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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 01/2/2112 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   10/8/8002رَيكــةوتي  شــةممة يــةك رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, ي ئةجنومـةن بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَير   , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8001)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 4)ي مـاددة  (1)ثشت بةسـ  بـة بِرطـة    
ــراق و   ــتماني كوردســتاني عَي ــةثَيي كوكمــةكاني ئةجنومــةني نيش ــة ثةيِرةوةكــة ( 80)ي مــاددة (1)بِرطــة ب ل

ةمي خـولي  سـَيي خـولي طرَيـداني يةكـةمي سـاَلي      نائاسـايي  ي(1)دانيشـتين ذمـارةي    بةرنامـةي كـاري   بِرياردرا
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

ن ئةجنومــةني نوَيرــةراني عَيــراق رَيــوِرة ي بــةرد كردنــةوةي ئــاَيي تــادةي عَيراقــي فيــدراَل كــة لــة ييــة  -1
 .86/1/8002لة ( 6)دةرضوةو لة ييةن سةرؤكايةتي كؤماري عَيراقيش ثةسرد كراوة بةثَيي ياساي ذمارة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةيرةوة
ي 1668ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 4)ي ماددة (1)ِرطة ثشت بةس  بة ب

لة ثةيِرةوةكة ( 80)ي ماددة (1)بِرطة بةثَيي كوكمةكاني ئةجنومةني نيشتماني كوردستاني عَيراق و 
َيش ي ث(11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارةي  بةرنامةي كاري بِرياردرا

 :بةم شَيوةية بَيت دا10/8/8002شةممة رَيكةوتي  يةك نيوةِرؤي رؤذي
رَيــوِرة ي بــةرد كردنــةوةي ئــاَيي تــادةي عَيراقــي فيــدراَل كــة لــة ييــةن ئةجنومــةني نوَيرــةراني عَيــراق    -1

 .86/1/8002لة ( 6)دةرضوةو لة ييةن سةرؤكايةتي كؤماري عَيراقيش ثةسرد كراوة بةثَيي ياساي ذمارة 
سةرةتا ئيجادةم بدةن لةم رؤذة طرنطةدا كة كؤبوونةتةوة بؤ بةرد كردنةوةي ئاَيي عَيراق كة لة ييةن 
ئةجنومةني نوَيرةرانةوة بة قانون دةرضووة، ثَيش ئةوةي دةست بة قسةكامن بكةم داواتان لَي دةكةم 

عَيراق، فةرموون بؤ دةقيقةيةك بوةستني بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و طشت ثَيكهاتةكاني 
 .رَيزطرتن لة شةهيدان دةقيقةيةك بوةستني، فةرموون
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 .سةرؤكي ئةجنومةني وةديران/ بةِرَيز كاك نَيضريظان بارداني
 .جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةديران/ بةِرَيز كاك عومةر فةتاح

 .ديواني سةرؤك كؤمارو نوَيرةري سةرؤك كؤمار/ بةِرَيز كاك نةصري عاني
 .َيزان ئةنداماني ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراقبةِر

 .نوَيرةري سةرؤك وةديراني عَيراق/ بةِرَيز كاك حممد كرمان
 .بةِرَيزان نوَيرةراني قونسوَليات و مةكاتيب دةوَلةتة دؤستةكان لة هةولَير

 .خوشك و برايان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
 .ميواناني بةِرَيز

اني ثةرلةمان مةجامل بدةن بةخَيرهاتين هةموو ئةو بةِرَيزانة بكةم كة لةطةَلماندا بةناوي ئَيوةو ئةندام
بةشدارن ئةمِرؤ بؤ جَي بةجَي كردني بِرياري ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق، كة لة ييةن سةرؤكايةتي 

ق، كة لة ييةن كؤماري عَيراقةوة ثةسرد كراوة لة كوردستاني عَيراقدا شان بة شاني ئاَيي كورستاني عَيرا
كؤماري كوردستانةوة ثةسرد كرا بوو و بةرد كراوةتةوة بة بةردةوامي، بةو بؤنةية كةد دةكةم ثَيتان 
رابطةيةمن ئةم عَيراقة تادةيةي كة خةبامتان بؤ كردووة، بؤ دامةدراندني وَيتَيكي فيدراَل لةسةر برةماي 

ةدةري هةموو ييةكمانة، ئَيمة ثابةندين ثَيي و دميوكراتيةت و مايف مرؤظ و فيدراَليةت، عَيراقَيكة ق
سةملاندوومانة ئةو ثابةنديية، خةبامتان بؤ كردووة، هةداران شةهيدمان لةثَيراويدا داوة، لة ثَيراوي عَيراقي 
فيدراَلي دميوكرات، لة ثَيراو كوردستانَيكي ئاداد، ثابةند بوومنان بة عَيراقي فيدراَل لةوةدا رةنطي داوةتةوة 

ثَيكةوة خةبامتان كردووة، لةطةَل هةموو ثَيكهاتةكاني عَيراق دةنطمانداوة بؤ دةستووري عَيراق، ثابةند كة 
بني بة هةموو ياساكان، بة هةموو بِريارةكاني كة ثَيكةوة دةمان بةستَيتةوة بةثَيي ئةو برةمايانةي كة لة 

 .دةستووري عَيراقدا هاتووة
بة هةموو دونيا بَلَيني، كة ئَيمة لةطةَل هةموو ثَيكهاتةكاني عَيراق  بةردكردنةوةي ئةو ئاَيية فرسةتَيكة

دةرطاي ترمان نيية، تةنها بةردةوامبوون لةو خةباتة، ثَيكةوة خةبات بكةين دذي هةموو ئةو كةسانةي كة 
ت ناكةدي دميوكراتيةتن، ناكةدي عَيراقي تادةن، ناكةدي كوردن، ياخود دوذمين كورديشن، لَيرةدا دةمةوَي

ئاماذة بة بِرياري ئةجنومةني نوَيرةران بكةم بة دةرهَيراني ئةم قانونة، ئةم ياسا تادةية بؤ ئةم ئاَيية، 
ضونكة ئةم ياسا تادةية راستة بةشَيوةيةكي كاتيية، بةَيم ئةو هؤيانةي كة بوونة هؤي ئةوةي ئةو ئاَيية لة 

رانةي لة ئاَيي ثَيشووي عَيراقدا هةبوون، بةثَيي ئةو ئةستَي. كوردستان بةرد نةكرَيتةوة بةو ياساية يدرا
ياسا لة ييةن مةجليسي قيادةي سةورةي عَيراقةوة دةرضوو بوو، ئاماذة بوو بؤ دورمشةكاني كزبي بةعس، 
كة تةمسيلي هةموو ميللةتي عَيراقي نةدةكردو دؤريرةي خةَلكي عَيراق ثابةند نةبوون بةو دورمشانة، 

عاراتانة دؤريرةي خةَلكي عَيراق ساَلةهاي ساَل ضةندين تاواني بةرامبةردا كرا بوو، بةَلكو لة ذَير ئةم شي
بؤية بة يبردني ئةو ئةستَيرانة كؤسثَيكي طةورة لةبةردةم بةرد كردنةوةي ئةم ئاَيية يضوو، ثَيويستة 

، لةو ساَلةدا بةثَيي ئَيمة لَيرة دووثاتي بكةيرةوة كة ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق ئةو كاتةي كة دايراوة
دةستووري عَيراقي ئاَييةكي  تادة بؤ عَيراق ثةسرد بكات، وةكو ياسا دةربضَي ، بؤ ئةوةي بتوانني بة 
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ئاَيي تادة دةبَيت وةكو ماددةي دةستووري دةَلَيت ثَيكهاتةكاني . يةكجاري ئةو ئاَيية لة كوردستان هةَلبكةين
عَيراق بكات، واتا دةبَيت مَيذووي عَيراق رةضاو بكرَيت، ثَيكهاتةي عَيراقي دةربِري فرةيي لة ثَيكهاتةي 

عَيراق رةضاو بكرَيت، فرةيي كؤمةَلطاي عَيراق رةضاو بكرَيت، ئةو عَيراقة كؤمةَلطايةكة فرة نةتةوةية، فرة 
ؤ كة ئايرة خاوةن مَيذوويةكي دوورو درَيذة، خاوةن خةباتَيكي دوورو درَيذة، ميللةتةكةي بؤ ئةوةي ئةمِر

دةبَيت ثَيكةوة بذين، دةبَيت ياسايةكةي كة دةردةضَي تةعبري لةو هةموو شتانة بكاتةوة، بةَيم ئَيمة ئةو 
ياسايةي كة دةرضووة طؤِرانكارييةكي باشي تَيدا كراوة، بؤ ئةوةي ميللةتي عَيراق هةموويان ثَيكةوة قبوَلي 

 .بكةن و بةردي رابطرن
بَيت، بؤ ئةوةي بتوانني كَيشةكاني تريش كة لةبةردةممان داية، ئومَيديش دةكةم سةرةتايةكي باش 

لةبةردةم ميللةتي عَيراقداية ضارةسةري بكةين، ثَيكةوة خةبات بكةين بؤ خزمةتي طةلي عَيراق، لَيرةدا 
ئاماذة بؤ ئةوة دةكةم كة ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستاندا ثابةند بووين بة بةرد كردنةوةي ئاَيي عَيراق، 

ِراي ئةوةي كة ئاَيي عَيراق لة كوردستان بةرد نةدةكرايةوة، ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستاندا ئاَيي وَي
بؤية كة لَيرة دةردةضني يةكةم هةنطاومان . ي تةممودي عَيراقمان لةناو هؤَلةكةدا بةرد كردؤتةوة(16)

ؤَلةكة، دةرةوةي ثةرلةمان ي تةممود لوول بدةين، ئيرجا دةضيرة دةرةوةي ه(16)ئةوةية ئةو ئاَييةي 
مةراسيمي بةرد كردنةوةي ئاَيي عَيراقيش دةست ثَي دةكات، بؤ ئةو رَيطاية كة قانوني ياسايةكة دةرضوو، 
قانونةكة دةرضوو ئَيمة ثةيوةندميان كرد لةطةَل سةرؤكي كوتلةي هاوثةمياني كوردستان لة بةغدا كة 

وئاد مةعسوم، دواتر لة ييةن خؤمانةوة لةطةَل ليذنةي بةشدار بوو لة دةرهَيراني ئةو ياساية دكتؤر ف
ياسايي و ليذنةي بةدواداضووني نووسيرةوةي دةستووري عَيراق، بؤ ئةوةي لة برةماي خةليتياتي لة رووي 
دةستوورييةوة تَيبطةين ئةو ياساية ضؤني موعامةلةي بكرَيت، طةيشتيرة ئةو بِريارة، كة ئةمة لةطةَل 

بة راوَيذو طيتتوطؤ كردن . ةطوجنَيت و بِريارَيكي ئيتيحاديية، دةبَيت جَي بةجَي بكرَيتدةستووري عَيراقدا د
لةطةَل جةنابي كاك مةسعود بارداني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و جةنابي كاك نَيضريظان و كاك عومةر، 

عَيراق لةسةر واتا ئةمِرؤ ئةو رؤذة بَي  بؤ بةرد كردنةوةي ئاَيي  10/8/8002بِريارماندا كة رؤذي 
ئاَيي كوردستان و  10/8هةموو دامودةدطاكاني هةرَيم شان بة شاني ئاَيي كوردستان، بؤية لةمِرؤوة 

عَيراقيش ثَيكةوة لة هةموو دامودةدطاكانيش بةرد دةكرَيرةوة، دةبَيتة دةستثَيكي رؤذَيكي تادة لة 
َل ئَيمة رةت دةكةيرةوة، كة ثَييان وابووة ثةيوةندي و هةموو ئةو تؤمةتانةي كة لةو ماوةيةدا خراونةتة ثا

بةرد نةكردنةوةي ئاَيي عَيراق بة ماناي ئةوة بووة كة ئَيمة ثابةند نني بة عَيراقي فيدراَل، ئةمانة رةت 
دةكةيرةوة، ئومَيد دةكةين ببَيتة سةرةتايةكي باش و ثتةوتر بؤ رَيزطرتن لة ياسا، بؤ ثابةند بوون بة 

وكراسيةت، بؤ هةنطاونان، بؤ دامةدراندني دامودةدطاكاني عَيراقي فيدراَل و ثةيوةندي ثَيكةوة ذيان، بؤ دمي
 .باشرت لةنَيوان هةرَيمي كوردستان و عَيراقي فيدراَل
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 :سةرؤكي ئةجنومةني وةديران/ بةِرَيز نَيضريظان بارداني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ميوانة بةِرَيزةكان
 .ئامادة بواني بةِرَيز

ةيانيتان باش و هةموو ييةك بةخَير بَين بةسةرضاو، بةتايبةتي بةخَيرهاتين ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة لة ب
بةغداوة تةشرييتيان هَيراوة، نوَيرةري جةنابي سةرؤك كؤمارو سةرؤك وةديران و نوَيرةري ئةجنومةني 

ئةوانةي كة لة هةولَير . ني دةكةمنيشتماني لة عَيراق، هةروةها دؤر بةخَيرهاتين نوَيرةراني وَيتاني بيا
 .مةكتةب و كونسوَليان هةية، بةخَير بَين بةسةرضاو

ئَيمة ئةمِرؤ لَيرة كؤبوويرةتةوة بؤ رووداوَيكي مَيذوويي، ئةويش هةَلكردني ئاَيي تادةي عَيراقة لة 
ِري هةَلوَيسس بةرد كردنةوةي ئةم ئاَييةو لةم شوَيرةدا دةرب. هةولَيري ثايتةخس هةرَيمي كوردستان

راستةقيرةو كؤنكريس ئَيمةية لة بةشداري كردني جددي و كاريطةرمان لة عَيراقي تادةدا، ديارة هةموو 
وَيت و نةتةوةيةك بة درَيذيي مَيذوو هَيمايةكيان بؤ خؤيان دةست نيشان كردووة، هةميشة ئةو هَيماية 

ي هةر وَيتَيك طودارشت لة ثَيكهاتةو ثَيطةي هةَلقوَيوي ذيارو هزري خؤيان بووة، بؤية دةبيرني ئاَي
هةرَيمي كوردستان وةك بةشَيك لة عَيراقَيكي . جوطرافيايي و مَيذوويي و نةتةوةيي ئةو وَيتة دةكات

دميوكراتي فيدراَلي ثابةندة بة دةستوورو رَيز لة سةرجةم بِريارو ياساكاني ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق 
ي عَيراق دواي ضةند طؤِرانكارييةك كة لةسةر خواست و داواكاري هةرَيمي كوردستان دةطرَي، ئةمِرؤ ئاَي

بِرياري لةسةر درا، لةطةَل ئاَيي كوردستان لة هةرَيمةكةماندا هةَلدةكرَي، ئَيمة شانادي بةو بةشداريةمان 
ادة ببَيتة وَيتَيك كة دةكةين لة ضوارضَيوةي عَيراقَيكي نوَيدا، بةردةوام هةوَلدةدةين بؤ ئةوةي عَيراقي ت

ئاَي نيشانةي . هةموو ثَيكهاتةكاني لة ئاشس و سةقامطريي و خؤش طودارةرانيدا بذين لةطةَل يةكرتي
سةروةري وَيتةو دةبَي رَيزي لَي بطريَي، بةَيم دةبَي ئةوةمشان لة ياد بَيت كة ثَيويستة ئاَي رةنطدانةوةي 

بَيت بؤ تاقمَيك، يان ييةنَيك لةم وَيتةدا، ئَيمة كة جةخت لةسةر واقيعي ئةو وَيتة بَيت و هَيمايةك نة
عَيراقَيكي تادة دةكةيرةوة مةبةستمان عَيراقَيكي دميوكراسي، فيدراَلي، فرةيي، عيلماني و ئادادة 

 .بةشَيوةيةك كة هةموو ييةك بطرَيتةخؤ
ي رووخاني رذَيمَيك كة ديكتاتؤر بوو، ئَيمة بة جددي هةوَل دةدةين بؤ بونياترانةوةي عَيراقي تادة لة دوا

بةشَيك لةو ثرؤسةيةش يبردن و نةهَيشتين ئاسةوارو هَيماو نيشانةكاني ئةم رذَيمة ديكتاتؤرييةية، 
هةندَي كةس و ييةن لة عَيراق وةك ثَيويست ثَيشواديان لة طؤِريين ئاَي نةكرد، هةندَي كةس بة هةَلة لة 

اتَيك داواي ئاَييةكي تادةمان دةكرد بؤ عَيراق وايان لَيكدةدايةوة كة ئةوة هةَلوَيسس ئَيمة تَيطةيش ، ك
لة . نيادي ئَيمةية بؤ يواد كردني ناسرامةي نيشتماني عَيراقي، بةَيم ديارة مةسةلةكة بةم شَيوةية نيية

بوو، عَيراق  ذَير كوكمي تاكِرةوي بةعسي، تَيِروانيين ديكتاتؤر لةطةَل سةركردةو كزب و دةوَلةت تَيكةَل
وَيتَيك بوو وةك وَيتَيكي تاكِرةو ثَيراسة دةكرا، كة لة ييةن يةك ثارت و يةك سةركردة بةِرَيوةدةضوو، بة 

هةر كاتَي رذَيمة ديكتاتؤرةكان . هةمان شَيوة ئاَيكةشي بةردترين هَيماي دةوَلةتة، هةر بةو شَيوةية دةبيررا
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دابَيت و رووخابن، ئةوا طةيني ئةو وَيتة هةوَليانداوة ئاسةواري لة بةرامبةر ئريادةي ميللةت ضؤكيان دا
بةهةَلكردني ئاَيي تادة ئومَيدَيكي مةدن بؤ طةلي عَيراق دروست دةبَيت، . ديكتاتؤرو تاكِرةوةكان بسِرنةوة

ام لةم كة ئةويش سِريرةوةي ئاسةواري ديكتاتؤري و كردنةوةي يثةِرةيةكي تادةية بؤ ذيانَيكي ئاسوودةو ئار
وَيتةدا بؤ هةموومان، ئَيمة خوادياري تةبايي و برايةتي و ثَيكةوة ذيانني لةطةَل سةرجةم ثَيكهاتةكاني 
عَيراقدا، بؤية نامانةوَي رؤذاني ثِر نةهامةتي ميللةتي ئَيمة دووبارة ببَيتةوة، يان بةهؤي هةَلكردني ئاَيي 

و وَيرانةمان لةبةر ضاوة، كة لة ساَيني نةوةتةكان لة ئَيمة دؤر ضاك ئة. بةعس بريرة كؤنةكان بكولَيرةوة
دواي رووخاني رذَيمي كؤمؤنيسس قوتابياني رؤمانياو روسيا ئاَييان بة دةستةوة بوو، ناوةِراستةكةيان لَي 
دةرهَيرا بوو، ضونكة بؤ ئةوان دؤر دةمحةت بوو قبوَل بكةن ئاَييةك بةرد بكةنةوة كة لة ذَيريدا 

بؤ ئًيمةش هةنطاونان بةرةو بةرد كردنةوةي ئاَييةكي نوَي، ثرؤسةيةكي ئاسايي و . دةضةوسانةوة
ئةم ئاَي تادةية بةرهةمي . سروشتيية كة طودارشت لة ثابةند بووني ئَيمة دةكات بة عَيراقَيكي تادةوة

ة رَيطةي دانوستان و رَيككةوترة لةنَيوان دؤر لة سياسةمتةداراني عَيراق بةشَيوادَيكي دميوكراسي و ل
طيتتوطؤي ثةرلةمانييةوة طةيشتوونةتة رَيككةوتن لةسةر ئةم ئاَيية، كةواتة ئةمة نيشانةي دروستبووني 
وَيتَيكي تادةية كة هةموومان دةتوانني شانادي ثَيوة بكةين، ئةمةش ئاَييةكة كة داوامان لَيدةكات 

و ييةك ردطاري بَيت لة رؤذاني رةش و هةموومان بةرةو ثَيشةوة بِرؤين، بةرةو ئايردةيةكي طةش كة هةمو
بةعس ئاماذةكاني ئاَيي عَيراقي لة ذَير رؤشرايي بةرنامةكاني كزبةكةي داِرشتبوو، . تاريكي رابردوو

بةرنامةي كزبةكةشي بريس بوو لة ذَير ثَيراني مافةكاني طةيني عَيراق و ثَيشَيل كردني سةروةري 
سا نَيودةوَلةتييةكان، جطة لةوةي لة ناوخؤي وَيت بووة مايةي وَيتاني دراوسَي و ثشتطوَي خستين يا

. كارةسات و نةهامةتي بؤ هةموو طةيني عَيراق بةطشس و طةلي كورد لة كوردستان عَيراق بةتايبةتي
هةرضةندة ئةم ئاَيية بؤ ماوةيةكي كاتيية، بةَيم دةستثَيكي هةنطاوَيكي طرنطة لة ثرؤسةي مسؤطةر كردني 

هةر بؤية ئَيمة خؤشحاَلني كة ئةمِرؤ لة هةرَيمي كوردستان ئاَيي تادةي . كي باشرت بؤ عَيراقئايردةية
ئَيمة دةمانةوَي بةشَيكي بونياترةر بني لةم وَيتةدا، ئَيمة دةمانةوَي رَيز لة بِريارو . عَيراق بةرد دةكةيرةوة

تووري عَيراقدا ثَيكةوة طيتتوطؤيان لةسةر بؤضوونةكامنان بطريَي، دةمانةوَي كَيشةكامنان لة ضوارضَيوةي دةس
بكةين و ضارةسةريان بكةن، بؤ ئَيمة دةستووري عَيراق، ئةو دةستوورةية كة دةتوانني هةموومان لة 
ضوارضَيوةيدا ئةو كَيشانةي كة لة عَيراقدا هةية ضارةسةريان بكةين، ضونكة بة بِرواو ئريادةي خؤمان ئةو 

 .ة ئومَيدي دوا رؤذَيكي بةختةوةر بؤ هةموو ييةك و، دؤر سوثاستان دةكةمب. هةَلوَيستةمان هةَلبذاردووة
 
 
 
 
 
 



 18 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دؤر سوثاس بؤ بةِرَيز كاك نَيضريظان، بؤ وتارة بةنرخةكةي، دؤر سوثاس بؤ ئَيوةي ئةنداماني ثةرلةمان، 

دةكةم بؤ مةراسيمي بةرد كردنةوةي ئاَييةكة كؤتايي بة دانيشترةكةمان دةهَيرني، ئَيستا داوا لة بةِرَيزتان 
 .بضيرة دةرةوة، دؤر سوثاس

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                              

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ت امحد عبداهلل                سفر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
  عَيراق - كوردستان    راق                         عَي – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ي نائاسايي (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\2\22رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ي نائاسايي(8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/2/2112 رَيكةوتي ممةشةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   84/8/8002رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)حممد قادر عبـداهلل  بة سةرؤكايةتي بةِرَيزكوردستاني عَيراق 

ي ( 8001)سـاَلي  , دووةمخـولي   نائاسـايي  ي(8)رة دانيشـتين ذمـا  , فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن 
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1668ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 4)ي مـاددة  (1)ثشت بةسـ  بـة بِرطـة    

ــراق و   ــتماني كوردســتاني عَي ــةثَيي كوكمــةكاني ئةجنومــةني نيش ــة ثةيِرةوةكــة ( 80)ي مــاددة (1)بِرطــة ب ل
ةمي خـولي  سـَيي خـولي طرَيـداني يةكـةمي سـاَلي      نائاسـايي  ي(8)دانيشـتين ذمـارةي    بةرنامـةي كـاري   ابِرياردر

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 
 –و لةشكركَيشـي بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان      ردن دةربارةي هةِرةشـةكاني توركيـا  ك طيتتوطؤ خسترةروو و -1

 .عَيراق
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1668ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 4)ي ماددة (1)ثشت بةس  بة بِرطة 
لة ثةيِرةوةكة ( 80)ي ماددة (1)بِرطة ةثَيي كوكمةكاني بئةجنومةني نيشتماني كوردستاني عَيراق و 

ي ثَيش (11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات نائاسايي ي(8)دانيشتين ذمارةي  بةرنامةي كاري بِرياردرا
 :بةم شَيوةية بَيت دا84/8/8002شةممة رَيكةوتي  دوو نيوةِرؤي رؤذي

 –و لةشكركَيشي بؤ سةر هةرَيمي كوردستان توركياردن دةربارةي هةِرةشةكاني ك طيتتوطؤ خسترةروو و -1
 .عَيراق

كرد ئةم دانيشترة نائاساييةي ثةرلةماني كوردستان ئةجنام بدرَيت لةكاتي ثشووداني  بةِرَيزان داوامان
فةرمي ثةرلةماني كوردستان ئةويش لةبةر طرنطي رووداوةكان، كة دةوَلةتَيكي دراوسَي، دةوَلةتي توركيا 

يواني ثةرلةماني تورك وككومةتةكةيان لةشكر كَيشييان كردؤتة سةر هةرَيمي كوردستاني بةفةرمي بةثشت
عَيراق، بةبةهانةي ئةوةي شةِري ثةكةكة ئةكةن، بةم كارةيان سرووري فةرمي دةوَلةتي عَيراقيان 

ة بةداندووةو ناوضة سرووريةكاني هةرَيمي كوردستانيان خستؤتة بةر بؤردوومان و لةشكر كَيشي، ئَيم
لةكاتَيك كة وتوومانةو دووبارةشي دةكةيرةوة كةثَيمان باش وطرنطة لةطةَل دراوسَيكامنان ثةيوةندي بامشان 
هةبَيت، لةسةر برةماي رَيزطرتن لةيةكرت، كةضي ئةم رووداوانة بةداخةوة دووبارةو ضةند بارة تكرار 

يدانةمان كرد، دووبارة لةثَيش ئَيوةي ئةبَيتةوة، ئَيمة وةكو لةسةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بةتوندي ئ
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بةِرَيز ئيدانةو ريسواي ئةو لةشكر كَيشيية ئةكةين و داوايان لَي ئةكةين بطةِرَيرةوة بؤ شوَيين خؤيان 
بةدووترين كات، كَيشةي ناوخؤي توركيا ريشةكةي لةيي خؤيانة و بةئاشس ضارةسةر ئةكرَيت، جاروبار 

ةوَيت، ئَيمة تةرف نني لةو شةِرة، ئةو شةِرةش هةرَيمي كوردستان ثرشرطي ئةو ئاطرةش بةر ئَيمة ئةك
دروسس نةكردووة ِريشةي شةِرةكة لةيي خؤيانةو ضارةسةريشي لةوَيية، ئَيمة بؤ هاوكاري ئاشتيانة، بؤ 
بررِبكردني ئةو وةدعة ئامادةيي هةرَيمي كوردستان ضةندين جار دووبارة كراوةتةوة، كة هةرَيمي 

ادةية، ئةوةي لةسةر سروورةكاني هةرَيمي كوردستان ئةمِرؤ ِروو ئةدات ئةوة نةتيجةي ئةو كوردستان ئام
كَيشةيةية، كَيشةكةش لةيي ئَيمة نية، خاَلَيكي تر كة دؤر طرنطة لةسةرى ِراوةستني و ئيشارةتي ثَيبدةين 

ثَيويست بوو ئيلتيزاماتي ئةويش دةوَلةتي عَيراقي فيدِرالية، بةداخةوة دةوَلةتي عَيراق وةكو دةوَلةتَيك 
سياسي، دةستووري، ديبلؤماسي خؤي بةكاربهَيراباية، ثَيش ولةكاَلةتي ئةم ِرووداوانة، بةآلم بةداخةوة بةو 
شَيوةية نةبوو، ئةبوو شةكواو ئيحتيجاجاتي بكرداية لة مةجلسي ئةمن، يةكَيس ئةورووثاو جاميعةي 

بكرداية كة وةكو وآلتَيكي موكتةل بةئةركةكاني خؤيان عةرةبي و موئتةمةري ئيسالمي وداواي لةكولةفا 
هةَلبسن بؤ ثاراستين ئةردو ئا اني عَيراقي فيدراَلي، بةآلم بةداخةوة ئةوةيان نةكرد تةنها ئيكتييتائيان 
بةوة كرد كة قائيم بة ئةعماىل  ئيشوكاري توركيا لة عَيراق داوا بكةن ولةطةَلي قسة بكةن، ئةمةش دؤر 

ة، لةئاسس ئةو ِرووداوانة نية، كة بةداخةوة ئةمِرؤ لةناو سرووري عَيراقي فيدراَلي، دؤر كةم ونزم
لةهةرَيمي كوردستانةوة دةسس ثَيكردووة، مةترسي ئةوة دةكرَيت كة ئةو لةشكر كَيشيية ثةرة بسةنَيت، 

خةَلكي نيةت ثاكي ثةرلةمان و ككومةتي هةرَيمي كوردستان و سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان وطشت 
كوردستان دؤر ئاشكرا بوو، دؤر جوان ديار بوو، كة هيض دةرةرَيكي دةوَلةتةكاني دراوسَيي ناوَيت، هيض 
رؤذَيك خةتةر نةبوون لةسةريان، هةروةكو منوونةكانيش ئةوةن لةناو هةرَيمي كوردستان لةضةند شوَيرَيك 

ئةويش بةئيتييتاقيات بوو كةكةرةكاتيان  سةربادطةي دةوَلةتي توركيا هةبوو، بؤ نيشان داني نيةت ثاكَيس
بةشَيوةيةك بَيت بةئاطاداري ككومةتي هةرَيمي كوردستان، بةآلم بةداخةوة لةم ِرووداوانةي ئةخري هةندَي 
كةرةكات دةسس ثَيكرد، ئةطةر برا ثَيشمةرطة سةربةردة خوَين لةسةر دةستةكان يان طيان لةسةر 

سةربةردي هةرَيمي كوردستان كارةساتي دؤر طةورةي لَي  دةستةكان نةبووناية، لةطةَل جةماوةري
دةبوويةوة، بؤية ئَيمة هةر لةم ميربةرةوة داوا ئةكةين و ثَيشريار ئةكةين بؤ ئَيوةي بةِرَيزيش كةداوا 
بكرَيت ككومةتي هةرَيمي كوردستان بةئةركي خؤي هةَلبسَيت وداوا بكات ئةو سةربادطانة لةهةرَيمي 

بطةِرَيرةوة بؤ شوَيين خؤيان، ئَيستا دياترسةرتان نائَيشَيرم بؤ ئَيوةي بةِرَيز بةجَيي كوردستان نةمَيرن و
دةهَيَلم داوا لة ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنة ناوخؤ ئةكةين كةوا تةشرييتيان بَيت بؤ ئَيرةو راثؤرتي خؤيان 

 .ثَيشكةش بكةن، ليذنةي ثَيشمةرطة فةرموو
 :بةِرَيز كامت حممد جان كسن

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
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ئَيمِرؤ هةرَيمي كوردستاني عَيراق رووبةِرووي دوَلم و تةعدايةكي طةورة بؤتةوة ئةويش هَيرشي ئا اني و 
تؤثباران و لةشكر كَيشي توركيا بؤ سةر ناوضة سروورييةكاني هةرَيمي كوردستان لةطةَل توركيا بةبيانووي   

، ئَيمة ئةم بيانووية دوور لة ِراسس دةدانني، بؤية دؤر بةتوندي ئيدانةو ريسواي دةكةين، داوا (ةكةكةث)
دةكةين كة توركيا هَيزةكانيان بكَيشرةوةو كؤتايي بة هَيرشةكانيان بَيرن و ثشتيواني دةكةين لة ككومةتي 

ةواي طةلةكةمان و ثاراستين ئةم هةرَيمي كوردستان و سةرؤكايةتي هةرَيم بؤ بةرطري كردن لة مايف ِر
 .هةرَيمة

لة ( استسرائي) داواش دةكةين ككومةتي هةرَيم بة دووترين كات ئةو عةسكةرانةي تورك كة لةدروويف 
 .هةرَيمي كوردستان جَيطري ببوون دةربكةن و برَيردرَيرةوة بؤ وآلتي خؤيان

طمان بةرد بكةنةوة بؤ كؤتايي هَيران بةو داوامشان ئةوةية داوا بكرَيت لة كؤمةَلطاي نَيونةتةوةيي دةن
 .هَيِرشانة

داواش لة ئةمريكا دةكةين بةكوكمي ئةوةي عَيراق لة كؤنرتؤَليانة، ئا ان و ئةردي عَيراق بثارَيزن ورَيطا 
 . نةدةن بةتوركيا هَيِرش بكات، ضونكة دةبَيتة مايةي تَيكداني ئيستقرار لة طشت ناوضةكةدا

                                                                                           
 ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة لة ثةرلةمانى                                                                       

                                                                        8002/ 84/8كوردستان                                                                                      
 (:كةمال كةركووكي. د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس ليذنةي ناوخؤ فةرموو
 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شى توركيا بؤ ناو سروورى عَيراق لةهةرَيمى كوردستان لةِرؤذى  يةك شةممة ليذنةكةمان لةسةر لةشكركَي

كؤبوونةوةى خؤى ئةجنامدا، ( 85/8/8002)دوو شةممة رَيكةوتى [ء ِرؤذى (8/8002/ 86)رَيكةوتى 
هةروةها ثاش ثةيوةندى كردن بةييةنةكانى ثةيوةنديدار لة دةسةَيتى جآبةجى كردن ئَيمة 

- :وةية ثَيشكةش دةكةينراثؤرتةكةمان بةم شَي
- :كَيشى شَيوادى لةشكر: يةكةم
 :كَيشيةكة بةم شَيوةية بوو لةشكر

هَيزةكانى توركيا هاتوونةتة ناو خاكى عَيراق لة هةرَيمى كوردستان لة ضةندين ( 81/8/8002)لة  -1
مادى طةورةى ىَل شوَينء هَيزةكانى ئا انى لةشكرى توركيا ضةندين شوَيريان بؤردومان كردووةء ديانَيكى 

 .كةوتووة
هَيزةكانى لةشكرى توركيا لةشكركَيشيان كردووة لة ناوضةى سيدةكان لة طوندى ( 81/8/8002)لة  -8
 (.هةدنآ)
 .لة ناوضةى ضةم جوو ءشةمكا هَيزةكانى لةشكرى توركيا ئيرزاىل ئا انيان كردووة( 86/8/8002)لة  -3



 12 

 .ؤث بارانى ضةندين شوَيريان كردووةلةطةَل ئةم لةشكركَيشية بة بةردةوامى ت -6
- :دةرةرء ديانى لةشكركَيشيةكة تاكو ئَيستا: دووةم

 .تةقاندنةوةى ضةندين ثردى هةرَيمى كوردستان -1
شيالددىء )دةبةستَيتةوة بة دةشتى دآ ( نَيرؤ، رَيكان، دوسكى ذورى)ثردى ئاظامارك كة ناوضةكانى -أ

 (.دَيرةلوك
 .مزورى ذوورىء ويت ذَيرى دةبةستَيتةوة بةناوضةى ئامَيدى ثردى سيدان كة طوندةكانى -ب
 .ثردى بَيرةخا، ئةم ثردة طوندةكانى ناوضةى مَيرطةسوور دةبةستَيتةوة بة طوندةكانى ناوضةى ئامَيدى -ت
 .ثردى شاجا، ئةم ثردة دةكةوَيتة نَيوان ضةم جوو ءسيدا -ث
 .رَيكان دةبةستَيتةوة بة ناوضةكانى دؤسكى ذورىثردى دوو كةرامادى، ئةم ثردة ناوضةكانى نَيروةء  -ج

- :تَيبيرى
رؤذى ( 13/5/8006)ئةم ثردانة لةييةن ككومةتى هةرَيمى كوردستانةوة دروست كراونء لة 

 .كردنةوةيان بووة، ئةمةش بؤ بةسترةوةى سروورى ئامَيدى بة مَيرطةسوور
وآلتيان كةوتووة كة ذمارةيةكى دؤر هةروةها دةرةء ديانى ماددىء مةعرةوةى بةناوضةكةو بةهاو -8

 .لةهاووآلتيان ئاوارةى شوَيرةكانى تر بوون
- :ئةجنامةكانى ئةم لةشكركَيشية -:سَييةم

ثَيشَيل كردنى دةقى سةروةرى عَيراقء سةرثَيضيةكى روونة بؤ هةموو ثرةنسيثةكانى ياساى -1
 .نَيودةوَلةتىء جاِرى وآلتة يةكطرتووةكان

بؤ ئاشتىء ئاسايشى ئةم ناوضةية كة بةشَيكة لة ئاشتىء ئاسايشى نَيودةوَلةتى كة  تَيكدانء هةرةشةية -8
 .جَيطاى بايةخى كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتية

دةبَيتةمايةى ديان ثآ طةياندنَيكى دؤر بة ثةيوةنديةكانى نَيوان توركياء عَيراقء بةتايبةتى هةرَيمى  -3
ى ثووضةَل كردنةوةى ئةم ثرةنسيثانة كة ثةيوةندى باش ضونكة ئةم لةشكركَيشية دةبَيتةماية. كوردستان

 .لةسةريان بريات دةنرَين، بةئةجنام كاريطةرييةكى خراثى دةبَيت لةسةر ئايردةى هةردوو ميللةت

- :راسثاردةكانى ليذنةكةمان بؤ ئةجنومةن: ضوارةم
 .ئيدانةكردنى توند بؤ ئةم لةشكركَيشية -1
هةموو جؤرة هَيزةكانيان بة بركة كؤنةكانيانةوة كة لةقؤناغَيكى داوا لة لةشكرى توركيا بكرَيت  -8

 .ناخؤشدا لةهةرَيمى كوردستان جَيطريبوون بكشَيرةوة
داوا لة ككومةتى توركيا بكرَيت قةرةبووى هاووآلتيانى كوردستانء ككومةتى هةرَيمى كوردستان بكات  -3

 .َيشية طةيةنرالةسةر ئةو هةموو دةرةء ديانةى كة لة ئةجنامى ئةو لةشكرك
ثَيويستة لةسةر ئةمريكا ئةركةكانى خؤى جآبةجى بكات لة ثاراسترى سةروةرى عَيراق كة ئةم ئةركة  -6

 .بةثآى بِريارةكانى ئةجنومةنى ئاسايشء رَيكةوتررامة نَيودةوَلةتيةكان لةئةستؤى ئةمريكاية
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ئاسايش بكات دانيشترَيكى تايبةت داوا لة ككومةتى فيدراَلى عَيراق بكرَيت كة داوا لة ئةجنومةنى  -5
ئةجنام بداتء بِريارَيكى طوجناء وةربطرَيت، ضونكة ئةم لةشكركَيشية هةِرةشةية بؤ ئاشتىء ئاسايشى 
هةرَيمى كة بةشَيكة لة ئاشتىء ئاسايشى نَيودةوَلةتى، ئةم داواية بةثآى جاِرى وآلتة يةكطرتووةكان مافى 

 .عَيراقة
عَيراق دةكةين بة ئاشكراكردنء ثووضةل كردنةوةى ئةو هةموو رَيكةوتررامة داوا لةككومةتى فيدراىل  -4

نهَيينء ئاشكرايانةى كة لةطةَل توركيايان مؤركردووة لة دذى طةىل كوردستان لة ضوارضَيوةى ياساى 
 .نَيودةوَلةتى

ى خؤيان دةبَيت وةدارةتى ثَيشمةرطةء وةدارةتى ناوخؤء هةموو ييةنة ثةيوةنديدارةكان ئةركةكان -1
 .جآبةجآ بكةن بؤ ثاراسترى ئاسايشء سامانى هاووآلتيانء دامء دةدطاكانى هةرَيمى كوردستان

ثَيكهَيرانى ليذنةيةك لة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانء سةرؤكايةتى هةرَيمء ككومةتى كوردستان  -2
 .لةطةَل ِرَيزماندا. بؤ ضاودَيرى بارودؤخةكةء جآبةجآكردنى ئةم خاآلنة

 العراق -رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان /اىل
 تقرير اللجنة الداخلية حول اجتياح اجليش الرتكي/ م

حول جتاوزات واجتياح اجليش الرتكي اىل داخل االراضي العراقية يف اقليم كوردستان قامت جلنتنا بعقد 
بعد االتصال و( 85/8/8002)ويوم االثنني املصادف ( 86/8/8002)اجتماع يف يوم االحد املصادف 

- :باجلهات املعنية يف السلطة التنفيذية فأن جلنتنا تقدم تقريرها على النحو التالي
 :شكل االجتياح: أواَل

- :كان االجتياح على النحو التالي
قامت القوات الرتكية بأجتياح االراضي العراقية يف اقليم كوردستان يف عدة مناطق ( 81/8/8002)يف  -1

قوات اجلوية منها خصوصَا املروحيات بقصف مناطق عديدة خلفت اضرار مادية ومن خالهلا قامت ال
 .ومعنوية جسيمة

 (.هةدنَى)زحفت القوات الرتكية اىل منطقة سيدكان ومتركزت يف قرية ( 81/8/8002)يف  -8

 .مكا قامت القوات الرتكية بإنزال جويوشةجو  جةمويف منطقة ( 86/8/8002)يف -3

 .خالل كل هذه الفرتة فان القوات الرتكية مل تتوقف عن قصف مناطق عديدة باملدفعيةمع هذا االجتياح و-6

- :االضرار الناجتة عن هذا االجتياح: ثانيَا
- :تدمري جسور عديدة من جسور اقليم كوردستان ومنهم -1
 َيالددآ،ش)واملمثلة ب بدةشتى دَى( ذورى، دوسكى نَيروة، رَيكان)والذي يربط املناطق  ئاظاماركجسر -أ

 (.لوكدَيرة
 .وبني منطقة ئامَيدى ذَيرىى ووالت ذورورى مزجسر سيدان والذي يربط بني قرى  -ب
 .ر بقرى منطقة ئامَيدىمَيرطةسوجسر بَيرةخا والذي يربط قرى منطقة  -ت
 .جسر شاجا، هذا اجلسر يقع بني جةم جوو وسيدا -ث
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 .ذورىكان مبنطقة دوسكى مازى والذي يربط مناطق نَيروة ورَي جسر دووكةرا -ج ـ
 

- :مالحظة
ور ومت مَيرطةسهذه اجلسور بنيت من قبل حكومة اقليم كوردستان بهدف ربط منطقة ئامَيدى مبنطقة 

 (.13/5/8006)االفتتاح يف 
كما كان هلذا االجتياح اضرار معنوية ومادية اخرى كبرية باملنطقة وباملواطنني ونزوح عدد كبري من  -8

 .ذه املناطق اىل مناطق اخرىاملواطنني من ه
- :نتائج املرتتبة: ثالثَا

إن هذا االجتياح هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية وخرق لكل االتفاقيات واملعاهدات الدولية والقانون -1
 .الدولي وميثاق االمم االمتحدة

لم العاملي ذي االهتمام وهو اخالل باالمن والسلم االقليمي يف هذه املنطقة الذي هو جزء من االمن والس -8
 .للمجتمع الدولي برمته

وهذا االجتياح يلحق االضرار بالعالقات بني تركيا والعراق بصورة عامة ومع اقليم كوردستان بصورة  -3
خاصة، وانه يدمر كل تلك املبادئ اليت تبنى عليها العالقات اجليدة وبالنتيجة سيكون ذو تأثري سليب على 

 .مستقبل الشعبني

- :توصيات اللجنة للمجلس: َارابع
 .االدانة الشديدة هلذا االجتياح-1
مطالبة تركيا بسحب كافة انواع قواتها ومنها القواعد القدمية اليت متركزت يف اقليم كوردستان يف ضروف  -8

 .صعبة وبأسرع وقت
 .رار النامجةمطالبة احلكومة الرتكية بتعويض حكومة اقليم كوردستان ومواطين االقليم عن كل االض -3
على امريكا ان تنفذ التزاماتها حبماية سيادة العراق واليت تقع على عاتقها طبقا لقرارات جملس االمن  -6

 .واالتفاقيات واملعاهدات الدولية
مطالبة احلكومة الفيدرالية العراقية وطبقَا مليثاق االمم املتحدة لتطالب جملس االمن الدولي عقد اجتماع  -5

 .ملوضوع الختاذ القرار املناسبطارىء حول ا
مطالبة احلكومة الفيدرالية العراقية الغاء وكشف كافة االتفاقيات السرية والعلنية املوقعة مع احلكومة  -4

 .الرتكية لضرب مصاحل وحقوق شعب كوردستان ويف اطار القانون الدولي
لسلطة التنفيذية اختاذ االجراءات املناسبة وزراة الداخلية وكل اجلهات املعنية من ا الثيشمرطة وعلى وزارة  -1

 .العراق -لتنفيذ التزاماتها حبماية امن وممتلكات املواطنني ومحاية كافة املؤسسات القليم كوردستان
كما نوصي بتشكيل جلنة من رئاسة االقليم واجمللس الوطين واجلهات املعنية من جملس الوزراء ملتابعة  -2

 .مع التقدير. لقرارات اليت يتخذها اجمللساالوضاع واالحداث وتنفيذ ا

 (:كةمال كةركووكي.د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
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دؤر سوثاس، خوشك وبراياني بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا دةرطاي موناقةشة ئةكةيرةوة، داوا لةو 
زةي كة ئةيةوَيت قسة بكات بةِرَيزانة ئةكةين كةئةيانةوَيت قسة بكةن با ناويان برووسني، تكاية ئةو بةِرَي

ناوي ئةنووسني ئةطةر ئةوةي ناوي نةنووسَيت دوايي رَيطةي ثَيرادةين دؤر سوثاس، فةرموو كاك شَيروان 
 .كةيدةري

 :بةِرَيز شَيروان ناصح كيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك وبراياني بةِرَيزم ئةنداماني ثةرلةمان
راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطة ئةكةم، ضةند خاَلَيك هةية من لةكاتَيكدا ثشتطريي لةهةردوو 

دةمةوَيت تةئكيدي لةسةر بكةم و دووثاتي بكةمةوة، لةشكر كَيشي توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستان 
ئةجمارةيان نةك تةنها ناوضة سروورييةكاني طرتةوة، بةَلكو هاتة ناو خاكي كوردستانيش قوآليشي طرتةوة، 

ِرشةكةي توركيا ئةجمارة ئةو ديهاتانةي طرتةوة كةدةسس ئاوةدانكردنةوةيان بؤ درَيذكرابوو، لةييةن ، هَي
ككومةتي هةرَيمي كوردستانةوة تاطةيشتة ئةو ِرادةيةي كة هةندَيك لة ثردة سرتاتيذييةكان بطرَيتةوة، 

لة ثردة سرتاتيذييةكان  لةييةن ككومةتي هةرَيمي كوردستانةوة تاطةيشتة ئةو ِرادةيةي كة هةندَيك
بطرَيتةوة، كة بؤ خزمةتي هاووآلتيان دروست كرابوو لةم ناوضةية، لةهةمان كاتيشدا دةرةرو ديانَيكي دؤري 
بة ذَيرخاني ئابووري هةرَيمي كوردستان طةياند،  هَيِرشةكةي ئةجمارةي توركيا بةَلطةيةكي ِروون 

ارةي توركيا بةَلطةيةكي ِروون وئاشكراية كةمةبةست وئاشكراية كةمةبةست لةم هَيرشة، هَيرشةكةي ئةجم
لةم هَيرشة، ئةوة نية بؤ ِراوةدووناني ضةكداراني ثةكةكة بَيت، بةَلكو مةبةست ئةوةية شَيواندني ئارامي 
وسةقامطريي هةرَيمي كوردستانة جطة لةوةش ئةم هَيِرشةي ئَيستا توركيا دوورة لة هةموو عورف وعاداتي 

و، بةدةست درَيذي واتة تةعةدا ئيعتيبار دةكرَيت، بةسةر ئَيمةدا تي و سروور بةداندنةياساي نَيودةوَلة
بةطوَيرةي قانوني نَيودةوَلةتي لةسةر وآلتَيك كة ئةم ووآلتة ئةندامة لةنةتةوة يةكطرتووةكان جطة لةوةش 

ردستانة، سةروةري سروور بةداندني توركيا بؤ سةر هةرَيمي كوردستان ثَيشَيل كردني سةروةري هةرَيمي كو
هةرَيمي كوردستانيش بةشَيكة لةسةروةري عَيراق كة بةداخةوة هةَلوَيسس عَيراق هةَلوَيستَيكي دؤر دةعيف 
ويواد بوو ، بةرامبةر ئةم هَيِرشة فراوانةي ئةجمارة، ئَيمة دووثاتي دةكةيرةوة كةمةسةلةي ثةكةكة 

ةرةف نني، ئةطةر بةشَيوةيةكي ئاشتيانة نةبَيت ئةو مةسةلةيةكي ناوخؤيية، ئةو مةسةلةية ئَيمةي تَيدا ت
هةر وآلتَيك ئةندام )مةسةلةية ضارةسةر ناكرَيت،  لة ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكاندا هاتووة، ، دةَلَيت 

بَيت لة نةتةوة يةكطرتووةكان ئةطةر دةست درَيذي لةسةر بكرَيت، ثَيويستة بةرطري لةخؤي بكات، 
، جطة لةوةش (تةكاني نةتةوة يةكطرتووةكانيشة، كةبةرطري لةم وآلتة بكاتلةهةمان كاتدا ئةركي وآل

بةنيسبةت ئَيمةوة وةكو عَيراق ثَيويستة هَيزة فرة ِرةطةدةكانيش بةرطري لةعَيراق بكةن، كةئةوانة 
هيضَيكيان نةكرا، تةنها ئةو هةَلويستةي سةرؤكايةتي هةرَيم نةبَيت كة بة بوَيرانةو بةروون وئاشكراش 

ي هةر تةجاودَيك لةسةر هاووآلتياني كوردستان بكرَيت، ئَيمة بةهةموو قوةمتانةوة دييتاعي لَي دةكةين، وت
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من ضةند خاَلَيك هةية دةخيةمة رووي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةوةي سةرؤكايةتي 
 :ثةرلةماني كوردستان داوا بكات

ابي عَيراقي بكات كةبةدووترين كات ئيعادةي نةدةر داوا لةككومةتي عَيراق بكات، داوا لةمةجلسي نو -1
لةو رَيككةوتررامانة بكةنةوة، كةلةنَيوان عَيراق وتوركيا ئةجنامدراوة سةبارةت بةمةسةلة سروورييةكان بؤ 

 .ئةوةي بيخةنة ئةو قاَلبةي ئيلغا بكرَيت
ي كردووة لةطةَل توركيا وةكو داوا لة ككومةتي عَيراقي فيدراَل بكرَيت، كةئةم رَيككةوتررامانةي ئيمزا -8

عَيراقي فيدراَل ئاشكراي بكات بؤ هةموو كةس بؤ ئةوةية هةرَيمي كوردستاني عَيراق، سوورةتَيكي وادكي 
 .هةبَيت لةم رَيككةوتررامانة

داوا لةككومةتي عَيراقي فيدراَل ولة ككومةتي هةرَيمي كوردستان بكرَيت، كةلةنَيوان عَيراق وتوركيا  -3
 .اوة سةبارةت بةمةسةلة سروورييةكان بؤ ئةوةي بيخةنة ئةو قاَلبةي ئيلغا بكرَيتئةجنامدر

داوا لةككومةتي عَيراقي فيدراَل ولة ككومةتي هةرَيمي كوردستان بكرَيت، كةئةو ثَيطة عةسكةرييةي  -6
ةي توركيا توركيا كة هةيةتي لةم ناوضةية ئيعادةي نةدةري تَيدا بكرَيتةوةو كؤتايي بةم بركة سةربادييان

 .هةية بهَيررَيت كةلةناو كوردستاندا هةيةتي
داوا ئةكةين كة ئةو دةرةرو ديانةي بةهةرَيمي كوردستان كةوتووة، ككومةتي عَيراقي فيدراَل داوا  -5

 160لةتوركيا بكات، كةوا قةرةبوويان بكاتةوة، لةهةمان كاتدا داوا لةككومةتي عَيراق ئةكةين كةماددةي 
بؤ ئةوةى توركيا هةموو كاتَيك بيانومان بةو ماددةية ثَي نةطرَيت، لةكؤتايي قسةكامندا جَيبةجَي بكات، 

دةَلَيم لةم ميربةرة كوِرةوة لة ميربةري ثةرلةماني كوردستانةوة دةَلَيم، داوا لةهةموو وآلتاني جيهان 
دي ئةوروثي وئةميرداري دةكةين، كة بةرطري لةمافة ِرةواكاني ئَيمة بكةن، ئَيمة لةكاتَيكدا سوثاسي ئيتيحا

طشس نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةميرداري طشس جاميعةي دوةىل عةرةبي وئةَلمانيا وِروسياو وآلتاني تر 
دةكةين، كة ثشتطريييان لة لةشكر كَيشي توركيا نةكردووةو دذي ِراوةستاون لةهةمان كاتدا دةمةوَيت ئةوة 

ي ِراطةياند، هةموو وآلتاني دونيا بةووآلتة ِرابطةيةمن لةم دواييةدا كؤسؤظؤ سةربةخؤيي خؤ
دهلَيزةكانيشةوة ئةوة ئةمريكا ئةوة بةريتانيا ئةوة فةرةنسا خياللي ضةند سةعاتَيك ئيعرتافيان ثَيكرد و 
ثريؤدباييان لَيكرد، بةتوركياوةش وةدةست خؤشيشيان لَيكرد،  بةآلم لةبةرضاوي ئةم وآلتة دهلَيزانة توركيا 

تة سةر هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ئةوانة هةموويان بَيدةنطن،  بؤية من نادامن لةسةر دةست درَيذي ئةكا
 .ئاسس جيهان بةض ثَيوةرَيك مامةَلة لةطةَل ئةو كَيشانة دةكةن و، دؤر سوثاس

 (: كةمال كةركووكي.د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

سةرةتا ثشتطريي هةردوو ِراثؤرتي ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي ناوخؤ ئةكةم، لةطةَل ئةوةدا ئيدانةي 
لةشكركَيشي توركيا ئةكةين، داواي كشانةوةي بةثةلةي لةشكري توركيا ئةكةين، لةطةَل ئةوةشدا داوا 
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طريكرابوون يبربَين،  ئةطةر بكرَيت ثةرلةمان ئةكةين هةموو ئةو بركانةي كةوا ثَيشرت لةكوردستاندا جَي
ي دةركردووة، بؤ ئةوةي (P.M.F)بؤ هَيزي ئاشس ثارَيز  18/5/8003بِريارَيك دةربكات، وةك ئةوةي 

ئةوانيش بةهةمان شَيوة بةبِريارَيك لةهةرَيمي كوردستان بضرة دةرةوة،  ديارة ئَيستا هةموومان ئةدانني 
، بؤية ثَيويستة توركيا كَيشةكانى خؤى لةطةَل كوردو ثةكةكةش  بة ِرَيطا ضارةى دةم و دةمانى شةِر نةماوة

ئاشتيانة ضارةسةر بكات، ديارة ئةم لةشكركَيشيةى ئةم دواييةى توركيا جَيطاى سةرجنة و دؤر جياوادة لة 
ة دياترى لة هةموو لةشكر كَيشيةكانى ثَيشرت كة وةكو هاوِرَيم كاك شريوان ئيشارةتى ثَيدا، مةبةستى لةو

جَيى سةرجنة كة توركيا دان بة سةربةخؤيى كؤسؤظؤ دادةنَيت، . ثشتةوةية، تةنها بؤ ثةكةكة نةهاتووة
كةضى خؤى بؤ يةكالكردنةوةى كَيشةكانى يةكَيك لة نةتةوة طةورةكانى توركيا هَيزو لةشكركَيشى بة 

نى لةشكركَيشى بةكاردةهَيرَيت بؤ كاردةهَيرَيت، هةموومان دةدانني ئةوة ضةند جارة كة توركيا ئةدموو
ضارةسةركردنى كَيشةى ثةكةكةو كورد لة كوردستانى توركيا، لة هةموو ئةو جارانةشدا شكستى هَيراوةو، 
توركيا دؤر باش دةدانَيت كة دروست بوونى ثةكةكة، نة بة خواست و ئارةدوى ئَيمةية، نة ئَيمة ىَل ى 

ةشكركَيشيانة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان جَى ى سةرنج و ئاطادارين و نة بةرثرسيشني، بةآلم ئةم ل
تَيبيرية، ئَيمة وةكو طةينى كوردستان و ككومةتى هةرَيمى كوردستان، طةينى ئاشتى خوادين، شةِر 
ناخوادين بؤ هيض كةس و ييةنَيك و ككومةت و دةوَلةتَيك، داواكارين كة تةنهاو تةنها ِرَيطاضارةى ئاشتيانة 

ست ثَي بكاتةوة و دانوستان بةكاربهَيرني، ثَيمان واية كيزبى دادو طةشةثَيدان لة قةيرانَيكى و دانوستان دة
سياسى داية لةطةَل عةملانيةكانى توركيا، بؤية ئةم جارة بؤ داثؤشيرى ئةو قةيرانة سياسية ثةناى 

و طةشةثَيدان ئةوةى بردووةتةوة لةشكركَيشى، كة ثَى دةضَيت لة ئةجنامدا ببَيتة هؤى ئةوةى كة كيزبى داد
بة سياسةتى ميانِرةوانة بة دةستيان هَيرا بة شةِر بيدؤرَيرَيت، ديارة وةكو كاك شريوان و هةردوو ليذنةى 
ناوخؤ و ثَيشمةرطة، ئيشارةتيان ثَيدا ئةم لةشكركَيشيةى ئةوروثا ثَيشَيلكردنى ئاشكراى سةروةرى خاكى 

داوا بكات لة : رلةمان كؤمةَلَيك شت بكات، كة يةكةميانعرياق و هةرَيمى كوردستانة، بؤية ثَيويستة ثة
ككومةتى عرياق كة هةَلوَيستى توند ترو روون تر بَيت، هةروةها ئةو رَيكةوتررامانةى كة ثَيشرت توركيا 
لةطةَل ِرذَيمى رووخاودا مؤريان كردووة هةموويان هةَل بوةشَيردرَيرةوة، هةروةها داوا بكرَيت لة ئةمريكا 

رى خاكى عرياق بثارَيزَيت و ئةردو ئا انى هةرَيمى كوردستان بثارَيزَيت، و داواش لة كة سةروة
نةتةوةيةكطرتووةكان و ثةرلةمانى ئةوروثا بكةين، كة فشارى توند خبةنة سةر توركيا بؤ ئةوةى 

خبرَيتة سةر  هَيزةكانيان بكشَيرةوة، و هةوَل بدةين كة ثشتيوانى نَيو دةوَلةتى ثةيدا بكةين، بؤ ئةوةى فشار
توركيا بؤ طةِرانةوى ئةو لةشكرة، ثَيويستة وةك ثةرلةمان ئَيمة ليذنةيةك دروست بكةين، ئةو ليذنةية داوا 
بكات لة دةسةآلتى تةنيتيزى كة داوا بكات تةمخيرى هةموو ئةو دةرةرو ديانانة بكات، كة ئَيستا بة هؤى ئةم 

دواى ئةو تةمخيرة داواى قةرةبوو كردنةوة بكةيرةوة، لةشكركَيشيةوة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان هاتووة، 
و داواش بكةين، كة هَيزةكانى ثؤليس و ئاسايش و ثَيشمةرطة، بة ثةلة لة ئامادةباشى دابن، وة داواش لة 
كؤمةآلنى خةَلك بكةين كة خؤيان ئامادةبكةن بؤ هةموو رووبةروو بونةوةيةك بؤ شتَيكى لة ناكاو، دؤر 

 .سوثاس
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 (:كمال كةركووكي.د)د قادر عبداللةَيز حممبةِر
 . كاك حممد فرج فةرموو

 :َيز حممد  فرج امحدبةِر
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

من حممد فرج، سةرؤكى فراكسيؤنى يةكطرتوو، من ثَيم واية قسةكامنان هةموو بةيةك ئاراستة دةِروات، 
جةخت كردنةوةى هةموو ئةم ييةنانة  ماناى دووبارة بوونةوة ناطةيةنَيت، بةَلكو ماناى تةئكيد كردن و

دةطةيةنَيت كة لة ثةرلةمانى كوردستان دان، ئةم لةشكركَيشيةى ئةم جارةى توركيا وةكو ئةو بةرَيزانة 
طوتيان دؤر جياوادة، يةعرى لة ئا ان و دةويةوة بة بيانووى لَيدانى هَيزو بارةطاكانى ثارتى كرَيكارانى 

ان داية كة ثَيضةوانةكةى ديارة كؤمةَلَيك دةرةرو ديان لة ذَيرخانى كوردستان كة لة هةرَيمى كوردست
كوردستان بة رووخاندنى ثردو بة سووتاندنى ِرةدو باخ و دةوى كشتوكاَلى لةو ناوضة سرووريانة، هةروةها 
دةرثةِراندن و ِراكردنى طوند نيشيرةكان بؤ شارةكان، بَيطومان ئةمة نيطةرانيةكى دؤرى بؤ خةَلكى 

تان دروست كردووة، و دوور نية ترسيشى دروست كردبَيت، ضونكة دةوَلةتَيكى دهلَيزى وةكو توركيا كوردس
بة بَى ثةروا، بة بَى هيض طوَى دانَيك بة ياسا نَيو دةوَلةتيةكان كةرةكةتى وا بكات، جَيطةى خؤيةتى 

مى كوردستاندا هةموو مةترسى ىَل بكةوَيتةوة و ئَيمةش كةدةرى دؤرى تيادا وةربطرين، ئَيمة لة هةرَي
ييةنةكان بة ككومةت و ثةرلةمان و سةرؤكايةتى هةرَيميشةوة، هةموو موتةفق بووين لةسةر مةبدةئَيك 
كة ئَيمة دذين بة هةر لةشكركَيشى و هةر هةِرةشةيةك كة بكرَيتة سةر هةرَيمى كوردستان، و هةروةها 

مى كوردستان بةكار بَيرَيت بؤ هَيرش كردنة دذين بةرامبةر هةر طروث و هَيزَيك و دةستةيةك كة هةرَي
سةر دراوسَيكامنان، ضونكة ئَيمة دةمانةوَيت هةروةكو ئاسايش و ئارامى خؤمان لة ي طرنطة ثارَيزراو بَيت، 
نامشانةوَيت طرفتَيك بؤ دةوروبةرةكامنان لة يى ئَيمةوة دروست ببَيت، نيةت ثاكى هةرَيمى كوردستانيش 

اية، هةر ة جةنابت ئاماذةت ثَى كرد لةو شتانةى كة ثَيشرت كردوويةتى دؤر ديارو ئاشكرديارة وةكو ئةوةى ك
و سةرؤكايةتى هةرَيم و سةرؤكايةتى ييةنة سياسيةكان و ككومةتيش، بةردةوام  لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان

ضارةسةر بكرَيت، ئَيمة ثَيشريارى ئةوةمان كردووة، ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، بةآلم بة رَيطاى كيوار 
ئَيمة ئةدمونَيكى تاَلمان هةية، ئَيمة لةطةَل ِرذَيمى بةعس، لة ِرذَيمةكانى ثَيش ئةويش، نزيك بة سةدةيةك 
بةردةوام لة شةِر دابووين، ئةم دةسةآلتانة تا كةدى بةكارهَيرانى ضةكى كيمياوى و كؤمةَل كوذى، كة سَى 

جةنط، كة دواتر ثَى ى مةككوم بوون، لةطةَل ئَيمة  تاوانى طةورةن، بة ئيبادةى جةماعى بة تاوانى
بةكاريان هَيرا، بةآلم سةركةوتوو نةبوون بة ثَيضةوانةوة خؤيان تياى ضوون، ئةو ثَيشريارةى كة ئَيمة 
كردوومانة ديارة ئةو نيةت ثاكيةية، يةعرى ئَيمة كة بة قةناعةتةوة دةيَلَيني ئةم كَيشانة بة شةِر ضارةسةر 

َيز ضارةسةر نابَيت، بةَلكو بة طيتتوطؤ ضارةسةر دةبَيت، ضونكة مافى طةلَيكيشة لة ثاَليدا، نةك نابَيت، بة ه
مافى طروثَيك يان جةماعةتَيكى ضةكدار، ئَيمة دواى ئةوةى ئةوة دةخةيرة روو ، روو دةكةيرة ئةم ييةنانة 

ةتى ئةمانة وةكو موكتةل، قانونى ى بِريارى ئةجنومةنى ئاسايشى نَيو دةوَلئةمريكاو هاوثةميانةكانى، بةثَي
ماددة كة ضوارةم و ثَيرجةمى دؤر بة  18نَيو دةوَلةتى هةية بةرامبةر بة موكتةل يةعرى ضى ية؟ لة 
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ئاشكرا دان بةوة دادةنَيت سةروةرى و ثاراسترى خاك و ئاسايشى ئةو ناوضةى كة ئةوان داطرييان كردووة 
لةبةر ئةوة ئَيمة لة ِروانطةى ئةو ياسا نَيو دةوَلةتيةوة داوا دةكةين  دةبَيت ثارَيزراو بَيت لة ييةن ئةوانةوة،

لة ئةمريكاو هاوثةميانةكانى بة دووترين كات دةورى خؤيان ببيرن لة ثاراسترى خاك و سةروةرى هةرَيمى 
ةم لة عرياقى فيدراَل، بة ِراستى هةم لة يى ئَيمةو ه: كوردستان كة بةشَيكة لة عرياقى فيدراَل، دووةميان

يى تةواوى كارشوناسانى دونياوة بة ئةركى دةستورى خؤى هةَلرةستاوة، لة دةستوردا هاتووة كة تةواوى 
سروورةكانى عرياقى فيدرَل بثارَيزرَيت، كة هةرَيمى كوردستان بةشَيكة لةوة، دؤر خوَين ساردانة داوا دةكات 

ةف و ئيمانة، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين لة كة توركيا هَيزةكانى بكَيشَيتةوة، كة ئةوة ثَيم واية ئةدع
داواى كؤبوونةوةيةكى خَيراى ئةجنومةنى ئاسايشى : يةكةم. ككومةتى عرياقى ئةم خاآلنة جَى بة جَى بكات

نَيودةوَلةتى بكات، كة ئةمة لة تةواوى عورفى دنيا ئةمة شتَيكى دروستة، بؤضى ئَيمة بةكارى ناهَيرني؟ 
طرةى وآلتانى ئيسالمى بؤ ئيدانة كردن و ئيجباركردنى توركيا بة كشانةوة لة كؤبونةوةى كؤن: دووةم

داواى بةسترى دانيشترَيكى نائاسايى ئةجنومةنى نوَيرةران بكرَى، و ئَيمةش دؤر : سَييةم. هةرَيمى كوردستان
ت، وة تةئكيد لةوة دةكةيرةوة كة فراكسيؤنةكانيش داوايان كردووة لة ككومةتى عرياق كة ئةوة بكرَي

فراكسيؤنى يةكطرتوو ثَيم واية لة ثَيش هةمووانةوة داواى ئةوةى كردبوو، ئةو دانيشترة بكرَيت بؤ ضةند 
خاَلَيك، ئيدانةكردنى، سِريرةوةى ئةو ئيتييتاقيةى لة نَيوان ككومةتى توركياو ككومةتى بةعس كراوة بؤ 

ككومةتى عرياق : ضوارةم. ئةو ناوضانة كم لة خاكى عرياق، كة توركةكان ئاداد بن بَيرة 80ئاضوخ كردنى 
داواى داِرشترى ضوار قؤَلى توركياو ئةمريكاو بةغداو ككومةتى هةرَيم بكات، كة بة قةناعةتى ئَيمة ئةمة 
باشرتين ضارةسةرة بؤ هةم ردطارى توركيا لةو قةيرانة، هةم ئةوة كة ثاراسترى سةروةرى خاكى 

 .بكةوَيتة سةرى، دؤر سوثاس كوردستانيش لةهةر هَيرش و ثةيمارَيك كة
 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداللةبةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :َيز حممد ككيم جباربةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة وةكو طةلَيك لة ييةن : حممد ككيم، سةرؤكى ليستى كؤمةَلى ئيسالمى كوردستان، خاَلى يةكةم
و طؤشتى خَير دابةش كراوة هةر بةشى درا بة وآلتَيك، عةجايب ئةوةشة لة دهلَيزةكانةوة، وآلتةكةمان وةك

ييةن ئةو دهلَيزانةوة كة بة تايبةت لة ييةن ئةمريكاوة طلؤثى سةود هةَلدةكرَيت، بؤ ئةوةى لة ناو خاكى 
َيت، لَيمان خؤمشاندا دوَلم لة بةشَيك لة ميللةتةكةمان دةكرَيت، و دوَلم لة خؤمشان دةكرَيت، لَيمان دةكوذر

دةربةدةر دةكرَيت، و بةو ودةو تواناية كةمةى خؤمان، وةكو ككومةتى هةرَيم كؤمةَلة ثردَيك و كؤمةَلة 
ثرؤذةيةكمان ئةجنام داوة، كة لة ييةن دهلَيزةكانةوة، لة ييةن توركياوة تؤث باران بكرَيت، ئةوة بة 

رووى طلةيى و طاداندةمان خبةيرة بةردةم كةقيقةت وا دةكات ئَيمة لة طةَل توركيادا رووى ئيدانةو 
ئةمريكا، ضونكة ئةمريكا ئَيستا عرياقى داطريكردووة بة هةموو مةواسيقَيك دةبَيت ئةو سروورى ئةو 
وآلتةى كة داطريى كردووة بثارَيزَيت، و ئةمريةتى ئةو وآلتة، ئةمريةتى داخلى و ئةمريةتى كدودى لةسةر 
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هةَلوَيستى ئةمريكا بكةين، كة لة جياتى ئةوةى سةردةنشتى توركيا بكات ئةمريكاية، بؤية دةبَيت ئيدانةى 
توركيا لة جياتى لةشكركَيشى ضاوةِرَى بووين لة هةل و : هاوكارى كؤمةكى ئيستيخباراتيشى دةكات، دووةم

مةرجة سياسية تادةيةى لة توركيا هاتووةتة ئاراوة، ئادادى دياتر بؤ طةىل كورد دابني بكات لة رَيى 
ركردنى كؤمةَلَيك ياسا و تةشريعاتَيكةوة، ضونكة بة كةقيقةت دةبَيت ككومةتى توركيا بزانَيت طةر دة

ئةستةنبول  تى ذيانى قةنديل، ذيانى ئةنقةرةودوَلم ستةمى ئةوان نةبَيت،  كضَيكى كوردى توركيا لة جيا
، فشارى سياسى و كارى عيالقاتى يرة بةر وةسائيلى دبلوماسىةئَيمة ناضارين ثةنا بب: هةَل دةبذَيرن، سَييةم

خؤمان خبةيرة طةِر لة رَى ى سةرؤكايةتى وآلتةوة، لة رَى ى سةرؤكايةتى كؤمارى عرياقى فيدراَلةوة، لة رَى 
ى ككومةتةوة، بة تايبةت وةدارةتى خارجى كة برايةكى كوردمان وةديرى خارجيةية، هةروةها فشار 

ة، هاوثةميانان و ئيتيحادى ئةوروثى، ئةوانةى كة مامؤستا خبةيرة سةر ئةمريكا كة عرياقى داطريكردوو
حممديش ئيشارةتى ثَي كرد بؤضى؟ نةك تةنها بؤ ئةوةى ئيرسيحاب بكةن، خؤى ئةمة بةِراستى  ئةم 
لةشكركَيشيةى ضةند ساَلةى  توركيا كؤتايى ثَى بَيت، و بة ِرَيطايةكى سلبيش فشار خبةيرة سةر توركيا، 

بدات كَيشةى كورد ضارةسةربكات، وئَيمةش فشارَيكى نَيو دةوَلةتى دروست بكةين  ككومةتى توركيا هةوَل
لةسةر توركيا، كة ضؤن وةكو كوَيستان خان ئيشارةتى ثَى كرد دَل خؤشة كؤسؤظؤ ئاداد دةبَيت، دةبَيت بة 

ى بؤ دابني يى كةم كة كوردستانى توركيا ئاداديش نةبَيت با خةَلكةكةى ئاداد بَيت، ئةمريةتَيكى دياتر
بكرَيت، و خؤش طودةرانى روو لة ميللةت توركيا بكرَيت، كاتَيك كة ئادادى دابني كرا، كَيشةى ثةكةكةش 
ضارةسةر دةبَيت، و ثاساوى توركيا، ئةو ثاساوةى كة دةيهَيرَيتةوة خةرقَيكى دوةىل دةكات، و هَيرش دةكاتة 

ى توركيا بةس ثةكةكة نية، باشة خؤ كةركووك نَيو خاكى عرياق، بةِراستى ثاساوَيكى يوادة كة كَيشة
ثةكةكةى ىَل نية بؤ دؤر جار ناوى دةهَيرَيت و قسةى لةسةر دةكات و تةدةخول دةكات لة ئاستى 
سةرؤكايةتى كؤماريش دا باسى كةركووك دةكرَيت؟ بة شَيوةيةكى ئاشكرا و دةَلَين ئَيمة قةبوَل ناكةين، واتة 

 .تريان لة عرياقة، ئةويش كةقيقةتَيكة بؤية خستمانة روو، دؤر سوثاسثاساوةكانيان دةعييتةو مةتامعى 
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .كاك كرخى فةرموو
 :كرخى جنم الدين نورالدينَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لةشكركَيشيةى توركيا كرخى جنم الدين، كوتلةى توركمانى، ئَيمةش وةكو كوتلةى توركمانى ئيدانةى ئةو 
دةكةين، كة كراوةتة سةر خاكى عرياق و كوردستان، و قةناعةتيشمان واية ئةو لةشكركَيشية كة بة بيانووى 
لَيدانى ثةكةكة، لةوانةشة شتى تريشى بة دوا دا هةبَيت و ئيستيهدافى ئةو كيانة كوردستانية فيدراَلية 

وة، وةكو مةشروعَيكى موتةكامل لةييةنى سياسى و بكات، كة سةركةوترَيكى بةرضاوى بة خؤيةوة بيري
ئابوورى و كؤمةآليةتييةوة، ئَيمة ثَيمان واية، ئةطةر بَيتو ئةو مةسةينة بؤ ثةكةكة بن؟ ضارةسةرى ئةو 

 81مةودوعة بةو ئؤثةراسيؤنانة ناكرَيت، و دةليليشمان بؤ ئةوة تا ئَيستا توركيا لةطةَل ئةوةى 
و طروثة ضةكدارة، كة ثةكةكةية، بةآلم هةتا ئَيستا كؤتايى بةو مةسةلةية ئؤثةراسيؤنة دةيكات دذ بة
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نةهاتووة، ئةطةر شتَيك بةو دةرةجةية فةشةىل هَيرابَيت، دووبارة كردنةوةى هيض كيكمةتى تَيدا نية، 
لة  ئةطةر شتى ترى لة دوادا نةبَيت، بؤية ئَيمة ثَيمان واية بة دووترين كات، ثَيويستة لةسةر توركيا بري

ضارةسةرى دميوكراسيانة و ئاشتيانة بكاتةوة بؤ ئةو مةسةلةية، و هيض كةسَيكيش لة شةِر ئيستييتادة 
ناكات، ئةوة مَيذوو ئةوةى ئيسثات كردووة بة نيسبةت ئَيمةوة وةكو هةرَيمى كوردستان، ئَيمة داواى ئةوة 

ن، بةآلم ئةطةر بَيتو توركيا بة دةكةين كة باشرتين ثةيوةندميان هةبَيت لةطةَل توركيا وةكو دوو جريا
ئاشتيانة سةيرى ئةو ييةنانة بكات، ئةطةر بَيتو شةِر دةست ثَى بكات بَيطومان هةوَلة دبلوماسيةكان 
ِرادةوةس ، و كيوار كؤتايى ثَى دَيت، بؤية داوا دةكةين دةنطى ضةك ِرابوةستَى، تا هةلة دبلوماسيةكان 

كمال كة . نة ضارةسةر بكرَيت، وة دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطى بةرَيز ددةست ثَى بكاتةوةو بة شَيوةى ئاشتيا
ثَيشةكيةكةى ثَيشكةش كرد، هةروةها ثشتطريى لة هةردوو ِراثؤرتةكةى ناوخؤ و ثَيشمةرطة دةكةم، دؤر 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .كاك حممد امحد فةرموو
 :(ان ئامَيديديلم)حممد امحد صاحلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

حممد امحد، ديلمان ئامَيدى لة كيزبى شيوعى كوردستان، ئةوةى ئةمِرؤ بؤى كؤبوويرةوة شتَيكى تادة نية، 
بةآلم ضةند جار ئةم ثةرلةمانة لةسةر ئةم مةسةلةية كؤبووتةوة و ئيدانةى دةست درَيذى توركياى 

بة ئاشتيانة كردووة، هةروةها تةئيدى هةَلوَيستى ككومةتى كردووة، و داواى ضارةسةرى كَيشةكةى 
هةرَيمى كردووة، هةموو جار بة هةَلوَيستَيكى عاديالنة و عاقالنة تةعاملى لةطةَل ئةم كَيشةية كردووة، بة 
بؤضوونى ئَيمة ككومةتى توركيا سةرةِراى ئةو هةَلوَيستةى ئَيمة، هةروةها سةرةِراى هةَلوَيستى نَيو 

بةردةوامة لةسةر هةمان فكرةى خؤى، كة ضارةسةرى عةسكةرية، و ِرةنطة ئةم فكرةية لة  دةوَلةتى
طؤرانكاريةك يان : هةَلوَيستى توركيا هةر بةردةوام بَيت، ئةطةر بةم دوو خاَلة ضارةسةر نةكرَيت، يةكةم

قايل بَيت لة ياسا  هةَلوَيست طؤريرةك لة ككومةتى توركيا و ثةكةكة، واتة هةردوو يى ملمالنَى، بؤ ئةوةى
نَيو دةوَلةتيةكان، ئةمةى ئةمِرؤ روو دةدات بة تةسةورى ئَيمة درَيذة ثَيدانى هةَلوَيست و بِريارى 

ةوة وةريانطرتووة، هةروةها ئةجنامى رَيكةوترى ئةمريكى و  8001ثةرلةمانى توركياية كة لة تشريرى 
ةو بارةطاكانى ثةكةكة، ئةوةى تادة بَيت ئةمِرؤ توركية كة هةماهةنطى  لةطةَل يةك بكةن بؤ تَيكدانى برك

ئةوةية كة ككومةتى توركيا بة ِرَيطاى وةرطرترى طلؤثى سةود و طةيش  و رَيكةوتن لةطةَل ئةمريكا بةو 
ئيرزارةك دةدات كة بؤ داطريكردنى طوندةكانى دةظةرة سروريةكان هاتووة، : عةمةلية هةَل دةستيت، دووةم 

رووخاندنى ذَيرخانى ئابورى كوردستان، كة ئةمةمةترسيةكةى هةرضةندة دةَلَين  تَيكدانى ثردةكان و  
سرووردارة يان موكةدةدن ئةو عةمةلياتانة، بةآلم ئَيمة ئةدموونَيكى تاَلمان لة طةَل توركيا هةية، كة لة 

بامةِرنَى و ةوة تا ئَيستا بركةو بارةطاكانى لة دؤر ناوضةكانى كوردستان هةر ماوة، وةكو   1665ساَلى  
كم دوورة لة سروورو هيض ثةيوةنديةك و موبةررَيك نية بؤ مانةوةيان، ئةم  50ئامَيدى كة دياتر لة 
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كالةتة تادةية كاركردنة لةسةر ثةيوةندى و هةَلوَيستى لةطةَل ئةمريكا نةيكردووة، يان لةطةَل عرياق نةى 
ة تا ئَيستا دبلؤماسيةتى عرياق لة طةَل توركيا كردووة، دةبَيت ئةوةش لة يى ِروانيرى ئَيمةوة بَيت، ضونك

تةبيعية، بادرطانى لة طةَليان تةبيعية، نةوت بؤ جةيهان تةبيعية، وة ِرةنطة بةم نزيكانة ديارةت و سةردانى 
سةرؤكى كؤمار بؤ توركيا ئةجنام بدرَيت، بؤية تةمةنا دةكةين ئةو سةردانةيان هاندةرَيك بَيت بؤ ئةوةى 

ةتة بَيرَيت و ِرَيكةوترةكى ئيجابي مؤر بكةن بؤ ئةوةى بةردةوام نةبن لةسةر تَيكدانى ئةو كؤتايى بةم كاَل
ئةمريكا بة ئةركى خؤى : ِرةوشةى ئَيمة، لةبةر ئةوة دةبَيت ئَيمة داواو دةخت لة دوو ييةن بكةين، يةكةم

ةى هةستَيت،  دووةم ككومةتى عرياق بة ئةركى خؤى هةستَيت داوايةكى فةرمى ئاراست
نةتةوةيةكطرتووةكان بكات، و داوا لة ئةجنومةنى ئاسايشى نَيو دةوَلةتى بكات بؤ كؤبوونةوةيةك، ضونكة 

مةجليسى ئةوروثى هةية، كة لة مةجليسى ئةوروثى نةك : تةجاودة لةسةر سيادةى ئةم دةوَلةتة، دووةم
ة، و مةككةمةى هةية ئيتيحادى ئةوروثى، ضونكة لة مةجليسى ئةوروثى توركيا ئةندامة لةو مةجليس

ئةوانة تايبةمتةندن بة تةجاودات لةسةر كقوقى ئيرسان و دةرةرو ديان كة دةطةيةنيتة هاووآلتى، بؤية 
ثَيويستة وةدارةتى دادى هةرَيم لة طةَل وةدارةتى عةدىل بةغدا تةوجيهَيكى هةبَيت بؤ ئةو مةككةمانة كة 

اووآلتى هةرَيمى كوردستان تؤمارى بكةن، هةَلوَيست تةسجيلى دةعوة بكةن، ديان و دةرةر كة طةيشتوونة ه
و دبلؤماسيةتى ئَيمة ثَيويستة ئةمِرؤ لةسةرخؤ و كيوارى بَيت، لةطةَل ككومةتى بةغداش هةماهةنط 

راسى دةكةين بة ئةركى خؤيان هةَلبس ، كبني، داوا لة ِراى طشتى و ئةوروثى و خةخمؤرانى ئاشتى و دميو
ى طةينى توركيا و هَيزة دميوكرسي خوادةكانى توركيا بكةين، كة قايل نةبن بة بانطةوادى خؤمان ئاراستة

ضارةسةرى عةسكةرى، بةَلكو ضارةسةرى ئاشتيانة بطرنة بةر، ضونكة ِرَيطةى ضارةسةرى تَيكِراى 
مةسةلةكانى توركيا بة تايبةتيش مةسةلةى كورد تةنها بة طيتتوطؤ دةبَيت، لَيرةوة سآلو و و سوثا ان 

ستةى خةَلكى هةرَيمى كوردستان دةكةين، كة بؤ ئةم كاَلةتة ِراوةستانةكى دؤرى جوامَيرانةيان هةبوو ئارا
بة تايبةتى خةَلكى بامةرنى و ئامَيدى كة ِرَيطايان لةبةردةم دةبابةكانى توركيا طرت و نةيانهَيشت بةو 

دةكةين، داواى ئيرسيحابى بة تةواوى  شوَيرةدا دةربضن و بِرؤن بؤ شوَيرةكانى تر ، دووبارة ئةم كارة ئيدانة
 .دةكةين و نةهَيلني بركةكانيان مبَيرَى، ضونكة تا ئَيستاش بركةكانيان هةر ماون، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .كاك اندراوس فةرموو

 :وس يوخرا طورطيساندراَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لة بزوترةوةى دميوكراتى ئاشوورى، ثشتيوانى ِراثؤرتى هةردوو ليذنةى ناوخؤ و يوكرا،  اندراوس
ثَيشمةرطة دةكةم، هةروةها هةموو ئةو قسانةى كة بةرَيزةكان ثَيش من باسيان كرد، نامةوَيت دووبارةى 

ؤ كة هاترة بكةمةوة، تةنها ئةوة دةَلَيم كة  ئَيمة داوا بكةين ئةو ثَيشريارةى كة لة ِراثؤرتى ليذنةى ناوخ
 .ثةرلةمانى كوردستان تةبةنا دةكات وةك هةَلوَيستَيك بةرامبةر ئةم هَيِرشة، و دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .كاك غيتور مةمخورى فةرموو
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 :مةمخور سعيدطاهر غيتور َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 1626رشانة و لةشكركَيشيانةى توركيا شتَيكى نوَى نية، و لة ساَلى هَي ديارة وةك روون و ئاشكراية، ئةو
ةوة خةبات دةكات و خةباتى ضةكدارى و شاخى  15/2/1626يشةوة ثارتى كرَيكارانى كوردستان، كة لة 

 86راطةياندووة، لةو ناوضة سرووريانة وجودى هةبووة، بةآلم ئةوةى كة تَيبيرى دةكرَيت لة ماوةى 
وةى ِرابردوودا توركيا هيض ئةجنامَيكى بة دةست نةهَيراوة، و ئةو لةشكركَيشيةى ئةم لةشكركَيشى ما

جارةشى جطة لة دةرةرو ديان هةم بؤ ئَيمةو هةم بؤ خؤشيان هيضى ترى نةبووة، بؤية بةكارهَيرانى هَيز 
ةم كَيشةية ئةو كَيشة ضارةسةر ناكات، كة سةردةم سةردةمى ديالؤط و لة يةكرت طةيشترة، بؤية دةبَيت ئ

لةسةر مَيزى ديالؤط و لة يةكرت طةيش  ضارةسةر بكرَيت، ئَيمة دؤر بة توندى ئيدانةى ئةو 
لةشكركَيشيةى توركيا دةكةين، و داوا دةكةين بة دووترين كات لةشكرى توركيا لة خاكى كوردستان بضَيتة 

ارتى كرَيكارانى كوردستان، لةبةر دةرةوة، و ئاماجنى توركياش لةو لةشكركَيشية باشوورى كوردستانة، نةك ث
ئةوةى رووخاندنى ئةو ثردانة ض ثةيوةندى بة ثارتى كرَيكارانى كوردستانةوة هةية؟ ئةوانة ذَيرخانى 
ئابوورى ئةو وآلتةن، ذَيرخانى ئابوورى كوردستانن، و لة هةمان كاتدا ئةوةى تَيبيرى دةكرَيت، لة ضةند 

ش ضوونَيكى باشى بةخؤيةوة بيريوة، و لة رووى ثرؤسةى ساَلى ِرابردوو دا كوردستان بةرةو ثَي
ئاوةدانكردنةوة، لة رووى مةسائيلى دبلؤماسيةوة تةماشا دةكةين هةندَيك وآلت سةفارةت يان قونسوَليةتى 
خؤيان لَيرة كردووةتةوة، و سةرمايةطودارى جيهانى روو لَيرة دةكات، بؤ دياتر بووذانةوةى ذَيرخانى 

ئةوةية توركياى تةنطةتاو كردووة، كة ضاوى بةو ثَيشكةوترانةى هةرَيمى كوردستان  ئابورى ئةم وآلتة،
هةَلرايةت، بؤية هةوَلى ئةوة دةدات ئةو شتانة سرووردار بكات، بؤية دةبَيت ئَيمة ةكو ثةرلةمانى 

بِريار  كوردستان، كة ئةمِرؤ كؤبوويرةتةوة لَيرة تةنها بؤ ئيدانة كردن نةبَيت، بةَلكو دةبَيت هةندَيك
وةربطرين، و ئةو شتانةى كة لة ِراثؤرتى برايانى بةرَيز لة ليذنةى ناوخؤ و ثَيشمةرطة هاتووة شتى دؤر 
باشن، دةكرَيت كارى لةسةر بكرَيت بة ِراثؤرت، وة لة هةمان كاتدا داوا بكةين كة ئةو هَيزانةى توركيا كة 

ية نةمَيرَيت، داواى ئةوة دةكةم ئةوةشى بؤ ةوة بارةطاكانيان لةسةر خاكى كوردستان هة 1665لة ساَلى 
ديادبكرَيت، هةندَيك تةواجودى توركى لة شارةكانى كوردستانيش هةية، لة هةولَير و سلَيمانى ئةوانةش 
نةمَيرن، بةِراستى ئةوانة بركةى جاسوسني، ئةطةر ئةوان دةيانةوَيت لة رووى دبلؤماسيةوة تةعامول لةطةَل 

قونسوَليةت بكةنةوة نةك بركةى مةشق كردن بؤ كارى جاسوسى، ئَيمة دةبَيت كوردستان بكةن، دةكرَيت 
وةكو ثةرلةمانى كوردستان رَى بة هيض تةواجودى عةسكةرى و تةواجودى جاسوسى هيض وآلتَيك نةدةين 

ئَيستاكة دةنطى لةسةر  رَيمى كوردستانيشة، كة وةك ثرؤذةلةناو خاكى خؤمان، ئةوة خيالفى دةستورى هة
ة، هةروةها خيالفى دةستورى عرياقيشة، وة خيالفى هةموو ياساكانى كوردستانيشة، بة ثَيى  نةدراو
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ياساكانى كوردستان، ثَيويستة هةر هَيزَيك كة داخلى كوردستان دةبَيت بة هَيزى عرياقيشةوة روخسةت لة 
بَيت، بؤية ئَيستا سةرؤكايةتى هةرَيم و ككومةتى هةرَيمى كوردستان وةربطرَيت، نةك بَيت لَيرة جَيطري 

كاتى خؤيةتى كة ئَيمة داوا بكةين ئةوانة لَيرة نةمَيرن، و لةهةمان كاتدا ئَيمة بِريارَيكى تر وةربطرين كة 
بايكؤتى كاآلى توركى بكةين لة هةرَيمى كوردستان و نةيان كِرين تةعاموليشى لةطةَل نةكةين، ئةوة لة 

طةيةنَيت، توركياش ئابووريةكةى، ئابوريةكى دارووخاوة، رووى ئابووريةوة دةرةرَيكى دؤر بة توركيا دة
وةها من ثَيشريارى ئةوة دةكةم ئابووريةكةى شةِر نية، دةكرَيت ئَيمة لةسةر ئةوةش كاربكةين، هةر

نيسبةت ئةو مةسةلةية، ئةطةر بكرَيت وةكو ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة ياداشتَيكى دؤر توند برَيرين بؤ بة
ونكة ككومةتى عرياقى دةتوامن بَلَيم بَى هةَلوَيست ترين ككومةت بووة، و بَى ككومةتى عرياقى، ض

هةَلوَيست ترين جيهةت بووة لةو قةديةيةدا، وةكو ئةوةى بَلَيى ككومةتى عرياقى بة خؤى دةستى لةطةَل 
 لةسةر خاكى كوردستان، من سةيرم بةو ِرةوشة دَيت كة ككومةتى وركيا هةبَيت بؤئةو  لةشكركَيشيةت

عرياقى ئةوةندة بَى هةَلوَيستة، ئةوة بة رَيكةوترى هةردوو يية ئةو هَيرشة ئةجنام دةدرَيت، ئَيمة بامشان 
لةبرية كة ثةرلةمانى توركيا ئةو بِريارةى وةرطرت، كة هةر كاتَيك بيةوَيت لةشكركَيشى بكاتة سةر 

ةضوو، و ضةند مانطَيك مابوو ئةو بةرةو جَى بة جَى بوون د 160كوردستان لة وةختَيك دابوو كة ماددةى 
مانطة درَيذكرايةوة ديسان لةو وةختةوة دوو مانط ِرؤيشتووةو  4قةدية دروست بوو، ئَيستاش كة ئةو 

ماوةكة كةم ماوة، سةربارى ئةوةش بة دةميرى داخلى كوردستان بووة، بؤية هةدةفةكانى توركيا ئةوانةن، 
ةطةَل ثارتى كرَيكارانى كوردستان تاقى كردووةتةوة، كة جطة نةك ثارتى كرَيكارانى كوردستان، ئةو خؤى ل

لة شكست و ماَل وَيرانى هيضى ترى بؤ نةماوةتةوة، هيضيشى بة دةست نةهَيراوة، بؤية ثَيشريارى ئةوة 
دةكةم وةكو ثةرلةمانى كوردستان ئَيمة لة ييةن خؤمشانةوة ياداشت بدةيرة نةتةوة يكرتووةكان، ياداشت 

مةنى ئاسايش، ياداشت بدةيرة كؤمكارى عةرةبى، كؤنطرةى ئيسالمى و وآلتانى ئيسالمى، بدةيرة ئةجنو
داوايان ىَل بكةين ئةوانيش تةدةخوىل موباشر بكةن، نةك تةنها لةِرَيطةى بةيانرامة دةركردنةوة يان ئيدانة 

و خةمى ئَيمة بوونة، كردن، ئَيمة سوثاسى هةموو ئةو وآلت و ييةنانة دةكةين كة هاو هةَلوَيست بوون و ها
بةآلم دةكرَيت ئَيمة داوا بكةين كة هةوَلى جدى تر بدرَيت بؤ ئةو مةسةلةية، هةروةها سوثاسى خةَلى 
كوردستانيش بكةين كة بةِراستى دؤر جوامَيرانة ئامادةيى خؤيان دةربِريوة بؤ بةرطرى كردن لة خاكى 

ةوام طيان لةسةر دةستانة لة سةنطةرةكانى كوردستان، وة سوثاسى هَيزى ثَيشمةرطةش دةكةين كة بةرد
ثَيشةوةى بةرطرى كردن بوون بؤ ثاراسترى بةرذةوةنديةكانى خةَلكى كوردستان، دةبَيت ئَيمةش وةكو 
خةَلكى كوردستان، وةكو تةواوى هَيزو ييةنة سياسيةكانى كوردستان هةموومان لةو قؤناغةدا بة يةك 

، جلى كيزبايةتى لةبةر خؤمان دانَيني، لةبةر ئةوةى دةنط و يةك دةست جلى كوردايةتى بثؤشني
ضارةنووسى هةر هةموو ييةكمان ثةيوةستة بةو ئةدموونةى ئةمِرؤى كوردستانةوة، خوانةخواستةهةر 
شكستَيك بؤ ئةو ئةدموونةى كوردستان كة خؤى لة ثةرلةمان و ككومةت و سةرؤكايةتى هةرَيم 

د لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان، بؤية دةبَيت ئَيمة هةر دةبيرَيتةوة، شكستة بؤ تةواوى طةىل كور
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هةموومان لةو قؤناغةدا ببيرة ثَيشمةرطةى سةنطةرةكانى ثَيشةوةى بةرطرى كردن لة دةسكةوتةكانى 
 .كورردستان و بةرد هَيشترةوةى  ئاآلى كوردستان، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .ى فةرمووهةكار ؤميؤكاك ر

 :كزيران نيسان ؤميؤرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

هةكارى لة فراكسيؤنى كلدان ئاشوريةكان، دواى ثشتطريى كردنى خؤمان لةسةرجةم ثَيشريارى ئةو  ؤميؤر
برادةرانةى كة ثَيشرت  قسةيان كرد، بة ِراستى دةبَيت كةدَيك بؤ ئة هةِرةشةو ئةو هَيرشانةى توركيا 

ساَلة ضةندين جار توركيا هةِرةشةو هَيرش  80ت، ضونكة ئةمة جارى يةكةميان نية، دياتر لة دابررَي
دةكاتة سةر سروورى هةرَيمى كوردستان، ئةطةر بةو جؤرة بريكردنةوةش بَيت لةوانةية مةترسيةكان 

و كؤتايى ثَى دياتريش بنب، جا بؤية دةبَيت كار بكرَيت بؤ ئةوةى ئةم مةسةلةية بة يةكجارى بررِببكرَيت 
بهَيردرَيت، ئةو بيانووانةى كة دةوَلةتى توركيا دةيهَيرَيت بة ِراستى دؤر بيانووى يوادو دةعييتن، ضونكة بة 
ِراى ئَيمة هةر بيانوويةك كة ضةندة بةهَيز بَيت، ئةطةر نةتيجةكةى خةَلك بكوذَيت و طوند ضؤل بكرَين و 

هةموو  ياسايةكى نَيو دةوَلةتى و نَيو نةتةوةية، من ثشتطريى خةَلكان ئاوارة بنب، بةِراستى ئةمة ثَيشَيلى 
لةوة دةكةم كة ككومةتى بةغدا بريوبؤضوونى مةركةد بةو شَيوةية نية كة لةطةَل بةرذةوةندى خةَلكى 
كوردستان و ككومةتى هةرَيمى كوردستان بَيت، بة ِراى ئَيمة هةر رَيكةوترَيك كة لة مةركةدةوة دةكرَيت 

ت بة هةرَيمى كوردستان و خةَلكى كوردستان، ئةطةر نوَيرةرى ئةم هةرَيمةى تيا نةبَيت بة ثةيوةست بَي
ِراستى من بة مةشكوكيةت سةيرى ئةو رَيكةوترة دةكةم، وةكو ئةو رَيكةوترانةى ثَيش ضةند مانطَيك كران، 

ارَيكى ئةجنومةنى ى بِريى دةوَلةتَيكى داطريكةرة، بةثَيمةسةلةى ئةمريكا وةك ضؤن ئةمريكا خؤى طوتةن
ى باش بوو ئةم بِريارة دةربضَيت، بؤية ثَيويستة لةسةر ئةمريكا ثارَيزطارى لة سروورى ئاسايش كة خؤى ثَي

راق بكات، ئَيمةش لة هةموو بؤنةيةك و موناسةبةيةك كة لة ِرادة بةدةر دياتر باسى ئةو ثةيوةندية عَي
غدا ، بؤية دةبَيت ئةو بةشةش ثارَيزطارى لة ئَيمة بكات راق، بةشَيكني لة بةدةكةين ئَيمة بةشَيكني لة عَي

دا دةكرَيت، دذى خةَلكى ةوةى ئَيستا لة هةرَيمى كوردستانكة ثَيمان دةَلَين هةرَيمى كوردستان، وة ئ
كوردستان دةكرَيت، دذى هةموو نةتةوةكانة، دذى هةموو خةَلكى كوردستانة بة سةرجةم نةتةوةو ئاييرة 

َلَيكى تريش كة ثَيم باشة ئةويش تةئكيدى لةسةر بكرَيتةوة، مةسةلةى تةواجودى جياوادةكانةوة، خا
كودستان دا   توركية، بةِراستى ئةو تةواجودةى كة ئَيستا توركيا لة ضةند خاَلَيكى شارو شارؤضكةكانى

بَيت  ساَل دياترة و لة سةرةتاى  نةوةدةكان بووة، بةهةر ياسايةك، بة هةر شَيوةيةك 10هةية، لة ثَيش 
ئَيستا هةموو شتَيك طؤراوة، هاوكَيشةكةش طؤراوة، كةقة بري لةوة بكرَيتةوة جارَيكى تر بة شَيوةيةكى 
ياسايى تر باس لةو مةسةينة بكرَيت و باسى ئةم هةبوونى تةواجودى توركى بكرَيت، لة كؤتاييدا ثَيم 

ندى ئيدانةو ئيستركارى ئةم هَيرش باشة ياداشت نامةيةك لة ثةرلةمانى كوردستانةوة دةربضَيت كة بة تو
و تةدةخولةى توركيا بكرَيت، و داواى قةرةبوو كردنةوةى ئةو خةَلكانةى كة ديانيان ىَل كةوتووة لةو ناوضة 
سرووريانة و ئةو طوندانةى كة كةوتوونةتة ئةو شوَيرانة بكرَى، ثَيشريار دةكةم كة ثةرلةمان دةست بةكار 
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سةردانى ئةو شوَيرانة بكات و دةنطى خةَلكى ئةوَى بطةيةنَيت بة هةموو دونيا، بَيت بة ِراستى لةو كاتانةدا 
 .دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .كاك باثري فةرموو

 
 :باثري كامال سلَيمانَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

دستان، ديارة برادةران باسيان لة دؤر شت كرد بة باثري كامال، نوَيرةرى ثارتى كرَيكاران و ِرةجندةرانى كور
تايبةتى ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ثَيشمةرطة، من وَيِراى ثشتيوانيم لة ناوةِرؤكى ثَيشريارةكانى ليذنةى 
ناوخؤ، ئَيمة كة ئاوِرَيك بدةيرةوة لةو ضةند جارةى كة توركيا هاتووة، نة يةكةم جاريةتى، بَيطومان نة دوا 

، لةوانةية ضةند جارَيكى تريش دووبارةى بكاتةوة، بةآلم دةرئةجنامى هَيرشةكانى توركيا  جاريشى دةبَيت
بة تايبةتى ئةو هَيرشانةى ئةو دوايةيةى كة هَيِرشى هَيراوة بؤ سةر هةرَيمى كوردستان و سةروةرى خاكى 

ية، موكيرة ئاماجنى لةوة عرياقى ثَيشَيلكردووة، دةرئةجنامةكانى ئةو هَيِرشانة دةركةوتووة ئامانج ثةكةكة ن
دياتريشى هةبَيت، كة دياتر مةبةستى هةرَيمى كوردستانة، هةروةكو ضؤن ئةو بةرَيزانةش باسيان كرد، 
ئةطةر ئامانج ثةكةكة بَيت ثردةكانى كوردستان بؤ دةرووخَيرَيت، طوندةكامنان بؤ تَيك دةدات؟ كة تةنها 

ات؟ بؤ سةروةرى خاكى هةرَيمى كوردستان ثَيشَيل دةكات؟ خةَلكَيكى مةدةنى تياى داية، بؤ تؤثبارانى دةك
بَيطومان دةركةوتووة كة ئامانج هةرَيمى كوردستانة و ثَيشَيلكردنيةتى، ئامانج ئةدموونى كوردستانة، كة 
واى ىَل بكات دةسةآلتى سياسى لة كوردستان بضووك بكاتةوة، ئةوة واى كردووة طومانَيك لة يى  خةَلكى 

راق، خةم يةنة سياسيةكان و شةقامى كوردى دروست بَيت، بةآلم مةسةلةى  ئةمريكا و  عَيكوردستان و ي
راق ثَى دةضَيت لة ذَيرةوة رَيكةوتررامةيةك هةبَيت، ئةطةر نا ضراى سةود ضؤن لة ييةن ساردى عَي

ةو خةم ساردية، ئةمريكيةكانةوة هةَلكراوة؟ لةوانةية لة ييةن عرياقيشةوة هةَلكرابَيت، ئةطةر وانية بؤ ئ
ئةطةر ئَيمة بةشَيكني لة خاكى عرياق بؤ ئةو بَى دةنطية؟ يان بؤ وا بة شةرمرانة هةَلويست دةنوَيرن؟ بؤ 
هةَلوَيستَيكى بة جورئةتةوة نانوَيرن؟ ئايا ئةطةر هاتو لة بةسرة شتَيكى ئاوا رووبدات، هةَلوَيستيان هةر ئاوا 

بةم لة شارَيكى ترى كة عةرةب نشيرة ئاوا دةبَيت؟ بؤية ثَيويستة دةبَيت؟ بَيطومان وانابَيت، ئةطةر هاتو 
دةبَيت ئَيمة جةخت لةسةر ئةوة بكةين ككومةتى عرياقى ِرؤَلى كاريطةرترى : ضةند خاَلة هةستَيت، يةكةم

لةطةَل ئةمريكيةكان ضراى سةوديان هةَلكردووة، و داواش : هةبَيت و بة دةورى خؤى هةستَيت، دووةم
كيةكانيان سرووردار بكرَيت، ض دةمانةتَيك هةية كة توركيا ضايكيةكانى سرووردار بكات؟ ض دةكةن ضاي

دةمانةتَيك هةية كة خةَلكى مةدةنى بةرناكةوَيت؟ كة هاتو طوندةكامنان وَيران دةكات، شارةكامنان وَيران 
نةية خةراث تر لةوةش بكات، دةكات، مومكيرة ئةطةر ئاوا ِرَيطةى ثَى بدرَيت و بَى دةنطى بروَيردرَيت، لةوا

بؤية دةبَيت بة جدى لةطةَل ئةمريكيةكان دانوستاندن بكةين، ئةوةى تر سَى شتى طرنط هةية كة 
ئةمريكا وةكو داطريكةرة لَيرة، بؤية دةبَيت هةَلوَيستى : ثَيويستة ئَيمة ئيهتيماميان ثَى بدةين، يةكةميان
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بةشَيكني لةو ككومةتة، سَييةم خؤمان، كة ثَيويستة  راقى، كة ئَيمةككومةتى عَي: هةبَيت، دووةميان
لةسةرمان دةورمان هةبَيت، ناوةندة كؤمةآليةتى ية جياجياكان، كؤمةَلطاى مةدةنى دةور ببَيرَيت، ثَيويستة 
كزب و ييةنة سياسيةكان دةورى خؤيان دياتر بطَيِرن، كة تا ئَيستا هةر لة بةيانرامةيةك دا رؤليان 

سياسى فالن كيزب ِرايطةياند، بؤية دةبَيت دةورى كاريطةر تريان هةبَيت و تواناكانى  هةبووة، مةكتةبى
خؤيان خبةنة طةِر، ئةو توانايانةى كة هةيةتى، ئةو ثةيوةنديانةى كة هةيةتى، لة هةر ناوةندَيك بَيت، 

ة دةور ببيرن، ثةرةى ثَى بدات، ثَيويستة كةناَلةكانى ِراطةياندنى كوردستان بة  هةموو شَيوادةكانيةو
ثَيويستة رةوةندى كوردى لة دةرةوةى وآلت لةهةر شوَيرَيك بن دةور ببيرن، بؤية ثَيويستة لةهةمان كاتدا 
وَيِراى ئةو دةوربيرانةى كة لة ئاستى ناوخؤدا  و لة ناوةندة جياجياكاندا دةوريان هةبَيت، بة مةبةستى 

و بوونةوةى هةر شتَيك كة هاتة ثَيشمان، يان لة وكؤكردنةوةى هةموو تواناو هَيزةكامنان، بؤ رووبةِر
ئاييردة دا رووى دا، بةآلم بة هةموو شَيوةيةك ثَيويستة دياتر ئَيمة ِرَيطةى ئاشتى بطريرة بةر هةروةكو 
ضؤن لة ِرابردووش طرتبوومانة بةر، لة ئَيستاش دا هةر بةو شَيوةيةين، ضونكة خةَلكى كوردستان ئاشتى 

ت لةطةَل جريانةكان، ئةو ِرَيطةية درَيذة ثَى بدةين، بةآلم ثَيويستة تواناكان هةموو دةوَيت، تةبايى دةوَي
يةك خبةين، لة هةمان كاتدا من ثَيشريار دةكةم، وَيِراى ثَيشريارى برادةرةكامن كة ثَيشرت باسيان كرد، ئةو 

كةم ليذنةيةكى ثَيكهاتوو، ياداشتررامةى كة ليذنةى ناوخؤ باسى كرد، بؤية تةئكيد دةكةمةوة و ثَيشريار دة
لة ليذنةى ناوخؤى ثةرلةمان، لة ليذنةى ثَيشمةرطة، لة ليذنةى مافى مرؤظ سةردانى مةيدانى بكةن، 
ِراثؤرتَيكى موفةسةَل ثَيشكةش بكةن و بة بةردةوامى بة ئاطا بن لة هةموو رووداوةكان، بة تايبةتى ئَيستا 

رانةى كة رووخاون، بؤ ئةوةى بتوانني لة ِرَيطةى ئةوانةوة ئةو شوَيرانةى كة بؤردومان دةكرَيت، ئةو شوَي
دياتر بة ئاطا بني، دياتر بتوانني لة رووى مةعرةويةوة يارمةتيان بدةين، كة ثةرلةمان نوَيرةرايةتيان 
دةكات، بتوانني مةيدانيةن يارمةتيان بدةين، بؤية من ثَيشريار دةكةم، كة وَيِراى ئةوةى كة طرنطة لة 

مان دا دياتر طرنطى ثَى بدةين، ضونكة هيض كةسَيك وةكو خؤمان ناتوانَيت دةور ببيرَيت، ئةو ناوخؤى خؤ
دةورةى خؤمان دةيبيرني، و ئةو كاريطةريةى خؤمان هةمانة، هيض كةسَيكى تر ناتوانَيت ئةوة بكات، 

ة خؤمان ضاوةِرَى نةكةين لة خةَلك ئةوةمان بؤ بكات، ثَيشرت تةركيز بكةيرة سةر خؤمان و ثشت ب
 .ببةستني لة هةموو رويةكةوة، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .نورى فةرموو. كاك د

 :نورى مجيل تاَلةبانى. دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ة نورى تالةبانى، ثارتى كارى سةربةخؤ، من ثَيشةكى رووى طلةيى ئاراستةى ثةرلةمانةكةمان دةكةم، ك
دةبوو ئةم كؤبوونةوة ثَيشرت ئةجنام بدرابا، كاتى خؤيشى لة مانطى تشريرى ساَلى ثار ثةرلةمانى توركيا، 

رؤذ ثاش ئةو  10بِريارى لةشكركَيشى دا بؤ سةر خاكى هةرَيمى كوردستان، ئَيمة لة ثةرلةمان دا نزيكةى 
شى دةستى ثَى كردووة، ئةمِرؤ رؤذة كةوا لةشكركَي 10بِريارة ئةوجا كؤبوويرةوة، ئَيستاش نزيكةى 
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كؤبوويرةتةوة، بؤ ئةوةى كةوا هةَلوَيستى خؤمان ديارى بكةين، من ثشتطريى لة ِراثؤرتى هةردوو ليذنةكة 
دةكةم، بةآلم بة باشرتى دةدامن كةوا بة شَيوةيةكى كورت تر بة دمانَيكى قانونى دابِرَيذرَيتةوة، و بة 

ثةرلةمان كة ثَيش من خستيانة روو، جطة لةوةش ثَيويستة ئةو دةوَلةمةند كردنى بة وتةى ئةندامانى 
بِريارانة ئاراستةى ككومةتى هةرَيمى كوردستان و ككومةتى عرياقى و دةدطا نَيو دةوَلةتيةكان بكرَيت، 
هةروةها داوا بكرَيت لة ككومةتى عرياقى كة دةبَيت هةَلوَيستى خؤى روون و ئاشكرا بكات، سةبارةت بةو 

ة نهَيريانةى كةوا ثَيشرت بةسرتاون، و داواش بكات لة ئةجنومةنى ئاسايشى نَيو دةوَلةتى كة بة رَيكةتررام
دووترين كات كؤببَيتةوة، بؤ ئيدانة كردنى لةشكركَيشى توركيا، جاروبار ككومةتى ئيسرائيل و لةشكرى 

ةبيةوة، دةَلةتانى عةرةبى ئيسرائيلى بؤ يةك، دوو كيلؤمةتر دَيتة ناو خاكى لوبران، يان وآلتَيكى ترى عةر
بة ثةلة روودةكةنة ئةجنومةنى ئاسايش و داواى كؤبوونةوةى ئةو دةدطا نَيو دةوَلةتية دةكةن، من لةو 
باوةِرة دام ئةطةر ئةو لةشكركَيشية بؤ سةر ناوضةيةكى ترى عرياق بواية، بؤ منوونة ئةطةر لةشكرى ئَيران 

وا ريكخراوى موجاهيديرى خةَلقى لَيية، ئَيستا بة جارَيك دةست درَيذى بكردباية سةر ئةو ناوضانةى كة
هةموو دةوَلةتانى عةرةب رويان دةكردة ئةو دةدطايةو بة توندى ئيدانةيان دةكرد، ئَيمةى كورد ثَيويستة 
ثشت بة خؤمان ببةستني، ئَيمةى كورد لة هةر شوَيرَيك هةبني  يةك نةتةوةين، ئَيمةى كورد كاتى ئةوة 

ؤمان روو لة دةدطا نَيودةوَلةتيةكان بكةين، ئةطةر هاتو ككومةتى عرياقى،  كة ئَيمةش هاتووة كةوا خ
بةشدارميان تَيدا كردووة، خةم ساردى بروَيرَيت، دووبارة داواى ئةوة دةكةم، كةوا  ئةو داواكاريانة لة شَيوةى 

 .وثاسبِريار بة ناوى ثةرلةمانى كوردستانةوة ئاراستةى ئةو ييةنانة بكرَيت، دؤر س
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .كاك كريم حبرى فةرموو
 :كريم حبرى عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بة ِراستى وَيِراى ثشتطرييم بؤ ئةو ِراو بؤضوونانةى كة برادةران ئاماذةيان ثَيدا، من لَيرةدا دةمةوَيت ئاماذة 
كة ئَيمة سةربارى ئةوةى هةنطاوى سياسى و دبلؤماسى و هةَلوَيستةكان،  بةوة بدةم كاتى ئةوة هاتووة

دةبَيت هةنطاوى ياسايى برَيني، بؤية ثَيم واية ئَيمة دةبَيت سكاآل دذى ككومةتى توركيا بدةيرة 
نةتةوةيةكطرتووةكان، هةروةها توركيا وآلتَيكة كة ئةندامة لة ئةجنومةنى ئةوروثا، ئَيمة دةتوانني لة 

اى ثارَيزةرانى نَيو دةوَلةتيةوة ليذنةيةك ثَيك بَيرني لَيرة، بؤ ئةوةى سكاآل دذى توركيا لة دادطاى ِرَيط
برؤكسل ثَيشكةش بكةين، بؤ قةرةبوو كردنةوةى ئةو دةرةرو ديانانة بكةين كة بة ذَيرخانى ئابوورية، 

، سوثاى توركيا هاتووةتة سةر هةروةها بة مومتةلةكاتى خةَلكى كةوتووة، ئَيمة هةر لة رؤذى هةِرةشةكردن
سروور، ئَيمة دةرةرو ديانَيكى دؤر ماىل و مادميان ىَل كةوتووة، ئابوورى كوردستان دةرةرى ثَى كةوتووة، 
باداِرى كوردستان وةستاوة، ئيستسمارات روو لة ئَيرة ناكةن، هؤيةكةشى ئةوةية، كة ئةو هةِرةشةية 

ى ثةرلةمانى توركيا بؤ هَيرش كردنة سةر هةرَيمى كوردستان، بةردةوام بووة، لة ِرؤذى دةرضوونى بِريار
لةو ِرؤذةوة دةبَيت كيساب بكرَيت هةتا ئةمِرؤ، كة ليذنةيةكى هاوبةش لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ 
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ثَيك بهَيردرَيت بؤ ئةوةى لةطةَل دام و دةدطاكانى ككومةت بة تايبةتى وةدارةتى داد و وةدارةتى ناوخؤ بؤ 
نيشان كردنى ئةو دةرةرو ديانانةو كةسر كردنيان بؤ ئةوةى بتوانني لة دوا ِرؤذدا بة شَيوةيةكى  دةست

ياسايى مامةَلة لةطةَل ئةو ئاسارانة بكةين،  كة دواى ئةوةى لةشكركَيشيةكة دةكَيشرَيتةوة، بؤ ئةوةى 
ش بكاتة سةر هةرَيمى جارَيكى تر ككومةتى توركيا ِرَيطة بة خؤى نةدات بةو شَيوةية ثةيمارو هَيِر

 .كوردستان، دؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .ناصح فةرموو. كاك د
 :رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بةرَيزان،  شةِر ضارةسةر نية، شةِر هيض كاتَيك بة تايبةتى لةم سةردةمةدا ناتوانَيت ضارةسةرى كَيشةكان 
بكات، ئةطةر جاران لة سةردةمى كؤمةَلطا سةرةتاييةكان دا شةِر ئامرادى يةكالكردنةوةى كَيشةكان بووة، 
بةكارهَيرانى توند و تيذى، يان دةبرو دةنط، ئةمِرؤ ئةو ئامرادة ناتوانَيت بطات بة ئةجنام، بة دةليلى 

ساَلة  86رو توركيا بكةين، ئةوة ئةوةى بة تايبةتى ئةطةر تةماشاى بارودؤخى ئةمِرؤى كوردستانى باكوو
مني جارة  85وةكو خؤيان جةناراَلةكانى توركيا، سةرانى توركيا ئاماذةى ثَى دةكةن و باسى دةكةن، 

سروورى كوردستان دةبةدَيرن بة بيانووى ئةوةى كة طواية دةيانةوَيت ثةكةكة لةناو بةرن، بةآلم تاكو ئَيستا 
كة ناتوانن، جَى ى سةرجنة توركيا يةكةم دةوَلةتة لةناو دةوَلةتة  نةيانتوانيوة، ئةمة دةليلَيكى قاتعة

ئيسالميةكان كة ثشتطريى لة سةربةخؤيى كؤسؤظؤ دةكات، كؤسؤظؤ كةقى خؤيةتى، بةآلم ئامادة نية دان 
بة مافة ِرةواكانى طةىل كورد برَيت لة كوردستانى باكوور، بؤية داوا لة هةر دوو ييةن دةكةين ثَيش هةموو 

َيك هةم لة دةوَلةتى توركيا، هةم لة ثةكةكة كة ِرَيطةى طيتتوطؤ و دانوستاندن بطرنة بةر، ئةوةى ئَيمة شت
دةيلَيني ئةمة تةدةخول نية لة ئيش و كارى ئةوان، يان لة سياسةت و كارى ناوخؤى ئةوان، ضونكة ئةو 

ة، ئةوةتا كارةساتةكة ئةمِرؤ كَيشةيةي كة تا ئَيستا درَيذةى هةية ثريشكى ئاطرةكةى ئَيمةشى طرتووةتةو
دةيبيرني كة ضةندةمني جارة لة هةرَيمى كوردستان داية، بؤية كةقى خؤمانة داوا بكةين لة ِرَيطةى 
دانوستاندنةوة ئةو كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، خاَلَيكى تر دؤر طرنطة كة باسى بكةين، كة ضراى سةود ثَى 

توركيا دراوة، ثَيم واية ئةو ضرا سةودة عرياقيش ئاطاى لَيية دةكرَيت، ضراى سةود لة ييةن ئةمريكاوة بة 
و بةشداريشة لةو ضرا سةودة، من بة دَلريايةوة دةيَلَيم نةتةوةيةكطرتووةكان، ئةجنومةنى ئاسايشى 
رَيكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان و كؤمةَلطةى نَيو دةوَلةتى ِرَيطةى بة ئةمريكا نةداوة كة ضراى سةود 

بؤ ئةوةى بَين مافة ِرةواكانى ئَيمة ثَيشَيل بكةن، ِرَيطةى بة ئةمريكا نةداوة كة بَيت ِرَيطة بة  دابطريسَيرَيت
وآلتَيكى تر بدات لةشكركَيشى بكات و هةرَيمى كوردستان ببةدَيرَيت، خاكى عرياق ببةدَيرَيت، بةَلكو ِرَيطةى 

بيرني ئةمِرؤ دؤستانى كة ئَيمة لة كاتى بة ئةمريكا داوة كة ثارَيزطارميان ىَل بكات، جَيطةى داخة كة دة
تةنطانةدا لة طةَليان بووين و خوَيرمان تَيكةآلو بووة بؤ ئاداد كردنى ئةم  عرياقة، كة ئَيستا ئةمريكا خؤى 
بة خاوةنى دةدانَيت، بة داخةوة دةبيرني ئَيستا ئةو وآلتةى كةوا نةيهَيشت و بةشدارى نةكرد لة 
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ستايةتيةكةى ئةوان بةهَيز ترةو بةرذةوةنديةكانى ئةوان دياتر يةكى ئادادكردنى عرياق، ئَيستا دؤ
طرتووةتةوة، شتَيكى سروشتية دؤستايةتى هةميشةيى نية، بةرذةوةندى دةور دةبيرَيت، بةآلم تا ئَيستاش 
بةرذةوةندى ئةمريكا لةطةَل ئةم هةرَيمةية، ضونكة تةنها هةرَيمَيكة كة ئارامة، كة ئةمريكا دةتوانيَيت 

دةست نادى ثَيوة بكات و بَلَيت ئةوةى كة من بؤى ضووم ئةوةتا ئةجنامةكةى لة هةرَيمى كوردستان وةشا
ى سةرسوِرمانة بؤضى ئةمِرؤ ئةوان بَى دةنطن، ئةوة ثةيوةندى بة ككومةتى هاتووة، بةآلم بةداخةوة جَي

ساتَيك روو دةدات سةرؤك عرياقةوة هةية، جَى ى داخة كة دةبيرني لة كاتَيك دا لةهةر وآلتَيك دا كارة
كؤمارةكةى يان سةرؤك ئةجنومةنى وةديرانةكةى، ئةطةر لة دةرةوة بَيت يةكسةر دةطةِرَيتةوة بؤ وآلتةكةى، 
ئةوةى ئَيمة تادة بة تادة كاتَيك كة ئاطرةكة خؤش بوو ئيرجا مالكى دةضَيتة دةرةوة، بؤ؟ ضونكة ئةوانةى 

ؤكى ئةجنومةنى وةديرانة، وةديرى كاروبارى دةرةوةية، كة ماون ئَيستا سةرؤك كؤمارة، جَيطرى سةر
دةبَيت ِرؤَلى خؤيان بطَيِرن، هةسَيكيان كوردن، بؤية كَيشةكةى بؤ ئةوان جَيهَيشت، من ثَيم واية ئةوانيش 

تايبةتى سةرؤكى سلكى دبلؤماسى كة وةديرى كاروبارى دةرةوةية، بةرَيز وشيار دَيبارية، ثَيويستة داوا بة
ةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيةكطرتووةكان كة بة دووترين كات كؤبوونةوةيةك بكرَيت دةربارةى بكات لة ئ

ئةم كَيشةية، ضونكة ئةوةى ئةمِرؤ جَيى مةترسية ئةو مةترسية ئاشتى و ئاسايشى نَيو دةوَلةتيش دةخاتة 
، كة لة هةموو مةترسيةوة، ضونكة ئةطةر لة ئَيمة تَيك بضَيت كةمتةن لة هةموو ناوضةكة تَيك دةضَيت

ناوضةكة تَيك ضوو،  ماناى ئاشتى و ئاسايشى نَيو دةوَلةتى دةخاتة مةترسيةوة، بؤية ثَيم واية مةفرودة 
داوابكرَيت، وةديرى كاروبارى دةرةوةى عرياق داوا بكات كة كؤبوونةوةيةكى تايبةتى بكرَيت بةرامبةر بةو 

كو ئَيستا هةندَيكيان دؤر يوادن، بةآلم هةندَيكيان كَيشةية، تةبيعى ئةو هةَلوَيستانةى كة وةرطرياون تا
بةهَيزن، ئَيمة سوثاسى ئةوانة دةكةين كة  هةَلوَيستيان وةرطرتووة بة تايبةتى وآلتانى دةرةوة، بةآلم ئةوة 
ئيكتييتا نية، ثَيويستة ِرَيطة بطريدرَيت، ضونكة وا ديارة مةبةستةكة ثةكةكة نية، ضونكة ئةطةر ثةكةكة 

ساَل لةمةوبةر دةيانتوانى ئةم كَيشةية ضارةسةر بكةن، ئةطةر ئةمريكا مةبةستى لةناوبردنى  85بواية، 
ثةكةكةية، بؤ ضراى سةود بة توركيا دةدات، بؤضى خؤى لةناوى نابات؟ كةواتة ئةمة ئاذاوةيةكة، 

خةريكة كَيشةيةكة بؤ ئَيمةى دةنَيرةوة، لةبةر ئةوة دةبَيت دؤر بة وردبيرى تةماشاى ئةوة بكةين، 
راق هيض هةَلوَيستَيكى نية، وآلتة عةرةبيةكان ِراستة ئةميردارى هاوسةنطيةكان دةطؤِردرَيت، بة داخةوة عَي

طشتى كؤمكارى عةرةبى هةَلوَيستى نواندوة، بةآلم ئةويش هةَلوَيستَيكى وا بةهَيز نية، وآلتة ئيسالميةكان 
ووة، بؤية دةبَيت داوا لة ئةوانة لة هةموويان بكرَيت كة تاكو ئَيستا هيض يةكَيك لةوانة هةَلوَيستيان نةنواند

هةَلوَيست بروَيرن، هةندَيك لة سايت و تةلةفزيؤنةكانى عةرةبى ئَيمة تاوانبار دةكةن، طوناهةكة دةخةنة 
ئةستؤى ئَيمةوة، طواية ئَيمة سةبةبى ئةوةين كة ئةوة رووى داوة، هةرَيمى كوردستان سةبةبة لةوة، يان 

ى هةرَيمى كوردستان سةبةبة لةوةى كةوا ئةو لةشكركَيشية دةكرَيت، بؤية دةبَيت بة خؤمان سةركردايةت
دابضيرةوة، ثَيش هةموو شتَيك يةك ِريزى ئَيمة، كة دةبَيت يةك ختامبان هةبَيت، لةناو ئَيمةشدا، لة ناو 

ندَيك جار جياوادة، سةركردةكانى ئَيمةشدا، بةداخةوة نابيرني يةك هةَلوَيستى و يةك ختاب هةبَيت، هة
يان هةندَيك جار ئيتيهامى ئةم و ئةو دةكةين طواية هةَلوَيستى توندى هةية، مةفرودة هةموومان يةك 
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هةَلوَيست بني، ضونكة ئةطةر لَيمان تَيك بضَيت لة هةموومان ثَيكةوة تَيك دةضَيت، بؤية من ئةو خاآلنةى 
اَلى ضاكن، ئةو قسانةش كة لَيرة كران شتى باشى كةوا لة ِراثؤرتى ليذنةى ناوخؤ هاتووة بةِراستى خ

تَيدابوو، با دةوَلةمةند بكرَيت، ياداشتَيك ئاراستةى نةتةوةيةكطرتووةكان بكرَيت، يةعرى بِريارَيك لَيرة 
دةربضَيت، ئةوانةى كة ثَيشرت باسكرا نامةوَيت دووبارةى بكةمةوة، بؤية ثَيويستة ئةوة  هةمووى بة هةند 

هةندَيك بِريار لةو ثةرلةمانة دةربكةين، هةنَيك ياداشتيش ئاراستةى ئةو شوَيرانة بكةين وةربطريدرَيت، 
 .كةوا كاريطةرن يان دةور دةبيرن لة ئاسايي كردنةوةى ئةو بارودؤخة، لةطةَل رَيزو سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د) حممد قادرعبداهللَيز بةِر
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز ةِرب

خليل ابراهيم، فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان، سوثاس بؤ خوا جَيطاى دَلخؤشية كة هةموومان 
هاوِرا و هاودةنط و هاوبريين لة سةر ئةو كَيشةية، ض لة وةسف كردنى، ض لة هةَلوَيست وةرطرتن 

َيشية، هةموومان موتةفقني كة ئةمة بةرامبةرى، ض لة هةست كردن بة مةترسيةكانى ئةم لةشكرك
و كةقى خؤمانة دؤر وريا بني، دؤر هةست بة تي لة دوا هةيةمةبةست و مةرام و ئاماجنى تايبة

وليةت بكةين، ئةوة مةسةلةيةكى تيكرارية، واحلمد للة سرتاتيذيةتى ئَيمة وةكو هةرَيمى كوردستان ومةسئ
و سةقامطريى ناوضةكةش شتَيكى  نةبوويرة بؤ كةسمايةى سةرئَيشة  وادكة هةرلة بيدايةتةوة ئَيمة

ايةكى دؤرى دةوَيت ئةو سرتاتيذى ئَيمةية، وة تةئكيديش لةسةر ئةو خاَلة دةكةين، من واى دةبيرم وري
نيسبةت ئةوة قسة دؤر كرا، بؤية ثشتطريى وى دةوَيت لة هةموو بوارةكان، بةئيستعداداتى تةوا مةسةلةيةو

رة تةئكيد لةسةر ئةو مودةكةرة دةكةين، كة لة ثةرلةمان دةربضَيت، ئةو هةموويان دةكةين، بةس لَي
موقتةرةكة بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان و، بؤ مةجلسى ئةمن و، بؤ وآلتة دهلَيزةكان، بِرياردان لةسةر ئةو 

وا نةهَيشترى بركة سةرباديةكانى توركيا لة هةرَيم، كة دؤر دةرورة بِريار لةسةرى بدرَيت، دا مةودوعةى كة
لة ئةجنومةنى نوَيرةرانى عرياق دةكةين، كة ئةوةش دؤر طرنطة ئةو ئيتييتاقاتانةى كة كراون، ض لة 
سةردةمى ِرذَيمى ثَيشوو، ض ئةوانةى ئَيستا، ئةوانةش كةشف بكرَين و ئيلغا بكرَيت ئةو بابةتانة، ثشتطريى 

ةمان و ئةجنومةنى وةديران و لة ئةو خاَلة دةكةين، كة ثَيكهَيرانى ليذنةيةكى هاوبةش لة نَيوان ثةرل
دبلؤماسى، ثَيطةى سةرؤكايةتى هةرَيم بكرَيت، و تةكةروك بكرَيت لة هةموو مةجايتةكان، لة مةودوعى 

مةودوعى وةدارةتى ناوخؤ كة ئيجرائات ضى بن، لة مةودوعى ثَيشمةرطة ضى بكةين،  ،وئَيمة لة بةغدا
شَيوةيةكى سلمى، دةورى راطةياندن، دةورى ئةكزاب، تةوعيةى شةعبى، هةتا باسى مةسريات بكرَيت بة 

دةورى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى، سرتاتيذيةتى كامل، كة مودوعةكى تيكرارية و يدمة خؤمان كادر 
بني، نابَيت بَلَيني ئةمريكا با وا نةكات و وا بكات، بةس دةتوانني تةئسريامتان هةبَيت، كة خؤمان ضى 

ن بني؟ ضؤن يةكِريز بني، يةك هةَلوَيست بني، بزانني ض كارتَيك بة دةستى ئَيمةية، بكةين، ضؤن متةعاو
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ثَيم واية شتى دؤر دةتوانني بكةين، و لة هةمووشى طرنط تر ئةو يةكِريزى و يةك هةَلوَيستيةية، كة 
 .بةردةوام هةيةو يدمة بيثارَيزين و بةهَيز تريشى بكةين، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)اللةحممد قادر عبدَيز بةِر
 .ماموستا كسن فةرموو

 
 :كسن بابكر امحدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كسن بابكر، لة كؤمةَلى ئيسالمى، قسةى دؤر كرا نامةوَيت دووبارةى بكةمةوة، ثَيم خؤشة ضةند خاَلَيك 
يوةندى بة مةسةلةى كةركووك بة نةدةرى ئَيمة توركيا تةنها بؤ ثةكةكة نايةت،  ثة: باس بكةم، يةكةميان

، و مةسةلةى ضاو هةَلرةهاتريانة بة ئةدموونى كوردستانةوة هةية، بؤية ئَيمة ئيدانةى ئةو  160و ماددةى
ديارة وةك كةقيقةتَيك هةموو ييةكمان دةبَيت بزانني كة ضراى سةود :  لةشكركَيشية دةكةين، دووةميان

كراوة، وا باشة هةموو ييةكمان طلةييةكامنان لة ئةمريكا ضِر تر لة ييةن ئةمريكاوة بؤ لةشكرى توركيا هةَل
ثَيويستة كار لةسةر ككومةتى عرياق بكرَيت، بؤ ئةوةى ئةوان كارى جدى تر بكةن، : بكةيرةوة، سَييةميان

مةسةلةكة ئةوةية كة توركيا تعامل لةطةَل هةرَيمى كوردستان ناكات، بؤية ككومةتى بةغدا دةبَيت دياتر 
َيت، بؤ ئةوةى كارةكة لةوَى بكرَيت، و ئةو لةشكركَيشيةش توركيا كة ِراى طةياندووة كة طواية جبووَل

مةكدودة، بةِراستى ئةو قسةية لةوانةية بؤ كاتَيك بَيت، كة رووبةرووى ديان و شةِرى دياتر ببَيتةوة، 
كوردستان، دوايني قسةم  ناضاربَيت بكشَيتةوة، ئةطةر نا ئةو ئيحتيمالة هةية كة دياتر مبَيرَيتةوة لة

ئةوةية، مريش لةطةَل ئةو ِرايةم كة داوا لة ئةجنومةنى نوَيرةران بكةين، ئةو بِريارانةى كة دةرةرن، يان 
ئةو رَيكةوتررامانةى كة لة نَيوان عرياق و هةرَيمى كوردستان مؤر كراون هةَلبوةشَيردرَيرةوة، ئةو بركة 

هةن بة ِرة ى داوايان ىَل بكرَيت بكشَيردرَيرةوة، لةكؤتايش دا  عةسكةريانةش كة نادامن لة كوردستان دا
 .تةئيدى هةردوو ِراثؤرتةكةى ليذنةى عةسكةرى و ليذنةى ناوخؤ دةكةم، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .نادناد خان فةرموو

 :نادناد حممد عبدالقادرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ريش ثاَلثشتى لة هةردوو ِراثؤرتى، ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ثَيشمةرطة دةكةم، داوا لة طةىل توركيا دةكةم، م
كة فشار خبةنة سةر ككومةتى توركيا، بؤ كؤتايى هَيران بةو قةيرانانةى كة لة ناوضةكة دروستى دةكات، و  

ركيا كة خؤى بة دةوَلةتَيكى مؤدَيرن و خةَلكى ناوضةى رؤذهةآلتى ناوةِراست ئةو ضاوةِروانيةى نية لة تو
عةملانى دادةنَيت و بةو شَيوةية رةفتار دةكات، كة رةفتارَيكى نةطوجناوة، هى سةردةمةكانى ثَيشووة، 
ودةوَلةتى توركيا لة جياتى رووخاندنى ثردةكانى كوردستان، با ثردى دؤستايةتى و ثردى فةرهةنطى و 

بكات لة نَيوان طةينى ناوضةكة، هةروةها داوا لة ككومةتى  ثردى دانستى و بادرطانى دياتر دروست
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هةرَيمى كوردستان دةكةين بة دووترين كات كؤتايى بهَيرَيت بة شةرعيةت دان بةو بركة سةرباديانةى 
توركيا كة لة ناو خاكى هةرَيمى كوردستان دا هةية، كة بة داخةوة بؤتة شوَيرَيك بؤ ثةيماردان و هةِرةشة 

انى هاووآلتيانى كوردستان، دؤرترين ثشتطريى با لة خةَلكى خؤمان وةربطرين، بة هؤى كردن لة طي
مرةدةماتى كؤمةَلطةى مةدةنى،  بؤ ئةوةى نامةو مودةكةرة ثَيش كةش بة جيهاتى ثةيوةندار لة ِرؤذئاوا 

وروثا، لة بكرَيت، بؤ ئةوةى كة مونةدةماتى دةرةوةش دةخت بكةن لة يةكَيتى ئةوروثا، لة ثةرلةمانى ئة
كؤنطرَيسى ئةمريكا، بؤ ئةوةى ئيدانةى ئةو كارانة و رةفتارانةى توركيا بكات، جارَيكى تر ئَيمة داوا لة 
نةتةوةى تورك دةكةين، كة دياتر هةَلوَيست بروَيرن، بؤ كؤتايى هَيران بةو هةموو دذيةكيةى كة تووش 

ى طرفتَيكى يةكجار دؤر لة ناوضةكة، بؤية هاتووة، ئةو جؤرة هاودذيةى كة ئةو ثةيِرةوى دةكات بؤتة هؤ
ئةمة كارَيكى ترسراكة بؤ سةر ِرةوشى ئةمرى لة هةموو ناوضةكة تةنها شتَيك نية كة بةديانى كورد 
دابشكَيتةوة، ئَيمة كةد ناكةين هةِرةشة بكةين و دمانى هةِرةشة بةكاربهَيرني، ئَيمة ميللةتَيكني هةردةم 

ن لة خؤمان كردووة، بةآلم كاتَيك كة دؤر تةنطةتاو بكرَيني، دةتوانني بة ئاشتى خواد بووين و بةرطريشما
باشرتين شَيوة بةرطرى لة خؤمان بكةين، ِراثةِريرى دوَيرَى ى خةَلكى ئامةد وةآلمَيك بوو بؤ ئةو هةموو 

ةى هةِرةشانةى كة توركيا بةسةر طةىل كوردا دةيسةثَيرَيت، ئةم ِراثةِريرة دةشَيت لة هةر ضوار ثارض
كوردستان بةرثا بكرَيت و ئةو كاتةية كة ئابوورى توركيا بةيةكجارى تَيك دةشكَيت، ضونكة لة رووى 

 .بادرطانى و سياكيةوة، تووشى دةرةرو قةيرانَيكى طةورة دةبَيت، دؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .نسرين خان فةرموو
 :نسرين محة صاحلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنز َيبةِر

نسرين حممد لة ثارتى سوسياليست، ئَيمةش ثشتطريى لة ِراثؤرتى ناوخؤ و ثَيشمةرطة دةكةين، ئَيمةى كورد 
لة طةَل ضارةسةرى ئاشتيانةين بؤ هةر كَيشةيةك كة رووبدات لة دنيادا، نةك لة كوردستان بة تايبةتى، 

كان ثَيويستة بة خؤى ضارةسةرى بكات، ثَيويستة هةموو دةوَلةتَيك سيادةى خؤى هةية، كَيشة ناوخؤية
هةموو ثارت وييةنةكان ِرَيز لة يةكرتى بطرن و خاكى هيض دةوَلةتَيكى تر بةكارنةهَيرن بؤ ئاماجنى خؤيان، 
ِرَيطة و شَيوادى خةباتى خؤيان بة دميوكراسى و ئاشتيانة هةَلبذَيرن بؤ طشت مافةكانيان، ئَيمة دذى هةر 

كة ببَيتة مايةى دةرةر بؤ هاووآلتيانى بَى تاوان، داِرمانى ذَيرخانى ئابوورية، بؤية  لةشكركَيشيةكني
ثَيويستة هةموو ييةك بة ثَى ى ياسا نَيو دةوَلةتيةكان رةفتار بكةن و رَيز لة يةكرتى بطرن، ئَيمة 

كني لة ككومةت و هةَلوَيستمان هاوشَيوةى هةَلوَيستى ككومةت و ثةرلةمانى كوردستانة، ضونكة ئَيمة بةشَي
 .لة ثةرلةمان، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .كاك شَيردَل كةوَيزى فةرموو

 :شَيردَل عبداللة كةوَيزيَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ى ناوخؤ و مريش تةئيدى هةموو ئةو ِرايانة دةكةم، كة باس كران، بة تايبةتى هةردوو ِراثؤرتةكةى ليذنة

جارة سروورى كوردستانى بةداندووة،  86ليذنةى ثَيشمةرطة، بةِراستى تا ئَيستا سوثاى تورك دياتر لة 
هةموو جارَيكيش لةسةر شريتى كدودى تووشى شةِر بووة لةطةَل ثةكةكة، بةآلم لةطةَل ئةوةش تؤثبارانى 

مةى سووتاندووة، ثةكةكةو سوثاى تورك دؤر لة طوندةكامنانى كردووة، دؤر لة لةوةِرطاو دارستانةكانى ئَي
هةردووكيان مةيدانى ملمالنَى و شةِرى ناوخؤى ناو توركيايان طواستوةتةوة ناو هةرَيمةكةى ئَيمة، كة هيض 

 600كةقَيكيان نية بؤ ئةو كارة، هةرضةندة ئَيمة ييةنيش نني لةو صراعة، هةر بةو هؤيةوة تا ئَيستا 
هةموو ئاوارة بوونة و تا ئَيستاش نةمانتوانيوة ئاوةدانى بكةيرةوة، بة طوندمان ضؤل بووة، خةَلكةكةى 

داخةوة ئةو جارةيان لة هةموو جارةكانى تر ناخؤشرتة، لةبةر ئةوةى ئةمريكا خؤى مةعلوماتى داوةتَى، 
عادةتةن مةعلومات دان، دؤر لة ضراى سةود موهيم ترة، ضونكة كة مةعلوماتى دةداتَى ِراى دةكَيشيتة ئةو 
ئيشة، قيادةى ئةمريكى و سوثاى ئةمريكى لة عرياق، لةطةَل قيادةى سوثاى تورك هاوثةميانن لةسةر ئةوة، 
هاوئاهةنطيان هةية لةسةر تةبادوىل مةعلومات، ككومةتى مةركةدى بةغداش، ككومةتى هةرَيميش 

ةوجَيك جبوولَيرَيت، بةآلم دةدانَيت، هةردووكيان ئاطادارن لةو شتة، عرياق ناتوانَيت بة بَى ئةمرى ئةمريكا ف
لةطةَل ئةوةش هةموو كيزبةكانى عرياقى ئةوانةى لة كوكم بةشدارن، هةموو كوتلةكانى ثةرلةمان و 

ةر طوَيتان ىَل بووبَيت لة تةلةفزيؤن و لةو لَيدوانانةى كة كردوويانة هةموويان ئيستركارى طككومةت، ئة
وثاى تورك و قيادةى سياسيش لة توركيا دةَلَين ئَيمة ئةوةيان كردووة و نارةكةتى خؤيان نيشان داوة، س

ِراناوةستني تا هةدةفةكامنان جَى بة جَى نةكةين، نادانني ئةو هةدةفانة ضى ية؟ بةهةركاَل بة سوثاى 
تورك و ثةكةكةش ئةمن و ئاسايشى هةرَيمةكةمانيان تَيك داوة و بةرةو خراثى دةبةن، بة ِراى من 

كى بَى دةسةآلتية، ئَيمة دةبَيت لةسةر ئةردى واقع رةد فعلمان هةبَيت، بؤية بة ئيستركارو ئةو شتانة سيال
ثَيويستة ئَيمة دييتاع لة خؤمان بكةين، ئةطةر هاتو ئةو هَيرشة : ِراى من دةبَيت ئةو شتانة بكةين، يةكةم

تةوة ناو كصار تةسك بكةيرةوة لةسةر ثةكةكة و نةهَيَلني بَي: لة شريتى سروورى تةجاودى كرد، دووةم
يبردنى بركةكانى سوثاى تورك لة حمافةدةى دهؤك، ئةو بركانة لة عةسكةرى : عومقى كوردستان، سَييةم

سةعات دا بة ئيرزاىل جةوى هةر بركةى بكاتة ليوايةك لة دوايى دا بيكاتة  86دا دةتوانن لة خيالىل 
كة دؤر بة سةهلى دَيتة ناو عومقى دياتريش، بؤ ئةوةى قوةتةكانى ناو توركيا بيطةيةنَيت، لة دوايش دا 

كوردستان، ئةوانة دؤر خةتةرن، دةرورية ي بضن، ئَيمة دةروادةى ابراهيم خةليلمان هةية لةطةَل توركيا، 
ئةو دةروادةية دياترين سوودى لة بؤ توركيا هةية، دؤيرى ئَيمة دةضيت تامخة قةنةفةو موعةلةباتى 

كيرة هةر ئةو دؤيرانةى ئَيمة بة بؤمباو بة تؤث بدرَيت و ثَيمان مةفعول بةسةر ضوو دَيتةيى ئَيمة، موم
دابدرَيتةوة، لةبةر ئةوة من ئيقراح دةكةم، كة ئةو دةرطاية داخةين و موقاتةعةى هةموو كةل و ثةلَيكى 
توركى بكةين، داوا لة كوردةكانى ئةوروثاش بكةين موقاتةعةى باداِرةكانى توركيا بكةن تا دةطةيرة 

 .لةطةَل توركيا، دؤر سوثاسدانيش  
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
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 .كاك هيوا فةرموو
 :هيوا صابر امحدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لة ِراستى دا ئةمة يةكةم جار نية، كة ثةرلةمان بؤ ئةو كَيشةية كؤدةبَيتةوة، ئةمة كَيشةيةكة مودمرة، 
ى هةية، بؤية من ثَيم باشة ئةم جةلسةى ثةرلةمان دياتر بة قوَلى بَيت لة تةئرخيَيكى هةية، ريشةيةك

هةندَيك قسةو خيتاب دةربضَيت، بةرنامةيةك دابرَيني بؤ ضارةسةركردنى ئةم كَيشةية، ضونكة دووبارة 
طادارين دةبَيتةوة، ئَيمة  نابَيت بة كؤتايى هَيران، يان وةستانى ئةم شةِرة ئيش و كارمان بوةستَيرني، كة ئا

بة ِرَيكةترَيك لة نَيوان توركيا و ئةمريكا، كة ككومةتى عرياق ئاطادارة هةتا دةتوانني بَلَيني خؤمشان 
ئاطادارين، ئَيمة با كاربكةين بة شَيوةيةكى قانونى ئةو رَيطايانة بطريرة بةر،ضونكة ئةطةر ئةمة ضارةسةر 

كيا بةهانةيةكى ترمان ثَى بطرَيت، سوثا لة مانطى تر تور 4نةكرَيت بؤى هةية ثاش ساَلَيكى تر يان 
بةرذةوةندى خؤى بَيتة ثَيشةوة و بة ناوَيكى ترةوة ثةيمارمان بداتةوة، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم، 
ثشتيوانى خؤم لة ِراثؤرتى هةردوو ليذنةكة بة تايبةتى ليذنةى ناوخؤ، كة بة جدى هةَلوَيستة بكةين لةو 

ى دةسةآلتى خؤمانة، ضونكة دؤر جار ثرسياريان ىَل دةكردين،  باشة ثةرلةمان قؤناغة، ئةوةى كة لة سروور
دادةنيشَيت خؤ هيض دةسةآلتان نية؟ ِراستة ئَيمة ئةوةى لةبةرمان دةِروات جَى بة جَى ى بكةين، ئةوةى 

ئَيمة لة ِراستى دا . تايبةتة بة خؤمانةوة، بة ككومةتةكةى خؤمانةوة، بة ناوخؤى خؤمانةوة، ئةوة بكةين
ثَيويستة ورد تر لةطةَل ئةمريكا بة ِراشكاوانة قسة بكةين، بة شَيوةيةكى ياسايى ئةو مةسئولة لة عرياق و 

هةرَيمى كوردستان، بة بةرضاوى ئةوةوة دَيت و هةرَيمى كوردستان دةكةوَيتة مةترسيةوة، لةبةر ئةوة  
ديارى بكات لةسةر ئاستى ناوخؤ و عرياق  ثَيويستة ثةرلةمان ئةو خاآلنة ريزبةندى بؤ بكات، و ليذنةى بؤ

بؤ ئةوةى كارى لةسةر بكةين، ئةو خاَلة دؤر طرنطة كة ككومةتى عرياقى هةَلوَيستةكةى بةرامبةر بةو 
من بةش بة كاَلى خؤم دؤر دؤر طلةييم لَييان هةية، ضونكة تا ئَيستا ئةجنومةنى ! هَيِرشانة شةرمرانةية

ةسةر ئةم قةديةية قسة بكات، بؤية ئَيمة بة دواى بِريارةكانى ثةرلةماندا نيشتمانيى عرياقى دانةنيشتووة ل
 .بضني و ليذنةى بؤ دابرَيني،بةآلم  ثاش ماوةيةكى تر لة بريمان نةضَيتةوة، دؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .كاك حمسن على فةرموو

 :حمسن على اكربَيز بةِر
 .ومةنسةرؤكى ئةجنَيز بةِر

دؤر لة برادةران قسةى باشيان كرد، من ثشتطرييان دةكةم بة تايبةتى ِراثؤرتى هةردوو ليذنةكة، دةمةوَيت  
باس لةوة بكةم يةعرى ئةم مةسةلةية، مةسةلةيةكى دؤر طرنط و هةستيارة، ثَيويست ناكات بة هةَلضوون 

كةماسى بةرَيوة ناضَيت، ئةو مةسةلةية  معامةلة لةطةَل ئةو مةسةلةية بكرَيت، و بة سؤديش، بة خيتاباتى
بة دةرةجةى ئةساسى ثةيوةندى بة ناوخؤى توركياوة هةية، ئةو ملمالنَييةو ئةو دؤرانباديةى لة نَيوان 
كيزبةكانى ناو توركياو لةشكرى توركياوة هةية، تةركيزى كردووةتة سةر مةسةلةيةكى دؤر هةستيار 
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لةوة كرد دةَلَيني سوثاى توركيا كة هاتووةتة ناو كوردستانى ئةويش مةسةلةى كوردة، هةموومان با ان 
عرياقةوة بؤ ِراوةدوونانى ثةكةكة نية، بةَلكو بةدةرةجةى ئةساسى ئةوة تَيكدانى وةدعى كوردستانى 
عرياقة، ئةو ئةدموونةى كة لة كوردستان دا هةية، ئةمة ضةندين جارة ئةوة دووبارة دةكةيرةوة، ثَيشم 

تة كؤتايى هةموو مةسةلةكة،  بةردةوام توركيا لةسةر ئةمة درَيذةى ثَى دةدات، هةر كاتَيك واية ئةمة نابَي
ئةم ئةدموونة هةنطاوَيك بةرةو ثَيشةوة بِروات، ئةو كةمتةن دَيت تةدةخول دةكات بة جؤرَيك لة 

و جؤرة ، ئة 160جؤرةكان، يان دةيةوَيت تةطةرةيةك دروست بكات، ئَيستاش مةسةلةى كةركووك و ماددةى
شتانة لة ثَيشةوةية، هةر تةدةخوليش دةكات ثاش ماوةيةكى تر، يان ئَيستاش بضَيتة دةرةوة هةر يةكة، 
ضةندين جار ئَيمة با ان لةوة كردووة سةروةرى ثَيشَيل كراوة، بووة بة مةسةلةيةكى تةقليدى ئةوة، 

اقى ثَيشَيل كرد، ئَيمة ئيدانةى بةردةوام لة هةموو كؤبوونةوةيةك باس دةكرَيت كة توركيا سةروةرى عري
ئةو لةشكركَيشية دةكةين، فالن شت دةكةين، فيسار شت دةكةين، من ثَيم واية ئةو شتانة هيض سوودَيكى 

ييةنة دبلؤماسيةكة بة : نية، لةطةَل ئةوةش ثَيويستة ئَيمة لةسةر هةردوو قاض بِرؤين بؤ ئةوة، يةكةم
ييةنى دبلؤماسى دؤر ئيهتيمامى ثَى بدةين و كارة  هةَلضوون كةل ناكرَيت، بةَلكو ثَيويستة

دبلؤماسيةكامنان كارا تر بكةين، و لة ييةكى تريشةوة، ييةنة عةمةليةكةية كة ثةيوةندى بة خودى 
خؤمانةوة هةية، دةركةوتووة كة ككومةتى عرياقيش وةكو دؤربةى برادةران لَيرة باسيان كرد، كة لةوانةية 

ود ئيدانة كردنةكةى شتَيكى ئةوتؤ نية، يان بَلَيني ضراى سةودى هةَلكردووة، فالن شتى كردبَيت، ياخ
ئةطةر ضى ئةوة دوور بَيت، يان ِراست بَيت، بةآلم تاكو ئَيستاش شتَيكى عةمةليان ىَل دةرنةكةوتووة، لةبةر 

خؤ ساددانى ئةوة ثَيويستة دياتر ئيعتيماد بكةيرة سةر خؤمان وةكو ييةنة دبلؤماسيةكة ئةجنام بدةين، 
ناوخؤى خؤمان لة هةموو شتَيك طرنطرتة، ثَيويستة ئَيمة خؤمان سادبكةين بؤ ئةو مةسةلةية، ئَيستا 
دةضَيتة دةرةوة دواى سَى مانطى تر دَيتةوة، من ثَيم واية ئةمة كةملة ئةساسيةكةى نية، ئةمة وةكو 

ردوويةتى، بة جؤرَيكى تر دَيتة ناوةوة، سةرةتايةكة ، لة بةهار ِرةنطة سةخت تر بَيت، ئةو هَيِرشانةى كة ك
لةبةر ئةوة ثَيويستة ئَيمة خؤمان بؤ خراثرتين ئيحتيمايت دابرَيني، و هَيزةكانى خؤمان كؤبكةيرةوة، و 
دوور بكةويرةوة لةوةى تةنيا مةسةلةى ثارتى و يةكَيس و لةو جؤرة شتانة، لةو جل و بةرطة كيزبايةتية 

ضةند برادةرَيك لَيرة باسيان كرد، ئةمة مةسةلةيةكة ثةيوةندى بة هةموو با بضيرة دةرةوة، هةر وةكو 
تاكَيكى كوردةوة هةية، مةسةلةيةكة ثةيوةندى بة هةموومانةوة هةية، بةتايبةتى ثةيوةندى بةم 
ئةدموونةوة هةية، توركيا ئيستيغالىل ئةو مةودوعةى ئَيستاى عرياقى كردووة، و ئيستغالىل بوونى 

لة كوردستان، كة بة كيسابى خؤى لة شاخةكانى كوردستان، لة قةنديل و خواكورك و  ثةكةكةى كردووة
ئةو ناوضانة، ثَيش هةموو كةسَيك و ييةنَيكيش خؤيان دةدانن، كة ئةم مةسةلةية مةسةلةيةكى سياسية 
 ثَيش ئةوةى مةسةلةيةكى عةسكةرى بَيت، بة ضةندين هَيِرشى عةسكةرى نةيانتوانيوة ضارةسةرى بكةن،

نزيكةى ضارةطة سةدةيةكة شةِرى ثةكةكة هةية، هيض كاتَيك بة قةدةر ئَيستا تةركيزيان نةكردووةتة سةر 
ئةم مةسةلةية، من ثَيم واية وة هةموو كةسَيكيش ثَى ى واية دياتر مةسةلةى كوردستانى عرياقة، و هةموو 

ك، بؤية من ثَيشريارى ئةوة كاتَيك توركيا لةسةر ثَيية بؤ ئةوةى تةدةخول بكات لة هةموو مةسةلةية
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دةكةم، سةربارى هةموو ئةو ثَيشريارانةى كة لة ِراثؤرتى هةردوو ليذنةكة هاتووة، و دؤربةى 
فراكسيؤنةكانيش تةئكيديان لةسةر ئةوة كردووةتةوة، ثَيشريارى باشرتيشيان كرد، بؤية ئَيمة جدى تر 

ريش لةطةَل ئةمريكاو لةطةَل ككومةتى هةوَل بدةين بؤ ئةوةى خؤمان، خؤمان كؤبكةيرةوة، و جدى ت
 .ناوةندى  قسة بكةين كة بة ئةركى سةر شانى خؤيان و بةرثرسياريةتى خؤيان هةَلبس ، دؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .كاك اكسان ئامَيدى فةرموو
 :اكسان عبداللة قاسمَيز بةِر
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ى دا، ثشتطريى لة ِراثؤرتى هةردوو ليذنةى ناوخؤو ثَيشمةرطة دةكةم، هةروةها ثشتطريى لة لة بةراي
جةنابى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و سةرؤكى ككومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةم، كة بة شَيوةيةكى 

تطرييان لة فراوان بؤضوونةكانيان دةربِريوة، هةروةها سوثاسى هةَلوَيستى ئةو دةوَلةتانة دةكةين كة ثش
ككومةتى هةرَيمى كوردستان دذى دةست درَيذى توركيا بؤ سةر هةرَيمى كوردستان كرد، سوثاسى خةَلكى 
ئامَيدى دةكةين، كة لةو ِرؤذةى ئؤثةراسيؤنةكة دةستى ثَى كرد و هَيزى لةشكرى و دةبابة هاتوونة ئةو 

تووة، بة بؤضوونى من ئةطةر ئةو هةَلوَيستة ناوضةية، ِرذاونةتة سةر شةقامةكان و ِرَيطةيان لةو دةبابانة طر
جةماوةريةى خةَلكى ئةو ناوضانة نةبواية، ئةو ئؤثةراسيؤنانة لةو ناوضانةدا بةرةو ئاقارَيكى تر دةضوو، 
كَيشةكة طةورةتر دةبوو، بؤية ئَيمة ثَيمان واية لةشكرى توركيا مةبةستى ثةكةكة نية، مةبةستى خاكى 

كو بةَلطةيةكى مَيذوويى ئةوة بطَيِرمةوة بؤ هةظاَينى خؤمان، بؤ ئةوةى ئةو كوردستانة، من دةمةوَيت وة
، هَيشتا ثةكةكة نةبوو بوو بة هَيزَيكى ضةكدارى، هَيشتا شةِرى  1623راستية بزانن، لة بةهارى ساَلى 

خؤى  ضةكداريشى ِرانةطةياند بوو، لةو كاتةدا لةشكرى توركيا داطذاية سةر هةرَيمى كوردستان و لةشكرى
هَيراية سةر بارةطاكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان، كة لةو كاتةدا ثَيشمةرطةى ثارتى لةو سروورةدا هةبوو، 

يش، كة تاوةكو ئةو كاتيش ثةكةكة ئيعالنى  1626ئةو لةشكركَيشية بةردةوامى هةبوو تا بةهارى ساَلى 
ناو كوردستانى عرياق، كة سةملاندنَيكة شةِرى ضةكدارى نةكردبوو، كة جارَيكى تر لةشكرى توركيا هاتةوة 

كة مةبةستى كوردستانى عرياقة، بةِراى ئَيوة ئيتييتاقيةى نَيوان ككومةتى توركيا و ككومةتى عرياقى بؤ 
ئةوةية كة دةليلى بداتة لةشكرى توركيا كة بَيتة سةرخاكى كوردستان، بؤ نةهَيشترى سةركةوترةكانى 

ةكانى طةىل كوردستان، لةبةر ئةوة دةبيرني مةرامى توركيا لةو دةست بزاظى ردطارخيوادى طةىل كوردو شؤرش
درَيذيةى ئَيستاشى هةر ئةوةية، رةد فعلي ككومةتى هةرَيمى كوردستان و سةركردايةتى سياسى و هةروةها 

. عرياق بة طشتى و ئةمريكاو دةوَلةتانى تريش ضى ية؟ ئةطةر هاتو ئؤثةراسيؤن لةو كات و دةمانةدا بكرَيت
وة ماوةيةكة ثةكةكة شةِرى ضةكدارى ِراطرتووة و هيض ضايكيةكى لةشكرى لة ناوخؤى توركيادا ئة

نةكردووة، بة تايبةتى لة ناو كوردستانى عرياق دا، هيض ضةكدارَيك نةضوونةتة ناو توركيا شةِر بكةن، 
شة لة نَيوان ككومةتى بؤضى لةم كاتةدا هات؟ ضونكة ئَيمة دةدانني لة ناو كوردستانى عرياق، كؤمةَلَيك كَي
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عرياق و ككومةتى كوردستاندا هةية، هةروةها كؤمةَلَيك ثِرؤذةى باش بؤ طةشةثَيدانى ئابوورى هةية، 
يش لة طؤرَيية، ثرؤذةى ئاوةدان كردنةوةى كوردستان و ثرؤذةى ئيتييتاقات لةبةر  160كَيشةى ماددةى

ذَيرخانى ئابوورى كوردستان طةشةى ثَى بدات،  دةست داية، كة لة ئاستى دةوَلةتى ضةندين بؤند هةنة، كة
ثِرؤذةى نةوتى هةية، ئةمانة هةمووى مةبةستى توركياية، كة ضاوى بةو رةوشة هةَلرايةت، ثَيى خؤش نية 
هةرَيمى كوردستان ببَيتة كيانَيكى قايم و باش لة دةوَلةتى عرياقى دميوكراتى دا، توركيا نايةوَيت طةىل 

مليؤن كورد بة دمانى خؤى قسة  30ؤيدا شادو سةرفراد بَيت، توركيا قبوَل ناكات كوردستان لةو كيانةى خ
بكات و بضَيتة ثَيش، ئةطةر ئَيمة وةكو كورد لة كوردستانى عرياق دا، هةموومان ثَيكةوة يةك هةَلوَيست  

ئةوةى بني بةرامبةر دةست درَيذى توركيا ِراوةستني، كة دةشَيت وةدعَيكى دةوليش ثةيدا بكةين، بؤ 
ثشتطريى ئَيمة بكات، كة دةشَيت دةخت لة ككومةتى عرياقيش و ئةمريكاش بكةين، بؤ ئةوةى بةدةورى 
خؤى هةستَيت، ئةطةر لةناو كوردستانى خؤمان و ناو خةَلكى خؤمان، لة ناو بزاظى خؤماندا دووبةرةكيةك 

. ان تر بكات و طةشةى ثَى بداتثةيداببَيت، ئةوة مةجالَيكى باشة بؤ ئةوةى توركيا دةست درَيذيةكى فراو
ثةكةكة كَيشةيةكى ناوخؤى توركياية، نةك كَيشةى كوردستانى عرياق، ثةكةكة لة ناو توركيا سةرى 
هةَلداوة و لة ناو توركيا دروست بووة، كة ثةكةكة هاتووةتة ئَيرة نةتيجةى تةواجودَيكى نا شةرعى و نا 

ا بَيتة كوردستانى عرياق، بؤية دةيةوَى بة ملمالنَيى ناوخؤيى قانونية، توركيا ثَى ى خؤش بوو، كة ثاَلى دةد
طوندى  600كوردستانى عرياق تَيك بدات، هةبوونى ناكؤكى توركى لة هةرَيمى كوردستان، كة تا ئةمِرؤكة 

لة دوايةكةش دا هةر . كوردستان ئاوةدان نةكراونةتةوة، دةستى ئاوةدانكردنةوة نةيانطةيشتووة بؤيان
ئاقار و ئةو بَيستانانة و ئةو طوندانة بؤردومان دةكات، هةر بؤ ئةوةية كة ذيان جارَيكى تر بؤ توركيا ئةو 

ئةو طوندانة نةبَيتةوة و، خةَلكى ئةوَى نةتوانَيت بةرةو ثَيش بضَيت، ئَيمة دةدانني كة عومقَيكى سرتاتيذى 
ئةو طوندانة ثرت لة عومقى هةرة طرنط بؤ كوردستان و ككومةتى هةرَيمى كوردستان طوندةكانن، ضونكة 

كم لة توركياوة نزيكن ئاوةدان نةكراونةتةوة، ضونكة هةموو  كاتَيك جَيطاى شةِرو ثَيكدادان بوونة ئةو  3
جَيطايانة، ئةمِرؤ هةردوو ي ناكةقن، ضونكة دةست درَيذيةكة لةسةر كةقى خةَلكى كوردستانة بة 

وةكو ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستَيكى روون و  كةقيقةت لةو كاردانةوانةدا بة ِرةنطَيكى ئاشكرا
ئاشكرامان هةبَيت، بؤ ئةو مةسةينة، ئةو دةست درَيذيانة با بةس بَيت، هةم ئةو هَيزةى تةواجوديان لة 
كوردستان هةية بيان كَيشرةوة، ض هَيزى توركيا بَيت، ض هَيزى ثةكةكة بَيت يان هةر ييةنَيكى تر بَيت، كة 

ك دانى وةدعى كوردستان، ئيدى بةسة با كوردستانى عرياق نةبيتة ساكةك بؤ تةسيتيةى بوونةتة هؤى تَي
كيساباتى هيض ييةنَيكى ئيقليمى، كة دةست درَيذى بكاتة سةر هةرَيمى كوردستان، ئةوة نةكسةيةكى 
 قةومية بؤ هةموو طةىل كوردستانة، بؤ هةموو نةتةوةى كوردة لة هةموو ثارضةكانى كوردستان،  بؤية

دةبَيت هةموو ييةنَيك هاريكار بني، بؤ ئةوةى ئةو دةست كةوتانة بثارَيزرَين، ثةرلةمانى كوردستان لة 
ديارى كردنى هةَلوَيستى خؤيدا وا باشة كؤمةَلَيك ثَيك بهَيرَيت و بيانَيرَيتة ئةوروثا و ئةمريكا، بة هةر 

بةر ئةوة هةَلوَيستى ئَيمة كة لة ئةجنامى جؤرَيك بَيت ثةيوةندى لةطةَل ثةرلةماانى جيهان ثتةو بكات، لة
ساَلة  85قوربانيةكى دؤرى خةَلكى كوردستان بةدةست هاتووة، لةبةر ضاو بطريَيت، توركيا ئةوة نزيكةى 
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دَيتةناو سروورى هةرَيمى كوردستان، كة بووةتة هؤيةك بؤ ئاوةدان نةكردنةوةى ثارضةيةكى هةرة مةدنى 
ة دةست هَيرابَيت؟ ِراثؤرتَيك كة لة ثَيش ضةند ِرؤذَيك دا بآلوكراوةتةوة كوردستان، دةبَيت توركيا ضى  ب

مليار دؤير  300ئاماذةى بةوة كردووة كة توركيا لةو شةِرةى كة لة طةَل ثةكةكة كردوويةتى هةتا ئَيستا 
نى خةسارةتى بووة، سةربارى ئةوةى كة ضةند خةَلكَيك بوونةتة قوربانى، ئةى ضةندين ديان لة كوردستا

عرياق و توركيا كةوتووة؟ ئةطةر لة جَى ى عةقليةتى شةِرو كوش  و لة ناوبردن، بريَيكى تربكرَيتةوة ، 
خةَلكى كوردستان لة توركيا مافى هةبَيت لة ضوارضَيوةى توركياى دميوكراتى دا ، ئةو شةِرو كوشترة 

ئةو خةَلكةى كة بة هؤى ئةوةوة  نةمَيرَيت، ئةو ثارةى لة شةِردا سةرف دةكرَيت با بؤ ئاوةدانكردنةوة،
دةكوذرَيت، با بَيتة عونسرَيكى ئيجابى بؤ دةوَلةتى توركيا، كة بةوةوة ئةو سةقامطريية بؤ توركياو بؤ 

كة طةشةكردن بة ِرةنطَيكى باشرت لة توركيادا  دةبوو، كة دةشَيت باشرت . هةموو ناوضةكانى تر باشرتة
ييةنى ئابوورى و تةكرةلؤذى و صراعى ثَيشكةوتوو  تر بَيت،  خزمةتى خةَلكى خؤى بكات، كة دةشَيت لة

ئةطةر ئَيمة طلةيى لة ككومةتى عرياقى بكةين، ئةوة طلةيى لة دةوَلةتة جريانةكانيش دةكةين، ضونكة 
ئةوانيش هاوسروورن لة طةَل ئَيمة، مةفهومَيكى مةساحلى هةية، كة طلةييةكى دؤر تر لة هةموو دةوَلةتانى 

كةين، كة مرةدةمةيةك هةية، بةناوى مرزةمةى موئتةمةرى ئيسالمى، كة كؤمةَلَيك مةسةلةى ئيسالمى دة
بضووك لةهةندَيك لةو وآلتانة هةية، هةَلوَيست وةردةطريت، وةفد ثَيك دةهَيرَيت و ضةندين ليذنة ثَيك 

ة كوردستانى مليؤنة، كة هةر ل 50دةهَيرَيت بؤ ضارةسةركردنى كيشةكان، بةآلم كَيشةى نةتةوةيةك كة 
مليؤن كوردن، كَيشةى هةرَيمى كوردستان ئةمِرؤ  كة كَيشةيةكى دؤرى لةسةر هةية، هيض كاتَيك  30توركيا 

برييان لةوة نةكردووةتةوة ليذنةيةك بؤى ثَيك بهَيرَيت، لةطةَل هةردوو ييةن هةوَل بدات بةشَيوةيةكى 
وة دةكةم كة بة كةقيقةت توركيا مةبةستى ئاشتيانة مةسةلةكة ضارةسةر بكات، لةبةر ئةوة داكؤكى لة

خؤى هةية لة هاترى بؤ هةرَيمى كوردستان، وا بكات كة نةهَيَلَيت ئةو هةرَيمةسةركةوتوو بَيت و بةرةو 
ثَيش بضَيت، بؤية ثةكةكة بيانوويةكة بؤ دةست درَيذى كردنة سةر خاكى هةرَيمى كوردستان، بؤ ئةوةى 

ة بياخناتة ذَير طةف و مةترسى توركياوة، يةكطرترى هةَلوَيستى ئَيمة، خةَلكى ئَيمة برتسَيرَيت و هةميش
بزاف و ضايكيةكانى ئَيمة لة بوارى دبلؤماسى،  لةسةر ئاستى ناوخؤ و ئاستى دةرةوة دةبَيتة  ثاَلثشتةك بؤ 

ى ساَلة هيض شتَيكى بةدةست خؤ 85ئةوةى توركيا بةرةو ثشتةوة بضَيتةوة و، بري لة  خؤى بكاتةوة كة 
نةهَيراوة، بة ئةو هةِرةشانةش  هيض شتَيكى بةدةست نةهَيراوة، لة دةرةو ديان دياتر بؤ هةموو ييةك 

 .هيضى ترى بةدةست نةهَيراوة، دؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حممد رفعت عبدالرمحنَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

، من تةئيدى هةردوو ِراثؤرتى ليذنةى ناوخؤو ليذنةى ثَيشمةرطة دةكةم، دؤربةى دؤرى ئةو ثَيشةكى
قسانةى كة دةمويست بيكةم، برادةران باسيان كرد، بةآلم من بة ثَيويستى دةدامن تةئكيد لةسةر 
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ديارة ئةمريكيةكان بكةمةوة، ئَيمة تةجروبةمان لةطةَل ئةمريكا هةية، كة تةجروبةيةكى دؤر تاَليشة، 
ئيتييتاقيةى شومى جزائريمان هةر لةبةردةمة، هةموومان دةدانني ضى بووةو ضى نةبووة، دواى ئةوة 
ِراثةِريرةكانى جروب و كوردستان، كة ِرَيطةيان بة ِرذَيمى ديكتاتؤريةت دا  و سةركوتى كرد، ئَيستاش ثاش 

و بؤ ري بوو بؤ ئةمريكيةكان رووخانى ِرذَيمى دكتاتؤرى لة عرياق دا خةَلكى كوردستان يةكةم ثشتط
ذَيمى دكتاتؤرى لة عرياق دا، ئةمِرؤ بة ئاشكرا ئةمريكا كة لة رووى قانونى و هاوثةميانان بؤ رووخاندنى ر

ئةخالقيةوة مةسئولة لة ثاراسترى ئةمن و ئاسايشى عرياق و سةروةرى عرياق، بة ئاشكرا ِرَيطة بة 
سروورى هةرَيمى كوردستان، و ئةو هةرَيمةى كة ئةمن و  لةشكركَيشى وآلتَيكى دةرةكى دةدات، كة بَيت

ئاسايشى تيادا بةرقةرارة بيبةدَيرَيت، كة تَيكدانى ئةو ئةمن و ئاسايشة لة هةرَيمى كوردستانى عرياق دا 
تَيكدانى ئةمن و ئاسايشى ناوضةكةو ئاسايشى نَيو دةوَلةتيش دةخاتة مةترسيةوة، كة من ثَيم واية 

ن لة ثَيش هةموو ييةكةوة دياتر دةرةرمةند دةبن لةو وةدعةى كة ئَيستا هاتووةتة ئةمريكيةكان، خؤيا
ثَيشةوة، بؤية من تةئكيد لةسةر قسةكانى ماموستا حمسن دةكةمةوة، كة ثَيويستة ئَيمة بطةِرَييرةوة بؤ 

ةى كة كؤمةآلنى خةَلك، خؤمان ئامادةبكةين بؤ ِرؤذَيكى سةخت كة ِرةنطة بَيتة ثَيشمان، ئةو خةَلك
نامانةوَيت لَيمان دوير بن، كة نةمانتوانيوة وةكو  ثَيويست خزمةتطودارى بكةين بؤيان، نةمانتوانيوة وةكو 
ثَيويست كَيشةكانيان ضارةسةر بكةين، بةآلم ئةو خةَلكة لة ِرؤذى تةنطانة ثشت و ثةناى ئَيمةن، ئَيمة هَيزو 

رة هةر بؤ ئةوانيش كاردةكةين، دةبَيت بؤ كؤمةآلنى توانامان لة خةَلكى كوردستانةوة هةَل دةيةجنني، ديا
خةَلكى كوردستان بطةرَييرةوة و ئامادةيان بكةين بؤ ِرؤذَيكى سةخت تر، بةآلم من داوا دةكةم كة ككومةتى 
هةرَيمى كوردستان و هةموو هَيزةكانى ثَيشمةرطة و ئاسايش و ثؤليس، ئامادة بكات بؤ كاَلةتى ئيحتيماىل 

ن وةكو ثَيويست، من ثَيم باشة ثةرلةمانى كوردستان ياداشتَيك بدات بة خراث تر، خؤمشا
نةتةوةيةكطرتووةكان، و لةو ياداشتة سوثاسى هةَلوَيستى سكرتَيرى نةتةوةيةكطرتووةكان و ئةو دةوَلةتانة 
بكات كة دذى لةشكركَيشى توركيا بوون، و داواشيان ىَل بكات كة دةختى دياتر لة توركيا بكةن بؤ 

سةرى كَيشةى كورد لة كوردستانى توركيا، ئةو كَيشةية بة ضارةسةرى سياسى ضارةسةر دةكرَيت، نةك ضارة
ساَل دياترة شةِرى ثةكةكة دةكات، بةآلم  80بة شَيوةى عةسكةرى، ديارة توركيا خؤى دةدانَيت كة 

و ديالؤط و ئاشتيانة نةيتوانيوة ضى لةطةَل بكات، بؤية ثَيويستة ضارةسةرَيكى سياسى لة ِرَيطةى دانيش  
ضارةسةرى ئةو كَيشةية بكرَيت، بةآلم بة قةناعةتى من مةسةلةكة ثةكةكة نية، مةسةلةكة ئةو 

 .ئةدموونةية كة ئَيستا هةمانة،  بؤية دةبَيت ئَيمة دؤر ورياتر بني، دؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .دلَير فةرموو. كاك د
 :َير ا اعيل كقى شاوَيسدل.دَيز بةِر
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

: ثَيم واية ئةو كَيشةية، كة ضةندين جارة رووبةروى دةبيرةوة، دوو هؤكارى سةرةكى هةية، يةكةميان
ككومةتى توركيا كَيشةكانى خؤى دةنَيرَيتة دةرةوة بؤ ئةوةى لة كؤل خؤى بكاتةوة و جؤرة ئاراميةكى 
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لة ييةكى تريشةوة ئةو ئةمن وئاسايشةى كة لة هةرَيمى كوردستان هةية،  كاتى بة ناوخؤى خؤى بدات،
ئةو دةسكةوتانةى كة خةَلكى كوردستان بة خوَين و بة فرمَيسكى خؤمان بة درَيذايى دةيان ساَل بة دةستى 
هَيراوة لة ثةرلةمان و ككومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةو طةشة كردنة ئابوورية كة وردة وردة خةريكة 

ةِرَيوة دةضَيت لة وآلتى ئَيمة، دةيةوَيت ئةوة تَيك بدات، ئةم دوو هؤكارة سةرةكية، بة داخةوة ضةندة من ب
ثَيم شةرمةدارية ئةو هةَلوَيستةى دةوَلةتى توركى، ئةوةندةش من بة يمةوة شةرمةدارية بَى دةنطى 

رايان ئاماذةيان ثَى كرد لة كاتى ككومةتى عرياقى و هةندَيك لة  دةسةآلت دارانى عرياقى، وةكو ثَيش من ب
ئَيستاكة كة كَيشةيةك لة وآلتَيك دا دروست بَيت، سةرؤكى ككومةتى ئةو وآلتة ئةطةر لة دةرةوةش بَيت 
دةطةِرَيتةوة، بةآلم بة داخةوة سةرؤكى ككومةتى عرياقى وآلتةكةى بة جَى هَيشت لة كاتَيكى وا هةستيار 

ندَيك لة دةسةآلت دارانى عرياق بة ِراستى بة ئةركةكانى خؤيان دا، ئةمة نيشانةيةكة بؤ ئةوةى كة هة
بةرامبةر بة هةرَيمى كوردستان و خةَلكى كوردستان هةَلراس ، جطة لةوة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا 
وةكو وآلتى داطريكةر و دةسةآلتدار بةسةر دةوَلةتى عرياق و هةرَيمى كوردستانيش وةكو بةشَيك لة خاكى 

ة ئةركةكانى خؤى نةك هةَلرةستاوة، بةَلكو ثَيشَيلى ئةو ئةركانة دةكات، كة بووة بة مةترسيةك عرياق ب
لةسةر بةرذةوةنديةكانى خةَلكى كوردستان، بؤية من جطة لةو بريوبؤضوونانةى كة ثَيشرت ض لة ِراثؤرتى 

هةموويان دةكةم، من داوا هةردوو ليذنةكةو ض لة لَيدوانةكانى برايانى ثَيش خؤم باسيان كرد، ثشتطريى لة 
دةكةم كة ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان داوايةك بدةين بة هةموو رَيكخراوةكان بة تايبةتى رَيكخراوة 
نَيو دةوَلةتيةكان، كة ئةركى خؤيان ببيرن و، ئةطةر وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا و عرياق ناتوانن 

خةَلكى كوردستان ببيرن، با نةتةوةيةكطرتووةكان ئةو  ئةركةكانى خؤيان بةرامبةر هةرَيمى كوردستان و
ئةركة لة ئةستؤى خؤى بطرَيت و ئةمن وئاسايش و ذيانى خةَلكى كوردستان بطرَيتة ئةستؤى خؤى و 
بيثارَيزَيت، ئةمة ئةركَيكى ئيرسانى و ئةركَيكى شارستانية روو بةرووى كؤمةَلطاى نَيو دةوَلةتى دةبَيتةوة، 

تَيكى طةورة روو بدات لة ناوضةكةدا، جطة لةوةش ثَيويستة بةِراستى هةموو دةدطاكانى ثَيش ئةوةى كارةسا
ئَيمة، بريلةوة بكةيرةوة كة  ئامادةباشى بكةين لة هةموو روويةكةوة، لة رووى ئيعالميةوة، لة رووى 

 .سياسيةوة، تةنانةت لة رووى سةرباديشةوة، دؤر سوثاس
 (:ةركووكيكمال ك.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 .طةيوَيذ خان فةرموو
 :طةيوَيذ شابا ججىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثشتطريى لة هةردوو ِراثؤرتةكةى ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ثَيشمةرطة دةكةم، لة طةَل قسةكانى جةنابتان، 
سيةت دةكرَيت، دا دةذين كة لةسةر ئاستى جيهان، داواى مافى مِرؤظ و دميوكرا 81ئَيمة كة لة سةدةى 

كاتَيكة ئةمِرؤكة ئَيمة رووبةروى جةنطَيكى تر دةبيرةوة، طةىل عرياق هةروةكو طةينى ترى جيهان مافى 
خؤيةتى، طةرضى بؤ ماوةيةكى كورتيش بَيت با لة هَيمرى دا بذيت، ئَيمة لةسةردةمانى ِرابردوو دا دؤر 

وة، ض كاتَيك شةِر ضارةسةرى كَيشةكانى رووبةروى  شةِر ثيكدادان بوويرة كة هةر نةتيجةى سلبى بو
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نةكردووة، هةموو كاتَيك شةِر و ثَيكدادان ئةطةر عيالج بؤ كَيشةيةكيش بَيت، بةآلم ضةندين كَيشةى ترى 
خولقاندوة، جا لَيرةوة داوا دةكةين لة دةوَلةتى توركى كة وآلتَيكى جريانة ئَيمةش كةد دةكةين 

َيرَيت و يةكرتى بثارَيزين، ئةو لةشكركَيشيةى خؤى سةكب بكاتةوة، جريانةتيةكةمان بة شَيوةيةكى باش مب
 .و داواى طيتتوطؤ بكات لةطةَل ييةنةكانى تر، دؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر

 بةرَيزان، ئةو وتة بة نرخانةى ئَيوةى بةرَيز كة لةسةر ئةو بابةتة تاوتوَيتان كرد، بة تايبةتى هةردوو
ليذنةى ثةيوةندار، ليذنةى ثَيشمةرطةو ليذنةى ناوخؤ، دؤر بةردو جَيطاى ِرَيزن، هةروةها بؤ دانيرى ئَيوةى 
بةرَيز ِرَيزدار سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، بةرَيز كاك مسعود باردانى  كةرةكةتى باشى دبلؤماسى كردووة، 

ى ئةمريكا ناردووة، كة داواى ىَل كردووة و لة سةروويانةوة نامةيةكى تايبةتى بؤ ِرَيزدار سةرؤك كؤمار
شةخسى خؤى تةدةخوىل ئةو كَيشةية بكات، بؤ ضارةسةرى ئةو كَيشةية و رآ نةدان بة هاترى جةيشى 
توركى بؤ وآلتةكةمان، بة تةئكيد وةكو ئَيوةى بةرَيز ئاشكراتان كرد، شةِر ضارةسةرى كَيشةكان ناكات، دؤر 

ن طةياندووة، ذيرطةى خةراث كردووة، ئةو شوَيرانةى كة هةوَل دةدريت دةرةرو ديانى بة هةرَيمى كوردستا
ئاوةدان بكرَيتةوة، ئَيستا دووبارة وَيرانى دةكةن ئاوةدان كردنةوةى دوا خستووة، و ثةيوةندى لة نَيوان 
خةَلكى ناوضةكةى تَيك داوة، ئَيمة لَيرة سوثاسى ككومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين، بة تايبةتى 

رةتى ثَيشمةرطةو وةدارةتى ناوخؤ كة دةورى خؤيان باش بيريوة و ئَيستا برا ثَيشمةرطةكان لة ئامادة وةدا
باشى تةواو دان بؤ ئةو وةدعةى كةدروست بووة، و ئةو جةماوةرة سةربةردةى بامةِرنَى و ئامَيدى كة ئةو 

بكرَيت، ئَيمة دلرياين هةموو  دةورةيان بيرى، ثَيويستة لةبري نةكرَيت و لة مَيذووى كوردستان دا تؤمار
كةس بة ثياو و ئافرةتةوة، بة طةنج و ثريى كوردستانةوة ئامادةن لةسةر يةك بستى خاكى كوردستان خؤى 
فيدا بكات، و بة دَلريايةوة طشت ثَيكهاتةكانى كوردستان لة نةتةوةو ئايرة جياوادةكان ئامادةباشى تةواويان 

بَيت، بةآلم ئةطةر خودا نةكات ئةو ِرؤذة روو بدات بةِراستى هةية، تةمةنا دةكةين شةِر دروست نة
ئيستقرارى ناوضةكة تَيك دةضَيت و ئةو ييةى كة دةيةوَيت بةشةِر كَيشةكان ضارةسةر بكات، دؤر دؤر 
دةرةرمةند تر دةبَيت، وةك لة ييةنةكةى تر، ئَيمة ئَيستا ئةو وتة بة نرخانةى ئَيوةى بةرَيز لةطةَل 

رتى ليذنةى ثَيشمةرطةو ليذنةى ناوخؤ، لةطةَل بةرثرسى فراكسيؤن و ليستةكان، دادةنيشني و هةردوو ِراثؤ
ريزبةنديان دةكةين، دواى نيو سةعاتى تر دَييرةوة خزمةتتان لَيرة دةخيوَيريرةوة بؤ ئةوةى جةنابتان 

 .ثةسةندى بكةن، دؤر سوثاس
 ثاش ثشوو

 (:كةمال كةركووكي. د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةردةوام ئةبني لةسةر دانيشترةكةمان بةِرَيزان، ئةو ثَيشريارو ئةو ِرادةربِريرةي ئَيوةي بةِرَيزو هةردوو 
ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنةي ناوخؤ، لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤن وليستةكاندا تاوتوَي و طةآلَلة كران، بةم 
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ةي بةِرَيزي ئةخوَيريرةوة بؤ ئةوةي بدرَيتة ئةو شوَيرة ثةيوةنديدارانةو شَيوةية دامانِرشتووة بؤ ئَيو
 .هةروةها دةنطي ئَيوةي بةِرَيز بؤ دونيا بآلو ببَيتةوة

 .بةناوي خواي بةخشردةو ميهرةبان
 8002ي شوباتي 2رؤذي  لة دانيشتين نائاسايي خؤي كة عَيراق لة –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

كردن لةبارةي لةشكركَيشي توركيا بؤ ناو خاكي هةرَيمي كوردستان و ثَيشَيلكردني  يتتوطؤئةجنامدرا بؤ ط
كردني برةماكاني ياساي نَيودةوَلةتي و  ةضاوي كؤماري عَيراقي ئيتيحادي بَي رسرووري نَيودةوَلةت

دةرةرو  ثرةنسيثةكاني دراوسَييةتي كةتا ضةند مةترسي هةية لةسةر سةقامطريي هةرَيم و ناوضةكةو ئةو
ديانانةي بةرهاووآلتيان وبةرذةوةندييةكانيان لةهةِرةشةكردن لةسةر ماَل و طيانيان كراوة، ئةو ثرؤسة 
سةربادييةي توركياش بووةتة هؤي ئةوةي بووذاندنةوةي ناوضة سرورييةكاني هةرَيم و سةرلةنوَي 

سةخت ودذواري بؤ خةَلكةكةي ئاوةدانكردنةوةي طوند وديهاتة وَيران كراوةكان دوا بكةوَيت، بارودؤخي 
جَيهَيشتووةو ئةو كردةوة سةربادييانةي توركيا ئاَلؤدتر دةكات، ثاساوةكاني ككومةتي توركياش بؤ ئةم 
كردةوةية هيض دةميرةيةكي لةباري نية، تَيكداني ِرةوشي سياسي و ئةدمووني هةرَيمي كوردستان كة تةنها 

ة ناوخؤييةكاني توركيا ثَيويستة لةسةر طؤِرةثاني توركيا و ئارامرتي طشت عَيراقة، ضونكة ضارةسةري كَيش
دامةدراوة دةستوورييةكاني خؤيان بَيت، نةوةك بيطوادَيتةوة بؤ دةوَلةتاني دراوسَي و باج و بةرثرسيارَيس 
بارودؤخةكة و كَيشة ناوخؤييةكاني خؤي خباتة ئةستؤي وآلتاني دراوسَي، لةسةر ككومةتي توركيا 

دواي ئةوةي ئةجنومةني . َلة لةطةَل ِرةطي كَيشةكة بكات، نةوةك ئاكام وِروو كةشةكةيثَيويستة مامة
نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بةثَيي بةرثرسيارَيس بةرامبةر مافة دةستووري و سياسيةكاني هةرَيم 

 .وطةلةكةي هةيةتي ئةو خاآلنةي خوارةوة ِرادةطةيةنني
ةشكر كَيشييةكةي بؤ سةر هةرَيمي كوردستان ئيدانةو ِريسوا وذمركاري توركيا و لبةتوندي د -:يةكةم

ئةكات، كةهَيزةكانيان سرووري نَيودةوَلةتي عَيراقي ئيتيحادييان لةِرَيطةي سرووري هةرَيمي كوردستان 
ثَيشَيل كردووةو داوا لةككومةتي توركيا ئةكةين، هَيزة سةربادييةكاني خؤي بةدووترين كات بؤناو 

 .َيشَيتةوة، ِرَيز لة سةروةري عَيراق ومايف دراوسَييةتي هةردوو وآلت و طةلةكةيان بطرَيتسرووري توركيا بك
داوا لةككومةتي عَيراقي ئيتيحادي ئةكةين هةَلوَيسس ِروون و ئاشكراو بةرثرسانةي هةبَيت،  -:دووةم

ري نَيودةوَلةتي بةرامبةر ئةو لةشكركَيشييةي توركيا بؤ خاكي هةرَيمي كوردستان و ثَيشَيلكردني سروو
دةوَلةتي عَيراق و ذَيرخاني ئابووري وهةِرةشةكردني لة ذياني هاووآلتياني كوردستاني عَيراق كةبةهؤي 
ئةو تؤثباران وبؤردوومانة ئا اني و لةشكركَيشيية بةردةوامةيان دةرةرو ديانَيكي دؤري بةهاووآلتياني ئةو 

تة ككومةتي عَيراقي ئيتيحادي ئةم بابةتة لة ئةجنومةني ناوضانةو بةرذةوةندييةكانيان طةياندووة، ثَيويس
ئاسايش و يةكَيس ئةروثا وكؤنطرةي ئيسالمي وكؤمكاري وآلتاني عةرةبي بورووذَيرَيت و باس بكات بةثَيي 

 .ئةو بةرثرسياريةتيةي بةرامبةر بة خةَلكي هةرَيمي كوردستان هةيةتي
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لةنوَي بة هةر ِرَيكةوترَيك لةطةَل ككومةتي توركيادا  داوا لة ككومةتي ئيتيحادي ئةكةين سةر -:سَييةم
بضَيتةوة كةلة سايةي ِرذَيمي ديكتاتؤري لةناوضوو كراوةو ثةيوةستة بةكاروباري هةرَيمي كوردستان و 

 .دةرةري بة هةرَيمي كوردستاني عَيراق طةياندووة
ة بآلو بكاتةوة، ئاشكرايان بكات داوا لة ككومةتي ئيتيحادي ئةكةين هةموو ئةو ِرَيكةوتررامان -:ضوارةم

 .كةلةدواي ِرووخاني ِرذَيم لةطةَل توركيادا ئيمزاي كردووة، ثةيوةستة بةكاروباري هةرَيمي كوردستان
داوا لةككومةتي هةرَيمي كوردستان ئةكةين هةرضي دووترة، هةر بوون و بارةطايةكي سةربادي  -:ثَيرجةم

ت، داوا لةككومةتي توركيا بكات، ئةو ثَيطةو بركة سةربادييانةي توركيا لةناو سرووري هةرَيمدا نةهَيَلَي
ضؤلََ بكات كة بةر لةِرووخاني ِرذَيمي ديكتاتؤري و بةهؤي بارودؤخة نائاساييةكان دانراوة هةموويان 
بكَيشَيتةوة، هةر بوونَيكي ناياسايي يبدات كةلةناو دةوَلةتي سةربةخؤ و خاوةن سةروةري بةثَيي ياساي 

 .وَلةتي و نةرَيتة ديبلؤماسييةكان هةبَيتنَيودة
ئيمِرؤكة عَيراق لةذَير كؤنرتؤَلي هَيزةكاني هاوثةميانانداية بةتايبةتيش ئةمريكا، ثَيويستة  -:شةشةم

لةسةريان سةروةري خاك وئا اني هةموو عَيراق بثارَيزن و ِرَيطة نةدةن توركيا سةروةري عَيراق ثَيشَيل 
كوردستان ببةدَيرَيت، بؤية داوايان لَي دةكةين بةدووترين كات ر ٍِؤَلي تةواوي بكات و سةروةري هةرَيمي 

 .ياسايي خؤيان ببيرن
ثةرلةماني كوردستان ثاَلثشت وثشتيواني هةر ئيجرائاتَيكي ثَيويست دةكات، كةسةرؤكايةتي  -:كةوتةم

ندي ودةستكةوتةكانيان هةرَيم وككومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ثاراستين هاووآلتياني هةرَيم وبةرذوة
ئةجنامي داوة، داوا لةككومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين كةداواي قةرةبوو كردنةوةي تةواوي دةرةرو 

 .ديانةكان بكات، كةبةرموَلكي طشس و موَلكي هاووآلتيان كةووتووة
ياني كوردستان سوثاسي خؤمان بةرامبةر بةهةَلوَيسس بةردو ثريؤدي هَيزي ثَيشمةرطةو هاووآلت -:هةشتةم

بةطشس و دانيشتواني ناوضةكاني ئامَيدي و بامةِرني وئةرةدنَي بةتايبةتي دةردةبِرين، دؤر سوثاسيان 
ئةكةين و دؤر سوثاسي طشت خةَلكي كوردستان دةكةين كةيةك هةَلوَيست ئامادة باش بوون بؤ ثاراستين 

 . خاكي ثريؤدي هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 ـ عرياق ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان                                                                       

                                                                                         84/8 /8002 
 ثَيشكةش ان بوو، بةو شَيوةي كةئةوة ِرةئي ئَيوةي بةِرَيز بوو هي هةموو ليذنةكان و سةرؤكايةتي ثةرلةم

تةمةنا ئةكةين كةئةو كَيشةية بةدووترين كات كؤتايي ثَيبَيت، تةنها ئاشس لةبةرذةوةندي طشتةو  ،كرا
ميللةتي كوردستان بةطشت ثَيكهاتةكاني دةسس ئاشس بؤ هةموو ييةك درَيذكردووة، بةآلم لةكاَلةتَيك 

بوورة دييتاع لةخؤي بكات، بةضاكي و بةضايكي، دؤر سوثاس، كةهةر لةسةر سةرت بدةن ئيرجا ئيرسان مةج
 . ئَيستاش كؤتايي بةدانيشترةكة ئةهَيرني  سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيزيش كةئامادة بوون
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  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل             ست امحد عبداهلل               فر                    
   ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س                  َيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت                

     عَيراق                          – كوردستان                عَيراق                        – كوردستان                   
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةستثَيك 

 2112\3\01رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  دةستثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 01/3/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   10/3/8002رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 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)در عبداهللحممد قا
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي كردنةوةدانيشتين 

 :بةرنامةي كار
ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

 كردنـةوةي دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن بِريـاردرا دانيشـتين      , ةني نيشتمانيي كوردستاني عَيـراق ئةجنوم
بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييخولي طرَيداني يةكةمي ساَلي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت

 .ن و عَيراقدةقيقةيةك وةستان بَوطياني ثاكي شةهيداني كوردستا -1
 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةبؤنةي كردنةوةي خول -8
 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني كَوماري عَيراق -3
 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني كوردستاني عَيراق -6

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هرةبانبةناوي خواي طةورةو مي

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةيرةوة
ي 1668ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتكردنةوةدانيشتين 

 :بةم شَيوةية بَيت دا10/3/8002
 .دةقيقةيةك وةستان بَوطياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق -1
 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةبؤنةي كردنةوةي خول -8
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 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني كَوماري عَيراق -3
 .وتاري بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني كوردستاني عَيراق -6

  .بسم اهلل الرمحن الرحيم
من النظام الداخلي للمجلس الوطين ( 45)من املادة ( 2)و ( 1)والفقرتني ( 1)استنادا اىل احكام الفقرة  

املعدل، تقرر ان تكون الساعة احلادية عشر من صباح يوم االثنني  1992لسنة ( 1)العراق رقم  لكوردستان
، موعدا النعقاد الدورة االوىل من السنة الرابعة للدورة االنتخابية الثانية للمجلس 11/3/2112املصادف 

 :ويكون برنامج عمل اجللسة كالتالي
 .ء كوردستان والعراقى ارواح شهداالوقوف دقيقة صمت حدادا عل -1
 .راق مبناسبة افتتاح الدورةكلمة السيد رئيس اقليم كوردستان الع -2
 .لس الوطين العراقيكلمة السيد رئيس اجمل -3
 .كلمة السيد رئيس اجمللس الوطين لكوردستان العراق -5

 .دَور بةِرَيز جةنابي كاك مةسعود سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
 .ور مةمحود مةشهةداني سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراقدَور بةِرَيز جةنابي دكت

 .دَور بةِرَيز شَيخ خاليد عةتية جَيطري يةكةمي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق
 .بةِرَيز كاك عارف تةييتور جَيطري دووةمي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق

 .نوردةين بَوشكوج ئةميرداري طشس ثةرلةماني عةرةب دَور بةِرَيز
 .خوشك و برايان
 .ميواناني بةِرَيز

 .ئةنداماني ثةرلةمان
عَيراق وة طشت ئةنداماني ثةرلةمان  -خَوشحاَلم بةناوي سةرَوكايةتي ئةجنومةني نوَيرةراني كوردستان 

بةِرَيزانة بكةم كة بةشدارن لة كردنةوةي ئةم خولة، داواتان لَي دةكةم   بةخَيرهاتين هةموو ئةو
 .بوطياني ثاكي شةهيداني كوردستان و رَيطاي ئادادي عَيراق، فةرموون دةقيقةيةك بووةس 

 .ئيجادةم بدةن بةعةربي بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان بكةين، دواتر بَييرة سةر بةرنامةي كار
 .االخوة الضيوف الكرام

 .االستاذ مسعود بارزاني رئيس االقليم
 .عراقياالستاذ حممود املشهداني رئيس جملس النواب ال

 .االستاذ الشيخ خالد العطية نائب رئيس جملس النواب العراقي
 .االستاذ عارف طيفور النائب الثاني لرئيس جملس النواب العراقي

 .االخت صفية
 .االستاذ خبتيار

 .االستاذ نورالدين االمني العام ملؤمتر الربملانيني العربي
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 .السادة الضيوف
 .دستاناالخوات واالخوة اعضاء برملان كور

ارحب بكم ترحيبا حارا مبناسبة حضوركم للجلسة االقتتاحية لدورة االنعقاد االوىل من السنة الرابعة للدورة 
االنتخابية الثانية للمجلس الوطين لكوردستان العراق واشكركم حلضوركم الذي جيسد العالقات الضرورية 

ية، ان هذا احلضور ان دل على شئ إمنا يدل على بني خمتلف املؤسسات الدستورية يف مجهورية العراق الفيدرال
التواصل املشرتك لبناء العراق الفيدرالي الذي ناضل شعبنا وقدم تضحيات كبرية من اجل حتقيقه، نتمنى لكم 
النجاح يف زيارتكم اىل اربيل مبناسبة انعقاد املؤمتر الثالث عشر ملؤمتر الربملاني العربي الذي سينعقد غدا، 

ان حضوركم هذا سيكون له اثرا كبريًا يف هذه اجللسة من اجل ان نواصل معا ما بداناه معا قبل كذلك نعتقد 
سنتني او اكثر لبناء العالقات اجليدة والوطيدة والضرورية بني اجمللس الوطين لكردستان العراق واجمللس 

القوانني الالزمة للمجتمع  الوطين العراقي، من اجل تقديم افضل اخلدمات للشعب العراقي مبا يف ذلك اصدار
 .وللحكومة ومن اجل التقدم وبناء اجملتمع املدني، كان هذه كلمة قصرية للرتحيب بكم

 .اطلب من االستاذ مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان ليتفضل بالقاء كلمة االفتتاح هلذه الدورة
 (:سةرؤكي هةرَيمي كوردستان/) بةِرَيز مةسعود بارداني

 .واي طةورةو ميهربانبةناوي خ
 .براي بةِرَيز كاك عةدنان موفس سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني كوردستان 

 .ميوانة بةِرَيزةكان
ثَيشةكي بةخَيرهاترَيكي طةرمي هةموو ميوانة بةِرَيزةكان ئةكةم بةتايبةتي بةِرَيز مةمحود مةشهةداني 

ليد عةتية، جةنابي عادل تةييتور،جةنابي دكتَور سةرَوكي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق، جةنابي شَيخ خا
ئيجادةم بدةن  نوردةين بَوشكوض، هةروةها خوشكة سةفيةو هةموو ميوانة بةِرَيزةكان، بَوبةشداري كردمنان،

 .بةعةربي ضةند كةليمةيةك قسة بكةم بَو بةخَيرهاتين ميوانةكان
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

رحب حبضور االخ الدكتور حممود املشهداني رئيس جملس النواب بسم شعب كوردستان وبامسي شخصيا، ا
العراقي واالخ الشيخ خالد العطية النائب االول لرئيس جملس النواب واالخ عادل طيفور، كذلك االخ الدكتور 
نورالدين بوشكوج االمني العام للربملانني العرب، االخت صفية السهيل، االخوة الضيوف الكرام وامتنى هلم 

االقامة، وحنن نستقبل حدثا تارخييا هامًا يوم غد وهو عقد مؤمتر الربملانيني العرب يف اربيل، فعال انه  طيب
حدث تارخيي وبهذه املناسبة اود ان اشكر رئاسة جملس النواب العراقي واالخ نورالدين على اجلهود اليت 

دة االجتاهات والطراف عديدة، وعلى راس بذلوها لعقد هذا املؤمتر يف اربيل، وهذا القرار يعترب رسالة متعد
هذه املعاني ان االخوة العربية الكردية وان الوحدة الوطنية العراقية يف ظل العراق الفيدرالي الدميقراطي 

 .انها وحدة متينة وانها اخوة راسخة، وهذا اهم شئ
وردستان مفتوحة لالخوة ونتمنى ان يعقد املؤمتر يف اجواء اخوية وقلوب مجيع ابناء كردستان مفتوحة وك

 .الضيوف الكرام ونتمنى هلم طيب االقامة ومؤمترا ناجحا
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هةروةها من ئةم دةرفةتة بةهةل ئةدامن بَو ئةوةي ثريَودباييةكي طةرم ئاراستةي طةلي كوردستان بكةم 
ةورة هةمني ساَلةي ِراثةِريين مةدني طةلي كوردستان، كة بةِراسس وةرضةرخانَيكي ط 11بةبَونةي يادي 

بوو لة مَيذووي طةلةكةماندا  وةدةتوامن بَلَيم توَيشووي خةباتي دةيان ساَلي تَيكوشان و فيداكاري بوو، 
وةئَيمة لةو ِراثةِريرةدا جارَيكي تر ِرةوشس بةردي خةَلكي كوردستامنان ثيشاندا، كةدةيان هةدار سةربادي 

َيشمةرطةكان بوون، بةآلم بة باشرتين شَيوة سوثاي عَيراق تةسليمي خةَلكي كوردستان بوون و تةسليمي ث
موعاملة كران وِرةوانة كرانةوة بَو ناو كةسوكاريان، بةبَي ئةوة هيض كةسَيك لةئةوانة تووشي هيض ئادارَيك 
بيَب هةرضةندة دؤري لةوانة بةشداربوون لة عةملياتي ئةنيتال و لة كيمياباران و لة كوش  و لة كوشتين 

 .خاني دَيهاتةكامنانخةَلكي ئَيمةو لة روو
خوشك و براياني بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةمان من بة تةمابووم ئيمِرؤ وتارَيكي دوورو درَيذ عةردتان ئةكةم، 
بةآلم مومكيرة ئيمِرَو ئةو دةرفةتة نةبَي، ئيرشااهلل هةر لةم ضةند روذةي ئايردةدا جارَيكي تر دَييرةوة 

ةي مةشغوَلني دةربارةي وةدعي ناوخؤمان، عيالقامتان لةطةَل خزمةتان ئةوبابةتانةي كة هةموومان ثَيو
كوِريةكان هةموو ئةمانة هةموومان  ةرةوة، عيالقاتي هةرَيم و بةغداد، ضاكسادي وةدعي خَومان، كةمود

باسي لَي دةكةين، تةنها ئَيمِرو دةمةوَي ئيشارةت دةم بةدوا رووداوي طرنطي بَيش ضةند ِرَوذَيك ِروويدا، 
ذ كردني توركيا بةسةر سيادةي عَيراق و سةروةري عَيراق و، دةست درَيذ كردن بةسةر هةرَيمي دةست درَي

كوردستان، من ئومَيدةوارم كة ئةم جارةش وةكو هةمووجارةكاني تر درسَيك بؤ بو هةمو ييةك كة ئةم 
جةنابي سةروك  مةسةلةية بةشةر تةواو نابيت، ءةدةبَي بةئاشس ضارةسةر بكرَي، وةئوميدةوارم سةرداني

كَومار بةَريز مام جةيل بو ئةنقةرة هاندةرَيك بووبَي و يارمةتي دةرَيك بووبَي بوئةوةي رَيطايةكي 
ئاشتيانة بدَودَيتةوة بؤ ئةوةي ئةم موشكيلةية لةكَوَلي هةمووييةك ببَيتةوةو بةشَيوةيةكي ئاشس ضارةسةر 

َيمة لةطةَل خةَلكي عَيراق و، لةطةَل دراوسَيكامنان، ض بكرَي، هةموو ييةك ئيمة لة هةرَيمي كوردستان و، ئ
مةتي يةكَتري بدةين، ةياردةسس دَوستايةتي بؤيةك درَيذبكةين و ران ض توركيا ض وَيتاني عةربَي دةبَيئَي

لة جياتي ئةوةي طَيرو طرفت بؤيةك دروست بكةين، هةرضةند ئةوان طَيرو طرفت بؤ ئَيمة دروست دةكةن، 
دةوام كة ئيَتر كَوتايَي بةم وةدعةبَي  و خةريكي ئَيمة بؤئةوامنان دروست كردبَي، ئومَيبةراسس نةك 

مة طريو طرفتَيكي دَورمان هةية ئاوةداني و ذيانَيكي بةختةوةربني بؤ خةَلكي خَومان، واكيساب دةكا ئَي
ئةدا كة كورد لة واهةبوو كةهةندَيك كةس واي ثيشان  يلةطةَل بةغدا وةئَيمة بةتةنهاين هةندَيك جار

لةوة كةمرتة لةو قوربانيانةي كة  اسس ئةوةي كةدستمان كةوتووة دور دورقاَليب خوي دةرضووة، بةر
لةبةرذةوةندي طةلي عَيراق داية كةئَيمة  ،داومانة، بةآلم ئَيمة ثيمان واية لةبةرذةوندي طةلي كوردستانداية

ي راستةقيرةي طةلي كوردستانة و خةَلكي كوردستانة، ثَيكةوة بني، ئَيمة ئَيوة ئةو ثةرلةمانةي كةنوَيرةر
مةندانةمان وذياني ئارةدو ي وآلتةكشمانداية، ئَيمة ثيكةوةبةبِريارَيكي ئةم ثةرلةمانة كةلةبةرذةوندي بةرد

وماندا نة بَي، هيض وَيكةوة ذيانة سةر دةطرَي كةلةئارةدثهةَلبذارد لةطةَل برايامنان لةعَيراق، وةئةو 
لة كام شوَين، جطة  ،بةدَور سةري نةطرتووة، فةرموون با بطةِرَييرةوة بؤ ميذوو بزان لةكام وآلتئيتَيحاديك 

تووة، نةتةقسيمي بة دَور نة ئيتيحادي بةدَور سةري َيك سةري طرلةثَيكةوة ذياني ئارةدوو مةندانة ض سستم
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وةي يارمان كردووة لة ضوارضَينةطرتووةو سةريش ناطِرَي، وةئَيمة بةخَومان ئيختيارمان كردوة، بةآلم ئيخ
ن، وئَيستا دستورَيك هةية ئةو دستورة كاكمة، ئةم ية، عَيراقَيكي دميوكراتي فرةيعَيراقَيكي فيدراَل

دستورة هةموو طريو طرفتةكان بةثَيي ئةم دةستورة ئةبَي ضارةسةر بكرَي، وةنابَي تةغيري بكرَي بَو ميزاجي 
ندَيك جار طريو طرفتيش بَيتة ثَيش، بةآلم ةني جياود هةبَي  وةهوئةم و ئةوي تر، راستة مومكيرة بَوضو

خباتة بةر ثرسيارو  يةرترة ئارةدوومةندانةطكةئةمة ئةوة نية، بةوئاسانية نية هةمووكةس بتوانَي ئةو ي
ياخود ليَي وادي بكات، نةوةديرَيك دةتوانَي ئةمة بكات، نة هيض مةسئولَيك دةتوانَيت ئةمةبكات، ئةمة 

دةي طةلَيكة بةآلم جارَيكي تريش من ئةَليم، ئةمة مةرجة و ثابةندة بةئةو دستورةي كة بةشي هةرة ئريا
ي توركيا ئيسثاتي كرد كة يةةم دةست درَيذيئدوري طةلي عَيراق دةنطي لة سةردا، ئَيمة بةتةنها نني و

اسي ميللةتي عَيراق دةكةم ض هةموو دَلسَوداني ميللةتي عَيراق لةطةَلمانان، وةمن لَيرةوةش جارَيكي تر سوث
مةسئولني ض ئةكزاب ض كوتةلي ثةرلةماني كة دَور دَور مةردانة وةستان لةطةَل ميللةتي كوردستان، وةئةمة 
بَو ئَيمة طةورةترين ثةنابوو بةِراسس، وةئيسثاتيش بوو كةئَيمة براي يةكني وة هيض كةسَيك ناتوانَي ئةو 

ر سوثاسي خةَلكي كوردستانيش ئةكةم بةجةماوةرو ثيشمةرطة هةم دَور برايةتية يوادبكات، وةهةروةها دَو
واويشييان هةبوو ةدَور بة سةبرو تةكةمول بوون بةرامبةر بةئةو دةستدرَيذية وةهةروةها ئامادةييةكي ت

و سةروةري وآلتةكةيان، دَور شت هةية كةئَيمة  يبؤ هةموو فيداكارييةك بؤ بةرطري كردن لةسةيمةت
 بة تايبةتي وةدعي ناوخؤي خؤمان، بةآلم من وةكو عةردم كردن بةجَيي دةَيَلم بَو باسي بكةين

نةوةي داهاتوو، ضونكة وةختَيكي دَوري دةوَي وابَي لة كات و ساتَيكي تردا بَيت كةبتوانني دَور وكَوبو
تةواو بَو  بةراشكاوي باسي بكةين، وةلةكاتَيكدا بَيت كةثةرلةمان و ككومةتيش طةيشتبيت بةنةتائيجَيكي

ئةوةي بةرنامةي تادة و هةموو هةنطاوةكاني تادة خبةيرة بةردةمي بةِرَيزتان و جارَيكي تريش 
 .دور سوثاستان دةكةم ،بةخَيرهاتين هةمووتان دةكةم و

 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
وانة وةكو ومَيدةوارين كة بةم دمي كوردستان بَو وتارةكةي وة ئوسوثاس بؤ كاك مةسعود سةرَوكي هةرَي

داوي طرنطي وجةنابي فةرمووي دانيشترَيكي تربكةين، وةتاوةكو ئةو دانيشترة دةبَيت، كوردستان ِرو
ئةو ثَيويستيانة كة طةلةكةمان ضاوةِرواني دةكةن، لة تةشكيل كردني ووداوانة ولةبةرداية، ئةو ر

َيت، بؤ ئةوةي هةموو ييةكمان ويةكاليةنكردني كابيرةي تادة، لةريكخستين هةر سَي وةدارةتةكة تةواو بب
َيويستة بو طةلةكةمان بيكةين، وةضاوةِروان دةكةين قةشةي كاري ككومةت بكةين، ضيمان ثلَيرةدا مونا

 .خؤي لَيرة لةطةَلماندا بَيت وةكو خَوي ئاماذةي ثَي كرد كادر بَيت
نوَيرةراني عَيراق بابَيت ئَيستا داوا لة جةنابي بةِرَيز مةمحود مةشهةداني دةكةم سةرَوكي ئةجنومةني 

 .اطلب من االستاذ حممود املشهداني رئيس جملس النواب ليتفضل بالقاء كلمته مشكورا .وتاري خبوَيرَيتةوة
 :رئيس جملس النواب/السيد حممود املشهداني
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى اله وصحبه ومن وااله وبعد 
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 .السيد رئيس اقليم كوردستان
 .السادة هيئة رئاسة برملان كوردستان 

 .الشيخ خالد العطية واالخ عادل طيفور .السادة الضيوف
الضيف العزيز جدا االخ بوشكوج واالخت صفية واالخ خبتيار وجوه بغدادية ولو هم اكراد وجوه بغدادية، 

م بتحية االسالم اخلالد السالم عليكم ورمحة اهلل اعزائي وزمالئي اعضاء جملس برملان كوردستان احييك
ال اريد ان اطيل عليكم حقيقة مع اني سعيد جدا بهذا اللقاء ولكن اريد ان اؤكد على حقائق : وبركاته بعد

معينة، وهي انكم االن جزء من النظام العراقي اجلديد هذا النظام العراقي اجلديد هو خيار شعبنا العزيز، 
هو قرن الشعوب ال قرن القيادات  21ث خبيارات شعبنا العزيز لكي نؤكد حقيقة ان قرن وينبغي ان نتشب

الرئيسية اليت حتدد حتى اهلوية وال شك عندما نستند على مثلنا وقيمنا املتوارثة التارخيية واحلضارية اوال، 
وانتم ترون ان  ثم على خيارات شعبنا سنكون اقوى من كل الرياح اليت تريد ان تعصف بنظامنا اجلديد

البقاء خليارات الشعب واخليارات االخرى ستذهب ادراج الرياح، فاليهولنكم ما جيري حولكم فاثبتوا فانكم 
على احلق املبني انشاء اهلل مادمتم متثلون رائ شعبكم وتتمحورون حول اخليارات اليت وافق عليها الشعب 

اليت اردنا ان نبعث بها اىل احبتنا واشقائنا واعزائنا يف  عموم الشعب العراقي ولعل من اهم النقاط او الرسائل
دول اجلوار وحميطنا العربي واالسالمي من خالل عقد مؤمتر االحتاد الربملاني العربي يف اربيل لسببني، ان اهلل 
جل وعال قد حباكم باحلكمة فتدارئتم كثريا من املشاكل اليت كانت قد تسبب لكم االضطراب االمين بفضل 

مة قيادتكم وتساحمكم كشعب مشكور على مدار التاريخ فلو راجعنا التاريخ لوجدنا ان الشعب الكوردي حك
شجاع ال يتنازل عن مبادئه وحكيم يف خالل تصرفاته، واكرب دليل عندما كنا نأوي اىل  ،شعب شجاع وحكيم

ثوريا حقيقيا وكان ال يكاد كوردستان العراق سابقا كنا نتحسس ان النفس الثوري كان نفسا وطنيا بل نفسا 
يسمح بالتعدي على برئ حتى وان كان هذا قد تلوث نوعا ما باخطاء النظام السابق، وهذا الدرس العظيم 
الذي وجدنا عند هذا االنسان الكوردي امنا يتوافق مع مثله وثوابته وقيمه االنسانية واالسالمية واحلضارية 

تصرفه الشاخمة كشموخ جبال كوردستان العراق، اقول اردنا بذلك وطبيعة منطقته الشاخمة فهو يف مبادئه و
انظروا اىل تارخيه على مر العصور، دلوني  ،ان نظهر للعامل، اال يستحق هذا الشعب العزيز ان ينال ما يريد

على جرمية ارتكبها الشعب الكوردي ضد اي شعب اخر او اي شرحية اخرى، بل لو تصفحنا التاريخ لوجدنا ان 
ائم واملصائب صبت على راسه من دون ان يكون له جريرة او ذنب، ومع ذلك اختار البقاء ضمن ثوابته اجلر

وضمد جراحه باحلكمة واملوضوعية والعقالنية والواقعية يف التصرف، اعتقد ان هذه الرسالة ستعطي 
شعب العزيز الذي حيتضنهم لالشقاء االعزاء درسا عمليا طاملا كنا نبلغه شفاها ولكن سريون بانفسهم ان هذا ال

بقلوبه قبل عيونه ويصافحهم بثوابته قبل ايديه، اظن ان هذا اللقاء العملي سيغري الكثري من املفاهيم العالقة 
باذهان بعض االخوة ممن يعتقد اعتقادات ال نظنها صحيحة وال متثل الواقع، هذه الرسالة هي رسالة اننا 

يارات شعبه وهذه هي خيارات شعبنا ال احد منا يريد ان يقفز فوق العراق، فمن يعرتف بالعراق يعرتف خب
خيارات شعبه، وانتم مرحب بكم ايها الضيوف القادمون من الوطن العزيز الذي الميكن للعراق ان يعيش هذه 
احليطة وخارج حميطكم ولكن بثوابته وهذه الثوابت مل تاتي من فراغ بل جاءت نتيجة نضاالت وصراعات 
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جان واحزان ثم متحورنا حول االلية السلمية للتداول ويف اختاذ القرار، فعندما اقر دستور العراق ودماء واش
وقرر الشعب العراقي ان يكون نظامه نظاما فيدراليا احتاديا ابا االخوة الكورد اال ان يضيفوا اختياريا والكثري 

قطت الدولة العثمانية ومتزقت اختار من االخوة مل يفهموا معين االختياري وهي حقيقة تارخيية عندما س
الكورد يف العراق ان يكونوا مع اخوتهم العرب اختياريا كانوا ممكن ان يكونوا مع اي جهة اخرى فالبد لنا ان 
حنفظ هذا هلم وان جنعلهم يف املقدمة وان جنعلهم يف اوىل اولوياتنا ولعلنا عندما اخرتنا باالمجاع فخامة 

للعراق هذه رسالة بالغة وعظيمة ارسلناها للمحيط العربي وللمحيط االسالمي الرئيس مام جالل رئيسا 
وللعامل امجع بان الذي يريد ان يراهن على الصراع العربي الكوردي من االن فاليسحب كيده من السباق فانه 

ذا بسبب خاسر ال حمال، اما اني سعيد الن جملسكم املوقر اكثر رصانة او اكثر هدوءا او اكثر انتاجية فه
انتم سبقتمونا مبرحلة وهذا استحقاق املراحل، اوال حباكم اهلل بقيادة تارخيية جممع عليها وخبيار  ،السبق

شعيب واضح جدا وبرؤى واضحة وباستقرار امين، حنن يف برملان العراق يف جملس النواب العراقي، قاتلنا لكي 
ة لكي يكون صراعا مسيطرا عليه، النائب العراقي عندا ننقل الصراع من الشارع العراقي اىل الربملان حتت القب

خيرج من بيته وياتي اىل الربملان رمبا مبجرد ان يفتح باب بيته جيد الالفتة السوداء مكتوب عليه ذهب اىل 
او هناك عبوة، وهو يف طريقه اىل الدوام تاتيه  فالن ثم يف طريقه رمبا تنفجر هناكرمحة اهلل فالن و

كذا ثم ياتي اىل اجلك بوينت واذا باجلندي  ،فالن اختطف فالن اختصب فالن ،تمرة فالن قتلالتلفونات املس
االمريكي يوقفه ويفتشه تفتيش، االخوة النواب العراقيني يعرفون يعين مبعاناتهم اىل ان يصل اىل الدوام جيد 

الطائفي والصراع الطائفي  الصعوبات اجلمة فهو متوفز عصبيا ومع ذلك مل يصل اضافة اىل اخللفية االحتقان
وحنن يف الربملان العراقي كتل خمتلفة وروئ خمتلفة ولكن متحورنا حول العزم على ان حنول االحتقان 
الطائفي يف الشارع العراقي اىل تفاعل طائفي داخل الربملان مسيطر عليه وجنحنا يف ذلك وهذه الرسالة يقف 

م اننا جنحنا فيها ولكن مل يسلط عليه الضوء كثريا والدليل عندها الكثري من الناس هذه رسالة عظيمة ازع
كانت هناك صراعات شديدة مل تصل اىل حد االشتباك عدا االشتباك بااللسن ومن ثم خيرجون من حتت 
القبة ويتندرون على ما جرى بينهم كالم، اذا انا حقيقة اشعر مع انين االن امام خنبة انتخبت مبستوى جيد 

مل على ان نعطي يف االنتخابات القادمة صورة اوضح وارادة اكثر مرنة وشفافة اىل ابناء ومقبول ولكن نا
شعبنا لكي خيتار ماشاء وسنقبل باختياه وسنسري بهذا االختيار التواصل بني جملس النواب العراقي وجملس 

يد من املسائل كما برملان اقليم كوردستان العراق ليس باملستوى املطلوب بسبب انشغاالتنة حقيقة يف العد
 بغداد وعليه عضو يف 42تعلمون، ولكن يقلل هذا يف التواصل بالشكل املطلوب هو ان اجمللس ممثل بـ 

عكم يوميا وتفصيليا من خالل الكتلة املؤثرة واليت كانت ادائها جيدا جدا وكان ادائها نستطيع ان نتواصل م
اذا حدث اضطراب فيما بني بعض الكتل ومن ثم   عموما وسطيا ويصف يف خانة مل الشمل وتهدئة االوضاع

عرب جملس النواب العراقي عن ارادة العراقيني احلقيقية عندما استطاع ان مير باحملنة اليت كادت ان تعصف 
ببعض الثوابت الوطنية حقيقة واستطعنا بالصرب واملصابرة واجملالدة واملماحكة وشجاعة كل فريق يف ان 

اجبا عليه وبالنتيجة استطعنا ان نعرب كحال مجيع الربملانات املستقرة اىل شاطئ االمان يدافع عما يراه حقا وو
وهذا يدل على اننا جتاوزنا عنق الزجاجة، وان الذين كانوا يراهنون على فشل جملس النواب العراقي فشلوا 
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ني اذا تركوا وشأنهم سيحلون يف رهانهم، واستطاع الربملان العراقي ان يوصل رسالة اىل العامل امجع بان العراقي
مشاكلهم ال ريب وال شك يف ذلك، ولكن هذا مل مينعنا من ان نتحسس املواقف اليت يعيشها شعبنا العزيز يف 
كوردستان وخصوصا ان جملس النواب العراقي يراسه رجل رمبا يعاب علية احيانا انه مييل ميال كبريا او 

يب وان الذي علمين كيف اصلي هو االستاذ مجال الكوردي يف واضحا باجتاه الشعب الكوردي، ولكن ما ذن
االبتدائية عندما كنت اعيش يف القرية وال اعرف ما معنى السماء وال معنى االرض وال اعرف القبلة ايضا 

علمين كيف اصلي ثم علمت ابي وامي  1942واين تكون وال توجد يف القرية من يرشد فهذا الرجل كان يف 
عد ذلك انا على الصالة بعد ان كتبه لنا، فهذا الرجل الذي زرع النور يف قرييت البد ان اتاثر وعلمت القرية ب

يت اىل حركة ن هذا الشعب العزيز ثم انتمبه بدينه بسلوكه ثم بنسبه بالتاكيد اكون مؤثرًا كونه يعين م
ات فالقائد عبد الكريم اسسها كوردي عبدالكريم الصاعق يف االربعينات التاسيس وانا انتميت يف الستيني

ختلصت من تنظيم الناصري  ان انتميت اىل ،الصاعق هم كوردي، ثم انتميت اىل تنظيم بعد نكسة حزيران
وذهبنا نتيجة اجلروح اىل املساجد نشايف جرحنا فالتقيت بـ عبداحلميد املصلح الذي هو ايضا كوردي وكسبين 

الذي هو الشيخ بهجت الطالباني الذي عني مدير عام انا للتنظيم ثم اسلمين اىل رجل من عائلة الطالباني 
صرت رئيس جملس النواب وهو مدير عام بهجت الطالباني الذي علمين اجبديات العقيدة السلفية حول عدم 
التعصب املذهيب والرجوع يف املختلفات اىل اجليل القديم، هذه السلفية العراقية ختتلف عن السلفية يف البلدان 

منا كيف نتمحور على فهمنا العراقي وبذلك العراقيون خيتلفون يف كل طروحاتهم دميقراطيتهم االخرى وعل
ختتلف، ثوريتهم ختتلف، حتى سلفيتهم ختتلف، االن عندما اجتمع مع باقي السلفيات يف البدان العربية 

كيف بعد ذلك امبني هذا عراقي الن طرحه طرح معتدل فاليؤمن بالتعصب املذهيب باي شكل من االشكال ف
فكنا يف النظام السابق اذا حاصرونا كنا ناوي اىل كوردستان يف اربيل ويف حلبجة خصوصا، فكيف ال اشعر 
باالمتنان اىل هذه الشرحية، اضافة اىل القراءات التارخيية، وتعلمون حنن كشباب كم تعلقنا بـ صالح الدين ومن 

لكن نالحظ ان هذا الشعب العظيم يعين خدم املسرية هو صالح الدين ال اريد ان اعلق يعين انت اعلم، و
االسالمية بدون ان ينسب الفضل اليه كقومية وامنا نسبه اىل عموم االمة وهذه ميزة قل ما يتميز بها شعب 
اخر، لذلك انا سعيد جدا الن اناصر شعبا انتمي اليه جغرافيا وتارخييا وعقائديًا وخيارات اهل يريدون ان 

الفالني، فلماذا ال تكن يف صف اهلك وتكن معتدال ومتواصال لذلك جتدوني يف كل مواقفي يكونوا بالوضع 
سباقا اىل نصرة القضية الكوردية العتقادي ان الشعب الكوردي حلد هذه اللحظة وانا شوية راح اطرف وهسة 

ة املنهارة مل حيضى راح يزعلون علية بغري مكان، الشعب الكوردي هو الشعب الوحيد من شعوب الدولة العثماني
بدولة مستقلة، كل شعوب الدولة  العثمانية حصلت على استقالهلا ماعدا الشعب الكوردي، ابوية مات االرث 
مالنه الكل اخذ حصته ما عدا واحد من اوالدة ما اخذ حصته السباب كثرية وتسائالت كثرية ال اجد اجلواب 

ن غامضا اختار هذا الشعب العزيز ان يكون جزء من عليها واضحا، يف احلقيقة الكثري من االجوبة تكو
اجلغرافية السياسية للمنطقة، فعلى اقل تقدير ان نعطي بعض ما يشعره بانه لديه خصوصية، لذلك دائما 
نؤكد ان اقليم كوردستان ارجوكم حتى يف لقاءاتنا العربية ويف اخر لقاء يف رومانيا كان الرئيس الروماني 

لية تؤدي اىل التقسيم نفس احلج مالتنه يعين، فكتلة هناك خصوصيات نعم رمبا هناك يركز على ان الفيدرا
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نقاش يف كون العرب يتوزعون اىل شيعة وسنة هناك من يقبل وهناك من يرفض بوجهة نظر، اما 
اخلصوصية يف اقليم كوردستان فهي خصوصية تارخيية وجغرافية واستحقاق نضالي ثم اختياري كان 

هب اىل خيار اخر فاختار ان يكون مع اهله العراقيني، فينبغي ان يعطى هذا االختيار بامكانه ان يذ
خصوصية خاصة وامتياز خاص واحرتام خاص، لذلك اقول اننا مل نقم بواجبنا كما ينبغي كمجلس نواب 

تعرض له عراقي اجتاه ما يتعرض له االخوة االكراد، ولكن اعتقد قمنا باحلد االدنى، مثال يف االزمة اليت 
االقليم قبل ايام او قبل اسابيع كان ينبغي على جملس النواب ان جيتمع واقوهلا بصراحة يعين حنن ختاطبنا 
والشيخ خالد واالستاذ هادي وغرينا وكان هناك عطلة وكان ان الميكن ان جيتمع الربملان واال لو كنا يف يوم 

ضوء االخضر للسلطة التنفيذية بان تقوم بالواجب عادي لكنا قد خصصنا له مايستحق ثم اننا قد اعطينا ال
وبقرار واضح وجممع عليه وسبق ان اختذنا وما على جملس النواب اال ان يراقب التنفيذ االن، مع ذلك مل 
نكتفي بذلك فارسلنا جلنة تقصي احلقائق مللمناها بانه االخوة الذين لديهم دورات فاحنا عادة دوراتنا 

العطل حتى يعين نستفيد من الوقت، فلجنة تقصي احلقائق احلقيقة يعين سنتعامل مع  الربملانية خنليه ايام
تقريره يف جملس النواب بكل ما يستحقه من اهمية وخصوصا وان املعلومات االولية غري مشجعة، ولكن كما 

ا ان نكون شعبا عودتنا القيادات التنفيذية احلكيمة اننا ال نطلق االتهامات جزافا حتى نستوثق، الننا اخرتن
من االن فصاعدا تنمويا مساملا حضاريا يف كل تعامله وال جيرمنا من يريد لنا الشنأن ان نبادله بالشنأن بل 
سنستمر مبد ايدينا وخصوصا اىل دول اجلوار وخصوصا اجلارة تركيا واجلارة ايران وكما رايتم زيارة السيد 

واضحة لبدء عهد جديد مع العراق وكان الميكن ان تكون  رئيس اجلمهورية االسالمية يف ايران كانت رسالة
هذه الزيارة يف ظل تشخيص ايران ايضا بوجود قوات اخرى معادية هلم ولكن اختار الرئيس جناد لالسف انا 
مل التقي به السباب فنية يعين ولي كما قيل كنت قد قطعت زيارتي اللتقي به ولكن مل حيدث هذا، هذه 

ا العراق اجلديد ليس لدينا سر، ليس لدينا عدوانية، ليس لدينا حافز للتدخل بشؤون رسالة واضحة وان هذ
االخرين، فقط احرتمو العراق ومن حيرتم العراق حيرتم خيارات شعب العراق، وانتم متثلون شعب العراق يف 

صوصا يف جمال البصرة كما انكم يف كوردستان وسنمثلكم يف االماكن االخرى لذلك ينبغي ان نتواصل اكثر وخ
التشريعات اليت ميكن ان تنقطع احيانا لكي نوحد التشريعات وحنن لدينا مقرتح لالحتاد يف الربملان العربي 
لتوحيد لتقنني التشريعات العربية قدر االمكان او على اقل تقدير التنسيق لكي تسري عجلة التطور 

م وكان يف بالي الكثري من املواضيع ولكن ال يسعين اسف ان اطلت عليك ،واحلضارة العراقية الواعدة اىل االمام
اال ان اشعر واشعركم باني سعيد بلقائكم وانا ممنت للذي دعاني هيئة الرئاسة بان اتكلم امامكم وتاكدو انكم 
لستم وحدكم يف كل املصائب بل ان الشعب العراقي كله معكم فال تهنوا وال حتزنوا وقد ذهبت االيام 

االن الشعب العراقي حلمة واحدة وخيارات واضحة ومشرعنة الميكن  ،راهن على هذا وذاكواالجندات اليت ت
ان نتنازل عنها فالذي يتنازل عنها يتنازل عن خيارات شعبه والذي يتنازل عن خيارات شعبه سيكون مصريه 

نى لكم اشكركم جدا وامت.. كمصري الذين راهنوا على القوى خارج الشعب وبالنتيجة سحقوا وبقي الشعب
املوفقية واالعتدال يف سن القوانني غري احملرجة للسلطة التنفيذية، اكو قوانني اخوان احنا نريد ان خندم 
شعبنا من خالل كل القوانني لكن قوانني اهلا مثال خصوصية مالية املفروض احنا ناخذ عدنه فلوس لو 
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فيذية اذا ما راح تنفذه فالشعب يتهمها ماعدنه، فمن اتصدر قانون وترسله للجهة التنفيذية، اجلهة التن
بالتخاذل بينما هي ماعنده اصال هذه االمكانية، فالزم يكون هناك تنسيق، بس ادعوكم ايضا اىل زيادة 

  دورة يف جملس النواب العراقي 33التنسيق بيننا وبينكم، وهنالك لدينا هاي ببالش عربون يعين لدينا 
رة متنوعة جمانية يشرف عليه اساتذة عامليون خمتصون سنكون سعداء دو 33خالل الفصل التشريعي القادم 

ونؤمن لالخ الذي ياتي منكم كل مستلزمات النجاح والدراسة املطلوبة وعلى حساب جملس النواب اذا ما 
وافقتم املشاركة يف هذه الدورات لكي تكون الثقافة واحدة واملشرب واحد واملستوى واحد لكي خندم هذا 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، اشكركم...ي يستحق منا كل خدمة وكل تضحيةالشعب الذ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ربملان على كلمته الصرحية اليسعين اال ان اشكر الدكتور حممود املشهداني باسم رئاسة الربملان واعضاء ال
بد ان تستمر وهذه الرؤية هي اليت تبين ة ورؤيته لصرح االخوة اليت بنيناها معا، هذه االخوة الوالبناء

الدولة الدميقراطية االحتادية االختيارية الفيدرالية، نتمنى لكالمه ان ياخذ مكانه يف قلوب كل العراقيني، 
عربا وكوردا وتركمانا وكلداشوريني، هذا هو قدرنا ان نعيش ولكن باختيارنا وليس بفرض االرادة على 

يف رؤية االخر هي اليت نريدها ونتمناها ان تعم كل العراق ومن خالل هذه  ،االخر، رؤيته يف قبول االخر
الرؤية ممكن ان نبين احملبة ونبين االخوة الصادقة، شكرا على دعوته العضاء الربملان لالنضمام اىل هذه 

ات اليت قك على النقاشيالدورات ومقبولة هذه الدعوة وسوف نشارك بالعدد االكثر مما تتحملون، اما يف تعل
تدور يف جملس النواب قياسا اىل النقاشات اليت هنا فقد مارست دور الطبيب النفساني للوصول اىل اسباب هذه 

الربملان مينون ان  النقاشات، وكونك طبيبا وكان حتليال صادقا اىل حد كبري ولكن ثق لدينا الكثري من اعضاء
ان نتعامل معها كما هي وان نكون مستعدين  هنا وهم ينظرون الي، فهي الدميقراطية حيصل نفس الشئ

 .شكرا جزيال مرة اخرى..لقبول كل االراء وكل االنتقادات البناءة
واالن الكلمة االخرية لرئيس الربملان اتشرف بالقاءها باللغة الكوردية الني كتبت باللغة الكوردية كالعادة ولكن 

وبرنامج العمل احلالي وما ميكن ان نعمل من خالل هي يف جمملها تشري اىل تقييم خمتصر للسنة املاضية، 
 .الدورة القادمة

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
سةرةتا سوثاسي جةنابي سةرَوكي هةرَيم دةكةم بؤ وتارةكةي، و سوثاسي دكتَور ، بةناوي طةلي كوردستان

لةي طرنط كرد، مةمحود مةشهةداني دةكةم بؤ وتارةكانيان، هةردووكيان ئاماذةيان بة دَور مةسة
ئومَيددةكةم ئةو دانيشترانة بة بةشداري هةردوو بةِرَيز  بةردةوام بَيت، وةكو ئاماذةم ثَي كرد بؤ 
دامةدراندني ئةو عيالقةية فيدرالية دميوكراتيةي كة خةبامتان بؤكردووة، ئةم دانيشترة دانيشرَيكي 

ي دووةمي هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني دةستثَيكي كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي ضوارةمي خول
و  كوردستانة، ثَيويست دةكات لةم خولةدا هةَلوةستة لةسةر خوَلي ثةرلةمان وةكو هةميشة وة روَل

و  كانةيِرو َبودةست نَيشان كردني كةم و كوسةنطاندني ئةركةكاني ساَلي رابردوَلئةركةكاني بكةين بةهة
 .َيي طرنكي و ثَيداويسس هاووآلتيان و هةرَيمي كوردستانية بةثَيوداناني بةرنامة بؤ ئةم خولة ن
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 .بةِرَيزان
بةر لةوةي باسي بةرنامةي خولي يةكةمي دانيشترةكان بكةم بة بةثَيويسس دةدامن بةكورتي ئاماذة بةو 
ضايكي و قانون و بَريارانة بكةم كة ساَلي ثار ثةرلةمان لةضوار ضَيوةي ئةركةكاني خَوي ئةجنامي داوة، 

 39دانيشتريان نائاسايي بوون تيايدا  11دانيشتين ئةجنام دا كة  23ثةرلةماني كوردستان  2111اَلي س
لةميذووي  2111بَرياِري دةركرد كةبةراوورد لةطةَل ساَلاني ثيشوو دةردةكةوَي ساَلي  1قانون و 

ني قانون و بِريارةكان، ركردةثةرلةماندا ضايكَترين ساَلي ثةرلةمان بووة لةرووي دَوري دانيشترةكان و د
ي كردووة، قانوني لَي دش لةخوارةوة ثوختةيةكن لةو ياسايانةي كة ثةرلةمان ساَلي رابردوو ثةسةنةئةمان

بوردني طشس، قانوني ماظ و ئيمتياداتي كةس و كاري شةهيدان، قانوني دةسةَلاتي دادوةري، قانوني 
نوني دامةدراندني سةندوقي هاوكاري خانةوادةي جياكاري دةوي كشتوكاَل لة سرووري شارةوانيةكان، قا

شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان، قانوني يبردني مةرجي شووكردن، قانوني روذنامةطةري كةئيستا طةِراوةتةوة 
ثةرلةمان، هيوادارم لة دانيشترةكاني ئةم خولةدا دواي ثَيداضوونةوةو طيتتوطَوكردن لة سةر ياساكة 

ةببَيتة مايةي دياتر ضةسثاندني ئاداديةكان لةبةردةم كاري روذنامة نووسي بةشَيوةيةكي باشرت دةربضَي ك
بةِرَيزان ساَلي  وةدياري كردني ماظ و ئةركةكانيان لة ضوار ضَيوةي ياسايةكي ثَيشكةوتووي روذنامة طةريدا،

ردووة وةديري لةبوارة جياجياكان بانطَيشس ثةرلةمان ك 14رةماي راثَورتي ليذنةكان رابردوو لةسةر ب
بَوباس كردني كَيشةكان و تاوتوَي كردني راثَورتةكاني تايةبت بةنةهَيش  و بةكارهيراني توندو تيذي و 

ردني باَلاو ثةروةردةو تةندروسس، باس كردني رتي ليذنةكاني خوَيم دانةوةي راثَوو وةآل كوشتين ذنان
ةكاني واتائيكسثاير لةباداِر ورداضوةي بةسراكني كةلوثةلي خَوونةوةي نةخوشي كولَيراو بووكاري بَلاو بوهَو

طرياوةكان لةدوكانةكاني كوردستان، وة دَور  مادة كوردستان و خراثي باري عةمباركردني خَوراك و رةوشي
بابةتي تري طرنك، بَوية ثَيويستة ئاماذة بةِرَوَلي كاريطةري ليذنةكاني ثةرلةمان بكةين كةبةشَيكيان تا 

كراوة وةثةيونديان  كةئاِراستةيانذانةي ان راثةِراندووة لةتاوتوَي كردني ئة ثرَوييكي باش ئةركي خَوئاسَت
كاني ثةرلةمان، بةثَيي تايبةمتةندي و ةثَييانةوة هةبووة ثَيش ئةوةي خبرَيرة بةرنامةي كاري كَوبوونةو

انة كارةكاني ووتونةكان سةركةليذ كردووةو هةندَيك لة ندترةشارةدايي خَويان ثرَوذة ياساكانيان دةوَلةم
دامودةدطاكاني ككومةتدا  نيشان كردني كةموكورييةكان لة ضاودَيري و بةسةركردنةوةو  دةست خَويان لة

تيان دةكةين بةطشس ديارة شةكاني هاوَينةهامةتي و كَي ئةجناميان داوة، لةييةكي ترةوة كة باس لة
ووي ذياني كَيشانةن كة رَوذانة رووبةِر لةو تةمةني و طراني نرخي باداِروكَيشةكاني كةمي كارةباو سو

 كاريان بؤ بضني ييةكمان هةية كة دةنطةوةي هةموو هاترة هاوكاري و تيان دةبَيتةوة ثَيويستيان بةهاووَي
دةنطةوة هاتين  بةولةو، ليَي مةسئو يةكةمان رَوَلي خَوي ببييَن لةو شوَيرةي كة وةكو دةسةآلت هةر ،بكةين

ثةرلةمان ضاودَيري و بةدواضوون بؤ كردني طرفتةكانيان، ثَيويستة وةك  ضارةسةرو كاني خةَلك داخواديية
كردني طشت ئةومةسةينة، بؤئةوةي لةدانيشترةكاني داهاتووي  بَوضارةسةر ،هةنطاوةكاني ككومةت بكةين

هةريةك لةو لةبةر رَوشرايي راثَورتي ليذنةكان وةديرة ثةيونديدارةكان بَو تان،ثةرلةماندا لةسةر داواي خَو



 46 

 طيتتوطَو بوارانةي كة كةثَيوةنديان بةذياني رَوذانةي خةَلكةوة هةية بانطَيشس ثةرلةمانيان دةكةين بَو
 .ووي راستييةكان بؤ جةماوةري كوردستانيةكان و خسترةِرنيشان كردني كةموكوِر كردن لة بواري دةست

 .خَوشك و برايان
سةر  ةشةكاني وَيتاني دراوسَي بَوي بو هةَلسانطاندني هةِردانيشتين نائاساي 4ثةرلةمان  وساَلي رابردو

هةرَيمي كوردستان تةرخان كرد، هةروةها هةر لة ساَلي ثار وةفدَيكي ثةرلةماني كوردستان سةرداني 
بةغداي كردو سةرجةم ناوةندو بِريار بةدةستةكاني بةغداو فراكسيَونةكاني ناو ئةجنومةني نَويرةراني 

تي ئاييين لة نةجةيف ئةشرف و كةربةي بةسةركردةوة، راسس هةَلويسس سةركردايةتي عَيراق و مةرجةعية
ةشةكاني توركياو دةرةوةي طةياندة ناوندةكاني بِريار لةبةغدا، دةربارةي هةِر يسياسي و طةلي كوردستان

ي ةنيشتيمانيانئةمةش كارَيكي ئيجابي خَوي هةبوو وايكرد كة ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق هةَلوَيسَتيكي 
، هةر وةها هاتين ووطةلي كوردستان بانة كةجَيطاي سوثاس و ثَي دانيين ةشت بةرامبةر ئةو هةِرهةبَي

دمان كردني وديان طةياندني بةذَيرخاني رناوةوي سوثاي توركيا بؤناو خاكي هةرَيم بةم دواييةو بَو
َليش ثةرلةمان دانيشترَيكي تري نائاسايي ري و هاووَلاتياني مةدةني، لةكَوتايي مانطي شوباتي ئةمساوئابو

شي و هةرٍٍٍِِِِةشةكاني و راشكاوانة هةَلوَيسس خَوي بؤ رةدكردنةوةي لةشكر كَي بَوهةمان مةبةست رَيكخست
توركيا دةربِري، وةتةئكيدي لةسةر طرنكي و ضارةسةركردني هةموو كَيشةكان لةريَي ديالَوطي سياسي و 

دا سوثاسي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق دةكةين كةليذنةيةكي ثةرلةماني رةلةيةك تَيطةيش  كردةوة، لَي
رةوانةي ناوضةديان لَي كةوتووكاني كوردستان كردووة كةخاتوو سةفية سوهيل لَيرةدا لةطةَل كاك بةختيار 

 دةورَيكي باَلايان هةبوو لةسةرداني ناوضةكان ،دانيشتوون لةطةَل بةِرَيز ميسال ئالووسي كةلَيرةنية
رتةدا كةثَيشكةشي ئةجنومةني وةئامادةكردني راثَورتَيك بؤئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق، لةو راثَو

يان ديويانة، هيوادارين نوَيرةراني عَيراقي دةكةن دةست نيشاني هةموو ئةو ديانانة دةكرَي  كةبةضاوي خَو
ي ئيرت توركيا وةهيض وَلاتَيكي تر ماف رتةدا هاتوون كاري جيديان هةبَيت بَوئةوةئةو راسثاردانةي لةو راثَو

بةخَويان نةدةن لةذَير هةر بريو مةهانةيةك بَي  سةروةري عَيراق و ئارامي هةرَيمي كوردستان تيكبدةن، 
كي طرنكي تر كةثَيوةندي بةهةموو طةلي كوردستان و عَيراقةوة هةية مادةي دستوري ةبةِرَيزان مةسةلةي

كي تر لةم رية دياتر لةسةدا هةشتاي عَيراق دةنطيان بؤ داةوة، جارَيكةمادةيكي دستو 151ة مادةي 151
ميربةرةوة تةئكيددةكةيرةوة كةثَيويستة مادةكة لةو ماوةي كةبَوي دياري كراوة جَي بةجَي بكرَيت 

نة ةوة بَوي تةرخانكراوة وةهةموو يي UNبةتايبةتي كةئَيستة يارمةتي و ثشتيوانيةكي لةييةن 
كةليذنةي باَلاية لةييةن ككومةتي عَيراقةوة  ،يش ئاسانكاري بةوليذنةية ثَيشكةش دةكةنثَيوةنديدارةكان

ثةرلةمان ضةند دانيشترَيكي بؤ بةدواضوون و  2111دامةدراوة، لةبةر طرنطي ئةم بابةتةيش لةساَلي 
بؤ ئةم وةهَوكارةكاني جَي بةجَي نة كردني لةوةخس خَودا طرَيدا،  151طيتتوطَوكردن لةباري مادةي 

مةبةستةيش بةئامادةبووني بةِرَيز مةكةمةد ئيحسان وةديري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم ميوانداري 
سةَروك و ئةنداماني ليذنةي باَلاي جَي بةجَي كردني مادةكةي كرد بوطوَي طرتن لة راثَورتي ليذنة 

اني ثةرلةماني كوردستان كة و وةَلامي ئةندام ام دانةوةي سةرجفةرعيةكان و كارو ضايكيةكانيان و وةَل
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دا  2114خَوشتان دةدانن ثةرلةمان بةبايةخةوة لةيةكةم رَوذي دةست ثَي كردني خولةكةي لة 
بةسةرَوكايةتي جَيطري سةرَوكي  151ليذنةيةكي باَلاي داناوة وبَوبةدواضووني جَي بةجَي كردني ماةدي 

ةتدا ميوانداري بةَرَيز ئيستييتان دَيميستَورا ثةرلةماني كوردستان، ثاشان ثةرلةمان لةدانيشترَيكي تايب
لةئرياقدا كرد كة ثَيشريادي كرد شةش مانط ماوةي دياتر بدرَيتة ليذنةي  UNرةري سكرترَيي كشَتي نوَي

ئامادةيي خؤي  UN، بؤ ئةمةش 151باَلا بؤ تةواو كردني كارةكاني جَي بةجَي كردني مادةي 
نةي كةمادةي جَي بةجَي كردني مادةكة لةو ناوضا ثرَوسةي بؤئامادةكردني ثَيداويستةكاني سةرخستين

كرد  UNي ئةوةبوو ثةرلةماني كوردستان دواي ئةوةي ديراسةي ثَيشريارةكةي دةيانطرَيتةوة  دةربِر 151
بةسرتاوةتة  UNرةدامةندي لةسةر ثَيشريارةكة ثيشانداو رايطةياند كة ميسداقيةتي ككومةتي فيدراَل و 

لةماوةي دياري كراوي خَويدا، هيوادارين لةو  151وو ي بَو جَي بةجَي كردني مادةي ثابةندبووني هةرد
وة هةموو ييانة  UNماوةيةدا ليذنةكة بةثشتيواني ككومةتي فيدراَل و يارمةتي داني جيدي 

ني ثةيوةنديدارةكان بتوانَي  ئةركةكاني خَوي بةتةواوةتي جَي بةجَي بكات، وة ماظ بوخاوةنة راستةقيرةكا
طرايف لة كةركووك و تايي بةو دوَلم و دَورة بهَييَن كةرذَيمي ثييشوو بَو طَوِرَيين دميَوبطةرَيرَيتةوةو كَو

 .ناوضةكاني تري هةرَيمي كوردستاندا ئةجنامي داوة
 .خوشك و براياني بةَريز

وردستانة ئةركَيكي تري ثةرلةمان لةم خولة نَوييةدا دا تةواو كردني ثرَوذةي دةستوري هةرَيمي ك
كةماوةيةكي دريذة كاري جيدي لة سةردةكرَيت هةموو ئةو سةرج و رةخرة و ثَيشريادانةش كةلةسةر 
ثرَوذةكة خراونةتة روو لةييةن ليذنةي نووسَيين دةستور بة بايةخةوة طرنطيان ثَي دراوة ضاوةروان 

رتين سةرنج و ثَيشريادو َوكي ثرَوذةكة وةلةبةرضاوطدةكرَيت ثاش تةواو بووني ثيداضونةوة بةناوةِر
روذةي دةستورةكة بة تةواوي خبرَيتة لةي ئَيستادا ضاوةِروان دةكرَيت ثتَيبيريةكاني طةيشتوون، لةم خو

ياردان لة سةري، بةو هيوايةي لةئايردةيةكي دَور نيزيكدا بةردةست ئَيوةي بةَريز بؤ طيتتوطَوكردن و بِر
ري تايبةتي خَوي، هةر وةها دَور بةداخةوة لةضةند رَوذي هةرَيمي كوردستان ببَيتة خاوةني يةكةم دةستو

رابوردوودا يةكَيك لةئةندامة كاراكاني ليذنةي نووسيرةوةي دةستوري كوردستان ماَلئاوايي لي كردين كة 
خوالَي خَوشبوو سةرَوكي يةكةمني ليذنةي باَلاي هةَلبذاردنةكاني  َيزي بوو،ئةويش كاكم ئةمري كةو

، ئةو دوو ساَلةي دواييش ئةندامي ضايكي ليذنةي نووسيين 1992ن بوو لةساَلي ثةرلةماني كوردستا
ي طةورة نَيكي طةورةي بةجَي هَيشت، لةخواي كردني كةلةيثرَوذةي دةستوري كوردستان بووة ماَلئاوا

داواكارين خواليَي خوشيَب و بةبةهشس بةريين شاد بكات، هاو خةمي و سةرخَوشي خَومان بة خانةوادة 
زةكةيان رادةطةيةنني، ييةكي تري طرنط كة ثَيوةندي بةكاري ثةرلةمان هةية ييةني راطةياندنة، َيِربة

لة كةناَلةكاني  ري دانيشترةكان بةشَيوةيةكي راستةوخَوَوةياندن ساَلي رابردوو بةشي هةرة دلةبواري راط
شي لة كةناَلي نةَورود بكةين كةلة راطةياندني ناوخَوو دةرةوة طوادرايةوة، لَيرةدا جيَي خَويةتي دةست خَو

، بةردةوام دانيشترةكان دةطوادنةوة، هةر وةها سوثاسي كةناَلة ئا انيةكاني كوردسات و 1/9/2111
كوردستان و داطرَوس و هةموو سةتةييت و كةناَلة ناوخَويةكان دةكةين كة طرنطيان بةطوادترةوةي 
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و طرنطي و بايةخدانة بةطواسترةوةي ضايكييةكان و دانيشترةكاني ثةرلةمان داوة، هيوا داريشني ئة
دانيشترةكاني دياتربَي بؤ ئةوةي خةَلك لةهةَلوَيسس ئةندامان و راسس رووداوةكاني ناو هَوَلي ثةرلةمان 

 وة سايس بة هةردوو،11/12/2111ن لة داني راطةياندنيش ثةرلةمائاطاداربن، لةضوارضَيوةي طةشةثَي
ة ئةم سايتة دةتوانَي دةورَيكي طرنط ببييَن بؤ بةرةو ثَيش بردني وكردو دةسس ثَيدمان عةرةبي و كوردي 

سياسةتي شةفاف و كراوةي ثةرلةمان لةطةياندني دانياريةكان بؤخةَلك و سوود وةرطرتن لةبريو 
ةوي كردن دةكرَي ئَيستاش كارةكان بؤ بَوضوونةكانيان دةربارةي ثرَوذةي ياساو بِريارةكاني طيتتوطَو لةسةر

 .دةبَيت زَيكدا دةست بةكاركي نيئايردةية لة شي ئيرطليزي سايتةكة بةردةوامةوبة
 .مز سةرَوكي هةرَيبةِرَي

 .ي ثةرلةمانانئةندامخوشك و برايان 
 .زةكانميوانة بةِرَي

ئةم خولةي ثةرلةمان بةهوَي بارودَوخي كوردستان و عَيراق و ناوضةكة طرنطيةكي دَوري هةيـة، وةخـةَلكي   
تانيش ضاوةِرواني دياتردةكةن بـؤ ئـةوةي رَوَلـي كـاراي خـَوي ببـييَن بؤضارةسـةركردني كَيشـةكانيان،         كوردس

بةتايبــةتي كَيشــةكاني طرانــي بــاداِرو كــةمي كارةبــاو كــةمي ســووتةمةني  كةكيشــةي رَوذانــةي خةَلكــة لــةو   
شـوويش هـةر وابـوو    باريةوة يـةكَيك لـة ئةركـة طرنطـةكاني رووبـةرووي ثةرلـةمان دةبَيتـةوة وةك سـاَلي ثيَ        

جَيطاي طرنطي وةبايةخ ثَيداني كومةَلاني خةَلكيشة، دياردةي طةندةَلية كة بةداخةوة سةر تاسـةري عَيراقـي   
ــردن و      ــةتي كــ ــةثَيراو دذايــ ــت لــ ــؤ بكرَيــ ــدي بــ ــارَيكي جــ ــتة كــ ــةوة، ثَيويســ ــةوة بةكوردستانيشــ طرتؤةتــ

ئةركَيكي طةورةية لةسةر شـاني ثةرلـةمان   بةرةنطاوبوونةوةو نةهَيشتين ئةم دياردة مةترسيدارة نةهَيشتين 
و ككومـةتي هـةرَيم و دةسـةَلاتي دادوةري و ميـدياي بــةرثرس و ثيشـةيي، بـؤ ئـةو مةبةسـتةش ثةرلــةمان         

بـؤ ئةمـةش سـاَلي رابـردوو ياسـاي       يةكانِركوخةبات دةكات بؤدابيركردني ثَيداويستةكاني نةهَيشتين كةم و 
ــةَي ــردكردوو دةس ــردو ثةس ــاييةوة    تي دادوةري دةرك ــة َرووي ياس ــةخَو ل ــةر ب ــةَلاتَيكي س ــتا وةك دةس ة كةئَيس

ي كاريطةرانة ببيرَيت بؤثةرة كـردن و  ت ئةم دةسةَلاتة هةنطاويريت ضاوةروان دةكرَيةِري رادةثكارةكاني خَو
ردنـةوةي  دةستثَيشخستين ئةو دةسـةَلاتانة و ثَيرةوكردنيشـي لةواقيعـدا، لةييـةكي تـرةوة ثةرلـةمان كةخويَ      

خولةدا ياسـاكة ثةسـةند بكرَيـت     مي بؤ ثِرَوذةي ياساي ديواني ضاودَيري دارايي كردووة هيوادارين لةيةكةم
ني ئــةم ياســايةش رَيكخســترةوةي هــةردوو ديــواني ضــاودَيري ئــةم دةدطايــة بتــوانَي ضــايكانة و  ووبةدةرضــو

ــةم و كوَ     ــاني ك ــات وةدةستريش ــةرَيم بك ــةتي ه ــاني ككوم ــاودَيري دةدطاك ــاودَيرانة ض ــة رض ــاييةكان و ني اياس
بَويـة   ،طةندةَليةكان بكات، ديارة يةكَيك لةئامرادةكاني ِرووبةِروو بوونةوةي طةندةَليي نـةبووني شـةفافيةتة  

ةوي دةكـات، ئَيمـة ضـَون    ثشتطريي لةهةنطاوةكاني ككومةت دةكـةين لـةم دواييـةدا لةهةنـدَيك بـواردا كـةمرِ      
ن بـؤ  وةديـرة ثةيوةنديـدارةكان بانطهَيشـس ثةرلـةمان بكـريٍِ     لةخولي ثيشوو ئاماذةمان ثَي كرد كةبريار واية 

ئةوةي بةِرووني باس لةهةموو مةسةلةكان بكةن و راستيةكان خبةنـة بـةردةم كومـةَلاني خـةَلك بةتايبـةتي      
تـة هـَوي دروسـتبووني    لةسةر طرَي بةستةكاني نـةوتي ككومـةت هـةرَيم لةطـةَل كومثانيـا بيانيـةكان كـة بوَ       

ــو ــاواد لةوبَوض ــةرَيمي       ني جي ــةكاني ه ــتطريي لةماف ــدا كةثش ــة لةكاتَيك ــراق، ئَيم ــةوتي عَي ــي ن ــةَل وةدارةت ط



 41 

كوردســــتان دةكــــةين وةك لةدةســــتوري هةميشــــةيي عَيراقــــدا هــــاتووة ثَيمــــان وايــــة باشــــرتين شــــَيواد   
 .بؤضارةسةركردني ئةم طرفتانة بووني شةفافيةتة كةئاماذةمان ثَي كرد

 .بةِرَيزان
َي ئاماذةي ثَي بكةم ثةيوةنديةكاني ثةرلةمانة لةطةَل دةرةوة، لةسةر ئاسس مةسةلةيةكي تري طرنط ئةمةو

ثةيوةندييةكاني دةرةوةيش ساَلي رابردوو ضةندين وةفدي ثةرلةماني كوردستان لةسةر ئاسس دةستةي 
لَترا و اليا و ئةملانيا و بةجليكا و ئيرطسةرَوكايةتي و ئةنداماني ليذنةكاني ثةرلةمان بةِرة ي سةرداني ئيَت

كردني ثةيوةندي سياسي و  نسا و ظاتيكان، ضةندين وَلاتي تريشيان كردووة، بةمةبةسس بةهَيزةفةر
دبلَوماسي لةنَيوان ثةرلةماني كوردستان وة ثةرلةمان و رَيكخراوةكاني كومةَلطاكاني مةدةني و لَيثرسراواني 

ي دوقَوَليي و بةدةست هَيراني ثشتيواني كزبي و ككومي ئةو وَلاتانة كةتيايدا طيتتوطَو لةبارةي ثةيوةند
نَيودةوَلةتي دياتر بَو ئةدمووني دميوكراسي كوردستان و هةَلسةنطاندني بارودَوخي عَيراق و ناوضةكة 
كراوة، وةفدي ثةرلةمان بةشداري لةضةندين كَونيتراسي نَيودةوَلتيش كردووة هةروةها ثةيوةنديةكاني 

ق و ثةرلةماني كوردستان طةشةيةكي دياتري بةخَويةوة بيريوة لةسةر نَيوان ئةجنومةني نوَيرةراني عَيرا
ئاسس سةرَوكايةتي و ليذنةكاني ثةرلةمان هةماهةنطي و سةرداني يةكرت كراوة، بةَلام ثَيمان واية ئةو 
ثةيوةنديانة ثَيويستيان بةبايةخي دياتر هةية، لةضوارضيوةي بةرنامةيةكدا ثَيويستة رَيكبخرَيت، سةبارةت 

ةكاري ئةم خولة لةم خولة نوَييةي ثةرلةماندا ديارة ئةركَيكي دَورمان لة ثَيشداية بةتايبةتي لةتةواو ب
كردني ئةو ثرَوذة ياساو بريارانة كةلةييةن ككومةت يان لة رَيي ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان 

َوذانة بدةم كةطيتتوطَو كردن ثَيشكةش كراون، لَيرةدا بةثَيويسس دةدامن كة ئاماذة بةثوختةيةك لةو ثر
رَوذَيكة طةيشتَوتة ثةرلةمان كةدةبواية  دياردان لة سةر بودجةي طشس هةرَيمي كوردستانة، كة ضةنوبِر

بةَلام بةداخةوة  ،لةسةر بداية يبودجةكة بطةيشتاية ثةرلةمان وة بريار 2111ايي هاتين سالي بةرلةكوَت
رَيتةوة بؤ درةنط ثةسةندكردني بودجةي طشس عَيراق، ئةجمارةش بةشَيكي دواكةوتين بودجةكة دةطة

بةَلام لَيرةدا جارَيكي تر دووثاتي دةكةيرةوة كةثَيويستة بودجةي هةرَيم بؤ ساَلي داهاتوو ثَيش ئةوةي 
برَيردرَيتة بةغدا لة ثةرلةماني كوردستاندا طيتتوطَوي لةسةر بكرَيت دواي ثةسةند كردني ئةجنومةني 

ت لةثةرلةمان كوردستان رَينكي تر دةتوااني بةسةردا هات جارَيِرةطةر طَونويرةراني عَيراق ئ
جطة لةمةش ضاوةِروان دةكرَيت ثةرلةمان طيتتوطَو  ،ثَيداضوونةوةي لةسةر بكرَيت وةبِرياري لةسةر بدرَيت

: وسيرةوةي دةستوري هةرَيمي كوردستان، دووثرَوذةي ياساي نو: لةسةر ئةم ثرَوذانةي خوارةوة بكات، يةك
لة  ياساي دةستةي فرؤكة مةدةنييةكان ثرؤذةي: ثرؤذةي ياساي كاري رؤذنامةنووسي لة كوردستان، سَي

ثرؤذةي ياساي ديواني : ثرؤذةي ياساي خوَيردي باآلو توَيذييرةوةي دانسس، ثَيرج: هةرَيمي كوردستان، ضوار
ليذنةي ئؤَلؤمثي كوردستان،  ثرؤذةي ياساي: ضاودَيري دارايي و ثرؤذةي ياساي ثاراستين ذيرطة، شةش

ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ثةيِرةوي ناوخؤي : ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكان، هةشت: كةوت
ثرؤذةي ياساي رَيكخستين : ثرؤذةي ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَل، دة: ثةرلةمان، نؤ

طيتتوطؤكردن : ذةي ياساي بةكرَيداني خانوو بةرة، دواددةثرؤ: خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكان، ياددة
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لةسةر ياساي رؤذنامةطةري كةئاماذةمان ثَيكرد لةييةن سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستانةوة نَيردراوةتةوة، 
بؤ ئَيمة بؤ ئةوةي بةتَيرو تةسةلي ضةند تَيبيريةك ئيومَيدةوارين بةم دوانة ئةويش تةواو بكرَيت، 

ثرؤذةي ياساي خراث بةكارهَيراني مؤبايل و : ياساي ئةجنومةني باآلي راوَيذكاري، ضواردةثرؤذةي : سياددة
ثرؤذةي ياساي بيراكردني شوقةي نيشتةجَيكردن بؤ هاووآلتيان و : ئامَيري ئةلكرتؤني لة كوردستان، ثاددة

ةي ياساي ثرؤذ: ةتي هزري و هونةري، كةظدةثرؤذةي ياساي ثاراستين خاوةير: دةفةرمانبةران، شاد
ثرؤذةي ياساي ثاوانكردني واتة ئيحتيكار كردن، نؤددة هةمواركردني ياساي : ثاراستين موستةهليك، هةذدة

ثارَيزةرايةتي لةكؤتاييدا ئةمةوَيت باسي كؤنطرةي ثةرلةماني عةرةبيش بكةم، ئَيمة لةكاتَيكدا 
لةماني عةرةب بةضاودَيري كؤنطرةي سيانزةهةميين ثةر 11/3كؤبوونةوةكان دةكةين كةوا سبةي واتة 

سةرؤكي كؤماري عَيراقي فيدراَل لةهةولَير دةست ثَيدةكات، كةلةييةن ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراقةوة 
رَيكخراوة، هيواي سةركةوتن بؤ كؤنطرةكة دةخوادين، كةلةسةرؤكايةتي هةرَيم وككومةت و ثةرلةماني 

كة دابني كراوة، ثَيمان واية دةرفةتَيكي طرنط كوردستاندا هةموو ثَيداويستيةكي سةرخستين كؤنطرة
آلتاني عةرةبي، هةروةك انةي نَيوان هةرَيمي كوردستان ووومَيذوويية بؤ بةهَيزكردني ثةيوةندي براي

كارَيكي طرنطيشة بؤ رةد كردنةوةي هةموو ئةو تَيرةطةيشترة هةآلنةي ثَيشرت لةسةر ئةدمووني دميوكراسي 
ة، ضونكة تةنها بةستين كؤنطرةيةكي وا طرنط، بةبةشداري سةرؤك و و فيدراَلي كوردستان هةبوو

ئةنداماني نزيكةي بيست وآلتي عةرةبي لةهةولَير ئةو راستية ئةسةملَيرَيت كةهةرَيمي كوردستان بةشَيكي 
طرنطي وةفاكتةرَيكي بةهَيزي ثاراستين خاكي عَيراق ورةنطدانةوةي ئةو ثَيكهاتةي ئةو عَيراقة نوَييةية 

ي لةبارة بؤ ئاَلوطؤِر كردني دواي رووخاني ِرذَيمي ديكتاتؤري هاتووةتة ئاراوة، لةهامان كاتدا دةرفةتَيككةلة
تي ئاماذة يةردا جيي خَود وةرطرتن لةئةدمووني ئةوان، لَيووآلتاني عةرةبي و سوبريو ِرا لةطةَل ثةرلةماني 

ت سةردانةكةي وة بضَيَيرة لةعَيراق بةِرنطياري دا كَوي ئةوةي ثةرلةماني عةرةبي بِربةوة بكةين كةدوا
ي طكي طرنرَوَلَي كمانطَي دش ضةنس ثةرلةماني عةرب ثَيدين بوشكوج ئةمني داري طشس يةكَيةز نوربةِرَي

ت، وة بضَيَيخس هةرَيمي كوردستان بةِروَيتاني عةرةبي لة هةولَير بة ثايتةةي طنطرة طرنؤئةم ك كة وهةبو
عَيراق، عَيراقي  ش جطة لةوةي سةركةوترة بؤةنطريؤسةركةوتين ئةم ك ةيرةوة كةاتي دةكوثدا دويتايؤك لة

ندي نَيوان ني ثةيوةوبو زيةت سةركةوتريشة بؤ هةرَيمي كوردستان وة بةهَيو دميوكراسيةت و فيدراَل نوَي
ن بؤ دي سةركةوتئومَي ثاستان دةكةم بؤ ئامادة بوونتان ور سوؤهاتةكاني تر دكورد و عةرب و طشت ثَيك

ك دةخوادم تا دانيشترَيكي تر و دؤر سوثاس، كؤتايي بةدانيشترةكةمان دةهَيرني، نيوةِرؤش لة ةيي وهةمو
 .ت لةخزمةتني فةرمونكي تر ئيرشااهلل خواردنيش كادر دةبَيخزمةتني دةور نيؤ سةعاتَي

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 01/3/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/3/8002رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ن وبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـة    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8001)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ة لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـار    ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  
ي (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بةرنامـةي  , عَيراق –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييخولي طرَيداني يةكةمي ساَلي 
 :كار بةم شَيوةية بَيت

وةى يةكةمى ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستانة،  كة لةييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش خوَيردنة-1
 .كراوة

 .خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى دةدطاى فرؤكةخانةى مةدةنى لة هةرَيمى كوردستان -8
ردستان، خوَيردنةوةى يةكةمى بِريارى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةربارةى كارى رؤذنامةطةرى لة كو -3

 . 8001ساَلى (  35)ذمارة 
خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن ذمارةى  -6

 .ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
ييةن ئةجنومةنى خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثاراسترى ذيرطة لة هةرَيمى كوردستان، كة لة  -5

 وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة،
ى هةموو ساَلَيك بة رؤذى ذيرطة  14/6خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة  بِريارى تايبةت بة دانانى رؤذى  -4

 .كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
 .خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ليذنةى ئؤلؤمثى كوردستان -1

 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةيرةوة
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ي 1668ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطة 
ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(1)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا11/3/8002

خوَيردنةوةى يةكةمى ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستانة،  كة لةييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش -1
 .كراوة

 .خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى دةدطاى فرؤكةخانةى مةدةنى لة هةرَيمى كوردستان -8
خوَيردنةوةى يةكةمى بِريارى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةربارةى كارى رؤذنامةطةرى لة كوردستان،  -3

 . 8001ساَلى (  35)ذمارة 
هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن ذمارةى خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى  -6

 .ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثاراسترى ذيرطة لة هةرَيمى كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةنى  -5

 وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة،
ى هةموو ساَلَيك بة رؤذى ذيرطة  14/6انانى رؤذى خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة  بِريارى تايبةت بة د -4

 .كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
 .خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ليذنةى ئؤلؤمثى كوردستان -1

بةرَيزان ثَيش ئةوةى دةست بة خاَلةكانى بةرنامة بكةين، دةمةوَيت بة ناوى ئَيوةوة بة توندى ئيدانةى 
دنى مةتران ثؤلس بكةم كة لة ييةن تريؤرستانةوة دؤر بة شَيوادَيكى دِرندانةو ناكةق شةهيديان تريؤر كر

ستيةكانى تر، كة دةيانةوَيت ذيان بشَيوَيرن، يكرد، ئةم كارة تريؤريستية دةضَيتة ثاَل هةموو كارة تريؤر
س و، بة كارة تريؤريستيةكانى كؤمةَلطا تَيك بدةن، بة كارة تريؤريستيةكةى بةردةم هؤتَيلى سلَيمانى ثاآل

ترى لة موسل و كةركووك و بةغدا، بؤية سآلو بؤ طيانى ثاكى هةموو ئةو شةهيدانة دةنَيرين، و تةمةنا 
دةكةين بريردارةكان بة دووترين كات خوا شييتايان بؤ برَيرَيت، تريؤرستانيش انشااللة بة هاوكارى 

و لة رووى سياسى و ئةمرى و كؤمةآليةتى و ئابووريةوة لة جةماوةرى كوردستان، بة بةرنامةيةكى داِرَيذرا
ناو دةضن و طةىل عرياق و طةىل كوردستان شاد دةبن بة ذيانَيكى ئاسوودة و دوور لة تريؤرو دوور لة 
بةكارهَيرانى عرف و كوشترى خةَلك بة ناكةق، ئومَيد دةكةين، ئةو كارة نةبَيتة هؤى ئةوةى كة برا 

اردةيةك وآلت بةجَى دةهَيَلن، وة ئَيمة ثَيمان واية جَيهَيشترى وآلت هةدةفَيكة و مةسيحيةكامنان وةك دي
بن  تر سوورتريؤريستان مةبةستيانة، نيشانةى نا مةسئوليةتية، ثَيم واية برا مةسيحيةكامنان دةبَيت ديا
ساَلة ثَيكةوة لةسةر ئةوةى لةم خاكة دا لةطةَل موسَلمانان و هةموو ثَيكهاتةكانى ترى عرياق كة سةدان 

دةذين و دةشتوانن ثَيكةوة بذين، بة تايبةتى ئَيستا كة عرياق لةبةر ِرؤشرايى ئةو دةستورةى كة داِرَيذراوة 
و خةَلكى عرياق دةنطى بؤ داوة، بةمةش هةموو ييةنةكان دةطةنة مافةكانى خؤيان، دوور لة هيض خؤ 

ايى و دارايى  دةكةم، بَين دابريشن بؤ دةست ثَى سةثاندنَيك و هيض دوَلم و دؤريةك، داوا لة ليذنةى ياس
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كردن بة خوَيردنةوةى  ثرؤذة ياساى خاَلى يةكةم، كة خوَيردنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذة ياساى بودجةى 
 .كاك غيتور فةرموو .هةرَيمى كوردستانى عرياقة

 
 

 :سعيد مةمخورى غفور طاهرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ةكةم، كة ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة بؤ ثةرلةمان هاتوون و ئَيستاكة لة بةرنامةى كارى من ثَيشريارى ئةوة د
ئةمِرؤ دا هةية، بة كوكمى ئةوةى كة خوَيردنةوةى يةكةميش بؤ ئةوةية ئةندامانى ثةرلةمان لَيى ئاطادار 

كة ثرؤذة بن، جةماوةرى كوردستانيش بزانن ض ثرؤذة ياسايةك لة بةرنامةى كارى ثةرلةمان دا هةية، 
ياساى بودجةمان ينية كة ئةو خوَيردنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت ئةوانى تر تةنها ئاماذةيان ثَى بكرَيت وا 

 .بزامن باشرت دةبَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 دؤر سوثاس، ئَيمةش لة سةرؤكايةتى وامان قةرار داوة، مويكةدةكةت بة جَى ية و ئيقراكى ئةوةليان كاك
خوَيردنةوةى : فرسةت بوو  و طوتى هةر ثرؤذةى بودجة باس بكرَيت، ئَيمة دوو خاَلمان هةية، كة يةكةم

يةكةمى بودجةى هةرَيمى كوردستانى عرياق، كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، 
شكةشتان دةكرَيت، دواتر فةرموون  بؤ خوَيردنةوةى بة دمانى كوردى، ئَيستا كة دةخوَيردرَيتةوة تةنها ثَي

ئاراستةى ليذنةكان و ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَيت بؤ ئةوةى خؤيان ئامادة بكةن بؤ ِرؤذى موناقةشة 
 .كاك دلَير فةرموو. كردن

 :دلَير ا اعيل كقى شاوَيس.دَيز بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

  31/18/8002تاكو  1/1/8002بؤ ماوةى . ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستانى عرياق
ى (ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق) ى ( 10)ى ماددةى ( 1)ثَيى ئةو دةسةآلتةى لة بِرطةبة

ى هةمواركراو  ثَيمان دراوة و  بة ثاَلثشتى ئةو   ياساكارييةى ئةجنومةنى  8005ساَلى ( 1)ذمارة 
 :بِريارمان دا بة دةركردنى 8002/ /لة  ) ( رة نيشتمانيى كوردستان ـ عرياق  كردوويةتى لة دانيشترى ذما

 8002ى ساَلى ) ( ياساى ذمارة 
 31/18/8002تاكو   1/1/8002عرياق، بؤ ماوةى  -ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان 

كةوت ترليؤن و شةش سةدو و بيست و هةشت مليارو ( )1482123)طوذمةى تةنيا  :ماددةى يةكةم
تةرخان دةكرَى و بةم جؤرة دابةش  8002/ بؤ ساَلى دارايى ( ديرار كةوت سةدو هةشتاو سَى مليؤن

 .دةكرَى
( دووترليؤن و هةشت سةدو و كةفتا و نؤ مليار و كةفتاو نؤ مليؤن ديرار() 8216016)طوذمةى : يةكةم

 .بؤ ثرؤذة سةرماية طوداريةكان
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و كةوت سةدو  نةوةد ةوةدو ضوار مليارن ضوار ترليؤن و شةش سةدو( ) 6466164)طوذمةى : دووةم
 . بؤ خةرجيةكانى كارثَيكردن( شةش مليؤن ديرار

خةرجيةكانى ( ثةجناو ضوار مليارو نؤ سةدو هةشت مليؤن ديرار( ) 56602)طوذمةى تةنيا : سَييةم
 .ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياق

خةرجييةكانى بودجةى  لة سةرجةم 8002داهاتى بودجةى هةرَيمى كوردستان بؤ ساَلى  :ماددةى دووةم
و كةفت سةدو ضوار مليؤن شةش ترليؤن و ضوار سةدو كةفتاو دوو مليار()4618106) فيدراَلى تةنيا

 .دةخةمَلَيردرَيت( ديرار

راق ثارةى كيساباتى وةدارةتةكان و فةرمانطةكان عَي -رَيمى كوردستان وةدارةتى دارايى هة :ماددةى سَييةم
 .ةوتوو دةطرَيتة ئةستؤبة ثَى ى داهاتى دارايى دةسك

راق بؤى هةية طوَيزانةوة لة ناو بودجةى عَي -كى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان سةرؤ :ماددةى ضوارةم
 .تايبةت بكات

 : ماددةى ثَيرجةم
نَيوان ثارة تةرخان كراوةكانى يةك دةروادةدا سةآلتى ئةوةى هةية طوَيزانةوة لةوةديرى دارايى دة: يةكةم

 .فةسَلى مووضةكان، كة دةشَيت بؤى بطوَيزرَيتةوة، نابَيت لَيى بطوَيزرَيتةوةبكات، جطة لة 
 .نابَيت طوَيزانةوة لةنَيوان تةرخانكراوةكانى طةشةثَيدان، لة نَيوان ثارَيزطاكان دا بكرَيت: دووةم

ستى وةديرى دارايى بؤى هةية طوَيزانةوة بكات لة نَيوان ثارةى تةرخان كراو بؤ مةبة :ماددةى شةشةم
فةراهةمكردنى تواناى خةرج كردن بؤ ئةو فةرمانطانةى كة بِريارى ىَل كردنةوةيان لة وةدارةتَيك و 
خستريان بؤ سةر وةدارةتَيكى تر دةدرَيت، وةديرى ثةيوةندار بؤى هةية طوَيزانةوة لة ضوارضَيوةى يةك 

 .فةسَل و يةك يةكةى خةرجكردن  بكات
آلتى ثَى دةدرَيت بؤ خسترة سةرى ثارةى تةرخانكراوى طشتى وةديرى دارايى دةسة :ماددةى كةوتةم

لة سةرجةم تةرخانكراوة ثةسةندكراوةكانى % 1بة رَيذةى  8002ثةسةندكراو بؤ بودجةى ساَلى دارايى 
 :بودجة، بؤ ئةم مةبةستانةى خوارةوة

ةى ساَلى دارايى تةرخانكردنى طوذمةى ثارةى ثَيويست بؤ بودجةكانى فةرمانطة نوَييةكان لة ماو: يةكةم
 .دا 8002

تةرخانكراوى نوَى خباتة سةر بودجةى وةدارةت و فةرمانطةكان بؤ كاَلةتة لة ناكاويةكان كة : دووةم
 .ئةجنومةنى وةديران بِريارى لةسةر دةدات

وةدارةتى دارايى بة هةماهةنطى كردن لةطةَل وةدارةتةكانى تردا وردةكارى ميالكةكانى : ماددةى هةشتةم
ِرَيك دةخات و لةبةر ِرؤشرايى كؤى  8002عرياق بؤ ساَلى دارايى  -ةدارةتةكانى هةرَيمى كوردستان هةموو و

 .مووضة ثةسةندكراوةكانى بودجةدا ثةسةنديان دةكات
دةبَيت وةدارةتى دارايى ِرَيرمايى ثَيويست دةربكات بؤ دانانى سروورَيك بؤ دةسةآلتى خةرج  :ماددةى نؤيةم

 .ى ككومةت لة ماوةيةك كة دوو هةفتة لة مَيذووى دةرضوونى ئةم ياسايةكردن بؤ فةرمانطةكان
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 :ماددةى دةيةم
مليؤن ديرار دياتر نةبَيت، بؤ هةر  150وةديرى ثةيوةندار دةسةآلتى خةرج كردنى طوذمةيةك  لة : يةكةم

كردنى كالةتَيك هةية و بؤيشى هةية دةسةآلت بداتة سةرؤكى فةرمانطةكانى سةر بة وةدارةت بؤ خةرج
 .مليؤن ديرار دياتر نةبَيت( 50)طوذمةيةك لة

 40سةرؤكى فةرمانطةكانى نةبةسرتاو بة وةدارةت دةسةآلتى خةرجكردنى طوذمةيةكى هةية لة : دووةم
مليؤن ديرار دياتر نةبَيت بؤ هةر كاَلةتَيك لة طةَل ِرةضاوكردنى خؤ نةخسترة ناو هيض ئيلتيزامَيك كة 

 .بودجةدا نةبَيتثشتيوانى تةرخانكراوى لة 
طوذمة ثارةى تاكةكان، بة وةدارةتةكان و ييةنة نةبةسرتاوةكان بة وةدارةت بةخشراون : ماددةى ياددةم

دواى ئةوةى كة لةييةن وةديرى داراييةوة قةبوَل دةكرَيت، بة داهاتَيكى كؤتايى بؤ بودجةى طشتى تؤمار 
كراوى وةدارةت، يان ييةنة نةبةسرتاوةكان بؤ  خاندةكرَين،  بة مةرجَيك وةديرى دارايى لة ثشتيوانى تةر

 .وةدارةت  تةرخانى بكات بؤ ئةو مةبةستةى كة لة ثَيراوى دا بةخشراوة خةرج بكرَيت
وةديرى دارايى بؤى هةية رَيرمايى ثَيويست دةربكات بؤ ئاسانكارى كوكمةكانى ئةم : ماددةى دواددةهةم

 .ياساية
دا بآلودةكرَيتةوة و لة رؤذى ( وةقائعى كوردستان)ِرؤذنامةى فةرمى ئةم ياساية لة : مادةةى سَيزةهةم

 .كارى ثَى دةكرَيت 1/1/8002
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةم ثرؤذةية ئاراستةى ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى دةكةم، هةروةها ئاراستةى هةموو ئةندامانى 
ويش ئةوةية ئةمِرؤ ثَيش ئةوةى ئةو  دانيشترةمان ثةرلةمانى دةكةم، دةمةوَيت ئاماذة بة شتَيك بكةم، ئة

دةست ثَى بكات، كؤبوونةوةيةكمان ئةجنام دا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لة طةَل ليذنةى دارايى و ليذنةى 
ياسايى بة ئامادةبوونى هةردوو وةدير، وةديرى دارايى و ئابوورى، وةديرى ثالندانان، وةديرى هةرَيم بؤ 

ابوورى هةردوو بريكارى وةدارةت، لةطةَل ئةواندا تَيبيرية سةرةتاييةكامنان باس كرد، كاروبارى دارايى و ئ
لةسةر ئةو ميزانيةى كة هاتووةتة ثةرلةمان و ثرؤذة ياساكةى و ضةند خاَلَيكى طرنطمان رووبةروو 

ى دارايى و كردنةوة، يةكَيكيان ئةوة بوو كة دياتر ثَيويست دةكات لةو ماوةيةى كة تاوةكو ِراثؤرتى ليذنة
ليذنةى ياسايى كادر دةبَيت، طيتتوطؤيةكى تَيروتةسةل بكرَيت لة طةَل ئةو دوو ليذنةية، و لة ِرَيطاى ئةم 
دوو ليذنةيةش بريوِراى هةموو ئةندامانى ثةرلةمان خبرَيتة روو بؤ ئةوةى ئةو ِراثؤرتةى كة ئامادة 

ةكانى هةموو تَيدابَيت، ئةو خاآلنةى كة ككومةت دةكرَيت بؤ ِرؤذى موناقةشة كردن ِراثؤرتَيك بَيت، تَيبيري
ضارةسةرى دةكات ثَيشى كؤبوونةوةكان موافةقةتى لةسةر دةكات، روونى دةكاتةوة و ئةو خاآلنةشى كة 
تةكةفوديان هةية بؤ ئةوةى لَيرةدا بِريارى كؤتايى بؤ ئَيوةية، ئةوانة مةسائيلى طرنط بوون كة ئاماذةمان 

ارايى و ئابوورى ثَيويستة ببَيتة يةك وةدارةت بة شَيوةيةكى فعلى، تةبعةن ئةوة لة ثَى كرد، كة وةدارةتى د
ميزانيةش، ضاوةِروانى طؤِرانكارى دةكةين لة كابيرةى تادةدا بةَلَين دراوة كة ئةو سَى وةدارةتة يةكبطرنةوة، 

كريكيةوة هةموو ئةوةى بيستمان لة هةردوو وةدير، وةديرى دارايى و وةديرى هةرَيم، كة لة رووى تة
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كارةكانيان كادرة بؤ يةكخسترى ئةو دوو وةدارةتة، ئةمةش بةِراست خةبةرَيكى دَلخؤشكةرة و ئومَيد 
دةكةين لة رووى ئيعالن كردنى وةدارةتةكان، ئةو وةدارةتانة يةكبطرنةوة، ئاماذةمان ثَى كردن و طومتان 

هاتووة كة ئةجنومةنى قةدا دةبَيت بودجةى ئَيمة ياساى ئةجنومةنى قةدامان دةركردووة، لةو ياسايةدا 
تايبةتى خؤى هةبَيت لةو ميزانيةى كة ئَيوة ناردووتانة تَييدا نية، موافةقةتيان كرد طوتيان تكاية لةو دوو 
هةفتةيةدا ئةوة ئيزافة دةكةين، مةجلسى قةدا بة ثَيى ئةو ياسايةى كة بؤى دةرضووة بودجةى تايبةتى 

نى نيشتمانيى كوردستان، ئةوةش دةخرَيتة دةنطدانةوة، خاَلَيكى تر با ان كرد خؤى دةبَيت، وةكو ئةجنومة
كة داوا كارين ديراسةتى ئةوة بكةن و بةشَيك دابررَيت لةو ميزانيةية بؤ سوليتةى عةقار كة ويستيََكى 

و خةَلكة، نةك تةنيا ويستى خةَلك بَيت، بةَلكو تةئسريَيكى طةورةى دةبَيت بؤ بووذاندنةوةى باداِر
كةرةكةتى كِرين و فِرؤشترى دةوى و ضيمةنتؤ، كار دياد دةكات، بؤية داوامان كرد بة جدى وةرى بطرن، 
ئةطةر ثَيويستيشى كرد بة قةرديش ئةو ثارةية ثةيدا بكةن و ئةو سوليتة عةقارية بدةن، هةروةها 

داضوونةوةيةك هةبَيت، لةم ئاماذةمان بة دةريبةى عةقارو دةريبةى دةخل كرد، كة خةَلكَيك داوا دةكات، ثَي
ِرؤذانةى داهاتوو دا دانيش  دةبَيت لة نَيوان  ليذنةى دارايى و وةدارةتى دارايى، بؤ ئةوةى بة تةفسيل 
ضارةسةرى بؤ بدؤديرةوة، ئَيمة  رةئيةكةمان سةبارةت بةو ِرَيذةيةى كة لة دةريبةى دةخل دةيرِبن، ئَيمة 

ةبِردرَيت، نةك وةكو تةعليماتى وةدارةتى دارايى هاتووة، وةكو ياساكة تةنيا لة مووضةى ئةسَلى د
نووسراوَيكى رة يشمان بؤ وةدارةتى دارايى كردووة و موناقةشةمشان كردووة لة طةَليان، ثَيويستة ثَييدا 
بضرةوة، ئةوةشيان سةملاند، مةبةستم ئةوةية لةو ماوةيةشدا هةموو ئةندامانى ثةرلةمان كةقيان هةية 

اراستةى ليذنةى دارايى بكةن و لة كؤبوونةوةكانيان دا، ئةطةر ويستيان كادر بن بة بَى رةئى خؤيان ئ
ئةوةى كةقى دةنطدانيان هةبَيت بؤ شتةكان، بةآلم ئةو بريوبؤضوونانة دةتوانن لة كؤبوونةوةش لَيرةدا 

رتةى ليذنةى تةركى بكةن، بةآلم بؤ ئةوةى شتةكامنان بة بةرنامة بَيت، هةموومان وا بكةين ئةو ِراثؤ
دارايى دةوَلةمةند بَيت و كادر بكرَيت، هةموو ييةنةكانى كة ثَيويستة تةعبري لة رةئى هةمووتان بكات، بؤ 
ئةوةى لة كؤبونةوةى موناقةشةى ميزانيةدا شتةكامنان ديار بَيت و نةكةوَيتة ئةوةى رةدو بةدةلَيكى بَى 

كة بة شةفافيةت بَيت، ئَيوةش لةو بةيةنةدا دةتوانن سوود، ديارة تةبعةن هةموومشان داوامان واية كة شتة
تةبعةن ئيستييتادة بكةن لة خةَلكى ثسثؤرو خةبري، بؤ ئةوةى بؤتان شةرح بكات، ئَيمةش كادرين هةر 
كاتَيك كة هةر ثرسيارَيكتان هةبوو ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى و سةرؤكايةتى، ئاراستةى ئَيوة بكةن و 

 .لة خزمةت داين
 :ئةجنومةنسةرؤكى َيز بةِر

 .كوَيستان خان فةرموو
 :عباللة حممدكوَيستان َيز بةِر
 .ئةجنومةنسةرؤكى َيز بةِر

دؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان ثرسيارَيكيان لة ي دروست بووة،  8001بةرَيزان، لةسةر مةسةلةى بودجةى  
َيويستة كة ثَيش ئةوةى هاتووة بؤ ثةرلةمان يان نا؟ ثَيشمان واية ث 8001ئايا سةرفى بودجةى 
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ضؤنيةتى سةرفيةكةى ئةندامى ثةرلةمان  8001بكرَيت، ئةو بودجةى ساَلى  8002موناقةشةى ساَلى 
ئاطادارى بنب و بزانن ضؤن سةرف كراوة، ئةطةر بكرَيت داوا لة ككومةت بكرَيت كة بة دووترين كات 

بكةين و،  8002اقةشةى بودجةى ساَلى ئةوةمان ثَى بطات بؤ ئةوةى بيبيرني تا لةسةر ئةساسى ئةوة مون
 .دؤر سوثاس

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة داوامان ىَل كردن، كة ئةوة ثَى ى دةَلَين كيساباتى خيتامى، كيساباتى خيتامى كادر بكةن، كةضى 
وفى كادريان نةكردووة، بةآلم دةكرَيت، ميزانيةش لةسةرئةوة ِرانةوةستَيت، لة بةغداش هةر وابووة، در

ئَيرةو بةغداش لة كاتى كيساباتى خيتامى تؤدَيك وردةكارى دؤرى تَيداية، بؤية ئةوان خةريكن،  بةآلم 
شتَيكى تريشمان ىَل داواكردن و طومتان ثَيويستة ِراثؤرتتان هةبَيت، شةش مانط لة ساَلَيك دا دوو ِراثؤرتتان 

ى كة خةمَلَيردراوة و لَيرة تةسديق كراوة، كة هةبَيت، شةش مانطى يةكةم راٍِثؤرتَيك برووسن، ئةو ميزانيية
ضؤن سةرف كراوة، بؤ ئةوةى ئةطةر بزانني ثَيويست دةكات تةدةخول بكةين، كةموكوِرى هةبَيت 
موناقةشةى بكةين لة طةَلتان، ئةوةشيان سةملاند يةعرى لة كؤتايى مانطى كودةيران دا ثَيويستة 

ئةوةشيان  8002مانطى ساَلى  4سةرف كردنى ميزانيةى  ِراثؤرتَيكمان ثَيشكةش بكةن لةسةر ضؤنيةتى
ئةمة كةى كادر  8001سةملاند، كيساباتى خيتاميش وةكو قانونى دةبَيت كادر بكةن لةسةر بودجةى 

دةبَيت؟ ئةوةش بةندة بة هةنطاوى خؤيان و كارى خؤيان، تةبعةن ئةوانيش باسى كَيشةكانى خؤيان كرد لة 
ة لةبةردةم دواكةوترى هاترى بودجة بؤ هةرَيمى كوردستان، ضةند ثَيويست طةَل بةغدا كة ضؤن كؤسث بوو

دةكات، كة مةشاكليان هةية بؤضوونى جياواديان هةية، بة كةقيقةت تةفسيالتى دؤرةو مةجال نية ِرةنطة 
لة كاتى خؤيدا كةوتيرة موناقةشةى ميزانية، وةديرى دارايى و ثسثؤرانى دارايى خؤيان بتوانن دياتر ئةو 
مةسةلةية باس بكةن، ثَيويست ناكات دياتر كاتتان بكوذين، ئةو كات دةتوانن ثرسياريان ىَل بكةن و 

 .ئةوانيش دياتر تةفسيل بدةن، ئَيستا دةضيرة سةر خاَلَيكى تر
خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى دةدطاى فرؤكةخانةى مةدةنى لة هةرَيمى كوردستان، كة : خاَلى دووةم

تةوة ثَيشكةش كراوة، ثَيم واية ئةوةش ئةطةر دؤر نية؟ وةكو ئيقرتاكةكةى كاك فرسةت و لة ييةن ككومة
ماددةية و ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى طواسترةوة و  86كاك غيتور كرديان وا دةكةين، كة 

ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةين، بؤ ئةوةى ِراثؤرتى خؤيان و بؤضوونى خؤيان كادر بكةن بؤ ِرؤذى 
 .ناقةشةمو

خوَيردنةوةى يةكةمى وتارى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةربارةى كارى رؤذنامةطةرى لة : خاَلى سَييةم
من كةد دةكةم، ئةو نامةيةى بةرَيز سةرؤكى هةرَيم كة ئاراستةى  .8001ساَلى (  35)وردستان، ذمارة ك

 .ئَيمة كراوة خبوَيردرَيتةوة، فةرموو كاك عةونى
 :بزاد سعيد كمال ونىعَيز بةِر

              .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 بِريار                                              
  2112ساَلى (  0)ذمارة                                         

 ياساى كارى ِرؤذنامةطةرى لة كوردستان                             
ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق  ذمارة ( 10)ماددةى ( 1)ِرطة ثَيى ئةو دةسةآلتةى لة ببة

ى هةمواركراو ثَيمان دراوة، لةبةر ئةو ناِرةدايي و ناكؤكيةى سةرى هةَلداوة لة ناو  8005ى ساَلى ( 1)
دستان دا، هةندَيك لة ثةرلةمانتاران و ِرؤذنامةنوسانى كوردستان دةربارةى ياساى كارى ِرؤذنامةطةرى لة كور

بؤ ِرَيطة طرتن لة كاردانةوةى سلبى ئةو ِرووداوة لة ناو ِريزةكانى كؤمةَلطاى كوردستان دا، لة ثَيراو 
داِرشترةوةى ياسايةكة بة شَيوةيةكى دةوَلةمةند تر و طوجناو تر لةطةَل ستاندارة نَيو نةتةوةيةكاندا 

كة ئةجنومةنى  8001ساَلى ( 35)رةى بِريارمان دا كؤى ياساي ِرؤذنامةطةرى لة كوردستان دا ذما
تةشريعى كردووة  11/18/8001ى ِرؤذى ( 33)عرياق لة دانيشترى ذمارة  -نيشتمانيى كوردستان 

ِرةوانةى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان بكةيرةوة تاوةكو بيخاتة بةر لَيكؤليرةوةيةكى تريش بة 
                   .طةَل بةرذةوةندى طشتى طةىل كوردستان داشَيوةيةكى وا دابِرَيذرَيتةوة كة دةقاو دةق بَيت لة 

 مسعود باردانى                                                                           
 سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق                                                               

 3/0/2112هةولَير                                            
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بَيطومان، ئةوةش ثرؤذةيةكى طرنطة هةموو ييةك موهتةمن ثَيى،  سةرؤكى هةرَيم بةو بِريارةى كة 
يةوة بؤ ثةرلةمان بة بَى ئةوةى دةست نيشانى ئةو خاآلنة بكات كة مةبةستيةتى، ئَيمة ئةو تطةِراندووية

يارة ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ِرؤشربريى  و ليذنةى مافى مرؤظ و لةبةردةم هةموو ئةندامانى بِر
ثةرلةمانى كوردستانة، بةآلم من داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ِرؤشربريى دةكةم، ئةو ماددةيانةى كة لة 

يةوة، ئةو تة طشتى هَيراويةتى و داويةثرؤذةكةدا هةية لة ييةن ئَيوةوة ثةسةند كراوة و سةرؤكى هةرَيم ب
ماددانةى كة رةخرةيان هاتووةتة سةر ياخود جَيطاى قبوَلكردن نيرة  لة ييةن هةندَيك ِرؤذنامةو ميدياوة 
باس كراوة، ئةوانة دياتر دةستريشان بكةن و بؤ ِرؤذى ثَيويست كة ِراثؤرتيان كادر كرد، ئةو خاآلنة 

دةكرَيت لة كاتى كؤبوونةوة هةر ئةندامَيكى ثةرلةمان ئاماذة بةو بيخةيرة روو بؤ موناقةشةكردن، 
ماددةية بكات كة ثَيى وابَيت ثَيويستة موناقةشة بكرَيت، ئةطةر بَيتو ذمارةيةك داواى تةعديلى هةر 
ماددةيةك بكةن كة نةهاتبَيت لة ِراثؤرتةكانى ليذنةى ياسايى و رؤشربريى دةكرَيت بيخةيرة موناقةشةوة، 

ياسايى و ليذنةى رؤشربريى داوايان ىَل دةكةين كة دةستريشانى ئةو ماددةيانة بكةين، كة ثَيويستة  ليذنةى
 .طؤِرانكارى بةسةر دابَيت و موناقةشةى بكةين

خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن  :خاَلى ضوارةم
ةمةش تةبعةن ثرؤذةيةكى طرنطة ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة، ئذمارةى ياسايى ئةندامانى 

و ثَيشرتيش ثرؤذةيةك هاتبوو لة ييةن ككومةتةوة، بةآلم دواتر ئَيمة ذمارةى ياسايى ماددةية( 83)
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ئةندامانى ثةرلةمان ثرؤذةيةكيان تةقديم كرد لةبةر رؤشرايي ضةندين كؤبوونةوة لة نَيوان ليذنةى دارايى 
رلةمانى كوردستان لةطةَل ديوانى ضاودَيرى دارايى لة هةولَيرو ديوانى ضاودَيرى دارايى لة سلَيمانى، ئةو  ثة

ثرؤذةية لة ييةن هةردوو ديوانةكة ثةسةندكراوة و ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة، داوا 
ى وةربطرن، ضونكة ئةو ديوانة ضةند دوو لة هةردوو ليذنة دةكةم، هةروةها داوا لة ئَيوةش دةكةم بة هةند

بوونةوةى  وتةشكيل بكرَيت و ياساكةى بؤ دةربضَيت طرنطة بؤ كؤمةَلطاى كوردستان و روبةرو
 .كةموكوِريةكان و ضاودَيرى كردنى كارةكانى دام و دةدطاكانى ككومةت

عرياق كة لة  -كوردستان  خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساى ثاراسترى ذيرطة لة هةرَيمى: خاَلى ثَيرجةم
ماددةية، ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى (  43)ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةمةش 

تةندروستى و ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةم، بؤ ئةوةى ِراثؤرتى خؤيان برووسن و ئةندامانيش لة ييةن 
 .وناقةشةخؤيانةوة بيخوَيررةوة و خؤيان ئامادة بكةن بؤ م

ى هةموو ساَلَيك بة  14/6خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة بِريارى تايبةت بة دانانى ِرؤذى  :خاَلى شةشةم
 .ِرؤذى ذيرطة كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةمة دؤر كورتة دةكرَيت خبوَيردرَيتةوة

 .كاك عبدالكريم  فةرموو
 : مصطفى بكرعبدالكريم ابوَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 ياداشترامة/ بابةت
ئَيمة كةس و كارى قوربانيانى  كيمابارانةكانى شَيخ وةسان  و باليسان و وةرَى، داوا لة بةرَيزتان دةكةين كة 

وةكو ِرؤذى ذيرطةى كوردستان، ضونكة لة   14/6ثشتطريميان بكةن لة ثَيراو بة فةرمى ناساندنى ِرؤذى  
يةكةم جار لة ِرَيطةى ضةكى كيمياويةوة ذيرطةى كوردستان ذةهراوى كرا، بة شَيوةيةك بؤ  1612/  14/6

كة تاوةكو ئةمِرؤش خاك و ئاو  و هةواى ناوضةكة لةذَير  كاريطةرى ئةو ضةكةو ئةو ماددة كوشردانة 
 .دةناَلَيرَيت

ظةرى ئَيمة بوو، بؤية يةكةم جار كة ذيرطةى كوردستان ذةهراوى كراو ديانى طيانى بة دواوة بوو، لة دة
ئَيمة بة ثَيويستى دةدانني كة بؤ بةرةنطاربوونةوةى  هةموو ئةوانةى كة دوذمرى ذيرطةى ئَيمة بوون و 
دةيانويست لة ناومان ببةن و ذيرطةكةمشان ذةهراوى بكةن، ِرؤذَيك هةبَيت كة تيايدا لة سةرانسةرى 

ؤدى بؤ ئةو خاكةى كة بؤ يةكةم جار ذةهراوى كراو كوردستان ذيرطة ثاك بكرَيتةوة و ببَيتة هَيمايةكى ثري
 .كةس تيايدا شةهيد بوون 300نزيكةى لة 

 كةس و كارى شةهيدانى كيميابارانى                                                                           
 (باليسان و شَيخ وةسان و وةرَى )                                                                             

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
دؤر سوثاس، ئَيمةش ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةين بؤ هةمان مةبةست وةكو 

خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذةى ياساى ليذنةى ئؤلؤمثى كوردستان كة بريتية : خاَلى كةوتةم .ثرؤذةكانى تر
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ماددة ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشربريى و ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةم بؤ ئةوةى (  15) لة
هةم ليذنةكان ِراثؤرتى خؤيان ئامادة بكةن و ئةمانيش بيخوَيررةوة و خؤيان ئامادة بكةن بؤ موناقةشة 

رةوة بؤ ئةوةى خةَلكيش كردنى، من ئاطادارتان دةكةمةوة كة لة سايتى ثةرلةمان ثرؤذةكان بآلو دةكرَي
ثَييان ئاشرا بن، ئةوانةى كة مةبةستيان بَيت لةسةر سايتى ثةرلةمان بيخوَيرَيتةوة، جا ئَيمة تةبعةن 
خؤتان دةدانن مانطى سَى دؤر  بؤنةو ثشووى تَيداية، بِريار واية ئةطةر بَيت و ليذنةى كشتوكاَل كادر بَيت، 

 .كاك عبدالرمحن فةرموو .سبةى كؤبوونةوةكةمان درَيذة ثَى دةدةين
 :رضاعبدالرمحن امحد َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة لة طةَل وةدارةتى كشتوكاَل قسةمان كرد، جةنابى وةدير لة دهؤكة طوتيان هةندَيك ئيلتيزامامتان 
نى و كشتوكاَل هةية و كؤبوونةوةمان هةية، ئَيمةش بِريارمان واية لة طةَل ليذنةى ياسايى و ليذنةى شارةوا

ثَيكةوة دانيشترَيك بكةين بؤ ئةوةى ِراثؤرتَيكى موشتةرةكمان هةبَيت و جياوادميان نةبَيت لة ئةجنامى 
 .موناقةشةكان، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
موناقةشةكان خبرَيتة دواى عوتلةى نةورؤد، بةهةركاَل هةر : ضةندين رةئى هةية، رةئيةك هةية دةَلَيت

 :بةرنامةى كارمان ئةو ضةند خاَلة دةبَيت. ك بَيت، بةآلم بةيانى نابَيتكاتَي
 .ياساى ِرَيكخسترى مافى دةوى كشتوكاَل: يةكةم
 .ياساى ِرَيكخسترى خؤ ثيشاندان و كؤبوونةوةكانى طشتى: دووةم

 .ياساى بة كرَيدانى خانووبةرة: سَييةم
 .ياساى ئةجنومةنى ئيستيشارى باآل: ضوارةم

بودجة هةر كاتَيك ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى ِراثؤرتيان كادر بوو ثَيش دةكةوَيت و هةتا تةبعةن  
تةبيعى ئَيمة بةرنامةمان هةية بانطهَيشتى بةِرَيزان سةرؤكى . ئةو ثةسةند نةكرَيت هيض موناقةشة ناكرَيت

م بؤ كاروبارى ككومةت و جَيطرى سةرؤكى ككومةت و وةديرى سامانة سروشتيةكان و وةديرى هةرَي
ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم بكةين، هةروةها وةديرةكانى ترى ثةيوةندار بة كَيشةكانى ترى كة ثَيش تر 
ئاماذةمان ثَى كردووة، ئةويش بة ئيتييتاق لةطةَل ككومةتى هةرَيم ديارى دةكةين و ويست و داواكارى 

قسةمشان لة طةَليان كردووة كة لة نزيكرتين  ئَيوةش بووة، وة نةبَيت ثشت طوَيمان خست بَيت، لة بريمانةو
 .كاك ئارام فةرموو .فورسةت دا ئةجنام دةدرَيت

 :ئارام رسول مامردَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من ثرسيارَيكم هةية سةبارةت بة ياساى ِرؤذنامةطةرى، ديارة ئةو ياساية دواى ثةسةندكردنى لة ييةن 
ةن سةرؤكى هةرَيمةوة، بة بَى ئةوةى مويكةدةيةك لةسةر هيض خاَلَيك هةبَيت ثةرلةمانةوة و دواتر لة يي

ياسايةكة هةمووى نَيردراوةتةوة، بؤية من ثَيم واية دةبَيت ئَيمة لة ليذنةى ثةيوةندارةكان موناقةشةى 
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بَيت  ياسايةكة بة طشتى بكةين و ئةو ِراثؤرتةى كة ئامادة دةكرَيت لةسةر بِرطةكانى ياسايةكة بة طشتى
نةك تةنها يةك، دوو خاَل و لة ثةرلةمان هةمووى موناقةشة بكرَيت، دووةميان سةبارةت بة بودجة ديارة 
ئاشكراية دوو ساَلة بودجة بة تةئخريةوة دةطاتة ثةرلةمان و كوردستان هؤكارةكانيشى ديارن، هيوادارين كة 

رة بودجة موناقةشة بكرَيت بؤ ئةوةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان جةدوةلَيكى هةبَيت بؤ ئةوةى هةرضى دوو ت
وةدارةتةكان لةبةر  ِرؤشرايى ئةو بِرة ثارةيةى كة بؤيان دةست نيشان دةكرَيت دوو تر دةست بةكار بن بؤ 

 .كارة خزمةت طوداريةكان، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

نيسبةت بِريارى م بةت لة قسةكامن دا هةبوو، بةآلنيسبةت بودجة قسةم كرد جوابى ثرسيارةكةبة
ؤذنامةطةرى كة دةست نيشانى خاَلةكانى نةكردووة ئةوة هةرَيم بة ناردنى ثرؤذة ياساى ر سةرؤكايةتى

ناكرَيت ئَيمة خاَل بة خاَل بيطؤرين، ئةو ليذنانة بؤضني و كاريان ضية؟ تةقديرى ئةوة دةكةن كام خاَل كام 
اثؤرتيان دةنووسن ثَيشرياردةكةن كة ئةو دوو ماددةية ماددة طريوطرفتى لةسةرة يان ئيعرتادى لةسةرة، ِر

يان ضةند ماددةية خبرَيتة بةردةم موناقةشة، بةآلم ئَيوة وةكو ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانن بَلَين نةخَير، 
بَيجطة لةو ماددةيانةى كة ئةوان دةست نيشانيان كردووة بَلَين ماددةى ئةوةندةش، ئةطةر دوو كةسى تر 

ى تريش تةئيدى بكةن دةخيةيرة بةردةم، ياخود دةيدةيرة بةر موناقةشة ئايا ئةو ماددةية يان سَى كةس
موناقةشة بكرَيت بة ئةكسةريةت بَلَين بكرَيت دةيكةين، ئةطةر بة ثَيضةوانةوة نةيكةين ئةوا نايكةين و بة 

دةيانةى كة ليذنةكان ئةكسةريةت بَلَين ماددةكة ثةسةندكراو جارَيكى تر ثةسةندى ناكةين، بةآلم ئةو ماد
بةهةند وةرطرترى بِريارى سةرؤكى هةرَيم ثَييان وابَيت كة موناقةشة بكرَيت دةخيةيرة بةردةمتان و 
موناقةشةى دةكةين، جا طؤِرانكارى كرا ئةوا بة طؤِرانكارى ئيسدارى دةكةين و دةرى دةهَيرني، بةآلم وابزامن 

كاك باردان  .ثَيى قانونى هةرَيم ئيمزاى دةكات بةن سةرؤكئةو جارة كؤتايية و هةرضى قةرارى بدةي
 .فةرموو

 :باردان حممد قادرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .بؤمان رون بكةيةوة بَى دةمحةت. ويستم ثرسيارى خاَلى ضوارةم بكةم
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ان ِرؤذى ئةوةندة خؤتان ناَلَين دوو تر مةعلومة ئةوة ثَيتان دةَلَين ئةوة بةرنامةى داهاتوومانة، كة طومت
ثَيمان بَلَين، ضوار ثرؤذةكة كادرة، ئةطةر بانطهَيشت كران ئةوة يةعرى ئةو ضوارةية جا كاميان ثَيش 
ئةوةى تر دةكةوَيت ئةوة مةودوعَيكى ترة، بَيجطة لةوةش ئةطةر بَيت و ِراثؤرتى ليذنةى دارايى و ياسايى 

َيتة ثَيش تا كؤتايى هَيران بة موناقةشةى بودجة هيض  شتَيكى تر بؤ بودجة كادر بوو ئةوا دةخر
 .ا دانيشترى داهاتوو بة خَير بَينكؤتايى بة دانيشترةكةمان دةهَيرني ت .موناقةشة ناكةين
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
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  (8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 31/3/2112يةك شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   30/3/8002رَيكــةوتي  رؤذي يــةك شــةممةي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
بـةِرَيز   بوونيبـة ئامـادة  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (8)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1668راوي سـاَلي  ي هـةموارك (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

ي (8)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةم  30/3/8002ثَيش نيوةِرؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي  ي(10,30)هةَلبذاردن لة كات  خولي دووةمي

 :شَيوةية بَيت

رَيكخستين مايف بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي  خسترةِروو وطيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي-1
 .كة لةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة, كوردستان

كة لةييةن ئةجنومةني , خسترةِروو وطيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني راوَيذكاري باآل -8
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي خواي طةورةو ميهرةبانبةناو

: يةك :تية لةةي كاري دانيستين ئةمِرَومان بريبةناوي طةلي كوردستان دانيشترةكةمان دةكةيرةوة بةرنام
خسترةروو و طيتتوطؤكردني ثِرَوذةي ياساي رَيكخستين ماظي بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَلي لةهةرَيمي 

خسترةروو طيتتوطؤكردني ثِروذةي : ةش كراوة، دووكوردستان كةلة ييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشك
 .ياساي ئةجنومةني راويذكاري باآل كةلة ييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

وةديري كشتوكاَل وة بةِرَيز  كاك سعد عبداهلل  طيبسةرةتا بةخَيرهاتين طةرمي بةِرَيز كاك عبد العزيز 
َيرهاتريان دةكةم كةبةشدارن لةم دانيشترةدا، جارَيكي تر وةديري هةرَيم بَوكاروباري ثةرلةمان بةخ
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ثريؤدبايي لةهةموو خةَلكي كوردستان دةكةم بةبَونةي نةورؤدةوة كةثَيشرتيش بةبروسكة ثريؤدباييمان لَي 
كردن، بةآلم نةورؤد ئةوةندة خَوشةويستة دةكرَي  هةميشة دووبارةي بكةيرةوة، ثريؤدبَي لةهةموو طةلي 

هةروةها ثريؤدبايي لةخوشك و برا مةسيحيةكان دةكةم بةبؤنةي جةذني قيامة، ئومَيدةوارم كوردستان و 
كةجةذنةكةيان بةخؤشيي بةسةر بردبَيت و خوا هةموو ييةك بثارَيزَي ، ئاشس و ئاراميي لةهةموو 

ةشاري بةسرة عَيراقدا سةقام طريبَي  و ئةو كَيشانةي كةئَيستا رووئةدةن لةخوارووي عَيراق بةتايبةتي ل
كةواي كردووة سةرَوكي ئةجنومةني وةديران خؤي بضَيتة ئةوَيردةر بؤئةوةي بةدوويي كؤتايي بَيت 

كردني دةسةآلتي ياسا  بةجَي بةكةمرتين ديان بةكؤتايي هاتين هةموو سةرثَيضيةك لةياسا، بةجَي
ان ثَي داوة بضةسثَي  و لةسةرتاسةري عَيراق، بؤ ئةوةي ئةو عَيراقة فيدرالية دميوكراتيةي كةدةنطم

 .خةَلكي عَيراقيش بةخَوشيي ذيان ببرة سةر
داوا لةليذنةي ياسايي و سةرَوكي ليذنةي كشتوكاَل و سةرَوكي ليذنةي شارةواني دةكةم بَيني لةشوَيين 
خؤيان دابريشن، خاَلي يةكةم لةدانيشتين ئةمِرؤمان خسترةروو وطيتتوطؤكردني ثِرَوذةي ياساي رَيكخستين 

ي بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَلي لةهةرَيمي كوردستان كةلة ييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش ماظ
 .كراوة

َوذةيةك هاتووة لةييةن ككومةتي هةرَيمةوة، ئةم ثِرؤذةية ثاش خوَيردنةوةي يةكةمي ئاراستةي ديارة ثر
ذةيةكي دَور طرنطة، ثةَيوةندي هةر سَي ليذنة كراوة و ئاراستةي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان كرا، ثِرؤ

بةخةَلكيكي دؤرةوة هةية لةجوتياران كة بةطرَيبةست دةوي كشتوكاَليان لةيبوو ثاش ئةوةي كة 
كي دؤر هات بؤمان كةدةرر مةندن، بؤية ككومةتي ةيبؤ ئيتيتا، طلةي بِرياريكماندا لَيرة قانونَيكمان دةركرد

ة هات ديراسةيةكيان تةقديم كرد لةييةن وةدارةتي هةرَيميش دؤر بةسوثاسةوة بةدةنطي ثةرلةمانةو
كشتوكاَلةوة بؤ ككومةت، ككومةت ثةسةاندي كردو ناردي بؤ يي ئَيمة، ئَيمةش ثاش ئةوةي ئاراستةي 
ئَيوةمان كرد، هةرسَي ليذنةمان تةكليف كرد بؤئةوةي ئةو ثِرؤذةي كةلةككومةتةوة هاتووة طيتتوكؤ لةطةَل 

شرتَين شَيوةية راثؤرتَيكي هاوبةش بيخةنة بةِردةمتان، خوشبةختانة ثاش ئةوةي جةنابي وةدير بكةن، بةبا
كةضةندين كَوبونةوة كراوة لةييةن ليذنةكان لةطةَل جةنابي وةديرَيش، ئَيستا راثؤرتَيكيان ئامادة كردووة، 

سةند بكةن، راثؤرتةكة هاوبةشة ثاش ئةوَيش ديراسةتَيكي باشيان كردووة، ئومَيدةوارم ئَيوةش ئةوة ثة
ئةطةر ثَيويسس بةدةوَلةمةندكردن كرد ئةوة تةبيعي بِرياِري خَوتانة، داوا لةليذنةي ياسايي دةكةم دةست 

 .رةوةَيدي بيخورثَي بكةن بةخوَيردنةوةي ثِرؤذةكة، راثؤرتي ليذنةي هاوبةش لةسةر ثِرؤذةكة  بةكو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيِراق -بةِرَيز سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان/ بؤ

 ِراثؤرتى هاوبةش/ ب
ى 8101/سةرماوةد/4ليذنةكانى ياسايىء كشتوكالء ئاودَيرىء شارةوانيةكانء طةياندن لة ئَيوارةى ِرؤذى 

ى كؤبوونةوة بؤ لَيكؤَليرةوة لة ثِرؤذةى ياساى ِرَيكخسترى ماف 81/11/8001كوردى بةرامبةر بة 
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دةسكاريى لة دةوى كشتوكاَلى هةرَيمى كوردستان كة ئةجنومةنى وةديرانى هةرَيم ثَيشكةشي كردووةو بؤ 
ى ِرؤذى (86)ليذنة هاتووة دواى خوَيردنةوةى بةرايى لة ثةرلةمان لة دانيشرى ئاسايى ذمارة 

- :وةيداء دواى وتووَيذو تاوتوكردنى، هةرسآ ليذنةكة طةيشترة ئةمانةى خوارة80/11/8001
بةشَيوةيةكى بةرايى ثشتطريى ثِرؤذةكة دةكةين، ضونكة مافى دةسكاريى لة دةوى كشتوكاَلى لة  -1

كوردستان ِرَيك دةخاتء دادثةروةريى لة قةرةبووكردنةوةى جوتيارة دةرةرةندةكان دابني دةكات كة 
َلىء ِرَيرمايىء ياساء بةسةرياندا دابةشكراوة ياخود طرَيبةس  بةثآى كوكمةكانى ياساى ضاكسادى كشتوكا

 .بِريارةكانى تر كة لة هةرَيمى كوردستان كاريان ثآ دةكرآ لة كاَلةتى ئةو دةويانة ئيتيتا بيانطرَيتةوة
ثَيشرياد دةكةين ديباجةيةكى بؤ دابِرَيذرآء دجنرية ِرةنووسةكانى بكرَيرة نووسنيء هةندآ  -8

آء هةمان شَيوادى كة لةياساكاريى ياساء ِراستكردنةوةى دمانةوانى لةهةندآ لة بةندةكانى دابكر
 .ى طراونةتة بةر ثةيِرةو بكرَيت(عَيِراق–ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان )بِريارةكانى 

بآء ( يةكةم)ئةسَلى ثِرؤذةكة : ثَيشرياد دةكةين ماددةى كةوتةم لة ثِرؤذةكةدا بكرَيتة دوو بِرطة، واتة -3
- :خوارةوة ى خبرَيتةسةر بةم جؤرةى(دووةم)بِرطةى 

ييان بطرَيتةوة ئةوا خاوةن مافى (ئيتيتا)لةكاَلةتَيكدا دةوييةكانى كة كوكمةكانى ئةم ياساية : يةكةم
 .ى ِرووبةرى دةويية ئيتيتاكراوةكة قةرةبوو دةكرَيتةوة%3دةسكارييةكة بةِرَيذةى 

بةستةكانى ى سةرةوة كاَلةتةكانى قةرةبووكردنةوةكةى خاوةن طرَي(يةكةم)كوكمى بِرطةى : دووةم
ى ساَلى (5)كشتوكاَلى لة جوتيارو موتةفةريغى كشتوكاَلى دةطرَيتةوة لة ِرؤذى جَيبةجآبوونى ياساى ذمارة 

ى ساَلى (3)ياساى هةموواركردنى يةكةمى ياساى ئيتيتاء جياكردنةوةى كشتوكاَلى ذمارة  8001
 :ءداِرشترى كؤتايى ياساكة بةم جؤرةى خوارةوة دةبآ1662

 8002ى ساَلى (  )ياساى ذمارة 
 ياساى ِرَيكخسترى مافى دةسكاريى لة دةوى كشتوكاَلى

 عَيِراق–بؤ هةرَيمى كوردستان 
 :ماددةى يةكةم

كارى لةدةوى كشتوكاَلى بؤ ئةوجوتيارانة دةضةسثَيردرآ كة بةسةريان دابةشكراوةو تمافى دةس: يةكةم
ماييةكانء بِريارةكانى تر كة لة هةرَيمى طرَيبةس  بةثآى كوكمةكانى ياساى ضاكساديى كشتوكاَلىء ِرَير

كوردستاندا كاريان ثآ دةكرآ بةمةرجَيك بِريارةكانى دابةشكردن ثةسردكرابنء طرَيبةستةكان 
 .كارثَيكردنيان بةردةوام بآ ثوىل دةوييةكان كرابن بةموَلكى دةوَلةتء مافى دةسكارييان بةسةرةوة بَيت

ةندة بةردةوام بَيت لةسةر بةكارهَيرانى دةوييةكة بؤ مةبةستى ثَيويستة لةسةر ئةو كةسةى سوودم: دووةم
كشتوكاَلىء طرنطى ثَيبداتء بةثَيضةوانةى ئةمةش بِريارى ضةسثاندنى مافى دةسكارييةكةى 

 .هةَلدةوةشَيتةوة
طرَيبةست لةطةَل ئةو كةسانةى دةسكاريى دةوى ئةمريى دةكةن دةكرى لةغةيرى ئةوانةى : سَييةم

ةبارَيكى وا كة مةرجة ياساييةكانيان ىَل بَيتة دىء ئةو دةوييانة بةدةردةكرَين كة طرَيبةست نني، ل



 22 

تةسوييةيان تةواونةبووة، ياخود مافى بةكارهَيرانيان نةضةسثاوةو بِرى كرَيكة بدةن كة كةوتؤتة ئةستؤيان 
خسترى طرَيبةست َيكساَل لة مَيذووى ر بؤ ئةو ساَينةى كة بةكردةيى بةكاريان هَيراوةو دواى ماوةى سآ

 .كارييةكةيان بؤ دةضةسثآتمافى دةس
دةوييةكان بةبِريارى وةديرى كشتوكاَل دواى ساغ بوونةوةى مةرجة ياساييةكان، لةييةن ليذنةى : ضوارةم

كشتوكاَلييةوة كة بؤ ئةم مةبةستة ثَيكدَيت تؤماردةكرَينء بة بةدةلَيكى ِرةمزى كة دةبَيتة برةِرةتى 
 .سايى لةفةرمانطةكانى تاثؤداوةرطرترى ِرة ى يا

ء طرَيبةستيان لةسةر كراوةو لةو دةوييانةن كة تةرخان  دابةشكراون ووبةرة دةوييانةى كةئةو ر: ثَيرجةم
 .دةردةكرَين لة كوكمةكانى ئةم ماددةية كراون بؤ مةبةستى سوودى طشتى بة

كراون بؤسوودي طشس بةدةردةبن  ئةو دةوييانةي دابةشكراون ئةوانةي كرَيبةستيان هةيةو تايبةت: شةشةم
 .لةكوكمةكاني ئةم مادةية

دةطرَيتةوةو خاوةني طريبةستةكاني  كوكمي برطةي يةكةمي سةرةوة كاَلةتةكاني قةرةبوو: دووةم
ي ساَلي (5)رَوذي جَيبةجَيبووني ياساي ذمارة  كشتوكاَلي لةجوتيارو موتةفةريغي كشتوكاَلي دةطرَيتةوة لة

و  1662ي ساَلي (3)دني يةكةمي ساياي ئيتيتاو جياكردنةوةي كشتوكاَلي ذمارة ياساي هةمواركر 8001
 .دارشتين كؤتايي ياساكة بةم جَورةي خوارةوةدةبَي

 :وةديري كشتوكاَل /طيببةِرَيز عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

توة نة لةدمين مةوادي مادةي شةشةم مادةيةكي سةر بةخَو هاتووة، يةعين مادةيةكي تايبةتي سةر بةخؤ ها
 .تر هاتووة لةسةفحةي تر هاتووة ئةوي دروست

 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
 .ئَيستا كةهاتيرة سةري مريش مويكةدةم كردووة، كاكة بؤ راوةستاي

 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طرَيرةَوةو خاوةني طريبةستةكاني كشتوكاَلي كوكمي برطةي يةكةمي سةرةوة كاَلةتةكاني قةرةبوودة: دووةم
 8001ي ساَلي (5)لةجوتيارو موتةفةريغي كشتوكاَلي دةطرَيتةوة لةروذي جَيبةجَيبووني ياساي ذمارة 

و دارشتين  1662ي ساَلي (3)ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ئيتيتاو جياكردنةوةي كشتوكاَلي ذمارة 
 .ةدةبَيكَوتايي ياساكة بةم جَورةي خوارةو

ياساي رَيكخستين مايف دةستكاري لةدةوي كشتوكاَلي بؤ هةرَيمي كوردستاني  8002ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 
 .عَيراق

مايف دةستكاري لةدةوي كشتوكاَلي بؤ ئةوجوتيارانة دةضةسبَيردرَي كةبةسةريان دابةش : مادةي يةكةم
كاَلي و ريرمايةكان و بِريارةكاني تر كةلة كراوةو طريبةس  بةثيَي كوكمةكاني ياساي ضاكسادي و كشتو
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هةرَيمي كوردستاندا كاريان ثَي دةكرَي بةمةرجَيك بريارةكاني دابةشكردن وثةسةندكرابن و طريبةستةكان 
 .كارثَيكردنيان بةردةوام بَي ثؤلي دةويةكان كرابن بة موَلكي دةوَلةت و مايف دةستكارييان بةسةرةوة بَي

ئةو كةسةي سوودمةندة بةردةوام بَي لةسةر بةكارهَيراني دةوييةكة بؤ مةبةسس  ثَيويستة لةسةر: دووةم 
وكاَلي و طرنطي ثَي بدات و بةبَيجةوانةي ئةمةش بِرياري ضةسثاندني مايف دةستكارييةكةي تكش

 .هةَلدةوةشَيتةوة
ةي طريبةست طريبةست لةطةَل ئةو كةسانةي دةسكاِري دةوي ئةمريي دةكةن دةكرَي لةغةيري ئةوان: سييةم

نني، لةبارَيكي وا كةمةرجة ياسايةكانيان لَي بَيتةدي و ئةو دةويانة بةدةر دةكرَين كةتةسوَييان تةواو 
نةبووة، ياخود مايف بةكارهَيرانيان نةضةسثاوة كةبِري كرَيكة بدةن كةكةوتؤتة ئةستَويان بؤ ئةو ساَلانةي 

لةمَيذوي رَيكخستين طرَيبةست مايف دةستكارييةكةيان كةبةكردةيي بةكاريان هَيراوةو دواي ماوةي سَي ساَل 
 .ثَيبضةسبؤ

دةوييةكان بةبِرياري وةديري كشتوكاَل دواي ساغبوونةوةي مةرجة ياسايةكان لةييةن ليذنة : ضوارةم
كشتوكاَليةوة كةبؤئةم مةبةستة ثيكدَيت تَومار دةكرَين وبةبةدلَيكي رةمزي كةدةبَيتة برةِرةتي وةرطرتين 

 .اسايي لةفةرمانطةكاني تاثَودارة ي ي
 :ماددةى سَييةم

كاريى دةوى كراو بة موَلكى دةوَلةتء دةوى كراو بةموَلكى صرف بةثآى تِرادةى بةردى مافى دةس: يةكةم
- :كوكمةكانى ئةم ياساية لة هةرَيمى كوردستاندا بةم جؤرة دةبآ

 .ربوومَيك دادةضَيررآدووهةدار دؤمن دةوى كة بةهةموو جؤرة بة( 8000)لةدةوى دَيم  -أ
سآسةد دؤمن (300)ضوارسةد دؤمن لةو دةويانةى كة بةهؤى ئامَير ئاودةدرَينء ( 600)لةدةوى بةراو  -ب

 .لةو دةوييانةى كة بةبآ هؤ ئاو دةدرَين
ئةطةر خاوةنى مافى دةسكاريى ياخود خاوةنى دةوى بةموَلكراو، موَلكَيكى صرفى كةوتة دةست كة : دووةم

لة ِرادةى ديارى كراو لةبِرطةى يةكةمى ئةو ماددةيةدا لةئةجنامى مرياتطرتن دياتربوو، ئةو ِرووبةرةكةى 
 .ِرووبةرة ديادةى ىَل وةردةطريَيتةوةو بةناوى دةوَلةت بؤ مةبةستى كشتوكاَلى تؤماردةكرَي

وةن مافى لةكاتى طؤِريرى ِرَيطةى ئاودانى دةوى، جا خاوةنةكةى بيطؤِرآ يان دةوَلةت، ئةوا خا: سَييةم
ى ئةم (1)ادةيةى هةية كة لة بِرطةى نى دةوييةكة مافى وةرطرترى ئةو ردةسكارييةكة ياخود خاوة

 .ماددةيةدا هاتووة
 :ماددةى ضوارةم

 :ِرادةى ئابوورى موَلكايةتى كشتوكاَلى يان دةسكارى كردنى تَييدا، بةم شَيوةية دةبآ: يةكةم
 .ةكارثةجنا دؤمن لةدةوى كشتوكاَلى دَيم( 50) -أ

 .سَى دؤمن لةباخةكان( 3) -ب
 .ثَيرج دؤمن لةدةوى كشتوكاَليى بةراو( 5) -ج
 .دة دؤمن لةو دةوييانةى كة بةهؤى ئامَير ئاو دةدرَين(10) -د
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ى ئةم ماددةيةدا ضةسثاون لةِرة ى (1)ئةو ِرووبةرة دةوييانةى كة لةناو ئةو ِرووبةرانةى لةبِرطة : دووةم
 .دةبووردرَين( عشيو)دادوةريى نةهَيشترى 

 :ماددةى ثَيرجةم
ئةطةر مريات ِرووبةرى دةويية كشتوكاَليةكةى ثارضة ثارضةكرد بؤ ئةو ِرادانةى كة لة ماددةى ضوارةمى 
ئةم ياسايةدا ديارى كراوة، ثَيويستة لةسةر مرياتطران ئةم دةويية لةناوخؤياندا ثاكتاوبكةنء بةناوى يةكَيك 

 .تؤمار بكرَين لةو مرياتطرانة يان يةكَيكى تر
 .ئةوةى دَيدة ِرؤيى لةسةر دةوى كشتوكاَلى بكات هيض مافَيكى بؤ تؤمارناكرَيت :ماددةى شةشةم

 :ماددةى كةوتةم
 ثَيشرياد دةكةين ماددةكة بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

َيتةوة خاوةنةكانيان لةكاَلةتَيكدا ئةو دةويانةى كوكمةكانى ئةم ياساية دةيان طرَيتةوةو ئيتيتاكردن بيانطر
لة ِرووبةرى دةوى ئيتيتاكراو قةرةبوودةكرَيرةوةو بةموَلكى سِرف تؤمار دةكرَينء بةناوى %( 3)بة ِرَيذةى 

ى لة ياساى 8001ى لة ساَلى (5)ئةوان جيادةكرَيرةوة لة بةروارى جَيبةجآكردنى ياساى ذمارة 
 . 1662ى ساَلى (3)ة هةمواركراوى يةكةمى ياساى ئيتيتاء جياكردنةوةى دةوى ذمار

 :ماددةى هةشتةم
بةبِريارى وةديرى كشتوكاَل ليذنةكانى دةوىءدارء سةرثةرشتى كردنء بةدواداضوونء ليذنةى تر 
ثَيكدةهَيررَين بؤ جَيبةجآكردنى كوكمةكانى ئةم ياساية بةثَيى ثَيويستى، لةبةر ِرووناكى ِرَيرماييةكانى كة 

 .وةدارةتى كشتوكاَل دةريان دةضوَيرآ
 :ماددةى نؤيةم

وةديرى كشتوكاَل بؤى هةية ِرَيرمايى ثَيويست بؤ ئاسانكاريى جَيبةجآكردنى كوكمةكانى ئةم ياساية 
 .دةربضوَيرآ

 :ماددةى دةيةم
 .كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرآ طةر لةطةَل كوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بآ

 :ماددةى ياددةم
 .يرانء ييةنة ثةيوةنديدارةكان كوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةنثَيويستة ئةجنومةنى وةد

 : ماددةى دواددةم
 ودا باَل(انوةقائيعى كوردست)ئةم ياساية لةِرؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجآ دةكرآء لة ِرؤذنامةى فةِرمى 

 .دةكرَيتةوة
بةردةم ئةجنومةن بؤ وتووَيذ  تكاية ئاطادارى بيتةرموونء ثِرؤذةكةء ِراى سآ ليذنةكة لةبارةيةوة خبرَيرة

 .لةسةركردنىء دةربِريرى ِراى طوجناو لةبارةيةوة
 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
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دؤر سوثاس، وةكو ئاماذةم ثَي كرد ئةم راثَورتة هةرسَي ليذنةي ياسايي و كشتوكاَل و شارةواني و دؤربةي 
ِرةئيان لةسةر ثِرَوذةكة بَيت، % 100دؤري ئةندامةكانيش ئيمزايان لةسةر كردووة، ديارة قةت ناكرَيت 

ئَيستا داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي مادة بةمادة ثِرَوذةكة خبوَيررةوة و بطِرَيرةوة سةر موقتةرةكي خَوتان 
 .لةسةر مادةكة نةك موقةدميةكة، فةرموو

 .زادكمال سعيد ب بةِرَيز عوني
 .جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيش ئةوةي جةوابي ئةو ثرسيارة بدةم كةجةنابي : ئَيمة يةك. لةمانخوشك و براياني ئةنداماني ثةر 
سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَي دا بؤ خويردنةوةي، طلةييمان لةليذنةي ياسايي ئةجنومةني وةديران هةية 
بةِراسس ثِروذةمان بؤ رةوانة دةكةن هيض وادح نية لةبةر ئةوةي خةلةلي مةتبةعي تَيدابوو بؤية 

ةكةمشان فةقةرةيةك ثةِرَيوة، واديح نةبوو، مووتةرمجيش تةرجةمةي كردية هةر تةرجةمةكةي لةراٍِثَورت
وادح نةبوو، لةمادةي يةك وةقةرةيك بةِريية، شةش وةقةرةية نةبوو ثَيرجي تَيدانية، ئَيمة سبةييَن كة 

ودحيةي بدةم تةدقيقمان كرد لةليذنةي قانوني ديتمان وةقةرةيةك نةماية، لةبةر ئةوة دةمةوَي ئةوتة
بةسةِرؤكايةتي ثةِرلةمان، داوا لةئةجنومةني وةديران بكا كةثِرَوذة دةنَيرن بةوادكي بؤمان برَيرن، هةتا 

 .كَيشةمان بؤ درووست نةكا، دؤر سوثاس، ئَيستاش مادةكة دخيوَيرمةوة بةدماني عةرةبي
 :املادة االوىل

املوزع عليهم واملتعاقدين مبوجب احكام قانون يثبت حق التصرف يف االراضي الزراعية للفالحني : أواًل
االصالح الزراعي وتعليماتها والقوانني والقرارات االخرى املعمول بها يف اقليم كوردستان شريطة ان تكون 

 .قرارات التوزيع مصدقًا والعقود سارية املفعول وتصبح صنفها اراضي مملوكة للدولة مثقلة حبق التصرف
قرار تثبيت  ىكسه يلغعان يستمر يف استغالل االرض لالغراض الزراعية والعناية بها وبعلى املستفيد : ثانيًا

 .حق التصرف
يتم التعاقد مع املتصرفني يف االراضي االمريية من غري املتعاقدين يف حالة توفر الشروط القانونية : ثالثًا

دفع بدالت اإلجيار اليت ترتتب بذمتهم و. فيهم باستثناء االراضي اليت مل تتم تسويتها أو تثبيت احلقوق فيها
 .لسنوات استغالهلم الفعلي ويثبت هلم حق التصرف بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ تنظيم العقد

تسجل االراضي بقرار من وزير الزراعة بعد التحقق من توافر الشروط القانونية من قبل اللجان : رابعًا
ي الذي يصبح اساسًا الستيفاء الرسم القانوني يف دوائر الزراعية اليت ستشكل هلذا الغرض وببدل رمز

 .التسجيل العقاري
على دوائر التسجيل العقاري اجراء التسجيل وفقا الحكام هذه املادة وبقرار من وزير الزراعة وتعدل : خامسًا

 .السجالت وفقا لذلك
النفع  ضن االراضي املخصصة الغرايستثنى من احكام هذه املادة املساحات املوزعة واملتعاقد عليها م: سادسا
 .العام

 .ريكيدناصح شَيروان بةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خوشك و براياني بةِرَيزم ئةنداماني ثةِرلةمان، ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةين، ضونكة ئةو مادةية ثةيوةندي  

كي دراعي كردية ض لةطةَل هةية بةتةسبيس كةقي تةسةرف ض بةنيسبةت ئةوانةي عةقديان لةطةَل ئيسآل
لةبةرذةوةندي جوتيارانة بؤ ئةوةي بتواندرَي جوتيار % 100ئةوانةي وةكدةي تةوديعيان هةية وة ئةوة 

كةقي تةسةِريف بدرَيَس وةمؤَلكايةتي خؤي وةرطرَيت وبضةسثَيرَيت لةدةوائريي تاثؤ وةلةهةمان كاتدا 
، بؤ ئةوةي بتوانَي بةرهةمةكةي دياد بكات، دؤر ثةيوةنديةكي بتةوي هةبَي لةطةَل ئةو عةردةي خؤي

 .سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
على املستفيد ان يستمر يف استغالل االرض : دةَلي ئةوةي سوودمةندة ثانيا،يةك شت هةية لة مادةي يةكةم، 
 .كسه يلغي قرار تثبيت حق التصرفعلالغراض الزراعية والعناية بها وب

تةكديد بكِرَي برن دوو مةوسيم، سَي مةوسيم، كةي تةقرير دةكرَيت، ئةو تةكديدي  ئايا مودةيةك نابَي
مودةيةك ثيويستة تَيدابَيت ثَيش ئةوةي هني بكةم، ئةطةر بةثَيي قانوني، كاك فرسةت ئةَلي دوو ساَلة، سَي 

يمي ديراعي مةوسَيمي ديراعي بَي ئةجرو سَي مةوسيمي ديراعي، ئةطةر ئيهمالي بكا، عةردةكة سَي مةوس
 .فةرموو كاك بةردان عبداهللةوة، كةس هةية قسةبكا؟ بَي عودر ئةوة ليي دةسَيرريَت

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .ئةجنومةنؤكي بةِرَيز سةر

من تةئييدي ياساكة ئةكةم بةشيوةيةكي طشَس، بةآلم لةسةر بِرطةي دوو و بِرطةي ضوار ضةند  
دوو باس لةئةوة دةكا كة ئةوةي موستةفيدة سوودمةندبَي لةسةر عةردةكة ثَيشريارَيكم هةية، بِرطةي 

لةراستيا فةلسةفةي دةركردني ئةم ياسايا ئةوةية كةئَيمة بوار بؤكةرتي تايبةت بِرةخسَيرني كةبَيتةناو بؤ 
ثرؤسةي ئاوةدانكردني كةرتي كشتوكاَل كةبةشَيكي طرنطة، ئابووري هةرَيمي كوردستان ثَي ئةطةيةنَي، 

بؤي دياري كراوة، من تةسةور  8002كةرتي كشتوكاَل داتةثَي وككومةتيش بةطوَيرةي ئةو بِرؤذةية كةلة 
ئةكةم لةئايردةي دووريشدا نةتوانَيت وةك ثَيويست دةعمي كةرتي كشتوكاَل بكا، لةبةر ئةوة لَيرة مولزةم 

كةش دياري بكرَيت كة ثاثةند كردني ئةوةي كة موستةفيدة بؤ ئةوةي كةبؤ ماوةيةك يان هةتامادةكة ماوة
بَيت بة بةكار هَيراني دةويةكة من ئةوة بؤ لةبةردةم كةرتي تايبةدا تةسك دةكاتةوة كةفةلسةفةي داناني 
ياساكة بؤ ئةوةية بةراسس كةلةثروسةي كةرتي تايبةت لةبواري كشتوكاآل وةبةرهَيران بؤ ئةوة تةسك 

كوميي نية بةضي مولزةمي دةكةي بةكاري بَييَن، دةكاتةوة كةجوتياريش خؤي لةبةر ئةوة دةعمي ك
يةعين نة ياسايةكمان هةية كةمةنعي كيمايةي مونتةجاتي وةتةني ئَيمة بكا، ككومت دةتوانَي لةريطةي 
مةسرةيف ديراعيةوة دةعمي بكا تةنها موجرد عةردةكة بةناويةتي بةضي مولزةمي ئةكةي لةكاتيكدا 

ة دياترة، ئةمِرَو لةهةرَيمي كوردستانا وةكو ئةبيين كاَلةتةكة بةم كوليتةي تيضووني لةكوليتةي ئَيرتاجةك
شَيوةية، من ثَيشريار ئةكةم كة ئةصلةن ئةوةي يبردرَيت كةبؤ بةموَلكي سرف بؤ ئةوةي دوايي ئادادبَي 
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لةيةكةم رَوذةوة كةبؤ بةموَلكي سرف بؤي هةبَي بييترَوشَي، بةمةرجيك بؤ لةكاتي فروشترةكا ئَيرت ئةوةش 
رووتي وةدارةت هةية كةرَيرمايي بؤ ئةغرادي ديراعي بةكاربهيررَيت، لةمادةي ضوارا باس لةئةوة دةكا ش

كةبةدةلي رةمزي وةرطريَيت، ئةو بةدةلة رةمزية، من ثرسيارَيك لة ليذنةي ياسايي دةكةم ئايا ئةوة دةبَي 
َيك بةطوَيرةي قسةي شارةدايان بةمايةي بةشَيك لةداهات بؤ ككومةتي ئيتيحادي يانا؟ ئةطةر نابَي بةبةش

ئةو ئةردة دراعيانةي لةهةرَيمي كوردستاناهةن نيزيك لةسَي مليَون دؤومن عةردي ديراعيي عقود دياترة، 
بةو بةدةلة رةمزيانةي ثارةيةكي دؤرئةكا، من ثَيشريارئةكةم ئةو ثارة دؤرة ئةطةر بكرَي لةرَووي 

ك بةشَيك ئةو داهاتة لةرَيطةي مةسرةيف دراعيةوة جارَيكي ياساييةوة، لةرؤوي دستوريةوة واريدة ئةمة وة
تر بؤدةعمي مةكرةنةي دراعة و بؤ بووذانةوةي كةرتي دراعة كة بةشَيوةيةكي طرنط وةك ومت ئابووري 

 .هةرَيمي كوردستان ثَيطةيةنن، من ثَيشريارةكةم ئةوةية، دؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

يةك، ثاش ئةوةي ضوار كةس تةواو دةبَيت، جةنابي وةدير ئةطةر مويكةدةي خَوي هةر ضوار كةسَيك قسة
هةبَيت بؤ براياني ليذنةي قانوني و كشتوكاَل و شارةواني ئيرجا دةضيرة سةر ضواري تر، باثري كامةي 

 .فةموو
 :سليمان بةِرَيز باثري كامال

 .بةِرَيز سةرَوكي ثةرلةمان
اك باردان باسي كرد بةتايبةتي ئةوةي كة ماوةيان داناوة بؤ ئةوةي من دوو تَيبيريم هةبوو، بةشَيكيان ك

كةئةو دةوييةي كةتاثؤ دةكرَي و ئاداد بَيت لةسةري، من ناضمةوة سةر ئةوة، بةآلم بةشيوةيةكي طشس من 
ثَيم باشة ئةو ياساية كةجةنابي وةدير بةضاو رووني مبانداتَي و ئاماناج لةدةركردني ياساو ئةو 

ية كةثيشرت ضةند ياسايةك لةكوردستان كاري ثَي كراوة بةضاو رونيكدا بةتايبةتي بؤ ئةوةي طؤِرانكاري
كةجوتياران ضاوةروانن، ئايا ئاماجني ككومةت ضيية لةئةوة، هةلةم كةفتةيةي لةكةرتي كشتوكاَل ديردوو 

تةواوكةري ئةو  كردنةوةي كةرتي كشتوكاَل بةرَيكةي خؤ بةرهيران ريطة ثَيدراوة، ئاية ئةو ريطاية هةر
ريطايةية يان طرفتَيكي تردروست دةكات لة جَيبةجَيكردني، ضونكة سَي ساَل دياترة كؤمةَلَيك ياسا 
لةكوردستان جَيبةجَي دةكرَيت تةقرَيبةن قاَليب طرتووةو ئؤقرةيةكي طرتووةو مةسةلةي دةوي و داريش 

ةوة، لةو كَيشةو طرفتانة كة سةر هةَل كةساسة دةستكاري كردني كومةَليك كيشة و طرفس سةر هةَل ئةدات
ساَل ثَيشرت ضةند ياسايةك كَومةَليك كَيشةي ثَيوة بووة، لةوانة ياساي  10دةداتةوة بؤ منوونة هةتاكو 

كَومةَلَيك كَيشةي هَيراوة، لة كوردستاندا كَيشةكان  111كَومةَلَيك كَيشةي هَيراوة، ياساي ذمارة  60ذمارة 
اوادة، مةنتيقة دةشتيايةكان جياوادن، برارةكان جياوادة، خوردة ماَلَيك هةية، جياوادن، خسوسيةتيان جي

ثَيشرتَيك لةسةر ئةوة رؤشراميان داوة لةسةر ئةوة، بؤية من ثَيم واية وردةكاري دياتر لةسةر ئةو ياساية 
يرةوة دَور دةست دَور كةساسة، دؤر كَيشةي لَي دةكةوَيتةوة، ئةوة لةييةكةوة، لةييةكي تر لةدواي ِراثةَر

كاريي عةقدو عةقدي دراعي خؤمان كراوة بةتايبةتي لةشةِري ناَوخَوشدا كَومةَلَيك عةقد دةستكاري كراوة 
كةبةوةش طرفس تري دروستكردووة، ئةو عةقدانة طَوِراون كَومةَلَيك دةوي فرؤشراون جوتيار 
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ن ثَيم واية، دؤر سةرقاَل دةكةين بةئةوة فروؤشتووَيس، يةعين كَومةَلَيك كَيشةي كَومةآليةتي دادطاكامنا
ئةطةر بتوانني لةبةر ئةوةي بةر ضاو رووني بَي بؤ ئةوةي هةركةس بزانَيت بةوةي ئةمة لةييةك، ييةكي 
تر ئَيمة كَيشةيةكي ترمان هةية تاكو ئَيستا دةويةكي دؤر نةخروةتة سةر هةرَيمي كوردستان، بةتايبةتي 

ي لَي دةبيررَيت لةناوضةي دةشس هةولَيرا، بَلَيني مةمخور دةطرَيتةوة، ئةوةي بؤ بةرهةم هَيران سوود
شَيخان دةطرَيتةوة، دةشس طةرميان و كةركوك و ئةومةنتيقانةي دةشس بليني دودخورماتوو تاكو دةطاتةوة 

ةين مةنتةقةي خانةقني و ئةوانة، ئةبَي تَودَيك ئةو ياساية دواخبةين بؤ ئةوةي كاتي دياتر ديراسةتي بك
باشرت نية بةراي جةنابي وةدير ئةطةر بكرَيت، من ثَيم واية باشرتة دوا خبرَيت ئةو ياساية دياتر ديراسةتي 

كةبِريارمان داوة و تةئجيلمان  160بكرَيت، لةبةر ضاوطرتين ئةوة، ئَيمة ضاوةِرَيي دةكةين ئةطةر مادةي 
جَيبةجَي بَيت  160او دةبَي، مادةي كرد بؤ ماوةي شةش مانطي تر، ئةوة شةش مانطةكةش خةريكة تةو

وةتةواوبكرَيت و كةركوك بطةِرَيتةوة سةر هةرَيمي كوردستان ئةوة لةييةك، جارَيكي تر كَومةَلَيك ياساش 
لةوَي جَيبةجَي بكرَيت كَومةَلَيك كَيشةو طرفس لَيوة ببون، من بَوية ثَيم باشة ئةطةر بكرَيت بؤ ديادكردني 

تر خةَلك لةسةري برووسي بؤدياتر لةضاوو بؤضووني خةَلك بؤدياتر جوتياراني، ديراسةتي بؤ ئةوةش ديا
بةتايبةتي جوتيار كةمرت وشياري ياسايي هةية، راستة هةتا ئَيستا ئةو ياسانةي كة جَي بةجَي بوون 

ش وةكو ثَيويست لَي تيرةطةيشتوة تاكو بَلَين ئةمة ياسايةكي تر جَيطةي هةردوو ( 111)كةياساي ذمارة 
ياسا بطريَتةوة و ئةوةي بكات، بَوية من ثَيم باشة، من ثَيشرياردةكةم دواخبرَي، ئةطةر نة جةنابي وةديريش 

 .روونكردنةويةكمان بداتَي بؤ ئاماجني ئةو ياساية و دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
بةياساكة، لةهاوكاري دةركردني ياساكة ( 5)ئَيمة، ساَلي ثار ياسايةكمان لَيرة دةركرد، ياساي ذمارة 

بةرذةوةندي طشس بوو، بةآلم كَيشةمان لَو سةدان، هةداران خةَلكي دةورو بةري شارةكان دروستكرد، يةعين 
دةشتة كشتوكاَلَييةكان، ئةوة هةولَير  بةداخةوة لةكوردستان شارةكامنان لةناوةراسس ناوضة كشتوكاَلَييةكان
طوندي هةولَير دةررمةندبوون، ( 38)ئةوة سلَيماني، من هةر بؤ منونة ئةيهَيرمةوة، خةَلكي دةورو بةري 

ئةوانةي هةدار ساَلة لةسةر دةويةكاني خويانن، باووباثرييان لةسةر دةويةكان بووة، ئةنيتال كراون، 
، يةعين بةقةدر ئةو ئاوةي كوردستان خوَيريان ريشتية ئَيستاكة بةثَيي لةسةريان كوذراون خَويريان ريشتية

ئةو خةَلكانة، ئَيمة كَيشةمان بؤيان دروستكرديرة وئَيستا بةوةي كومَلك . قانون خاوةني بسَتيك دةوي نيرة
وي و دةويةكانيان ئةخرَيتة ناو ضوار ضَيوةي شارةكان، يان ماسرت ثآلني شارةكان، لةكاتَيكدا ئةوة دة

كشتوكاَلية، لةكاتيكدا ئةوانة فةيكن ذين و ذيانيان لةسةر ئةوةية، ئةو ياساية لةوياسايانة كةمرت نية، 
ئةوةي لةبةردةسس مردا ثرؤذة ياساكة بةداخةوة هاوكاري دةركردني ياساكيشي تَيدا نةنووسراوة، 

ك، من ثَيشريارم ئةوةية و هاوكارةكان كة بةرضاو روون بني، من ئةَليم بةديقةت بني ثيش هةموو شتَي
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داوام لة وةديري كشتوكاَل ئةوةية ئاية بةو ياساية ئةو كيشانة ضني كةئَيمة بتوانني ضارةسةريان بكةين، 
ئايا دةركردني ئةوياساية لةبةرذةوةندي : يةعين خؤوي بةر ضاوو روونَيكمان بداتَي ئةوة يةك، دوو

اني كةرتي كشتوكاَليية لةكوردستان و بووذاندنةوةي طشتيداية، بةراسس سياسةتي ككومةت بؤ ثةرة ثيد
ئابووريي يديَي لة كوردستانيش يان سياسةتيكي تري هةية لةوة، وةهةر وةها ئايا بةراسس ئةوة ئةبَيتة 
هؤي مايةي بووذاندنةوةي كةرتة  كشتوكاَلَييةكان يان نا؟ يان ئةو ياسايةش، يان ئةو ثِرؤذة ياسايةش، يان 

ند كةسَيكةوة، يان بةرذةوةندي ضةند ييةنَيكةوة ديسان كراوة بةثرَوذةي ياسا و دَيتة ئَيرة، لةرةوانطةي ضة
من داواكارم ثَيش ئةوةي ئَيمة بضيرة سةر ئةوةي بةندو بِرطةكاني تر جادواي ياخود سوودةكاني دةركردني 

ديرةوة طةر بةرضاوو ئةو ياساية بؤ بةرذةوةندي طشس بؤ ضارةسةركردني كَيشةكان لةييةن ضةناني وة
 .رونبكريرةوة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كريم فةرموو

 :مصطفىابوبكر كريم عبدالبةِرَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكي َيز بةِر

مادةي يةكةم لةراستيا طةر مةبةست ئةوةبَيت دواي تاثؤكردن بةردةوام بن،  سةبارةت بةبِرطةي دوو لة 
تي كشتوكاَل باش ثَيش بكةوَي دواي تاثؤكردن ئةو كةسةي دةويةكة بةناوي بكرَي لةراستيا بؤ ئةوةي كةر

كةقي ئةوةي هةبَي بييترَوشَي كةيةكةسيكي تر بتوانَي باشرت بةرهةميبَيين بؤ ئةوةي كةرتي كشتوكاَلي 
دةويان  لةروانطةوة باشرتبَي، ئةآلم ئةطةر، ثَيم وابَي ئةطةر مةبةست لةوة ثَيويست لةو كةسانةس كةعةقدي

بة ناوة؟ نية، بةآلم تةسةرويف دةويةك ئةكةن كة دةوَيكة بةهني خؤياني ئةدانن، بةآلم عةقديان لةطةَل 
ككومةتدا نةكردووة يان عةقدةكة نوَي بكةنةوة وة ئةمة بؤ ئةو كةسانةية سَي ساَل بةردةوام بن لةسةر 

ن، ضونكة بِرَيك دةوي هةية جوتيار بةرهةم هَيراني دةويةكة دواي سَي ساَلكة بؤيان هةية تاثؤي بكة
بةدةستةوةيةتي، بةآلم عةقدي نةكردووة لةطةَل ككومةتدا وةدةويةكةش ضةندين ساَلة بةدستةوةيةتي و 
لةباو باثريةوة بؤي ماوةتةوة، بةهني خؤي دةدانَي، ئةوانة من ثَيم وابَي مةبةست ئةوةية، ئةطةر وابَي ئةو 

دواجار ككومةت بؤي تاثؤ بكات وةكو ئةو دةويانةي كةئَيسا كةقي تاثؤ  دةويانة سَي ساَل بةرهةمي بَيرَيت
كردنيان هةية، وةكو دةوي وعةقدةكان، سةبارةت بِرطةي ضوار لةراستيا وةكو كاك بةردان ئاماذةي ثَي كرد 
ئةو بةدةلة رةمزية ضةند ئةبَي، لةراستيا بةدةلة رةمزيةكة ضونكة ئةطةر سَي مليَون دَومن عةقد هةبَي 
لةكوردستان ئةم سَي مليَون عةقدة تاثؤ ئةكرَي لةسةر خةَلك، بِري ثارةكة ضةند ئةبَي؟ ئايا ئَيمة جةنابي 
وةدير دواجا روونكردنةوة بدات ئةتوانني ئةو ثارةية لة بانكَيكي كشتوكاَليا كؤ بكةيرةوة بؤ ثةرة ثَيداني 

َيرن، لةراستيدا سَي مليون دَومن تاثؤ بكرَي كشتوكاَلي بةتةكرةلَوذياي كشتوكاَلي بؤجارَيكي تر بةكاري به
بِرَيكي دؤر ثارةو داهاتي تيايةو ئةطةر بكرَيت ئةوة بوار هةبَيت لة بانكَيكي كشتوكاَليا كَوبكرَيتةوة 

 .ولةخزمةتي ثةرةثَيداني كةرتي كشتوكاَليا باخةرج بكرَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تةت هةية وةكو موداخةلةت هةية يان جةواب ئةدةيتةوة؟ ئةطةر كاك عبدالرمحن امحد تؤ نوق
 .فةرموو  جةنابي وةدير .موداخةلةت هةية فةرموو ثَيش ئةوةي جةنابي وةدير قسة بكات

 : وةديري كشتوكال/ طيب بةِرَيز عبدالعزيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر دؤر وةجية دَيتة ثَيش، ئايا ئاماجني ئةم  بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، تةبعةن ثرسيارةكة 
ثرؤذةية ضية؟ وةكو برادةران باسيان كرد، برادةران ئةنداماني ثةرلةمان موداخةلةيان كرد، فيعلةن هةموو 
شتَيك ئةبَيت ئامانج و هةدةيف هةبَيت بةنيسبةتي ئَيمة وةكو وةدارةتي كشتوكاَل ئاماجنةكاني ئَيمة 

ضون ئَيمة بةرهةم نةوعةن وة كةمةن دياد بكةين يةعين لةناكيةي ضَونيةتي و لةبةرهةمي خؤ دةطرَيت، 
ئةم ( 60)و ةقانوني ( 111)ضةند ئامانج دياد بكةين، ئاماجنة كة ئةمةية، بةتةسةوري ئَيمة ئةمة قانوني 

كيد دوو ياسايانة كاتي خؤي ككومةتي عَيراق دروستياني كردووة و شس باشيشي تَيدايا، بةآلم ئةكيد ئة
شس خرابيشي تيداية كةخزمةتي رذَيمي دةكرد وة ئةمة بةفةلسةفةيةك و بةعةقليةتَيكي نيزامي مشوليي 
دروست كراوة كةهةموو شتَيك لةدةسس رذَيمدا بَيت و ئةو ئيدارةي بكات، وة ئَيستا فةلسةفةي ئَيمة 

وةباسي باداِري كور ئةكةين و  طَوِراوة، ئَيمة باسي دميوكراتييةت دةكةين وسيستةمي دميوكراتيةت ئةكةين
باسي ئابووري ئاداد ئةكةين، ئةكيد ئةكيد ئةمة جياواديةكي هةية لةطةَل جياوادي فةلسةفةي كورد، 
فةلةبةر ئةوة ئَيمة بري لةءئةوةمان كردووة؟ ئةمة ناطوجنَيت لةطةَل مولكيةت، موَلكيةت لةدةسس 

وةدارةتي ديراعةية وة لةدةسس وةدارةتي مالية،  ككومةتدا بَيت ئَيستا هةموو موَلكي ديراعي لةدةست
ئةكيد ساكييب موَلك كاتَيك تؤ موَلكيةتت نةبَيت ئةكيد تؤ خةميش ليَي ناخَوي وة مونتيجَيكي باشيش 
نابيت، فة لةبةر ئةوة بةتةقديري ئَيمة لةطةَل فةلسةفةي ئَيستا دةطوجنَيت وةئَيمة ئةو موَلكانةي كةئةو 

قديان هةية ئةوة سَي ساَلة كةقَيكي ئيكتيسابيان كردووة كةئَيمة ئَيستا كةقَيكي فةيكةي لةسةرة وةعة
تةسةريف بدةين ئةو جوتيارة وة ئَيمة ثَيي بَلَيني كة ئةم دةوية تؤ موستةكةقي ئةم دةويةي و با موَلكي تؤ 

ةر لةو قةلةقة بَي ئةكيد موَلكي ئةو بَيت ئيرتاجةكة باشرتة، جانييب تر غيتائَيكي قانوني دانةيرة س
دةرئةكةوَي، جوتياريش دةرئةكةوَي و ئَيمةش وةكو وةدارةتي ديراعةيش دةرئةكةوين، لة هةموو دونياش 
ئَيستا وا دروست بووة، ئةم موَلكة ببَيتة مَوَلكيةتي خاص و ئَيمة تةشجيعي كةرتي تايبةت بكةين، فة لة 

ووة لة سةر دابةشكردني ئةم ثِرؤذة، سَي بةر ئةوة بةكةقيقةت سَي مةبدةئي سةرةكيمان ئيعتيماد كرد
ئَيمة كقووق تةسةِريف بدةيرة جوتيارةكة ئةوانةي كة عقديان هةية : مةبدةئي سةرةكي، مةبدةئي يةكةم

وة ئةمة مةبدةئَيكي بةتةسةوري من دؤر طرنطة، ئةمة بدةين و ئةمة كَيشةيةكي تريشمان بؤ ضارةسةر 
ات ئةكةين وة لةديراعةت فةسَلي سوَلتات نيرة، ئَيمة ليذاني ديراعي ئةكات، ئَيسا ئَيمة باسي فةسَلي سوَلت

رةئَيسي وةكدةي ديراعي لةطةَل ليذاني ديراعي تةدةخول لة سوَلتةي قةداييا دةيكةن، تؤ بةئةمة ئةمة 
عَيالج بكةي وة قانوني تةسوية ثَيش ئَيستاش واي لَيي دةكةي كة قةدائي تر كة مةشاكيلي ديراعي ببيرَيت 

ليذاني ديراعي بة ئيجتيهاد ضارة سةري بكةن، دؤر جار موقاتةعةيةك ليذاني ديراعي بة موقاتةعةيةك  نة
دةضرة موقاتةعةيةك وةكدةي تةوديع جاريكي تر تةماشا كرد نةتيجة ئيرشيتار، فة مةعراي ئةوة 
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ئَيمة دةَلَيني قةلةقَيك دروست بووة وة تةسبَيت نةبووة كة كقوقي ئةم جوتيارة لةسةر ئةم عةردة، فة 
جوتيارَيك هةية سَي ساَلة لةسةر عةردي خؤية، سَي ساَلة ئةم عةردةي كردووة بةعةقد، كةقَيكيان 
ئيكتيساب كردووة، درويف خراث بةسةرياندا هاتووة، ناتوانَيت ئةم دةوية ئَيستا ئيرتاجي بكةت، ناتوانَيت 

ميهرةكةي نةمَيرَيت، بةآلم ئَيمة ناتوانني ئةو  بيجَيرَيت، ضونكة ميهرةكةي نةماوة، ئَيمة دةَلَيني ئةطةر
كةقةي لي وةربطرين، ضونكة ئةمة سَي ساَلة ئةم كةقةي ئَيكتيساب كردووة وة درويف خراث نةيهَيآلية 
بضَيتة سةر ئةم عةردة، ئةو كةقةي ثَي بدرَيت وة ئيلزام ئكرَيت ئةم دةوية ئيرتاجي هةبَيت، ئةطةر 

ية بَيرَيت، ئَيمة وةك ككومةت لَيي وةربطرَيت بةتةسةوري ئَيمة دروست نية ئيرتاجي نةبَيت واد لةم دةو
ئَيمة تةركي ئةو دةوية دةكةين، بؤ ئةو وةسبةيين بييترَوشَيت بؤ خَوي وةيةكَيكي تر، كابرايةكي تر جرسي 

رتة، يةعين عةردي دةطَورَيت، نةفسي جرسي عةردي مبَيرَيت وةدةبَيت لةكَوتاييا ئةو دةوية بَيتة ئيرتاج باش
مةسئةلةي تةفكَيك، ئَيستا واي لَي هاتووة : ئيرتاجي هةبَيت، ئةمة مةبدةئي يةكةم، مةبدةئي دووةم 

مةتر طةهيشترة ( 800)لةهةندَي طوندةكان واي لَي هاتووة نةتيجةي ئيرشيتاري خَيزان واي لي هاتووة 
ئةو قانونة ِرَيطا لة تةفكيك  ميرت ئيرتاج بةرةو ثَيش ناضَيت، بةتةسةوري من( 800)فةيح وة بة 

ئةطرَيت، لة ثارضة ثارضة كردني دةوي ئةطرَيت، ضونكة ثارضة دةويةكان ضةند بضووك بَيت وةكةداتي 
بضووك دروست ئةبَيت، ئةكيد ئةكيد ديراعةتيش ئيرتاجي باش نابَيت، ضةند وةكدةي طةورةتربَيت 

: رةي ئةو قانونة، خاَلي سَييةم، مةبدةئي سَييةمئيرتاجةكة باشرتة ئَيمة رَيطا لةتةفكيك دةطرين بةطوَي
ئَيمة وةكداتي طةورة ثةيدا ئةكةين، ضونكة ئةطةر بَييرة قانوني ئيستيسمار، قانوني ئيستيسمار لَيرة لة 
ثةرلةماني كوردستان سةآلكيات و كةق دةداتة ساكييب شةريكات سَي هةدار دَومن عةرديش هةبَيت 

ةطةَل ئةوةيرة مادام ئةو قانونة وا هاتووة ئَيستاش ئةم قانونة نيزيكي ئةمة وةئيرتاجي بكات، وة ئَيمةش ل
بكةين، ضونكة ئةوة كةق ئةداتة ئةو شةريكاتانة، بةآلم ئةوة كةقَيك ناداتة موداريعَيكي خةَلكي 

دَومن بَوخؤي بكِرَيت وةبةتةسةوِري ئَيمة ئةطةر تؤ هةدةفت  2000كوردستان وةكةقي هةبَيت هةتا 
بَيت، بةرهةم بَيت ضةند وةكدةي طةورةتربَيت ئةوندة ئيرتاجةكةيش باشرت ئةبَيت، بةرةئيي ئَيمة  ئيرتاج
هةدارمان داناوة، دوو هةدار دَومن بؤ دةيم داناوة وةكو كةدي طةورة، وثَيش ئةوة ئَيمة دةوي  8000

ادمان كردووةتة سةر دَومن، ئَيمة ئيعتيم 600دَومن ومن وا كيسامبان كردووة تا  300ئاوميان كردووة 
ثسثؤراني مةككةمةي تةمييز وة ليذنةي ديراعي لةمةككةمةي متييز لة موناقةشاتي ئَيمة كادربوون، وة 
ثسثؤرةكاني ياسا لةدانكؤ كان كادربوون وةليذنةي قانوني ثةرلةمان كادربوون، وةليذنةي كشتوكاَلي 

وون كادربوون، ئةوانةي كةَيستاش لة بةرلةمان كادربوون، ثسثؤرةكاني ديراعة ئةوانةي كة تقاعدب
كاركردنن ئةوانيش تَيدا كادربوون وة ثسثؤرةكاني كؤليذي كشتوكاَل لةكوردستان لةهةر ضوار دانكؤكان 
تَيدا كادربوون، ئَيمة طةيشتيرة ئةو قةناعةتة كة ئةم سيغة باشرتين سيغةية كة ئَيمة بةرهةمةكةمان 

ةر بووني ضةند وآلتَيكي ترمان كرد، وةك هةرَيم ئَيستييتادةمان لة ئيستييتادةمان لةس: باشرت بَيت، ضوارةم
تةجروبةي سوريا وة ئَيرامنان كرد، ئَيعتيمادمان لةسةر ئةوة كرد وةميسرمان وةرطرت، تةجروبةي ميسر 
وة هةنطاريا وةثؤَلونَيا، ئةم وةآلتانةي كةتادة لةسوشيال بةرةو رةئس ماليةت ئةضن ئيعتيمادمان لة سةر 
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نة كرد وةئيستييتادةمان لةسةر تةجروبةي ئةوانة كرد، لةبةر ئةوة بةتةسةوِري من ئةم قانونة ئةوا
خزمةتي ئيرتاج ئةكات و هةدةيف ئَيمة بةرهةمة لةناكيةي ضَونَيس وةناكيي كةمي و نةوعي وةبؤ ئةوةي 

ثةرلةمان باسيان كرد  دياد بكرَيت هةدةيف ئَيمة ئةمةية، بةآلم ئةو مويكةداتانةي كة برادةران ئةنداماني
ئةكيد ئةكيد سيعرةكة دؤر دؤر بةردة وة تةقديري ئَيمة دؤر دؤر رةمزي ئةبَيت كاتَي تةعليمات دةر 
ئةكةين، دواي ئةوة كةقانونةكة دةر ئةكةين، تةعليمات دةرئةكةين، دؤر دؤر رةمزي ئةبَيت وةجةنابتانيش 

ضَيتة كيسابي وةدارةتي دارايي، يةعين ئةمة قانونيكة ئةدانن هةر ثارةيةكي ئةمِرؤ ئَيستا كة بهَيت ئةبي ب
و لةسةر ئةو ئةساسة ئةِرؤين، جانيبَيكي تر كة برادةران باسيان كرد وةكو دةعمةكةي ئَيمة، مريش 
بةتةسةوِري من دةعمةكة بؤ جوتيارةكانة، بةآلم تةوةجوهةكةي ككومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوة 

م و ثشتةواني دياتر بكرَيت وة ئيمة بتوانني ئةمين غيزائي ئةم وآلتة دةضَيت كةلةمةودوا سةقيتي دةع
دابني بكةين لةئايردةيةكي نيزيكدا وةثِروذةيةكي فراواني موتةكاملمان هةية وة خستوومانة بةر دةسس 
ئةجنومةني وةديران وة ئةوانيش تةفةهومَيكي دؤريان لةسةر ئةو ثِروذةية كردووةو سةقيتي دةعمةكة 

 .ا دياتر بَيت، بةتةسةوِري من ئةو خاآلنةي كةبةدةروِري دةدامن ئيشارةمت ثَيي داو، دؤر سوثاسلةمةو دو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاَليك كاك باثَير ئَيشاراتي ثي كردبوو ئةويش دةَلي باشرت ديراسةت بكرَيت ثةلةي لَي نةكرَيت، جةنابت 
داواي ئَيمة بوو، ثةلةيي ئَيمة بوو كة ككومةت ئةو  وةآلمت نةداوة، من وةآلمي ئةدةمةوة، ئةوة لةسةر

ثِرؤذةيةي نارد، ئةو ياسايةي كة دةرضوو بؤ ئيتيتاي دةوي، فةيكَيكي دؤر دةرر مةندوو، جادةَلَي 
طرَيبةستةكان تةعويز بكرَين بة ثارضة دةويةك كة رةنطة هيض نةكاتٍ، بؤية ئَيستا كة دوا خستين ئةوة 

جَيبةجَي كرا ئةمة  160ؤ ئةو جوتيارانة وة مةعراي ئةوة نية سبةييَن مادةي بةردةوام بووني دةرةرة ب
تةتبيق نةبَي ئةووةختةي هةموار دةكرَيتةوة، ثَروذةي تر دَيتة ثَيش بؤ ئةوةي ضارة سةري ئةو دةويانةش 

 .عبد الرمحن امحد فةرموو كاك, بكرَيت كة دةطةرَيرةوة سةر هةرَيمي كوردستان
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة بؤ هةر ثِرؤذة ياسايةك سةرةتا هةندَيك تةودحيات بدرَيت شتيكي باشة، لةبةر ئةوةي ياساكة  

دةوَلةمةند ئةبَيت، لةوانةية ثرسياريش كةم كاتةوة، ئَيمة يي بةِرَيزتان ئاشكراية كة ضةند طرنطي بدةين 
ةي خَومان هَيشتان كةمة، بةكورتي لةبةر ئةوةي وآلتةكةمان وآلتيكي بةكةرتي كشتوكاَل بؤ ئةو قَوناغ

كشتوكاَلية وة لةهةموو وآلتَيكيش بةتايبةتي لةهةرَيمي خَومان بؤ ئَيستامان ثالنَيكي دؤرو دوورمان دةوَي 
بؤ ئةم كةرتة، وةهةر وةها بؤ دروستكردنةوةي ذَيرخاني ئابووري وة ضةندين هاوكاري تريش،ديارة ئةم 

ةرنامةية وة ئةم ثِرؤذة ياسايةيش هةنطاوَيكي باشة بؤ دروستكردنةوةي كةرتي كشتوكاَل، دةويةكامنان ب
و دةوي بةرو دابةش بوون و ثارضة ثارضة بوون و دةستاو وةست رَويشتوون، شارةوانيةكان بةرة

 دياتر بةرهةمي ضةندها هَوي تريش هةن، ثاشان تةشجيعي جوتياريش و كشتوكاَلةكان رَويشتوون و
دةكةين، بؤ كةرتي كشتوكاَل لةطةَل ئةوةشدا ضةند تَيبيرَيةكم هةية بؤ جةند بِرطةيةك، كةئَيمة دةَلَيني 
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دةبَيت سوود مةند بؤ كةرتي كشتوكاَلي ئةو دةويانة بةكار بهَيرَيت، ئَيمة ضؤن دةتوانني جوتيار 
ثيم واية ئةو ثَيشريارة كة ضةند برايةك وةبةرهَيرةر هان بدةين بؤ ئةوةي كةِروو بكاتة كةرتي كشتوكاَلي، 

وةكو كاك بةردان كةلةبرطةي ضوار باسي بةدةل ئةكا، ئةمة هةنطاوَيكة كةبتوانني تةشجيعي جوتيارو 
بةرهةمهَيرةر بكةين بؤ ئةوةي روو بكاتة كةرتي كشتوكاَلي، ئةو بةدةلة، ئةو رسوماتة ثيشرياري ليذنةي 

كاَلي بؤ مةبةسس كشتةكاَلي بؤ تةكرةلَوذياي كشتوكاَلي، بؤ ثشتيواني كشتوكاَليشية كة بضَيتة بانكي كشتو
جوتيار، بؤ سةليتةي جوتيار بةكار بهَيرةرَي، بةيي ئَيمةيشةوة شتَيكي باشة، ثَيم واية ككومةتيش لَيمان 

بؤ وةردةطرَي ئةو ثَيشريارة وةهةر وا تَيبيريةكي تريش ئةو بةِرَيزانة كةباسي ئةو دةويانةيان كرد كة
بةتاثؤ بؤ بة موَلك جوتيار بتوانَيت بييترَوشَيت وة بكرَيتة كةرتي طةورة، ئةوة بؤ ئةو دةويانةية كة عةقد 
نني، هةندَي دةوي هةية لة بةر ئةوةي لةبةر باري سياسي كوردستان جوتيار نةيتوانيوة ئيجار بدات، 

ارةتي كشتوكاَل ليذنةي ثسثَور دروست ثةيوةست نية بةجوتيارةوة دةويةكة ئَيستاش بةم ثِرَوذة ياساية وةد
دةكا وة مةسحَيكي عام دةكات، ليذان دروست دةكات عةقدي ئةكات بؤت، دواي عةقدةكة بةثَيي ياسا ئةبَي 
سَي ساَل تةسةريف ثَي بكات وة بةثَيي ياسا دةبَيتة موَلكي ئةو، تةنها بؤ هةندي كاَلةتي تايبةتة ئةوانةي 

 .ئةتوانن تةسةريف ثَي بكةن، دؤر سوثاس عةقديان هةيةو ئةبَيتة تاثؤ 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس من لةجياتي جةنابي وةدير  وةآلمي كاك عبد الرمحن ئةدةمةوة، مةودوعي تيكرار كراوة، ئةو 
رسوماتانةي كة دَيت بؤ وةدارةتي ديراعة وة بؤ وةدارةتي دارايي تؤمار دةكرَيت، لةبةر ئةوةية كةئَيستا 

ي هةموو وةدارةتةكان دةكات لةمةعاش و مةسروفاتيانةوة، ئةطةر % 100ارةتي دارايي تةمويلي وةد
فةلسةفةس داناني ميزانية طَورا تَودَي يمةركةديةت بدةاتة وةدارةتةكان، وةدارةتي ثةروةردة داهاتي بؤ 

ا ئةو ثَيداويستيةي خَوي، وةدارةتي صراعة داهاتي بوخؤي، ئةوة ئةو وةختة ئةوة دةكرَيت، بةآلم ئَيست
بؤوذاندنةوةي كشتوكاَل هةردةبَي داوا بكرَيت دمين ميزانيةي وةدارةتي كشتوكاَل بَيت بةو ئيقرتاكاتانةي 
كة ثشتطريي كةرتي تايبةتيش بكرَيت وةهةر لةوةيش ئَيمة لة كَوبوونةوي ثَيش ضةند رؤذَيك لة طةَل 

ةن، بانكي ديراعي تادة بكرَيتةوة بؤ ئةوةي بتوانني جةنابي وةدير كردمان داوامان كرد ديراسةتي ئةوة بك
 .خورشيد شَيرة فةرموو كاك, هاوكاري جوتياران بكرَيت

 :بةِرَيز خورشيد سليم شرية
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

تةئيدي بريارةكة ئةكةم، تاثؤ بكرَي بةسةر فةيكةكان، بةآلم هةندَي مويكةدةم هةية، % 100تةبيعي 
ككومةت و وةدارةتي ديراعة وةكو جةنابي وةدير باسي كرد ئةوةية كةدياتر فةيح تةبيعي هةدةيف 

ئيهتيمام بة عةردةكةي خؤي بدات و ساكيبةتي بكات و بَيثارَيزَي، بةِراي من وةكو ئَيمة شارةدايرة لَيرةوة 
ةسس فةيح تا دةطاتة ئةرادي بو سوتان هةدار دَومن دةوي هةية وبيست ساَليش ثاش سةورةي تةموديش لةد

داية وةكو موَلكي خَوي تةسةريف ثَي دةكا وة ساكيبةتيشي كردووة، ضونكة بةهني خَويي دةدانَي، سةبةبي 
طةشة نةكردني كشتوكاَل لة كوردستان ئةوة نية كة نةكرايةتة موَلك سةبةبي ئةوةية كة موستةلزةماتي 
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ك بتوانَيت بةو شَيوةية كة ئَيستا نية، مومكن نية بة قةناعةتي من ككومةتي ئَيمة و هيض ككومةتَي
ئةرادي تةوديع كرايةو بة ثةجنا دَومن و سةد دَومن و سةد و بَيست دَومني كة بةهةداران فةيح هةية 
بتوانَيت يارمةتي ئةو هةدار هةدار فةيكة بدات، ضونكة ئةوة ثَيش هةموو شتيك مةنتيقةي ئَيمة 

ايا وةدارةتي ديراعة دةتوانَيت ئاو بؤ ئةو ثةجنا دَومنة دابني مةنتيقةيةكي دةميية ثَيويسس بة ئاو هةية، ئ
بكات؟ لةبةر ئةوة من تةسةور ناكةم ئةو قةرارة ببَيت، طةشة ثَيداني كةرتي ديراعة ئةبَي موستةلزةمات 
بؤ طةشةثَيداني ديراعة ئامادة بكرَيت، موستةلزةماتي تَومة، ئاوة، دةرمانة، مةكرةنةية، شس واي ثَيويستة 

ة من لة طةَل ئةوش نيم تةئخري بكرَيت، هةرضةند دووتر ئةو قةرارة دةر بكرَيت شتَيكي باشة و ئةو و
شوَيرانةي كة تائَيستا نةطرايرةتةوة سةر كوردستان، كةَييَن طِرايرةوة ئةو قةرارة دةيان طرَيتةوة، ضونكة 

َيمة جةنابي سةروكي ثةرلةمان دؤر تةبيعيةو دؤر راستيشة، من ئيقرتاح دةكةم لةجياتي ئةوةي تةسةور ئ
دةرضوو كَيشةي مةيك و فةيح هةبوو ئَيستا لةبةعزَي مةناتيقي ( 60)و (111)ثيشرت قانوني ذمارة 

كةمن دؤر شارةدام دَيمة مةنتيقةكان ضيايني، ئةوانة كَيشةي فةيح و مةيك % 5يان لة % 10كوردستان لة 
نةماون، ئةرادي هةمووي تةوديع كراية، لةبةر ئةوةي بوون، ضونكة مةيك لة مةنتةقةي دةشتاوي هةر 

كَيشةي فةيح و مةيك مباية نةمان دةتواني كَيشةي ئةرادي فةيكي بكةين، لةبةر ئةوةي كَيشةي ئةرادي 
فةيكي ضارة سةر كراوة تارادةيةكي دؤر لة كوردستان لة بةر ئةوة سةبةب نية كةئَيمة كَيشةي ئةرادي 

ة دةبي بري بكةيرةوة ضؤن كشتوكاَلمان طةشةدةكات لة هةموو بوارةكانةوة، بةِرةئيي ضارةسةر دةكةين، ئَيم
رةوة بةرةو نةمان دةضَي، كةدؤر جاران لةو ثةرلةمانة باس  8000من وةدعي كشتوكاَلمان لةثاش ساَلي 

ين، لة بةر ئةوة كراية وةلة دؤر شوَين باس كراية، هةتا ئَيستا ئَيمة تةماتة و خةيار و ثياد لة وآلتان دةكِر
وةدارةتي ديراعة ئةبَي بريبكاتةوة ضؤن دةتوانَي ئةو ديراعةتة ديردي بكاتةوة بؤ ثشتيواني فةيكَيكي 
ثةجنا دَومني، شةست دَومني ضي ثَي ناكرَيت، سةمادي بدةرَي، دةرماني بدةرَي، تَومي بدةري، هيجي 

 850ة فةرموو بِرَو قةراجم بؤ ديردي بكةوة ثَيرادرَي طةر باران نةبارَي ضي دةكا؟ ئةم ساَل نةهاتة د
هةدار دَومن عةرد ضاندراية، سيتر بوو، ئةمة عيالج نية، بةم شَيوةية دةبَي ناكيةي عيلمي عيالجَيكي بؤ 
بدَوديتةو وةمن ئيقرتاح دةكةم تةجروبةي وةكو جةنابي وةدير فةرمووي لةدؤر وآلتان وةرطرتية، دوو ِرَيطا 

م ككومةت بَيري لَي بكاتةوة، شةرت نية ئَيمة ئَيستا لَيرة قراردةين شةريكاتي هةية من ثَيشريار دةكة
موساهيمة دروست بكات، ييةنَيكي ككومةت دروسس بكات، دةعمي ديراعةت بكات، ميزانيةكي بؤ دابررَيت، 

ن ئةو شةريكاتة لةهةموو بوارةكاني ديراعيةوة خوبةراي بؤ دابررَيت، وةهامشان ئةوَيت لة كوردستا
هةيئةتَيكي بؤ دابررَيت، موهةندسي لةناكيةي كشتوكاَلي وة ديراعةت بكا لةناكيةي شيرايي لة ناكيةي 
سةروةي كةيواني، دةواجن، هةموو بوارةكان، لة ئَيران من بؤ برادةرامن باس كرد ثَيش رووخاندني رذَيمي 

مةدرابوو ئاقاري سَي طوند، شاي ئَيران شةريكةي موساهيمةي ديراعي هةبوو لة مةنتةقةي مةهاباد دار
ضوار طوند، ثَيرض طوندي بونيات كردبوو هةمووي عةردي فةيكي بوو لَيان نةساندبَووة، هةيئةتَيكيان بؤ 
دانابوو، رةئيسيان بؤ دانابوو، دائرييان بؤ دانابوو، ككومةت دةعمَيكي مادي بؤ دابني كردبوو، هةر 

لة كشتوكاَل ض لةرووي ديراعي بةدواجن وشس وا ئةنواعي  ئيختيساساتَيك لةهةموو بوارةكاني ديراعةت ض
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ديراعةت ض هةية، ئةو عةردة قابل ض دراعةتَيكة خوبةرا دةست نيشاني كردبوو، ضةوندري لَي بضَيين 
طوَلةبة رَوذةي لَي دةضَييَن طةمني لَي دةضَييَن، هةموو شتَيكي لَي دانرابوو، شةريكةكة هةموو شتَيكي 

مانَيكي هةبوو، هةموو فةيكَيكيش لة عةردةكةي خؤي عةمةلةبوو، ثاش بةدةست هةبوو، هةموو دةر
هَيراني بةرهةمةكة مةسارييتي كاملي مةكرةنةو تَوو و دةرمان و ئةرباكي تةوديع دةكرد بة سةر 
فةيكةكانا، شةريكةي ككوميش نةبوو شةريكةي ئةهلي بوو، ئَيسا ككومةتيش دةتوانَي شةريكة بري لي 

 .ةرنامةيةكي وادابيَن وخةَلكي دوةَلةمةنديش دةتوانَي بيكاتةوةبكاتةوة، ب
ئَيستا ئَيمة دةَلَيني تاثؤي عةردةكةي بدةييَن وة بيكةيرة موَلكي، سةد ساَلة  ،جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر موَلكي خَويةتي ضي طةشةي ثَي كردية ئةطةر تاثؤمان كرد بةو شكلةي كة ئَيستا هةية، ض طةشةي 
كا؟ جةنابتان باش دةدانن ثةجنا ساَليشة لة دةشس هةولَيرَي فةيكي طةورة هةبوون دةراسةيان ثَي دة

هةبوو، تةركتوريان هةبوو لةسةتا ثةجناي تائَيستاش ئةو عةردةي كة لة دةسس فةيح داية بة نيوة تَويي 
ية تَوم هةية، دةضم دةيدا، من دوَلةمةندم ئيمكانيةمت هةية، ضوار دةراسةم هةية ضوار تةروكتورم هة

عةردي سةد فةيح دةكةم بةنيوة تَوم، دوو هةدار، سي هةدار، ضوار هةدار دَومن ئةضَيرم، ئةوة بةردةوام 
بووة، بةآلم بة ضي تةنها ئاوي نةبووة ئةوةكةي تري مومكيرة هةبووة، ئَيستا بريبكةيتةوة ئةو شريكاتانة 

ة بةقةناعةتي من سةد ساَليكةش ئَيمة بريي لَي ض شةريكاتي ئةهلي ض لة رَيطاي ككومةتةوة ئةطرن
بكةيرةوة نيسبةت و تقديراتي تةوديع بكةين بةهةدار دَومن بة سَي سةد دَومن، بة دوو سةد دَومن ئةوة لة 
هةردوو قانونةكةشدا هاتووة، من كةقم نية لة سةر ئةوةي، بةآلم مومكني نية فةيكةت لة كوردستان 

ان دةضَيت، جطة لةوةيش ئةلريةوة لة دةشس هةولَيرةوة بطرة تا تابزي دياتر ديردوو ببتةوة وةبةرةو نةم
لةضوار سةد طوندي تاكو ئَيستا ئاوةدان نةبوةتةوة، فةيكي هةمووي وا لة هولَيرة لةسةر عةردةكةي خؤي 

بكةيتةوة  نية، طوندةكة ئاوةدان نةبوةتةوة و ناشبَيتةوة ضون ئاوةدان دةبَيتةوة طوندةكة؟ لةبةر ئةوةي بري
شتَيكي عةمةلي بكةين، نةدةري نةكةين ئةمة ضَون بتوانني ئيرقادي بةو شكَلة كة دانريياية، من تةسةور 

 .ناكةم بتوانني موةفةق بني، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دلَير شاوةيس فةرموو. بةِرَيز د
 :دلَير ا اعيل كقي شاويس. بةِرَيز د

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
اسس من بةوردي طوَيم لة جةنابي وةدير طرت باسي ئةوةي كرد كة كَومةَلي ثسثؤرو شارةدايان هَيراوة بةِر 

لةياساناس و لة ديراعيةكان و كةساني تر، بةآلم نةمبَيست كة كةسَيكي ئابووري ناسيان هَيرابَي، ئةم بابةتة 
، من ثَيم وابَي ئةو كَيشانةي كة لة ياساكاني راستةو خؤ ثةيوةندي بة مةسةلةي ئيدارةو ئابووريةوة هةية

، كةكاتي خؤي (60)و ياساي ( 111)ئةوةي كةثَيي ئةوتري ضارةسةركردني كَيشةي كشتوكاَل كةياساي 
دةرضوون ئةمانة هةمووي كَيشةي بؤ كشتوكاَل ناوةتةوة، لةبةر ئةوةي كة شَيوادي جَيبةجَي كردني 

بووة، بةراسس نةك فةلسةفةي بريكردنةوةكةي ئةمة لة ييةك،  وميكانيزمي جَيبةجَي كردنةكة راست نة
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لة ييةكي ترةوة بة ئاشكرا جةنابي وةدير باسي ئةوةي كرد كةئَيستا فةلسةفةي ئَيمة طَوراوة، ئَيمة لةسةر 
فةلسةفةي باداِري ئاداد و ياخود بةجَورَيكي تر لةسةر فةلسةفةي سةرماية داري ئَيمة ئةِرَوين، كَيشةيةكي 

ةورة لةوآلتي ئَيمةدا هةية، ئَيمة تةسةورَيكمان هةية كة سيستمي رذَيمي بةعس سيستميكي سَوسياليسس ط
بووة، ئةمة هةَلةية، ئةم هةَلة فيكري و فةلسةيف و ئايدولوذي و ئابووري و كومةَلايةتية بةراسس كومةَلة 

ئَيمة دةمانةوَي دةري بكةين،  هةَلةيةكي طةورة بةئيمة ئةكات، بةشيك لةو هةَلانة ئةم ياسايةية كة
دةركردني ئةم ياساية لة داهاتوويةكي نيزيكدا ئةبَي بةهَوي دياتر وَيران كردني كشتوكاَل و دياتر نابووت 
كردني جوتيارةكان و ئةو خاوةن موَلكي كشتوكاآلنةي كة ثارضة دةويةكانيان بةدةستةوةماوةو لَيرةو لةوَي 

ك ثةيدا ئةبَي كة ئةو دةوي و دارة داطريئةكات و ئةوانيش فرةئةداتة ناو كومةَلة نةهةنطَيك و ئةختةبووتَي
طةنوي شارةكان و كَيشةيةكي ئابووري و كَومةآليةتي طةورة تر بةسةر وآلتةكةمانا دروست ئةكا، بؤية من 
 ثَيم واية دؤر بةوردي ضارةسةري بكةين، ئةطةر ئَيمة مةبةستمان بةرةو ثَيشةوةبردني كشتوكاَل و دياد

كردني بةرهةم هَيرانةو خؤ ئَيمة ياساي بةرهةم هَيرامنان دةركردو بواريشمان بؤ سةرمايةدارو تواناكان 
بةجَي هَيشتوة، بؤ ئةوةي سوود لةو ياساية وةربطرين، بةآلم تاكو ئَيستا ئةوة دياتر لةساَل وا دةبَي بة دوو 

وودَيك لةو ياساية وةرطَيراوة يان واتا ئَيمة ساَل ئَيمة ئةو ياسايةمان دةر كردووةو بزان ض كَيشة يان ض س
كَيشةيةكي ترمان هةية لةشَيوادي ئَيدارةكردن، بؤية من بة باشي ئةدامن بةراسس بةتايبةتي لةمادةكاني 
داهاتوويا لة مةسةلةي ئةو دةويانةي كة تةخصيص ئةكرَي و كة تةوديع ئةكرَي بة سةر جوتيارةكانا وة 

بَي ئَيمة دؤر وريابَين ومامةَلةي لة طةآل بكةين، جطة لةوة من ئةو تَيبيرية لةسةقيتي موَلك داريةكة ئة
سةبارةت بة خاَلي ضوارةم تيكرار ئةكةمةوة، ئةطةر ئَيمة بتوانني لةضوار ضيوةي ئةم ياسايةدا خاَليك 

ية تةسبيت بكةين ئةو بِرة ثارةيةي كةتةمليك بةرامبةر بةئةو موَلكانةي كة جوتيارةكان بةدستيانةوة
بةرامبةر بةعةقد بكرَيت بة سةندوقَيكةوة بؤ طةشة ثَي كردني كةرتي كشتوكاَل وة بكرَيت بةسةرمايةيةك 
بؤ بانكي كشتوكاَلي، ئةمة ثَيم وابَي شتَيكي باش دةكةين و دةتوانني لةم ياسايةشدا جَيطةي ئةوة 

 .بكةيرةوةو، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يف فةرمووبةِرَيز دلري حممد شر
 :ر حممد شريفبةِرَيز دلَي

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
دلَير كردي كةئـةبوو مـن بيكـةم بةراسـس، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة لـةناو         . بةراسس بةشَيك لة قسةكاني من د 

خةَلكا وا باوة ئةبَي كةئَيمة لةضوار ضَيوةي ئةوةي كةثةيوةندي هةية بةجوتيارانةوة، ئـةوةي كةثةيوةنـدي   
ــةو        هةيــة ــَوكي ل ــةوا داك ــانةي ك ــةو بةش ــني ل ــَيك ب ــة بةش ــةبَي ًئَيم ــةلةي جوتيــاري ئ ــي مةس ــة كردن بةطةش

مافةبكةين بةراسس من باس لة ماظ ناكةم لَيرةيا، باس لةوة ئةكةم كة ئَيمة لةو هةرَيمةيا ضةند ئـةتوانني،  
خاني، ئـابووري ئَيمـة   ضَون ئةتوانني طةشة بـة بـاري ئـابووري ئـةم هةرَيمـة بـدةين كـة بةشـيك بـَين لـةذَير          

ــيض       ــَين ه ــةتوانني بَل ــتا ئ ــوارةوةو كةئَيس ــة خ ــةكي دؤري وا هاتووةت ــتا بةرَيذةي ــةوة ئَيس ــتوكاَليةو بةداخ كش
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سوودَيكي لَي وةرناطَيرَي، يةعين نةخاك و نة هةواو نة ئاوي ئةم هةرَيمة ئَيستا بة فرِيو ئةضَيت، ئَيمـة دؤر  
دلَيـر لـةوةدا بـوو كـة دؤر جـار ئَيمـة فـيعلن بةغـةَلتا ئـةوين،          . جار من قةسدم تـةنها لةثشـتطريي كردنـي د   

مةنتقي مشوليةت لةهةموو شتَيكا دائةنَين وا ئةدانيني كة غةَلةتَيكي طةورة، كراوة خؤ ئَيمة هةموومان لـة  
رووي دةسةآلتداريةوة ثشتطريي مشوليةت ناكةين، ضـونكة مشوليـةت ئَيسـثات بـوو كـة دةسـةآلتَيكي غةَلـةت        

ومارةسـةركردني دةسـةآلتا، بـةآلم ئايـا ئـةو دةوَلةتانـةي نةمـةتي سَوشاليسـتيان بـةكار هَيرـاوة لـة            بووة لة م
رابردووا لةِرووي ئَيرتاجي دراعيةوة بة غةَلتا رَويشتوونة تائَيستا، من واي ئةبيرم كـة دؤر دةوَلـةتاني كـةتا    

ووة دؤر طةشــةيان ديــاتر كــردووة ئَيســتا مومارةســةي ئَيســلوبي ئَيشــرتاكيةت و ئَيســلوبي تــةعاونياتيان كــرد 
لةرووي ديراعي و كشتوكاَليةوة لةوانةي كة لة نةمةتي سـةر مايةداريـة، خـؤ ئةمـة مـةعراي ئـةوة نيـة كـة         
بةكالســيكيةت بَيــر لـــةو مةســةلةية بكةيرـــةوة، بةمــةنتقَيك كةوايـــة ئــةبَي تـــةنها لــةِرووي مـــوفرةداتي       

ةم هةرَيمة بةراسس ثَيويستيمان بة طةشة كـردن هةيـة،   ئايديَولَوجيةوة قسةي لةسةر بكةين، نةخري ئَيمة ل
ثَيويستيمان بة سةر ماية داريـش هةيـة، بـةئَيرتاجي ديراعيـي سـةرمايةدارَيش، ثَيويسـتمان بـة فـةيكيش         
هةية، كـةواتا ثَيويسـتمان بـة مةبـدةئي تـةدةخولي ككومـةت هةيـة بةراسـس، مةبـدةئي تـةدةخوليش بـةو            

هــيض كاتَيــك ناتوانَيــت طةشــة بــةبواري ئــابووري بــدا بــةبَي دةســتَيوةرداني مةعرايــةي كــة فــةيح بــة تــةنها 
ككومةت خؤَي، بةبَي تةدةخولي خؤَي كـةواتا مـن موتـةفيق ئـة  لـة طـةَل قسـةكاني كـاك خورشـيد شـَيرة           
كةثَيش من وتي ئةطةر كةرةستةي ثَيويستة موستةلزةماتي ثَيويست ئامادة نةكرَيت بؤ فةيح بةراسس دؤر 

ة فةيح بةتةنها بتوانَي طةشةي ئابووري بكا، ئةمةش بةراسس ديسان جارَيكي تر دةطةِرَيتـةوة سـةر   دةمحةت
ئةوةي كة ئَيمة ناتوانني يان ناكرَيت بة مةنتقَيك بريبكةيرةوة كة ئَيمة ئةطةر دةوميان دؤر فراوان كرد بـؤ  

ن طةشةي ثـَي بكـةن، ديسـان غةَلـةت     خةَلكانَيكي تاك بةتةنيا ئةتوانن لةرووي ئيستيسماري ديراعيةوة ئةوا
ئةكةيرةوة ئةطةر بةمةنتيقي ئةوةي كة ئَيمة راست بوويرة يان غةَلةت ئيستيسـماري ديراعـي كـةبِريارمان    
ليَي دا كةياسايةك لَيرانةدا كةطواية ئةو مةسافةية دؤرة سي هةدار مةترة، ئةمة سَي هةدار دَومنة ئةكرَيتـة  

رؤذَيك لة رؤذانيش دةبَيت  لةو , ةيَلَيم غةَلةتَيكي طةورة بوو لةوةيان دامن بة قةناعةتةوة د, سةرضاوةيةك
ضونكة قةناعةت ناكةم ئةو دةوي دؤر كردنة  بؤ ئةو مةجالـة هؤيـةك بَيـت بـؤ     , ثةرلةمانة دا ضاك بكرَيت

اناوة هةدار دؤمنان د 3لةبةر ئةوة من نامةوَيت ئةو رةبتة بةيةكةوة رةبت بكةين مادام لةوَي , طةشة كردن
ضـونكة مـن ثـَيم وايـة ئةمـة      , لَيـرة دةبَيـت بـةو ئاسـتةي بـةرَيت     , بؤ ئيستسماري صـراعي و هـةتا دراعـيش   

بؤيـة ئةطـةر لـة بِرطـةي يةكـةم      , جؤرَيك لـة دةرةبةطايةتيـةكي نـوَي دروسـت دةكـات لةسـةر نـةبتَيكي نـويَ        
يـةعين بـؤ   , ويكةدةيـةكي دا كةدَيك يان سةقيتَيك دانةنَيني وةكـو ئـةوةي سـةرؤكيثةرلةمان لـة ثَيشـرت دا م     

منوونة ئةطةر ئَيمة مةو ي دراعي دانةنَيني لة ماوةيةكي دياري كراو تةكديدي نةكةين لة مـاوةي ضـةند   
ئةطةر ئةو كةسة كار لةسةر ئةو دةوية نةكات بة قةناعةتي من ئةو دةوية هةروا , مةو َيكي دياري كراودا

ةر ئةوة من واي دةبيرم بـَي مـةو ي دراعـي فعلـةن دؤر ضـاك و      لةب, دةمَيرَيتةوة و سوودي لَي وةرناطريَيت
من نامةوَيت ديسان ئةوقسةية دووباري بكةمةوة بةراسـس  , كة مةو ي دراعيش وادكة كة ضؤنة, طوجناوة

ئَيمة بانكي دراعيمان دؤر ثَيويستة و فعلةن ئةو ثَيشـريارةي كـاك عـدنان لـة كؤبوونـةوةي ليذنـةي قـانوني        
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, راستة هةموو رسوماتي ئةم وآلتة دةطةِرَيتـةوة بـؤ وةدارةتـي ماليـة    , اية ئةم بانكة هةبَيتكردي دةرورةت و
نابَيتـة  , راسـتة وةدارةتـي ماليـة موكةلةفـة دارايـي بـؤ هـةموو وةدارةتـةكان دابـني بكـات          , بةآلم ئةمة نابَيت

َيـي بانكـةوة كـةوا    هؤيةك بؤ ئةوةي خاسيةتَيكي تايبةت بدات بة بةشـي كشـتوكاَلي كـة ئـةويش تـةنها لـة ر      
 .دؤر سوثاس, ئةو رسوماتانة لةوَي كؤبكرَيتةوة باشرتة و خزمةتي بواري كشتوكاَلي دةكات, دةكرَيت

 
 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
, بــةآلم بةشــَيكي جــانيب فةلســةيف وةرطرتــووة , وةَلــآل خــؤ ثَيشــريارَيكي باشــة و قســةكانتان دؤر بــة ســوودن  

يةعين موقتـةرةكات لةسـةر ماددةكـة خؤشـة ئةطـةر بَيـت و       , ماددةكة بزات بةِراسس هني نيية بِرؤنة سةر
بـةآلم تكـام وايـة لةسـةر ئاسـس      , مةجال هةبَيت موناقةشةكة خؤشة و دةوَلةمةنـدي سةقافةتيشـمان دةكـات   

 .كاك ا اعيل فةرموو, ماددةكة رةئيتان هةبَيت
 :بةِرَيز ا اعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤر سوثاس ئةوةي من دةمويست بيكةم باسكراد

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خليل فةرموو. مريش سوثاسي تؤ دةكةم

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة واقعـي   , مريش ثشتطريي رةئي براي بةِرَيزم كاك بـاردان دةكـةم كـة لـة بِرطـةي دووةم  لـة مـاددةي يـةك        
ئةطـةر دةعـم هةيـة يـانيش ئةطـةر هـةبَيت دؤر       , ئَيمةي دراعـي كـة كـةرتَيكي موعةتةَلـة تةمامـةن      ئَيستاي

كـدود مةفتوكـة و   , هيض قـةوانني يـان كيمايـةتي ئيرتـاجي مةكـةليمان بـة شـَيوةيةكي بـاش نييـة         , كةمة
بكـةين بَلـَيني    لَيرة ئةطةر ئَيمة ئـةو بِرطةيـة تـةبيق   , هةموو شت دَيت بة بَي دةوابت و بةبَي دةرائييب باش

, ئةطــةر نــا كــةقي تةســةرويف نابَيــت و تةســبيس بــؤ ناكرَيــت, ســوودمةند ئــةو دةوي دراعيــة بــة كاربَيرَيــت
تـا ئـةو دةعمـة بـة     , بةوة وابـزامن موشـكيلةيةكي دؤرتـر خـةلق دةكـةين     , هةروةها تةسجيليش ناكرَيت بؤي

كدودة كة هةموو شتَيك دَيـت بؤمـان    ئةو كَيشةي, ئةو قةوانيين تريش نةيةن, عةمةلي و كةقيقي نةبَيت
 .دؤر سوثاس, ئةمة تةتبيق نابَيت و لة دةرةري ئَيمةدا دةبَيت, ضارةسةر نةكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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, ضونكة هةردوو ياساكة يةك دةخاتـةوة , ؤر ضاكةيةكَيكيان جارَي ئةو ياساية د, سَي تَيبيريم هةية, من دوو
ضونكة هةردووكيان لة دوو شوَين , ض مةنتيقةكاني تر دةبَيت بةيةك ياسايةك,  041ض مةنتيقةي ماددةي 

 0ماددةي  0بِرطةكة رةئيم واية لةسةر بِرطة  0لةسةر ماددةي , بؤ ئةوة ضاكة 01و  01جَي بةجَي كراون 
يــةك موشــكيلةي , بـؤ ئــةوةي ئــةو جوتيــارة تــةنها كـاري جوتيــاري بكــات  , رَيــتلـة كؤتــايي بِرطةكــة ديــاد بك 

, بةآلم بةناوي جوتيارةوة ئةردي كجز كـردووة , ئَيستا دؤربةي دؤري خةَلك تةعيرة,  طةورةمان ئَيمة هةية
ئةطـةر ئةمـة ديـاد    , نـةك مـودةيف ككومـةت بَيـت و جوتيـاريش بَيـت      , دةبَيت جوتيار بةِراسس جوتيار بَيـت 

, ئةطـةر نادةبَيـت دةويةكـة بطةِرَيتـةوة بـؤ جوتيـاران      , َيت ئةوا ئةو كةسة بؤي هةية تةنيا جوتيـار بَيـت  بكر
ئةطـةر بـؤي ديـاد بكرَيـت كـة جـةنابت       , ي هـةمان مـاددة  2لـة بِرطـةي   , نةك بةدةست فةرمانبةرانةوة بَيـت 

سـاَلة دواكـةوتووة و    01ضـونكة ئـةوة هةيـة مـن خـؤم دةويـم هةيـة        , ئةطةر سَي ساَل ئيرتاج نـةدات , طوتت
سـاَل و سـَي وةرد ئـةو جوتيـارة نـةيتواني ئيرتـاج        3ئةطةر , يان برادةرَيكي تر هةيةتي, كةس دةرعي ناكات

مـن تةئيـدي ئـةو رةئيـةي     , بةراسس ئةوةية كوردستاني كوشتووة, دةبَيت دةويةكةي لَي وةربطرَيتةوة, بدات
ئَيمـة ئةطـةر بـة نةوعـة بَيـت      , اكسادي باشرت بكرَيـت كة هةوَل بدرَيت يةعين ض, كاك خورشيد شَيرة دةكةم

ديسان تـا هـةموو ئـةردةكان كؤمـةَلَيك فـةيح هـةن دةوي كـةمي بةدةسـتةوةية بـا بـدرَيت بـة ئـةو يـةكَيكي              
ضـونكة كـة شـار قـةرةباَلَ بَيـت      , دةوَلةمةندي طةورة ئةو كاتة شارةكان وَيـرانرت دةبـن و طونـدمان نامَيرَيـت    

 .دؤر سوثاس, طونديش كةم دةبَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :سليم بةِرَيز عبدالرمحن ا اعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شـَيوةيةكي طشـس ديـاتر    يان بَلـَيني كشـتوكاَل بة  , راعةتتةبعةن بة نيسبةت دي, سَي تَيبيريم هةية, من دوو

بـةآلم  , بَيت ئةو كةرتة يان ئةو كشـتوكاَلة تةشـجيع بكـات   ككومةت دة, بارةكة دةكةوَيتة سةر ملي ككومةت
دةبَيت جوتيـار ئـةو   , ئةو مةوادة ئةطةر هةبَيت, ضؤن تةشجيعي دةكات؟ مةوادي ثَيويست بؤي تةوفري بكات

ئةطةر هـاتو ئـةو كابرايـة    , دةويةي كة لةبةر دةستيةتي ئيستييتادةي لَي بكات و ئيستغاللي بكات بؤ بةرهةم
: دووةميـان , ئـةوة يةكـةم  , تغالل نةكرد و ئيمكانياتيشـي بـدرَيَس دةبَيـت حماسـةبة بكرَيـت     ئةو دةويةي ئيس

, بـةآلم بـؤ طرانيـة   , راسـتة طرانيـة  , ئَيمة هةموو رؤذَيك هاوارمان لَي هةَلدةستَيت و دةَلَيني طرانية لـة بـادارِ  
موو ئاوةمـان هةيـة ئيسـتغاللي    ئةو هـة , بةداخةوة ئَيمة ئةو دةويةمان, ئَيمة تةماتة و خيار لةسوريا دَيرني

هؤيةكةشـي ئةوةيـة كـة    , ئةمة هؤي خؤي هةيـة هـةروا بـة هـؤ نييـة كـة ئَيمـة ئيسـتغاللي ناكـةين         , ناكةين
, دوو مـانط كـةس نييـة ئةوانـة بكِرَيـت     , ِرةدو باخ و ميـوةو ئـةو شـتانة مانطَيـك    , دةبَيتة مةو ي ديراعةت

ة ئةوخواردنـةي كـةئيرتاج دةكرَيـت بـاداِري بـؤ ثةيـدا       كةس نييـ , ئةو شتةي بكِرَيت, يةعين موشتةري نيية
ئَيمـة كـة تةماتـة دةضـَيرني بـؤ      , دةبَيت ككومةت فكر لـةوة بكاتـةوة  , ئةمة ثَيويست بة شتَيك دةكات, بكات

نةك هةر مانطَيك يـان دوو مـانطي   , ئةطةر ساردخانة دروست بكرَين, منوونة يان شتَيكي تر ساردخانة هةنة
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بـةآلم ئةطـةر سـاردخانة هـةبَيت     , نةكِرَيت و كةقي كرَيي سةيارةشي ثـَي دةرنةضـَيت  هاوين كةس تةماتةي 
ئةطـةر ئَيمـة   , هةم ميوةجات و هةم مةوادي تر دةتوانن خةدن بكةن بؤ وةختَيكي كة وةخس دراعةت نييـة 

ر جوتيــا, هـةموو وةختَيـك مـةوادي خؤمـان خؤمـاَلي دةبَيـت ثَيويسـتيمان بـة دةرةوة نابَيـت         , ئـةوةمان كـرد  
بــةردةوام دةبَيــت لــة , هةيــة ئــةو طةمنــةي لــَي بكِرَيــت, ئةطــةر بزانَيــت ئــةو طةمنــةي كــة كردوويــةتي بــاداِر

لةبـةر ئـةوة   , دؤر جار فةيح هةبووة طةمني كردووة و كةس نـةبووة لَيـي بكِرَيـت هـةوا ماوةتـةوة     , كارةكةي
وادةي كة لة هاوين ئيرتاج دةكرَيـت بـؤ   ئةو مة, دةبَيت جَيطاي بؤ ثةيدا بكات, دةبَيت باداِري بؤ ثةيدا بكات

هةر وةكو جَيطـاي تـر ئةمـة شـتَيكي ئةساسـية بـؤ ئـةوةي ديـاتر جوتيـار          , دستانيش ئيستييتادةي لَي بكرَيت
بـةَلكو كـةيوانات   , ككومةتيش لةسةريةتي تةشجيعي ئةو كةرتة بكات نةك هةر ديراعةت, تةشجيع بكرَيت

ثَيويستة ئيهتيمامي ثَي بـدةن و لةييـةن ككومةتـةوة تةشـجيع      لةبةر ئةوة, و دةواجن و هةموو ئةو شتانة
, دةوي وةربطرم و هيض كشـتوكاَلي تَيـدا نةكـةم   , لة ييةكي ترةوة موراقةبةيةك لةسةر ئةوة هةبَيت, بكرَيت

بـاداِر هـةر طـران دةمَيرَيتـةوة     , هيض ئيستييتادةم بؤ ميللـةتي خؤشـم نـةبوو   , يةعين هيض ئيستييتادةم نةكرد
لةبـةر ئـةوة شـس    , ئةو باداِرة بارطرانيةكي دؤر طةورةية لةسةر ملي ميللةت, ؤن ئَيستا دةيبيرنيهةروةك ض

, كة شتيشمان لة دةرةوة هَيرا دوو بةرامبةر لةسةر ئَيمة ِرادةوةسـتَيت , خؤمان نيية و شت لة دةرةوة دَيرني
 .دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غيتور فةرموو

 :سعيد خممورياهر طبةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس لةطةَل ئةوةدام كة دةوي بدرَيتـة جوتيـار كـة ضـةند سـاَلة بـةكاري       , من لةطةَل مةبدةئي ياساكةدام
ئَيسـتا كـاتي جـَي بـةجَي كردنـي نييـة لةبـةر        , بةآلم داواكارم كة ئةو ياساية لةو وةختةدا دواخبرَيت, هَيراوة

مةســةلةي ناوضــة , ي كــة برادةرانــي تــريش باســيان كــرد ’بةتايبــةتي ئــةو خــالَ , كــةمية, ضــةند هؤكارَيــك
ناوضة بةعةرةبكراوةكان هةر ئةوة نيية كة جةنابت طوتت لةوانةيـة بطةِرَيرـةوةو جـَي    , بةعةرةب كراوةكان

و يةك لة كَيشةكان مـةمخور بـة دةشـس مـةمخور و قـةراج      , كَيشةي دؤر طرنط تر لةوة هةية, بةجَي بكرَيـ
تـا  , هةر هةمووي ئـةتيتا كـراوة بـؤ وةدارةتـي ماليـةي عَيراقـي      , هةدار دؤمنة 2111طوَير و كةندَيراوةشةوة 

يـش بوونـة   :ئةو دةوي و دارانةي كة مـولَ : دووةميان, ئَيستاكة ئةو بِريارة هةَلرةوةشَيردراوةتةوة ئةوة يةك
, ةمان كاتـدا ئـةو عةقدانـةي كـة كـراوة     لة هـ , ئةوانيش هةمووي ئةتيتسا كراون بؤ وةدارةتي ماليةي عَيراقي

ــة    ــان بوونــ ــة هاوردةكــ ــةناوي عةرةبــ ــدةكان بــ ــة    , عةقــ ــةو عةقدانــ ــتاكة ئــ ــا ئَيســ ــةرةب تــ ــة عــ دراوةتــ
بــةِرَيز وةديــري كشــتوكاَل طــوتي ئَيمــة , لــةو كاتــةدا بــةرة ي بــةناوي عةرةبةكانــة, هةَلرةوةشــَيردراوةتةوة

م ئـةوة بـزانني كـة ئـةدمووني سـوريا خـراثرتين       مـن كـةد دةكـة    ’سوودمان لة ئةدمووني سوريا وةرطرتـووة 
كـم   01ضونكة بةدرَيذايي سرووري سوريا لةطةَل باشووري كوردستان دا و بـةقوآليي  , ئةدموونة لةم رووةوة

هةموو جوتياري كورد دةركـراوة و عةرةبـة هَيردراوةتـة ئةوشـوَيرانة و     , شوورةيةكي عةرةبي دروست كراوة
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بؤيـة ئَيمـة نـاتوانني سـوود لـة ئـةدموونَيكي خـراث وةربطـرين بـؤ          , ثؤ كـراوة دةويةكان بةناوي عةرةبةوة تا
يةعين جَي بـةجَي كردنـي ئـةو ياسـاية تـا رادةيـةك       , لة رووي ئاوةدانكردنةوة, دوو, ئةوة خاَلَيك, كوردستان

لةبــةر ئــةوة ككومــةتي كوردســتان لةســةرةتاي ئــادادكردني ئــةو   , دذي مةبــدةئي ككومــةتي كوردستانيشــة
ئةطـةر نـا نـوَي    , ةدا طوتي عةقدة دراعيةكان نـوَي ناكةيرـةوة تـا جوتيارةكـان نةطةِرَيرـةوة طونـدةكان      ناوضان

كـة جوتيـاريش   , بةآلم ئَيستا تؤ بَيي دةويةكة تةمليك بكةي جوتيارةكة ناطةِرَيتـةوة طوندةكـةي  , نةدةكراوة
بَلـَيم كـة ثَيشـرت ككومـةتي      مرحـةد دكـةم ئـةوة   , نةطةِراوة طوندةكةي ثةرة بة كـةرتي كشـتوكاَليش نادرَيـت   

ضـونكة بةشـَيك لـة ئـابووري     , عَيراقي ئةو طوندانةي تَيك دا لةوةوة ويسس ذَيرخاني كوردستان هةَلتةكَيرَيـ
ــتان ــتوكاَلة , كوردس ــي كش ــي سةرةكيش ــةما و    , بةش ــتوكاَلي ن ــاجي كش ــرا ئيرت ــةراث ك ــة طوندةكانياخن ــةآلم ك ب

بؤيـة مـن ثَيشـرياري ئـةوة دةكـةم ئـةو ياسـاية        , ةبةرهَيرـةر ميللةتةكةش بووة ميللـةتَيكي بةكاربـةر نـةك و   
ديـاتر لـة   , طرفتَيكي تريش هةية لةو مةسةلةية بة تايبةتي لة كةنـدَيراوةو ناوضـةي سـةرطةِران   , دواخبرَيت

ئةو برية نةوتانة هةمووي لـة دةوي كشـتوكاَلي و دةوي موَلـك دايـة ئـةو دةويانـةش       , برية نةوت هةية 321
ناكرَيـت ئـةو   ,تـاوةكو ئـةو طرتيتانـة ضارةسـةر نـةكرَيت     , ئَيمة ئـةو طرفتانـةمان هةيـة   , اوةهةمووي ئةتيتا كر

بـةجَي بـةجَي كردنـي ئـةو ياسـايةش ناضـَيت       , بؤية ثَيم واية دواخسـتين باشـرتة  , ياساية جَي بةجَي بكرَيت
ــووة      ــتةر ثــالن ب ــي ماس ــة داخل ــةتيتاي دةوي و دار ك ــةلةي ئ ــايةي مةس ــؤ ئــةو ياس ــةلةن , تــةعويز ب ــؤ مةس ت

دةضي لة قوشتةثة دةوي دةدةيتةوة ض تةئسري لـة وةدعـي وي   , جوتيارَيك لة طةدنة دةوي لَي سةندراوةتةوة
خوَيردنـةوةي يةكـةمي بـؤ     21/00/2111خاَلَيكي تر ئةوةي من تَيبيين دةكةم ئةو ياساية كـة لـة   , ناكات

دارايـي و ئـابووري راثـؤرتي نييـة      بةآلم نادامن بـؤ ليذنـةي  , كرا و ئاراستةي ليذنةي دارايي و ئابووريش كرا
خاَلَيكي تر ئةوةي كة لَيرة ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة هةَلوةسـتةي لةسـةر بكـةين بـة تـةنها         , لةسةر ئةم ياساية

يـةعين  , شـةنطاملان هةيـة  , شـَيخامنان هةيـة  , كـةركووكمان هةيـة  , هةر ئةو مةنتيقانة نيية لةدةشس هةولَير
ــةيان    ــةو طرفتان ــةمووي ئ ــانة ه ــةو ناوض ــة ئ ــة    , هةي ــؤ عةرةب ــد ب ــي عةق ــةكانيان و كردن ــةتيتاكردني دةوي ئ

لــة رووي رة ياتــةوة , تــاوةكو ئَيمــة نرةطةيرــة نةتيجةيــةك ئــةو خةَلكانــة دةرةرمةنــد دةبــن  , هاوردةكــان
بؤيـة دةبَيـت تـؤ بضـي     , عةرةبةكة دَيت عةقدةكةي خؤي دةهَيرَيت و دةَلَيت ئةوة عةقدةكة كة بةناوي مرة

لـةرووي ياساييشـةوة كـةقي    , بةشـَيك لـةو عةرةبانـة هـاوآلتي ئـةو ناوضانةشـن      , بكةي دةويةكة بةناوي ئةو
بؤية بَي هةَلوةشاندنةوةي ئـةو بِريارانـةو بـَي    , ليذنةي ياسايش لةوَي دانيشتوون, خؤيةتي داواي ئةوة بكات

, قورس دةبَيت ئةو ياساية جَي بةجَي كردني, ئةوةي كة لةرووي نزاعاتي موَلكي ئةوانة يةكاليي نةكرَيرةوة
, ئَيمة راسـت بـني  , بؤية بةراسس ثَيويست دةكات, جارَيكي تر ئَيمة غةدر لة جوتياري كوردستان دةكةيرةوة

هةر ياسايةك كة دةردةضَيت كؤمةَلَيك خـةَلك تَييـدا سـوودمةند دةبَيـت و كؤمـةَلَيك خـةَلكيش دةرةرمةنـد        
ؤيـة ئَيمـة شـتَيك بكـةين ديـاتر بةرذةوةنـدي خـةَلك        ب, بةآلم دةبَيت دةبَيت ئَيمة بزانني ضي دةكةين, دةبن

 .لةطةَل رَيزمدا, رةضاو بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان فةرموو
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 (:ئامَيدي ديلمان)بةِرَيز حممد امحد صاحل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكـةم لةسـةر بـةديلي    هـةروةها تةئيـدي كـاك دلَيـر     , لةبِرطةي ضوارةم قسةي مريان كرد سوثاسـيان دةكـةم  
شـتَيك ديـاد بكـةين بَلـَيني     ( ثَيضةوانةوة يان بعكسـة )لة بِرطةي دووةم ثَيشريارَيك دةكةم كة لةثاش , رةمزي

بـةَلكو تةوادونـةك دروسـت دةكـات لـة      , ئةمة جياواد نابَيت لةطةَل باداِري ئاداد( ومع تليقة الدعم احلكومي)
اتي ئةمين ئةمريكا و صردوقي نةقدي دوةلي و بانكي دةولـي  لةسةر هةموو دغوت, نَيوان ككومةت و مونتج

لةسةر ئيتيحادي ئةوروثي كة دةعمي مونتةجي دراعي تَيداية بضَيت بؤ باداِري ئـادادي  , و تيجارةي عالةمي
ئةمـة منوونةيةكةلةسـةر   , 2103بةآلم ئيتيحادي ئـةوروثي رةفزيـان كـرد و تـةئجيليان كـرد بـؤ       , ئةمريكي

مومكيرة هةندَيك شت تةئجيل بكرَيت بة ثَيي كاَلـةتي هـةر كؤمةَلطايـةك و دةوَلـةتَيك بـة      باداِري ئاداد كة 
 .دؤر سوثاس, تايبةتي بؤ ئيرتاجي دراعي ئَيمة دؤر ثَيويستيمان ثَيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عو ان فةرموو

 :امني امحد محد عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ا قسةكةي كاك ئارَيز كة باسي ئةو دةويانةي كرد كة ساَلي رابردوو ياساي ئةتيتا لـةو ثةرلةمانـة   وةَلآل سةرةت
كم لة دةوروثشس  01طوندي دةشس هةولَير كةوترة دائريةي ئةو ماستةر ثالنةي كة  33دةرضوو دياتر لة 

تـي دراعـة وةكـو جـةنابي     كـة سـرتاتيذيةتي وةدارة  , هةولَيردا باس لة سرتاتيذيةتي وةدارةتي دراعة دةكرَيـت 
 31بةآلم بة ثَيي ئةو ماستةر ثالنة كة دياتر لة جوتيـاراني  , وةدير ئيشارةي ثَيدا بؤ دياد كردني بةرهةمة

طوند ئةو دةوية دراعيةي كة باشرتين طوندي دةوي دراعي و كةودي ماسـي و بـريي ئـاوو ئـةو دةويـة       41 -
 41 - 31يةعين ئةو جوتيارةي ديـاتر لـة   , ياسا ئةتيتايةيةباشانةي دةوروثشس هةولَير ئةوانة بة ثَيي ئةو 

طوندي دةشس هةولَير تةخت دةكرَين يان تةخت كراون وةكو خؤيان دةَلَين بةو ماستةر ثالنـةي كـة ئـةوان    
لةبـةر ئـةوةي كـة لـة جيـاتي دةويـة       , ناويان لَيراوة ماستةر ثالن بةسةر جوتيارةكاني دةوروثشس هـةولَيردا 

ئةوةي كـة بـذَيوي ذيانيـان لةسـةرة دةوي و خانووبـةرةيان دةدرَيـَس       , دةوية كشتوكاَليةكانيان, دراعيةكانيان
بةِراسس وةكو ثرسيار لة وةدير كراوة طةيشتووةتة كوَي ئةوئيشـة كـة بةِراسـس جوتيارةكـان     , وةكو تةعويز

بةآلم وا , َيكي دؤر باشةجةنابي وةدير ئاماجني وةدارةتةكةي وةكو سرتاتيذ ديادكردني بةرهةم شت, بارطرانن
دةدامن بؤ ئةو ئاماجنة هةنطاوَيكي تةمهيدي ثَيش جَيبةجَي كردني ئةو ياسايةي كة قةرار بَيت دةرضَيت لة 

, ثةرلةمان ئةويش كة ي نيزاعاتي ئةو دةويانةي كة لة كوردستان دا ئةو طوندانةي كـة نيزاعيـان تَيدايـة   
سَي داراوة هةية لةوة دةضَيت , و دةمةنَيكي دؤر طرفس تَيدابووة ئةو دةويانةي كةواي كةوا بة درَيذايي ساَل

لـة موسـتةَلةكاتي   , كة مـةيك و خوردةمالـك و جوتيـارن   , وةدارةتي دراعة و ياساييةكان ئيعرتايف ثَي نةكةن
بـةآلم دراعـي بةدةسـتةوة بـووة و هـةموو ئـةو قانونانـةي كـةوا لـة          , دراعة و وةدارةتي دراعة لةوة دةرضَيت

و  17و قـةراري  0019ي سـاَلي  01كة لة دةمـاني تسـوية تـا دةطاتـة قـةراري       0093مي ثَيشوو لةساَلي رذَي
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يةعين ئَيستا دؤر طوند كة ئاوةدان نةكراونةوة لةبةر ئةوة نيية كة جوتيارةكة يان خاوةن , و ئةوانرة 001
كًيشـةي  , نيزاعـي هةيـة  , ةلةبةر ئةوةي كة بةفعلي طرفس هةيـ , موَلكةكة كةد نةكات دةويةكةي دةرع بكات

ئايا وةدارةتي دراعة ض هةنطاوَيكي سرتاتيذي بؤ كة ي ئـةو كَيشـانة نـاوة؟ ئايـا     , جدي لة دةويةكاندا هةية
بـؤ  , ئةو ياسايةي كة خوَيردرايةوة هةم ليذنةي ياسايي و هةم ليذنـةي دراعـة كـة ي ئـةو كَيشـانة دةكـات      

ي ياسـايي كـة بـةناوكردن و دَلخـؤش كردنـي جوتيـار يـان        ئيرجـا دوو دةعـم دةعمـ   , ئةوةي كةوا باس بكرَيت
ضـونكة وةكـو كـاك    , خاوةن موَلك بة دةويةكةي و دةعمي تةكريكي كـة بـرادةران باسـيان كـرد ئـةوة طرنطـة      

بةآلم ئةو مةسرةفةي كة كردوويةتي لة باداِر نيـو  , عبدالرمحن باسي كرد كابرا دةويةكةي كردووة بة طةمن
 .دؤر سوثاس, كةواتة ِرادةوةستَيت و واد لة دةويةكةي دَيرَيت, ئةوةندةي بؤ ناكاتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عو ان فةرموو

 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و خؤشـي   ئةطةر بةثَيي ئةو ياساية بَيت كةواتة ككومـةت هـيض دةوي نامَيرَيـت   , وةَلآل من ثرسيارَيكم هةية
كة ككومةتيش دةعم نةكات باوةِرناكةم , لةبةر دةباتة دةرَي لة تةشجيع كردني و بةرهةمهَيراني كشتوكاَلي

بة هيض شَيوةيةك مةسةلةي بةرةهةمهَيراني كشتوكاَلي لة وآلتةكةمان طةشة بكات و خةَلك لَيي سـوودمةند  
َلي بدات ئةطةر ككومةت سةهمي تَيدا نـةبَيت  كةس ناتوانَيت لة خؤِرا طةشة بة دراعة و كاري كشتوكا, بَيت

ئةطةر بة ثَيي ئةوة بَيت نادامن وةدارةتي دراعةش مةعراي بووني , يان موساهةمة نةكات يان هاوكار نةبَيت
ئةطةر هـيض دةويـةكي نـةبَيت ككومـةت وةدارةتـي دراعـةش كـةوا موبـةرري بـووني          , نامَيرَيت لة كوردستان

من ثـَيم وايـة دةبوايـة ئـةو ياسـاية كةياسـايةكي طرنطـة وة لـة دوا رؤذ رةنطـة           ,نابَيت و ناش بَيت لةمةودوا
سةرئَيشة بؤ دؤربةي دؤري ثَيكهاتةكاني دانيشتووي كوردسـتان دروسـت بكـات بـة كيـزب و ككومةتيشـةوة       

و بـةآلم بـةرةئي مـن دةبـوو ئـة     , ئةو ياساية بةئاساني تَيثةِر ناكرَيت و ئَيمة دةبواية دياتر ديراسـةي بكـةين  
ياساية تةنها باسي ئةو عةقدة دراعيانـة بكـات كـة لـة سـرووري فراوانكردنـي ماسـتةرثالني شـار كـة طـةورة           
ــة قــةرةبوو            ــةنها ئةوان ــةنها و ت ــةوَيت ت ــارةواني دةك ــة و بةبــةر ش ــان هةي ــةي دةوي ــةو جوتياران ــت ئ دةبَي

كة ثةلـة كردنـي وةكـو    ضـون , ئةوانةي تر بةرةئي من ئَيستاش عةجةلـةي لـَي نـةكرَيت باشـة    , بكرابوونايةوة
فعلـةن  , ئةوةي كة كاك غيتور باسي كرد فعلةن ئَيمة ضـةندين شاروشارؤضـكة و مةنتيقـةي فراوامنـان هةيـة     

جطة لةوةش دؤربةي ئةو , يةعين بة تةواوي ثشتطريي ئةو رةئية دةكةم, دةويةكان بةناو عةرةبي هاوردةية
واتر ضؤن كةل دةكرَيـت؟ بـةرةئي مـن ثَيشـرياري     ئةدي ياساي نةوت د, عةقدة دراعيانة برية نةوتي تَيداية

جوتيارةكـان دةرةرمةنـد دةبـن    , تةنها ئةو عةقدانةي لةطةَل فراوانكردني شـارةواني و شـارةكان  , ئةوة دةكةم
لةييـةكي تـر مةسـةلةن    , تةنيا ئةو جوتيارانة قةرةبوو بكرَيرةوة و ئةواني تر كَيشةمان بؤ دروسـت دةكـةن  

هـةدار   2, ئَيمة وةكو كيزبةكان بةعام ضةند شؤِرمشان كرد لة دذي مةيك, رةوةئَيمة مةيك دروست دةكةي
لةوانةيـة شؤِرشـي تـر    , دؤمني ثشتاو دةدةية جوتيار بةِراسس ئـةوة ديسـانةوة كَيشـةمان بـؤ دروسـت دةكـات      
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راوانـي  ديسانةوة من رةجا دةكةم تةنها ئةو خاَلة جَيبةجَي بكةن كةلةطةَل ف, دروست بَيتةوة لة دذي مةيك
 .دؤر سوثاس, شار جوتيار لَيي دةرةرمةندة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر فةرموو

 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةم ياســاية لةســةرةجنامي ياســاي ذمــارة ثَيرجــةوة هــاتووة كــة  , هــةروةكو جــةنابت ثَيشــرت ئيشــارةتت ثَيــدا
 0ي مـاددةي  2مـن لـة بِرطـةي    , لةو دةوية و ئةردة وةربطرَيت كة بةدةستيةوةتي جوتياري كوردستان سوود

كةقي تةسةروفت داوةتَي و بؤشـي   0بِرطةي  0لةبةر ئةوةي لة ماددةي, دا هاوِرا دة  لةطةَل كاك باردان دا
ــت بــةناوي جوتيــارةوة , تةســجيل دةكــةي بــةناوي جوتيارةكــةوة  كــة كــرا بــةناوي  , ثــَيم خؤشــة دةوي بكرَي

بــؤ ئــةوةي ئيســتييتادة لــة  , هــةوَلي ديــاتر دةبَيــت بــؤ بةرهــةم هَيرــان , جوتيــارةوة كةماســي ديــاتر دةبَيــت 
بـةآلم ئةمـة بـةتاقي تـةنيا نابَيتـة هـؤي ئـةوةي كـة         , ئةردةكةي بكات و ئةردةكةي خؤي دياتر خؤش بوَيـت 

من ثَيم , عيمان دياتر بَيتبةروبوومي كشتوكاَلي لة كوردستان دا ثةرة بسَيرَيت و دياد بكات و بةرهةمي درا
سورةتَيكي قةيد بة تاثؤ كة ئةوة , واية كة ئَيمة كةقي تةسةروفمان داية و بةناوي ئةوةوة تةسجيل بكرَيت

جؤرَيكة لة جؤرةكاني كةقي مولكيةت بؤضي بؤشي نةبَيت هةموو تةسةروفَيكي قانوني لةسةر وموَلكةكةي 
ئيزالةي بكـات  , ي كة مةتةسةرف بؤي هةية رةهين بكاتكةقي تةسةروف كةقَيكة لةو كةقانة, خؤي بكات

لةبــةر ئــةوة ثــَيم وايــة ئــةو  , و بييترؤشــَيت و دةرعــي بكــات بــة هــةموو نةوعــة ياســايةك بــةكاري بهَيرَيــت  
ضـونكة فـةيكي   , بؤ ئةوةي فةيح خؤي ناتوانَيـت , دا 0هةر لة ئةساسةوة نةمَيرَيت لة ماددةي  2فةقةرةي 

اتوانَيت بة وجودي سورةت قةيدَيك دةويةكـةي بـةرَيت بـةِرَيوة و ئيرتـاجي دراعـي      كورد بة تةئكيد ئَيستا ن
بــؤ ئــةوةي بتوانَيــت بــةو , كــة ئــةو ناتوانَيــت بــا ئــةو فرســةتة بدةيرــة دةســت كــةرتي تايبــةت , ديــاد بكــات

بَيت  با فةيح مادام كةقي تةسةرويف هةبَيت با كامل, رةئسمالةي كة هةيةتي بةكاربهَيرَيت و ئيرتاجي بكات
ئيلغا بكرَيت و قةيدي بؤ دانةنَيني بؤ ئةوةي بتوانَيت سبةي كة  2بؤية ئةو بِرطةي , كةقي تةسةروفةكةي

بـةدةلي رةمـزي ئةطـةر    , لةييةكي ترةوة باس لةسةر بـةدةلي رةمـزي كـرا   , ثَيويسس ثَيي هةبوو بييترؤشَيت
رسومات و دةرائيـب دةضـَيتة خةدَيرـةوة     ئَيمة بطةِرَييرةوة بؤ دةستووري عَيراقي لة ئةعمالي سيادة هةموو

ئايا ئةم ثارةيةي كة وةردةطريَيت دةضَيتة رسومات يان دةرائيبـةوة؟ ئـةوة جـةنابي    , لة ككومةتي ئيتيحادي
ثــَيم وايــة خبرَيتــة بانكَيكــةوة بــؤ تةمنيــةي كــةرتي دراعــي يي خؤمــان بــةكاري , وةديــر ئيشــارةتي ثَييــداوة

بـةدةيتي ئيجـار   ( اليت ترتتـب بـذمتهم  )دةَلَيت دةفعي بةدةيتي ئيجاة  3طةي خاَليكي تر لة سةر بِر, بهَيرني
كةي دروست دةبَيت؟ ليذنةي ياسايي ثَيمواية لـة مـن باشـرتي لـَي دةدانـن كاتَيـك كـة عيالقةيـةكي عةقـدي          

 ضؤن ئـةو بةدةلـة ئيجارةيـةي   , هةبَيت ئةو لَيرة ئةوة باس دةكات كة تةسوية نةكراوة بة ناوي فةيكةكةوة
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يـاخود لـة رؤذي تةسـجيل كـردن     , لَي وةردةطريَيـت؟ بؤيـة ئةطـةر وابَيـت ثـَيم وايـة بكرَيتـة ئـةجري ميسـل         
 .دؤر سوثاس, بةناويانةوة بةدةيتي ئيجار لَييان وةربطرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك درار فةرموو

 
 

 :منيا طاهربةِرَيز درار 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دواي  2111ي سـاَلي  9ئةو ياساية لة ئةجنامي دةرضووني ياسـاي ذمـارة   , بتان ئاماذةتان ثَيداهةروةكو جةنا
دةوي دةرضوو ياساي بووذاندنةوةي دةوي تـةنها مشـولي ئـةو دةويانـةي دةكـرد مـوَلكي        9ئةوة ياساي ذمارة 

كـة طرَيبةسـتيان    خةَلكَيكي دؤر هاواري لَي هةستا بـة تايبـةت ئةوانـةي   , كة تاثؤي دراعي بوون, سرف بوون
ضـةند سـاَلَيك   , هةبوو كاتَيك كة دةكةوترة ناو سرووري شارةوانييةكانةوة دةيان طوت ئةي ئَيمة ضي بكـةين 

ليذنـةي  , بؤية لة ئةجنامي هاواري ئةو خةَلكانة ليذنةي دراعـة , ئةو دةويانةي كة بةعةقد هةبوو لةسةريان
مـن لَيـرةوة سوثاسـي هةسـس ئـةو ليذنانـة       , ان كَيشـاوة بة ِراسـس ئـةركَيكي دؤريـ   , ليذنةي شارةواني, ياسايي
, بةآلم لة ناوضةيةك دا دةذيم كة كؤمـةَلَيك جوتيـاري تَيدايـة   , من لةو ليذنانة دانيم كة ناوم هَيران, دةكةم

بةِراسـس ئـةو ياسـاية كةدةرضـووة لـة ئـةجنامي       , ي دةويةكانيان عةقدي دراعيـة % 00كة ئةو جوتيارانة لة 
ــاواري ئــةو خةلَ  ــة دةرضــوو ه ــاو ســرووري شــارةواني      , كان ــةكانيان دةكةوَيتــة ن ــان دةكــرد كــة دةوي , هاواري

مـان دةركـرد هـةر لـة      9ئةوة بوو ليذنةي دراعة ساَلي ثار كة ياسـاي ذمـارة   , نيسبةتَيكيان بؤ دياري بكرَيت
ةو ياسـايةي  ئَيسـتا ئَيمـة كـة ئـ    , بـةآلم دةنطـي نـةهَيرا   , راثؤرتةكةي خؤيان ئةو نيسـبةتةيان ديـاري كردبـوو   

خؤدطـة ئـةو ياسـاية ثـار جـَي بـةجَي كرابـا نـةك ئَيسـتا كـة هةنـدَيك لـة             , تةئيـدي دةكـةم  % 011دةرضووة 
ضونكة ئةو ياساية برادةريرة لَيتيان ناشارمةوة ئةو دةويانة كة تاثؤ دةكـرَين بـة   , بةِرَيزان دةَلَين دواخبرَيت

ساَل يةَلآل تاثؤي  4يةعين بة , ساَلي دةوَيت 4ساَل و  3كةمرت لة , رؤذَيك و دوو رؤذ و سَي رؤذ تاثؤ ناكرَين
لةماوةي ئةو ضوار ساَلةي ئةطةر ئةو جوتيارانـةي كـة عةرةبـةكان هاتوونةتـة     , ئةو دةويانة جَيبةجَي بكرَيـ

سةر دةويةكانيان و عةقديان بؤ كـراوة كـة ئَيمـة توانيمـان ئـةو عةقـدة لةسـةريان يببـةين ئـةوة ئـةو كـات            
لةبةر ئـةوةي عةقـدي تـاثؤ كردنـي ئـةو دةوي و دارانـة كـارَيكي        , ةضوار ساَليش هةر ناتواننيدةتوانني كة ب

دةركردنـي ئـةو ياسـاية بـؤ ئـةو خةَلكانـةي كـة دةوي عةقـديان هةيـة و دةكةوَيتـة نـاو            , هةروا ئاسـان نييـة  
 7جوتيارةكان  لةييةكي ترةوة من لةناوضةيةك دا دةذيم, سرووري شارةواني بةراسس مافةكانيان ناخورَيت

ئةطـةر كةسـَيك بتوانَيـت هـةدار دؤمن بكِرَيـت يـان       , من ثرسيار لة ئَيوة دةكةم, دؤمن دياتريان نيية 0, دؤمن
كةواتـة دورسـت   , دؤمن بـةكاربَيرَيت  01دياتر لة هةدار دؤمن تواناي دياتر نيية لة جوتيارَيك كـة ناتوانَيـت   

سـَيك لـة ناوضـةي طـةرميان هـةدار دؤمن دةوي بكِرَيـت و       ئةطـةر كة , بووني كةرتي تايبةت شتَيكي دؤر باشة
مةشروعَيكي طةورةي لةسةر دروست بكات هةر جوتيارةكاني ئةوَي دةبرةوة كرَيكار لـة مةشـروعةكةي وةي   
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دؤمنةكةي  01و ئةو ثارةي كة بة كرَيكاري دةستيان دةكةوَيت دؤر دياترة لةو ثارةي كة بةرهةمي دَيرن لة 
خـةَلكانَيك هـةن دؤر بـةتوانان و خـةَلكانَيكيش     ,  خةَلكي بـةتوانا و بـَي توانـا هةيـة    ضونكة بةراسس, خؤيان

ثشـتيواني ئـةوة دةكـةم ئـةوةي مـام خورشـيديش طـوتي مـن         % 011لةبـةر ئـةوة مـن    , هةن دؤر بـَي توانـان  
لـةوةي   بـةآلم , بةآلم بةراسس ئةو تَيبيريانةي مام خورشيد طوتي لةناو ئةو ياسايانةدا نييـة , تةئيدي دةكةم

بـةآلم  , ي دةكةم راستة ئةو ثَيشريارانةي مام خورشيد طوتي ثَيشرياري دؤر ضاكن%011كة طوتي ثشتيواني 
ئةو ياسايةي كة ئَيمة ئَيسـتا دةمانـةوَيت دةري بكـةين و ثشـتيواني لـَي بكـةين ياسـايةكة كـة بةراسـس ئـةو           

م كة بوو بة تاثؤ كـةقي خؤيـةتي وةكـو    بةآل, جوتيارانةي دةويان هةية و دةويةكةيان  عةقدة بيدة بة تاثؤ
 .دؤر سوثاس, تاثؤ دراعيةكاني تر هةموو شتَيك مشوليان بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوو دةقيقـة و  , طلةيييش لة من كرا كامت تةكديـد نـةكرد  , ئةو ماددةية دؤر قسةي لةسةر كرا, دؤر سوثاس

, مانطَيكيش نةورؤد قسةيان نةكردووة, نط عوتَلة بووسةبةبةكةشي ئةوة بوو كة دوو ما, سَي دةقيقة نةبوو
ئةطــةر ئيجـادةم بــدةن بطةِرَييرــةوة ســةر ثرنســيثي  , بــةآلم بـؤ مــاددةي دواتــر وانابَيــت , طـومت قةيــدي نييــة 

بةشـَيكيان فكـري بـوون و بةرنامـة بـوو بـؤ       , ئةو قسانةي كـة كـران  , ئةطيرا ناتوانني تةواوي بكةين, خؤمان
ضـي ككومـةت بيكـات بـؤ ثشـتطريي      , هةموومان موتةفقني لةسـةر ئـةوة  , كشتوكاَل ضؤنيةتي بووذاندنةوةي

مـن ئامـاذةم بـةوةش كـرد لـة      , هةموومان دةدانني جوتيار ناتوانَيت ئيعتيماد لةسـةر خـؤي بكـات   , جوتياران
َيت كؤبوونةوة كة هةتا طةمن و جؤ ككومةت ئةطةر لة جوتياري نةكِرَيت بة نرخَيكي طوجناو لة باداِر ناتوان

رةغمي ئةوةي ئةو هةموو رَيطاية دوورة دةبِرَيـت  , مونافةسةي ئةو طةمنة بكات كة لة ئةمريكاوة دَيتة ئَيرة
ــةي دةدةن  ــي بارةك ــرة  , و كرَي ــةردان ت ــانيش ه ــةآلم ديس ــة , ب ــاي تادةي ــةوة دوني ــة واي  , ئ ــاي جيهانطريي دوني

ةرةنسـا ككومـةت ئةطـةر ثشـتطريي لـة      لـة ف , لَيكردووة نةتوانني مونافةسةي دؤر لة وآلتان نـةك هـةر لَيـرة   
مةنتوجاتي خؤي نةكات ناتوانَيـت مونافةسـةي مـةنتوجاتي وآلتـاني تـر بكـات وةكـو تـايوان و ئةوانـةي كـة           

, بؤية بةرنامةي ككومةت بؤ ثشتطريي كردني جوتياران و وآلتي ئَيمة كشتوكاَلية جطـة لـة نـةوت   , هةردانن
دةبَيـت ككومـةت بةرنامـةي    , دؤري خـواردووة و دواكـةوتووة  دووةم مةسدةر ئةطةر ضي ئَيستاكة دةرةبـاتي  

لةدميين ئةو بةرنامةية ثشتطريي جوتياران و بانكي دراعي بـةوةي  , كةس لةسةر ئةوة خياليف نيية, هةبَيت
ميزانيةي تايبةتي بؤ دابرَيت كةس , كة ئةو رسوماتانة ئةطةر لة ئايردةدا بةرنامةيةكي سردوقي بؤ دابرَيت

دةبَيت ئَيمة بةرنامةي درَيذخايـةمنان هـةبَيت بـؤ ئـةوةي دراعـةتيش ببَيتـة مةسـدةرَيكي بـة          ,خياليف نيية
ــوةت ــان   , ق ــؤ دوارؤذم ــة ب ــةمان دراعي ــونكة وآلتةك ــةر    , ض ــاد لةس ــةنيا ئيعتيم ــرتاتيذميان ت ــةلةي س ــؤ مةس ب

اذةي مةسـةلةكةي تـر ئامـ   , ئةمـة لةييـةك  , ككومةتي مةركةدي نةكرَيت و لةسةر داهاتووي نةوت نـةكرَيت 
ئةطـةر ئيزافةيـةك بـؤ ئـةوة     , مةو ةكة ئةطةر برادةرانـي ليذنـةي قـانوني و كشـتوكالَ     3ثَيكرا تةكديدي 

كـاك غيتـور و كـاك عو ـان بـاني      , ئةويش باثري كامال داواي كرد كة ئـةم ثرؤذةيـة دواخبرَيـت   , بكرَيت باشة
كـاك دراريـش ئـاخر جـار     , وة نـةكرد لةراسس دا برادةراني تر ئاماذةيان بؤ ئة, مارانيش هةمان قسةيان كرد

لةبةر ئةوة بة كةقيقةت  موبـةريراتي  , كة دؤر كةس تةئيدي نةكرد هةر ئةو سَيية, عةكسةكةي باس كرد
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ضـونكة ئةطـةر   , دةرهَيراني ئةو ياساية بةرةئيي من دؤر دؤر بة قوةت ترة لةو موبةريراتةي كـة دواخبرَيـت  
لة نةتيجةي دروست بووني كَيشة ثاش دةرضـووني ياسـاي   , ةوامنماناي واية كَيشةكان بةرد, ئةوة دواخبرَيت

ي ئةم كَيشةية دروست بوو و خةَلكَيكي دؤر لة جوتياران كة دةرةرمةندن داوايان كرد و بة  كؤمةَل 9ذمارة 
, لةبةر ئةوة ئةطـةر سـةكب نةكةنـةوة ئيتقرتاكةكـةتان    , ئةوة ناكرَيت, لةسةر ئةوة موتابةعة دةكةن, هاتن

ئةطـةر نـا ثـَيم وايـة ئةطـةر ئـةوة دواخبرَيـت و ئـةو         , ها سـَي كةسـن مـةجبورم بيخةمـة دةنطـةوة     ضونكة تةن
ئةطةر ئةوة كةسـم  , ياخود لةدةرةوةي هةرَيمي كوردستانن, دةويانةي كة بةناوي عةرةبةوة تةسجيل كراون

, ئـةوة باشـة   ئةطـةر كـوكمي ئـةو قانونـة ضارةسـةري كـرد      , سَي مانطي ديكـة ,  نادانني دوو مانطي ديكة, بوو
ئةطــةر ضارةســةري نــةكرد ثرؤذةيــةك لــة ككومةتــةوة يــان لةييــةني ثةيوةنــدار ئامــادةي دةكــات و لَيــرةوة 

بةآلم ناكرَيت بؤ ذياني كؤمةَلَيك خةَلك كـة ضارةسـةر نـةبووة و    , دةيكةيرة بِريارو قانون و بؤي دةردةضَيت
ة نـاتوانني موناقةشـةي قانونَيـك بكـةين بـةبَي      بةتايبةتي كة ئَيمـ , ضاوةِرَيي ئةو قانونة دةكةن ثةكي خبةي

ئَيمــة كــة قانومنــان دةرهَيرــاوة  , بــةبَي رةضــاوكردني وةدعــي تــر , رةضــاوكردني قــانوني تــر كــة دةرضــوونة 
ثةثوةنـدي  , مـان دةرهَيرـاوة   9قـانوني ذمـارة   , بةتايبةتي قانوني ئيستسـمار كـة بةشـَيوةيةكي غـري موباشـر     

, ئةطةر ضـي راوبؤضـووني جياوادمـان هةيـة لةسـةري     , اني دةري كردووةهةية بة ماستةر ثالني شارو شارةو
بؤ ئةوة جـةنابي  , ثَيويسس بةو تةعديلة هةبوو, بةآلم ئةوماستةر ثالنة بؤ؟ لةبةر ئةوةي خةلةلي تَيدابوو

بـةآلم بـؤ ئـةوةي ديراسـةتي بـؤ      , هةرضةندة عةمةليةن ناتوانرَيت دؤر رابطريَيت, سةرؤكي هةرَيم راي طرت
بـؤ ئةوةيـة كـة بـةو ياسـاية       9ئَيستاكة جودئَيكي طةورة لةو طلةييانةي كة كراوة لة قـانوني ذمـارة   , تبكرَي

ئةطـةر نـا مـةجبور دة     , بؤية من داوا لة كاك باثري دةكةم ئيقرتاكةكةي سةكب بكاتـةوة , ضاكي بكةيرةوة
 .فةرموو كاك باثري, بيخةمة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
خؤمـان ثَيشـريارمان   , بةآلم ئةو ياسايةي كة جـةنابت باسـت كـرد   , من ئيقرتاكةكةي خؤم سةكب ناكةمةوة

ثَيشرياري ئةوةمان نـةكرد ثَيشـرت لـةو ياسـاية ياسـايةكي تـر       , يةكة بوو% 3بةآلم ئةو ثَيشريارةمان بؤ , كرد
بـؤ  , بَيـت % 3ي ئـةوةمان كـرد كـة ئـةوةي ئـةتيتا دةكرَيـت       تـةنها ثَيشـريار  , بَيت و ببَيتة بةديلي ئةو ياسـاية 

 .نةك داواي ئةوةمان كرد بَيت ئةوةي كة جةنابت ئاماذةت ثَيي كرد, ئةوةي جوتيارةكان قةرةبوو بكرَيرةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة, جةنابي وةدير ثَيشرياري خؤت بدة
 :ةديري كشتوكاَلو/يبطبةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةعين ئَيمـة كـة    , كـو تةقريبـةن دؤربـةيان مشـولي بـوون     , وةَلآل بة كةقيقةت دؤر موداخةيت هاترـة كـرن  

مـن  , ئةطـةر مةسـائيلي تـري عـامي كشـتوكاَل بَيـت      , دَييرة سةر مةسةلةي كَيشةي دةوي ودار باسـي دةكـةين  
ــةنابتان داو   ــي كةج ــةر وةختَيك ــادرم ه ــةين و      ك ــةل بك ــةيةكي تَيروتةس ــَيم موناقةش ــادرم ب ــن ك ــةن م ا بك
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, ئةوانـة دؤر باسـكران  , بةرنامةي ئَيمة بؤ ئاييردةي كشتوكاَل ضيية؟ بؤ ككومةت وةكو وةدارةتـي كشـتوكالَ  
هةر لةدةماني ككومةتةكاني , دةرنةكراوة 2111خؤ قانوني ئةتيتا ساَلي , مةسةلةن باسي قانوني ئيتيتا كرا

هـةر لـة ككومـةتي    , بةرةبةرة تةجديد بووة و ضةندين جـار هاتووةتـة نـوَي كردنـةوة    , ةبووةعَيراق هةر ه
بـةس كقـوقي   , يةعين قانونةكة هةر هـةبووة , هةرَيمي كوردستان لة دواي راثةرين سَي جار تةعديل كراوة

تـريش كـة   جـانيب  , كقوقي ساكيب موَلك رووي لة ديادبوون بـووة , جوتيارةكامنان بةرة بةرة ديادي كردووة
ئـةو مةشـروعة   , ئةو مةشروعةي كة لة ئةجنومةني وةديرانة, مةسةلةن مةشروع هةية بؤ بانكي كشتوكاَلي

هـةدار تـةن طـةمن هاتووةتـة تـةوديع كـردن بـؤ         01باسي دةعمي جوتيارةكان كرا كـة ئـةو سـاَل    , موتةكاملة
, ســةماد تــةوديع كــراوة, يةكــةم ســاَل بــووة كــة بــةو كةمجــة طــةمن هاتووةتــة تــةوديع كــردن  , جوتيارةكــان

مةرةشــاتي ميحــوةري   021ئــةو ســاَل يةكــةمني تةجروبــةمان كــرد , مةســةلةن باســي رةشــي تــةكميلي كــرا
دؤمن وةك تةجروبة كة موافقة بؤ موسـتةقبةلةن كـة ئـةو مةرةشـةتة      021لةسةر ئةساسي , تةوديع كراوة
ي تــر بــؤ ئــةم ســاَل دةكرَيــت كــة شــةبةكةي تــةلقيح وةجبةيــةك تــةوديع كــراوة و وةجبةيــةك, ديــاد بكرَيــت

ي ديكةي لة 311ي تةوديع كراوة و  211بيةتي ثالستيكي كة ضارةسةر بكرَيت , ديسانةوة تةوديع بكرَيت
رَيطاية بؤ ئةوةي جوتيارةكان فةيلي بكةن و لةسةري و ئيشائةَلآل لةدستان ئَيمة موكتاج نةبني كة تةماتةو 

, ماسـي ثـرؤذةي هةيـة   , هـةنط ثـرؤذةي هةيـة   , ثرؤذةي بـؤ هةيـة   ئةمانة هةمووي, خةيار لة دةرةوة بَيرني
بةنيسبةت ئَيمة بةَلَي ثالمنان هةية , لةبةر ئةوة ثرؤذةكان هةندَيكيان دروست كراوةو هةندَيكيان لة رَيطاية

بـةآلم بـة كةقيقـةت مـن تةسـةور دةكـةم نـاتوانني باسـي هـةموو          , و بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيكيش داِرَيذراوة
هـةر وةختَيكـي كـة هـةر      041ئةطـةر مـاددةي   , جـانبَيكي تـر باسـي مـةناتقي دابـِراو دةكـات      , كـةين شتَيك ب

بةآلم ئَيستا ئَيمة ناتوانني تةتبيقي , ناوضةيةك هاتة سةر ئقليم ئةو كات قانونةكةي لةسةر تةتبيق دةبَيت
بـة  , اَلَيك دروسـت نابَيـت  كاك درار باسي كرد كة فعلةن ئةمة ئيشي ساَلَيك نيية وة بة سـ , بكةين بة تةئكيد
ئـةو كَيشـانةي دةوي وداري   , ساَليش وةدارةتي كشتوكاَل بتوانَيـت ئةمـة جَيبـةجَي بكـات     9تةسةوري من بة 

لةبةر ئةوة من تةسةور دةكةم ئةمة دوو نيية , عيالج بكات بةتةسةوري من دةسكةوتَيكي طةورةمان دةبَيت
 .رتة و دؤر سوثاسضةند ئةم قانونة دووتر بكرَيت باش, و درةنطيشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة ثَيويسـتة ئـةو موقتةرةكـةي كـاك بـاثري كـة        , كةواتة جةنابي وةديريش رةئي واية كة ثةلة بكرَيـت 

كــة , هــةروةها كــاك غيتــوريش هــةر رةئــي وابــوو, دواتــريش كــاك عو ــان بــاني مــاراني هــةمان قســةي كــرد
كَي لةطةَل ئـةو ثرؤذةيـة كـةدواخبرَيت بـا دةسـس      , ةمة دةنطدانةوةبؤية من دةخي, ثَييانواية تةئجيل بكرَيت

كـَي ثَيـي   , باشة كةواتة بـةردةوام دةبـني  , بةردبكاتةوة؟ تةنها سَي كةس كاك غيتوريش لَيرة نيية ئةوة ضوار
باشة بةردةوام بني با دةسس بَلرد بكات؟ قةيدي ناكات نةوةكو ئةوةي تر رةخرةمان لـَي بطريَيـت كـة بَلـَيني     

ئيرجـا ئَيسـتا ئـةو ئيقرتاكـة كـة      , دةنـط  9ئـةوة  , ئَيمـة بـةردةوام دةبـني   , ئةوةي ترت نةخستة دةنطدانـةوة 
 .كاك عةوني فةرموو, ئةو سَي مةو ةي ديادتان كرد با بيخةيرة دةنطدانةوة, نةسةكةي بيخوَيرَيتةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة االوىل

يثبت  حق التصرف االراضي الزراعية املوزع عليهم واملتعاقدين مبوجب احكام قانون االصـالح الزراعـي    /اَلاو
و تعليماتهــا والقــوانني والقــرارات االخــرى املعمــول بهــا يف اقلــيم كوردســتان شــرطَا ان تكــون قــرارات التوزيــع  

 .لدولة مثقل حبق التصرفمصادقَا عليه والعقود سارية املفعول وتصبح صنفها اراضي مملوكة ل
على صاحب حق التصرف املشمول باحكام هذا القانون ان يستمر يف استغالل االرض لالغراض الزراعية : ثانيَا

والعناية بها و بعكسه يلغى قرار تثبيت حق التصرف اذا ترك زراعة االرض لثالثة مواسم متوالية دون عـذر  
 .مشروع
االراضـي االمرييـة مـن غـري املتعاقـدين يف حالـة تـوفر الشـروط القانونيـة           يتم التعاقد مع متصرفني يف: ثالثَا

فيهم باستثناء االراضي ان تـتم تسـويتها او تثبيـت احلقـوق فيهـا و دفـع بـدالت االجيـار الـيت ترتتـب بـذمتهم            
 .لسنوات استغالهلم الفعلي و يثبت هلم حق التصرف بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ تنضيم العقد

تسجل االراضي بقرار من وزير الزراعـة بعـد التحقيـق مـن تـوافر الشـروط القانونيـة مـن قبـل اللجـان            :رابعَا
الزراعيــة الــيت ستشــكل هلــذا الغــرض ويبــدل رمــزى الــذي يصــبح اساســَا الســتيفاء الرســم القــانوني يف دوائــر  

 .التسجيل العقاري
م هـذه املـادة و بقـرار مـن وزيـر الزراعـة و       على دوائر التسجيل العقاري اجـراء التسـجيل وفقـَا الحكـا    : خامسَا

 .تعدل السجالت وفقَا لذلك
يستثنى من احكام هذه املادة املساحات املوزعة واملتعاقد عليها من االراضـي املخصصـة الغـراض النفـع     : سادسَا
 .العام

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوةي   , اشـي طـوَي لـَي نـةبووة    ضونكة هةندَيك وشةمان بةب, باشة هةر فةقةرةي دووةم دةخوَيرمةوة

علــى صــاحب حــق التصــروف املشــمول باحكــام هــذا القــانون ان يســتمر يف  ) الفقــرة ثانيــة, تةســجيل بكرَيــت
استغالل االرض لالغراض الزراعية والعناية بها و بعكسه يلغـى قـرار تثبيـت حـق التصـرف اذا تـرك صـاحب        

كـَي  , باشـة ئـةوة دةخةمـة دةنطدانـةوة    ( ون عذر مشروعحق التصرف زراعة االرض لثالثة مواسم متتالية د
ئةوة ئةو فةقةرةيـة ديـادبوو   , لةطةَليةتي دةسس بَلرد بكات؟ فةرموون كَي لة طةَلي نيية؟ بةدؤريرة وةرطريا

ماددةي دوووةم تكاية؟ , لةبةر ئيقرتاكةكان لة دةوائري تةسجيلي عةقاري ئيزافة بكرَيت و تةسجيل بكرَيت
 .فةرموو كاك عبدالكريم

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم بكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نابَيت مـايف دةسـتكاري بضةسـثَيردرَيت لةسـةر رووبـةرَيك كـة لـةرادةي دابةشـكردني كـة لـة            :ماددةي دووةم
 .دياتر بَيت 0011ساَلي  001ي ياساي ضاكسادي كشتوكاَلي ذمارة 01ماددةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .روان فةرمووكاك شَي
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـدودي  , بؤ ئةوةي لةوة دياتر تةودحيي بكةين, ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثشتطريي دةقي مادةةكة دةكةين
دؤمنـةوة   01دا هـاتووة لـة    0011كة لة ساَلي  001لة قانوني اصالح دراعي ذمارة  01تةوديع لة ماددةي 

اراضـي الـوافرد اخلصـبة وغـري وافــرة     ), بـة ثَيـي ئـةو تةفاسـيلةي كـة لـة ماددةكـة هـاتووة        , دؤمن 211تا هـة 
بة نـةدةر ئيعتيبـار   ( مشال سقوط االمطار وجنوب سقوط االمطار), بة نةدةري ئيعتيبار وةرطرياوة( اخلصبة

كـة بـة بـرنج و بـة ثـةمؤ بـة       ئـةو ئةراديانـةي   , بـة نـةدةر ئيعتيبـار وةرطـرياوة    ( اراضـي املرويـة  ), وةرطرياوة
بؤيـة ئَيمـة لةطـةَل دةقـي ماددةكـةين بـة       , كـدودةكاني بـؤ ديـاري كـردووة    , شتةكاني تر بة تةفسيل هـاتووة 

 .دا هاتووة 0011ي ساَلي 001ياساي ذمارة 01نيسبةت نيسبةي تةوديعي كة لة ماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر كةس قسةي لةسـةر  , يي دةنط موافةقةتيان لةسةر كردووةئةوة رةئيي هةرسَي ليذنةكةية؟ بة تَيكِرا
 .دلَير قسةي لةسةر هةية فةرموو.نيية؟ كاك د

 :دلَير ا اعيل كقي شاوَيس. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةآلم , 0011ســاَلي  001ئَيمــة لَيرةدةطةِرَييرــةوة بــؤ ياســاي , مــن ثرســيارَيك لــة ليذنــةي قــانوني دةكــةم 
ئايـا لـة رووي ياسـاييةوة نابَيـت ئَيمـة      , ة01دا دةرضووة كة ياساي ذمارة 0019يةكي تر هةية لة ساَلي ياسا

تةمجيد بكةين بؤ ئةوةي بطةِرَيرةوة بؤ ئةوة؟ ئةمـة دةرووري نييـة؟ مـن تـةنيا ئـةو ثرسـيارةم        01ياساي 
 .دؤر سوثاس, هةية وهيضي تر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوةي لـة ياسـاي    , 001فةرقي هةية لةطةَل كـدودي تـةوديع لةياسـاي     01كدودي تةوديع لةياساي ذمارة 
 .دا هاتووة دياتر لة بةرذةوةندي جوتيار داية 001

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةل ئةو ماددةيةية دةسس بَلرد بكات؟ كَي , دةنطدانةوةبؤية دةخيةمة , هةر بؤية ئةوة تةسبيت كراوة

 .كاك عبدالكريم فةرموو, با بضيرة سةر ماددةي سَييةم, لةطةَلي دانيية؟ بةكؤي دةنط قةبوَل كرا
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم بكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سَييةم
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ــة  : يةكــةم ــتكاري كــردن ل ــةي   رادةي بــةردي مــايف دةس ــةت و ئــةو دةويان ــة مــوَلكي دةوَل و دةويانــةي كراونةت
 :بةثَيي كوكمةكاني ئةو ياساية لة هةرَيمي كوردستان دا بةم شَيوةية دةبَيت, كراونةتة موَلكي سرف

 .هةدار دؤمن دةوي كة بةهةموو جؤرة بةروبوومَيك دا دةضَيردرَيت 2, ثشت ئاو( دَيمي)دةوي لة -0
دؤمن لـةو دةويانـةي بـةبَي     311, لةو دةويانةي كة بةهؤي ئامَير ئاو دةدرَيـن  دؤمن 411, لةدةوي بةراو -2

.هؤ ئاو دةدرَين

ــك كــراو مــوَلكَيكي ســريف بــة دةســتكةوت كــة    : دووةم ئةطــةر خــاوةني مــايف دةســتكاري يــاخود دةوي بــة موَل
ئـةوا  , يـاتر بـوو  رووبةرةكةي لةرادةي دياري كراو لة بِرطةي يةكةمي ئةو ماددةيـة لـة ئـةجنامي مرياتطـري د    

 .ئةو رووبةرة ديادةي لَي وةردةطريَيتةوة بةناوي دةوَلةت بة مةبةسس كشتوكاَلي تؤمار دةكرَيت
ئــةوا خــاوةن مــايف , ين رَيطــةي ئــاوداني دةوي جــا خاوةنةكــةي بيطؤِرَيــت يــان دةوَلــةتيلــةكاتي طــؤر: ســَييةم

هةيـة كـة لـة بِرطةيـةكي ئـةو ماددةيـةدا        دةستكاريةكة ياخود خاوةني دةويةكة مايف وةرطرتين ئةو رادةيةي
 .هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ديارة لَيرةو لةوَي رةئـي  , ئَيمة ضةندين كؤبوونةوةمان لةطةَل وةدير كرد تةئيدي ماددةكةمان كردووة
ئـةوةي تَيبـيين دةكـةين    , كة دؤر دةقيقة, ئةوةي تَيبيين دةكةين, ة ثاش نووسيين راثؤرتجياجيا ثةيدابوو

هةدار دؤمن  2بة كةقيقةت مويكةدةيةكي دؤر دةقيقة ئةويش ئةوةية كةدي ئةعالي موَلكيةي دراعة بة 
مشـال  , نييـة  ئةو دةوية وافريةت خسوبةية يان, بة ثَيي ئةوةي نةوعيةتي دةويةكان دياري بكرَيت, داندراوة

تـةنها دةمانـةوَيت جـةنابي وةديـر ئـةو      , بة نيسـبةت مةرويـةي لةطـةَل دانيـة    , خةتي سقوتي ئةمتارة يان نا
هةروةها هةمان تةفسـيالت  , هةدار دؤمنةي كة داندراوة بة ض شَيوةيةك داندراوة 2ئةو , تةودحيةمان بداتَي

دؤمن كـة دانـدراوة    911, 311ة لـة نَيـوان   ئةطـةر مويكـةدة بكـةين كـ    , يش دا هاتووة01لة قانوني ذمارة 
بةآلم ئةوةي لَيرةدا هةية هيض تةفسـيلَيكي تَيـدا نييـةو هـيض     , كةدي ئةعالي ئةرادي لةوَي تةفسيالتي داوة

بةيرـةما لـة قةوانيرـةكاني تـردا     , (اراضي اليت تزرع بـانواع )هةدار دؤمن بةنيسبةت  2, كدودَيكي تَيدا نيية
 .دؤر سوثاس, مان بداتَي باس لة كةدي ئةعاليةكة دةكةينئةطةر تةودحيَيك, هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةدير فةرموو

 :وةديري كشتوكاَل/ يبطبةِرَيز عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ســَي , بــة قةناعــةتي خؤمــان دوو , هــةدار دؤمن 2تةبعــةن ئــةو خاآلنــةمان تةســبيت كــرد لةســةر ئةساســي   
ئَيمة بة كةقيقةت لةطةَل وةكداتي طةورةين بـؤ  : يةكةميان, ةمان بة نةدةري ئيعتيبار وةرطرتووةمويكةد
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داي بةشةريكات لة , قانوني ئيستيسمار سةآلكيةتي دا بة موستة ري: دووةميان, ئةوةي ئيرتاج دياد بكرَيت
ة دؤر ديـاتر سـوودي لـَي    ئةمة ئةطةر بؤ موستة ريةكي مةكةلي بَيـت ئيحتيمالـ  , هةدار دياتر 3هةدارو  2

دؤمن  311مةسـةلةي  : سـَييةميان , يةعين ثرت تةشـجيعي موسـتة ريي مةكـةلي بكرَيـت باشـرتة     , وةربطرن
لـة عَيـراق بـة شـَيوةيةكي     , هةدار دؤمن 2ئةوةي ئاوي هةندَيك تةفسيالمتان داوة بةس ئةوةمان كردووة بة 

لةبـةر ئـةوة   , هاتووة ئةطةر مـن هةَلـة نـة     دؤمن 011 – 0111, غري خةسب هاتووة, هةدار دؤمنة 2عام 
تةقريبون مةناتقي , بة تايبةتي ليجاني دراعي لة ئيجتيهاد دوور بكةوَيت, ئَيمة با لة ئيجتيهاد دووربكةوين

, مةناتقي تـري دراعـي هـةمووي خةسـبة    , ئَيمة بَيجطة لة سةخةري ئةوةي نةفعي عامة ئةمانة خةسب نني
بؤية ئَيمـةدةَلَيني بـا   , ين و نايدةين دةسس هيض كةسَيك تةنها هي ككومةتةئةوةي نةفعي عامة تاثؤي ناكة

 411, هـةدار دؤمنـي دَيميمـان دانـاوة     2لة ئيجتيهاد ردطاربني لةبةر ئـةوةي ئَيمـة تةسـبيتمان كـرد لةسـةر      
لةبةر ئةوة با لة ئيجتيهاد دوور بكـةوين دةوي كوردسـتانيش هـةمووي خةسـبة وةكـو      , ئةوةي ترمان داناوة

لةبةر ئةوة موقتـةرةكي ئَيمـة   , لة يي ئَيمة ئةو مةناتقانة نيرة, جروبي عَيراق نيرة مةناتقي ماحنة هةية
 .دؤر سوثاس, هةدار دؤمنة 2بؤ 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك ئيحسان نوقتةي نيزاميت هةية

 :كسان عبداهلل قاسمبةِرَيز ا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم نـادامن بـؤ سـةرؤكي     , ذنةي دارايي كؤبوونةوةمان كردووة لةسةر ئةوة و راثؤرتيشمان هةيةئَيمة لة لي
 .ليذنةي دارايي نايةت ئةويش قسةي خؤي بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير فةرموو, نةمزانيوة و باسيشيان نةكردووة كة راثؤرتتان هةية

 :سقي شاويدلَير ا اعيل ك. بةِرَيز د
 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

ئةطـةر نـا بـةرة ي    , ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي خؤمان شتَيكمان كادر كردووة و ديراسةي ئةوةمان كردووة
بــةآلم ئَيمــة شــتَيكمان طةآلَلــة كــردووة و     , تــةوجيهي ئَيمــة نــةكرابوو و بانطهَيشــس ئَيمــةتان نــةكردووة     

 .كؤبوونةوةيةكيشمان لةسةري كردووة كاتي خؤي
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

بةآلم لـة ليذنـةي هاوبـةش كـادر نـةبوو كـة جـةنابي وةديـريش         , ناوي نووسيةو قسةش دةكات, بةهةر كاَل
 .كاك رشاد فةرموو, لةوَي بوو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هـةدار   2سـاكةي ديـاتر بَيـت لـة     ئـةو مة )كـة دةَلَيـت    2بِرطـةي   3يةك ثَيشريارم هةية بةنيسبةت ماددةي 
مـن ثـَيم وايـة    ( ديادةكة بةناوي دةوَلةت تةسجيل بكرَيـت , دؤمن لة كاَلةتي كجز طةِراوة بؤ ساكب دةويةكة

با ئةوة ئيستسرا بكرَيت بة دةويةك كـة كـِراوة وةخـس خـؤي يـان بـة ثـارة تـةمليكي كـردووة كـة كـةقَيكي            
ئةطــةر لــة , ت دةطةرٍَِيتــةوة بــؤي وةكــو خــةَلكاني تــر مةشــروعي خــؤي بــووة كــة نةتيجــةي وةفــات بــة مــريا 

دياد بوو يـان  % 21بؤ منوونة , ئةطةر دياد بوو با نيسبةتَيكي بؤ دابرَيت, هةدارة 2مةساكةي موعةيةن كة 
يانيش دةبَيـت بـة تـةعويز لَيـي     , بةآلم ئةطةر فةقةرةكة بة كاملي ئيلغا بكرَيت دياتر خزمةت دةكات, 01%

ضونكة ئةطةر هةشتةك بة بةدةل ككومةت بيدات مـةفرودة بةتـةعويزيش لَيـي    , ةرةسةيوةرطريَيتةوة لة و
 .دؤر سوثاس, وةرطريتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاَلة سةيد فةرموو

 :بةِرَيز سيد كاكة عمر ا اعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

روســت كردنــةوةي ئةقتاعــة و هــةدار دؤمن ئــةوة د 2لــةبارةي , مــن خــؤم فــةيكم كــةقم هةيــة قســة بكــةم
ئَيمــة لــة طونــدان بوويرــة دةدانــني ض كارةســاتَيك بةســةر   , لةوانةيــة تَيكــي بةردةيرــةوة وةكــو دةمــاني دوو 

هةدار دؤمني كِريوة تا ئَيستا كةقة ئةوة لَيي بسةندرَيتةوة لة كوَي  2ئةو كابرايةي كة , ميللةتةكةمان دَيت
ديســان , دؤمنــةي كارةكــةي دةكــات و ثَيــي دةذيــت  01ةيــة بــةو لةوان, دؤمنــي هةيــة 01فــةيح , كِريويــةتي

ئـةوةي كـة ئـةوةي    , ئـةوة دؤر ناكـةقي و ناِرةوايـة   , دةتانةوَيت لَييان بسةندنةوة و هةمووي ببَيتة كـةمبالَ 
بـؤ ئةوةيـة خـؤي ببَيتـة ئـةقتاع و موَلكةكـةي       , تةرح كـردووة قـةت بـؤ خزمةتيميللـةت و دةوَلـةت نـةبووة      

بؤيـة ئـةوة   , بـةوةش دةرةر لـة ميللةتكـةي و ككومةتةكةشـي دةدات    , ةي بكاتـةوة عةبيـد  بكِرَيت و خةَلكةكـ 
, كــةد دةكــةم ئــةوةي بــزانن, خةتــةرترين شــتةو كةســيش بــةوة ِرادي نييــة بةتايبــةتي ئــةوةي فــةيح بَيــت

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة ضـةند   , ةتيم كـردووة و نـةتؤش  بةآلم نة من فةيكـ , ئَيمة هةردووكمان فةيكني, فةيح براي فةيكة

, بـةآلم مـودافعي لـة فـةيكان ئةشـةدو وايـة      , ساَلة هةر خةريكي بةدم و ِرةدمي كةنطي فةيكـةتيت كـردووة  
 .كاك باردان فةرموو, وابَلَي

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــراي , دؤمن 211تــا  001ي ياســاي ذمــارة 01ددة ياســاكة ديــاري كــراوة كــة بــة طــوَيرةي مــا 2لـة مــاددةي  
يــةعين , بـةِرَيزم كــاك شـَيروان باســي كـرد كــة ديـاتر لــةوة كـةقي تةســةروف نابَيـت بــدرَيت بـة كةســي تـر        

, تـاثؤ دةكرَيـت و دةبَيتـة مـوَلكي سـةريف جوتيـار      , دؤمنـةوة  211تةكديد كراوة ئةو عقودانةي كة هـةن تـا   
 211سـةرمايةدارَيك بَيـت ديـاتر لـة     , ترة ناوةوةي كةرتي تايبةت دةكـات باس لة ها 3بةآلم لَيرة لةماددةي 
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, بؤ ئَيمة رَيطـر بـني لةبـةردةم دروسـت بـووني ثـِرؤذةي طـةورة طـةورة لـة بـواري كشـتوكاَل دا           , دؤمن بكِرَيت
, جةنابي وةدير ئيشارةي بةوة دا و دةَلَيت وةكدة ضةند طةورةتر بَيت ئةوةندةش ئيرتـاج طـةورةتر دةبَيـت   

ةم داناني تةكديدة بةو شـكلة و بـةو رَيذةيـة ديـاري كردنـي ئـةو بـِرة دؤمنانـة رَيطـة ناطرَيـت لـة دروسـت             ئ
بؤيـة مـن   , هـةدار دؤمنـي دةوَيـت    01بووني ثرؤذةي طةورة؟ بؤ منوونـة ثرؤذةيـةكي بـاخي دةيتونـة هةيـة      

خـؤ  , ةت بتوانَيت بيكِرَيتثَيشريار دةكةم بِري ئةو دؤمنانة تةكديد نةكرَيت و كراوة بؤ ئةوةي كةرتي تايب
ئـةوة تةكديـد كـراوة لةسـةري     , ئةطةر مةودوع جوتيار بَيت يان ككومـةت بَيـت كـة تـاثؤي بكـات لةسـةري      

دؤر , ئـيرت ئـةوةي تـر كـة كـةرتي تايبةتـة بـؤ رَيطـةي لـَي بطريدرَيـت          , 001ي ذمـارة  01بةطوَيرةي مـاددةي  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم موَلك مـوَلكي  , ئةطةر خةَلكَيك خؤي هةبَيت, رَيطة ناطريَيت, ةدير شةركي بكاتئةوة ئةطةر جةنابي و

تؤ جةنابت رةئيةكةت مةملوكي دةوَلةت بَيـت  , بةآلم ئةوةي دةوي موَلكي دةوَلةت كةدي بؤ داناوة, دةوَلةتة
بـةَلَي جـةنابي    ,رةئيـةك هةيـة دةَلَيـت ئـةوة دؤرة    , بةس كة مـةملوكاتي دةوَلـةت بَيـت   , كةدي ئةعالي نيية

 .وةدير فةرموو
 :وةديري كشتوكاَل/ يبطبةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةعين  , يةعين هي ككومةت تـةوديع بـووة نـةماوة   , مةبةستمان ئةوةية تةبعةن ئةمة هةمووي دةطرَيتةوة

 311ة كوردسـتان لـة   يـةعين كةسـَيك لـ   , دؤمن ديـاتر نييـة   311لـة   0019ئَيستا بة موجيب قانوني ساَلي 
, يةعين نة موَلكي ككومةتة, يةعين مةبةستمان ئةو سةقيتة كةمةية و با بةرد بَيتةوة, تدؤمن دياتري نيية

جوتيارةكـة ميهرـةي جوتيـاري واد لـَي هَيرـاوة بـةس       , يةعين ئيرسانَيكي مةستة ري بَيت بؤ خـؤي بكِرَيـت  
ئـةو  , ناتوانَيـت بطةِرَيتـةوة  , ئـةوة دَيتـة شـار دةذيـت     ساَلة لةسةر ناوي 31ئةوة , دةويةكة لةسةر ناوي ئةوة

بــا جرســي , دةويــة مــةفرودة مبَيرَيــت كابرايــةكي تــر لَيــي بكِرَيــت و ئيســتغاللي بكــات بــؤ ئــةغرادي دراعــة  
ئـةما  , ئـةوة رَيطـة بـة ئةوانـة دةدرَيـت     , ئةردةكةي هةر مبَيرَيت وة بَيتة ئيستغالل كردن بؤ ئةغرادي دراعة

 . سوثاس, هيض عيالقةي بة ككومةت نيرة و ككومةت هيض موَلكي نةماوة هي ككومةت نةخَير
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤمنـة وة مـن تةسـةور ناكـةم لـة       211كـةدي ئـةعالي تـةوديع    , كدودي تةوديع لة قانونةكة دياري كراوة
ئةوةي من بيستوومة تا ئَيستا وةكدةي , دؤمن 211تان وةكداتي تةوديعي هةتا ئَيستاش طةيشتبَيتة كوردس

ئــةوةي دووةميــان بةنيســبةت ئــةو  , ئــةوة خاَلَيكيــان, دؤمن تــَي نةثــةِريوة 021تــةوديع لــة كوردســتان لــة  
تووة يـان لـة رَيطـاي    فةقةرةي تر موَلكيةي عام هاتووة كة كةقي تةسةروفيان لـة بـاب و باثرييانـةوة بـؤ هـا     
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هـةدار دؤمن تةكديـد كـراوة نـةك      2ئةو كةدي ئةعالية ئةوةية كـة لَيـرة هـاتووة كـة     , كِرين بؤيان هاتووة
 .دؤر سوثاس, بةنيسبةت تةوديعةكةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـن لةطـةَل ئـةوةدانيم كـة ئـةو تةوديعـة بـةو        , ةكي تايبـةتيم هةيـة لةسـةر ئةمـة    بةكةقيقةت مـن تَيبيريـ  

ضونكة ئيسـتيغالل دةكرَيـت   , هةدار دؤمني هةبَيت 2شَيوةية دياد بكرَيت كة كةسَيك كةقي ئةوةي هةبَيت 
لـةو  , و ديسانةوة ئَيمـة ئيقتـاع دروسـت دةكةيرـةوة و خـةَلكي بـَي بـةش دةكـةين لـةو ئيرتاجـةي كـة هةيـة            

بةآلم ئَيمة دةتـوانني بةرنامـةي تايبـةتي    , دؤمنة دؤر كافية 311بةعةكسةوة ئةو , وبوومانةي كة هةيةبةر
ئـةكِرؤ  , وةكـو باسـكرا لـة وةجبـةي يةكـةم بـرادةران كـة كـاك خورشـيد شـَيرة باسـيان كـرد            , ترمان هـةبَيت 

هـةدار   3كَيك خاوةني لةسةردةمي تادةو لةسةردةمي نوَي و عالةمي ثَيشكةوتوو تةشجيعي ئةوة ناكةن خةَل
بـؤ ئـةوةي ئـةو    , بةعةكسةوة تةشجيعي ئةوة دةكـةن كـة خـةَلكي موسـاهةمة بكـات     , هةدار دؤمن بَيت 4يان 

 3لةسـةر مةسـةلةي ئيستيسـماريش    , خَيروبَيرةي كة دةبَيت هةموو كةسَيك بطرَيتةوة نةك تةنها كؤمةَلَيك
, دةكةين كة بةداخةوة ئةوةش ئيسـتغالل كـراوة  طوتوومانة تةئميين دةوي , هةدارمان موافةقةت نةكردوووة

هةدار دؤمن دةدرَيت بة شةريكةيةك كة خانوويـةك دروسـت دةكـات لةبـةر ئـةوةي دةويةكـةي بـة         3ئةمِرؤ 
, دةفتةر دؤير 04م ضوارطؤشة دةدةن بة  311دةبيين , نيسبةتي ثارةكة كةمرت بكات, بةيش دةستكةوتووة

ي كـة دةويةكـة بةبـةيش وةردةطـرن كةقـة نيسـبةتَيكي دؤر دؤر كـةم        بؤية كةق نةبوو وابَيت لةبةر ئـةوة 
بؤية ئَيمة ئةو تةسهيالتةمان كردووة بـؤ شـةريكات نـةك بـؤ     , ضونكة ئَيمة لة خزمةتي خةَلكةكةداين, بَيت

ئـةوةش كةقـة   , بـةو شـَيوةية تةكديـدي ئـةرادي بكرَيـت     , دروست كردني خةَلكي تـر لـة ثـاَل شـةريكةكاندا    
ئةو شةريكانةي كة ئةمِرؤ دةوري ئيستيسماريان هةية لَيرةو بة نرخي , كي باشي بؤ بكرَيتثَيداضوونةوةية

ضونكة مادام دةوي بةبةيش وةرطرتبَيـت  , كةقة ثَيداضوونةوة بكرَيت, دؤر طران دةويةكان تةكديد دةكةن
بةآلم , د بكرَيتمن لةطةَل ئةوة نيم ديا, دةفتةر دؤير 09و  04م دةوي خانوو بدات بة  211مةنتق نيية 

ئةسالييب سـةردةم بـؤ ئـةوةي هـةموو كةسـَيك موسـاهم       , لةطةَل ئةوةدام كة ئةسالييب باشرت بةكاربهَيردرَيت
بـؤ  , بَيت و ئيرتاجةكان ئيستيتادةي لَي بكرَيت و ئسلوبي باشـرتو رَيـك و ثَيـك تـر بـؤ داهـاتوو رَيـك خبرَيـت        

نـةك بـةم ئسـلوبةي ئَيسـتا خـةَلك بطةِرَيتـةوة       , ين خؤيانئةوةي بتوانرَيت خةَلكةكةي بطَيِردرَيرةوة بؤ شوَي
مـةفرودة بـري لـةوة    , ئةمِرؤ نـاتواني تـؤ بيبةيتـةوة   , ساَلة دَيهاتةكاني بةجَي هَيشتووة 32كة خةَلك , دَيهات

بـؤ ئـةوةي موسـتةلزةماتي ذيـاني     , دَي بكرَيتـة شـارَيك   11- 91بكرَيتةوة كة وةكو شار لة مةنتيقةيـةك دا  
ئــةوة ئةطــةر تــةئمني بكــةي ئــةو خةَلكــة  , بــاداِر و قوتاخبانــة, خــانوو و مةســائيلي تةندروســس ,تَيــدا بَيــت

 .دؤر سوثاس, دةطةِرَيتةوة بؤ شوَيين خؤي و ئيستييتادة لة دةويةكةي دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 188 

 .كاك باثري فةرموو
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـةئامانج لةيةكـةي كشـتوكاَلي بـةرفراوان     , ئةوةي كة جةنابي وةدير ثَيشرتيش ئاماذةي بةوة كرد دةربارةي

مـن ثـَيم وانيـة يةكـةي طـةورة يـان بضـووك ثةيوةنـدي         , بة مةبةسس ديردوو كردنةوةي كـةرتي كشـتوكاَلي  
لــةجوتيار ثةيوةنــدي بةوةوةيــة ثشــتيواني : يةكــةميان, هــةبَيت بــة ديرــدوو كردنــةوةي كــةرتي كشــتوكاَلي 

هةرضـةندة بـاداِري   , ئةوبةرهةمانـةي لـة دةرةوة دَيـن   : دووةميـان , ثَيويستيةكاني بـؤ دابـني بكرَيـت   , بكرَيت
بـؤ ئـةوةي لَيـرة بةرهةمـة     , ئادادة و لةدةرةوة دَين ككومةت با طومرطي ديـاتر خباتـة سـةر ئـةو بةرهةمانـة     

مــن ثــَيم وا نييــة ئــةو , دروســت بكــةينئةطــةر بَيتــو يةكــةي كشــتوكاَلي طــةورةش , خؤماَليةكــة بيترؤشــرَيت
هةدار دؤمنيش بَيتة بةرهـةم كـة بةرهةمةكـة و تـَي ضـووني       9هةدار دؤمن و  2كةسةي كة دروسس دةكات 

بؤية كـةرتي كشـتوكاَلي ديرـدوو نابَيتـةوة كـة ثـةنا       , بةرهةمةكةي ئةو ثارةية ناكاتةوة كة قاداجني لَي بكات
 2ئةوةي تـر كـة بـاس لـةوة دةكـات تةكديـد كردنـي        , ماَلية يان ئةوةبردن بؤ ئةوة بَلَيني سةرمايةداري خؤ

لةوانةيـة كةسـَيك هـةبَيت ئيمكانيـةتي ئـةوةي      , هةدار دؤمن يان دياتر تؤ ئـادادت كـردووة و تـاثؤت كـردووة    
ئةوة هيض لة مةسةلةكة , ثَيم وانيية ئةوة بتوانرَيت رَيطةي لَي بطرَيت, هةية لة رادةبةدةر بتوانَيت بكِرَيت

ئــةوة بــؤ خــؤي رَيطايــةكي كردووةتــةوة خــةَلك  , هــةدار دؤمن يــان نــا 2جــا تَييــدا ديــاري بكــةي  , ناطؤِرَيــت
هـةدار   01دةتوانَيت بة ناوي خؤي نا بة ناوي يـةكَيك لـة ئـةفرادي عائيلةيـةكي تـاثؤي دةكـات و لةوانةيـة        

اجني ياساكة دةطةِرَيتةوة بؤ ئاماجني ئةسَلي ئام, بؤية من ثَيم وانيية ئةوة رَيطر بَيت, دؤمن بتوانَيت بكِرَيت
نـةخَير مـن ثـَيم وانييـة بـةو ياسـاية       , كة ثَيي وابَيت بةو ياساية كةرتي كشتوكاَل ديردوو دةكاتـةوة , ياساكة

 .دؤر سوثاس, كةرتي كشتوكاَلي ديردوو بكاتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجيل فةرموو

 :طردي عثمانبةِرَيز مجيل حممد 
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

بـة عةرةبيـة   , داواي لَيبوردنتـان لـَي دةكـةم   , ئةطةر روخسةمت بدةي من بـة دانيشـترةوة ئـةوة دةخوَيرمـةوة    
 .نةمتواني تةرجةمةي بكةم لةبةر ئةوةي قةواعيدي عةرةبي تَيدابوو

 .سيادة رئيس برملان كوردستان احملرتم
يف العـراق بشـكل   , املراحل الـيت مـرت بهـا امللكيـة الزراعيـة      بصورة موجزة, امسحوا لي ان اشرح للربملان املوقر

كانـت بـال   , يف العهد امللكـي , امنا استقرت عليه قوانني امللكية الزراعية, ويف اقليم كوردستان بشكل خاص, عام
مت مبوجبـه حتديـد امللكيـة     0097لسنة  31اي للفرد حق متلك مايشاء ولكن بعد صدور قانون رقم , حدود

ومبوجـب هـذا القـانون اعطيـت حـق      , والنسـب االخـرى يف االروائيـة   , بالفي دومنـَا للمنـاطق الـدمييم   ,الزراعية
و استولت الدولة على مجيع االراضي الـيت  , حسب االرض اليت خيتاره, اي اختيار الفني دومن, االختيار للمالك
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مبوجبه حددت احلد , 0011لسنة  001وبعد ذلك شرع قانون رقم , لقاء تعويض عادل, زادت عن هذا احلد
واستولت الدولـة علـى   , والغيت حق االختيار للمالك وتعويضه, بالف دومن, االعلى لالراضي الزراعية الدمييمة

هـو احلـد   , وكانت كل التربيرات و االسباب املوجبة لتشـريع القـانونني املـذكورين اعـاله    , مازاد منهادون مقابل
بصــورة غــري , صــدر القــوت لكـل ابنــاء الشــعب مــن قبــل املســتغلني مـن االقطــاع و اســتغالل االرض الــيت هــي م 

على توصية القيادة السياسية الكوردية و مباركة " بناءا, 0019لسنة  01و اخريا صدر قانون رقم , قانونية
و حـددت مبوجبهـا   0011اذار لسنة  00ضمن التوصيات يف القانون و اتفاقية ,الرئيس البارزاني هلذا املشروع

لــى للملكيــة الزراعيــة بثالثــة مائــة دومن لالراضــي الزراعيــة الدمييــة و النســب االخــرى الــواردة يف   احلــد االع
و كان اهلدف منها هو االستغالل االمثل لالراضي الزراعية و عـدم فسـح اجملـال امـام اصـحاب االمـالك       , القانون

احـل النضـالية للحركـة التحرريـة     الكبرية و املتنفذين لالستغالل و لكون الفالحـني دومـا وقـودَا و مـاوي للمر    
خلصوصية اقليم كوردستان لكونهـا منطقـة جبليـة و عـرة و لكثـرة االراضـي الصـخرية حيـث ال         , الكوردية و

ان بعض االقضية و النواحي ال تتجاوز مجيع االراضي الصـاحلة للزراعـة   , خيفى على سيادتكم و اجمللس املوقر
ملـاذا  اال يعـين العـودة اىل الـوراء و، اىل االسـتغالل و، ظهـور        .بهذه املادة عليه فان االقرار, عن الفي دومنَا, فيها

اصحاب النفوذ، كل منطقة حسب طبيعتها   مـن ناحيـة اخـرى، اال يكـون ضـررش مباشـرش لطبقـة الفالحـني          
هـا،  لكونهم طبقة من ذوي الدخول احملدودة  لذا ارجو من جملسكم املوقر،  دراسة هذه املادة من مجيع جوانب

، حيث  1615لسنة  60مع العرض انه يف حالة االقرار عليها نكون يف حالة االزدواجية بالنسبة لقانون رقم 
ما حرم منه املالك مبوجبه يكون ظلمآ متجاوزش على حقوقهم، فيستحقون بهذا تعويضـآ عـادو وفقـآ للقاعـدة     

، اضــافة اىل ان االقــرار بهــذه املــادة، مــن اســتعمل حقــه اســتعماو غــري جــائزش وجــب عليــه الضــمان: القانونيــة 
درء املفاسـد اوىل مـن   : اجلوانب السلبية منها، اكثر من اجلوانب االجيابية، لذا علينا مراعـاة القاعـدة القانونيـة   

 .مع فائق االحرتامجلب املنافع، 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 . كاك بةَلَين، فةرموو
 (:بةَلَين)محد عبداهلل حممود َيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .تَيبيريةكةي من مام رةشاد باسي كرد، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دلَير، فةرموو.كاك دة دووةم جارة، مريش سوثاست دةكةم، ئةو
 :دلَير ا اعيل كقي شاوةيس.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ت بةم ماددةية، يةكـةميان مـةفرودة فـةرق هـةبَي لـة بـةيين،       بةِراسس من كؤمةَلة تَيبيريةكم هةية سةبارة
ئةرادي مةملوكة هي دةوَلةت، ئةو دةوييةى كة موَلكي دةوَلةتة و ئةدرَي بة خةَلك، لةطةَل ئةو دةوييةى كة 
خةَلك لة ثشتا و ثشس بؤي ماوةتةوة، مةعقول نية ئَيمة لة هـةردوو كاَلةتةكـة، يـةك سـةقيتي بـؤ دابرـَين،       
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ةدالةتَيكي من تَيدا دةبيرم، لةبةر ئةوة ئةبَي ئةو كةسةي كـة موسـتةفيدة لـة ئـةردي دةوَلـةت و،      ئةمة نا ع
ئةيــدرَيَس بــة نرخَيكــي دؤر ِرةمــزي، فــةرقي هــةبَي لةطــةَل ئــةو كةســةي كــة لــة بــاب و باثرييــةوة ثارضــة    

الةتيـة، لةبـةر ئـةوة    دةوييةكي بؤ ماوةتةوة و، كاري لةسةر كردووة و، مَيذووشي هةية، ئةمة بة من نـا عةد 
ئةبَي فةرق بكرَي لةبةيين ئةمة، جطة لةوة، من تَيبيريم هةية بةرامبةر بـة سـةرجةم ئـةو سـةقيتانةي كـة      
دانراوة، ض دوو هةدار دؤمنةكة، ض ضوارسةد، سـَي سـةد دؤمنةكـة، كـة بـؤ بـةراو دانـراوة، لةبـةر ئـةوة ئةمـة           

ى دارايي و ئابووري، كاتي خؤي موناقةشةمان كـرد لةسـةر   ئةبَي ئيعادة نةدةري تَيدا بكرَيت، ئَيمة لة لَيذنة
ئةوة، دةوى دَيمان بة هةدار دؤمن دانا، ئةمة لة لَيذنةكة، دةوي بةراو بة دووسةد دؤمن، ئـةو دةوييانـةي كـة    
بة هؤي ئامَيرةوة لةوَيشدا جياواد كراوةتةوة، كة بة هؤي ئامَيرةوة ئاو ئةدرَيت، ئـةو دةويـة بةراوانـةى كـة     

ئامَير ئاو ئةدرَيت، بةسةد دؤمن دانراوة، ئةمة سةبارةت بة سةقيتي دةويةكة، جطة لةوة رادةى بـةردي   بةبَي
و، مايف دةستكاري ئةو دةوييانةى كة بؤ موَلكي دةوَلةتة، ثَيرج سةد دؤمن بةراو دانـراوة، لةطـةَل ثـةجنا دؤمن    

جنا دؤمن لـةدةوى بـةراو، كـة بـة هـؤي      لة دةوى بةراو، ئةوي تـر ثَيـرج سـةد دؤمن لـة دةوى دَيـم، لةطـةَل ثـة       
 .ئامَيرةوة ئاو ئةدرَين، لةطةَل ضل دؤمن لةو دةوييانةى كة بةبَي ئامَيرةوة ئاو ئةدرَين، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
داوا لة جةنابي وةدير دةكةم، ضونكة ئةوة بووة كةوت، هةشت كةس قسـةيان كـردووة، هةنـدةكي ثَيويسـت     

 .كردنةوة، فةرموودةكات بة روون
 :وةديري كشتوكاَل/ طيب عبدالعزيزَيز بةِر
 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

دؤر باسي خاَلةكي دةكةن، دؤر تةركيزي لةسةر دةكةن، مةسةلةي دةعمي جوتيار و، بةرهـةم بـة كيمايـةت    
مـةو ي   كردن، بة كةقيقةت ئةطةر جةنابتان ئيتيالعت هـةبَي لةسـةر قـةرارى ئَيمـةى ثـار سـاَل، وةخـس       

تةماتـة و هـةموو موخـةدارات، ئَيمـة رة ـةكي طـومرطي كيمايـةمتان دانـا لةسـةر مـةنتوجي دةرةوة، هــيض           
مةنتوجةك لةو فةترة نةهات، داخيلي كوردستان نةبوو، نة تةماتة، نة خةيار، ئةمانـة هـةموو لـة فـةترةى     

دانا لةسةر تةنَيك، يـةعين ئةوانـة   هاوين ئيعتيمادمان لةسةر ئَيرة كرد، ضونكة سةدوثةجنا هةدار ديرارمان 
لة مةو ي ئَيمة نةهات، دواي ئةوة، بؤ سَيو و، بؤ خؤخ و، مذمذة، ديسان ئةمانـةش سـةدوثةجنا هـةدارمان    
دانا لةسةري لةو فةترة، مةعراي جوتيارةكان سوودمةند بوون، لة جانبَيكي تر، هةموو مةناتيقة دوورةكان، 

ئَيمـة ئةمانـدا وةكـو وةدارتـي كشـتوكاَل، بـؤ       % 50تا بطاتة ئَيـرة لـة   سيعري نةقلي ميوجاتي ئةوان هة% 50
كيمايةتي مةنتوج، بؤ ئةوةي بتوانَيت مونافةسة بكات، جانبَيكي تريش باسي طـةمن ئـةكات، طـةمن سـيعري     
ثار سـاَل، سـيعرَيكي دؤر مـةعقول بـوو و، دؤر ضـاكيش بـوو و، هـيض جووتيـارةك طةمنةكـة نـةما لـة دةسـت             

ليمي سايلو نةكات، من مةبستم خةتةوات و، هـةنطاوى ضـاك ثـار سـاَل هاويشـتوومانة و، ئـةم       جوتيار تا تةس
ساَلة ئَيمة بؤ كيماية كردوومانة، قةرارمان، كؤنيترانسمان كردووة، دةيكةيرة دووسةد هةدار لة جياتي سةد 

كـة ئَيمـة بتـوانني     و ثةجنا هةدار، لةسةر هةر تةنَيك، يةعين مةو ي ئَيمة ئةم سيعرة دانـراوة بـؤ ئـةوةى   
كيمايةى مةنتوج بكةين، جانبَيكي تر، كاك دلَير باسي ئةوةى كـرد كـة فةرقةكـة هـةبَيت، لةبـةيين ئـةوةى       
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، %18، ئـةوةى كقـوق تةصـرويف هـةبَيت     %80ساكييب مةلك بَيت، فةرقةكة هةية، ئةوى مولك صرف بَيت 
ئةدةييَن، لةبـةر ئـةوة، ئـةو جياواديـة     % 3ئةوةى ئَيستا كقوق تةصرويف ئةدةييَن، ضونكة موَلكي ككومةتة 

ريعايةت كراوة بؤ ئةم مةسائيالنة، جانبَيكي تريش، ئَيمة ئةطةر بةتةما بني مةسةلةن، ئَيمة ئةطةر بَيرةوة 
َيـذةى جوتيارةكـان بـو    لة كوردستان، هةتا ساَلي تةقريبةن، لة هةشـتا ر % 41دوا، لة شَيستةكان جوتيارةكان 

، تــؤ ئــةم رَيذانــة ئةطــةر بــاس بكــةين مةســةلةن، موقارةنــة %10يبــةن هاتــة بــن ين تةقر، دواي راثــةر14%
ــذة وا تةسةلســولي هَيرــاوة لــة       بكــةين، مــن لةطــةَل وةديــري ئــاوةدان كردنــي كؤريــا باســم كــرد كــة ئــةم رَي
كوردستان، مةعراي ئةوة تةتةورَيك ثةيدا بووة لة كوردستان، ضونكة لة وآلتـاني ثَيشـكةوتوو، لـة ديراعـة ،     

دي ، هَيدي نيسبةى فةيكةكان كةم ئةبَيت و بـةرةو ثيشةسـادي ئةضـَيت، وة تةكرـةلؤجيا جَيـي ئةيـدي       هَي
عاميلة دةطرَيت، بةس بةيرةما موشكيلةى ئَيمة ووآلتي ئَيمة بةرةو ثيشةسادي نةرؤيشـتووة، بـةرةو بةتاَلـة    

ةكــو جــاران لــة شَيســتةكان  جــارَيكي دي و% 41رؤيشــتووة، كَيشــةكة لَيرةدايــة، ئةطــةر ئَيمــة بةتــةما بــني،   
بطةرَيتةوة، ئةبَي ئةو هةموو خةَلكة ببَيتة جوتيار وةكو جاران، موستةكيلة، لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَيـت ئـةو   
هزرة بكةين، وآلتي ئَيمةش وةكو هةموو وآلتي تر، ئيتيجاهةكةي دةطرَيت وةكـو ئـةو خةَلكـة ثَيشـكةوتووة،     

ئـةوة مـن تةصـور ئةكـةم، وةكـداتي ئَيمـة، مـن ديسـان باسـي           كة ئةو ئيتيجاهةى صيراعةى طرتووة، لةبـةر 
وةكداتي طةورة دةكةم، يةعين مةسةلةي وةكداتي طةورة، مةسةلةي دياد كردني ئيرتاج ئةمـة ئةساسـة بـؤ    

 .ثَيشكةوتين ديراعة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك دلَير، فةرموو
 :دلَير حممد شريفَيز بةِر
 .ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر

دلَير دةكةم، لةسةر سةقيتي دةويةكان، نةك لةسـةر نيسـبةكان وةكـو    .بةِراسس من تةئكيد لةسةر قسةكاني د
بــةرَيز وةديــري كشــتوكاَل باســي كــرد، ئــةو نيســبةيةي ئــةو باســي ئــةكات راســتة، فيعلــةن جيــا كراوةتــةوة،  

ِراسس دوو هةدار دؤرة، خؤ ئةكرَي ئةوة لةبةيين مولكية و ئةوانة هةموو جياكرايرةوة، بةآلم سةقيتةكان بة
بة دوو موستسمري ئةوة بكةن، بة دوو فـةيح ئـةوة بكـةن، هـةدار بـة هـةدار بَيـت، ئةطـةر هـةدار بَيـت، دوو           
كةس ئةتوانَيت ئيرتاجي باشرت بَيت، هةداريش مةساكةكي دؤرة، تؤ ئةطةر كيسابي بكةي بؤ هةر دؤمنَيـك  

ؤي مةعةدةلي قانوني ضلة، ضل داري تيا ئةضيررَيت، بـةآلم ئـةوةى كـة    عةرد، سةد داري تيا ئةضيررَيت، خ
فةيح بَيت ئةدانَي كة سةد دار، سةد و بيست دارى تيا ئةضيررَيت، هـةدار دؤمن تةقريبـةن ئةطاتـة نزيكـةى     
ــوونيش بــؤ منوونــة            ــةوها بضــَيررَيت، بكرَيتــة دةيت ــةدار دار لــة مةســاكةيةكي ئ ــةدار، تــا دوانــزة ه دة ه

ت، ثَيم واية مةشرؤعَيكي ئةوها طةورةية، دوو هةدار دؤرة، مةشـرعَيكي ئـةوها طـةورةي تـَي بـَي ،      ئةضَيررَي
 . دلَيرم، لةسةر نيسبةكاني تريش.دؤر سوثاستان ئةكةم و، من لةطةَل هةموو رةئيةكاني د

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك ئارام، فةرموو
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 :ئارام رسول مامردَيز بةِر
 .جنومةنسةرؤكي ئةَيز بةِر

ســةرةتا مــن لــةيي خؤمــةوة بــة ثَيويســس دةدامن، دةســت خؤشــي لــة جــةنابي وةديــري دراعــة و، وةدارةتــي  
دراعةش بكةم، بؤ ئامادة كردني ئةو ثرؤذة ياسايية و، لَيذنةى دراعةش بة هةمان شـَيوة، بـةِراي مـن، ئَيمـة     

ناكـةين، ئـةويش بةشـَيكي دؤري بـؤ      ئيستييتادة لـة كـةرتي كشـتوكاَلي   % 10ئةمِرؤ لة هةرَيمي كوردستان لة 
ئةو كارانة ئةطةِرَيتةوة، كة بةرَيزامن لةماددةى ثَيشووتر باسيان لَيوة كرد، كة دؤرَيك لـة فةيكـةكامنان، لـة    
ثارضة دةويةكامنان، هةم بضووكن و، هةم فةيكيش ئةو ئيمكانيةتـةي نيـة، بـةو شـَيوةية بتـوانَي ثـةرة بـة        

ست كردني وةكداتي طةورة، تةجروبةيةكي طةورةية لـة كوردسـتاندا، دةكـرَي    كةرتي كشتوكاَلي بدات و، درو
كة لةم ثرؤذة ياسايةدا هاتووة، من ثَيم واية ئةوة طؤِرانَيكة لة سَي سةد دؤمن، بؤ دوو هةدار دؤمن، ثَيم واية 

جروبةية ئةكةين ئةم طؤِرانة هةنطاوَيكي دؤر طةورةية، دةكرَي ئَيمة بة دوو قؤناغ بيكةين، كة ئَيمة ئةم تة
بؤ دروست كردني وةكداتي طةورةتر، ئةكرَي لة قؤناغي يةكةم هةوَلبـدةين، بةتايبـةتي ئـةوةى لـة فةقـةرة      

ي، بِرطةى يةكةمي مـاددةى سـَييةم هـاتووة بـة دوو هـةدار دؤمن، دةكـرَي ئـةم لةسـةرةتا بـة هـةدار دؤمن           (ا)
، ثاش فةترةيةكي تر، ساَلَيك، ساَل و نيوَيك، دوو دةست ثَي بكات، خؤ ئةطةر دانيمان، ئيستييتادةمان لَيكرد و

ساَلي تر ئةتوانني دؤر بة ئاساني ئةو سةقيتة دياد بكةين و، بةردةوام بني لةسةر دروسـت كردنـي وةكـداتي    
طةورةتر، ئةمة لةييةك، لة ييةكي تر، من ثَيم واية خودي ثرؤذة ياساييةكة و، ئةو فةلسةفةي كة باسيشي 

م واية ئةسَلةن ئةمة ئةبَيتة هؤكـارَيكي طـرنط بـؤ ديردووكردنـةوةى كـةرتي كشـتوكاَلي لـة        لَيوة كرا، من ثَي
هةرَيمدا، لةييةك و، لةييةكي تريش، بؤ بووذاندنةوةي ذياني يدَييةكانيش، لةبـةر ئـةوةى ئـةمِرؤ، دؤرَيـك     

ةكانيان لــة بــواري لــةو خةَلكانــةى كــة لــة طونــدةكان دادةنيشــن، بةِراســس ئــةم ئيمكانيةتــةيان نيــة، دةوييــ   
كشتوكاَلي، ثةرة ثَي بدةن و، ذياني خؤيان ثَي دابني بكةن، هةر بؤيـةش طونـد بـة جـَي دَيَلـن و، بـةرةو شـار        
كؤض دةكةن بةدواي ذيانَيكي تر، ئةطةر ئَيمة ِرَيطا بدةين لَيرة، لة ضوارضَيوةى ئةو ثِرؤذة ياساية، وةكـداتي  

ــتة ريمان هــ   ــت و، موس ــت بكرَي ــةورةتر دروس ــوارَيكي    ط ــة ب ــت ل ــك بتوانَي ــة جارَي ــةدار دؤمن ب ــة ه ةبَيت ك
كشتوكاَليدا ئاوةدان بكاتةوة، بةتةئكيـد ئةمـة كـار بـؤ خـةَلك ثةيـدا دةكـات، كـة لـة طونـدةكان دادةنيشـن و،            
ئيستييتادةى لَي دةكات، بؤية من ثشتطريي تةواوى ئةو ثِرؤذة ياسـايية دةكـةم، تـةنها داوا دةكـةم دوو هـةدار      

 .ِردرَيت بة هةدار دؤمن و، دؤر سوثاسدؤمنةكة بطؤ
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .شوكرية، فةرموو.بةرَيز د
 :شوكرية رسول ابراهيم.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بةِراسس مـاددةي سـَييةم، جـارَي لةسـةر مةسـةلةي تةكريكـة كـة يةكـةم نووسـراوة، مـن ثـَيم بـاش بـوو بـة               
، ئيرجـا دوو، بكرَيـت بـة دووةم، سـَيش     (ا و ب)ةكـةم و، دووةمةكـة بكرَيـت بـة     نووسني برووسـرَي يةكـةم، ي  

كـة  ( ا)بكرَيت بة سَييةم، ئةمة خاَلَيك كة هيض هيرَيكي واي نية، بَيرةوة سةر ناوةِرؤكي بابةتةكة، لة خاَلي 
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رةئيــةك  ئةضــَيتة ذَيــر هيرــةوة، ديــاتر دوو هــةدار نووســراوة، دوو هــةدار دؤمن، بةِراســس مــن ئةمــة وةكــو  
ئةخةمة ثاَل ئـةو بةرَيزانـةى كـة ئـةَلَين ئةمـة دؤرة، جـارَيكي تـر دروسـتكردنةوةى، دةرةبـةط و ئـةقتاع و           
مةيك و خوردة مـةيك و ئـةم جـؤرة شـتانة، ئةمـة بـة تةسـوراتي خؤمـة، ئيرجـا يـةكَيك دَيـت ئـةم دةويـة              

كان، هـةموو طوندنشـيرةكان بـؤي    ئةكِرَيت، طوندةكة ئةضـَيتةوة ذَيـر دةسـس، جـارَيكي تـر، هـةموو مسـكَيرة       
كـة فةيكـةكان موَلكـةكانيان وةرطرتـووة،      52ئةضـَيتةوة، مـن وةكـو ييـةنَيكي واقيعـي، كؤمةآليـةتي، سـاَلي        

ئةمةندة دَليان خؤش بوو بة دةويةكان، ئةمةنة وا ثَييان نووسابوو، كـة هةسـس ئـةكرد موَلكـة، ضـؤن ثيـاو       
دة دةواجي مسيارة و، نةموتعةية، ئةمـة نـة ئةوةيـة، جووتيارةكـان     ذنَيك مارة ئةكات ئةبَيتة موَلكي، ئةمةن

ئةمةنة دَليان خؤش بوو، لة خؤشي خؤي و، موَلكةكةى كة بـؤي طةِرابوونـةوانَي ضـةند سـاَلة، وةكـو شـةماَل       
ضةند ساَل شوانيم كرد و، ضةند ساَل ضيم كرد؟ جووتيارةكانيش : صائيب لةطؤرانيةكةى جوتيارةكة ئةَلَيت

فةيح ئةردي كَيآلوة، ئاغا جةرطي بِراوة، فةيح موَلكي خؤيةتي، ئاغـا باوكـة ِرؤيـةتي،    : ان ئةيانوتلة خؤشي
كةواتــة ئــةلَيرةدا بــا ئَيمــة ئةمــة تةكديــد بكــةين، ضــةند ئــةو جوتيــارة كــةد ئــةكات ببَيتــة خــاوةني؟ مــن 

سةر ئةردةكة، باوةِرم  خزمَيكم هةية بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، تةقريبةن ضل دؤمن دةوى هةية، مين بردة
ثَيبكة ئةردَيكي وا خاكي، بـة خـاكي بـوو ئةمةنـدة دؤر بـوو، ضـاو ثـِري نةئـةكرد، ئـةم ثيـاوة لـة فـةيكَيك             
كريبووي، شانادي ثَيوة ئةكرد، ئةمةي لَي دروست ئةكةم، ئةوةى لَي دروست ئةكةم، ئَيستا ئَيمة بَيني، فةيح 

ناوةلآل، جارَيكي تر ديردووكردنـةوةي ئـةم فَيَلـة، ئيرجـا لةبـةر      ئيمكانيةتي ئةمةي هةية دوو هةدار بكرَي؟ 
ــرةدا ثشــتطريي       ئــةوة مــن ثــَيم باشــة، ئةطــةر دوو هــةدار نــةبَي، هةنــدَيك ئــةَلَيني هــةدار، وةلآلهــي مــن لَي
جوتيارةكــان ئةكــةم، ببَيتــة ثَيــرج ســةد، هــةر وةكــو ضــؤن ئــةم بــةرَيزة خوَيرديــةوة لةســةردةمي شؤِرشــي    

ةد دؤمن دانرابــوو، ئــةم ســَي ســةدة دؤر باشــة و، ئيســتيغالليش نــاكرَي و، ئــةم كةرتانــةش ئةيلوولــدا ســَي ســ
 .دروست نابَيتةوة و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .وا بزامن كاك جعيتر نوقتةى نيزامي هةية

 :معروف مصطفى جعيترَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ي دوو هةدار و ضوار سةد دؤمنة، نةك دوو هـةدار، دوو هـةدار دَيـم،    موناقةشة لةسةر دوو هةدار دؤمنة، خؤ
 .ضوار سةد ئاوة، يةك شةخص ئةتوانَي هةردووكي بةكار بهَيين، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عزالدين، فةرموو. ئَي تؤ بيدايةت قسةت بكردبا و، شةركت بكردبا
 :عزالدين سليم خديداَيز بةِر

 .رؤكي ئةجنومةنسةَيز بةِر
ئةطةر مةبةست ئةوة بَي ، ديادةى ئيرتاج بَي ، وا بـزامن كـةقي هـةر كةسـَيكة بـؤ خـؤي دةوي بكِرَيـت و،        
ئيستيغاللي بكاتن، ضونكة دةوي بضووك هيض ئيرتياجي تَيدا نية، دةوي بضووكيش لة تةجروبةى ئَيمـة لـة   
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ة مةنتيقةى دهؤكةوة تـاكو سـرووري توركيـا،    كوردستاندا، من لة مةنتيقةي دهؤكةوة كيساب دةكةم، هةر ل
هيض يةك كةس دة دؤمن ، ثاددة دؤمن ئيستيغالل ناكات بؤ هيض شتَيك، ئةطةر دؤر بَي  وا بزامن ئيستيغالل 
دةكاتن، من لةطةَل تَيبيريةكاني جةنابي وةديرم لةو بوارةدا، دةويةكة ضةند دؤر بَي باشرتة و، كـةقي يـةك   

بيكِرَيـت و، ئيسـتيغاللي بكـات، ضـونكة ئَيمـة لـة سيسـتةمي رةئـس ماليـداين، لـة           كةسَي هةية كة بـؤ خـؤي   
تةوةجوهي باداِري كوِرين، ئَيمة  مونافةسةي ئيشترياكي و رةئس مالي ئـةوان ناكـةين، يـةعين ئَيسـتا ئـةوة      

ةمالك ئادادة، ئةوة يةكةم، كَيشةكي ترمان هةية لة مةنتيقـةى، وا بـزامن، لـة دهؤكـةوة تـاكو هـةولَيريش، ئـ       
هةية، دَييةكان بة طشس موَلكي خةَلكةكاني ترة، نةك هـي كوردسـتانن، هـةر لـة كـاتي عو انيـدا تـا ئَيسـتا         
بوويرة موَلك، ئةوانةش هيض رؤذَيك ئيستيغاليان نةكردووة، دانيشتوونة لـة موصـل، لـة شـوَيرةكاني تـر و،      

اثؤشي بدةن و، ئةطةر تاثؤشي نـةدةن  صاكييب موَلكن، فةيكةكةش لةوَيي و، تةهديدي فةيكيش ئةكةن، ت
ــة      ــر ئةوةي ــةنابي وةدي ــؤ ج ــيارم ب ــادامن ثرس ــةين، ن ــي دةك ــةن و، تةهديديش ــة  : دةري دةك ــة ل ــةو موَلكيةت ئ

قانوونةكةدا نية، ضونكة كقوق تةصـةروفية، ئةوانـة كـةقيان هةيـة تةصـرويف لـَي بكـةن ئَيسـتا ثـاش ئـةو           
موَلكيانة، بةس ضؤن بوية بة موَلكيـان؟ تاثؤيـة، راسـتة،    قانوونة؟ يان كةق نية تةصرويف لَي بكةن؟ راستة 

 .بةآلم لةدةوَلةتي عو انيةوة تا ئَيستا هيض كةسَيك نادانَي ضون بوويتة موَلكي؟ دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عو ان باني ماراني، فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانَيز بةِر

 .ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةِر
وةلآل ديارة لةسةر مةسةلةي دو هـةدار دؤمنةكـة، قسـة كـرا، مرـيش بـة تةئكيـد لةطـةَل كةمكردنةوةكةمـة،          
لةطةَل ئةوةمة هةرسَيكيان ئةوةى بة ثشتا و، بةراو و،بة ئامَير ئاو ئةدرَيت، بكرَيرة ثلث، يـةعين ضـاريةكي   

َيت، كَييـة؟ ئـةو كةسـانةن كـة لـة وآلتـي       بدرَيت، ضونكة يةكجار دؤرة، مةعلوومة ئةوةى ئةو دةوييانة ئةكِر
ئَيمة ثارةى ِرةشيان كؤكردؤتةوة و، ئةيانةوَى ئةم ثارةية سثي بكةنةوة، دةنا كةس ناتوانَي دوو هةدار دؤمن 
بكِرَيـت بةراســس، ئةوانــةى ثــارةى ِرةشــيان بــةنا شــةرعي كؤكردووتــةوة لــة كوردســتان، ئةيانــةوَى بــؤ ســثي  

فةيكةكان هةموو بكِرن، ئَيمـة هـةموو ببيرـةوة كرَيضـي ئـةوان، كةقـة لَيـرة         كردنةوةى ثارةكانيان، عاردي
قانون رَيطة لةوانة بطرَيت، بةراسس ئةطةر قانون رَيطة لةوانة نةطرَي، ئَيمة دةبيرة كرَيضي ئةوانةى كة بـة  

ةن ثشـتطريي  ناشةرعي ثارةيان كؤكردؤتةوة، دةنا كةس ناتوانَي دوو، سـَي هـةدار دؤمن دةوي بكِرَيـت، رةجائـ    
لةوة مةكـةن، تكاتـان لـَي دةكـةم، دوايـي ثاشـة ِرؤذ هـةموومان ئةبيرـة كرَيضـي و، دةبـَي دةسـس ئـةوان مـاض              
بكةين،وةكو مةيكيان لَيدَيت لةماَلي خؤيان، وةكو كاك عزالدين باسي كـرد لـةماَلي خؤيـان دادةنيشـن و، لـة      

دوا بـةثَيي قسـةكاني وةديـر وا تـةعاموول     دهؤك كوكم ئةكةن، ئةوة يةك، ييةكي تر، ككومـةتيش لةمـةو   
ككومةت ئةو : دةكات لةطةَل ئةو كةسانةى كة دةويان دؤرة،ئاسانرت تةعامووليان لةطةَل دةكرَيت ، دووةميش

كةسةي عاردي دؤرة دياتر دةعمي ئةوان ئةكات بؤ بةرهةم هَيراني كاري كشتوكاَلي، فيعلةن لة ييةكي ديش 
دا دةبَيت كة دةوى دؤريان هةية، ئـةوة بـة ثَيـي ياسـايةكة وايـة، بةدةسـت       ككومةت لة خزمةتى ئةوكةسانة
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من نية، بؤية من بةراسس ئةوة بة كارَيكي ئاسان نادامن، هيض بةطةشةي ديراعةى نادامن، هـةر سـةد دؤمنـي    
، هةبَي دةتوانَي بةرهةمي باشي هةبَي، سةد دؤمن، دوو سةد دؤمن، سَي سةد دؤمن، ئةطةر ئةتو دةرعي بكـةي 

باشة كَيية ئةوةيةي سَي سةد دؤمني دةرع دةكات؟ بة دوو، سَي فةيح بةرهةمي دؤر باشيان هةيـة، بادةسـتة   
جةمعي دروست بَي، با بةثَيرج شةش كةسان، هةدار دؤمنـي دةرع بكـةن، بـؤ يـةك كـةس كـؤنرتؤلي بكـات و،        

ئـةوة ذمارةيـةكي دؤرة، مـن     هةموومان ضاومان لة دةسس ئةو بَيت؟ مـن بةِراسـس لةطـةَل ئةوةمـة، فيعلـةن     
 .لةطةَل ِراي ئةو كةسانةم كة كةم بكرَيتةوة و، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عادل، فةرموو
 :عادل حممد امنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
راعةى سةبارةت بة قانوونةكاني ديراعة، كاك جةميل ثَيشةكيةكي طوت، من لةطةَل ئةوةم هةموو قانوني دي

ئَيمة، هةمووي كؤبكةيرةوة و، لة قانونَيكدا دايرِبَيذين، هةموو كَيشةكاني ئَيمة ثيرة و ثةِرؤية ئةكرَي، ئةوة 
مويكةدةيةكي عامة، سةبارةت بةم قانونة، ناو و، ناوةرؤك ئةطةر مويكةدة بكةي، موتابيق نـني، ئَيمـة لـة    

ئَيمـة ئةمانـةوَى بـة قانونَيـك، ئـةو كةسـانةى كـة         ثَيشةكي جةنابي وةدير باسي كرد، باسي ئةوةى كـرد كـة  
خـاوةن عةقـدن، كـةقي تةصـروفيان بـدةييَن، و بؤيـان سـاغ بكةيرـةوة بـة قـانون، ئةطـةر ئَيمـة، دةوييــةكي             
دةوَلةت،كة دةوييةكي ئةمريية، ئةيهيرني كةقي تةصةرويف لةسـةري سـاغ ئةكةيرـةوة، ثَيويسـتة ناونيشـاني      

كخستين ئةم مةودوعة بَيت، بةآلم ئةطةر ئةمانةوَي، ئَيمة كةقي تةصـةروف،  قانونةكة بطؤِرين و، لةسةر رَي
كــة لــة قانونــدا ثَيــي ئــةوترَيت، كــةقي عــةيين ئةصــَلي، لــة بــواري كشــتوكاَليدا ســاغي بكةيرــةوة، ثَيويســتة 
سةرانسةر كةقي تةصروف لة ئةوانةى ئـةمريين ميتـةودة بـة تـاثؤي، ئةوانـةي ئـةمريين ميتـةودة بةلةدمـة،         

ئةوانةى هةموو رَيكي خبةيرةوة،ئةطةر نا، نادامن ئةو قانونة هةموو كقـوقي تةصـةروف رَيكـدةخات     يةعين
ئــةوة مةســةلةيةكي تــرة، بــةآلم ئةطــةر بَيتــةوة و، كــةقَيك كيســاب نــةكات بــؤ جوتيارَيــك، وةكــو جــةنابي   

بَيت بــؤ وةديــريش باســي كــرد كــة ئــةو جوتيــارة كــةقي تةصــةروفمان دايــة ثَيــي، ئــةوة ديــاتر دَلســؤد ئــة    
ئةردةكةي ، ئةتوانَي بةرهـةمي هـني بكـات، ئـةم ماددةيـة، مـاددةى سـَي، بةراسـس نـةطوجناوة لةطـةَل ئـةوة،            

يكــون احلــد ايعلــى، حلــق التصــرف يف ايراضــي اململوكــة للدولــة،   : هيشــتا كةقةكــةمان نــةداوة، لَيــرة ئــةلَي  
يرجا موَلكي صرف ثَيويست ناكات،لَيرة باسي يكون احلد ايعلى ملرح كق التصرف و، ئةوانة ئ: مةفرودة بَلَين

بكةيرةوة، موَلكي صرف ئةطةر خاوةن موَلكيش مبرَيت ئةطةِرَيتةوة بؤ وةرةسةكةى، ثَيويست ناكات بَيرـةوة  
ناو ئةو مةودوعةوة ، هةروةها من ثرسيارَيكي تـرم هةيـة، ئايـا تـةوديعي جـةماعي، رةنطـة جـةنابي وةديـر         

، بة ثـةجنا جوتيـار هـةدار و ثَيـرج سـةد دؤمن دةوي دراوة ثَييـان، كـةس نـادانَي         بزانَيت، دؤر جَيطامان هةية
دةويةكةي لة كوَيية؟ ئةوانة مةصرييان ضؤنة؟ مةسةلةن بؤ منوونة، سَي قةدا، قةداي طةرميان، قةداي دود، 

ة، يـةعين  نيـ  60تا ئَيستا لةسةريان جَيبةجَي دةكـرَي، قـانوني    111قةداي كيتري، ئةم سَي قةداية، قانوني 
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لةو بةيرة ماوةتةوة، لةوَيش تةوديعي جةماعية، هةدار دؤمن دراوةتة كةفتا فةيح، نادانَي دةويةكةي خـؤي  
 .لةكوَية؟ ئايا بة ثَيي ئةم قانونة ئةو تةوديعة جةماعية، ضارةنووسي ضي بةسةر دادَي؟ دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئاخر كةس قسة ئةكات، كاك ديلمان
 (:ئامَيدي ديلمان)حممد امحد صاحل َيز ِربة

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
مريش بة تةئكيد لةطةَل ئةوةمة كة نيسبةكة يةكجار ديادة و، بةو نيسبةيةش ئاغـا و، دةرةبـةط و، كـةرتي    
نـــوَي دروســـت دةكةيرـــةوة، تـــةنها بـــؤ جوتيـــار دوو هـــةدار دؤمن دةمحةتـــة بـــةكار بهَيرَيـــت، لةسياســـةتي  

جةمعيات فةيكية و، تةعاونيات فةيكية نية كـة بـؤ ثـةجنا، شَيسـت فـةيكَيك ثَيكـةوة ئـةو        ككومةتيشدا 
عــةردةيان بــدةنَي و ثَيكــةوة خزمــةتيان بكــات، لةطــةَل ئةوةمــة كــةم ببــَي ، ئةطــةر موبــةرير ئةوةيــة           

لزةمـة  ئيستيسمارة؟ ياساي ئيستيسمار جياوادة لةطـةَل ئـةم ياسـاية، ضـونكة لـة ئيستيسـمار، موسـتة ري مو       
مةشــروعَيكي ئيستيســماري دروســت بكــات، بــةآلم لَيــرة كــةقي تةصــروف هةيــة، ئةطــةر غايــةت وةكــدةى    
طةورةية بؤ ئيرتاجي طةورة، دةبَيت ئَيمة كةدي ئيقتيصاديةكة دياد بكةين، كـة لـةماددةى ضـوارةم هاتيـة،     

ةتوانَي سَي دؤمن تـةنها بـؤ   كةدي ئيقتيصادي سَي دؤمن داناية، ضونكة ئةطةر دوو هةدار دؤمن وةربطرَي ، د
بةساتني بة كاربهَيرَي ، دةبَي ئَيمة ئةو كةدة دياد بكةين، نةك ئَيمـة لَيـرة تـةنها كقـوقي تةصـروف ديـاد       

 .بكةين، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .بةرَيز كوَيستان خان، فةرموو
 :كوَيستان حممد عبداهللَيز بةِر

 .  سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
شـوكرية، ضـونكة دؤربـةي ذنـةكاني     .لآل من لةسةر ماددةكة نية لةسةر يةك تةودحيـة لةسـةر قسـةكةي د   وة

ثةرلةمان ثَييان ناخؤش بوو، مةسةلةي هاوسةرطريي و، ذياني هاوسةر طريي، هاوبةشة، موَلكيةت نية، ئَيمة 
تي، ئةو خوي بـة مـوَلكي   هةموومان ئةو قسةيةمان رةفزة، موَلكي كةس نيرة ئَيمة، ئةطةر ئةوة رةئي خؤية

 .يةكَيك ئةدانَي، ئَيمة خؤمان بة موَلكي كةس نادانني، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

شوكرية، موتةئةكيدم، ضونكة بؤ خؤي نةبوويتة موَلكي .نا، لة مةودوع دةرمةضن، مةقصةدي ئةوة نةبوو د
شكرية، كـةقت  .لَيرة، ئةوة قسة واهات، فةرموو د مَيردي، ئةوة موَلكي ميللةتة، ئةوة نية نوَيرةرى ميللةتة

 .هةية جواب بدةيةوة
 :شكرية رسول ابراهيم.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ئةطةر بة ثَيي شـةرةع بَيـت، ئةطـةر بـة ثَيـي قـانون بَيـت، لةشـةرعةكة مـةيت بـؤ دائـةنَين، لـة ياسـايةكة ،              
 .ياوةكة دانانرَيت؟ ، دؤر سوثاسموقةدمية و، موئةخةرةت بؤ دائةنَين، بؤ بؤ ث

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بةهةر كاَل ، ئةنصارت دؤرة، ئةوة نية لة ثشتةوة ئةوةندة كـةييتي هةيـة، هـةر نةبَيتـةوة، ئـةوة بؤضـووني       
جياواد هةية لةو مةسةلةية، بةآلم لة بابي دةوَلةمةنـد كردنـي هـةر ثرؤذةيـةك، كـة موناقةشـة دةكرَيـت و،        

، رةئي دَي  و بؤ ئةوةي رةئيةكةي خؤي كة دةيةوَي بيكاتن، دةوَلةمةندي بكاتن، بةرَيز كـاك  ميسال دَيت و
 .ا اعيل

 
 
 

 :ا اعيل حممود عبداهللَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

من نةم دةويست قسة بكةم، بةآلم لةبةر ئةوةى كـة هةنـدَي شـت بـاس كـرا، بـاس لـةوة دةكـرَي كـة ئـةقتاع           
ةوة، دةرةبةط دروست ئةبَيتةوة، من بةراسـس دذي ئـةو رةئيةمـة، ثـَيم وايـة بـةوة ئيقتـاع و        دروست ئةبَيت

دةرةبةط دروست نابَيتةوة، جوتيارَيك كة خاوةني دة دؤمنة، يـان بيسـت دؤمنـة، يـان سـي دؤمنـة، يـان سـةد         
مـاَلي خـؤيس بـا    دؤمنة، كةقي خؤيس تاثؤي بكا با نةييترؤشَي، بـا نةيداتـة ئـةقتاع، بـا نةيداتـة دةرةبـةط،       

نةييترؤشَي، كةس بة دؤر لَيي ناستَييَن، من لةطةَل ئةوةمة با هةر مةفتوح بَيت بةِراسس، نـةك هـةدار دؤمن   
و، دوو هةدار دؤمن بَيت، مةفتوح بَيت، ضونكة من سَي كوِرم هةية، ضوار برام هةية، دةتـوامن هـةدار دؤمنـي    

كم دانَيم و، هةدار دؤمنيش لةسـةر خـؤم دانـَيم، ديـاتريش     بةناوى كوِرةكم بكةم، هةدار دؤمني لةسةر براية
ئةِروا لةوةى، بؤية ئةوة مةفتووح بَيت باشرتة، نةوةك قةيدي بكةين بةوةى كة ثَيرج سـةد دؤمن بَيـت، يـان    

 .هةدار دؤمن بَيت و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئاخر كةس يةك دةقة، مام خورشيد، فةرموو
 :د سليم شَيرةخورشيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئةو موناقةشـة كـة خوشـك و، برايـان كرديتيـان، باسـي ئـةقتاع دروسـت كردنـةوة دةكـرَي، ئـةقتاع نـةماوة،             
مةيك دروست دةبَيتةوة، بةَلَي، ئَيستا من لةطةَل ئةوةمـة ببَيتـة هـةدار دؤمن، بـةآلم ئـةو هـةدار دؤمنـة كـة         

اضَي لة فةيح بيستَييَن ، يان ككومةت نايداتَي، ئـةو دةضـَي دةيكرَيتـةوة، بـؤ     كةقي هةية بيكِرَيتةوة، ئةو ن
ضي تؤ كـةقت هـةبَي هـةدار خـانوو لـة شـار بكـري، كـةقت نـةبَي عةردةكـة بكـِرَي؟ كـةقي خـؤيس كـابرا،               
دةييترؤشــَي يــان، ناييترؤشــَي، ئــةو غــةدري لــَي ناكــاتن، ئــةو ناضــَي بــةدؤر لَيــي بســتييَن، مــةيك بــةدؤر لَيــي  

ةستاندي، مةيك دةردةكـردي، ئَيسـتا ئـةوة نةمايـة، يـةعين بـري لـؤ لـةوةى بكةيرـةوة كـة ئـةقتاع دروسـت             د
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دةبيتةوة، بَلَي دةوَلةمةند و تاجري و مةيك دروست دةبَيتةوة، بةَلَي، من ئةوةى بـة قـاداجني ئـةدامن مـةيك     
ــيَ      ــتييتادةى ل ــة ئيس ــتا هةمان ــة ئَيس ــةى ك ــةو عةردان ــونكة ئ ــةوة، ض ــت بَيت ــاك    دروس ــو ك ــة وةك ــاكرَي، بؤي ن

ئيسماعيليش ئيشارةتي ثَيدا، ئةطةر بيكةيرة هةدار دؤمنيش، من ثارةم هةبَيت و، ئيمكانيـامت هـةبَي، كـوِرم    
هةية، كضم هةية، ذمن هةية، برام هةية، دة هةدار دؤمني دةكِرمةوة، ئةوة كةل نية، لةبةر ئـةوة بـا هـةدار    

 .دروست نابَيتةوة، مةسةلة ئةقتاع نية، سوثاس دؤمنةكة بَيت و، مانع نية، بةآلم ئةقتاع
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ثَيش ئةوةى قسةى بدةمة لَيذنةى ياسايي، خويصـةى قسـةكانتان، داواي لَيبـوردن دةكـةم، هةنـدَيك ئةنـدام       
 ثةرلةمان، لة مةودوعةكان دةردةضوون بةراسس، لـة تةكليليةكانيشـدا هةنـدَيك تـةكليل ئـةوة ناطرَيتـةوة،      

وةكو مام خورشيد باسي كرد بةكار هَيراني موستةلةكي ئيقتـاع، ئيقتـاع بـة قـةوانني نـةماوة، خـؤ ئيقتـاع        
هةر ئةوة نية موَلكي هةبَي، ئةو قوانيرة نةماوة، مةلالك هةية، دؤر راستة ئةوة، دواييش بة ثَيـي قـانووني   

ى نـةماوة، بـةآلم طؤِرانكـاري كـة لـة      ، ئةو عةردانة دابةش كراوة لة كةقيقةتدا، هيض كةسَيك ئةو موَلكة60
عرياق كراية، بةثَيي دةستووري عرياقي، بـةثَيي ئـةو قوانيرـةى كـة دةرضـووة، بـة قـانونى ئيستيسـماريةوة،         

ــؤِراوة، قــ  ــاداِر ط ــةس      ةب ــاداد، ب ــاداِرى ئ ــة ب ــةين، بوويت ــاس دةك ــةموومان ب ــو ه ــؤِراوة، وةك ــاداِريش ط وانيين ب
ثَيكرد، ناكرَي ئَيمةش قةفزة بكةين، قةفزة لة هةموو شتَيكدا، يـةعين  ئةوةندةية وةكو دؤربةتان ئاماذةتان 

بة مةراكيل برؤين، كةرتي كشتوكاَل تةدمري بووة، وةكو جةنابي وةدير ئاماذةى ثَيكرد، لةكؤرياي جـةنوبي  
ثَييــان وتــوة ئَيــوة تةقــةدومتان كــردووة، بةداخــةوة لَيــرة تةقــةدوم نــةبووة، كــةم بــووني رَيــذةى فــةيح لــة  

وردستاندا، بةهؤي تةقةدومةوة نةبووة، بة هؤي ئةوة بووة، ككومةت ئـةنيتالي كـردووة، دَيهـاتي تَيكـداوة،     ك
خةَلكي بردؤتةوة ئؤردوطا دؤرة ملَيكان، بةهؤي ئةوة بووة، ئابووري لة كوردستان دؤر دةعيف بووة لـةدواي  

ش خـؤر كـردووة و، خــةَلك دوور   راثـةرين، ككومـةتي هـةرَيم، دواتــر هـةردوو ئيدارةكـة، خـةَلكَيكيان مــةعا      
كةوتووتةوة لة دراعةت، ئةوانة سةبنب، يةعين هةر ئةسبابةكةي كة رَيذةى فةيح كةم بوويتـةوة، ئةسـبابي   
سةلبني و، ئَيستاكة ئَيمة ضي بكةين؟ بؤ ئةوةى ئةو رَيذةية دياد بكةين و، فةعال بَيـت، هـةر قسـة نـةبَيت،     

يح، فــةيح نابَيتــة فــةيح ئــيال عةردةكــة نةضــَييَن ، عةردةكــة   هــةر بــةناو نيــة، ســَي ســةد دؤمن بداتــة فــة  
بةكارنةهَييَن و، ئَيمةش دةمانةوَي لةهةمان كاتَيشدا، ئةو بةكار هَيرـاني ئةردةكـةش بـؤ فـةيح، لـة قـاداجني       
فةيح بَيت، يةك، لة قاداجني ئابووري هةرَيمدا بَيـت، دوو، يـةك لـة ديراسـةتةكان، كـة ديراسـةت كـراوة، لـة         

ردسـتان و لـة دؤر ووآلتانـدا، دةبَيـت ثشـتطريي لـة كــةرتي كشـتوكاَلي بكرَيـت و، ضـةند فـراوان بَيـت ئــةو            كو
ئةردةى كة بـةكاري دَيرـَي ، ئةوةنـدة ئيرتاجةكـةي طـةورةتر دةبَيـت و، فـراوانرت دةبَيـت، دةتـوانَي كريكـار           

م دةطةِرَيمـةوة، وةكـو دؤرتــان   بـةكار بـييَن و ئـيش بكــات، مـةعراي وايـة ئيشــةكة ديـاتر ثةيـدا دةبَيـت، بــةآل        
ئاماذةتان ثَيكرد، كة ناكرَي بة قةفزة، يةعين لة سَي سـةدةوة بـؤ دوو هـةدار ئـةوة قةفزةيـة، رةنطـة ببَيتـة        
هؤي ئةوةى جَيبةجي نةكرَي، ئةطةر جَيبةجَيش كرا، رةنطة ذمارةيةكي دؤر كةم بتوانن جَيبـةجَيَي بكـةن،   

ةمة ئةوةى جةنابي وةدير رةئـي لةسـةر بـدات و، لَيذنـةى ياسـايي و      بؤية بة مةراكيل بَيت، ئةو هيرة دةخي
لَيذنةى كشتوكاَل رةئي لةسةر بدةن، كـة ئـةو رَيذةيـة نووسـيتيانة و ثشـتطرييان لـَي كرديـة، دوو هةدارةكـة         
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لةطةَل ضوار سةد و، سـَي سـةدةكة، لـةو مةركةلـةي ئَيسـتادا، بـة ثَيـي ئـةو قسـانةى كـة كردووتانـة، نيـوةى             
هةدارةكة، ضوار سةدةكة ببَيتة دوو سةد، و سَي سةدةكةش ببَيتة سةد و ثةجنا، رةئيـان وةردةطـرين   باشرتة، 

 .و، رةئي جةنابي وةديريش و ئيرجا دةخيةيرة دةنطدانةوة، فةرموو كاك شَيروان
 :ريشَيروان ناصح كيدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
، لةناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم،   111ت قـانوني رةقـةم   من كةد دةكةم تةودحيَيك بكـةم، يـةك، بـة نيسـبة    

لـة دمـين هةرَيمـدا تـةتبيق      60حبذافرييه تةتبيق كراية و، كؤتايي ثَي هاتيـة، بـة نيسـبةت قـانوني رةقـةم      
كراية و، كؤتايي ثَي هاتية، ئـةو كـدودةي كـة جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا، ئَيمـةش لةطـةَل لَيذنـةى دراعـة و،           

قريبةن لةطةَل عةيين كدودين و، تةعديلي رةئيةكةى خؤمان دةكةين، ئةمة لة ييـةك،  لَيذنةى شارةواني، ت
لة ييةكي تريشةوة، هةندَيك برادةران ئيشارةتيان بةوة دا طوتيان، ئةطةر دوو هةدار دؤمن لة دَيمي بي  و، 

نةوةكـة بـةو شـَيوة    ضوارسةدي بةراويشي بةبةر دةكةوَى، ئةوة دةبَيتة دوو هةدار و ضوار سةد دؤمن، خوَيرد
نية، ليجاني ئةرادي و ئيستياْل ، كدودي خؤيان هةيـة، تـةكويلي ئـةرادي مـةروي دةكةيرـة ئـةرادي دَيمـي،        
ئيرجا كةد ئةعاليةكةي وةردةطـرين، بـةو شـَيوةية تـةعاموول لةطـةَل ئـةرادي مـةروي دةكـرَي ، تـةكويلي          

طةَل ئةو ثَيشـريارةى جـةنابتني و، تةبـةني ئـةو     دَيمي دةكةن، ئيرجا دوو هةدارةكة وةردةطرن، بؤية ئَيمة لة
 .ثَيشريارةش دةكةين و، دوا رةئيش، رةئي ئَيوةية و، ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمانة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .من كةد دةكةم جةنابي وةديريش ثشتطريميان بكات، كاك عبدالرمحان ، فةرموو
 :رضا عبدالرمحن امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز ِربة
كراوةتـة برـةما، ياسـاي ذمـارة      111دوو، سَي تَيبيين بضووكم هةية، يةكةم ديارة لةم ثرؤذة ياساية، ياسـاي  

كراوةتـة   111مان هةية، لةم ثـرؤذة ياسـاية ، ياسـاي     111مان هةية و، ياساي ذمارة  160مان هةية،  30
دؤمن، ئـةوة يـةك،    18ة، دوو هةدار دؤمن دةست ثَي دةكات تـا  برةما، كة بة ثَيي ئةو ياساية، لة دةوي دَيمةو

دووةم، فةقةرةيةك هاتووة كة دةَلَي ئةوةى دةوي بة ثشتا و ثشت بؤي ماوةتةوة، لة دوو هـةدار دؤمن ديـاتر   
وةردةطريَيتةوة، ئَيمة ثرسيار دةكـةين لـة جـةنابي وةديـر، ككومـةت وةريدةطرَيتـةوة بـة ض شـَيوةيةك؟ بـة          

ئــةوة مرياتــة ماوةتــةوة ، بــة ضــي وةريدةطرَيتــةوة   , ريدةطرَيتــةوة، بــة ئــةتيتا وةريدةطرَيتــةوة؟ ئيســتياْل وة
ئيشارةتي ثَي نةداوة، ئةمةش بكةيرة دوو فةقةرة، جةنابي بةرَيز سةرؤكي لَيذنةى ياسايي ئامـاذةى ثَيكـرد،   

وانني بَلـَيني بـؤ ئـةو دوو    ئَيمة كةدي ئةعال هةدارمان داناوة، بؤ ئةوةى كة ثشتا و ثشت بؤي ماوةتةوة، ئةت
خـاَلَيكي  . هةدار بَيـت، لةطـةَل ئـةوةش بـة ئيسـتياْل  وةريدةطرَيتـةوة، يـان بـة ضـي؟ ئـةوةش تـةوديح بكـةن            

ســَييةمم ئةوةيــة، يــةعين خـــؤش بةختانــة ئَيمــة هــةر ضـــةندَيك بَيــت كــةدي ئــةعال، فةقةرةيـــةكمان          
َيـن، ئـةوة شـتَيكي باشـة، هةنطاوَيكـة بـؤ       ضةسثاندووة كـة بـؤ مةبةسـس كشـتوكاَلي ئـةم دةوييانـة بـة كـار د        

بووذاندنةوةى كةرتي كشـتوكاَلي، ئَيمـة ئَيسـتا وا هـاتووة ككومـةت نـاتوانَي هاوكـاري فـةيح بكـةن، بـا بـةو            
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تةعبرية بَلَيني، بةآلم لةطةَل ئةوةش دةَلَيني كةرتي طةورة دروست دةكةين، ئةمة كاَلةتَيكة، دةتوانني بَليَين 
اَلةتَيكــة هاتووتــة ثَيشــةوة، بــؤ ئــةوةى كــةرتي كشــتوكاَلي طــةورة دروســت بَيــت،          ئةكســن املــةوجودة، ك 

 .كةدةكةمان ضةند دانا بؤ مةبةسس دراعي ئةوة شتَيكي باشة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 جةنابي وةدير، ئةوة لةسةر موقتةرةكةكةي هةر سَي لَيذنـة و، ئَيمـةش و، ئةنـداماني ثةرلـةمان و، لةسـةر     
 . رةئيةكةي كاك عبدالرمحانيش ، فةرموو

 :وةديري كشتوكاَل/ طيبعبدالعزيز َيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من دوو ، سـَي مويكـةدةم هةيـة، وابـزامن كـاك عزالـديريش تـادة باسـي هةنـدَي مـةناتيقي وةكـو شـَيخان و             

تا ناكةين، بةآلم وةخس دانيمان داخيلـي  ئةوانةى كرد، من تةئكيدي ئةوة دةكةم، ئَيمة هيض ئيجرائَيكي ئَيس
سةر مةنتيقةي ئَيمة ئةو وةخس ئيجرائاتي خؤمان ئةكةين، بة ثَيي قوانيين كة هةمانـة، ئـةوة يـةك، دوو،    
باسي تةعاونياتي دراعـي دةكـةن، ئَيمـة هـيض كاتَيـك رَيطـة لـة تـةعاونياتي دراعـي نـاطرين، بلعـةكس، ئَيمـة             

ين، بـةس ِرةد فيعلـةكي جوتيارةكـان لـة تـةعاونياتي دراعـي كـؤن هةيـة،         تةشجيعي تةعاونياتي دراعي دةكة
ضونكة لةسةر ئةساسَيكي دراعي لةوةخس خؤي ئةو تةعاونياتانة دروست ئـةكرا، ئَيسـتا ئَيمـة داوا دةكـةين     
لةسةر ئةساسَيكي ئابوورى بةكت دروسـت بكرَيـت، ئـةو تةعاونياتـة ئَيمـة دؤر تةشـجيعي دةكـةين و، ئَيمـة         

لَيي ناطرين، جانيب سَييةم، ئَيمة  هيض جوتيارَيك موَلكةكةى لَي وةرناطرين، يـةعين موَلكةكـةى هـي    رَيطةي 
خؤيةتي و، لة دةسس خؤيةتي، بةس يةعين سبةييَن ئـةم جوتيـارة، ئيشـي ناكـات، يـةعين ئيشـي فةيكـةت        

ةو؟ بـا تـةكويلي بكـات،    ناكات، يةعين واد لة ميهرةكة ئةهَيرَيت، بؤضي ئةم دةويـة مبَيرَيـت لةسـةر نـاوى ئـ     
يةعين ئةو بة خؤي بييترؤشَيت و، بيداتة كابرايةكي ديكة، جانبَيكي تر، من ثرسيارَيك ئةكةم، يـةعين دؤر  

ضــَيَلي بَيــرم، مةشــروعَيكي  500جــار خــةَلك دَيتــة يي ئَيمــة، دةَلَيتــة مــن دوو هــةدار دؤمن، كــةد دةكــةم  
يقةيةكي دراعي هةبَيت بؤ عةلةف، يةعين مةشـروعَيكي  شريةمةني دابرَيمة سةرى و، موتةكامل بَيت، مةنت

دؤري موتـةكامل، ئةكيــد ئةطـةر تــؤ رَيطـاي لــَي بطــري بـة هــةدار دؤمن، مةشـرؤعَيكي وا موتــةكامل دروســت      
نابَيت، دةضَيت ثةنا دةبـات بـؤ كَيرـدةر؟ دةبـَي ئـيال ثـةنا ببـات بـؤ قـانوني ئيستيسـماري، ئـةو قانونـة ئـةو              

ا بؤ ئَيمة ئةو رَيطايةي لَي بطرين؟ ئَيستا خـةَلكَيك  هةيـة لَيـرة و، موسـتة رَيكي     كةقةي ثَي دةدات، ئَيست
باشة، كةد دةكات مةشروعَيكي طةورة، هي دةواجرَيكي طةورة، هـي شـريةمةني طـةورة دروسـت بكـات، ضـَيل       

، دة هـةدار  بيرَيت، بؤ ئَيمة ئةو رَيطا و ئةو كةقةى لَي بطرين، مةسـةلةن خـةَلكَيك هاتيـة، شـةريكات هاتيـة     
دؤمني عةرد كادرة، بةس بيكاتة دةيتون و، مةعمةلي دةيتيشي لَي دابيَن، بؤضـي ئَيمـة ئـةوة موسـتة ريي     
ئةجربية، رَيطةي ثَي دةدةين؟، بؤ ضي رَيطا بة مواترَيكي خةَلكي كوردستان نادةين كة بة كـةقي خـؤي، بـة    

تةسـةور ئةكـةم، يـةعين دةة هـةدار دؤمن     ثارةي خؤي بضَيت، شت بؤ خؤي بكرَيت و، بيكاتـة مةشـروع، مـن    
كةدَيكي مةعقوولة، مةسةلةن ئَيران وةك ميسال من دةَيـرم، هـةتا سـَي هـةدار و دوو سـةد دؤمنيـان هةيـة،        
يةعين كةدي مولََكية، سَي هةدار و، دوو سةد دؤمنة، سوريا، هةدار و دوو سـةدة، مـن ئـةم ميسـاينة دةيـرم،      
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نطاريا، ثؤلؤنيـا، مةسـةلةن، ئيحتيمالـة، شـَيوةيةكي دي فـةرق بَيـت، لـة        ميسالي مةنتيقةية، ئةمما بضية هـة 
ميسر، شَيوةيةكي تر فةرقي هةية، من تةسةور دةكةم ئةطـةر جةنابيشـتان بـة مةسـلةكةتي ببيـرن ئةطـةر       
بيكةيرــة نيــوةى، مــن بــة تةســوري خــؤم، ديراســةيةكي قــووَلي ئــةوةمان كــردووة و، لةســةر ئةساســي داواي   

وةى ئــةم موشــكيلة، ئــةم كَيشــةيان بــؤ ضارةســةر بكــةين، تــاكو ئيستيســمار بكــات، ئــةوةى   خــةَلكَيك، بــؤ ئــة
 مةشرؤعَيكي وا دروست بكات، وا طةورة، دةبَيتة ض ئيقتاعيةك؟ 

ضَيَلي بيين و بة خَيو بكات، لةسةر دوو هةدار دؤمن، ئةوة دةبَيت ئيقتاعي؟  500شَيرةمةني دروست بكات، 
ــةيكيَ    ــةند ف ــة ض ــة موكتةمةل ــةن و،       ئةم ــيش بك ــرؤعة ئ ــةم مةش ــةر ئ ــي لةس ــل دراع ــو عام ــَييَن وةك ك ب

 .ئيرتاجةكةشي باشرتة و، قةراريش هي جةنابتانة و، دؤر سوثاس
 
 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

وةلآل ئيرت طوَيتان لة قسةكاني جةنابي وةدير بوو، دييتاع لة وجيهةت نةدةري خؤي دةكات، وةجهةت نةدةري 
براي كرديـة، ثَيـي وايـة ئـةم دوو هـةدارة طوجنـاوة لةطـةَل بةرنامـةي ككومـةت، بـؤ           وةدارةتة و ككومةت تة

بووذاندنةوةى دراعةت و ئيستيسمار و ئةوانة ، دؤريشـتان داواتـان ئـةوة بـوو كـة رَيـذةكان نيـوة بكرَيتـةوة،         
بت لةسةر جوابي كاك عبدالرمحانيش درايةوة، جةنا. لَيذنةكانيش، ثشتطرييان لة نيوةكان كردية و ئةوانة 

 .رَيذةكةي قسةت نةكردووة
 :رضا عبدالرمحن امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بةَلَي، جوابي ئةو فةقةرة نةدرايـةوة، ئـةو دةويانـةى كـة لـة مـريات، لـة وةرةسـة بؤيـان ماوةتـةوة، ئيسـتياْل            
 دةكرَين؟ ضيان لَي دةكرَين؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

وةرةسـة  بـؤي ماوةتـةوة، دوو هـةداري مـابَي، هـةمووي سـَي سـةدة، يـان دوو سـةدة،            ثَيم وا نية، ئـةوةى لـة  
 .هةمووي دابةش كراية

 :وةديري كشتوكاَل/ طيب عبدالعزيزَيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئةكيد ئـةو كاَلةتانـة موكتةمةلـة، دةطمـةن كاَلـةتي ئـةوها بَيـت و، سـةري هةَلـدات، ئةطـةر سـةرى هةَلـدا،             

 .بة قانوني ئيستياْل دةبَيت ئةكيد
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

نايانطرَيتةوة، كةي هاترة سـةر هـةرَيم، وةكـو     160دةمَييَن ئةو ناوضانةى كة لة دةرةوةى هةرَيمن، قانوني 
ماددةكةي تر با ـان كـرد، ئـةوها تـةعامول دةكرَيـت لةطـةَل ئةوانـة، ئَيسـتا موقتـةرةكي خؤتـان ئةخةمـة            

بعةن جةنابي وةديـر شـةركي كـرد، موبـةريراتي هَيرـا، ئةسـبابي ئـةوةى كـة سـوورة لةسـةر           دةنطدانةوة، تة
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رةئيةكةي خؤي، هي دوو هةدارةكة و ضوار سةد و، سَي سةدةكة، ئَيوةش داواتان كرد، كـة دوو سـةد و، سـةد    
سـَي، يةكـةم كـة    و ثةجنا بَيت، ئيقترياكي ئَيوة، داواي ئَيـوة ئةخيةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَلَيس؟ لـة مـاددةى        

دةَلَي، كةدي ئةعالي كةقي تةصةروف لة ئةرادي مةملوكةي دةولة و، ئةرادي موَلكي صـرف، بـة ثَيـي ئـةو     
قانونة، بةو شـَيوةية دةبَيـت، ئـةرادي دَيمـي دوو هـةدار دؤمن، كـة بـة جـؤراو جـؤر دةرع دةكـرَي ، ئـةرادي            

وةي كة بةئاو  ئاو دةدرَيت، سَي سةد دؤمن، ئَيـوة  مةروية بةكوردي دةبَيتة، بةرْاو ، بة ضوار سةد دؤمن و، ئة
هةندَيكتان داواتان كرد كة ئةوة ببَيتة نيوة، دوو هةدارةكة ببَيتة هةدار، ضوار سةدةكة ببَيتـة دوو سـةد و،   
سَي سةدةكة ببَيتة سةد و ثةجنا، جةنابي وةديريش شةركي وةجهةى نةدةري خؤي كرد، لةطةَل داواي ئَيوة 

، واتا دوو هةدارةكة ببَيتة هةدار و، ضوار سةدةكة ببَيتة دوو سةد و، سَي سةدةكة ببَيتة سةد كة ببَيتة نيوة
و ثةجنا، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل موقتةرةكةكةتانة، دةسس بَلرد كاتةوة، تكاية كـَي موئةيـدة بكرَيتـة    

َي سةدةكة بكرَيتة سةد و ثةجنا، نيوة؟ دوو هةدارةكة بكرَيتة هةدار و، ضوار سةدةكة بكرَيتة دوو سةد و، س
 60كَي لةطةَلدا نية؟ لةطةَل ثرؤذةكـةي ككومةتـدا نيـة؟ ، دةسـس بَلرـد كاتـةوة، قـانوني رةقـةم         . فةرموون

موقتةرةح نية، تةبيعي من قسةيةك بؤ جةنابي وةدير دةكةم، ئةو قانونـة، وةكـو طومتـان نامانـةوَي قـةفزة      
ديكة، طؤِرانكاري لةناو كؤمةَلطادا دةبَي ، ديراسـةيةكي تـر بكـرَي ،    بَي ، بؤية شةش مانطي ديكة، ساَلةكي 

ئةطةر ثَيتان باش بَي ، رَيذةيةكة بطؤِردرَي ، دواتـر ثرؤذيـةكي بَيـرن، دةتـوانني ديراسـةتي بكـةين، بـةآلم        
ةمووي ئَيستاكة لةو مةركةلةيةدا رةنطة، قؤناغَيك بَي  بةرةو ثَيش ضوون و، دؤريشة هةدار، ماددةكةي هـ 

 .ئةخةمة دةنطةوة كاكة، نوقتةى نيزامي بَي كاك ئارَيز، ئةطةر نةبَي ثَيت دةبِرم
 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
كاك جةميل ئةَلَي ثَيشريارَيكم هةية، جةنابيشت ئةَلَيي كةس ثشتيواني نةكرد، لة كاَلةتَيدا رةنطة ئـةو دوا  

ت، باشة رةنطة خةَلكَيك هةبَيت، ثَيشريارةكةي ئةوةى بـة دَل بووبَيـت، بـةس ئـاخر     كةس بَيت قسةى كردبَي
كةس بووة قسةى كردبَيت و، خةَلكي تريشي لةطةَل بوبَيت، بةس ناوي خؤي نةنووسييَب، لةو كاَلةتة ضـؤن  

 .ئةو ثَيشريارة ضارةسةر دةكةين؟ بةراسس، لة كةقيقةتدا كةقة ئةو مةسةلة لةبةر ضاو بطريَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ثَيش هةموو شتَيك كاك جةميل لة لَيذنةى كشتوكاَلي قسةكاني خؤي كردووة، سـَي لَيذنـة كـة كؤبوويتـةوة      
لـة   60بة كزوورى جةنابي وةدير، لةوَيش ئةو قسانة كراوة، هةر تةنيا رةئي بووة، دووش، قـانوني رةقـةم   

و، ئةم ثرؤذةية شس تادة موناقةشة دةكةين و، ئةطةر ئةم كوردستاندا جَيبةجي كراوة لة رؤذي دةرضووني 
ةكة دةمَييَن، ئؤتؤماتيكي، لةبةر ئةوة يةكةم جار، هي خؤيةتي، ثَيش  60ثرؤذةية قبوول نةكرَي ، قانوني 

ئةوةش هةندَي برادةر ئيقترياكيان كرد ئةوة دوا خبرَي، ئةو قانوونة دوا خبرَي، ئةويشمان خستة دةنطةوة، 
بـة هـني وةرنـةطريا، تـا     , ئـةو موقتةرةكـةي كـاك جـةميل     ةنطي نةهَيراوة، كةواتة لـة دوو جَيطـادا،  ئةويش د

 .خبرَيتة بةرنامةوة، فةرموو بيخوَيرةوة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : ماددةى سَييةم

ثَيي كــراو بــة مــوَلكي صــرف بــة ةت و دةوى رادةى بــةردي مــايف دةســتكاري دةوي كــراو بــة مــوَلكي دةولـَـ   -1
 :كوكمةكاني ئةم ياساية لة هةرَيمي كوردستاندا بةم جؤرة دةبَيت

 .لة دةوى دَيم، هةدار دؤمن دةوى، كة بة هةموو جؤرة بةربوومَيك دةضَيردرَي - أ
لة دةوى بةراو، دووسةد دؤمن، لةو دةويانةى كة بة هؤي ئـامَير ئـاو دةدرَيـن و، سـةد و ثـةجنا دؤمن       - ب

 .انةى كة بة بَي هؤ ئاو دةدرَينلةو دةويي

ئةطةر خاوةني، مايف دةستكاري، ياخود خاوةني دةوي بة موَلك كـراو، مـوَلكَيكي صـريف كةوتـة دةسـت، كـة       -8
رووبةرةكةي لة ِرادةى دياريكراوي بِرطـةى يةكـةمي ئـةم ماددةيـة لـة ئـةجنامي مرياتطـرتن ديـاتر بـوو، ئـةو           

 .ناوى دةوَلةت، بؤ مةبةسس كشتوكاَلي تؤمار دةكرَيترووبةرة ديادةى لَي وةردةطريَيتةوة، بة
لــة كــاتي طــؤِريين و رَيطــاي ئــاوداني دةوى، جــا خاوةنةكــةي بيطؤِرَيــت، يــان دةوَلــةت، ئــةوة خــاوةن مــايف     -3

دةســتكاريةكة، يــاخود خــاوةني دةويةكــة، مــايف وةرطــرتين ئــةو رادةيــةي هةيــة، كــة لــة بِرطــةى يــةكي ئــةم    
 .ماددةيةدا، هاتووة

 :َيز عوني كمال سعيد بزادبةِر
  .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثة
يكون احلد االعلى، حلق التصرف، يف االراضي اململوكة للدولة و، االراضي اململكة ملكآ صرفآ، مبوجب احكـام   -1

 :هذا القانون، يف اقليم كوردستان، كما يلي
 . تزرع بانواع احملاصيليف االراضي الدميية الف دومن، يف االراضي اليت -أ
يف االراضي املروية مئيت دومن، يف االراضي اليت تسقى بالواسطة و، مائة و مخسون دومنآ، يف االراضي الـيت   -ب

 .تسقى سيحآ

اذا شلت اىل صاحب حق التصرف، او املالك، يف االراضي اململوكة ملكآ صرفآ، مساحة تزيد عن احلدود املبينة  -8
ن هـذه املـادة، نتيجـة االرث، تؤخـذ منـه املسـاحة الزائـدة و، تسـجل باسـم الدولـة لالغـراض            يف الفقرة، اوو مـ 

 .الزراعية
حيتفظ صاحب حق التصرف، او مالك االرض، باحلدود املبينة، يف الفقرة اوو، من هـذه املـادة، عنـد تبـدل      -3

 .  طريقة ري االرض، سواء اكان بفعل صاحبها، او بفعل الدولة
 :كي ئةجنومةنسةرؤَيز بةِر

، ئةو ماددةية، ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطةوة، فةقةرةي سَييةمي، دووةم و سَييةميش، ئةوةى جةنابي وةدير
نووسراوة بة ناوي ، مسجل باسم الدولة، لَيذنةى ياسايي، رةئيان ئةوةية، تسجل باسم ككومة ايقليم، لةبةر 

يشدا، ناوى دةوَلةت هـاتووة، لـة وَيشـدا ككومـة ايقلـيم      ئةوةى دةوَلةت لَيرة دةبَيتة عرياق، لة ئةوةى دووةم
 .بَي ، ئةو طؤرانكارية، فةرموو كاك رةشاد
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 : شاد امحد ابراهيمرَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئةطةر بةناوى وةدارةتي ماليةي ئةقليمي كوردستان بكرَيت، ئةوة وا باشرت دَي 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

وتــت ككومــة ايقلــيم، لــةويش هــةموو شــتةكان لــة وةدارةتــي ماليــةي دَيــ ، عــةيين شــت      ئــاخر تــؤ كــة  
دةطرَيتةوة، لةبةر ئةوةي جَيبةجي كردني ئةم قانونـة، وةدارةتـي كشـتوكاَل ثَيـي هةَلدةسـتَي ، ئيسـتيالئة،       

ت، ئـةوة ض  تةصرييتة، بؤية هةر بَلَين ككومةتي هةرَيم باشرتة، كـاك كـةريم  ئـةوِرؤ موخـاليف نـةبووي قـة      
 .عةجةب؟ دة فةرموو دةي، ئاخر كةس

 
 

 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر
 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بةراسس من ثَيم واية هةرَيم، شةخصيةتي مةعرـةوى هةيـة، هـةرَيمي كوردسـتان، هـةرَيم جَيطـاي دةوَلـةت        
اقليم كوردستان، ثَيم واية _باسم عرياقدةطرَيتةوة، لَيرةدا مادةم ناوي دةوَلةت هاتية، لَيرةدا بةناوي، تسجل 

 .راسرتة، كة بة ناوي ككومةت بكرَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

اقليم كوردستان؟ لة ناكيةى قانوني، دةستووري، : ئةوة نادامن، قانوني دةبَي جوامبان بدةنةوة، دةبَي بَلَيني 
 .اك سةردار فةرموودةبَيت؟ يان نا؟ ككومة ايقليم ئةوة واقعَيكة، ك

 :هةركي ؤدؤسةردار صباح بَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
، يةعين فةلسةفةكةي ضية؟ (باسم الدولة)من ثشتطريي لة ثَيشريارى كاك كةريم بةكري دةكةم، كة دةَلَيني 

وانـة، بـةآلم   خؤي دةوَلةت لة خاك و لة ككومةت و لة شةعب ثَيكهاتووة، كة دةَلَيي للدولة، يةعين ئي هةمو
لَيرة ئةطةر ئَيمـة بـَيني و، بَلـَيني باسـم احلكومـة، يـةعين بـة نـاوي تـةرةفَيك كرايـة، لَيـرة هـةرَيم، جَيطـاي              

 .دةوَلةت دةطرَيتةوة، ضونكة هةرَيم، هةم شةعبة و هةم ككومةتة و هةم خاكةكةية، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كمال فةرموو.كاك د
 (:كمال كةركووكي.د)بداهلل حممد قادر عَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من ثَيم واية، ئةمة لة دؤر جَيطا تيكرار بووة بةم شَيوةية هاتووة، ئَيمة ئةبَيت قانونَيك دابرَيني، كة شاملي 
هةموو ئةو قوانيرانة بَيت كة شةملي دةوَلةت دةكات، بكرَيتة هـةرَيمي كوردسـتان، شـتَيكي دابرـَيني هـةموو      

 .ةي بطرَيتةوة و، دؤر سوثاسئةو
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
با بكرَيتة هةرَيمي كوردستان، باشـرتة، ئيشـةكة ئيشـي وةدارةتـي دراعةيـة، قانونيـةكان جوامبـان بدةنـةوة ،         

 .ئةوة خؤ مةسةلةكي عاتييتي نية، قانوني و دةستووريية، كاك عومةر
 :ر عبدالرمحن عليعمَيز بةِر

 .مةنسةرؤكي ئةجنوَيز بةِر
، تــةتيبق كــراوة لةســةر، ئــةرادي دراعــي، ئــةو كــةدة ديادانــة،  60لــةو ســورةت قةيدانــةى كــة دواي قــانون  

نووسراوة و، تةسجيل كراوة بة ناوي وةدارةتي دراعة، بةناوى ئيسـالكي ديراعـي، يـةعين دةكـرَي بـة نـاوي       
 .وةدارةتي كشتوكاَل، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 رةئيت ضية؟ جةنابي وةدير، خؤت 

 :وةديري كشتوكاَل/ طيبعبدالعزيز َيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة بة خؤي تةكصيل كاصلة، قانوني ئيصالكي دراعـيش نةمايـة، ئَيمـة بـة موجـةبي ئـةوة عقـود و مـا         
َيمي عقود ناميرَيت، لةبةر ئةوة بة تةسةوةري من، بةناوي هةرَيم بَيت باشرتة، موستةلةكةكي شـاملة، هـةر  

 .كوردستان
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

باشة من ثرسيارَيك لة برادةراني قانوني دةكةم، ئةطةر برووسرَي بة ناوى دةوَلةت، يةعين ضية؟ ئَيمـة خـؤ   
 .دةستووريةن، دةسةآلتي دةوَلةت لَيرة بةكار دَيرني، هةر وةكو خؤي دةوَلةت مبيرَي ؟ بةَلَي كاك شَيروان

 :ريح كيدشَيروان ناصَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دةوَلةت، يةكةم، مَيشكت بؤ دةوَلةتي ئيتيحادي دةضَي ، ئـةوة يـةك،   : نادامن، بة تةصورى من ئةطةر بَلَي  

دوو، ئةطةر بَلَيي دةوَلةت، مَيشكت بؤ وةدارةتي مالية دةضَيت، بؤ دراعة و، ئيسالح دراعي ناضَي  بةراستى، 
الودارة املعرية حلكومة ايقلـيم، يـان باسـم ايقلـيم، ئـةو دوو، سـَي موسـتةلةكة هةيـة          ئيرجا لؤية، يان باسم

 .ئةطةر بةكاري بهَيرني
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك دلَير، فةرموو
 :دلَير حممد شريفَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ةتي فيـدرالني، فيدراليـةتيش، تـةوديعي    ئَيمة تا ئَيستا، بة كوكمي ئـةوةى دةستووريشـمان نيـة، ئَيمـة دةولَـ     

سوَلتاتة، نةك خاك، لةبةر ئةوةى كة بَلَيني هةرَيم، ثَيم واية لَيرة غةَلةت دةكةين، قانونيةن، ئـةبَيت ئَيمـة   
لة رووي خاكة، ضونكة ئَيمة باس لـة خـاك دةكـةين، خـاكيش، سـيادةى خـاك لـة دةوَلـةتي فيدراليـدا، يـةك           
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كمال طوتي، دةبَي قانوونَيـك دةركـةي، كـة هـةموو ئـةم      .ة هةرَيم غةَلةتة وةكو دسيادةية، لةبةر ئةوة لَيرة ل
ضيرانةي هةية، تةعرييتي بكةين، بة شَيوةيةكي، يان بة قةناعةتي من دةوَلةت هـةر مبـَييَن باشـرتة، مشـولي     

 .طشس دةكات
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك ئارَيز، فةرموو
 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز ِربة
 ئايا جةنابت بؤت هةية بَلَيي قانونيةكان قسة بكات و كةسي تر قسة نةكات؟رةئي بدات لةسةر مةودوعَيك؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .ئا بؤم هةية، بؤم هةية بةَلَي، بؤ من هةموو شتَيك هةية 

 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

َيم واية، يةعين ئَيمة بَلَيني دةوَلةت و نةَلَيني دةوَلةت، خؤ ئَيمة جيانةبوويرةوة كاكة، ض كَيشـةيةكمان  من ث
هةية ئةطةر برووسني دةوَلةت؟ هةرَيمي كوردسـتان بةشـَيكة لـة دةوَلـةتي عرياقـي، هـيض كَيشـةيةكمان نيـة،         

وشـكيلة، ئـيال بيرووسـني هـةرَيم، يـان      ئةطةر ئةوة برووسني، بةِراسس بةيمةوة سـةيرة ئةيكةنـة كَيشـة و م   
نةيرووسني هةرَيم، ئَيمة بةشَيكني لة هةرَيمى كوردستان و بةشَيكة لة ضوارضـيوةى عـرياق، بيرووسـني بـة     
ناوى وةدارةتي كشتوكاَليش هةر ئةضَيتةوة بؤ دةوَلةتي عراقي، بيروسني بة ناوي وةدارةتي مالية و بـةناوى  

ؤ دةوَلـةتي عرياقـي، ثَيويسـت ناكـات ئـةو هـةموو كَيشـةيةي لةسـةر دروسـت          هاووآلتيان هةر ئةطةِرَيتـةوة بـ  
 .بكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .نووقتةى نيزاميةكةت رةفز كراوة، كاك ناصح، فةرموو
 : رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
َلَيني دةوَلــةت، ئَيمــة هــةرَيمي كوردســتان ئــةو تَيبيريــةي كــاك دلَيــر، دةستريشــاني دا، فيعلــةن وايــة، كــة ئــة 

مةملووكــة للدولــة، كــَي : نوَيرـةري دةوَلةتــة، يــةعين ئَيمـة بةشــَيكني لــةو دةوَلةتـة، دؤر تةبيعيــة كــة بَلـَيني    
تةمسيلي دةوَلةت دةكات؟ ئَيمة، ككومةتي هةرَيم تةمسيلي دولـةت دةكـات لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة       

 .و سوثا دائةمة واردترة، لةطةَل رَيز 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .بةرَيز كاك كامت
 :كامت حممد جان كسنَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ــدا، ئــةمرؤ ككومــةتى هــةرَيمي كوردســتان واقعَيكــة، ئَيمــة ئةطــةر بــة      وةكــو جةنابيتشــتان ئيشــارةتتان ثَي
 .ككومةتى كوردستان ناوي برَين باشرتة و واردترة

 :ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر

% 100وةَلآل ئةطةر ئيجادةم بدةن، كاك ئـارَيز ثرسـيارى كـرد مـن كـةقم هةيـة لـة قـانون بثرسـم يـان نـا؟            
كةقى ئـةوةم هةيـة خاسـةتةن لـة شـتى وادا سـاكبى ئيختيسـاس قـةرار لـةوة بـدات، ضـونكة ئـةوة شـتَيكى              

برادةرانـى تـرى قـانونى، بؤيـة      قانونى، دةستورية من خؤشم باشى ىَل نادامن كة كاك شَيروان، كـاك عـونى و  
دةثرسم ئةطةر نا خؤشم دةَلَيم ئةوة رةئيم وايـة و حماوةلـة دةكـةم دييتـاعى ىَل بكـةم، لةبـةر ئـةوة داواى ىَل        

ئةطـةر بَيتـو باسـى    : دةكةم كـة رةئيةكـةى و ئيرتباعةكـةى سـةكب بكاتـةوة، ئـةوة يةكـةميان، دووةميشـيان        
ت ليذنةى ئةقاف باسى ئةوةمان بؤ بكـات يـان بـة عةكسـةوة،     هونةر بكةين و باسى سةقافةت بكةين، دةكرَي

شتَيك كـة عيالقـةى بـة وةدارةتـى ئةوقافـةوة هـةبَيت ديـاتر لـة شـَيخى بثرسـني و بضـني لـة كـاك ديلمـانى               
بثرسني، ئةوة ناكرَيت، جا ئةطةر ئيجادةتان هةبَيت من لةبةر ِرؤشرايى ئةو رةئيانةى كة طوَيمان ىَل بـوو وة  

لةو يية هةندَيك قسةى بؤ كردم، ئَيستا رةئيةكم ثةيـداكرد لـة ناكيـةى قـانونى دؤر جَيطـا      كاك فرسةتيش 
كةواتة قانونةكةيـة ئةطـةر تةسـرييتةكةش بَيـت،     ( االراضى اململوكة للدولة)هةية ئَيمة هةر ناويشمان لَيراوة 

هةيـة، تةبيعيـة كـة     ئةراديش قانونى خؤى هةية، لَيرةشدا بَيتـةوة ئيمتيـدادة بـؤ ئـةو موسـتةَلةكانةى كـة      
مبَيرَيتةوة، لَيرةشدا كةليمـةى دةوَلـةت مبَيرَيتـةوة، ئَيمـة تةفسـيلى خؤمـان و واقعـى خؤمـان ئةوةيـة، بؤيـة           
ــتةَلةكةكان       ــت هــةموو موس ــتةَلةكة، دةبَي ــةو موس ــةبوو ل ــارى ه ــةر طؤِرانك ــدا، ئةط ــة تَيي تةســةروفمان هةي

 لة دةوَلةت ضية؟  بطؤِردرَين، كة ككومةتى هةرَيمة، ئةى ئةرادى مةملوكة
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

خؤى بةطوَيرةى تةوكيدى ئةسرافى ئةرادى ئةوةى كـة كـاك فرسـةت دةيَلَيـت تـةواوة، تةوكيـدى ئةسـرافى        
يشـدا هـاتووة، وسـارى مةفعولـة      1614انونى سـاَلى دا هاتووة، هةروةها لة ق 1653ئةرادى لة قانونى ساَلى 

بةنيسبةت هةرَيمى كوردستانى عرياق، بةآلم ئـةوةى لَيـرةدا هةنـدَيك دةوى هةيـة دةبَيتـة ئةمرييـة صـرفة،        
ئةمرييةى صرفة ئَيمة وةكو ككومةتى هةرَيم وارسـى ككومـةتى بةغـدا بوويرـة، ئـةوةى ئةمرييـةى صـرفة        

 .دارةتى ماليةى هةرَيمى كوردستان، بؤية لَيرة فةرقةكة دياردةكةويتبووة تةسجيلمان كردووة بةناوى وة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك جةمال با بزانني لة ئةمريكا كوة؟
 :جةمال حممد قاسم َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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تَيك شـةرح بكـةم بـؤ    بهَيررَي، كةد دةكةم، ش stateتةبيعي لة ناكيةي ياسايي و قانوني، دؤر واريدة، ناوى 
دةوَلةتي تياية، جطة لةو شـوَيرانةى كـة هرـوودي     51يةعين اقليم، جطة لة ئةمريكا،  stateهةموو ييةك، 

كومري تياية، كة عيالقةى بة فيدراَلةوة هةية، هةر قانونَيك، هةر ياساييةك دةربضَيت، لة هةر دةوَلةتَيك، 
      كا، جطة لةو شوَيرانةى كة هيردين، كة ثَيي ئةوةترَيت، ناوى ئةو دةوَلةتة ئةهَيررَي، نةك ناوى ئةمري

  Indian reservation     ئةو شوَيرانةى ئةو عيالقةى بة فيدراَلةوة هةية، باقي هـةمووي عيالقـةى بـة ،
 .دةوَلةتةوة هةية، كة ئةقليمة، لَيرة وةكو ئةقليمي كوردستان، يةعين دؤر وارد و ياسايي و قانونية

 :ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر

كاك مجال، خيالف لةوةي نية قانونية يـان نـا؟ بـةآلم لَيـرةدا بيرووسـيرةوة هـةردووكي راسـتة، باشـرت وايـة          
بيرووسني بة ناوي وةدارةتي دراعة لة ئةقليمي كوردستان، ودارة الزراعة يف اقليم كوردستان، باشة؟ فةرموو 

 .كاك كةريم
 

 :كةريم حبري عبداهللَيز بةِر

 .رؤكي ئةجنومةنسةَيز بةِر
اسس، مةملووكة للدولة، ثِر بة ثَيستَيس، راستة، بةآلم كام دةوَلةت؟ هةرَيمي كوردسـتانيش دةوَلةتـة، لـة    بةِر

رووي ياساييةوة، دةوَلةت عيبارةتة لة خاك، لة شةعب، لة ككومةت، هـةرَيمي كوردسـتانيش ئـةوةى هةيـة،     
ن، لـــة رووي ياســاييةوة، مـــن قســة ئةكـــةم، ببـــورة،   بــةَلَي، دةوَلةتـــة تــةنها ســـيادةى خــارجيي نيـــة، ببــور    

هةرَيمةكانيش دةوَلةتن، بةآلم سيادةى خارجييان نية، من ثَيم باشة، بـةآلم لةبـةر ئـةوةى دةَلـَيم مةملووكـة      
لالقليم، هةروةكو كـاك شـَيروان ئامـاذةى ثَيـدا، هـةتا بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان بطةِرَيتـةوة عةردةكـة، ئةوانـة            

و تاثؤكــان لــة هــةرَيمي كوردســتاندا، هــةموو ئةراديــةكان نووســراوة مةملووكــة للدولــة،  راســتة، ئَيمــة هــةمو
ئةوانةى ئةمريية، يان كقوق تةصةروفية، هةمووي نووسراوة مةملووكة للدولة، بةآلم ئَيمـة بـؤ وةكـو ياسـا     

رةتـةكان،  ئةمةي دانةهَيرني، كة مةملووكة يقليم كوردستان، ئةطةر بـةناوى ككومـةت بكـةين، بـةناوى وةدا    
ئــةوة تةخةصوصــي ئــةوَي، خــؤي مــةملووك دةبــَي بــؤ دةوَلــةت، بــةآلم دةوَلــةت دوايــي بــة ثَيــي ثَيويســت و  
ثَيداويسس وةدارةتةكان، تـةوديعي سـةر وةدارةتـةكان دةكـات، ئـةوة لَيـرةدا، خةصخةصـةي ئـةردة، نـاكرَي           

 .لَيرةدا ئَيمة ئةو موَلكانة بة ناوي وةدارةت بكةين و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز ةِرب

باشة بؤ ئيقترياكَيك نةكةين؟ با ثرؤذةيةكمان بـؤ بَيـرن بـؤ طـؤِريين تةصـرييتي ئـةرادي كـة لـةوَي هـاتووة،          
تةصرييتي ئةرادي كراوة، صرف، مةملووكة للدولةية، ئةرادي ئةمريية، ئـاخر ئَيمـة لَيـرة فةقـةت ئيشـارةتي      

ناصــح، .يـة، تؤدَيـك تــةعارودة، مةقصـةد لــةوة دايـة، د    ثـَي بـدةين، ئــةو تةصـرييتةي ئــةرادي كـة قــانوني هة    
 .فةرموو

 :رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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كــاك كــةريم لــة ســةرةتاوة بــاش بــؤي ضــوو، هــةرَيمي كوردســتان تةمســيلي دةوَلــةت دةكــات، ضــونكة ئَيمــة    
َي بـا بـةناوي ئـةقليم بَيـت، نـةخَير بـةناوي       ئيتيحادَيكي فيدرالني و بةشَيكني لةم دةوَلةتة، بةآلم دوايي ئةَل

دةوَلةت، ئَيمة تةمسيلي ئةو دةوَلةتةي دةكةين، ئيرجا ئةطةر رؤذَيـك لـة رؤذان جيابوونـةوة و، يـان شـتَيكي      
تر دروست بوو، هةر ئةوة عةيين شت ئةوة ئةبَي، ئَيمة بؤ ئَيستا سةرجني خةَلك رابكَيشني، بَلَيني لالقلـيم،  

ئةو شتةى دياد بكةين بؤخؤمان؟ ئَيمة كةم موشكيلةمان هةية؟ موشكيلةي تر بؤخؤمـان   يان بؤ هةرَيم، بؤ
دياد بكةين؟ ئةوة تةعبريةكة كة بَلَيي مةملوكة للدولة، مةعراي واية هي هةرَيمة، هـةرَيميش بةشـَيكة لـةو    

 .دةوَلةتةى كة موعتةرةفة دةوليةن، سوثاس
 :تاح كسنيبكر فَيز بةِر

 .ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةِر
ئــةوةى كــة وادحيــة لَيــرة ئةوةيــة نــابَي بَلــَيني، نــة مةملووكــة بــؤ ككومــةت، نــة بــؤ وةدارةت، ئَيرجــا ئَيمــة    
موشكيلةكةمان ئةوةية كة دةوَلةتة يان هةرَيمة؟ ئةبَي ، من لةطةَل قسةكةي مامؤستا ناصح و، كـاك كـةريم   

وَلكي هةرَيمـة يـان دةوَلةتـة، بـةآلم     بةكرمية، ئَيمة با خؤمان تووشي ئـةو مةعمةعةيـةي نةكـةين، ئةمـة مـ     
ئةبَي دةوَلةت بَيت، ئيرجا دةوَلةت، كوردستان بوو بووة دةوَلةت، ئةوة دةوَلةتة، نةشبوو ئةوة تةواو، يـةعين  

 .شتَيكة، لة رووي قانونيةوة، ثَيم واية هيض موشكيلةكي تَيدا نية، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك دانا، فةرموو
 (:دانا)خضرقادر سعيد َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بةراي مريش، مةملووكة للدولة، ثر بة ثَيسس خؤيةتي، كَيش تةمسيلي دةوَلـةت دةكـات لـةو شـوَيرانةى كـة      
باسي مةملووكة للدولة دةكات، وةدارةتي ماليةية، خؤي بةعةمةلي بة ناوي وةدارةتي مالية دةكرَي و، ئةوان 

 .سوثاس, ةجَي دةكةن، بؤية وةكو خؤي مبَيرَيتةوة تا كاتَيكي ترموعامةيتةكان جَيب
 :سيف الدينطلعت خضر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئةو دةويانةي كة عايدي كةنـديراوة و لـةذَير دةسـةآلتي    , لةناو موناقةشةكاندا هةندَيك ئةوة ئيسارة كرا

كــراون بــةناوي وةدارةتــي ماليــةي ككومــةتي   لــةكاتي خــؤي هــةموو تةســجيل , ككومــةتي مةركــةدي دانــة 
ئةطــةر بــةناوي , ئَيســتا لــة ثةرلــةماني عَيــراق قــةراردرا ئــةو دةويانــة هــةتا ئَيســتا نةطةِراوةتــةوة  , عَيراقــي

من ثَيم واية فةرقَيك هةية لة نَيوان ئيقليم و , بةراسس دةمحةت دةبَي, وةدارةتي دةوَلةتي عَيراقي بكرَيت
 .سوثاس, دةوَلةتدا

 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
قانوني ككومةتي عَيراق , ئةو ئةردانة ئَيستاكة لة ذَير دةسةآلتي هةرَيمن, نةخَير ئةوة وانيية كاك تةلعةت

بـةآلم ئـةوة ضـةند سـاَلَيكة ئـةو فةرقـة       , قـانوني ئَيمـة دةيانطرَيتـةوة   , كة طةِرانةوة يي ئَيمة, دةيانطرَيتةوة
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هـةر وةختَيكـيش   , ضونكة دةولة تةعبري لـة هـةرَيميش دةكـات   , رةئييةيةمن خؤم رةئيم لةطةَل ئةو , كراوة
, ئـةردمان هةيـة  , خؤ بةتةنيا ئةوة نيية بة دةيان قـةوانيرمان هةيـة  , طؤِرانكاري بوو بة هةر ئيتيجاهَيكةوة

طؤِرانكـاري بـوو بـة طـوَيرةي ئـةو طؤِرانكاريانـة قسـةي لـَي         , هـةموو دةسـتوور دةمانطرَيتـةوة   , نةومتان هةية
دؤر موناقةشـةمان كـرد   , لةبـةر ئـةوة ثـَيم وايـة وةكـو خـؤي مبَيرَيتـةوة       , دةكةين و بِريـاري لةسـةر دةدةيـن   

 .فةرموو, موناقةشة دؤر كرا كاك كريم, ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة, بةراسس
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةدارةتـي ماليـةي   , ةآلم ئَيمـة دوو وةدارةتـي ماليـةمان هةيـة    بـ , راستة مملوكة بؤ دةولةش بَيت دؤر ئاسايية
هـي هـةرَيم   , كامـة وةدارةتـي ماليـة   ( تسجل باسم ودارة املاليـة )كة دةَلَيي , وةدارةتي ماليةي هةرَيم, مةركةد

 .سوثاس, ياخود هي ئيتيحاد
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو ئيدارة وموَلكييةت و ئةوانة وةدارةتـي  , غةيري ئةوةي لة دةستووردا هاتووة, ئةوة تةكصيل كاصلة

كـَي لةطـةَل   , ئـةوةي دةخةمـة دةنطـةوة   , ئةوةي لة دةستووردا كةصرةن هـيين كـردووة  , هةرَيم هيين دةكات
دةسـس خـؤي بَلرـد بكـات؟ كـَي لةطـةَل ئةوةيـة بيطـؤِرين بـؤ          ( مملوكة للدولة)ئةوةية وةكو خؤي مبَيرَيتةوة 

كةواتة ماددةكة كـة خوَيردرايـةوة   , د بكات؟ ئةكسةريةت وةكو خؤي مبَيرَيتةوةككومةتي هةرَيم دةسس بَلر
كـَي لةطـةَل   , دةخيةمـة دةنطـةوة  , بةبَي طؤِرانكاري بةو ئـةخريةي كـة ئـةو طؤِرانكاريـةي كـرا و خوَيرديانـةوة      

مـاددةي  . ئةكسةريةت ماددةي سَي وةرطـريا , ماددةي سَيية دةسس بَلرد بكات؟ كَي لةطةَل دا نيية؟ يةك كةس
باشـة سـبةييَن   , وةرنـةوة ( 5)ئـاخر ئةطـةر وايـة سـةعات     , سَيش تةواو بـوو تاقـةتتان هةيـة تـةواوي بكـةين     

 .سوثاس, كؤبوونةوةية( 10,5)سةعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد ميتس(              كمال كةركووكي.د)فرست امحد عبداهلل             حممد قادر عبداهلل   
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 2112\3\30رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 30/3/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     31/3/8002رَيكةوتي  شةممة دوو رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة سكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)اني بِرطـة  بةثَيي كوكمةك
ي (3)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بـةم  , 31/3/8002ي ثَيشـريوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (10ر30)هةَلبذاردن لـةكات  خولي دووةمي 
 :شَيوةية بَيت

بةردةوام بوون لةسةر خسترةِروو و طيتتوطؤكردني ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَلي  -1
 .كة لةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة, لة هةرَيمي كوردستان

لةييةن ئةجنومةني  كة, خسترةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني راوَيذكاري باآل -8
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشترةكةمان دةكةيرةوة،  بةخوَيردنةوةي بةرنامةي كار
ــة   ــةكاني بِرط ــةثَيي كوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 80)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــراوي (1)ل ــةموار ك ــاَلي  ي ه س

عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي  –ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 1668
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ي ثـَيش نَيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة    (10،30)ي خـولي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (3)كاري دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 31/3/8002رَيكةوتي 

ِروو و طيتتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي رَيكخسـتين مـايف بـةكارهَيراني دةوي      بةردةوام بوون لةسةر خسترة -1
 .كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

خســترةِروو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي ياســاي ئةجنومــةني راوَيــذكاري بــاَي، كــة لــة ييــةن ئةجنومــةني     -8
 .راوةوةديرانةوة ثَيشكةش ك

جارَيكي تر بةخَيرهاتين كاك عةبدولعةديز تةيب وةديري كشتوكاَل و بةِرَيز كاك سةعد وةديري هةرَيم بؤ 
كاروباري ثةرلةمان دةكةم، كاكة كةمةش دةمَيكة غائيبة بـةخَير بـَي ، هةرضـةند وةديـرة، بـةَيم دةمَيكـة       

 .غائيبة، فةرموو دكتؤرة شوكرية نوقتةي نيزامي هةية
 
 :شوكرية رسول ابراهيم.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نادامن لة يادت بوو، يان من دةست ثَيشـخةريم كـرد، ئةطـةر دةسـت ثَيشـخةريم لـة قسـةكاني بـةِرَيزت كـرد،          
داواي لَيبووردنت لَي دةكةم، بةس ئةمِرؤكة رؤذَيكي مَيذوويية بةنيسـبةت لـة سـَيدارةداني قـادي حمةمـةدو      

ا ثـةجنا هـةدار مليـؤن دؤيري ئَيسـتةلةني كؤكرايـةوة، بـةهؤي ئـةوةي كَيشـةي كـورد          كؤرةوة طةورةكةي كةو
طةيشتة ناو مَيزي طيتتوطؤ كردني يوئَين و ئةوانة، كـةدم كـرد ئـةوةش وةكـو ثيشـةي هةميشـةيي بـةِرَيزت        

 .هةموو رووداوَيكي خؤش و ناخؤش ياد ئةكةيتةوة، بؤية مريش ئةوةم خستة بةرضاوت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

سوثاس بؤ ئةوةي بة بريمان دةهَيريةوة يادي شةهيدي مةدني طةلةكةمان، يادي شـةهيدي كوردسـتان قـادي    
حمةمةدة، بةَيم نوقتةي نيزامي نةبوو، ساَلو لة طياني ثاكي هةموو شةهيدان، لة طياني ثاكي شةهيد قـادي  

ن ئةطـةر قسـةيةك هـةبَي  دةريكـةين، هـةر بـةم       حمةمةد، بةَيم خؤي سةرةتا ثاش بةخَيرهاترةكـة دائيمـة  
بؤنةيةشةوة بةياني سةري ساَلي تادةي برا ئاشوورييةكانة، ثريؤدباييان لَي دةكةين كة ساَلي داهاتوويان، كـة  
ساَلَيكي باشرت بَيت بؤيان و بؤ هةموو ثَيكهاتةكاني كوردستان، بةَيم جارَيكي تر ئةطةر ويستتان قسة لةسةر 

ن ثَيشرت بة دوو رؤذ داوا بكةن بؤ ئةوةي بيخةيرة بةرنامةي كارو وةخس بـؤ تـةرخان بكـةين،    بابةتَيك بكة
بةَيم لة دوو، سـَي وشـةي ديـاتر بـؤم نييـة، مـن بـةثَيي بةرنامـةي كـار تـةنيا بـةخَيرهاتن و ثريؤدباييـةكي             

ةيرـة بةرنامـةي كـار،    سةريع دةتوامن هني بكةم، بةَيم بؤ ئةوةي دياتر قسةي لةسةر بكةين داوا بكـةين بيخ 
دةتوانني دياتر قسةي لةسةر بكـةين، بؤنـةمشان دؤرةو شةهيديشـمان دؤرة، هـةموويان شـةهيدي ديرـدوون،       
شةهيدي نةمرن، سةرفرادين ثَييان، بةَيم دةبَيت بةثَيي بةرنامةي كار ئَيمة رةفتار بكةين، داوا لة ليذنـةي  

ةم بــَين لــة شــوَيين خؤيــان دابريشــن، خــاَلي يةكــةمي ياســايي و ليذنــةي كشــتوكاَل و ليذنــةي شــارةواني دةكــ
ــار  ــةي ك ــايف      / بةرنام ــتين م ــاي رَيكخس ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن ــترةِروو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ب

بةكارهَيراني دةوي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان، كة لةييـةن ئةجنومـةني وةديرانـةوة ثَيشـكةش كـراوة،      
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كرد، ئةمِرؤ لة ماددةي ضوارةمةوة دةسـت ثـَي دةكـةين، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي       دوَييَن سَي ماددةمان تةواو 
 .دةكةم ئةسَلي ماددةكة خبوَيرَيتةوة، دوايَي راثؤرتي هاوبةش خبوَيرَيتةوة

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم
 :يان دةستكاري كردني تَييداية بةم شَيوةية دةبَيت رادةي ئابووري موَلكايةتي كشتوكاَلي،: يةكةم

 .ثةجنا دؤمن لة دةوي كشتوكاَلي دَيمةكار( 50) -أ
 .سَي دؤمن لة باخةكان( 3) -ب
 .ثَيرج دؤمن لة دةوي كشتوكاَليي بةراو( 5) -ج
 .دة دؤمن لةو دةوييانةي كة بةهؤي ئامَير ئاو دةدرَين( 10) -د

ي ئـةم ماددةيـةدا ضةسـثاون لـة     (1)كـة لـةناو ئـةو رووبةرانـةي لـة بِرطـة       ئةو رووبـةرة دةوييانـةي   : دووةم
 .دةبووردرَين( شيوع)رة ي دادوةريي نةهَيشتين 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
 :يكون احلد االقتصادي مللكية االراضي الزراعية او حق التصرف فيها كاالتي: اواًل
 .مخسون دومنًا يف االراضي الزراعية الدميية( 50) -أ
 .ثالثة دوامن يف البساتني( 3) -ب
 .مخسة دوامن يف االراضي اليت تسقى سيحًا( 5) -ج
 .عشرة دوامنًا يف االراضي اليت تسقى بالواسطة( 10) -د

مـن  ( اواًل)املثبتة يف الفقرة  تعفى من الرسوم القضائية ازالة الشيوع يف املساحات اليت تقل عن املساحات: ثانيًا
 .هذه املادة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح كيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةكو لة راثؤرتي موشتةرةكدا هاتووة، ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، هةرسَي ليذنة ئيتييتاقمان كردووة، 
 .كة تةئيدي ماددةكة بكةين هةروةكو خؤي كة هاتووة، دؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

كةقة ( يكون احلد االقتصادي مللكية االراضي الزراعية او حق التصرف فيها)تةنيا ئةوةي ئةوةلةن نووسراوة 
 .ئةوةي تؤدَيك روون بكةنةوة باشة، جةنابي وةدير فةرموو

 :وةديري كشتوكاَل/طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كةقيقةت لة عَيراق كةدي ئيقتيصادي سـةد دؤمن دانـاوة، بـةس ئَيمـة هاتيرـة كـةدي       ئةم خاَلة هاتووة بة 
ئةدنامان داناوة ثَيرجي دؤمن، لةبةر ئةوةية كو دؤر كاَيتي وامان هةية، يةعين مةسـةلةن عيالقـةي دراعـي    

ئـةوة   ئةوةي كة هةيانة، موَلكيات ئةوةي كة هةنة دؤربـةي كوردسـتان لـة بـةيين سـةدة تـا ثةجنايـة، لةبـةر        
ئَيمة طومتان با تووشي مةشاكيل نةبني، ئةطةر ئَيمـة سـةد دابرـَيني، ضـونكة وةكـدة لـة عَيـراق دؤرتـرة لـة          
ئَيمــة، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة طومتــان نــا، ئَيمــة بيكةيرــة ثَيرجــي، خاســةتةن مــةناتيقي طونــدةكان، طونــدةكاني   

تريشـمان بـاس كـردووة، جـانيب تـر،      سرووري ضـياو ئةوانـةش ديسـان كاَلـةتي وا دؤرة، هـةتا ئـةو خاَينـةي        
مةســةلةي تــر هةيــة شــيوع، يــةعين لــة تةســجيلي عــةقاري ئَيســتا هةيــة، ئَيمــة تةشــجيعي شــيوع ناكــةين،    
مةسةلةن ئةوة هاتة تاثؤ كرن لة سةهم، مةسةلةن لةسةر ناوي ضوار برانة، لةوانةيـة ثَيرجـي دؤمن لةسـةر    

َير، ئةمةش تةشجيعَيكي تةكتيكة، با شيوع نـةمَيرَيت لةبـةر   ناوي ضوار برا لةوَي هاتووة، ئَيمة دةَلَيني نةخ
ئــةوة موناقةشــةي لةطــةَل هةنــدَيك جووتيارةكــان و ســاكَيب موَلكمــان كــرد، باســي ئــةوةي كــرد كــة لةســةر  

تعفـى مـن   )ئةساسي ئةوةي مةرسومي قـةدائي هةيـة، لةبـةر ئـةوة خـاَلي دووةم ئـةوةي كـة هـاتووة بزةبـت          
يةعين كة عةفو بَيتة ئةو كوجةتة، ئةو شتة مبَيرَيت، ئـةو كاَلـةتي   ( إزالة الشيوعالرسوم القضائية يف حالة 

 .سهوم نةمَيرَيت، لةبةر ئةوة ئةوةمان داناوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةبدولِرةمحان فةرموو
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كردنــةوةم هةيــة، دوَيرــَيش ئاماذةمــان كــرد ئــةم ياســاية بةشــَيوةيةكي طشــس لــة  ديــارة مــن يــةك، دوو روون

بةرذةوةندي جووتيارو بةكارهَيرةرو كةرتي كشتوكاَل و خةَلكي كوردستانة، بةَيم بةداخةوة هةندَيك ئةوها 
ابـزامن  تةسرحيات و شت دةبيستني، كة طواية لة بةرذةوةندي جوتيار نيية، كة دةوييـةكان داطـري دةكـرَين، و   

ئةو بةِرَيزانة ثَي دةضَيت لة ثـرؤذة ياسـايةكة تـَي نةطةيشـتنب، ئـةم ياسـاية دةوي عةقـد دةكـات بـة موَلـك،           
ئةمة هةنطاوَيكي باشة، ئةو دةوية عةقدانة مةسةلةن بةر ئةتيتا كةوتوون تا كةددَيك لة دةرضووني ياسـاي  

ي باشـة بـؤ جوتيـار، بـؤ كـةرتي كشـتوكاَل،       ئةتيتاوة دوايي ماددةيةك دَيت تةعويز دةكرَيرةوة، ئةمةش شتَيك
ثَيمواية دوايي ثرؤذةي ياسايةكة تةصديق كرا، دةدانن كة شتَيكي باشة بؤ جوتيار، بؤ كةرتي كشتوكاَل، ئةو 

 .جؤرة تةسرحياتانة ثَي دةضَيت لة بةرذةوةندي نةبن، ئةوة يةك
ئيقتيصـادي ديـاري كـردووة، رادةي    بؤ دياتر بةرضاو رؤشين جةنابتان، ئةم ماددةية كة كةددي / دووةميش

ئابووري بؤ ئةوةي دةوي لةوة دياتر ثارضة ثارضة نةبَيت، دةوي ثةجنا دؤمن ضووة خوارةوة ئـيرت بـة كـةَلك    
نايةت، دةوي بةراو ثَيرج دؤمن بـةرةو خـوار بـة كـةَلك نايـةت، ئةمـة كـةددَيكي دانـاوة لةمـة ديـاتر ثارضـة            

َلكي بةرهــةمي كشــتوكاَلي نايــةت، مــن ئيزافةيــةكم هةيــة، ديــارة دةويــةكان ورد نةكرَيرــةوة، ضــونكة بــة كــة
دةَلَيـت ثَيـرج دؤمن بـؤ دةوي بـةراو، لـة ياسـاي ذمـارة        ( ج)هةندَيك دانياري تادةم وةرطرت، كة لة فةقـةرةي  

رادةي تةوديع تا ضوار دؤمن هاتووة، هةمانة جوتيار ضوار دؤمني هةية، بةس ئَيمـة رادةكـةمان ثَيـرج     111
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ئةطــةر ثَيداضــوونةوةيةكي بكــةين، جــةنابي وةديــريش ئــةو ثَيــرج دؤمنةكــة كــةددي ئةقصــايةكةي  دانــاوة، 
تا ضـوار دؤمن هـاتووة، ئـةو تَيبيريـةم هـةبوو لـة        111بكةيرة ضوار، ضونكة رادةي تةوديع لة ياساي ذمارة 

 .دةوي بةراوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي جةنابي وةدير
 :وةديري كشتوكاَل/طيبالعزيز بةِرَيز عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة كةقيقةت ئةوةي ئَيمة لة كؤنيترانس با ان كرد، ئةوةي ئةو خاَلةي كة كاك عةبـدولِرةمحان ئيشـارةتي   
ثَيدا، ئةوةي من ئيتياَلعم لةسةر هةية، بةس خاَلي يةكـةممان تـةغري كـرد، لةبـةر ئـةوةي كـاَيتي دؤرمـان        

ثَيرج دؤمنة، ئةطةر ضوار دؤمن بَيت موشكيلة  111من، ئةطةر ضوار دؤمن وابزامن لة قانوني هةية ثَيرجي دؤ
 .نيية، يةعين موشكيلة لةسةر دؤمنَيك هيض كَيشة نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وةكدةي تةوديع بؤ فةيح ضةندة؟ بؤ ئيقتيصادي، كةددي ئةدنايةكةي ضةندة؟
 :بةِرَيز شَيروان ناصح كيدري

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
وةكدةي تةوديع لة طوندَيكةوة بؤ طوندَيكي تر فةرقي هةية، بة طـوَيرةي ئـةو مةسـاكةيةي كـة ئيسـتيالي      
لةسةر دةكرَيت، ئةو مةساكةيةي كة ئيستيالي لةسةر دةكرَيت كؤنرتؤَل دةكرَيت، كـة مةسـاكةكة ضـةندة؟    

ت لةسـةر عـةدةدي فـةيكني،  وةكـدةي تـةوديع      عةدةدي فةيكني ضةندة؟ ئةو مةساكةية تـةوديع دةكريَـ  
دؤمن دياتر نيية، هةية وةكدةي تةوديع ( 150)دةردةضَيت، بةَيم كةددي ئةعالش بة مةعلوماتي ئَيمة لة 

لة هةندَيك طوند ثةجنا دؤمنة، يان كةفتا دؤمنة، بةَيم بةو شكلة وةكدةي تةوديع دةسـت نيشـان دةكرَيـت،    
ية، كةددي ئةدناي مـن سـي دؤمنيشـم هةيـة، واتـا طونـد هةيـة سـي دؤمنـة          كةددة ئةعاليةكةشي بةو شكلة

 .كةددي ئةدناي، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةدير فةرموو
 :وةديري كشتوكاَل/طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةعال تةقريبةن لة كوردستان لـة  ئةكيد كةددي ئةدنا هةية، ثاددةش هةية، هةذدةش هةية، بةس كةددي 
سةد تَيثةِر نابَيت، وةكو كاك شـَيروانيش طـوتي و ئيشـارةتي ثَيـدا مةسـةلةي عـةدةدي فةيكـة، ضـونكة لـة          
دةسس ليذنةي دراعية، ليذنةي دراعي وةخس ئيرشتياِر دةبَيت لة طوندةكةي موقاتةعةي دةكةيت، جارَيكي 

ات ثارضة ثارضة دةبَيت، لةبةر ئةوة ئةوة موشكيلة نيية، ئـةو  تر تةوديع دةكات وةخس عةدةد تةوديع دةك
كاَلةتةي كة قائيمة، مةسةلةن يةك هةية هةذدة دؤمنة، ئةو كاَلةت قائيمة، ئَيمـة بـؤي دةهـَيَلني موشـكيلة     
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نيية، بةس لةمةودوا بة تةسةوري ئَيمة وةخس تةوديع دةكرَيت، ئَيمة تةشجيع دةكـةين لـة ثَيرجـي كـةمرت     
 .يةعين يان وةدعَيكي قائيم هةبَيت، ئةو وةدعةي قائيم ئَيمة موشكيلة نيية، سوثاسنةبَيت، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةت ثرسيارَيكي هةية
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةناقودَيكي تَيدايـة،   ية، بةس بؤ نةوعة111تةبعةن خةلةلةكة هي ئَيستا نيية، هي ثَيش ئَيستاية قانوني 
خةَلكَيك ئةطةر بَيتو بة رَيطاي ئريس ثارضة عاردَيك وةربطرَيت، كـةقي نييـة ئييترادةكـة واي لـَي بـَي  لـة       
ثَيرجي دؤمن دابةدَيت، بـةَيم ئةطـةر بـة واسـتةي دراعـة وةربطرَيـت، كـة ثارضـةيةكي تـةوديع دةتوانَيـت لـة            

هةر دة دؤمن، يـان بيسـت دؤمن وةربطرَيـت، يـةعين بـؤ خؤيـان       ثةجنا دؤمن كةمرت وةربطرَيت، سي دؤمن، يان 
كةقي نةبَي  ثارضةكةي خؤي تةقسيم بكات لة ثةجنا دؤمن كةمرت بَيت، لـة كاتَيـك ئةطـةر ككومـةت ثَيـي      
بــداتن كــةقي هةيــة ســـي دؤمن وةربطــرَي ، يــان بيســت دؤمن وةربطـــرَي  ئيعتيبــار دةكــرَي  كـــةددي         

ادي نــةبَي  مــةفرودة ثَيــي نــةدرَي ، بــةِرةئي مــن ئةطــةر ئَيمــة بــَيني و ئيقتيصـادي، كــة كــةددي ئيقتيصــ 
بطةيرة نةتيجةيةك مةعةدةل وةربطرين ئةدنا كةدد ضةندة؟ سي دؤمنة، ضل دؤمنـة، ئـةو كـةددة بكةيرـة     
كةددي ئيقتيصادي، داكو تةناقودَيك نـةبَيت لـة بـةيين ئـةو كةسـانةي كـو عـاردي خؤيـان بَيـت و تةقسـيم           

 .بةت ئةو كةسانةي ئةوةي عاردي نةبَيت بةس ككومةت ثَيي بداتن، دؤر سوثاسبكةن، بةنيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي جةنابي وةدير
 :وةديري كشتوكاَل/طيببةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، تؤ ناتوانيت ئةو كاَلةتة راستة ئةو كاَيتانةي من ئيشارةمت ثَيدا، يةعين ئةطةر كاَلةت هةبَي  قائيم بَيت
تةغريي بكةيت، بةس ئَيمةش لةمةودوا ئةطةر ئةمة دروست بوو، ئيدي هيض شتَيك عارد نادةيرـة جوتيـار،   
هةر ئةو عاردةية كة ئَيستا لة دةسس جوتيارة، ئةطةر ئَيمة بدةين، دةبَيت لـة ثَيرجـي دؤمن كـةمرت نـةبَيت،     

ت، بـة تةسـةوري ئَيمـة ئـةو كاَلةتـةي كـة قائيمـةو ئَيمـة لَيـي          ئةطةر دَيمي بَيت، ئاويةكةش ئةويدي تر بيَـ 
دةترسني، كاَلةتي قائيم موشكيلة نيية، قائيمة كو تةسبيت دةكةيت لةسةر ناوي ئةو، ئةوي ئَيستاش هةية 
كة وةك واقيعَيك تةسبيت دةكةيت، بةس ئةطـةر هـاتوو كابرايـةكي تـر لـة موسـتةقبةلدا كاَلـةتَيك كـِري و         

ناوي خؤي بكات، دةبَيت دوو كاَلةت هةبَيت، يةعين بطاتة ثَيرجي دؤمن، يةعين هةدةفةكـة   تةكويلي لةسةر
تةكتيكة، بةس ئيدي كةددي ئةدناي باوةِرت هةبَيت هةتا هـةذدة دؤمنـيش هةيـة، يـةعين ئةطـةر جـةنابت       

دؤمن، لـة  بَيية سةر ئةمـة، وةكـو كـاك فرسـةتيش ئيشـارةتي ثَيـدا، دةبَيـت بَييرـة سـةر هـةذدة دؤمن، ثـاددة            
كاَلةتي ثاددة دؤمنيش هةية، بةس ئَيمة تةشجيعي ئةوة ناكةين ئةطةر ئريسيش بَيـت، بـة تةسـةوري ئَيمـة     
لة كؤنيترانسيش دؤر موناقةشةمان هاتة كرن، ئةطةر ئريسيش بَيت، ئَيمة تةسةور دةكةين مةسـةلةن ضـوار   
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ة دؤمن دةداتـَي، هـةر يـةكي دة دؤمن    برا هةبَيت ثَيرجي دؤمن هي باوكَيك، ئةمة تةقسيم بكات هـةر يـةكي د  
وةكدةي ئيقتيصادي تَيك دةضَيت، رةئي ئَيمة ئةوةية لة كؤنيترانس باس كرا، نةخَير دةبَيـت مـولزةم بَيـت    
لةسةر ناوي يةك بَيت، يةعين يةك هةموو خةَلكي تر، برايةكاني تر قانع بكاتن بكةوَيتة سـةر نـاوي ئـةوة،    

 .دؤر سوثاس
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

دؤر سوثاس، ئَيستا ثرؤذةكة وةكو هاتووةو ليذنةي هاوبةشيش ثشتطريييان لَي كـردووةو ئيمزاتـان كـردووة،    
 .ئَيستا دةرطا دةكةمةوة بؤ موناقةشة، كَي دةيةوَيت قسة بكات ناوي دةنووسم، كاك رةشاد فةرموو

 
 

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة هةية كة يةكَيك لة ئريس عاردَيكي بؤ دةمَيرَيتةوة ضوار برانة، ض مانيع هةيـة قاصـري    تَيبيريم لةسةر
نيرــة، ئةطــةر ئــةو ســةنةدة موشــتةرةك بَيــت هــةروةكو دةضــَيتة تــاثؤي، ئَيســتا دةوروبــةري ثــردَي ئةطــةر    

ة دؤريشـي  تةماشاي بكةين، دؤربةي دؤري عاردةكاني ثردَي شـيرايي دة دؤمنـة، هةشـت دؤمنـة، شـاددة دؤمنـ      
موشتةرةكة، عةقدةكة، هةر سةنةدةكة ئةسـَلةن لـة تـاثؤي بـةناوي دوو كةسـيية، ض مانيعَيـك هةيـة ئةطـةر         
ســةنةدَيك بــةناوي دوو كــةس، يــان ســَي كــةس بَيــت، طــرنط ئةوةيــة ئــةو عــاردة ئييتــراد نــةكرَيت، تــةفتيت  

تــاعي بضــووكي هةيــة وةكــو نــةكرَيت، ئَيمــة بــة ثَيضــةوانةوة دةبَيــت تةشــجيعي ئــةوة بكرَيــت، ئةوانــةي قي 
جةمعيةك تةعاون بكةن، لَيك بـدةن ديـاتر عاردةكـةي طـةورة بكـةن، بـا سـةنةد موشـتةرةك بـَي ، سـةنةد           
كقووقي هةر هاووَيتيةكي تةسبيت دةكات بة قانون، سةنةدي عاردي دراعي ض بةناوي شةخصـَيك بَيـت، ض   

ات ض دةطؤِرَيـت لـة مـةوقيف، يـان يـةكَيك      بة ناوي سَي كةس بَيت، ثـَيم خؤشـة جـةنابي وةديـر تـةوديح بكـ      
وةفات دةكات، لةوانةية مرداَلَيكي قاصري هةية، ئةوة ئيجبار بكرَيـت تةسـوية بكرَيـت، ئـةو عـاردة بدرَيتـة       
ئيزالةي شيوع، بؤ ئةطةر موشتةرةك مبَيرَيت بةناوي وةرةسة ض دةرةرَيكي هةية؟ طرنط ئةوةيـة عاردةكـةي   

ت بؤ ثارضـة ثارضـة كـردن، بـةَيم بـؤ ئيستيسـمار بـا موشـتةرةك بـَي ، دؤر          ئييتراد نةكرَيت، مةجال نةدرَي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاَلـدا ئـةوها نييـة، ضـونكة     لة بِرطةي يةكةم ثَيرجةم من لةطةَلم، بةَيم ئةوةي سَي دؤمن بةسـاتني لـةواقيع   

شتَيك هاتووة يةكَيكي ضـواردة سـاَل، يـان ثـاددة      طئَيمة بةثَيي تةعديلي بِرطةي هةشس ماددةي قانوني نوا
ساَل مومارةسةي هةبَي  بؤ ئةو دةبَي ، بةَيم لَيرة خةَلكَيك هةية ثَيرج دؤمني دياتري هةية لة بةسـاتني،  
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سـَي دؤمن دةبَيتـة سـَي سـةد دار، هـةتا نةبَيتـة وةكدةيـةكي ئيرتـاجي          بةساتني جياوادة، ضونكة خؤي دارة،
موتةكامل بؤ جوتيار، لةطةَل ئةوةدا ئةو سَي دؤمنة دياد بكةين بكةيرة ثَيرج، ضـونكة لـة واقيـع كاَلـدا دؤر     
لةو بةساتيرانة لة مةنتيقةي ئَيمةدا هةنة، يـةك كةسـة، يـان واريسـة، ضـةند دةويـةك دةبَيتـة ثَيـرج دؤمن،         
شــةش دؤمن، يــةعين بةســاتني ضــانديرة، مــةوجودة لــة واقيــع كــاَل خؤيــةتي، نــةك ئةوةيــة كــة ككومــةت   
تةوديعي كـردووة، يـان عةقـدي لةطـةَل هةيـة كـة بتوانَيـت سـبةييَن تـةعامولَيكي تـر لةطـةَلي بكـاتن، ئـةوة              

ة، لَيـي  واقيعَيكة ككومةت ضؤن موعالةجة دةكاتن؟ كة خؤي ضـاندوويةتي و دروسـس كـردووة شـةش دؤمنـ     
وةردةطرَي ، تةوديع دةكاتن، ئةوةي دووةم من لةطةَل ئةوةمة كةددي ئةدناي ئيقتيصادي دابررَيت، ضونكة 
جةوهةري ئةم ياساية بؤ دياد كردني بةرهةمهَيران لة كوردستاندا، نةك وةكـو ئـةوي ديكةيـة كـة كقـووقي      

 .تةسةرويف بَي ، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مة فةرمووكاكة كة
 :بةِرَيز حممد كاجي حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هةندَيك مويكةدامت هـةبوو، مةسـةلةي ئـةوةي لـة سـةرووي عاردةكـان بَيـت و لـة خـوارووي عاردةكـان           
عيالقةي بة دوو شتةوة هةيـة، يـةكَيك بـة كـةمي و دؤري موقاتةعةكـةوة ئـةوةي بـة قانونةكانـةوة هةيـة،          

لـة سـَي دؤمن و دوو دؤمنـةوة     60و ئةوانة هةية، قـانوني   180فتا دؤمن و تا دياترو تا تا كة 111قانوني 
هةية تا هةشت دؤمن و ئاخريةكةي دة دؤمنة، يةعين لة دة دؤمن لة نؤةت دياتر نيية، بؤ ئةوةي بةثَيي ئـةو  

، ئـةوةش بـةثَيي   موقاتةعانة، بةَيم لة كةمرتيش هةية، يةعين هةندَيك شـوَين هةيـة دوو دؤمنيشـي تَيدايـة    
مةنتيقةكة كة عاردي كةمةو ئةوانةي هةية، دةربارةي ئةوةي كة ئَيمة فةردي بكةين لةسةر دوو، سـَي بـرا،   
مةســةلةن دؤر جــار ثَيكةوةيــة ئــةو وةرةســةية دةمَيرَيتــةوة بةســةر يــةك كةســدا، ثَيموايــة ئةطــةر بةســةر    

خَيزانـة، ضـونكة مةسـةلةن ئَيسـتا دةبـيين       هةموويانةوة بَيت ئاسانرتة بؤ خؤشيان، بؤ موشـكيلةي نـاو ئـةو   
مرياسي خانوويةك شةِر دةكةن و موشكيلة دةكةن، ئيرجا لةسةر ئةو عاردة خؤ هةموو رؤذَي دةبَيت شةِرَيك 
بكةن لةسةري، ئةوةي ضةند دؤمني بة بةر دةكةوَيت بة دةميةوة باشـرتة، ئةطـةر ئيزافةيـةك لـةوة هـةبَيت      

ةعين بـة دةسـس كَييـةوة بَيـت؟ جوتيارةكـة هؤكـاري دراعـي بـةكار بَيرَيـت،          باشرتة، ئةو عاردة بؤ جوتيار يـ 
ياخود هؤكارَيكي مةسةلةن دةتوانَيـت موعامةلـةي ثَيـوة بكـات، ئةطـةر ئـةوةش شـتَيك هـةبَيت هـةر ضـةند           
دةبَيتة موَلك، بةَيم ئةطـةر شـتَيك هـةبَيت خـراث نييـة، ئـةطيرا ئـةوة دةكـةين بـؤ ئةوةيـة طةشـة ثَيـدان و             

َيداني دراعة بَيـت، نـةك مةسـةلةن بـؤ ئـةوة بَيـت، ئـةويش موعامةلـةي ثَيـوة بكرَيـت و ئةوانـة، دؤر            ثةرةث
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت فةرموو
 :سيف الدين طلعت خضربةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةديـر بـوو،  مـن ثشـتيوانيان لـَي      بةِراسس مويكةدةكاني من هةر لةسةر قسةكاني كاك شَيروان و جـةنابي  

دةكةم، ضونكة لة دابةش كردني دةوي و دار بةسةر جوتياري دَيهاتةكان بةطوَيرةي مةساكةكان لةطـةَل ئـةو   
تيش تةوديع كراوة من بةشداريم تَيدا كرد، هةر بزةبـت وا  60جوتيارانة هةية، كة لة كاتي خؤي كة رةقم 

تةقسـيم دةكـرا، هةنـدَيك لـةو وةكدانـة كـةمرتة سـي دؤمنـة،          كرا ضةند فةيح هةية، ضةند مةساكة هةيـة 
بيست دؤمنةو بيست و ثَيرج دؤمنة، ثةجنا دؤمن ئةوةية، بةَيم طرنط ئةوةية لة تةفتيت كردني عارد ثةجنا 
دؤمن لة داهاتوو كةمرتين وةكو جـةنابي وةديـر ئيشـارةتي ثـَي كـرد لةطـةَل كـةددي ئـةدناي تـةوديعيش لـة           

 .نةبَيت، دؤر سوثاس ثةجنا دؤمن كةمرت
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك درار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز درار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة كاك شَيروان و كاك تةلعةت ئاماذةيان ثَيدا باسي ناكةم، ئـةوةي ئـةوان دةَلـَين تـةواوة،     ( أ)لة فةقةرةي 

ئةو ثَيرج دؤمنة بكرَيت بة ( ج)ي بةراوي هةية، لة فةقةرةي ئَيستا لة ناوضةي ئَيمةدا خةَلك هةية نؤ دؤمن
ئـةو رووبـةرة دةويانـةي كـة لـةناو ئـةو       / ضـوار دؤمنـة، دووةمـيش    111ضوار دؤمن، لةبةر ئةوةي لة ياساي 

رووبةرانةي لة بِرطةي يةكي ئةم ماددةيـةدا ضةسـثاون لـة رة ـي دادوةري نةهَيشـتين شـيوع دةبـووردرَين،        
ةمانةوَيت وةكدةكة طـةورة بكـةين، لـة ييـةك ئةطـةر ئـةو شـيوعة بيانبةخشـني، بةِراسـس          ئَيمة لة ييةك د

 .ئةوة ييةني سليب هةية، ضونكة دةبَيتة هؤي ثارضة ثارضة بوون، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سوارة فةرموو
 :بةِرَيز سوارة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي دراعيدا بةديار كراوةتةوة دؤمن باس دةكرَيت، يان باسي بةراو دةكرَيت، يان باسي دَيم لة قانوني ئيصالك

دةكرَيت، يةعين نيسبةتةكة فةرقي هةية، تؤ بةراو تةوديع دةكةيت، يان دَيم تـةوديع دةكـةيت، لـة قـانوني     
ثَي كـرد، دَييةكـة    ئيصالكي دراعيدا قةديم بةثَيي ئةو دؤمنة سييتةتي ئةوةية وةكو كاك شَيروان ئيشارةتي

بَلَي دوو هةدار دؤمنة، ئةم دوو هةدار دؤمنة ئايـا سـييتةتي دَييةكـة ضـةند ماَلـة بـةثَيي ئـةو دؤمنـة تـةوديع          
دةكرَيت، بةثَيي ئةو ماَينة تةوديع دةكرَيت، جاري وا هةية نيسبةتي ئةرادي دؤرة دانيشتووي كةمة، شوَين 

ي دؤرة، كةوا بَيت نيسبةتةكة مةكـدود نييـة بـة ثَيـرج دؤمن،     هةية نيسبةتي ئةردي كةمة، بةَيم دانيشتوان
يان دة دؤمن، يان هةر ضـةند بَيـت، ئيرجـا كـة باسـي تـةوديع دةكرَيـت وةكـو ئـةوا وا بـاس دةكرَيـت كـة مـن              
تَيطةيشت   وةكو خؤتان صاكَييب هةموو ئةرادي كوردستان بن، ئيستيالتان كردووة بـة ئـارةدووي خؤتـان    
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 11ن و تةوديعي دةكةن، بـةو شـَيوةية نييـة، ئَيمـة دَي هةيـة تـةوديع كـراوة، بـِروا بكـة          عةدةدي بؤ دادةنَي
دؤمني بةركةوتووة، دَي هةية ئايا ئـةم كةظـدة دؤمنـة بَلـَيني بـةراوة، بةنيسـبةت بـةراو نيسـبةتةكة كةمـة،          

ؤ ئـةو خـاوةن   ئيرجا بؤ تووتن فةرقي هةية، مةنتيقةي تووترة، مةنتيقةي مةرةدةية، مةنتيقةي ثةمؤية، ب
موَلكانةي كة ئةرديان دراوةتَي، ئةوةي كة مةنتيقةي تووترة ضل دؤمنيان بؤ هةية دياتر لَييان ئيسـتيمالك  
كراوة، ئةطةر مةنتيقةي ثةمؤ بَيت، بةنيسبةت ثـةمؤوة شةسـت دؤمنـة، ئةطـةر بـؤ مـةردة كـردن بَيـت، بـؤ          

كانة، ئيرجا نيسبةتي ئةطةر كةمرت بَيـت لـة   مةردة كردن كة بةراوة هةشتا دؤمنيان هةية بؤ ئةو خاوةن موَل
ضل دؤمنةكة هةَلي بطرَيت صاكَيب موَلكةكة ئةوة كة هةيةتي سَي قاتـة، هـةر دؤمنَيـك بـةراو موقابيـل بـة       
سَي دؤمن دَيمة، ئةطـةر سـي دؤمنـي بـةراوي هـةَلطرتبَيت، كةواتـة ئـةو صـاكَيب موَلكـة ئـةردي هةيـةو لَيـي             

ي ئيزافة دَيميشي دةدرَيتة دةست، هةر عةيين شت بؤ ئةو فةيكانةش كة ئيستيمالك كراوة، بةس سَي دؤمن
دةَلَين سَي دؤمن، يان ضوار دؤمني دةدرَيَس، عاردةكة ضةندة؟ ثَيرجة، شةشة، ضةندة؟ باقيةكـةي تـر ئيزافـة    

دَيـم  لة دَيميةكة هةية، دَيمـي دةدرَيتـة دةسـت فةيكةكـة، لـةوَي عةدةدةكـة دةبَيـت جيـا بكرَيتـةوة، طوايـة           
تةوديع دةكرَيت، يان بةراو تةوديع دةكرَيت، كاك شَيروان ئيشارةتي باشي ثـَي كـرد بـةو مةودوعـة، فيعلـةن      
بةثَيي نيسبةتي دَي، بةثَيي نيسبةتي ئةراديية، دَييةكة ثَيرج سةد ماَلة ئةمة ئةردي كةمـة، قابيلـة بـدةيت    

، نـةخَير، نيسـبةتةكة لـةوَي كـةدد نييـة      بة ضوار مـاَل و بـة ثـةجنا مـاَل و ثـةجنا مـاَليش مـةكروم بكـةيت        
بةنيســبةت ئــةو دَييــةي كــة هةيــة، ئــةو ئاواييــةي كــة هةيــة، ئيرجــا موشــكيلةي قةدايــةتي دراعــةي ئَيســتا،  
موشكيلةي ئَيمة ئةمِرؤ تةوديع نيية، ككومةت ثَيويستة بزانَيت مةشاكيلي كةم بووني وةدعي ئَيـرة ضـية؟   

دةبَيت، تةعاوني فةيكةكان ناكرَيت، يةعين ئةمة دؤر موشكيلةيةكي لةكوَي هةية؟ لة ئيستريادة كة داخيل 
طةورةيــة بةنيســبةت كوردســتانةوة، ئــةمِرؤ ئَيمــة بــووين بــة ســةبةبي يــةعين لــة بــةين بردنــي دراعــة لــة   
وَيتةكةي خؤمانـدا، سـةبةبةكة ضـية؟ سـةبةبةكة كؤمـةَلَيك تيجـارن، تيجـاري ئـةمِرؤن، كـة لةبـةر خـاتري            

هةرضــي دراعــةي كوردســتان هةيــة وَيرامنــان كــرد، لــة دةمــاني بــةعس خــراث ترمــان ثــَي   كؤمــةَلَيك تيجــار
كردووة، دؤر دؤر خراث ترمان ثَي كردووة، يةعين بِروا بيتةرموون ئةمة ديـاتر ككومـةت مةسـئوولة لـةوة،     

بةرةو دةبَيت جةنابي وةدير ديراسةي ئةوة دياتر بكات، ئَيمة ضؤن دراعة دروست بكةيرةوة؟ ضؤن وَيتةكة 
ثَيش بةرين؟ ئيرجا دراعة ئةمِرؤ ثَيي دةَلَين نـةوتي سـثي، لـة وَيتـدا لـة هـةموو شـتَيك طـرنطرتة، سـبةييَن          
نةوت نامَيرَيت، وا دراعة رؤذ بة رؤذ بةرد دةبَيتةوة، موشكيلةكةي كوردستان ئةوةية ئةو كؤمةَلة تيجارانة، 

تان و دراعـةي كوردسـتان وَيرامنـان كـرد،     كة ئةمِرؤ بؤ مةصاَلحي شةخصـي خؤيـان هةرضـي ئـةردي كوردسـ     
خؤمان موسةبةبني، مةسةلة موشكيلة تةوديع نيية، تةوديعةكـةش دةبَيـت بـةو شـَيوةيةي بـةثَيي عـةدةدي       

 .سوكاني بَيت و عةدةدي دؤمني بَيت، داواي لَيبووردن دةكةم هةر ئةوةندةية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــر ئةطــ  ــةنابي وةدي ــوثاس، ج ــةو     س ــؤوة ل ــارة ب ــةكان دووب ــة قس ــة ل ــةوة، ك ــيارانة بدةيت ــةو ثرس ــي ئ ةر وةَيم
برادةرانةي كة قسةيان كرد، بةتايبةتي لة ثةجنا دؤمنةكـةو دابـةش كردنـي، ضـونكة وةكـو كـاك فرسـةتيش        
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ثَيش دةمَيك ئاماذةي ثَي كرد لة يي من، هةروا مردن تةبيعيية، يةكَيك مبرَي  دةبَيـت جـةبِرةن تةقسـيم    
 .ةوة، يةعين ئةوةي كاك رةشاديش ئاماذةي ثَي كرد، فةرمووبَيت

 :وةديري كشتوكاَل/طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةكةقيقةت ئةو خاَلةمان تةسيبت كردووة، كؤنيترانس بؤ ئةوةية كو مةجال كةمرت بدرَيت بؤ تةفتيت، بـؤ  
ةتي شيوع هةية لة تةسـجيل عـةقاري هةيـة، مةسـةلةن     ثارضة ثارضة كردني عارد، وةخَس ئةو خاَلةش كاَل

ئةم كاَلةتة لةسةر ناوي ضوار كوِرة، ثَيرج كوِرة، هـةمووي بـة تةسةلسـول هاتوونـة، ئةمـةش بـة تةسـةوري        
ئَيمة نةتيجةي ديراسةي ئَيمة دةبَيتـة كاَلـةتَيكي موشـةجيع بـؤ تـةفتيت، بـةس ئَيمـة نـةمانطوتووة ئةمـة          

تةي كة واقيعَيك قائيمة ئَيستا ئةو كاَلةتة نةبَيت، ئةو كاَلةتة بـا هـةروةكو خـؤي    دةبَيت نةبَيت، ئةو كاَلة
بَيت، بةس ئةوةي ئَيمة موناقةشةمان كرد شيوعةكة نامَيرَيت، ئةطةر ئَيوة ئيعيتائي دةرييب، ئـةو ئيعيتايـةي   

ئـةو كاَلةتـة    كة لة قانون هةية، كة دةرايـيب لـَي وةردةطـرن تةبـديل دةبَيـت لةسـةر نـاوي تـر، ئـةوة ئةطـةر          
نةبَيت، لةوانةية باشـرت بَيـت وةكـو كـاك درار ئيشـارةتي ثَيـدا ئَيمـة تةشـجيعي ئـةوة ناكـةين، ئـةو كاَلـةتي             
ئيعيتاي دةريـيب ئةوةيـة كـو ئَيمـة شـيوع نـةهَيَلني، يـةعين نـةك تـةفتيت بكـةين، يـةعين تةشـجيع بكـةين،              

بَيت كةددي ئةدنا دابررَيت، كةددي ئـةدنا  لةوانةية غةَلةت بؤ ئةو مةسةلةية ضوو بن، لةبةر ئةوة هةر دة
ئــةوةي ئَيمــة دامانرــا بــؤ عَيــراق ســةد دؤمنــة، ئَيمــة دامانرــاوة لةبــةر وةكــداتي كردمانــة ثَيرجــي، ئةطــةر     

ي ئَيمـة دابةديرـة   %5رةقةمَيكي تر هةبَيت بةنيسبةتي ئَيمة، كَي رةقمي تر باشة لـة يي ئَيمـة، يـةعين لـة     
 .خوارَي، ئةمة خاَلَيك

كي دي، كاك ديلمان باسي كرد، باسي ثَيرج دؤمني كرد، ئَيمة رَيطاي لَي ناطرين ثَيرج دؤمن هةبَيت، ئةو خاَلَي
كةددةي كة ئَيمة بؤمان داناوة ئةو رةقمة كةددي ئةدناية، يةعين نابَيت لـةو كـةددة  كـةمرت بَيـت، بـةَيم      

ســَي دؤمن و ئــةوةمان دانــاوة، ضــونكة  ديــاتر هــةبَيت، ئَيمــة تةشــجيعي ديــاتر دةكــةين، ئَيمــة دامانرــاوة لــة   
طوندةكاني ئَيمة خاصةتةن شاخاوي ئَيستا هةندَيك هاتوونة مةنتيقة هةنـة لـة يي ئَيمـة، ثَيـي دةَلـَين دوو      
سةد مةتري هةية، ئَيمة ئةو كاَلةتـة كـةم بكةيرـةوة، دوو سـةد مـةترو سـَي سـةد مـةتر نـةهَيَلني، كـةددي           

دانــاوة لةبــةر طونــدةكان، طونــدةكاني ئَيمــة دؤربــةي هــةرة دؤري       ئــةدنامان دانــاوة لةســةر ســَي دؤمنــان     
 .موقاتةعاتي بضووك هةية، بةتايبةتي ئةطةر ئَيمة باسي بةساتني بكةين

خاَلي دي تر كاك عةبدولِرةمحان باسي كرد لة ضوار دؤمن، ئةطةر سةحيي بَيت، ئَيمة دامانرـاوة ثَيـرج دؤمن،   
بـةيين ضـوار دؤمن تـاكو دواددة دؤمن هـاتووة، ئةمـة كـة كـةددي         راستة هاتووة لـة  111تةبعةن لة قانوني 

ئةدنا موشكيلة نيية، مانيع نيية ئةطةر ثَيرج دؤمن بة مةسَلةكةت بزانني، ثَيـرج دؤمن بكةيرـة ضـوار دؤمن    
هيض كَيشةيةك نيية، ئةويرتيش رةئي جةنابتانة، ضونكة بة مةسَلةكةت دةدانن، بـةس رةئـي ئَيمـة دةبَيـت     

ا هةبَيت، يةعين ئةطةر ئَيستا شيوع مبَيرَيت، ئَيمة قةرارمان نةداوة، ناَلَيني شيوع ئيلغا ببَيـت،  كةددي ئةدن
بةس ئَيمة كةد دةكةين نةمَيرَيت، يةعين تةشجيع دةكةين، بةَيم كاَلةتةكةي تر مبَيرَيـت مانيعمـان نييـة،    

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عو ان باني ماراني فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانةِرَيز ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر مةسةلةي تةمليك كردن لةسةر ئةو عائيلة جوتيارانـةي كـة ديـاتر لـة كةسـَيكن، لةبـةر ئةوةمـة        
ناوي هةموويان بَيت لة تةمليك، ضونكة لةوانةية برا هةية كةد ناكات لةطةَل بـراي ثَيكـةوة شـةريك بَيـت،     

 كةد دةكات بة تةنيا بَيت، ئةوة ناكات لةسةر يةكيان بَيت، دوايَي ئيستيغالليش دروست دةبَيت، خـؤ  يةعين
ئةطةر لةسةر يةكيان بَيت، لةسةر هـةموو ئـةو كةسـانةي كـة ثةيوةنديـدارن بـةو ثارضـة دةويـة هـةموويان          

فيعلـةن بكرَيتـة دة دؤمن،   ناويان بَيت لة تةمليكةكة، مةسةلةي سَي دؤمنةكة بؤ بـةراو، مـن لةطـةَل ئةوةمـة     
ضونكة دؤر كةس وةكو برادةران باسيان كرد دياتر لة ضوار، ثَيرج دؤمنيان كردؤتة مةدرعـةو لـةو بابةتـةي    
ئيرت نةتيجةي خراث دةبَيـت، دةبَيـت لـة ياسـايةكةي ئـةوةي دوَيـيَن با ـان كـرد دةطةِرَيتـةوة بـؤ دةوَلـةت،            

، كةقـة ئـةوة لةبـةر ضـاو بطريَيـت، ئـةو كةسـانةي كـة دةويـان          ئةطةر لةو ذمارةية دياتر بَيت، ئةوة ناكةقة
وةرطرتووةو برييان لَيداوةو باخضةيان كردووة لة سَي، ضوار دؤمن، لة دة دؤمن ديـاترة، ئـةوة كيسـابَيكي بـؤ     
بكرَيت، ضونكة بةثَيي ئةو ياساية دةطةِرَيتـةوة بـؤ ككومـةت ناكةقـة، مةسـةلةي تـر ئَيمـة وةكـو بـرادةران          

فيعلةن بة ئارةدووي خؤمان نيية، ضةند دؤمن بدةين بة كةسَيك، رةنطة دَييـةك هـةبَيت ثـةجنا     باسيان كرد
ماَل بَيت، بةَيم دوو هةدار دؤمن دةوي ئةوةي هةبَيت، بة دةسـت تـؤ نييـة ضـةندي بـدةيَس، يـةعين بـةثَيي        

رة باسي كرد بـة كـةييتي   واقيعي ناوضةكةية، هةندَيك شوَين هةية دةوي كةمة، ئَيمة ناتوانني وةكو كاك سوا
 .خؤمان بؤي دابرَيني و ئةوةندةي دةدةييَن، لة هةندَيك شوَين دةوي دؤرة، لة هةندَيك شوَين دةوي كةمة

دةوييــة : خــاَلَيكي تــر، مــن دةمــةوَيت باســي بكــةم، لــة ياســاي ئيستيســمار لــة مــاددةي بيســت و ثَيــرج دةَلــيَ 
ر كؤمثانياو شةريكاتي بةرهةمهَين هـي نـاوخؤو بيـاني،    كشتوكاَليةكان هةمووي دةبَيت تةمليك بكرَين لةسة

لَيــرة بةِراســس بةثَيضــةوانةي ئــةو ياســايةية، دةبَيــت يــان ئــةو ياســاية لةبةرضــاو بطريَيــت، يــان بــؤ ياســاي     
ئيستيســمار ئــةوة تةعــديل بكرَيــت و ضــاك بكرَيــت، بــةَيم لَيــرة دةوي بــةناوي فــةيح بكــةين و لــة ياســاي    

ــت ك  ــماريش دةَلَي ــة     ئيستيس ــتوكاَلييةكان ل ــة كش ــةموو دةويي ــاني، ض ه ــادادة ض بي ــةمهَين ئ ــاي وةبةره ؤمثاني
 .خزمةتي دابَي  تةمليك بكرَيت بةسةري، ئةوة بةِراسس ثَيضةوانةية دةبَيت ضاك بكرَيت و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عو ان ئةمحةد فةرموو
 :امحد محد امني عثمانبةِرَيز 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
بةِراسس ماددةي ضوار ماددةيةكي دؤر طرنطة، ثَيويستيشة قسةي ئةو برادةرانةي كة شـارةدان بةِراسـس بـة    

 عةمةلي دؤر بة ئيعتيباِر وةربطريَيت، قسةكاني كاك
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ســوارة بةِراســس جَيطــةي لــَي وردبوونةوةيــة، ئــةو كةددانــةي كــة لَيــرة ديــاري كــراوة، مــن دةَلــَيم هــةر لــة   
كــة باســي رادةي ئــابووري موَلكايــةتي كشــتوكاَل دةكرَيــت قةيــدَيكي ثَيــوة بَيــت، ضــونكة جــةنابي   ســةرةتاوة

سةرؤكي ثةرلةمان، مةسةلةي دةوي لـة دةشـت و لـة برـار دؤر فـةرقي هةيـة، يـةعين ئـةوةي كـة لـة دةشـت            
هةنـدَيك برـار   ئيمكان دةبَيت، لة برارةكان ئيمكان نابَيت، ضونكة هةر نيةتي، ئَيسـتا لـة مةنتيقـةي ثشـدةر     

هةية يةعين فةيكَيك ثَيرج دؤمني دَيمةكاري بةرناكةوَيت، يةعين هةر بؤ خؤي دةوي نيية، لةبةر ئةوة وا 
دةدامن يةعين قةيدَيك، شتَيكي ثَيوة ئيزافة بكةين، مةسةلةن بَلَيني بةثَيي طوجناني دةوي لة دةشت و برـار  

كة هـةموو ئـةو رادة دؤمنانـةي كـة ديـاري كـراوة، ثـةجنا        شتَيكي وا كة دوايَي طرفس بؤ دروست نةبَيت، ضون
دؤمن لة دةوي كشتوكاَلي كةددي ئةدنا هةبَيت، شوَيين وا هةية ئةو خةَلكةي كة لَيي دادةنيشَيت، يةكي هةر 
دة دؤمني لة دةوي دَيمةكار بةردةكةوَيت، لة مةسةلةي باخيش هةر هةمان شـت، ثَيـرج دؤمنةكـةش هـةروا،     

ادةي بؤ دابررَيت، بؤ ئةوةي طرفت بؤ خةَلكةكة دروست نةبَيت، كة بَلَيي بـةثَيي دةشـت و   لةبةر ئةوة ئةو ر
 .برار ئةو طرفتة ضارةسةر دةبَيت و ئيشكال دروست نابَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئامـاذةي   دوو، سَي مويكةدةي دةقيق هةية، هةرضةند جةنابي وةدير باست كـرد، بـةَيم كـاك سـوارة ثَيشـرت     
ثـَي كــرد، هـةردوو عو ــانيش مةسـةلةي تةمليكةكةيــةو ئـةردي دراعــي لـة كوردســتان وةكـو بةغــدا نييــة،       
مةلةسةن بؤ بةغدا سةد دؤمنيان داناوة، بـةس هـةمووي سـةهليية، هـي ئَيمـة ئـةردي دراعـي كـةم بؤتـةوة،          

ةكـو شـةقاَلوة، طةَيَلـة،    سةهليشمان هيرة، ضؤن تةعامول دةكةيت لةطةَل ئةرادي غةير سـةهلي، مةلةسـةن و  
 .باديران، جا ئةطةر جةنابت هيرَيكت هةبَيت، فةرموو

 :وةديري كشتوكاَل/طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةد دةكةين ئةو موداخةيتانةي كة كراوة، من وا تةسةور دةكةم لةسةر ئةساسي ئةوةي كة ئَيستا ئةرد لـة  
رةتي دراعة ئَيمة ئَيستا ثشس ئةم قانونة دةسس ثَي دةكـةين و تـةوديعي دةكـةين    دةسس ئَيمةية، وةكو وةدا

وا نيية، هيض عاردَيك لة دةسس ئَيمة نةماوة، هةمووي لة دةسس جوتيارو موتةسةرييتة، ئَيمـة بـةس دَيـني    
َيسـتا  ئةوةي عةقدة، عةقدةكةي ضارةسـةر دةكـةين و كقـووقي تةسـةرويف دةدةيـيَن، واقيـع كاَلَيـك هةيـة، ئ        

ئَيمة لةسةر ئةو واقيع كاَلةتة تةسبيت دةكةين، يةعين ئَيمة شتَيكي نوَي خةَلق ناكـةين موجـةِرد تـةمليك    
دةكةين، يةعين ئَيمة ئَيستا هيض ئةردَيك جةنابتان بة من بَلَيي ثَيرج سةد دؤمن لَيرة بَيرـة، كـة لـة دةسـس     

نها بـةردةين لـة دةسـس ئَيمةيـة، سـيتوح لـة دةسـس        وةدارةتي دراعة داية، من دةَلَيم ئةوةي نةفعي عامة، تة
ئَيمة ماوة، ئةمانةية بـةَيم هـي تـر لـة دةسـس ئَيمـة نـةماوة بؤتـة واقيعَيـك، بـةثَيي ئـةو واقيعـة تةسـبيت              
دةكةين لةسةر خةَلكةكة، نوقتةي هةرة ئيشكال سةد دؤمنةكةو ثَيرجي دؤمنةكةية، ئةوي تر مـن تةسـةوري   

ــكيلة    ــةم دؤر موش ــةوة دةك ــة دؤر      ئ ــةوةو كةددةك ــةم كردؤت ــةمان دؤر دؤر ك ــة كةددةك ــونكة ئَيم ــة، ض نيي
مةعقولةو دةطوجنَيت لةطةَل واقيعي ئَيمة، مةسةلةن لة طونـدَيك دوو سـةد مـةتري موِرةبـةعي بـؤ كـَي مـن        
بضم تاثؤ بكةم لةسةر ناوي فةيكـةكان، دوو سـةد مـةتر ض وةكـدةي دراعـي، ض دراعـةت هـةبَيت، بـا ئَيمـة          
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كةين، ئةو دوو سةدة تةكامولي خؤي وةربطرَيت سَي برانة، ضوار برانة لةسـةر نـاوي يـةك بَيـت     تةشجيعي ب
باشرتة، لةوانةية ببَيتة دوو دؤمن، يان سَي دؤمن باشرتة كو هةر  دوو سةد دؤمن لةسةر نـاوي يـةكَيك، بـةَيم    

دة ثَيرجي، ضـونكة واقيعـي   سةد دؤمنةكة ئةطةر رةئي جةنابتان هةبَيت ئةو ثَيرجي دؤمنة، سةد دؤمنمان كر
كوردستان وةكدات شس ترة، ئةطةر رةقةمةكي تر هةية مانيع نيية ئَيمة بريي لـَي بكةيرـةوة ئـةو رةقةمـة     

 .بَيت بَييرة خوارَي، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
دؤربةي دؤري مويكةدةكاني من برادةران باسيان كرد، تةنها شتَيك دةمةوَيت باسي بكةم، كة باس نـةكراوة  
ئةويش موشكيلةي جؤطة هةية، جؤطةي ئاودان لةو مةنتيقانةي سـةرَي كـة لةوانةيـة لـة هةنـدَيك جـَي لـة        

وي راكَيشـاوة، ئـةو كـابراي    كدودي دة كيلؤ مـةتر، ثَيـرج كيلـؤ مـةتر، كـةوت كيلـؤ مـةتر ئـةو جؤطايانـة ئـا          
صاكَيب جؤطة ئةو ئاوةي بة ثارة دةداتة ئةو فةيكانةي كة دةكةونة بةر ئةو جؤطةية، ئَيستا ئةو عاردانـة  
تةمليك دةكرَين، صاكَييب ئةو جؤطةية ضي بةسةر دَيت، ضي دةدرَيَس؟ ضـي بـؤ دةكـةن؟ ئـةو موشـكيالنة،      

ن نادامن ئةطةر هةندَيك طوند هةية وةرتَيية، بؤ منوونـة  دؤر هةنة لةوَي، بةنيسبةت وةكدةي تةوديعيش م
وةرتَي، رةنطة ضوار سةد فةيكي تَيدا بَيت، ثَيرج سةد دؤمن دةوي تَيدا نيية، رةنطة فةيح هةيـة نيـو دؤمن   
عاردي بةراوي هةية، دؤمنَيكي هةية، مةلةكان هةروةها طةروان ئةو طوندانةي ناو ئـةو شـاخ و داخانـة، مـن     

ئةو ياساية بؤ ئةو جيطايانةية، كة باسي وةكدةي تةوديع دةكات لةوةندةي كةمرت نـةبَيت تةسـوية    ثَيمواية
ــدة          ــةو وةك ــتكارييةك ل ــةر دةس ــر ه ــةوي ت ــةرنا ئ ــةوة، ئةط ــةكراوة ماوةت ــوية ن ــتا تةس ــاكو ئَيس ــةكراوة، ت ن

لـَي دروسـت    تةوديعيةي ئَيستا بكرَي  كة ككومةت خؤي عةقديشي بؤ كـردووة، ثَيموايـة مةشـاكيلي دؤري   
دةبَيت، ئةويش جةنابي وةديـر روونـي كـردةوة كـة دةسـتكاري لةطـةَل ئةوانـة ناكرَيـت، بـةَيم مـن ثَيموايـة            
ئةوةي سةرَيش هةر بةو نةوعةي تةمليك بكرَي ، وةكو وةدعي وا ئةو فةيكة ضةندي لةبةر دةسـتتة دوو  

بؤ ئـةوةي ئـةو ياسـاية بةشـَيوةيةكي رَيـك و      دؤمنة، سَي دؤمنة، دؤمنَيكة، بؤ ئةوةي مةشاكيل ثةيدا نةبَيت، 
ثَيك جَيطاي خؤي بطرَيـت، هـةر بـةو نةوعـة لةسـةريان تـاثؤ بكرَيـت، بـة رةئـي مـن كَيشـةكة بـةو شـَيوةية              
ضارةسةر دةكرَيت، ئةطةرنا لة وةرتَي من وةكو طومت لة مةلةكان، لـة شـريَي، لـةو طونـدة شـاخاويانةي هـةن،       

 .انة ئيمكان هةبَيت و بكرَيت، دؤر سوثاسباوةِر ناكةم ئةو وةكدة تةوديعي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مام خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خاَلي يةكةمم ئةوةية من تةئيدي رةئيةكةي مام رةشاد دةكـةم لـة مـريات ضـةند كـةس مانـةوة، بـؤ ئـةوةي         
( غـري قابلـة للتجزئـة   )دروست نةبَيت بةناوي هـةموويان بكرَيـت، بـةَيم     تةئسريي مةشاكيل لةناو خَيزانةكة

بَيت، ئيشارةت بةوة بدرَيت، ئةو عاردة قابيلي تةجزيئة نةبَيت، بةناوي دوو كةس بَيت، ضـوار كـةس بَيـت،    
ثَيرج كةس بَيت، بةس قابيلي تةجزيئة نـةبَيت، لـة قةرارةكـةمان ئيشـارةتي ثـَي بـدةين، ضـونكة ئةطـةر وا         

بَيت مةشــاكيلي دؤر طــةورة دةبَيــت، ئــةوةش قــةبول ناكــةن لةطــةَل يــةك، يــةك بيترؤشــَيتة يــةك، يــةك    نــة
نةفرؤشَيتة يةك، كؤمةَلَيك مةشاكيلي كؤمةَييةتي لَي دروست دةبَيـت، مومكيرـة شـس طةورةشـي لـَي ثةيـدا       

نيية، ثارضـةكة وةكـو   ببَيت، كة قابيلي تةجزيئة نةبوو، ئيرجا با كةد دةكةيت با دة كةس بيكات موشكيلة 
 .خؤي دةمَيرَيتةوة بيكةيرة قةرار لَيرة، ئةمة يةك

جةنابي وةدير دؤر بة وادحيي ئيشارةتي ثَيدا، ئةو واقيعةي كة ئَيستا هةية لةو نيسبةتةي بةراو / دووةمني
ووي و شاخاويةكان مةعلومة، مةنتيقةي شاخاوي ئَيمة جياوادة، هةمووي بةراو نيية، دؤريشي دَيميية، هةم

كانياوي نيية، ئاوي نيية، جؤطةي كةمةو ئاويشي كةمة، بـةس عـاردي نييـة، ئَيسـتا ئـةوةي جَيطـاي واقيعـة        
جةنابي وةدير رووني كردؤتةوة، وةكو ئَيستا لة دةست فةيكة لةسةري تاثؤ دةكرَيت، عةقدةكةي دةكرَي ، 

ةماوةو داخيلـي موناقةشـة بكرَيـت،    ئةوة ض موشكيلة نيية، ض عاردي ترشيان نيية، لةبةر ئةوة كَيشـةيةك نـ  
ناكرَيت دةستكاري بكةن كة ئةوةي ديادة لَي بسةندرَيتةوةو ئةوةي كةمة لَي بسـةندرَيتةوة، هـةر فـةيكَيك    
ضةند عاردي بةراوي هةية، ئةوةندةي بؤ دةكرَيت، بةَيم من ثرسيارَيكم هةية لـة جـةنابي وةديـر كـةددي     

من، لـةو جَيطايانـةي وةكـو بـرادةرانيش باسـيان كـرد، هـةموو شـوَيرَيك         ئةدناي ئةرادي دَيمي داناوة ثةجنا دؤ
دؤمنـي هةيـة، مةنتيقـةي ئَيمـة      180وةكو يةك نيية، بةثَيي نيتوسي طوندةكان ئةرادي هةية، بـةَيم هةيـة   

هةية، هةية سةد دؤمني هةية، هةية شةست دؤمني هةية، ثرسيارةكةي من لة جةنابي وةدير ئةوةية بؤمان 
دؤمنـي لةسـةر هةيـةو     180دؤمن هةموو كـةس   180ةوة، ئةوةي عةقد دةكرَيت، من لة قةراري روون بكات

تةسجيل كراوة، لةوَي عارد دؤرة، لة كةديراوة سةد دؤمن، شةست دؤمن هةية، ئايا ئةو نيسـبةتةي كـة ئَيسـتا    
ي لةسةر تاثؤ دؤمنةكةشي لةسةر تاثؤ دةكرَيت، يان هةر ثةجنا دؤمن 180عةقدةكةي لةسةر تةسبيت كراوة 

دؤمنـي لةسـةرة،    180دةكرَيت، ضونكة كةددي ئةدناي ثةجنا دؤمنة، بةَيم كةددي ئةعالي مـةعلوم نييـة،   
بيستةكةي لةسةر تاثؤ دةكرَيت، مـن ثرسـيارةكةم ئةوةيـة، يـان شةسـتةكةي لةسـةر تـاثؤ دةكرَيـت، ضـونكة          

يادةكـة لـة يي مـن دؤر مـةعلوم نييـة،      ئَيستا ثةجنايةكةية، كةمةكةش هةية، هي كةمةكة مةعلومة، بةَيم د
 .م دةدةنَي، سوثاس180دؤمن عاردم لةبةر دةستية هةر  180ئَيستا من 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة جةنابي وةدير شةركي كرد، عيالقةي بة تةوديعةوة نيية، كـةددي ئـةعال ضـةند بـَي  رةبـس نييـة،       
 .دكتؤر رةمةدان فةرموو

 :رمحن حممد رضارمضان عبدال.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة لة هةموو ئةم شتانةدا وابزامن دةبَيت ئيرسان و خةَلكي كوردستان غايب هةية، هةر باسي دياد كردني 
بةرهةم دةكةين بؤ كَي؟ ضؤن؟ لة كاتَيكدا كة ئَيمة بةرهةم دياد دةكةين، بـةَيم سـةدان و هـةداران خَيزانـي     

ــة   ــةش دةك ــَي ب ــار ب ــة      جوتي ــارةكان ل ــة ش ــرين، دةيانَيرير ــان دةنَي ــؤ كوَيي ــةمهَيران، ب ــة بةره ــةردو ل ــة ئ ين ل
بةرهةمهَيرــةوة بــنب بــة كاربــةر، واقيعَيــك هةيــة دةبَيــت ئَيمــة بــري لــة ئيعــادةي ئيســكاني خــةَلكي خؤمــان   

ة بـووة  بكةيرةوة لةسةر برةماي ئابووري، دَي هةبووة ئاوةدان بووة، لةبةر ئةوةي ثَيداويسس ذيـان دؤر سـاد  
توانيويةتي بة ئيمكانيةتي كةم بذَيت، ئاوةدان بووة بةس لةبةر ئةوةي دوور بَيت لـة دةسـةَيتي داطريكـةرو    
داثؤَلسَيرةرةوة، ئَيستا خةَلك دةيةوَيت نزيك بَيت لة دةسـةَيتةوة، نزيـك بَيـت لـة ذيانـةوة، نزيـك بَيـت لـة         

ــاوي   ــؤ    خزمةتطودارييــةوة، كةواتــة ككومــةت دةبَيــت ثالنــي طوجن هــةبَيت، ثالنــي درَيذخايــةني هــةبَيت، ب
ئيعادةي ئيسكان لةسةر برةماي ئابووري، لـة كاتَيكـدا تـؤ ئـةو دةويانـةي كـة عةقـد بـوون دةيكةيتـة كـةقي           
تةسةروف يي جوتيارةوة، كةواتة ككومةت ئةرديشي لة دةسـت نـةما، سـبةييَن ضـؤن بـري دةكاتـةوة خـةَلك        

بووري ئـةرد هةيـة، تةبعـةن مامةَلـةي رة ـي ككومـةت وةدارةت       ئيعادةي ئيسكان بكاتةوة، ئةو كـةددي ئـا  
لةطــةَل ئــةو كــةددةدا دةبَيــت بــة دابــني كردنــي كةرةســتةو ثَيداويســس، ئــةي ئــةوةي ناطاتــة ئــةو كــةددة،   
ككومــةت بــريي كردؤتــةوة بةشــَيوةيةكي نيمضــة هــةرةوةدي ئــةو ثَيداويســتيةيان بــؤ دابــني بكــات، يــةعين  

رَيكي مةساكةكةي مةكدودة، ناطاتة ئةو كةددة ئابووريةي كة ككومـةت دةوابـس   شوَيرَيكي شاخاويية، شوَي
بؤ داناوة، سبةييَن تراكتؤري ناداتَي، مودةخاتي ناداتَي، هيضي بؤ دابني ناكات، ضونكة لة دةوابس ككومةتدا 

ري دةداتَي، سـةد  يةكَيك دةَلَي دة دؤمني باخ دةبَيت فالن شس بؤ دابني بكرَيت، بيست دؤمني هةبَيت تراكتؤ
دؤمني دَيمي هةبَيت دةِراسـةي دةداتـَي، ئـةي ئـةوةي ناطـات باشـرت وايـة بةشـَيوةي نيمضـة هاوكـاري، نيمضـة            
تةعاوني، بؤ ئةوةي ئةوانيش بَي بةش نةبن، يان ئةوةتـة ككومـةت دةسـةَيتي هةيـة خةريتـةي كوردسـتان       

ــةم ئةو    ــِروا ناك ــةكان، ب ــس ئابووريي ــةثَيي ثَيداويس ــت ب ــاثؤو     بطؤِرَي ــةني ت ــة يي ــت، ل ــة دابَي ــة بةرنام ــي ل ةش
وةرةسةوة، ئةوة كَيشة دروست دةكات، كَي نـاوي هـةبوو، موَلـك مـوَلكي ئـةوة، بةتايبـةتي ئـةو واريسـانة كـة          
خؤيان مردن و نةوةكانيان ض دةمانَيك هةية، كَيشةيةكي كؤمةَييـةتي، كَيشـةيةكي خَيزانـي طـةورة دروسـت      

 .دةمحةتةو، دؤر سوثاسدةكةين، كة ضارةسةر كردنةكةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك باثري فةرموو
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم باشة روون كردنةوةيـة بةطشـس لةسـةر كَيشـةي دةوي و دارو ضـؤنيةتي وةبـةرهَيراني بـاس بكـةم،         

َييرةوة بؤ ضةند ساَل لـةوةو ثـَيش، بـاس لـة ضـِري      ئةطةر روخسةت بيتةرموون، دةربارةي دةوي ئةطةر بطةِر
دانيشـــتوان بكـــةين، ضـــِري دانيشـــتوان بـــةدؤري لـــة برارةكـــان بـــووة، هؤكارةكـــةش ديـــارة، لةبـــةر ئـــةوةي 
ثَيداويستيةكاني ذيان وةكو ثَيويست نةبووة، كارةبا نةبووة، ئاو وةكو ثَيويست نةبووة لة دةشتةكاندا، ئـاوي  

ي كـردووة ضـِري دانيشـتوان بـةدؤري لـة برارةكـان بَيـت و ثـَي دةشـتةكان كـةمرت           سارد نـةبووة، ئاووهـةوا وا  
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دانيشتواني تَيدا بن، بةهؤي ئةو ضـِري دانيشـتوانةوة لـة خصوصـيةتي تايبةمتةنـدي خـةَلكي كوردسـتان وا        
ة بووة، كة موَلكيةتي تايبةتي دروست بووة لة برارةكان و دةشتةكان دياتر خوردة مـاليكي لـَي كةوتؤتـةوة لـ    

ــة         ــاتر ل ــةوة دي ــة ورد بؤت ــةوة، موَلكةك ــة ورد بؤت ــة وةرةس ــردووة ب ــة واي ك ــوردة ماليك ــةو خ ــدا، ئ برارةكان
دةشتاييةكاندا ثانتايية ئةوة لـة روويةكـةوة، لـة روويـةكي تـرةوة كـةش و ئـاو و هـةوا ضـِري دانيشـتوانةوة           

ياتر كراوة لة ثَي دةشـتةكان، لـة   دةبَيت، لة ييةكي ترةوة ضؤنيةتي وةبةرهَيران، وةبةرهَيراني طةمن و جؤ د
روويةكي ترةوة دةكرَيت مةنتيقة تةصريف بكرَيت، مةنتيقةي كوَيستانيةكان و مةنتيقـة طةرمـة سـَيرةكان    
و نيمضة طةرمة سَيرةكان، مةنتيقةي كوَيستانيةكان دياتر ئةردي بـةراوي هـةبووة، بةراوةكـة دؤر مةكـدود     

ؤمن تــَي نةثــةِريوة بــةدؤري كــة ديــاتر لــة هــةدار طونــد ئــةوة    بــووة، ضــةند دؤمن بــووة؟ دوو دؤمن و ســَي د 
دةيطرَيتةوة لة مةنتيقةي شارباذَير، شارةدوور، مةبةستم برارةكةيةتي لة براري قةنديل و برـاري مامةنـدة   
دةطرَيتةوة بؤ دجنرية ضياكاني هةتا دةطاتـةوة مةنتيقـةي بـاردان و دةضـَيتةوة باتوفـةو ئـةو شـوَيرانةي كـة         

ؤر كةمي تَيداية، ئةو ئةردانة بة دوو شَيوة كراون، دَيمةكة ض بـووة، دَيمةكـةش دوو بـةش بـووة،     ئةردَيكي د
قةدةغة بووة، قةدةغة مةبةستيان دارستانةكان بـووة، دارسـتانةكان سـووديان    / لةوةِرطا بووة، دووةم/ يةكةم

دنـي دةويـدا، ئـةو ياسـايةي     لَي بيرراوة بؤ ئةوة، تؤ ناتوانيـت لَيـرةدا بةشـَيوةيةكي طشـس لـةو تةصـريف كر      
دةتوانني لة دةشتدا جَي بةجَيي بكةين، لـة برارةكانيشـدا جـَي بـةجَيي بكـةين، بةتايبـةتي ئـةو خاَلـةي كـة          
مةسةلةي مرياتة، كة باس لةوة دةكرَيت بةناوي ئةوةي بكةين، ئةوة وةكـو ئةوةيـة بطةِرَييرـةوة بـؤ قـانوني      

رداَلةكان لةسةر برا طةورةكةي تةسجيل كراوة، ئةوة ناكرَيت رؤماني كؤن، كة دةواجي بة كؤمةَل هةبووةو م
بةِراسس بةناوي يةك كةسةوة بكرَيت، دةمان ضية ئةو برا طةورةية، ئةو كةسة غةدر لةواني تـر ناكـات، لـة    
نةوةكانيان ناكات، بؤ ئةوةية دةكرَيت بةناوي هةموويانةوة بَيت، ناكرَيت بةناوي يةكيان بَيت، ئةوة كَيشةي 

ةَييةتي طةورةي لـَي دةكةوَيتـةوة، طةِرانـةوة بـؤ ياسـا كؤنةكانـة، بؤيـة ئـةوة خزمـةتي ئـةوة ناكـات، لـة             كؤم
ييةكي تر كة باس لةوة دةكـات، لـة ثـَي دةشـتةكان كـة بيسـت دؤمن هةيـة، سـي دؤمن هةيـة، بـةَيم هـةر لـة             

ووني هةيـة، بؤيـة دةكرَيـت    برارةكاندا ئةردي دَيم وةكو عةردم كردن، وةكو ثاوان و وةكـو قةدةغـة ديـاتر بـ    
ئيستيسرايةك بكرَيت لةو ياساية كة هةموو شوَيرةكان وةكو يةك نـةكرَيت، بؤيـة رَيـذةي دانيشـتوان كـة لـة       
ناوضة سرووريةكان دياتر بووة، لَيرةدا موَلـك كـورترت بؤتـةوة، لةناوضـة دةشـتةكان ئـةوة نـةبووة، لةناوضـة         

يةتي لَي دةكةوَيتةوة، ض لةوةي مرياتة، ض لةوةي يةك ياسا لة دةشتةكان بةو شَيوةية نةبووة، كَيشةي كؤمةَي
يةك شوَين بكرَيت، دةبَيت ئيستيسرا بكرَيت و رةضاوي ناوضة برارييةكان بكرَيت، بؤ ئـةوةي ئـةوة بكرَيـت،    
لة ييةكي تريش تةئيدي رةئي كاك دكتؤر رةمةدان دةكةم باسي لةوة كرد، ئَيمة تةنانـةت ثَيمـان وايـة ئـةو     

اية تاثؤ دةدةيرة جوتيار، بةَيم ئةم تاثؤي ئيش كردني دةدةييَن، دةضـَيت دةويةكـةي خـؤي دةفرؤشـَيت     ياس
وةكو ئةوةي كة وةخس خؤي راطواس  هةبوو، ئةو را طواسـترة تةعويزيانـدا، بـةَيم تةعويزةكـة لـة مـاوةي       

دةرهَيرـرا، ئَيسـتاش ئَيمـة وا     ساَلَيكدا تةعويزةكةي بةكار هَيراو ئةوة بوو شوَيين ئيش كردنةكةي لة دةسـت 
دةكةين كؤمةَلَيك بةتاَلة دروست دةكةين، ئةوة هةم كَيشة لةناو ئيسـكان كردنـي لـة شـارةكان، هـةم كَيشـةي       
بَي ئيشي، كؤمةَلَيك كَيشةي ترو دياردةي كؤمةَييةتي تري تَيدا دَيتة دي، بؤية من ثَيموايـة ئـةوة نةكرَيتـة    
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توكاَلي دةكرَيـت، يةكـةي كشـتوكاَلي طـةورة لـة دةشـتةكان ئـةوة بكرَيتـة         مةرج بةو شَيوةيةي كة يةكةي كشـ 
 .مةرج، بةس ناتوانيت لة نيمضة طةرمة سَيرو كوَيستانةكان ئةوة بكرَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دة بؤ قسةكاني كاك باثريو ئةوانةو كاك شَيخةَلاَل، ئةم ياساية بؤ هةموو كوردسـتانة، تـةنها   مريش هةر تةئي

بؤ شوَيرَيك نيية كة دةشت بَيت، بؤ دةشس هةولَيرو دةشس كؤيـة، دةبَيـت ئـةوة لةبـةر ضـاو بطـرين، ئَيمـة        
 باسي كرد، ئةمانـة ئَيسـتا   كؤمةَلَيك شوَيين شاخاوي وةك شاباذَيرو قةرةداغ و وةك ئةو شوَيرانةي كاك باثري

كؤمةَلَيك جوتياري لَيية، كؤمةَلَيك ئةرديان بة دةستةوةية، دؤربةي كةمرتة لة دؤمنَيك ثَيشـي دةذي لةسـةر   
ئةو دراعةتةش دانيشتووةو، من نادامن تَيي نةطةيشتووم، يان واية، ئةطـةر ئـةو ياسـاية جـَي بـةجَي بكـةين،       

بكةين بة ثؤليس، ئيرت تةواو ئةوةي كة ماوة ئةو ضةند جوتيارة كـة  ئةوانيش بَيرني لة شارةكان تةعيريان 
 .لة دَيهاتةكان ئةويش نامَيرَيت، يةعين ئةمة ثَيويستة دؤر لةسةري بوةستني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 من ثَيمواية جارَيكي ثَيش ئةوةي ئةواني تر قسـة بكـةن، ثَيموايـة جـةنابي وةديـر كـةمَيك شـةركي بكـاتن،        
ضونكة تَيكةَيويةك هةية لةنَيوان ئةوةي تَيطةيةشـتين تـةوديع و وةرةسـةو مةنتيقـةي سـةهلي و شـاخاوي،       
ئَيستا وةكو جةنابي وةدير ئاماذةي ثَي كرد، ئةمة بؤ تةوديع نيية، تةوديعي بكاتن و ئةوانـة، ئـةوةي هةيـة    

بيست دؤمني هةية ثياوةكة  وةكو خؤيةتي، دوو نوقتةي جةوهةري هةية مةسةلةي وةرةسةية، وةرةسةيةك
دةمــرَي  مرداَلــةكاني رَيــك ناكــةون، دةبَيــت تــةوديع بكرَيــت، كــة تــةوديع كــرا بــةثَيي ئــةو قانونــة، رَيطــاي  

ضـؤن دابـةش دةكــرَي ، تـؤ كـةددي ئـةدنات بـؤ دانـاوة ثـةجنا دؤمن، ئةطــةر         / تـةوديعي نييـة، يـةعين يـةك    
مرَيكي واقيعــةو، بــةَيم ئةطـةر بيانــةوَيت تــةوديع بكــةن،  مبَيرَيتـةوة بــةردةوام دةبــَي  بــةو ئيعتيبـارةي ئــة  

 .ثرسياري ئةنداماني ثةرلةمان تةقسيم بكةن، يةعين ضؤن تةعامول لةطةَل ئةو كاَلةتة دةكةيت؟ فةرموو
 :وةديري كشتوكاَل/طيببةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــارا      ــي جوتي ــراوة، باس ــةوة ك ــي ئ ــوَيرَيك باس ــة ش ــة ل ــاطرين،    ئَيم ــة وةرن ــة جوتيارةك ــة ل ــة عاردةك ــة ئَيم ن ك
بةثَيضةوانةوة عاردةكةي دةدةييَن، يةعين ئَيسـتا عةقـدة، ئَيمـة ئَيسـتا تـةمليك دةكـةين، كقـوق تةسـةرويف         
كاملي دةدةييَن و تةسبيس جوتيار دةكةين لةسةر ئةم ئةردة، كـو ئـةم جوتيـارة رةبـت ببَيـت بـة ئةردةكـةو        

خوشكَيك باسي كرد، باسي يةك دؤمني كرد، كـَي دةتوانَيـت بـة يـةك دؤمن     / وةمباشرت ئيش بكات، جانيب دو
ذياني خؤي دابني بكات، بة ثَيرج سةد مةتر، ئةمة عةمةليةكي ئاخري ئةم كاَلةتة هةية، بةس ئَيمة دةبَيت 
ئةم كاَلةتانـة موعالةجـة بكرَيـت، يـةعين كـو ئَيسـتاش لـة شـاخةكان هةيـة، بـةس لـة شـاخةكان مةسـةلةن              

ايةك لةسةر ناوي ئةم براية، ئـان برايـةك برايـةكي هـةموواني رادي كـردووة، ئَيسـتا دايتيـة برايـةك كـو          بر
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ــت،        ــت دابررَي ــةدناي ئيقتيصــادي دةبَي ــدةي كــةددي ئ ــريش وةك ــانيب ت ــةر ئــةوة ج ــت، لةب ــَي نابَي ــاني ث ذي
دةكةن بة سةهم، بة  ثرسيارةكةي ئةمةية ئايا ئَيستا هةروةكو خؤي مبَيرَيت ئَيستا لة تةسجيل عةقاري ضي

سةهم دروست دةكةن، هَيشتا سجلةكةي سةفحةي ئةوان لة ثَيشرا سجلةكةي تةسبيت دةكات، ئةمة هي فالن 
كوِريةو يةك، دوو، سَي، ضوار، ناوةكان تةسبيت دةكةن، ئةم كاَلةتة ئَيسـتا قائيمـة، ئةطـةر جـةنابتان ثَيتـان      

ة بهَيَلني، ئةو كاَلةتةي كة ئَيستا هةيـةن واقيـع كاَلةكـةي كـة     باشة ئةم كاَلةتة مبَيرَيت، با ئَيمة ئةم كاَلةت
ئَيستا ضؤنة، ئَيمة با ئةو واقيع كاَلةتةي عقود ئيلغا بكةين كقوقي تةسةرويف دةدةييَن، بةس بة تةسةوري 
من ديسان دةَلَيم كةددي ئةدناي ئيقتيصـادي دةبَيـت دابررَيـت، يـةعين كـةددَيك هـةبَيت، نابَيـت تـةركيك         

لة مةباديئي ئةوةية كو رَيطا نةدرَيت ئةم دةويانـة  / ضونكة مةبدةئي ئةم مةشروعة مةبدةئَيكة ئَيك ببَيت،
 .تةفكيك دةبَيت، ضونكة وةكدةي دراعي تَيك دةضَيت، وةكدةي ئيقتيصادي تَيك دةضَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
وةكو ديارة فةلسـةفةي ئـةو ياسـايةي ككومـةت ئـابووري ئـادادو هانـداني وةبـةرهَيراني كشـتوكاَليية، بـةَيم           
بةِراسس ئةوةي دةردةكةوَيت لة قسةي برادةرةكاني خؤمشان لَيرة دةركةوت هةموويان، دؤريان قسةيان كرد 

ر كيسابي جوتيـارة، لةسـةر كيسـابي هاووَيتييـة، مرـيش      لةو مةسةلةية، ييةني هانداني وةبةرهَيران لةسة
تةئكيد لةوة دةكةمةوة، ئايا ئاماجني لـة ئَيمـة بةرهـةمي ديـاد، يـان خؤشـطودةراني ئيرسـانة، يـان ئيرسـانة؟          
ئاماجني ئَيمة خزمةت كردني ئيرسانة، ئةو تةجروبةيةي ئَيمـة، ئَيسـتا ككومـةتي ئَيمـة دةيـةوَيت ثيـادةي       

ثَيش ئَيستا ثيادة كراوة، ئَيستا لة مةكسيك ثيادة كراوة طةورةترين خوَين رشتين لةسـةر  بكات، نؤوةت ساَل 
دروست بوو، يةعين ئَيستاش ئاسةوارةكاني خوَين رشتين ئةو سةردةمةي مةكسيك، سَي، ضوار شـؤِرش يـةك   

َيمـة ئـةو   لة دواي يةك لـة دذي هـةمان ئـةو جـؤرة ياسـايةي كـة لـةوَي دةركـراوة، لةبـةر ئـةوةي ثَيويسـتة ئ           
مةسةلةيةمان لةبةرضاو بَيت، دةَلَي رادةي ئابووري، برادةريرة ئةمة ككومةت نيية رادةي ئابووري دةكـاتن،  
رادةي ئـابووري ثارضـة دةوييـةك ضـةندة، ئـةوة جوتيــارة، ئـةوة هاووَيتيـة رادةي ئـابووري دةويـةكي خــؤي          

ت رادةي ئابووري نيية، من نيو دؤمن دةويم دياري دةكات، تؤ ثةجنا دؤمنيشت هةبَيت كاتَيك بةكاري دةهَيري
دةوَيت دةيكةمة هةنطةين، هةنطي لَي بةخَيو دةكةم، مَيش هةنطةكانيش دةضن لةسةر دراعةتي خةَلكي تر 
هةنطوين دروست دةكةن، نيو دؤمنم بةسة بؤ ئةوةي تاثؤ ببَيت لةسةرم و بؤ ئةوةي ئيشةكةي خـؤم بكـةم،   

طوَيزي تَيدا بَيت بةسة، بـؤ ئـةوةي خـةَلك ثَيـي بـةِرَيوة بضـَي ، ئَيمـة ئـةو         دؤمنَيك لة هةورامان دة برةدار 
مافةمان لةسةر ئةو مةسةينة هةية، مةسةلةيةكي تريش ككومـةت لةبةرضـاوي طرتـووة، بةداخـةوة تـةنيا      
ئةوةي لةبةرضاو طرتووة، جوطرافيايةكي لةبةرضـاو طرتـووة، ئـةوةي برادةرامنـان باسـيان كـرد، جوطرافيـاي        
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ت لةكاتَيكدا كوردستان، مةساكةي كوردستان دؤربةي هةرة دؤري شاخاويية، مـن ثرسـيار دةكـةم نـاوي     دةش
دؤر شوَين هاتووة، لة كام طوندي كشتوكاَلي ئةو كوردستانة خةَلك ثَيرج دؤمني هةية، دةَلَيت ئةطةر تةفتيت 

رَيت شـس وا نييـة، ئةطـةر    بكرَيت، من بةيمةوة سـةيرة ئةطـةر بكرَيتـةوة، يـةعين قيمـةتي ئيرتـاجي نـةميَ       
جوتيار سةد مةتريشي هةبَيت، ئةطةر بيكـات دةيكـات، ئةطـةر دة هـةدار دؤمنيشـي هـةبَيت ئةطـةر نـةيكات،         
نايكات ئيرسانة خؤي بةكاري دةهَيرَيت، يان بةكاري ناهَيرَيت، ئَيمة ئةطةر بَيتو ئـةو كـارة بكـةين بةِراسـس     

ضةند دةوي هةية، ئةوةندةي لةسةر تاثؤ بكرَيت لة بةرذةوةندي  ئةطةر لَي بطةِرَيني وةكو خؤي بَيت خةَلك
بَي كاري كةم دةبَيتةوة، يةعين ثَيشي هـةموو شـتَيكي ئَيمـة دةبَيـت بـري لـةو مةسـةلةية        / هاووَيتيانة، يةك

 .بكةيرةوة، بَي كاري كةم دةبَيتةوة
خؤمـان ديـاتر دةبةسـرتَييرةوة،     ئيرسان بة دةوييةوة دةبةسرتَيتةوة، خؤمان بة دةوي و نيشـتمانةكةي / دوو

مــن ثرســيارَيك دةكــةم برادةريرــة ئــةو دةوي كوردســتان كةوتؤتــة ذَيــر دةســةَيتي ضــةند ســةرمايةدارَيكي     
 .ثارةداري ئَيستاكة، كَيمان خؤمان بة مايف خاوةني دةدانني لة دوارؤذدا

ي لة دةسـس خـةَلك دؤر دةبَيـت    ثَيويستة ئةو مةسةلةيةمان لةبةر ضاو بَيت برادةريرة، كاتَيك كة دةو/ سَي
بةرهةمي جؤراو جؤرمان دةبَيت لة كوردستان، جةنابي وةدير دةَلَيت ئَيمة تةشجيعي بةرهةمةكـة دةكـةين،   
بةتايبةتي لـةو قؤناغـة، مـن ثَيموايـة دؤر دؤر كةساسـة، سـةرمايةدارةكان، يـاخود ثارةدارةكـاني ئَيسـتا دؤر          

كشـتوكاَليان بكةوَيتـة بـةر دةسـس، مـن كـةد دةكـةم رَيطـام ثـَي           ديارن، كة دةيانةوَيت دؤربـةي دؤري دةويـة  
بدةيت جةنابي سةرؤك، بةِراسس ئةو مةسةلةية دةيهَيرَي  هةموومان قسةي لةسةر بكةين و ثةيوةندي بة 
ئايردةو بة داهاتوو هةية، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة ئـةو مةسـةلةية لةبةرضـاو بطـرين، بؤضـي ثـةجنا دؤمن لـة           

دؤر ئاسانة، بةَيم لـة ناوضـةي شـاخاوي ضـؤن ديـاري دةكـةيت ثَيـرج دؤمن كـةددي ئـةدناي           دةوي لة دةشت
بَيت، ضؤن بؤي ديار دةكةيت؟ ضـؤن لـة هـةورامان ديـاري دةكـةيت ثَيـرج دؤمن عـاردي هـةبَي ، مةسـةلةي          

لة دستان نيـو   مريات لة باَلةكايةتي، لة خؤشراوةتي لة هةموو ئةو شوَيرانة، كةسَيك مةِردارة ثَيويسس ثَيية
دؤمن عاردي هةبَيت، بؤ ئةوةي هؤَلي لةسةر دروست بكات، مةِرةكاني لةسةر بةخَيو بكات، ئَيمة بَلَيني ئـةوة  
ئيرتاجي نيية، رادةي ئابووري نيية، نابَيت لةسةريدا بكةين، لةبةر ئةوة ئةو مةسـةلةية مةسـةلةيةكي دؤر   

بـؤ سـةرمايةداري، بـةَيم    ت هـةنطاوي طـةورة دةنَيـت    هةستيارة، ثةيوةندي بة ئايرـدة هةيـة، راسـتة ككومـة    
ئَيمة ئةو هةنطاوانةي دةيرَيني بةِراسـس لـة خزمـةتي نـةك تـةنها بـةرةوثَيش ضـووني بةرهةمـة،         ثَيويستة 

ئةطــةر لةبــةرةو ثــَيش ضــووني بةرهةمــة، خَيــرة ضــةند ســاَلة ككومــةت هــةنطاوي ئــةوة نانَيــت بةرهــةمي   
يـةعين مـن ثرسـيار ئةكـةم، ئةطـةر بـةوة دةبووذَيردرَيتـةوة، مـن ثـَيم وايـة           كشتوكاَل ببووذَيرَيتةوة، خَيـرة  

بةثَيضةوانةوةية ئةوة دؤر كاريطةري سليب دةبَيت بؤ سةر ئايردة، بؤ سةر ثةيوةندية ئابوورييةكان، بؤ سةر 
ةيرـةوة   ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكان، بؤ سةر دوارؤذي ئةم ميللةتة، لةبةر ئةوة ئةبَيت دؤر باش بريي لـَي بك 

مةسـةلةي مـريات   : ثَيش هةموو شتَيك ناوضةي شاخاوي و ناوضةي دةشت لةيةك جيا بكةيرـةوة، دوو : يةك
تةئيدي مام رةشاد و هةموو ئةو برادةرانة ئةكةم كة تةنها لَيي بطةِرَيني بؤ خةَلكةكة بؤ ئةوةي هـةموومان  

شتيمانة بني، ئةو نيشتيمانة برادةريرة بتوانني ببيرة خاوةني دةوي كشتوكاَلي و هةموومان خاوةني ئةم ني
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با وةكو شتةكاني تري لَي نةكةين، يةعين بةِراسس بةو هةنطاو نانة خَيرايانة بةو ياسا طةورانةي كـة ئَيمـة   
 .دةريان ئةكةين، ئةكرَي بَلَيم لةدوارؤذدا لةسةر ضةند كةسَيك تاثؤ ئةكرَيت دَلرياتان ئةكةمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
موو كاك ئارَيز وةختةكةت تةواو بوو لة مةودوعيش دوو سَي جار دةرضوويت، بـةآلم هـةر رَيطـام دايـت،     فةر

 .كاك كامت فةرموو
 :بةِرَيز كامت حممد جان كسن

 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة، وةَلآل وابزامن هةموو طيتتوطؤكامنان و بؤضوونةكامنان و ئـةو قسـانةي كـةوا كـران لةييـةن ئـةو بةِرَيزانـة       

دؤري هةر لـة ضوارضـَيوةيةكدا ئةخوييـةوة بةكةقيقـةت هـةمووي خةخمؤرييـة بـؤ ضـؤنيةتي ئـةو بِرطـة،           
مريش هةر لةسـةر بِرطـةي يـةكي ماددةكـة يـةك، دوو خـاَلَيكم هةيـة بـةكورتي، ضـونكة دؤر باسـكرا، ئَيمـة            

ةت ئــةدانني، هــةموومان ضــؤنيةتي ثَيكهاتــةو بــاش وخراثــي دةوي وآلتــي خؤمــان كةكوردســتانة بةكةقيقــ  
ئةشيراسني دةوييةكان ضؤنن، دؤرجار باسي ئةكةين، دةشس هـةولَير ودةشـس شـارةدوور ودةشـس كـةريرو      
كوَي وكوَي ئيشارةتي ثَي ئةكةين، جياي ئةكةيرةوة لةطةَل بةشةكاني تـردا، لةطـةَل شـوَيرةكاني تـردا، بؤيـة      

دؤمن بَيـت بـةطوَيرةي ناوضـةكة بكرَيـت،      50 من ئةَلَيم ثَيويستة دؤمنةكة كةدياري ئةكرَيت كة يي خواري
ــةِرووي ضــؤنيةتي دةوي ناوضــةكةوة ئةمــة يــةك، دوو     مــةعلوماتَيكي ورد هــةبَيت لةســةر ضــةندايةتي    : ل

دانيشتواني ناوضةكة وة دؤمني دةوي طوندةكةش ضةنَيكة، كةتا ئةوة بزانني ئةو نيسبةية بةش ئةكات يان 
ضةند خَيزانيشي تَيداية ضؤنةو ضؤن نية، كاَلـةتَيكي تـريش هةيـة    نايكات، ئةمةش خاَلَيكي دؤر طرنطة وة 

بةكةقيقةت من ئةمةوَيت لَيرةدا باسـي بكـةم نـادامن ئـةوة بـؤ ئَيـرةش ئـةبَيت يـان نـا لـة رووي ياسـاييةوة            
رووي دةمم ئةكةمة ليذنةي ياسايي و جةنابي وةديريش دؤر طوند هةية، ئَيمة بةكوكمي كارةساتي ئةنيتال 

قـانوني  )ماَل بووة، ثَيرج مـاَل لـةم بيسـت ماَلـة كةسـَيكي لـَي بـةجَي نـةماوة، لـة           80دي وا هةية ئَيستا طون
بووة يان كةم يان  180ش ثارضة دةوييةك بةناويةوة بووة ثَيشرت، ئيرت ضةند دؤمن بووة، (ايصالح الزراعي

بَلَيني ناوضةي صةخري و  دياتر بةطوَيرةي ناوضةكة جياكاري هةية، ئَيستا ناوضةيةك لة ناوضةي طةرميان
دؤمنـيش بَيـت فةيكةكـة هـيض      180ضؤَل وهةردةو شاخ وداخة هيض خَيرو بَيرَيكي واي تَيـدا نيـة، ئةطـةر    

دؤمني هةبَيت، ئايا ئةو خَيزانانـة كةكةسـَيكيان    50قاداجني لَي ناكات، بةقةد ئةوةي لة دةشتَيكي هةولَيردا 
ا لـةِرووي ياسـاييةوة لـة رووي ئيصـالكي دةراعيـةوة و وةدارةتـي       نةماوة دةوييشيان بةناوةوةية، لـة ئَيسـتاد  

كشتوكاَليشةوة ئايا ئةو دةوييانةي ئةوانة ضييان بةسةر دَيت؟، ئةدرَيتة كَي وضؤني ئةدرَيَس و ئةطةِرَيتةوة 
 .بؤ كَي؟ دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:نبةَلَي) بةِرَيز محد حممود عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــر          ــةنابي وةدي ــارة ج ــةندين ج ــةوة ض ــةبوون، ئ ــاَلي ن ــاش ك ــاكة ب ــة ياس ــرادةران ل ــة ب ــَيك ل ــةوة بةش بةداخ
هةَلسَيتةوةو باسي ئةوة ئةكات ئةَلَيت، ئَيمة دةوي تـةوديع ناكـةين، ئَيمـة دةوي تـاثؤ ئةكـةين، يـةعين ئـةو        

خة ض لة دةشتة هيض ثةيوةندي بـةوةوة نيـة كةلةشـاخة يـان     دةوييةي كةئَيستا لةبةردةسس فةيكة ض لةشا
دؤمني لةبةر دةستة، ئَيستا ئَيمة لةسـةري تـاثؤ    5دؤمني لةبةر دةستة،  10لةدةشتة ضةندي لةبةر دةستة، 

ئةكةين بةو ياساية ئةو ثةجنا دؤمنةي كةدانراوة، لَيـرةدا كـةمن ثرسـيارم لةسـةر ثـةجنا دؤمنةكـةش هةيـة،        
دؤمنـي   85ةمةودوا مومكيرة كَيشةمان بؤ دروسـت بكـات، بـؤ ئـةوة نيـة ئةطـةر فـةيكَيك        ئةم ثةجناية بؤ ل

دؤمني هـةبَيت لةدةشـس هـةولَير، ثَيـرج      85هةية لةدةشس هةولَير لةسةري تاثؤ ناكةين، ئةطةر فةيكَيك 
ئـةكرَيت،  دؤمني هةبَيت لةدةشس بيتوَيريش لةسةري تاثؤ ئـةكرَيت، بـةطوَيرةي ئـةو ياسـاية لةسـةري تـاثؤ       

 80بةآلم كَيشةيةكمان لةسةر مةسةلةي ثةجنا دؤمنةكة بؤ دروست ئـةبَيت لـةوةي ئةطـةر هـاتوو فـةيكَيك      
دؤمنـي هـةبَيت دةوييةكـةمان لةسـةر تـاثؤ كـرد، بـةياني فةيكةكـة نـةيتواني ئـةو            85دؤمني هـةبَيت يـان   

اوة بـة ثـةجنا دؤمن ئـةو فةيكـة ض     دةويية بةناو بَيرَيت وويسس بييترؤشَيت، باشة كةدي ئيقتيصادميان دان
بكات، يةعين ثـةجنا دؤمن لـةكوَي كؤبكاتـةوة لـةدةورو ثشـس خـؤي بييترؤشـَيت تـا كـةدي ئيقتيصـادي ئـةو            
ثةجنا دؤمنة دروست بكـات، ئـاخر ئـةدامن دةتـوانَي بييترؤشـَيت، بـةآلم كـةدي ئيقتيصـاديةكةمان لةمـةودوا          

لــة ثَيشــريارةكةي مــام خؤرشــيد ومــام رةشــاد ئةكــةم، كــردووة بــة ثــةجنا دؤمن، ئــةوي تريــان مــن ثشــتطريي 
بةراسس كةمةسةلةي وةرةسة كة هةرضةندة لة مـاددةي ثَيـرج موناقةشـة ئـةكرَيت نـةك لَيـرةدا مةسـةلةي        
وةرةسة ثَيويستة وةكو جاران مبَيرَيتـةوة، يـةعين دةكرَيـت سـةنةدةكة موشـتةرةك بَيـت، بـةآلم تةجزيئـةي         

 .دةوييةكة نةكرَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال قاسم فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، لةقســةكاني جــةنابي ثَيويســت لــةم مةودوعــة تَيرةطةيشــتنب تــةبيعي مــن هةســت ئةكــةم بــرادةران وةكــو   
، ئَيمة نةدةوي ئـةدةين  وةديريش تَيرةطةيشتبني، موساعةدة بكةن، تةبيعي وةكو جةنابي وةدير باس ئةكات

بةكةس ونة لةكةسيشي ئةسةنيرةوة، بةعةكسةوة تاثؤي ئةكةين، بةآلم ئةمة بؤ ضية؟ ئةمـة بـؤ داهـاتووة،    
ئةمة تةعرييتي جوتيار ئةكات، يةكَيك ثةجنا دؤمنـي هـةبَيت، يـةكَيكي تـر سـَي، ضـوار دؤمنـي هـةبَيت تـا ض          

ت دَيت، دةِراسة دَيت، ككومةت ئةيدات بةوانةي كةوا ِرادةيةك مشولي ئةو تةعرييتة ئةكات سبةييَن ئيمتيادا
فةيكن، كَي مشولي ئةوة ئةكات ئةم دةِراسةية وةربطرَيت، عادةتةن ككومةت ئةيـدات بةوانـةي كـةوا دةوي    
دياتريــان هةيــة، ضــونكة ناكيــةي عةمــةلي ئــةتوانَي قيســتةكةي بــدات ئــةتوانَي كارةكــةي خــؤي ثــَي بكــات، 

ثَي ِرابثةِرَيرَيت، بةآلم ئةطةر يةكَيك دؤمنـي كـةمي هـةبَيت تـةبيعي مشـولي ئـةو       ضونكة ئةتوانَي ئيشةكاني 
يارمةتية ناكات كة ئةو شةخصة هةيةتي، لةبةرئةوة ئةمة بؤ داهـاتووة بـؤ ثَيراسـةي جوتياريشـة، تـةبيعي      

َلَين فـول  ئةمة لة هةموو مةجالَيكدا هةية، تةلةبةيةك كة ئةضَيتة دانكؤ ئةوةي دوانزة يونس هةية ثَيي ئة
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تايم، يةعين تةلةبةي تةواو ئةوةي كة شةش يونس هةية ئةمـة ثـار تاميـة ئةمـة ئيشـةكةي وةكـو ثَيويسـت        
نية، لة ناوضةيةك يةكَيك كة سَي دؤمني هةبَيت يان ضـواري هـةبَيت تـةبيعي مشـولي ئـةو يارمةتيـةو ئـةو        

ت وةكو ثَيراسةيةكي تةواوي جوتيـار  ثَيويستيةو ئةو ئيستعدادةي نية كة سبةييَن وةدارةت بؤي تةئمني بكا
لةبةر ئةوة بؤ داهاتوو يارمةتية بـؤ جوتيـار، لةبـةر ئـةوة ناكيـةي ياسـاييش تـةبيعي لةسـةر تَيبـيين كـاك           
خورشيد كةئةَلَيت، نـابَي جيـا بكرَيتـةوة، تـةبيعي ئَيمـة برـةماي كارةكامنـان ئـةبَي بـري لـةوة بكةيرـةوة كـة             

ــك ئــةنوَيرني نــابيَ  دذي ياســاي كةســَيس بَيــت، كةســَيك بــؤي هةيــة كــة دةوييــةكي بــؤ     دائيمــةن هــةر كارَي
ئةمَيرَيتةوة بؤي هةية داواي ئةوة بكات جياي بكاتةوة كةقي خؤيةتي، ئَيمـة نـاتوانني بـةقانون رَيطـاي لـَي      
بطرين، بةآلم ئَيمـة بـة عةمـةل، بـةئيش تةشـجيعي ئةوانـة ئةكـةين كـة وةكـدةي دةوييةكـةي بثارَيزَيـت و            

ورةترو فراوانرت بَيت بؤ ئةوةي مشولي ئةو يارمـةتي وثَيويسـتيانة لـةداهاتوودا كةككومـةت     وةكدةكةش طة
ئةتوانَيت بؤي دابني بكات، مشولي ئةو شتانة بكات، ئةطةر ئَيمة ئةو هةنطاوةمان نـا ئـيرت خـةلك حماوةلـةي     

كتـؤري بـدرَيَس،   ئةوة ناكات دةوييةكةي تةجزيئة بكـات ضـونكة ئةطـةر ثـةجنا دؤمنـي هـةبَيت لةوانةيـة ترا       
بةآلم ئةطةر دة دؤمني بدرَيَس تةبيعي تراكتؤري نادرَيَس بؤ ئةوةي ئيشةكةي خؤي ثـَي بـةرَي بـةِرَيوة، دؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو مةي انور بةس دةبَيت بة ئايةتَيك دةست ثَيبكةيت
 :بةِرَيز انور حممد غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .اهلل الرمحن الركيم بسم

ئـةوة بةئايةتةكـة دةسـتم ثَيكـرد، تـةبيعي لـة خياللـي        (  افرايت ماحترصون انتم تزرعون وحنن الزارعـون )
موناقةشةكةدا طةيشتة دوو ِرا، جةنابي وةديريش ئيشارةي بةوةكرد كةباسةكة لةمةسَلةكةتي فةيكة، ئـةو  

ت و قـاداجني هةيـة، ئةنـداماني بـةِرَيزيش ئـاوا لـة       دةويانةي كةوا لةبةردةسـتيداية بـةرةو تـاثؤكردن ئةضـيَ    
ئيشــةكة كاَليرــة كــةوا طوايــة مةســةلةن ئــةوة هــةم لةمةســَلةكةتي فةيكــة، بــةآلم لَيــرةدا هــةر بــةخؤمان   
تةقسيمي دوو بوعدين وةكو كوردستان، هةم خةَلكي دةشت وهـةم خـةَلكي شـاخاوي، ئةطـةر ئـةو قياسـانةي       

ئةطةر باسةكة كـةدي ئـةدنا بَيـت و بـؤ هـةموو كوردسـتان بَيـت، تـةبيعي          كةوا دانراوة ثةجنا دؤمن وئةوانة
خةَلكَيكي دؤر لة ناوضةي شاخاوي مةغدوور ئةبَيت، ضونكة تاثؤ نـةكرَيت لةسـةر ئـةو قياسـة وةخـةَلكيش      
نيةتي، مةسةلةن ئَيستا لة دةربةنـدي بـةرةو ثشـتةوة دؤَلـي  ـاقوَلي و دؤَلـي هـريان ودؤَلـي خؤشـراوةتي و          

ن وهةتا ئةطاتة كاجي ئؤمةران، كةس ئةو مةسافةيةي نية، كةس ئةو دؤمنانةي نية، كةوا بتوانرَيـت  باليسا
لةسةري تاثؤ بكرَيت، ئةطةر لَيشيان وةربطريَيتةوة خةَلكةكة ناتوانَيت بذي لةوَي، ئَيمة دوو كاَلةمتان هةيـة  

اروبـارو بةرهةمـةوة، لـةرووي دانةوَيَلـةوة     كاَلةتَيكي دراعيمان هةية كاَلةتَيكي تر بَلَيني لةِرووي ئةشجارو د
دةشت وضيا، من بةكةقيقةت لَيرةدا شتَيك ئـةَلَيم خؤدطـة ككومـةتي هـةرَيم هةرضـي ثَيويسـس وهةرضـي        
ئيمكانيــات هــةبوو لــةرووي بــةرةو ثــَيش بردنــي كشــتوكاَلةوة بيكردايــة، ئــةوجا لــةخياللي مومارةســـة           
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 3تـا   8الكية بةو شَيوادة نية، ئَيستا تةماشا بكة لةوانةية دةربكةوتاية بةرهةم كةمة، لةبةرئةوة ئةو ئيص
هةدار ثارضة ِرةدي كوردستان لةو دؤآلنة هةبَيت، خةَلك لةبةر ئةوةي ئيمكانيةتي نيـة بيهَيرَيتـة خـوارَي و    
خزمةتي بكات ترَيمان لةسـورياو لـة شـوَيرةكاني تـر بـؤ دَيـت، ئـةو خةَلكـةي لـةوَي ئـةو خزمةتـةي ئـةكات             

ثارةي لَيي سةرف كردووة بةر دةسس ناكةوَيتةوة وةكو شوَيرةكاني تر، لةبةر ئـةوة ثَيويسـتيمان    ئةوجا ئةو
 .بةخزمةتي دياتر هةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة كةمة قسةيةكي ديادت هةبوو فةرموو
 :بةِرَيز حممد كاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةي جـةنابي وةديـر باسـيكرد، بـة تةئكيـد دةوي نـةماوة كةتـةوديع بكرَيـت،         وةَلآل مـن هةنـدَيك لةسـةر ئـة    
ئةوةشــي كةهةيــة لةدةســس جوتيــارة يــان لةدةســس خــاوةني دةوييةكةيــة ئَيســتا، بــةآلم دوو كاَلــةت هةيــة  

يـةتي بةقـةدةر   ن دؤر جار ديومـة دوو سـاَل توانيو  كاَلةتَيك ئةوةي كةد دانان بؤ مةسةلةن ئةوةنة دؤمن، م
يرة ضاك بكات دةوييةكةي بِريوةو رؤشتووة بةكؤَل خؤَلي بؤ هَيراوة، كردوويةتية تةآلنَيك بؤ ئةوةي ئةو بة

ئةو ساَلة تةآلنةكة بكات بةشتَيكي تر، يةعين بةتايبةتي لة تةوَيَلة، لة بيارة، لة هـةورامان دؤر شـوَيرةكاني   
د بكات و كاري تَيدا بكات، ئـةوة خاَلَيـك   تري كوردستان واية، يةعين توانيويةتي تةآلنَيك دةوي بؤ خؤي ديا

بةس مومكيرة كةميش بَيت، بةآلم بؤي بكرَيـت باشـة، مةسـةلةيةكي تـر هةنـدَيك مـاوة عةقـديان هـةبووة         
و ئةوانة ئةوة مةمجوعةيـةك   1614ئَيستا نة عةقدةكةي ماوة نة دةوييةكةشي، قانونَيك دةرضوو لةدواي 

وانـة كـاتي خـؤي عةقديشـيان هـةبووة، بـةآلم ككومـةت قـةرارَيكي         ئَيستا هةر هيضيان نةماوة، مةسةلةن ئة
دةركرد ئةوةي لةوَي نةبَي لةسةر دةوييةكةي، ئةوانـةش هةنـدَيكيان لـةدةرةوة بـوون ئـةوة هيضـي نـةماوة،        
ئَيستا من خؤم يةكَيكم لةوانة هيضم نةماوة، دةربارةي دةوييةكي تريش كة ئةويش بةقـةرارَيكي ككومـةت   

ئيدةوة كراوة بةدةوي فةيح، بةآلم كراوة بـةدةوي ككومـةت تـا ئَيسـتا دةوييةكـة هةنـدَيكي       كراوة بةناوي را
هي ككومةتةو هةندَيكي تريشـي فةيكةكـة ضـووةتة سـةري، ئـةوةش يةكَيكـة لـةو طريوطرفتانـةي كـةوا تـا           

سـةر  ئَيستا ماوةتةوة ككومةت بةهي خؤي ئةدانَيت فةيكيش بـةهي خـؤي ئـةدانَيت، تـا ئَيسـتاش كَيشـة لة      
ئــةو دةوييانــة هةيــة تةبعــةن بــة ســي هــةدار دؤمن بةضــل هــةدار دؤمن كــاتي خــؤي ككومــةت كردوويــةتي   

 .بةرائيدة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دؤر سوثاس، فةرموو كاك تةَلعةت بزانني نوقتةي نيزامي ضيت هةية
 :سيف الدين طلعت خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـةدي   1615ي سـاَلي  (60)بكةين لةطةَل قانوني ذمـارة  1610ي ساَلي (11)ي ياساي ذمارة ئةطةر تةماشا

ئةعالي دياري كردووة بـؤ تـةوديع، يـةعين ئـةو تةوديعـة ئةطـةر ئَيسـتا تـةتبيقي بكـةين ئـةوةي لـةقانوني            
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كةدي  ة بةنيسبةت دةوي كوردستان يةكسةر دةبَي كةقي تةسةرويف لةسةري تاثؤ بكرَيت، بةآلم(65)ذمارة 
ــة        ــة ناوض ــوية نــةكراوة ل ــةوا تةس ــةي ك ــةو دةوييان ــت ول ــةدي ئــةدنا ئةطــةر بَي ــاري نــةكراوة، ك ئــةدناي دي

 ,ئةطةر بكرَيت تـةوديع بكرَيـت   ,وية بكرَيت لةو ياسايةسشاخاوييةكان، ئةوة ياساكةي ثَيشرتمان كةومتان تة
ديسـان تـةوديع    ,كـةوا تَييدايـة  عةيرةن بةطوَيرةي مةساكاتي طوندةكة لةطةَل مـةمجوعي ئـةو جوتيارانـةي    

كـة، ئَيمـة لَيـرةدا ئامـاذةي      ةئَيستا رةنطة لةهةندَيك شوَين نةطاتة ئةو كةدةي ئةدناي ئيقتيصـادي  ,دةكرَيت
 .ثَيدةكةين و لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووفةر ,ثَيش ئةوةي كاك شَيروان قسة بكات دواكةس كاك دلَير
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ,ثَيم واية لةماددةي يةك، ئَيمة ئةوةمان تةسـبيت كـرد   ,ئَيمة، باس لةتاثؤ كردن ئةكةين يان كةقي تصرف

ئَيمة باس لةوة ئةكةين ئةو دةوييانةي كةوا طرَيبةستة كةقي تةسةرويف ئةدرَيَس بةثَيي ماددةي يةك، ئةم 
ئـةبوو   ,يـةعين بـاس لـة ِرادةي بةرهـةمي كشـتوكاَلي ئـةكات       ,وري ئـةكات ووارةم باس لة ِرادةي ئابماددةي ض

لةبدايةتي بِرطةي يةكدا تةكديدي كةمرتين بكرَيت ئةطةر مةقسةد لةوةيـة كةبـةِرَيز جـةنابي وةديـر وتـي      
 ,ي كـةوا وادح بَيـت  بـؤ ئـةوة   ,ترَيت كةكـةمرت نـةبَيت لةوةنـدة   ي ئةدنا ئةبَي تةكديد بكرَيت، بولةسةر كةد

ضونكة ئةمة باس لةتاثؤكردن نية بـاس لةكـةدي ئيقتصـادييةكةية لَيـرةدا، ثاشـان ئـةم نيسـبانة هـةمووي         
ئةوجاكــة ثــَيم وايــة ئــةطوجنَيت لةطــةَل تةبيعــةتي ئيقتيصــادي    ,بةِراســس دةروورةت وايــة بكرَيــت بــةنيوة 

طــةي دووةمــدا بةغةَلــةت لــة عــةرةبي و لةبِر ,ديشــي ئــةبَيت بــؤ ئــةوةي كــةوا ببرــة دةوي بةرهــةمهَينووسو
لةعةرةبييةكةدا كةمرت نةبَيت، بةآلم لةكوردييةكةدا ئةَلَيت لةناو ئةو دةوييةدا هةية،  ,كوردييةكةدا هاتووة

يةعين ئةمة دوو شس لَيك جياوادة كاتَي كةتؤ ئةخيوَيريتةوة دوو ماناي قانوني جياواد ئـةدات بةدةسـتةوة،   
ن، بـةآلم  ةَل ئـةوةي لـةناو ئـةو دةوييةدايـة خـؤ، ئَيمـة باسـي مـاددةي ثَيـرج ناكـةي          كةمرت نةبَيت يتقـل لةطـ  

, ئةوةي كـة كـاك رةشـاد وتـي سـةنةد ئـةبَي موشـتةرةك بَيـت         ,ي موشتةرةك بَيتسةنةدةكان دةروورة سةند
 ئَيمـةدا بـَي بـةش    كضيشي تَيداية دؤربةي خوشك لة وآلتي, بةس كوِرةكان نني ,ئَيمة بةس ثياو نني ضونكة

لةم كاَلةتةدا كة قةدييةي دةويية كـة هـةر كيسـابي بـؤ ناكرَيـت، لةبـةر ئـةوةي كـة وجـودي نيـة            ,ئةكرَيت
ئــةبَي ناوةكــان تةســبيت بكرَيــت بةســةنةدي  ,لــةناو قةدييــةي دةراعيــدا بَيبــةش ئــةكرَيت لةهــةموو شــتَيك

 .سوثاس ,بَيت ئةوة باشرتين عيالجيشة نةك بةناوي كةسَيكةوة ,بَيبةش نةبَيت ,موشتةرةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل دؤر موناقةشة كرا، جةنابي وةدير فةرموو
 :وةديري كشتوكاَل/ طيببةِرَيز عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هاتووة، ئَيمة هيض دةستكارميان تَيدا نةكردووة، يةعين ئـةو كـةدةي   ( 111)ة كةقيقةت ئةمة لة قانوني ب
ئَيمـة كردوومانـة سـةدةكةمان     ئـةوةي , ةية كةتةسبيت كراوة بـؤ عَيـراق ئةوةنـدة سـاَلة    ئةو كةد ,كةدانراوة

يةعين ئةمة  ,من كةد ئةكةم برادةران باش بزانن ,كردووة بة ثةجنا، ئَيمة ثَيرج سةدةكةمان تةغري كردووة
رن كاَلـةتي  هـاتووة واقيعَيكـة هةيـة ئةوةنـدة ساَليشـة ثـةيِرةوي كـراوة، جـانيب تـر دةبيـ          ( 111)لة قانوني 

 ,ئَيمة بةس ئةمـة بكـةين ئـةو كاَلةتـةي شـيوع، ئَيمـة بهـَيَلني ئـةوةي كـاك رةشـاد باسـي كـرد             ئةطةر, شيوع
يـةعين ئةطـةر    ,كاَلـةتي شـيوع بهـَيَلني، ئَيمـة بـةس ئـةم فةقـةرة بهـَيَلني بـؤ تةشـجيع بـؤ نـةهَيآلني شـيوع             

 ,ات، ئَيمة لةرسوومي قةدائي عةفوي ئةكـةين خَيزانَيك بيةوَيت شيوع نةهَيَليت لةسةر ناوي يةكَي تاثؤي بك
 .ئةوي دي وةكي خؤي دةمَيرَيت و تةواو سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةســـةور نةكـــةين كةبةمـــة جوتيـــار ئَيمـــة وا ت يـــةعين, لةِراســـتيدا ئـــةم ياســـاية لةبةرذةوةنـــدي جوتيـــارة

ــَيريرةوة ــرَين          ,ئةضةوس ــةكار بهَير ــرت ب ــة باش ــةو دةوييان ــة ئ ــؤ ئةوةش ــةدرَيت، ب ــان ئ ــة ثَيي ــة ديارييةك ئةم
ئةطةر برتسَيني بَلـَيني ئـةقتاع دروسـت     ,لةبةرذةوةندي هةرَيم وخةَلكي كوردستان بَيت، دةماني ئةقتاع نةم

ةوييـةكي دؤر ئـةتوانَيت ئيمكانيـةتي هةيـة بيكاتـة مـوَلكي خـؤي        ئـةو جوتيـارةي كـة د    ,بَيتةوةنا ,ئةبَيتةوة
ئـةو   ,خؤيـان هـةبَيت   يئةو كةسانةي كةوا بؤي كار ئةكةن ئـةبَي مـايف ياسـاي    ,بيداتة كار ئةبَي دةريبة بدات

ئـةبَي لـةوة نةترسـَيني ئَيمـة، ئةوانـةي ئـةتوانن ئـةو         ,مافةي كةوا بةقانون لةم ثةرلةمانة بـؤي دادةنـدرَيت  
َيت ثَيي بكات و هيضيشي ني دوو نية بة فةيح هةرضيةكي بوعةي دةمادؤرة بةكار بهَيرن ئةو ئةقتا وييةدة

ثةرلـةماني   ,ئَيسـتا دةمـانَيكي تـرة، دةمـاني دميوقراتيـة      لَيي بدات، يةعين ئةو ساآلنة رؤيي نةداتَي ودوايش
ئـةم كـارة ئـةكات واجبـاتي      دةسـتور هةيـة ئـةبَي خـاوةن موَلكةكـةش بزانَيـت كـة        ,ياسا هةيـة  ,خؤيان هةية

ئةمةية، كقوقيشي ئةمةية هةروةها جوتيارةكانيش، بةنيسبةت نوقتةيةك ئةمَيرَيت دؤر طرنطة ئةوةي كة 
ئيجباري  ,ماوةتةوة ضونكة خؤي مردووة بؤ مرداَلةكاني ,دةوي ثَيشكةش ئةكرَيت لةدةسس بووة ضةند ساَل

بؤيـة وةكـو تةشـكيلي     ,َيـرةدا ناعةدالـةتي ثةيـدا ئـةبَيت    يـةعين ل , ئـةوة طوناكـة  , بكةين لةسةر يةكَيك بَيت
دةوَلةتي عَيراق كة تاثؤ ئةكرا لةسةر وارسي يةكَيك كة ذياني لةدةست ئةدات نـاوي هـةموويان دَيـت، نـاوي     

ئةطـةر لـةناو خؤشـيان     ,ئَيسـتا ئةطـةر بَيـت وئيجبـار بكـةين لةسـةر نـاوي يـةكَيك بَيـت          ,كوِرو كضةكان دَيت
قي خؤي وةرطرتبَيت برا طةورةكة كةقي كضةكة نادات، يان ئةو بـراي تـر فَيـَل لـةوةي     موتةفق بن نةك كة

بؤية ناوي هةموويان هةبَيت موساهم بن تَييدا، بةآلم بؤ ئيشـَيكي دراعـي بَيـت، ثـةجنا دؤمنـيش       ,تر ئةكات
ارتر سـي بَيـت   هَيشتا ئةطةر جةنابي وةدير كةرةم بكةن كةمَيك بَيرة خو ,راستة لة سةدةوة هاتووةتة ثةجنا

 .دؤر سوثاس ,بةقةناعةتي من دؤر دؤر باشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو ,نوقتةي نيزاميت هةية كاك عو ان بابزانني ضية ,دؤر قسة كرا
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م بداتـةوة، مةسـةلةي ئـةوةي قـانوني ئيستيسـمار      من ثرسيارَيكم كـرد كةدةكـةم عائيـدي كَييـة جوابةكـةي     

 .كةدةكةم ليذنةي قانوني وةآلمَيكم بدةنةوة دؤر سوثاس ,تةعارود ئةكات لةطةَل ئةم ياساية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دوايش دكتؤر ناصح و دواي ئةويش كاك شَيخ و ئيرت تةواو ,كاك شَيروان دةمَيكة ضاوةِرَيية
 :ريان ناصح كيدبةِرَيز شَيرو

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة دوو مةبدةئمان لةثَيشة، مةبـدةئي يةكـةم مةبـدةئي تةوديعـة، هـي دووةم مةبـدةئي تـةنزميي كـةدي         
ئيقتيصادية لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، مةبدةئي تةوديع هةروةكو برادةران ئيشارةتيان ثَيدا ضةسـثاوة  

ةطوَيرةي ئةو ياسايةش كة لةماددةي يةكـةم، ئَيمـة دةسـتمان بـؤ هـةَلطرت      ب( 111)بةطوَيرةي قانوني ذمارة
ذَيــــــــــر   مةبدةئي تةوديع و مةبدةئي تةعاقود هةم ضةسثاوة بؤ ئةو كةسانةي كة ييةدال دةوييةكةيان لة 

تةسةرووفداية، موشكيلةكة لة تةنزميي كةدي ئيقتيصادييةكةية، تةنزميي كةدي ئيقتيصادي هةدةف لـةو  
يزالـةي تةفةتووتـة، ئَيمـة ئيزالـةي تةفةتووتةكـة ضـؤن بكـةين؟ مةسـةلةن وةكدةيـةكي تـةوديع           ماددةية ئ

هةية ثاش دةرضووني ئـةو قانونـة بـةناوي شةخصـةكة ئـةكرَيت، ئةطـةر شةخصـةكة لـة ذيانـدا بَيـت هـيض            
دؤمنةكـةي بـةناو ئـةكرَيت،     60دؤمنـي تـةوديع هةيـة،     60موشكيلةمان نية، ئةوة شةخصةكة لة ذياندايـة  

ئةو كاَلةتة لةكَي روودةدات؟ لةكاَلةتَيك روو ئةدات، ئةطةر هاتوو ئةو خاوةن تةوديعةي كةوا دةوييةكةمان 
بــةناو ركــرد يــان ئــةو خــاوةن عةقــدةي كــةوا دةوييةكــةمان بــةناو كــرد، وةرةســةي هــةبوو، لــةو وةرةســانة   

كـةمرت بةبـةر كـةوت يـان ثَيـرج       هةريةكَيكيان با بَلَيني بةنيسبةت ئةو كدوودانةي كةوا دانراوة سَي دؤمني
دؤمن كةمرت، لَيرةدا ماددةكة هاتووة ئةَلَيت جةبري وةرةسة ئةكرَيت كـة   10دؤمني كةمرت بةبةر كةوت يان 

ئيزالةي شيوع بكات، من لَيرةدا ئةثرسم وةرةسة ئةو كةقةي بةجةبري بدرَيَس يان ئيختياري بَيت، ئةطةر 
نةدي تاثؤي وةرطـرت كـة بـةناوي مةورسـي خؤيانـة كـة سـةنةدي        بةئيختياري بَيت هةر وةرةسةيةك كة سة

تــاثؤي وةرطــرت، دؤر تــةبيعي و دؤر ئيعتياديــة بضــَيتة مةككةمــة داواي ئيزالــةي شــيوع بكــات بــؤ ئــةوةي    
ــةو      ــت بــة وةكدةيــةكي موتــةكامل دةربضــَيت، بــة عــةيين ئ ــةيين خؤيــان بكرَي تةوكيــدي كصةصــةكاني ب

ة بطـات، بـةآلم لَيـرةدا كاَلـةتي جةبرييةكـة هةيـة، ئَيمـة كـةق وايـة          ئةهدافةي كة بـؤ ئـةو ماددةيـة دانـراو    
مةجالَيك بدةيرة وةرةسة لةبةيين خؤيان ئيتييتاق بكةن و ئاليةتَيك بدؤديرةوة بـؤ ئـةوةي ئيتييتـاق بكـةن،     
ئةطةر ئيتييتاقيان نةكرد ئيرجا بطةِرَييرةوة بؤ مةككةمة بؤ ئيزالةي شيوع، من هةر ئةوةندةم هةيةو، دؤر 

 .اسسوث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل شةركَيكي ضاك بوو دةستت خؤش بَيت، خؤدطة لةسةرةتاوة بتكرداية، دكتؤر ناصح فةرموو
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 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةوة         ــتا ئ ــاكو ئَيس ــكراوة ت ــؤن دابةش ــة ض ــتا هةي ــة ئَيس ــةوةي ك ــيكرد ئ ــريش باس ــةنابي وةدي ــو ج ــارة وةك دي
ةمَيرَيتةوة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةو رَيذةي كة ئَيستا دانراوة من ثَيم واية هةم ديسانةوة كَيشـة دروسـت   ئ

دؤمن دياري كراوة، ئَيمـة ئـةم سـةد     100ئةكات، بةتايبةتي جةنابي وةدير ئةَلَيت بةثَيي بِريارَيك لةبةغدا 
تامنان جياكردؤتـةوة لةناوضـةكاني تـري    ئَيمـة كسـابي ناوضـةي كوردسـ     كةواتـة , بةثةجنا دؤمنةمان كردووة

عَيراق، بةآلم ناوضةكاني كوردستانيش بؤ خؤيان جياوادييان لة نَيواندا هةيـة وةكـو دؤر باسـكرا، بؤيـة مـن      
ثَيم واية ئةم رَيذةي كة دياري كراوة لَيرةدا ثةجنا دؤمنةو سـَي دؤمنـةو ثَيـرج دؤمنـةو دة دؤمنـة بـؤ ناوضـة        

ــريَ   ــة بك ــاخاوييةكان، ئةمان ــدي      ش ــةعين لةبةرذةوةن ــة، ي ــاتري تَيداي ــةتي دي ــة وةجاه ــةو وةخت ــةنيوة ئ ن ب
جوتيارةكانداية مةبةستم لَيرةدا تةبعةن كَيشةكة لة ئايردةدا دروست ئةبَيت، ئةوةي ئَيسـتا هةيـة جودايـة،    
بةآلم ئةوةي وةرةسةية، ئةوةي دوايي ئةيةوَيت بييترؤشـَيت كةمتـةن ئـةو وةختـة ئـةو رَيذةيـة دةرناضـَيت،        

ية رَيذةكة ئةطةر كةم بكرَيتةوة بكرَيت بة نيوة لة ناوضة شاخاوييةكان، مـن ثـَيم وايـة لـة بةرذةوةنـدي      بؤ
 .هةموو طةلي كوردستان ئةبَيت هةم بؤ ناوضة شاخاوييةكان هةم بؤ ناوضةكاني تريش، سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا كةس كاك شَيخ فةتاح نةقشبةندي فةرموو
 :رديعبداهلل نةقشب بةِرَيز فتاح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي سوثاسي جةنابت ئةكةم، ضونكة مـن نـاوم نةنووسـرابوو، دوايـي بـةوة دةسـت ثـَي ئةكـةم بسـم اهلل          

لةكةقيقةتـدا ئـةو   ( اأنـتم تزرعـون ام حنـن الزارعـون    ) ، (واالرض فرشناها فـنعم املاهـدون  ) الرمحن الركيم
ــي دةد   ــتَيكي باش ــن بةش ــة م ــؤ      قانون ــةم ب ــريش ئةك ــةنابي وةدي ــي ج ــاخاوي، دؤر سوثاس ــةي ش ــؤ ناوض امن ب

روونكردنةوةكاني دؤر وادكن، يةعين هةمووي لةقاداجني فةيكة، بةآلم بةكةقيقةت ئةطةر تةماشا بكـةين  
دؤربةي واريداتي وآلتي، ئَيمة لة كوردستانةو كوردستانيش ناوضةي شاخاويية، ئـةو مةنتقـة شـاخاويية لـة     

رة هــةتا ســيدةكان و باَلــةك وهــةتا ئةضــَيتةوة هــةورامان دؤربــةي دةراعــةتي بــاش بــاش لــةو   باديرــان رابطــ
ناوضانةداية، ئةوةش بةكةقيقةت وآلتةكة وَيران بووة، بؤية من داوا ئةكةم لةجةنابي وةدير ثَيشـةكي ئـةو   

رَيت لةسةر ئةو ئةو قانونة لة بؤ ناوضةي دةشَس تةتبيق ئةك: ناوضة شاخاوييانة تةسوية بكرَين، دووةمني
ناوضة شاخاوييانة تةتبيق نةكرَيت، ضونكة وةكو دؤربةي برادةران باسيان كـرد خـةَلكَيك هةيـة يـةك دؤمن     
دةوي هةية لةو وآلتةي ئَيمةدا، ئةو دؤمنة ئةطةر واي لَي بكرَيت بةسةر كةسةكةدا تـاثؤ بكرَيـت ئـةدي ئـةو     

كة نةكرَيت تةفكيك كردن لة سـاَلحي ناوضـةي ئَيمـة    براو كةسوكارة وةكي ئةَلَين تةفكيك، ئةطةر ئةو تةفكي
نية لة كةقيقةتدا، ضونكة خةَلكةكة بةشي ئةوةندةي نية بتوانَي مونافةسةو مةشاكيلي بؤ دروست نةبَيت، 

ــني ــي دووةمـ ــؤ     : هـ ــدرَيت بـ ــةوَلَيك بـ ــةموو هـ ــر هـ ــةنابي وةديـ ــة جـ ــةت كةقـ ــة ككومـ ــةم لـ ــن داوا ئةكـ مـ
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 10، ضونكة بةكةقيقـةت هـةمووي ضـؤَل كـراوةو وَيـران كـرا، بـؤ        ئاوةدانكردنةوةي ئةو ناوضة شاخاوييانة
ديرار مةعاش ئةو خةَلكة هةمووي تةوديف كـراو هاتـة شـارةكان، ئَيسـتا ماسـت و شـريو دؤي ئَيمـة لـة شـرؤ          
دَيــت و تــرَي وتةماتــةو خــةياريش لــة ســورياو وآلتــاني دي دَيــت، بؤيــة مــن داوا ئةكــةم لةجــةنابي وةديــر     

بةو مةنتيقة شاخاوييانة بدرَيت، ئةو تةفكيكة ناوضةي شاخاوي نةطرَيتةوة، بؤ دةشـَس  ئيهتيمامَيكي دياتر 
شتَيكي باشة، بةآلم بؤ هةوراد دةرةري دؤري لَي ئةكةين وةكو كوردستان، بؤية كةقة ديـاتر ئـةو مةودوعـة    

بكرَيـت،  لةبةرضاو بطريَيت مةنتيقةي شاخاوي تةسوية بكرَيـت هةركةسـةو موَلكةكـة لةسـةر خـؤي تـةوديع       
 .ئةوةي وةرةسةية كةقي خؤي هةبَيت كة لَيي جيا نةكرَيتةوة، سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة      ــةوة لـ ــدامانيش بةخؤمشـ ــَيكي دؤري ئةنـ ــة بةشـ ــةو ماددةيـ ــةر ئـ ــرا لةسـ ــة كـ ــس دؤر قسـ ــةعين بةراسـ يـ

ــت        ــس ئَيس ــيالتة، بةِراس ــةو تةفص ــةو ئ ــةو وةدع ــتين ئ ــة تَيرةطةيش ــاتووة، ل ــترةوة ه ــةو  تَيرةطةيش ــاش ئ ة ث
موناقةشةية تؤدَيك تَيطةيشـترمان ثةيـداكردووة، بـةآلم دؤر لـة موناقةشـةكان لـة نةتيجـةي ئـةوة بـووة كـة           
مةعلوماتي تةواومان نية لةسةر ثرؤذةكة و لةسـةر وةدعـي دراعـي لـة كوردسـتاندا، ئَيسـتا لةبـةر رؤشـرايي         

ةوة ض لةرووي قانونـةوة شـتةكة باشـرت    ئةوانةي كةوا شارةدا بوون لةوةي كةقسةيان كرد ض لة رووي دراعةت
روون بووةتةوة لةيي هةموومان، ئةويش ئةوةية ئةوةندةي بؤضووني من جةنابي وةدير كـة تَيـي طةيشـتم    

ئةو دةوييانة ئةطةر لةوةندة كةمرت بَيت لة فةيكةكةي ئَيسـتا كـة تةصـةرويف    : ثاش ئةو موناقةشانة يةكةم
شروتانة بؤ تةمليكة، يةعين ئةطةر ئةو شةرتانةي هةبَيت، ئةو كةدي  ثَيوة ئةكةن لَيي ناسةندرَيتةوة، ئةو

ئـةو كـدوودةي كـةوا دانـراوة ديـاتر بـؤ       : ئةعاليةي هةبَيت، كةقي تةمليكي هةية، ئةوة يةك، دووةميريش
مةناتقي سةهلية هةر ضةندة ناويشي نةهَيراوة، ضونكة بةتةئكيد لة ناوضـةي شـاخاوي ئـةو جـؤرة رَيذةيـة      

مةودوعي وةرةسـة،  : جَيبةجَي بكرَيت ثةجنا دؤمن رةنطة لة هةندَيك شوَيردا هةر نةبَيت، سَيش ئيمكان نية
وةرةسة دوو جانيب هةية، رةنطة جانبَيكي سليب بَيت ئةو شةرتةي داناوة جانبَيكيشي ئيجابي بَيت، جانبَيك 

ةوةيــة، بــةردةوام رَيــك هــؤي ئــةوة بَيــت كةوةرةســةكة موةكــةد مبَيررــةوة، بةرذةوةنــدي ئيقتيصــادييان ثَيك
بكةون لةسةر ئةوةي بةناوي يةكَيكيان تاثؤي بكةن بةو رَيككةوترة بةردةوام ثةيوةندييـةكانيان بـةهَيز تـر    
بَيت، جانبةكةي تر ئةوةية ببَيتة خيالف لةبةيرياندا و ببَيتة هـؤي ئـةوةي هـةموويان دةوييةكـة لةدةسـت      

تر و بةثارةيةكي كةم واد لة دراعةكةش بهَيرن، جا ئةوة بدةن، نةتيجةي ئةوةش تةنادول بكةن بؤ يةكَيكي 
بةكةقيقةت ديارة تةئكيد ديراسةت دؤر كراوة لةييةن وةدارةتي دراعـةوة، كؤنيترانسـيان لةسـةر بةسـتووة،     
ديارة قةناعةتيان بةوة هةية تةنها ئةوةي كةدةتوامن بَلَيم من ثَيم واية دةبَي وةدارةتي دراعـة بـري بكاتـةوة    

ي تر بؤ ئةو ناوضانةي كةوا شاخاوين، ناتوانني لة ئَيستاوة دؤر بريم كردةوة كة ض رَيذةيةك بَيـت  ثرؤذةيةك
بؤ ناوضةي شاخاوي دؤر رةقـةم هاتـة بـريم نووسـيم و تةقسـيمم كـرد، وةرةقةيـةك لَيـرةوة هـات، ثرسـَيكم           

نـاتوانني بَلـَيني   بةكاك فرسةت كرد، بة كـاك شـَيروان كـرد، هـيض شـتَيك جـةنابي وةديـريش لـة قسـةكانيدا          
لةشاخاوي واية، دوايي شاخاوي كـَي تةكديـدي ئـةكات، ئةطـةر بَلـَيني وةديـري دراعـة، وةديـريش مومكيرـة          
ميزاج بَيت، مومكيرة دخوتات بَيت، هةر ئةبَيت بة ثرؤذةيةك بَيت، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةو ثرؤذةية 
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ن كةم بكرَيتةوة دووةميريش بةبَي نووسني تةكلييتي ثةسةند بكرَيت بةضةند طؤِرانكارييةك، تؤدَيك رَيذةكا
وةدارةتي دراعة بكرَيت ديراسـةتَيك بكـات بـؤ ناوضـة شـاخاوييةكان، بـؤ ئـةو ناوضـانة تةقـديرَيك بكـات، ض           

دؤمن بـةس بَيـت بــؤ    10وةدعَيـك باشـة بـؤ ئـةو ناوضــانة، ض رَيذةيـةك باشـة، ئايـا ثـةجنا دؤمنةكــة، ئةطـةر          
و طةآلَلةو ئةو شوَيرانة، ئةطةر بؤ ئـةوةي كـة ي ئـةو مةودوعـة بكـةين ئـةوة       ناوضةي وةكو شةقآلوة، وةك

سَييةكةشـي بكرَيـت   تـا  سةعاتَيك وبيست دةقيقةية موناقةشةي ئةكةين ئةو ثةجنا دؤمنة بكرَيتة سي دؤمن 
 بة دوو، ثَيرجةكةش بكرَيتة ضوار، بةوةش مةبدةئييةن قانونَيكة، بةآلم ناوضةي شاخاويش هةية، لـة كـاتي  

جَيبةجَيكردني ئةو قانونةدا ضـيان رووبـةروو ئةبَيتـةوة، ثرؤذةيـةك تةقـديم بكـات بـؤ ناوضـةي شـاخاوي،          
 .ثَيويست ئةكات ليذنةي قانوني وجةنابي وةدير رةئي لةسةر بدةن، كاك عبدالرمحن فةرموو

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضــانة ناطرَيتــةوة كــة تةســوية نــةكراون، ئَيمــة ياســايةكي ترمــان ثَيشــرت   ديــارة ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئــةو ناو 
كة وةدارةتي كشـتوكاَل وشـارةوانيةكان ثةيوةنديـدارن    ( 2)ماددةي ( 60)موناقةشة كرد، لَيرةدا ياساي ذمارة

كة بضن ثرؤذةيةك طةآلَلة بكةن بؤ ئةو ناوضانةي كـةوا تةسـوية نـةكراون بطـةن بةئـةجنامَيك، ئـةم ياسـاية        
( 60)ولي ئـةو نةوعـة شـتانة ناكـات كـة تةسـوية نـةكراون، بـةَلكو ياسـايةكي ترمـان هةيـة ياسـاي ذمـارة             مش

 .دا ليذنةيةكي ثسثؤِر ئةضَيت ئةو ناوضانة مةسح ئةكات بؤ ئةو نةوعة شتانة، دؤر سوثاس(2)لةماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةدير فةرموو
 :كشتوكاَل وةديري/ طيب بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةكةقيقــةت مــة وةخــَس موناقةشــة لــة كؤنيترانســَي هاتيــة كــرن، موناقةشــة وي بابــةتي هــةموو مةنتيقــة  
بةنةدةري ئيعتيبارمان وةرطرتية، يـةعين ئةمـة بـؤ مـةنتقا دةشـتيةو ئـةوة بـؤ مـةنتقا شـاخاويية، يي مـة           

هيض دةستكارميان نةكردووة ماعةدا ثـةجنا دؤمنـا لـة    ( 111)طوتي خاَلي تر هةمي وةكي خؤي ماوة، يةعين 
سـةدي دؤمنةكــة بةتةقـديري، مــة ئــةوة دؤر بؤمانكرديـة ثــةجنا، بةتةسـةوري مــن ئةطــةر، ئَيمـة بهــَيني بــة      
مةسَلةكةتي بزانني ئةوة باشرتة ئَيمة با بهَيني تةقسيمي دوو بكةين، يةعين ئةو ثةجنايةش تةقسيمي دوو 

تةقسيم بكةين بةتةسةوري من باشرتة جانيب ديرت كاَلةتي شـيوع، ئَيمـة بيهـَيَلني،     بكةين كةدي دي تريش
يةعين ئَيمة نةيكةيرة ئيجبار، ئةطةر تؤ كاَلةتي شيوع بهَيَلي موشكيلةكة لةئةمةداية، كاَلةتي شـيوع ئَيمـة   

ن بةمة كَيشـةكة  تةشجيع ئةكةين بة ماددةي دوو بةس، ئَيمة ئيلزام ناكةين، ئيجبار ناكةين بة تةسةوري م
 .ضارةسةر ئةبَيت و هيض ثَيويسس بة ثرؤذةيةكي تر نابَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةَلآل ئةو موقتةرةكة باشـة ئةطـةر بيرووسـن كـاك شـَيروان بـؤ ئـةوةي كـة ي بكـةين، باشـة رةقةمـةكان            
و نيــو، ثَيرجةكــةش دوو، نيــو تةقســيم بكرَيــت ثةجنايةكــة بكرَيتــة بيســت وثَيــرج،  ســَييةكة بكرَيتــة يــةك 

 .دةيةكةش ثَيرج، كاك سوارة فةرموو
 :بةِرَيز سوارة حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، بةآلم كةدي ئـةدنا بةدةسـت    1000،  100،  10كةدي ئةعال بةدةست جةنابتانة كة ضةندَي دا ئةنَيت 

ني، ضونكة باسي ناوضـة شـاخاوييةكانتان كـرد،    جةنابتان نية، بةدةست ئَيمة نية لةم ثةرلةمان ئَيمة دايبرَي
عةفوم بكة قوربان بةعزَيك ناوضة لة دةشتةكانيشدا وايـة، بـةعزَيك خـةَلك هةيـة وةرةسـةية، مرياتـة بـؤي        
بــةجَي مــاوة ســةد ســاَلة، ئَيســتا لةســةر ســَي، ضــوار مــاَل بيســت مــاَل ثَيــرج دؤمن دةوي هةيــة، ئةمــة ئيشــي   

نون جياي ئةكاتـةوة كـةي ئَيـوة كـؤَل بةمـةوة هـةَل ئـةطرن داواي عـةفوش         جةنابتان نية قانومنان هةية، قا
ئةكةم، يةعين ئةمة كةي ئَيشي ئَيمةية؟ قانون هةية، بؤ قانون بةجَي ئةمَيرَيت جـةنابتان لةسـةر وةرةسـة    
ئةم ثَيرج دؤمنة ئةطةر ثةجنا كةسيش بن جةنابتان تةسجيلي ئةكةن ئةبَي بـة مـوَلكي صـرف ئةيـدةن بـةو      

نة، ئةوان خؤيان لةناو خؤياندا رَيك ئةكةون، قانون جياي ئةكاتةوة، جا ئيرت بةهةر شـَيوةيةك بَيـت   فةيكا
 .ئيتييتاق ئةكةن لةسةر تةنها يةكَيك، لةسةر دوانيان، لةثةجناكة بؤ يةك كةس، بةدةست ئَيمة نية

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةدي ئةعاليةكة ئَيمة دياري ئةكةين نـةك كـةدي    جةنابت لةو مةودوعةدا وابزامن تؤدَيك تَيرةطةشتووي،
ئةقسايةكة، بةعةكسةوة كةدي ئةعالكـة واجـيب ئَيمةيـة ديـاري بكـةين، ضـونكة ئـةوة كـةدي ئيقتيصـادي          
ئةوةي كةثَيي ئةَلَين مةنيتةعي ئيقتيصادي لةو كةدة نابَي كةمرت بَيت، دةبَي بةقانون ئـةوة بكرَيـت، ديـاتر    

 .ديدي ناكةين، كةد ئةكةيت كاك فرسةت شةركَيكي بكةيت، فةرموولةوة ضةندت هةبَيت ئةوة تةك
 :بةِرَيز فرسةت امحد عبداهلل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة عيالقـةي لةطـةَل مـةودوعي    : مريش شعور ئةكةم نةوعة غمودَيك هةية بةنيسبةت برادةران، ئةوةلةن

طـةَل تةقسـيم هةيـة، هـةر دةوييـةك ئةطـةر       تةودويعي نية كةسم بوو مةودوعي تةوديع، ئةوة عيالقةت لة
مةمجوعةيةك شةريكي تَيدا بن وةكةد بكةن لةناو بـةيين خؤيـان تةقسـيمي بكـةن و ئـةو تةقسـيمةش لـة        
تاثؤ تةسجيل بكرَيت، ئةطةر تةسجيل نةكرَيت موشكيلة نية لـة ناوبـةيين خؤيـان ردائيـةن تةقسـيم بكـةن،       

بَي هةر ثارضةيةك لة دةوي دَيم لة ثـةجنا دؤمن كـةمرت بَيـت،    بةس ئةطةر بَيت و لةتاثؤ تةسجيل بكرَيت، نا
لة بَيستانةكان لة سَي دؤمن كةمرت بَيت، لة دةوي سةحيي ئةوةي بة جؤطة بَيتة ئاودان لة ثَيرج دؤمن كـةمرت  
بَيت، لة دةوي واسيتة يةعين ئةوةي بة مزةخة بَيتة ئاودان لة دة دؤمن كةمرت بَيت، مةودوعي ئةو ماددةية 

سةر ئةوةية، لةسةر تةقسيمي ئةو دةوييانةية سيوائةن بيكِرَيت يـان بةوةرةسـة ثَيـي طةيشـتيَب، بيكِرَيـت      لة
لةيةكَيك با فةرد بكةين يةكَيك كةفتا دؤمني هةية كةد ئةكات نيوةي بيترؤشَيت، مادام نيوةي ئةفرؤشـَيت  
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ناتوانَيـت ئـةو دةوييـة بكاتـة دوو      نيوة ئةبَيتة سي وثَيرج دؤمن، سـي وثَيـرج دؤمن نـاتوانَي جيـاوادي بكـات،     
بةش ضونكة لة كةدي ئيقتيصـادي كـةمرتة، سـي وثَيرجـي فرؤشـتوةو سـي وثَيرجـي ماوةتـةوة، ئيـزةن ئـةو           
تةقســيمة ئــةو فرؤشــترة لــة تــاثؤ تةســجيل ناكرَيــت، مــن كــةد ئةكــةم انشــاء اهلل روون بَيــت بــؤ بــرادةران    

مي بكةين يةعين يةكَيك وةرةسةيةك مةسـاكةيةك  مةودوعةكة ئةوةية موقتةرةح ئةوةية كةد ئةدناكة كة
بةبةر مةمجوعةي وةرةسة كةوت هةر يةكَيك لةوان بةشةكة ئةوي موقتةرةكي جةنابي وةدير لة بيسـت و  
ثَيرج دؤمن كةمرت نةبَيت كةقيان هةية ئةو تةقسيمة تةسجيل بكةن، ئةطةر لة بيست و ثَيـرج دؤمن كـةمرت   

 .اثؤ، سوثاسبت كةقيان نية تةسجيلي بكةن لة ت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو نوقتةي نيزاميتان هةية مةعقول نية، نوقتةي نيزامي ئةوةية بَلَين وةختةكة مةعقول نية سةعات 
و نيوَيك لةسةر ماددةيةك قسة بكةين، ئةوة نوقتةي نيزامية، نةك رةئي لةسـةر بـدةن، كـاك درار نوقتـةي     

 .نيزامي نةبَيت ئةيرِبم
 :امني طاهر اربةِرَيز در

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةشهةدو وةختَيكي دؤرمان كوشت، بةس باشة ئةطةر ئةو ذمارانـة دؤر كـةم بكةيرـةوة يـةعين ض دةرةرَيكـي      

 .تَيداية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

د بكـةم  دؤمنـة لـةعَيراق، بـا شـتَيكتان عـةر      100ئةوة نية كةممان كردةوة جـةنابي وةديـر ئيقرتاكـي كـرد     
نيسبةتي دةوي كشتوكاَلي لة عَيراقدا دؤر دؤر دياترة لةوةي لةكوردستاندا هةية، هي سةهلي سـةد دؤمنيـان   
ــة       ــةهلي ل ــبةتي دةوي س ــان نيس ــدا ومت ــةيين خؤمان ــةش لةب ــوو، ئَيم ــةجنا دؤمن ب ــرة ث ــردووة، لَي ــد ك تةكدي

ةَلـةوة بـةثَيي ئـةو نيسـبةتة     دؤر دؤر، بؤيـة موناقةشـةش وابـوو هـةر لةئةو    % 85يـان  % 80كوردستاندا لـة  
بَيـت لَيـرةش كـةدي ئـةدناي ئيقتيصـادييةكةي كـة جـةنابي وةديـر خـؤي لةبـةر           % 85ببواية، دةبوايـة لـة   

دؤمنة، مةنتقي  100بَيت كة لةعَيراقدا  85رؤشرايي موناقةشةكةي ئَيوة دةَلَيت با كةدي ئيقتيصادييةكة 
لي لة كوردستان لة ضاو نيسـبةتي دةوي دراعـي سـةهلي    لةوَي لة نيسبةتي ئةردي دراعي سةه: تَيداية، يةك

لَيرةدا دؤر تةبيعية ئةوة يةك، دةمـَييَن   85، كةواتة كةدي ئيقتيصادييةكةش ئةوةي %85تا  80لةعَيراق 
ــردووة        ــةيان ك ــةكة ديراس ــة كؤنيترانس ــان ل ــو خؤي ــةش وةك ــاخاوييةكان ئةم ــة ش ــة ناوض ــكيلةي دةوي ل موش

كيرة بِرَيك كةساسة بةس ئةوةندة دةيَلَيمةوة ئةطةر بَيت و تاثؤ نةكرَيت نةيانتوانيوة جياي بكةنةوة، موم
بةثَيي ئةو قانونة، مةعراي وانية ئةو كابراية موَلكةكةي لـَي دةسـةندرَيتةوة، هـةر تةسـةرويف ثَيـوة دةكـات،       

ةي هةبَيت يةعين شتَيكي وانةبَيت بَلَيت ئةوة دةرةر دةطةيةنَيت بة عةكسةوة، بةآلم ئةو كةدة ئيقتيصاديي
كةقي ئةوة دةدرَيت تاثؤ بكرَيت لةسةريان، وا بزامن دؤر موناقةشةمان كـرد بيخوَيررـةوة كـاك شـَيروان بـؤ      

 . ئةوةي بيخةيرة دةنطةوة، بةو موقتةرةكة تادةي كةوا تةقسيمةكة كراوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابو بكر 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضوارةم

 :ي ئابووري موَلكايةتي كشتوكاَلي يان دةستكاريكردن تَييدا بةم شَيوةية دةبَيترادة: يةكةم
 .دؤمن لة دةويية كشتوكاَليية دَيمةكان( 85) -1
 .لة باخةكان( 1,5) -8

 .لة دةوي كشتوكاَلي بةراو( 8,5) -3

 .دؤمن لةو دةوييانةي كةبةهؤي ئامَير ئاو دةدرَين( 5) -6

ي ئـةم ماددةيـةدا ضةسـثاون لـة     (1)ةو ِرووبةرانـةي لـة بِرطـةي    ئةو رووبةرة دةوييانةي كة لـةناو ئـ  : دووةم
 .رة ي ئيزالةي شيوع دةبوردرَين

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةداد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة 
  -:يكون احلد االدنى اإلقتصادي مللكية االراضي الزراعية أو حق التصرف فيها كاوتي: أواًل
 .وعشرون دومنًا يف االراضي الزراعية الدمييةمخسة (85) -أ

 .دومن ونصف الدومن يف البساتني( 1,5) -ب 

 .دومنان ونصف الدومن يف االراضي اليت تسقى سيحًا( 8,5)  -ج
 .مخسة دوامن يف االراضي اليت تسقى بالواسطة( 5) -د

مـن  ( اواًل)عن املساحات املثبتة يف الفقـرة تعفى من الرسوم القضائية إزالة الشيوع يف املساحات اليت تقل : ثانيًا
 .هذه املادة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دومنان ونصف تةواوة، فةرموو كاك مجيل ضيت هةية( 8,5) ت ضؤن خوَيردةوة كاك عوني، (ج)ئةوةي 

 :طةردي عثمانبةِرَيز مجيل حممد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ئــةوة عيالقــةي بــة ئيزالــة تةفــةتوت هةيــة، يــةعين ئــةوة هــيض ئةصــَلةن ئــةو ماددةيــة جَيطــاي ئَيــرة نيــ
 .عيالقةي بةمةودوعي تةمليك كردني عةقد نية بؤ فةيح

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة        ــة موناقةش ــةو مةودوع ــتا ئ ــت، ئَيس ــةوَي بيَلَيي ــة ل ــت دةبواي ــتوكاَلي بووي ــةي كش ــدامي ليذن ــةنابت ئةن ج

 .ناكرَيتةوة كاك كةريم فةرموو
 :كريم حبري عبداهلل بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِراسس من ثَيم واية لةماددةكةي تر كةدي ئةعال هاتووة، لَيرةش بةكةدي ئةدنا بَيت بؤ ئةوةي وادح تـر  
 .بَيت كةدي ئةدناي ئيقتيصادي بةو شَيوةية باشرتة ثَيم واية،سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اية كةدي ئيقتيصادي، يةعين كةدي ئةدنا، كةدي ئةدناي ئيقتيصادي ئيزافـة  خؤي ئةوة ِراستة، بةآلم وتر

بكةن، بةسة موناقةشة تةواو بوو دةخيةمة دةنطةوة يةك نوقتـة دةمَيرَيتـةوة ئةطـةر جـةنابي وةديـر رةئـي       
 .بدات إعيتاء الرسوم القضائية والضريبية لة دةريبةش عةفو بكرَيت ئةطةر موافةقةت دةكةيت

 :وةديري كشتوكاَل/ طيب عزيزبةِرَيز عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر مةبةستمان ئةمةية، يةعين ئيعيتا بَيت لة هةموو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوة كــاك كــةريم وتــي يكــون احلــد ايدنــى ا قتصــادي لــة : ئَيســتا دوو طؤِرانكــاري بةســةردا هــات يــةكَيكيان
 .و الرسوم القضائية، فةرموو كاك عومةر تعيتى من الضريبة: بيدايةتةوة، دووةميش
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةنوقتةيةكي نيزامي ئةمةوَيت قسةيةك بكةم، ئةطةر لـَيم قبـوَل بكـةي بـة نيسـبةت رسـومي ئيزالـةي        

ان بكـات لـة رسـومي    شيوع هي مةككةمةية وةدارةتي كشتوكاَل و جةنابي وةديري كشـتوكاَل نـاتوانَي ئيعيتايـ   
 .دةعواي ئيزالةي شيوع

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة، ثةرلــةمانني، كاكــة بةقانونةكــة عــةفووي ئةكــةين وةديــري كشــتوكاَل نــةيكردووة، ئــةو قانونــةي كــة  

 .دةرضووة عةفووي ئةكات
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةريبةوة، دةريبةش، ئةوةش ئةطةر ثةرلةمان بةقانونَيك عةفوي ئةكات  ببورة جةنابي سةرؤك، بةنيسبةت

 .ئةوة نادامن ئةوة مةعلوماتي مالية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤدان خان فةرموو دةمَيكة قسةت نةكردووة
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةجنامي ئـةو كـؤنيترانس و لَيكؤَليرةوانـةوة بـووة كـةكراوة، ئَيمـة        ئةطةر ئةو رةقةمانـةي كـةوا دانـراوة لـة     

ئَيستة ضؤن وا يةكسةر جةنابت كةوتيتة موعامةلةكردن لة طةَلمانداو ئةَلَييت بيكةرة نيوة قةيراكة، ئـاخر  
ثَيوةرةكان ضني ئةطةر عةدييةت نةبَيت ثَيمان بَلـَين بـؤ ئـةوةي بةرضـاومان روون بَيـت، ضـؤن ئـةبَيت ئـاوا         

 .كسةر، سوثاسية
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةرموو، ديارة تـؤ كـةمن قسـةم كـرد ئيرتيباهـت نـةكرد، قسـةت ئـةكرد، طوَيـت لـة تةبريرةكـة نـةبوو، كـة              
جةنابي وةديريش موافةقةتي كرد من ومت لة عَيراقدا سةد دؤمنة وةكو جةنابي وةديريش ئاماذةي ثَيكـرد،  

ئـةوان  % 80دا بةنيسبةت ئةرادي كشتوكاَلي سةهلي لة بةغداددا لـة  نيسبةتي ئةرادي كشتوكاَلي لةكوردستان
تةبريرةكة ئةوة بوو، دوايي ئَيمة مولزةم نني  85كة سةد دؤمنة لَيرة ثةجنا دؤمنة، وةكو نيسبةتةكة ببَيتة 

بة قةراراتي كؤنيترانسـَيك، ئَيمـة مـولزةمني بـةبِرياري ئَيـوة، ئةوانـةي لَيـرة دانيشـتوون هـةمووي عـيلمني،           
ثِريةتي لةخةرجيي كوليةي دراعة، هةمووش قانونني بةخؤشتةوة ثرؤذةكةت ثَيطةيشتووة مةفرود بوو سَي 
مانطة لةو سـَي مانطـةدا ثـرس بكـةي بـة ثسـثؤِران و ئةوانـةي كـةوا عـيلمني رةئـي وةربطـري، كـاك شـوكري              

 .فةرموو نوقتةي نيزاميت هةية
 :ز شكري صاحل متربةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِرةئي من ئةوانةي كة ناويـان نةنووسـيووة كـةقيان نيـة مـةجاليان ثـَي بـدرَيت قسـة بكـةن، ئةمـة يـةك             

 .دووةميش، هةر يةكَيك كةجارَيك قسةي كرد، دووجار و سَيجار هةَلرةسَيت قسة بكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثةرلـةمان ئـاوا نوقتـةي نيزامـي بـدةن       نوقتةي نيزامـي بـوو، دةسـتتخؤش بَيـت يـاِرةبي هـةموو ئةنـداماني       
سوثاسيان ئةكةم لةبةر ئةوة دةمويست قسة بدةم بةكاك سـةردار، ئـةوة لةبـةر ئـةو رةخرـةي تـؤ نايـدةمَي،        
ضونكة ناوي نةنووسيووة، ئَيستا ئةو ماددةية وةكو خوَيرديانةوة تةنها ئةو كةليمةيةي كـة كـاك دلَيـر وتـي     

كةرمييش ثشتيواني لَي كرد وة دوو، سـَي بـرادةري تـريش وتيـان بـا       كةدي ئةدناكةي بؤ ئيزافة كرد و كاك
، وابزامن ثَيشيان خؤشرتة كة كةمرت بووةتةوة لة سييةكة، تعيتى من الرسوم 85دؤمن بَيت، ئةوة بوو بة  30

س القضائية إدالة الشيوع، تةنها من الرسوم القضائية كافية، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـ      
بَلرد بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةدؤريرةي دةنط وةرطريا، ئَيستا كـاك عو ـان بـاني مـاراني     
جوابي جةنابت دةدةمةوة، كاك عو ان ثرسيارَيكي كرد وتـي تـةناقودي هةيـة لةطـةَل قـانوني ئيستيسـمار،       

 .كةدةكةم تةناقودةكةم ثَي بَلَيت تا جوابي بدةمةوة
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر نعثمابةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةوييـة كشـتوكاَلييةكان هـةموويان ئةطـةر موسـتة ري يـان       : دةَلَيـت ( 85)لة ياساي ئيستيسمار لة مـاددةي  

ــتا         ــةريان، ئَيس ــةكرَيت لةس ــةمليك ئ ــةبوو ت ــة ه ــةو دةوييان ــتيان ب ــاوخؤيي ثَيويس ــةبي ون ــةريكاتي ئةجر ش
ارةكـان تـةمليك كـراوة، ئـةوة تـةعارود دروسـت ئـةكات لةبـةيين ئـةو دوو ياسـايةدا،           دةوييةكان لةسةر جوتي

 .دةبَي عيالجي بكرَيت ئالَيرةدا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 128 

ئيرجا بؤية جوا  نةدايةوة يةكسةر بؤ ئةوةي برادةران باش تَيبطةن كة ثرسيارةكة ضية، مـن كـةد ئةكـةم    
انوني ئةطـةر وانـةبَيت بـؤم راسـت بكةنـةوة، بـةآلم ئةوةنـدةي مـن لةبريمـة          جوابةكةم برادةراني ليذنـةي قـ  

قانوني ئيستيسمار ئَيستا ئةو قانونة دةرئةضَيت، ئةم قانونة هـةدار دؤمنـي دانـاوة، كـةدي ئةقسـاكة هـةدار       
ةآلم دؤمنة، ئةطةر هةر موستة ريَيك لة ناوضةي كشتوكاَلي داوا بكات لةو هةدار دؤمنةي ديـاتر نـادرَيَس، بـ   

ككومةت بؤي هةية ئةطـةر دةوييةكـةي ئيتيتـا كردبـَي قـانوني ئيستيسـمار ئةيطرَيتـةوة، ئـةو دةوييـةي كـة           
ئيتيتا كرابَي قانوني ئيستيسمار ئةيطرَيتةوة، بةآلم كة ضوو بؤ دةوي كشتوكاَلي ئةم قانونة ئةيطرَيتـةوة، بـة   

كـة ئيتيتـا كـرا دةوي    ( يراضـي الزراعيـة  كييتية تصـرف با )ئيستيسماريشةوة نةبَيت، ضونكة لَيرةدا قانونةكة 
كشتوكاَلي نامَيرَيت ئةبَيتة موَلكي شارةواني، ئةو وةختة ككومةت ئةتوانَيت هةداري بداتَي، بةآلم ناتوانَيت 
دةستكاري دراعي بكات لة هةدار دؤمن دياتر نةبَيت، ئةويش ديسان ئـةبَي رةضـاوي قـانوني تـر بكـات، بـةَلَي       

 .كاك كةريم فةرموو
 :َيز كريم حبري عبداهللبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راكةي كاك عو ـان لةسـةر ئةوةيـة يـةعين ئـةو دةوييـةي كـةوا ئيستيسـمار دةكرَيـت بـؤ ئـةغرادي دراعـي             
دةوييةكة هةر سييتةتي كشتوكاَلي دةمَيرَيتةوة، دياتريش لة هةدار دؤمن بـة موسـتة ري ئـةدرَيت، كـةدياتر     

ةناقودَيك دروسـت ئـةبَيت لةبـةيين ئـةو كـةدي ئةعاليـة بـؤ تـةمليك، بؤيـة مـن           دةدرَيت فيعلـةن لَيـرةدا تـ   
ثَيشريار ئةكةم لةو ياسايةدا ماددةي دة هاتووة، لة ماددةي دة ئةطةر ماددةي دة كـةدف بكرَيـت مةسـةلةكة    

 .ضارةسةر دةكرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و هــةدار دؤمنــةي كــة تةكديــد كــراوة ئيستيســمارة بــؤ  جةنابيشــت بِرَيــك تَيكــةَليت كــرد، ئيستيســماري ئــة 
ئيرتاجي دراعي، لة ئيرتاجي دراعي بؤ ئةرادي دراعي موستة ري كةلة قانوني ئيستيسماردا هاتووة، ئةطةر 
لة ئةرادي داخلـي سـرووري شـارةواني بَيـت وئيتيتـا كـرا بـؤ ككومـةت هةيئـةي ئيستيسـمار ئـةو تةكديـدي             

 .عي ئةو قانونة ئةيطرَيتةوة، بِرؤن بؤ ماددةي تر تكايةئةكات، ئةطةر ضووة ئةرادي درا
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابو بكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مريات رووبةري دةويية كشتوكاَلييةكةي ثارضة ثارضة كرد بـؤ كـةمرت لـةو ِرادانـةي      :ماددةي ثَيرجةم
ويستة لةسةر مرياتطـران ئـةم دةوييـة لـة نـاو خؤيانـدا       كةلة ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا دياري كراوة، ثَي

 .ثاكتاو بكةن وبةناوي يةكَيك لةو مرياتطرانة يان ناوي يةكَيكي تر تؤمار بكرَيت
 :زادبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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احلـدود املبينـة يف املـادة    إذا ادى توارث االراضي تفتيت مساحة االراضـي الزراعيـة اىل اقـل مـن      :املادة اخلامسة
الرابعة من هذا القانون فعلى الورثة تصفية ذلك فيما بينهم وتسجيل االراضي بأسم شخص واحد من الورثة 

 . أو من غريهم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةوة شتَيكي تةبيعية، ئةطةر كةسَيك ئيعرتادَيكي لةسةر نية، باشة ناوتان ئةنووسم، باشة ثَيش ئةوةي قسة
بكةين ئيقرتاكَيك هةيـة ئـةَلَيت نـةمَيرَيت ئـةو ماددةيـة، دةي باشـة دةخيةمـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بـا            

 .دةسس بَلرد بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ ئةوة تةواو بوو كةسم بوو، ماددةي شةشةم
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابو بكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوةى دَيدة ِرؤيى لةسةر دةوى كشتوكاَلى بكات هيض مافَيكى بؤ تؤمارناكرَيت :شةمماددةى شة

 :زادبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ال يثبت التجاوز على االراضي الزراعية اية حقوق للمتجاوز :املادة السادسة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وامزاني ديادة، بةآلم ضرثةيةكم طوَي لَيبوو، ثَيم واية دؤر ثَيويستة رةئيةكةم  ئةوة دؤر ثَيويستة من ثَيشرت

 .يةكسةر طؤِري، كاك سةردار فةرموو
 
 
 

 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـدةي   من لَيرة بةس دوو ثرسيار ئةكةم لةسةر مـاددةي ثَيشـوو كـةئيلغا كـرا، بةِراسـس ئةطـةر رووخسـةمت،       
مادام رووخسةمت نـادةي مـن ثَيشـرياري ماددةيـةكي تـرم هةيـة، يـةعين لَيـرة جَيـي دةبيرمـةوة، بـةِراي مـن             
يةكَيك لة موشكيلةكاني قتـاعي دراعـي ئَيسـتا ئةوةيـة ئيسـتمالكي دةوي كشـتوكاَلي خـؤي موعادةلةكـة دؤر         

بَيـت، خـةَلك هـةروا ديـاد دةبَيـت،      ئاسانة دةوييةكة دياريكراوة، دةوي ديـاد نابَيـت، ميللـةتيش هـةر ديـاد دة     
ئَيستا ئةو ئيستيمالكة تةئسريي كردووة لة قتاعي كشتوكاَلي، خؤي عادةتةن فراوان بووني شار بؤ مةناتقي 
سةخةري دةِروات نةك بؤ دةوي كشـتوكاَلي مـن دوَيـيَن لةطـةَل هةنـدَيك بـرادةر دانيشـتووم كةلـة هؤَلةنـداو          

َيوةيةك رَيطا نادرَيـت ئيسـتيمالكي دةوي كشـتوكاَلي بكرَيـت هـةتا ئةطـةر       بةريتانيا هاتوون، دةَلَين بةهيض ش
جادةشي لةناو بِروات، يةعين ئةو كاتة تؤ ناضاري خاوةن موَلك ئيقراع بكةي بةثارةيةكي دؤر خاوةن موَلك 
 بةكةييتي خؤي نرخ دادةنَيت، ئةو وةختة ككومةت سةدجار بريي لَي دةكاتةوة كة ئةو دةوييـة كشـتوكاَليية  

ببات، لةو ناكيةوة قتاعي كشتوكاَلي ئيستييتادة دةكات، بةِراسس من نيادم نية ئـةمرؤ هـيض ختابَيـك بـدةم،     



 126 

ضونكة باش نيم لةو ناكيةي، ياخود عاتييتةي ئَيـوة ببـزوَيرم، دؤر بـةكورتي موقتـةرةكي ئةكـةم ثَيشـريار       
مةبةستيشــم ئةوةيــة ( ب كــانالجيــوز اســتمالك االراضــي الزراعيــة الي ســب ) ئةكــةم ماددةيــةكي دؤر كورتــة

بيزات ( الجيوز استمالك االراضي الزراعية الي سبب كان) ئيستييتادةي لَي دةكرَيت ثَيشريارةكةي من ئةوةية 
 .نةفعي عاميش، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم تةشويش دروست مةكة، كةقي قسةشت نية ناوت نةنووسيووة، كاك درار فةرموو

 :امني طاهرار بةِرَيز در
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي من دؤر كورتة، ماددةي شةشةم ئـةوة ديـادة رؤيـي لةسـةر دةوي كشـتوكاَلي بكـات، يـةعين لةمـةودوا،         
ئةي ئةوةي لةمةو ثَيش كردوويةتي، كةواتة نابَي نووسيرةكة وابرووسرَيت، دةبَي برووسرَيت ئـةوةي ديـادة   

 .بَي و لةمةو دواش بيكات، سوثاسرؤيي لةسةر دةوي كشتوكاَلي كرد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ال يثبــت التجــاوز علــى االراضــي الزراعيــة ايــة حقــوق   ئةطــةر عةرةبيةكــة خبوَيريتــةوة، ئَيمــةش وتوومانــة  
ــاوز ــةعين. للمتج ــت ي ــة       اليثب ــةوةي ثارةك ــة ئ ــة دؤر دةقيق ــةوة، جوملةك ــتاش دةطرَيت ــَيش و ئَيس ــةوةي ث ئ

 .َيت، ئةوةي ئَيستا دةيكات و لة داهاتووش مةمرووعة، كاك دكتؤر نوري فةرمووكردوويةتي تةسبيت ناكر
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددة من دؤر بـةطرنطي ئـةدامن، ضـونكة وةكـو ئاماذةتـان بـؤ كـرد، بةشـَيكي دؤر لـةو دةوييانـةي كـةوا            

ن بةثَيي ئةم قانونـة دةمَيكـة تـةجاوديان لةسـةر كـراوة، ضـةندجارَيك       ئَيستا دابةشكراون يان دابةش دةكرَي
فرؤشراون، من بؤيـة ئـةَلَيم كـةوا ئـةو مـاددة بةشـَيوةيةكي ِروونـرت برووسـرَيت كـةوا ئـةو كةسـانة هيضـيان             
ــس         ــؤ مةبةس ــةهَيراوة ب ــةكاريان ن ــةوة ب ــونكة لةييةك ــاطرن، ض ــة وةرن ــةو قانون ــوود ل ــَيوةيةك س ــةهيض ش ب

ةثَيضةوانةوة فرؤشتوويانة بةكةسي دي، وةكو مودةو مودة كاري لَيهاتووة، هةندَي ثارضـة دةوي  كشتوكاَلي، ب
جار فرؤشراوة تا ئَيستا خانووي لةسةر دروستكراوة، بؤية ئـةو خةَلكانـة نـابَي بـةهيض شـَيوةيةك       10هةية 

 .سوود لةم قانونة وةربطرن، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بت هةية بؤي فةرمووكاك شَيروان تؤ جوا
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةثَيي قةواعيدي عامة لةقةوانني، لة دةيان قانون ئةو مةسةلةية هاتووة خؤ تـةجاود هـي ئـةمِرؤ ودوَيـيَن     
لـة قـانون   نية، ئةوةي لَيرا، هاتووة تةئكيد كردنةوةيةكة لةسةر قانونةكاني ثَيشرت، خـؤ ئـةككامي تـةجاود    
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مةدةني بةتةفصيلي هاتووة، تةجاود ضؤن رةفع ئةكرَيت، ضؤن رةفع ناكرَيت، بؤيـة لَيـرة كةلةسـةر ئـةرادي     
 .دراعي هاتووة تةنها تةئكيدة بؤ مةبادئي عام، بؤ قةواعيدي عامةي تةجاودات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

طبقـى اراضـي   ) من داوام كرد مـاددةي ثَيـرج يبضـَيت، بـةآلم ماددةيـةك ديـاد بكرَيـت لـةجَيطاي بـةو شـكلة           
الزراعية اململوكة للدولة وحقوق التصرفية لالشخاص املسجل يف دائرة التسجيل العقاري بصورة شـائعة بإسـم   

 .سوثاس( الختياري من قبلهماصحاب احلقوق التصرفية حلني اجراء عملية البيع ا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نادامن خؤي دةبواية ناكيةي قانوني ديراسةت بكةي
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز  تغري صنف االراضي الزراعية اال بعد وقوعها داخـل التصـاميم   ) داوا ئةكةم ئةو بِرطةية دياد بكرَيت 
 (.ية لدوائر البلديات يف االقليماالساس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةية دؤر باش هاتووة ماددةي شةشةم، كاك فرسةت دةَلَيت راسـترت وايـة    كاصلة، ئةو تةكصيليئةوةش 

يـةعين هيضـي بـؤ    . اليرتـب التجـاوز علـى االراضـي الزراعيـة ايـة حقـوق للمتجـاوز        لةجياتي ييثبت بكرَيتـة  
بــؤ ئــةوةي ئــةو لةنطيــة نــةمَيرَيت  يرتــب للمتجــاوز علــى االراضــي الزراعيــة ايــة حقــوق هلــم،النامَيرَيتــةوة، 

دةخيةمــة دةنطــةوة بــة ( اليرتــب للمتجــاوز علــى االراضــي الزراعيــة املتجــاوز عليهــا ايــة حقــوق قانونيــة لــه )
 كورديش بيخوَيررةوة 

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ئةوة كورديةكةى كادرة؟ بيخوَيرةوة كاكة

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هـيض مافَيـك بـؤ ئـةو كةسـة تؤمـار ناكـات كـة دَيـدةِرؤيى          , دَيدةِرؤيى لةسـةر دةوى كشـتوكالَ   :مادةى شةشةم
 .كردووة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, دوايى كورديةكةى ضاك دةكةيرةوة, بةعةرةبيةكةى خبوَيرةوة

 :زادبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .ال يرتب للمتجاوز على االراض الزراعية املتجاوز عليها اى حقوق قانونية لة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةستى بةردبكاتـةوة؟  , دا نييةيكَى لةطةَل, كَى لةطةَليةتى دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون, دةخيةمة دةنطةوة
دوايـى ضـاكى   , كاك خليل ئةطةر خةلةىل ئـةلف و يم و شـتى وا هـةبوو   , بوَل كراةبة كؤى دةنط ق, ونفةرمو

 .فةرموون, ةى دواتر كة دةكاتة شةشةم ئَيستاكةدفةرموون بِرؤنة سةر ماد, بكةنةوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :مادةى شةشةم

 :ة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةدةكدثَيشريار دةكةين ما
ــةوة    ــاية دةيانطرَيت ــةم ياس ــةكانى ئ ــةى كوكم ــةو دةويان ــدا ئ ــةوة , لةكاَلةتَيك ــا بيانطرَيت ــةكانيان , ئيتيت خاوةن

بةموَلك تؤمـار دةكـرَين و بـةناوى ئـةوان     , رووبةرى دةوةى ئيتيتا كرا و قةرةبوو دةكرَيرةوة 3%بةِرَيذةى لة 
لةياسـاى هـةمواركراوى يةكـةمى     1662سـاَلى   3جَى كردنى ياسـاى ذمـارة   جيا دةكرَيرةوة لةبةروارى جَيبة

 .1662ى ساَلى  3ياسايى ئيتيتا و جياركردنةوةى دةوى ذمارة 
 :زادبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ,مةوةئَيستا من ئةصَلى ثِرؤذةكة دةخوَيرة, ئةوةى مامؤستا كاكة خوَيرديةوة راى ليذنةى قانونيية
 (:شةش)ئَيستا رةقةمةكةى بؤتة ( املادة السابعة)

مـن مسـاحة   % 3يف حالة مشول هذه االرضي باالطفـاء فيـوعض صـاحب حـق التصـرف بنسـبة        :املادة السادسة
 .االرض

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ان بهَيرمـةوة كةد دةكةم بـةبريت , راى ليذنةى قانونيش مامؤستا كاكة خوَيرديةوة, ئةوة ئةصَلى ثِرؤذةكةية

رةنطـة  , لةطةَل جةنابى وةدير كؤبوونةوةمان كـرد , كة راى ليذنةى قانونى و كشتوكاَل و شارةوانى ثَيكةوةية
ئـةوة لـة   , بـةَيم دؤريرـة بـةم شـَيوةية طةيشـتيرة قةناعـةت      , يان دوو برادةر ئيختيالفى هـةبَي  , برادةرَيك

شـة قانونةكـةمان وا لَيكـرد كـة لـة رؤذى دةرضـوونى       ئـةوة بةتايبـةتى ثـاش موناقة   , بةرذةوةندى جوتيارانة
واتة قانونى رةقـةم ثَيـرج كـة بـؤ     , نةك لة رؤذى دةرضوونى ئةو قانونة, جَيبةجَى بكرَى( 5)قانونى رةقةم 

نةك لة بؤ ئةوةى , ئةو قانونةش لةو رؤذةوة جَيبةجَى دةكرَى, ى داوة% 18و % 2ئيتيتاى ئةرادى دةرضووة 
 .كاك عبدالرمحن فةرموو, ديان ئيجرائاتيان وةرطرياوة دةرةرمةند نةبنئةو فةيكانةى كة ئةر

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بَلـَيني ئـةو دةويانـةى كـة لـة      , ئةوة روون نيية, دةَلَى لةكاَلةتَيك ئةو دةويانة/ يةكةم, دوو تَيبيريمان هةية
ئـةوةى كـة جـةنابى سـةرؤك ثةرلـةمان ئامـاذةى       , وةية بَيـت جـوانرتة  بةم شـيَ , هاتووة( أ)مادةى يةكى بِرطة 
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ــاية   ــةم ياس ــوونى ئ ــة رؤذى دةرض ــَيني ل ــرد بَل ــاية  , ثَيك ــةم ياس ــى ئ ــةجَى كردن ــة رؤذى جَيب ــةك ل ــةرؤذى , ن ل
كـة ئـةم ياسـاي ئةتيتايـة     , هـةر وا دةَلـىَ  ( 5)ضونكة لةياساي ئةتيتاى ذمـارة  , ةوة(5)دةرضوونى ياساي ذمارة 

 .دؤر سوثاس, كرَى لة رؤذى دةرضوونى ئةم ياساييةجَيبةجَى دة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة  , بـؤ ئـةوةى وةختمـان ديـاتر لـَي نـةكوذىَ      , ((5)من تـاريخ اصـدار قـانون رقـم     ), موَيكةدةكةت راستة
موقتـةرةكى  % 3, جةنابى وةديريش ثاشى كؤبوونةوة هاتووة و قسةى دؤرى لةسةر كراية, موناقةشة كراية

كـة ئـةوة هــني بَيـت و ثرٍِؤذةيــان    , ئَيمـة داوامــان سـةرؤكى ككومـةت كــردووة   , ةيكان بـووة و راديــن ثَيـى  فـ 
, ئـةوةمشان تةسـبيت كـردووة   , لةرؤذى دةرضوونى قانونةكـة بَيـت  , لة موناقةشةشدا ثَيمان طؤِريون, ناردووة

, سؤدان خان دةسـت ثَيبكـةين   دةتانةوَى قسة بكةن لةسةر ضى؟ با لة, لةبةرئةوة يةعرى موناقةشةكة نادامن
 .فةرموو

 :بةِرَيز سؤدان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةعقولـة مـن لـةدواى دةرضـوونى ئـةو      , لةهةموو ياسايةك دةبـَى عةدالةتـة كؤمةَييةتيةكـة رةضـاو بكـةين      
بـةم قانونـة   , سةبةى ككومةت بِريار دةدات ئةردةكةى من ئيستمالك بكـات , منوونةيةك دةهَيرمةوة, قانونة
ةوة وةكـو  (5)بةَيم ئـةوةى ئةردةكـةى ثـَيش سـاَلَيك داطـري كـراوة لـةدواى دةرضـوونى ياسـاي ذمـارة           , دةكرَى

تَيدةطةم قابيلـة  , من بةس لةسةر ئةو خاَلة, دةدةيرَى% 3وةَي لة , وةكو مرةتَيك بيكةين لةسةريان, خَيرَيك
 .سوثاس, خؤ ئةوةندة طَيل نييم

 
 

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ
ئــةوة , بــةَيم ئةطــةر بتخوَيرــدباوة خةليتيةكــةت بزانيبــا ئــةوهات نــةدةطوت , مــن وام نــةوتووة, كاشــاكى تــؤ

ئةوة فةقةت لةقانونى ثَيشـوو ئاماذةمـان   , نةك هني, مةبةستى ئةو ئةردانةية كة بةعةقد لةطةَل ككومةتن
, ثارضة دةويةك كة هيض ناكـاتن , دةويةك تةنيا قةرةبوو بكرَيرةوة بة ثارضة, ئةوانةى بةعةقد دَين, ثَيكرد

بؤية ئـةو ثِرؤذةيـة تةقـديم    , كةقيشيان بوو, كةركاتى فةيكى ئحتيجاجيان كردبوو و, جةمعياتى فةيكى
 .ئةوة يةك, كراوة

لـة  % 3يـةعرى ئـةو   , ئَيمـة خؤمـان دةَلـَيني لـة رؤذى دةرضـوونى قانونةكـة      , ئـةوة خَيـر نييـة   / دووةميريش
 .كاك باردان فةرموو, داناوةمان (5)قانونى رةقم 

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( 5)بةِراسـتى كـاتى خـؤى لـة ياسـاى ذمـارة       , من ئةطةر ضى تةئيدى ئةو رَيذةية دةكةم بـؤ جوتيـار دابرـرىَ   
, ةعويز بكرَيرةوةدؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان تةئيدى ئةويان كرد كة عقودى دراعى ت, ليذنةى كشتوكاَليش
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, نـةك لَيـرة  , بةَيم جَيطاى ئةو مادةية لة ياساى ذمارة ثَيرجةوة هةية, بةداخةوة ئةو ثَيشريارة رةت كرايةوة
كوكمةكانى , دةَلَى ئةو رووبةرة دةويانةى كة بؤ نةفعى عام بةر ئييتراد كةوتوون, (4)لةمادةى يةك بِرطةى 

كةواتــة ئةمــة جؤرَيــك لــة , بةشــَيكة لــةم ياســاية, ديــادة دةكــرَى باشــة مادةيةكــة, ئــةم ياســاية نايانطرَيتــةوة
ئـةو رووبـةرة   )مادةى يةكى بِرطةى شةش لـة ياسـاكة دةَلـَى    , تةناقود نيية لةطةَل بِرطةى شةشى مادةى يةك

دةويانة بةدةر دةبـن لةطـةَل كوكمـةكانى ئـةم ياسـاية كـة دابـةش كـراوة و طرَيبةسـتيان لةسـةر كـراوة لـةو             
% 3ئةمة تةناقود ناكات لةطةَل ئةو , هى ثِرؤذةكة, (تةرخان كراون بؤ مةبةستى سوودى طشتىدةويانةى كة 

 .دةَلَى بةدةرة؟ سوثاس, ئةو مادةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, رَيطا بة جةنابى وةدير دةدةمةوة وةَيمت بداتةوة
 :وةديرى كشتوكاَل/طيببةِرَيز عبدالعزيز 

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
ئَيمـة يـةك قتـةعمان    , ئةم خاَلة جاران سةد دؤمن طةر تـةعاقودَيك هـةبَيت  , وةكى جةنابَيتة ئيشارةتت ثَيدا

, يـةعرى سـةير بكـة فةرقةكـة ضـةندة     , ئَيمة ئَيستا كةوت هةدار و ثَيرج سـةد مـرت دةدةيـن   , مرت داوة 300
كةوت هةدار و ثَيـرج سـةد   , تة كرنمرت دةدةى ئَيستا وةك قانونَيك تةسيبتى كةقى وى ها 300يةعرى لة 

, ضـونكة ئةمـة عةمةليـةى ئيتيتائـة    , من هيض تةعارودَيك نابيرم لةطةَل مادةى يـةك , ئةطةر سةد دؤمن بَيت
 .سوثاس, دةبَيتة سةكةنى

 
 
 

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةى بةدةردةبن لة كوكمةكانى ئةم ياسايةكة دابـةش  ئةو رووبةرة دةويا)هاتووة ( 4)لةمادةى يةكى بِرطةى 
ليذنـةى  , (كراون و طرَيبةستيان لةسةر كـراوة لـةو دةويانـةى تـةرخان كـراون بـؤ مةبةسـتى سـوودى طشـتى         

بــؤ ئــةو عةقدانــةى كــة بــة ئييتــراد و  , يــان كــردووة% 3ياســايى و كشــتوكاَل ثَيشــريارى قةرةبووكردنــةوةى  
دةبَيـت  , ئـةم ثَيشـريارة لـةم ياسـايةدا جَيطـةى نابَيتـةوة و      , سوودى طشـتىية بؤ ( إفراز و اطفاء), ئيتيتاكراون

ضـونكة تـةناقود   , نةك لةم مادةيةدا جَيطـةى بكرَيتـةوة  , ئيتيتا و ئييتراد بكرَيت( 5)تةعديلى قانونى ذمارة 
 .سوثاس, دا(1)هةية لةطةَل بِرطةى شةشةمى مادةى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, بدةوةكاك شَيروان وةَيمى 
 :رىبةِرَيز شَيروان عبداهلل كيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ضونكة لَيرة ئَيمـة تةسـبيتى كـةقى تةصـِروفمان     , هةتا رادةيةك مومكيرة قسةكةى كاك باردان راست بَيت 
لَيـرة دةَلـَى   , بةنيسـبةت فةقـةرة يـةك لـةمادة يـةك     , كردية بةنيسبةت عقـود و بةنيسـبةت مـوةدةع علـيهم    

 ,(ستثنى من احكام هذه املادة املساحات املوزعة و املتعاقد عليها من االراضي املخصصة الغراض النفـع العـام  ي)
دةبَى ئَيمة ئيسثاتى تةصـِروفةكة  , لَيرةدا ناكرَى, بةبَى بةدةل دةبات, مةناى ئةوةية ئةوة بةبَي ئيتيتا دةبات

 .سوثاس, ئيرجا مةمشوىل بكةين بة ئيتيتاوة, بكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةن بةِرَيز

 .واية كاك شَيروان؟ فةرموو, ماناى واية ئةو فةقةرةية دياد هاتووة لةوَى
 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئيتيتـا دةكـرَى و   , لةسةر ئةساسى ئـةو نـةفعى عامـة   , نةفعى عامى تَيداية, خؤى ئةطةر ئيتيتا بكرَى عادةتةن
من ثَيم وايـة ئـاخري   , يان بةثَيى ئةو قانونة مةتةعاقود بَيت, جا ئةطةر بة تاثؤ بَيت, تةعويزى بؤ دادةنرَى

يستثنى مـن احكـام هـذه املـادة املسـاحات املوزعـة و املتعقـد        )كة فةقةرة شةشة دةَلآ , بِرطة لَيرة دياد هاتووة
 .سوثاس, (عليها من االراضى املخصصة الغراض النفع العام

 :نبةِرَيز سةرؤكى ئةجنومة
كـة  , خؤ قسةى كاك باردان راسـتة , ئةوجا موتةعارد بووة, ئَيستا ثاش ئةوةى كة تةعديلمان كردووة مادةكة

لةطـةَل  , هـني دةكـات  ( 5)دةَلَى لة رؤذى دةرضوونى قـانونى رةقـةم   , ئَيمة ئةسةرى رةجعيمان دا بةو مادةية
, لـةوَى دةيداتـةوة  , ةطـةر شـتَيك هـةبَيت   لةوَى ئيستسراى دةكات ئ, ئةو بِرطةية كة لةوَى هاتووة موتةعاريزة

كةلـةوَى  , بـةَيم دةكـرَى ئـةو فةقةِرةيـة ئيزافـة بكـةين      , ناتوانني بطةِرَييرةوة مادةى يـةك دةنطمـان بـؤ داوة   
و قانون التعديل االول لقانون اطفاء و افراز من الفقرة السادسة من ( 5)تاريخ اصدار قانون رقم من )دةَلَين 

 .فةرموو, كاك عمر, كاك باردان واية؟ لَيرةدا برووسرَى, (ا القانوناملادة االوىل من هذ
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةَيم ئةطةر فةقةرةيةك ئيزافة بكرَى بَلـَى  , ئةوة تةعارودة لةطةَلى, تةبيعى رايةكةى كاك باردان دؤر راستة

لةناكيةى تةشريعى ضؤن وارد دةبَى ئيستسرا لةسـةر ئيستسـرا   , ئيستسرا لةسةر ئةو ئيستسرايةى فةقةرةية
ئةو مةسـةلةي  , واباشرتة وةكو كاك باردان باسى لةسةر كرد, بكرَى؟ ئةطةر وارد نةبَى و تةشريع رَيطا نةدات

خبرَيتـة قـانونى رةقـةم    , تةعديلَيكى قانونى رةقةمى ثَيرج بكرَى, تةعويزة من ثَيم باشة تةعويز بكرَيرةوة
, وةك لـةوةى كـة ئيستسـرا لةسـةر ئيستسـرا بكـرىَ      , ئةوة شةرعيةت و قانونى خؤى ديـاتر وةردةطـرىَ  , رجثَي

 .سوثاس
 (:بةَلَين)حممودبةِرَيز محد عبداهلل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, يةعرى هَيشـتا نةبوويتـة ياسـا   , بةَيم ئَيمة ئةو ياسايةى ئَيستا بةطشتى دةنطمان بؤ نةداوة, من ياسايى نيم
بةَيم هَيشتا نةبوويتة , ئايا بؤ ناكرَى؟ ئةطةر ياسا بَيت راستة دةبَى ئَيستا ثِرؤذةكى تةعديل تةقديم بكةين

بـةَيم بـؤ نـاتوانني ئـةو     , بؤ ناتوانني ئَيستا ئيلغاى بكةين؟ راستة ئَيمة دةنطمان بؤ مـادةى يةكـةم داوة  , ياسا
 .سوثاس, فةقةِرةية ئيلغا بكةين بة دةنطدان

 :ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
لةبةرئــةوة ئةطــةر ضــى , تــاكو ئــةمِرؤ شــتَيك كــة دةنطــى بــؤ درا ناطةِرَيـــتةوة بــؤى  68خــؤى ثةرلــةمان لــة 

بةَيم باشرتة ئَيمة دةنطـى بـؤ   , لةوَيش بةدةل بة بةدةل دةعييتة, ناكيةى دمانةوانى دةبَى بةدةل لةو ياساية
, كةظـدة سـاَلة لةسـةري دةِرؤيـن    , قَيكة لةسةر ئسـلومبان يةعرى خةر, بطةِرَييرةوة سةر مادةى يةكةم, بدةين

لةطةَل نيزامى داخلى ناطوجنَى كةدةَلَى مادةيـةك كـةدةنطى بـؤ درا ناطةِرَيتـةوة سـةرى ئـيال بـة ثِرؤذةيـةكى         
دوايـى  , مادةيةك كة دةنطـت بـؤدا نـابي بطةِرَييتـةوة سـةرى     , لة ثةرلةمانانى جيهانيش واية, ياسايى نةبَيـت

اسـتثناءاََ مـن حكـم الفقـرة     ), بؤية مادةى شةش بـةو صـيغةية دةخيوَيرمـةوة   , وونةوةى ئيعتيادىدةبَيتة كؤب
السادسة من املادة االولي من هذا القانون يف حالة االطفاء املشمولة باحكام املادة االولي من هذا القانون يعـوض  

بامسـائهم اعتبـارا مـن تـاريخ      من مساحة االراضى املطفاء و تسـجل ملكـا صـرفا و مفـرزة    % 3اصحابها بنسبة 
لســنة ( 3)قــانون التعــديل االول لقــانون اطفــاء و افــراز االراضــى رقــم  8001لســنة ( 5)نفــاذ القــانون رقــم 

 .سارة خان فةرموو (1662
 :ثريوت خضر سارابةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ناوضـــةى , ةم درابـــوونثَيشـــرتة بةناوضـــةى موكةرةمـــة لةقةلـــ, ســـةبارةت بـــةو ناوضـــانةى كـــة ســـروورين

, (لـةرؤذى دةرضـوونى ياسـاكةوة   )ئَيسـتا لَيـرة دةَلـَى    , نةتوانراوة قانونةكة لةوَى تةتبيق بكـرىَ , قةدةغةكراو
بــؤ منوونــة , دةويــةكى دؤر هةيــة, خــةَلكَيكى دؤر, ةوة ئــةوة قــةرةبوو دةكرَيرــةوة(5)يــةعرى ياســاى ذمــارة 

قــةرةبوو , ئيتيتــا نــةكراون( 5)ةوَى ثــَيش ياســاى ذمــارة لــ, كــةوةكو منوونــة دةيهَيرمــةوة, لةناوضــةى ثشــدةر
ثــَيم خؤشــة جــةنابى وةديــر , كَيشــةكةيان ضارةســةر نــةبووة( 5)يــةعرى بــة ياســاى ذمــارة , نةكراونةتــةوة

مةعقول نيية , يةعرى بةِراستى ئةو ناوضةية ثَيويستى بةوةى هةية ليذنةيةكى تايبةتى بؤ دابررَى, لَيرةية
ئَيستا لةو ياسايةش كَيشـةكةيان هـةر ضارةسـةر    , مشوىل نةكردن( 5)لة ياساى ذمارة ئةو خةَلكة ضى بكات؟ 

 .سوثاس, كةقى خؤشيانة, ئةو خةَلكة ضى بكات باشة؟ يةعرى قةرةبوو نةيطرتوونةتةوة تا ئَيستا, نابَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راعة ديراسةتيان تةقـديم بكـاتن لةسـةر    داوامان كرد لة وةدارةتى د( 5)ئةطةر لةبريت بَيت لة ياساى ذمارة 
, قسـةى نـةكات  , ئـةوةى قسـةى كـردووة   , (5)ئاخر ئَيمة ناتوانني بطةيرة سـةر قـانونى رةقـةم    , ئةو ناوضانة

 .كاك عو ان فةرموو
 ( :بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ضى بيكات؟ ئَيستا هةر لةهةولَير خةَلك هةيـة عاردةكـةى   قةرةبوو نةكرابَيتةوة  8001ئةدى ئةوةى ثَيش 
ئـةوة نايطرَيــتةوة لـةو    , عةردةكةى بةبةر فراوانكردنى شار كةوتووة 8001ثَيش , قةرةبووى وةرنةطرتووة

 .ئةوة ض بكات؟ سوثاس, ياساية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قـانونى  , بؤيـة لـةبريتان ضـووة   , دا ضووةشةش مانطى بةسةر( 5)قانونى رةقةم , بؤ ئةوةى لةبريتان نةضَيت
ئـةو ثِرؤذةيـة داواى كـردووة    , ثِرؤذةيةك بووة لةييةن ككومةتةوة هـاتووة , كة لَيرة دةرضووة( 5)رةقةمى 

, لـة سـلَيمانى ثَيشـرت بـة بيسـت بـة دواددة بـوو       , كة رَيذةى ئيتيتا كردنى ئةرد لة كوردسـتان تةوكيـد بكـرىَ   
شتَيك هاتة ثَيشةوة ئةى ئةوانةى كة طرَيبةسـ ؟ لـةوَى   , يا ئةوةمان كردووةئَيمة تةن, بوو 2بة  18ئَيستا 

, كـةقيش بـوو ئيحتيجاجـات    , ئيحتيجاجـات دؤر بـوو  , ومتان طرَيبةست قةرةبوو بكرَين بة ثارضـة دةويـةك  
ومتـان  , بؤية ئيقتريامحان كـرد لةسـةر ككومـةت   , دؤر دؤر دةفتةرَيك دةكات, دةَلَيت ثارضة دةوى هيض نيية

بـؤ  % 3, ثاشى ديراسةت رَيذة دانـرا , رَيذةيةك دابرَيت, كومةت بةضاوَيكى عةدالةتةوة تةماشاى ئةوة بكاتك
بةعةقـةد  , مةملوكـة بـؤ دةوَلـةت نييـة    , يـةعرى موَلـك صـرف نييـة    , ئةو فةيكانةى كة بةطرَيبةسـت بـوون  

ئيزافـة كـرا لةسـةر    % 3ئـةو   ,ئَيستا بؤ ئةوةى دةرةرمةند نـةبَي  , ئةوة دةوى وةرطرتووة, لةطةَل ككومةتن
, ثَيشـرت رَيـذةى تـر هـةبووة    , لـةرؤذى دةرضـوونيةوة  ( 5)جا ئـةو قانونـةى رةقـةم    , (5)ئةو قانونةى رةقةم 

ئَيممة ناتوانني ثَيشى , ئةطةر كَيشة هةبوايةش ضارةسةر كراوة, هةشت بة دواددة و كَيشةش نةهاتؤتة ثَيش
فـةرموو دكتـؤر   , بـا وابكـةين غـةدر لـةوانى ئَيسـتا نـةكرىَ      , ةينثَيرج ساَل فةيكَيك غةدرى لَيكراوة باس بك

 .كةمال
 
 

 (:كمال كةركووكى. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــة   ــةكى كةساس ــة نوقتةي ــرىَ   , ئةم ــت بك ــةكى دروس ــةوةى موعالةجةي ــؤ ئ ــةم  , ب ــريار دةك ــن ثَيش ــةيانى , م ب
ليذنةى دراعة و ياسايى و جةنابى وةدير مادةكة بةجوانى رَيك , ىتةئجيل بكرَى بؤ بةيان, جةلسةمان هةية

مـن ئـةو ثَيشـريارة بةثةسـرد     , ئةطـةر رةدامةنـديان لةسـةر بَيـت    , بةيانى بيهَيررـةوة ثـَيش ثةرلـةمان   , خبةن
 .دؤر سوثاس, دةدامن
 :عبداهلل نصراهلل بةِرَيز باردان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــة با  ــة دةريبةك ــرتيش ل ــن ثَيش ــردم ــم ك ــرَى   , س ــاد بك ــؤ دي ــدةى ب ــةو بةن ــةردة  )داوا دةكــةم ئ ــةو ق ــار ل جوتي

ئــةو قـةرارة لــة عرياقــيش  , (كشـتوكاَليانة دةبوردرَيــت كـة ثــَيش دةرضـوونى ئــةم ياسـاية كةوتؤتــة ئةسـتؤى     
ئـةم  , ئيعيتاى جوتياريان كرد لةو قةردانةى كـة كةوتؤتـة ئةسـتؤى ثـَيش دةرضـوونى ئـةو ياسـاية       , دةرضووة

 .دؤر سوثاس, فةيح ببوردرَيت كة ثَيشرت كةوتؤتة ئةستؤى, زافة بكرَىبِرطةى بؤ ئي
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـآ  , مرـيش داواى لَيبوردنتـان لَيدةكـةم دةبـَى سـةفةر بكـةم      , ماندووش بووين, با سةعاتَيك فرصةت بدةين

فـةرموو  , ةوام دةبـني دؤريرةيـة بـةرد  , دةسـتى بةردبكاتـةوة؟ فـةرموون   , دةيةوَى بةردةوام بني بـَى فرصـةت  
 .فةرموو, بيخوَيرةوة بؤ ئةوةى دةنطى بؤ بدةين

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ةى شةشدماد
ئةو دةوييانةى كوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتـةوة  , بةدةر لة كوكمةكانى بِرطةى شةشةمى مادةى يةكةم

بـة مـوَلكى   , لـة رووبـةِرى دةوي ئيتيتـاكراو قـةرةبوو دةكرَيرـةوة     % 3ِرَيـذةى  ئيتيتا دةكـرَين خاوةنـةكانيان بة  
ى ســاَلى (5)لةبــةروارى دةرضـوونى ياســاى ذمــارة  , صـرف تؤمــار دةكــرَين و بــةناوى ئـةوان جيــا دةكرَيرــةوة  

ى ســاَلى (3)لةياسـاى هـةمواركراوى يةكــةمى ياسـاى ئيتيتــا و جياكردنـةوةى دةوى كشــتوكاَلى ذمـارة       8001
1662. 

 :ةِرَيز عونى كمال سعيد بةدادب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

  :املادة السادسة 
يف حالـة إطفـاء االراضـى املشـمولة باحكـام      , استثناءا من حكم الفقرة السادسة من املادة االوىل من هذا القـانون 

ل ملكـا صـرفا و   مـن مسـاحة االراضـي املطفـاء و تسـج     % 3يعوض اصحابها بنسبة , املادة االوىل من هذا القانون
قـانون التعـديل االول اطفـاء و افـراز      8001لسـنة  ( 5)مفرزة بامسائهم اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقـم  

 .1662لسنة ( 3)االراض رقم 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
اتةوة؟ دةستى بةردبك, كَى لةطةَليدا نيية, دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليةتى, دةخيةمة دةنطةوة

 .كاك عبدالرمحن فةرموو, دوو كةس لةطةَليدا نيية, بةدؤريرة قبوَل كرا, فةرموون
 :رضابةرٍَِيز عبدالرمحن امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ضةند بارَيكى نائاسـاى و دروفـى كوردسـتانى خؤمـانى بةسـةردا هـاتووة      , ديارة كةرتى كشتوكاَل و دةويةكان

خـةَلك  , دةوروبـةرى جادةكـان  , موكةرةماتى طونـدةكان , روورى طوندةكان كراوةس, دةستكارى لة دةوى كراوة
, لةوةِرطـة بطةِرَيتـةوة بـؤ طونـدةكان    , بؤ ئةوةى ئةو دةويانة بطةِرَيرةوة, من ئةوةم  نووسيوة, ضؤتة ثَيشةوة

ــد بطةِرَيتــةوة  ــةرةماتى طون ــةك, موك ــو مادةي ــوارةوة ناطرَيتــةوة  , وةك ــةى خ ــاية ئــةم دةويان دةوى : ئــةم ياس
ئةو شوَيرانةى تةصيتية نةكراون تـا ئـةو كاتـةى    , دةوى دةوربةرى طوندةكان, دةوى قةراغ جادةكان, لةوةِرطة

 .سوثاس, ئةوة خاَلى ضوارةمة, ئةوة ثَيشريادى سارة خانة, تةسوية دةكرَين
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 : رىبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــة هــةمووى تةســبيت كرايــة بــةطويَ     ــةت ئةوان ئــةوة قــانونى  , ئــةوة قــانونى مةِراعييــة  , رةى قــانونى تايب
, ثَيويست ناكات ئَيمة لَيرة تةسبيتى بكـةين , هةمووى بةطوَيرةى قانون تةسبيت كراية, موكةرةماتى تورقة

تةعـديلمان كـرد لـةو    ( 60)ئةطةر لةبريتان بَيت مادة هةشت لـةقانونى  , من كةد دةكةم ئةو تةودحية بدةم
يـان  , مادة هةشتةكةش ئـةوة بـوو ئـةو ئةراديانـةى كـة تةسـوية نةكرايـة       , بِريارمان لةسةرى داثةرلةمانة و 

كـة  , ئةوانة بـةناوى ككومـةت تةسـجيل كرابـوو    , قةراراتى تةسويةى ئيكتيسابى دةرةجةى قةتعى نةكردبوو
واتة ئةو , ونئةو كةقةمان ئيعادة كردةوة بؤ ئةو خةَلكانةى كة بةفعلى لةسةر ئةردةكة بو, تةعديلمان كرد

ئةمانـةش  , مةمشول بوو بةو قةرارةى كـة لَيرةمـان دا و  , شةريت كدوديةى كة سارا خان ئيشارةتى ثَيدةدات
 .دؤر سوثاس, قانونى ئيتيتا هاتووة( 5)بةو تةعويزةى كة لةقانونى ئيتيتا رةقةم , بةو قانونة مةمشول دةبن

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةطـةر بـةناوى خؤتـة ئـةوة هـيض     , ر نـا بـةناوى ليذنـة دةخيةمـة دةنطـةوة     ئةطة, ئةطةر سةكبى دةكةيتةوة

 .فةرموو
 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةيانى ئـةو دةَلـَى    , داطـري كـراوة  , بةس سروورى ئةوةى كة ئامـاذةم ثَيكـرد هـةمووى شـَيواوة    , بةناوى خؤمة

 .سوثاس, م لةطةَل ئةوةش سةكبى دةكةيرةوةبةَي, سروور نةماوة, كةقى تةصروفم هةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, تكاية, مادةى دواتر خبوَيرةوة
 

 :مصطفى بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :بوويتة كةوتةم: مادةى هةشتةم
بةدواداضـوونى و ليذنـةى تـر     بةبِريارى وةديرى كشـتوكاَل ليذنـةكانى دةوى و دارى و سةرثةرشـتى كـردن و    

لةبةر روناكى رَيرماييةكانى كة , ثَيكدةهَيررَين بؤ جَيبةجَى كردنى كوكمةكانى ئةم ياساية بةثَيى ثَيويستى
 .وةدارةتى كشتوكاَل دةريان دةضوَيرَى

 :زادبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راعة جلان االراضي و االشراف و املتابعة و جلان اخرى لتنفيذ احكـام  تشكل بقرار من وزير الز :املادة السابعة 
 .هذا القانون حسب االقتضاء على ضوء التعليمات التى تصدرها وزارة الزراعة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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علـى جملـس الـوزراء و اجلهـات     )لةبةر ئةوةى لةمادةى ياددة دةَلآ , ئةو مادةية ديادة, ئةوة تةكصيل كاصَلة
كة ئةو مادةية شـةتب  , دةخيةمة دةنطةوة, ئةوانة هةمووى دةطرَيتةوة( ذات عالقة تنفيذ احكام هذا القانون

, كـَي لةطةَلـدا نييـة   , دةسـتى بةردبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو مادةيـة شـةتب بكـرىَ      , بكرَى
 .مادةى دواترفةرموو بؤ , بةكؤى دةنط ئةوة شةتب كرا, دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةديرى كشتوكاَل بؤى هةية رَيرمايى ثَيويست بؤ ئاسانكاريى جَيبةجَى كردنى كوكمـةكانى   :مادةى كةوتةم
 .ئةم ياساية دةربضوَيرَى

 :زادبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .لوزير الزراعة اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفذ احكام هذا القانون :ةاملادة السابع
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةستى بةردبكاتةوة؟ , دا نييةيكَى لةطةَل, دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليةتى, دةخيةمة دةنطةوة
 .فةرموو, موقتةرةكى تؤ ضى بوو, بوَلكراةبةكؤى دةنط ق, فةرموون

 :هةركى ؤدؤبةِرَيز سةردار صباح ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشــريارةكة ئــةوة بــوو , جــةنابت طوتــت وةَيمــت دةدةمــةوة, مــن ثَيشــريارى موقتــةرةكَيكى تــادةم كردبــوو
, ئةطـةر ككومــةت ثَيويســتى بـة ثــِرؤذة هــةبوو  , (ئيتيتـاكردنى دةوى يــان ئيســتمالك كـردن قةدةغــة بكــرىَ  )

 .سوثاس, بيكِرَيتةوة, بَيتمةسةلةى نةفعى عام 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمـة  , ئةوة ثَيش ساَلَيك و ضةند مانطَيك ثِرؤذةيةك تةقديم كرا بـؤ ثةرلـةمان  , راستة ومت وةَيمت دةدةمة

, دةتـوانن ئَيسـتاكة بـةهؤى ليذانـةوة موتابةعـةى بكـةن      , ناردمان بؤ ككومةت ومتان رةئيتان لةسةرى بدةن
ئةو موقتةرةكة لةبةردةم ككومةتة , ةتا بةهؤى كاك سعد بؤضى تا ئَيستا وةَيم نةدراوةتةوةبزانن لةككوم

 .فةرموو, مادةى دواتر هةشتةم خبوَيرةوة, دةبَى بةدواى دا بضن
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديدارةكان كوكمةكانى ئةم ياساية جَيبـةجآ  ثَيويستة ئةجنومةنى وةديران و ييةنة ثةيوةن :مادةى هةشتةم

 .بكةن
 :زادبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون :املادة الثامنة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

باى نص قانونى او قرار يتعارض مع احكام هـذا  اليعمل )موقتةرةكَيك هةية , ئةو مادةي دةيةم, ثَيش ئةوة
اليعمـل مـع اى نـص    )ئةو مادةى ثَيشرت مادةى نؤ , ضونكة بؤ ئةوةى تةفسرياتى جياواد نةكرَيتةوة, (القانون

دةسـتى  , كـَى لةطةَليـةتى بـؤ ئيلغـا كـردن     , دةخيةمـة دةنطـةوة بـؤ ئيلغـا كـردن     , ئـةوة ديـادة  ( قانونى او قـرار 
, بـةكؤى دةنـط ئـةو ئيلغـا كـرا     , دةسـتى بةردبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَلدا نييـة , بةردبكاتةوة؟ فةرموون

كـَى  , (على اجمللس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيـذ احكـام هـذا القـانون    )ئيرجا مادةى تر كة خوَيردتةوة 
ئـةو  , فـةرموون  دةسـتى بةردبكاتـةوة؟  , كَى لةطةَلدا نيية, لةطةَل ئةو مادةية دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون

 .بِرؤ سةر مادةى ثاشى, مادةيةش بةكؤى دةنط قبوَل كرا
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :مادةى نؤيةم

ــةرمى       ــةى ف ــة رؤذنام ــرَى و ل ــةجَى دةك ــوونيةوة جَيب ــةرؤذى دةرض ــاية ل ــةم ياس ــتان )ئ ــائيعى كوردس دا (وةق
 .باَلودةكرَيتةوة

 :زادل سعيد ببةِرَيز عونى كما
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية 

 
 

 :سعيد مةمخورى طاهر بةِرَيز غيتور
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثـَيم باشـة دةنطـدان لةسـةر ئـةو      , هةيـة  مـن ثَيشـريارَيكم  , ثَيش ئةوةى ئـةو مادةيـة دةنطـى لةسـةر بدرَيــت     
ئـةو ياسـاية كـة دةنطمـان لةسـةريدا      , ئةطةر ئـةوةش نـاكرىَ  , دةنطى لةسةرى نةدةين ئَيستا, مادةية دواخبرَى

مـن تةئكيـد دةكةمـةوة سـةر ئـةو      , جَيبـةجآ دةكـرىَ   160بَلَيني لةو كاتـةوة جَيبـةجَى دةكـرَى كـة مـادةى      
وابـزامن كـةقى   , ضـونكة داواى دواخسـترم كردبـوو   , من قسـةم نـةكرد  , هةموو دوَيرَى قسةيان كرد, قسةيةى

, كةقـة عةدالـةتَيك هـةبَيت لةسـةر ئـةو قسـةية      , تةفصيالتى تر دةم, خؤمشة قسةى بكةم لةو مةسةلةية و
ئـةو ناوضـانة   , مـن دوَيرـَيش باسـى ئـةوةم كـرد     , ئةطةر بوار بدةيت قسة دةكةم, من تا ئَيستا خؤم راطرتيية

مـن  , ئَيستاش ئَيمة لةثةرلةمان بةياسا غةدريان لَيدةكةيرةوة, بن غةدرَيكى دؤريان لَيكراوةتووشى دةرةر دة
, و كةنـديراوة و قةرةضـؤغ و طـوَير و ئةوانةيـة    , ناوضـةى مـةمخورة  , تايبةت ئةو ناوضةى كة تَييدا شـارةدام 

و عةردانةى كة موَلكيش دواتر ئة, ئةوة خاَلَيك, هةموو ئةو عةقدانةى هةبوون ثَيشرت بةناوى عةرةب كراوة
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ئةوانةش هـةمووى  , قؤضانى رةش, خةَلكةكة تاثؤى رةشى هةبوو, دةى و دارى كة موَلكى صرف بوون, بوون
ئَيسـتا بةشـَيك لـةو عةرةبانـة     , ثاشـرت بـة عةقـد دراوة بـة عـةرةب     , ئيتيتا كرا بؤ وةدارةتـى ماليـةى عَيراقـى   

كةواتـة  , ةقى خؤيانة بَين داوا بكةن بةناويان بكـريَ ك, كة خةَلكى ئةو ناوةضةيةن, خةَلكى ئةو ناوةضةيةن
ئةطةر نـا ئـةو   , بؤية من داوا دةكةم دةنطدان لةسةر ئةو ياساية دواخبرَى, ئَيمة غةدريان لَيدةكةين بةِراستى

 .سوثاس, (جَيبةجَى بكرَى 160ئةو ياساية لةكاتى جَيبةجَى كردنى مادةى )مادةيةى بؤ ئيزافة بكرَى 
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

سـَى  , خسـتمانة دةنطـةوة دوو  , دوايـش كـة جـةنابت لـة دةرةوة بوويـت     , دوَيرَى ئةو قسانةت كرد كـاك غيتـور  
ئَيمة ومتان هةر وةختَيكى مـادةى  , كاك باثري بوو, كاك عو ان بانى مارانى, دةنط موئةيدى جةنابت بوون

خسـتمانة  , ئـةو مـادةى كـة خوَيردرايـةوة    , ئةو قانونة تةتبيق دةبَى و مةمشولة ثَيـى , جَيبةجَى بكرَى 160
 .فةرموو, دةنطدان

 (:دانا) خضربةِرَيز قادر سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ياساية جَيبةجَى كردنى دةطةِرَيتةو بؤ دةرضـوونى  , تةسبيتمان كرد 1ئَيمة لةمادةى , ئةو مادةية ديادة
 .سوثاس, (5)ياساى ذمارة 

 :بةرٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَليةتى دةسـتى  , دةخيةمة دةنطةوة, يان قانونةكة هةمووى؟ فةقةت ئةو فةقةرةية, تةنيا لةو مادةية

ئَيسـتا  , بةكؤى دةنط قبوَل كـرا , دةستى بةردبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليدا نيية, بةردبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو, تةوةهؤكارةكانى ئةم ياساية خبوَيرَي, داوا دةكةم لة كاك عبدالرمحن

 
 

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 هؤكارةكانى دةرضوونى ئةم ياساية
بـةخاوةن كردنـى دةويـةك دةوى و دار و    , ديارة دةوى و دار و خاك بةشَيكة لة ناسرامةى هـةموو ميللـةتَيك  

ــتى و هة     ــةرى خؤشةويس ــار و بةكارهَير ــةر جوتي ــايى لةس ــَيوةيةكى ياس ــات   بةش ــاتر دةك ــؤدى دي ــت و دَلس س
ــةمى    ــادكردنى بةره ــةخاك و دي ــةر ب ــن    , بةرامب ــةرى دةدةي ــانى وةبةرهَير ــايةش ه ــةم ياس ــةروةها ب ــة , ه ك

تا لة قةيرانى كـةمى  , سةرمايةكةى خباتة كار بؤ ثِرؤذةى كشتوكاَلى طةورة و بةكارهَيرانى تةكرةلؤذياى نوَى
لةهةمووشــى طــرنطرت , يشــى خؤراكمــان ثــارَيزراو بَيــتتــا رادةيــةك ئاسا, بةرهــةمى نــاوةخؤ ردطارمــان ببَيــت

, دةوى طران بةها دةبَيـت , ثاراسترى رووبةرى دةوى كشتوكاَليةكانة و بةكارهَيرانى بؤ مةبةستى كشتوكاَلى و
بةرادةيـةكى طوجنـاو قـةرةبووى ئـةو     , شارةوانةكانيش بةرةو ناوضة بةردةَينةكان دةضـن بـؤ نيشـتةجَيبوون   



 161 

ى باش دةبن بؤ كـةرتى كشـتوكاَل و   :ئةمانة هةنطاوَي, َيتةوة كة بةر كوذانةوة كةوتوونخاوةن دةويانة دةكر
 .رَيكخسترةوةى دةوى و دار لةبةر ئةم هؤيانة ئةم ياسايةمان دةرضوواند

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ....يةعرى, من شتَيك ئَيستا هةر لة ئةسبابى موجةبة كردية
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ثِرؤذةكـة بـة   , بةهـةر كـاَل تـادة خوَيردرايـةوة    , هؤكارةكانى دةرضـوواندنى ئـةم ياسـاية هـى تـؤ كـةمرت بـوو       
كَى لةطةَليةتى دةستى بةردبكاتـةوة؟  , هةمووى ثَيكةوة دةخةمة دةنطةوة, هؤكارى دةرضوواندنى ئةم ياساية

بةدؤريرـةى دةنـط   , كةوت كةس لةطةَلدا نييـة , فةرموون دةستى بةردبكاتةوة؟, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون
, ئومَيــد دةكـةم ببَيتـة ثَيشـكةوترى بــوارى كشـتوكاَل و خزمـةت كردنـى كشــتوكاَل و      , ئـةم ياسـاية قبـوَل كـرا    

ئـةو فةيكانـةى كـة طرَيبةسـ  خؤشـحاَل      % 3لةبةرذةوةندى خةَلكى كوردستان بةتايبةتى فةقةرةى رَيذةى 
سـبةى  , دؤر سـوثاس , ثَيش ئةوةى كؤتايى بة دانيش  بهَيـرني , طةر قسةيةكت نييةجةنابى وةدير ئة, دةبن

, تا دووسبةى بةردةوام بوونة لةسةر فةقةرةى دووةم و خوَيردنةوةى ثِرؤذةى ياساى وةدارةتى خوَيردنى باَي
بـةخَير   دؤر 10:30سـةعات  , بة ِرؤذى ذيرطة 14/6لةطةَل طيتتوطؤكردن لةسةر ثِرؤذة ياساي دانانى رؤذى 

 .فةرموون, بَين سةرضاو
 
 

 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                          – كوردستان                      عَيراق    – كوردستان  
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 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\4\2رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 

 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/4/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     8/6/8002رَيكـةوتي   شةممة ضوار رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)ر كاتذمَي  
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, رتَيري ئةجنومـةن بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـك   , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (6)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

ي (6)انيشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا د, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بـةم   دا 8/6/8002ي ثَيشريوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت

ثرؤذةي ياساي وةدارةتي فَيركردني باآل و توَيذيرةوةي دانسس هةرَيمي كوردستان خوَيردنةوةى يةكةمى  -1
 .ديرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةييةن ئةجنومةني وة, عَيراق –
كة لةييةن ئةجنومةني , خسترةِروو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني راوَيذكاري باآل -8

 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي هةموو ساَلَيك بة رؤذي ذيرطةي  14/6خسترةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بِرياري داناني رؤذي  -3

 .ن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةيية, هةرَيمي كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
خوَيردنةوةي يةكةمي : دانيشترةكةمان دةكةيرةوة، بةرنامةي كار بريتية لة يةك بةناوي طةلي كوردستان

عَيراق كةلة ييةن  -وردستان ثِرَوذةي ياساي وةدارةتي فَيركردني باآلو و توَيذيرةوةي دانستين هةرَيمي ك
خشترةروو طيتتوطؤكردني ياساي ئةجنومةني راويذكاري باآل : ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، دوو

خسترةِروو وطيتتوطؤكردني ثِروذةي بِرياري داناني : كةلةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، سَي
ي هةرَيمي كوردستان كةلةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ى هةموو ساَلَيك بةِرؤذي ذيرطة14/6رؤذي 

 .ثَيشكةش كراوة
سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك فاروق مجيل وةديري داد و بةِرَيز كاك سعد وةديري هةرَيم بؤ كاروباري 
ثةرلةمان و بةِرَيز كاك حممد عمر سةرؤكي ئةجنومةني شوورا دةكةين كةبةهاوكاري كاك فاروق هاتووة 

 .درة لة طةَلمان، بةخَيربَيت سةرضاووكا
 .داوا لةليذنةي ياسايي ئةكةم بَين لة شوَيين خويان دانيشن

خاَلي يةكةم لةبةرنامةي كار خوَيردنةوةي يةكةمي ثِروذةي ياساي وةدارةتي فَيركردني باآل وتوَيذَيرةوةي 
اوة ئةم ثِرؤذةية برَيتية لة عَيراق كةلةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كر -هةرَيمي كوردستان 

شةست مادة و ضاب دةكري و ئاراستةي ليذنةي ثةروةردةو خويردني باآل وليذنةي ياسايي وة ئةنداماني 
 .ثةرلةماني دةكةين
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خسترةروو وطيتتوطؤكردني ياساي ئةجنومةني راويذكاري باآل كةلةييةن : دةضيرة سةر خاَلي دووهةم
اتوة، داوا لةليذنةي ياسايي دةكةم خاَل بةخاَل ثِرؤذةكةو راثؤرتةكة ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كر

 .خبوَيررةوة
 :كريم حبري عبداهللِرَيز ةب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 بابةت راثؤرتي ليذنةي ياسايي
بؤ  11/8/8002كوردي، رَيكةوتي  8101بةنداني ي رَي 86ليذنةي ياسا بةياني رؤذي شةممة ريكةوتي 

ليكوَليرةوةي ثِروذةي ياساي راويذكاري باآل كة لةييةن ئةجنومةني وةديراني هةرَيمي كوردستانةوة 
ثَيشكةش كراوة و دواي خوَيردنةوةي يةكةمي لةثةرلةمان لةدانَيشتين نائاسايي ذمارة يةكي رؤذي 

راوة، ثاش طيتتوطؤو را طَوِريرةوة بةئامادةبووني وةديري دادو دا هةواَلةي ليذنةكةمان ك 10/1/8001
راوَيذكارةكاني ودةسةآلتي دادوةري و سةرؤكي ديواني دادوري هةرَيم ليذنةكةمان راثورت و راسثةردةكاني 

 .خؤي لةبارةي ثِرؤذةكةوة وةك ئةمةي خوارةوة ثَيش كةش دةكات
ضونكة ئةو ياسايانةي لةهةرَيمدا كاريان ثَي دةكرَيت ض  ليذنةكةمان لةسةرةتاوة تةئييدي ثِرؤذةكة دةكات،

لةلدواي نووسيين ياسايي و ض لةبارةي راويذكاري ياسايي و ض لةبارةي دادوةري و ئَيداري و ناكَوكي ئيداري 
و ض لة بارةي يةك بوون و يةك خستين ياسايي و داروشترةوةي ياساييةوة روون نني، جا لةبةر ئةوةش 

دةدطايةكة لةدةدطا جَي بةجَي كارةكاني وةدارةتي دادو ئَيشوكارةكانيشي بةيةك جاري كةئةم دةدطاية 
دةسةآلتي دادوةري جياكراوةتةوة، هةروةها بؤ ئةومةبةستةش كةدادطاي ئَيداري بؤ يةكةم جارة 
كةلةهةرَيمدا دامبزرَيت و ئةجنومةني بةدةبس فةرمانبةراني هةرَيميش بَيتة كايةوةو هةل بؤ 

ةراني هةرَيم برةخسيت لةبردةميدا تانة لةبِريارطةرلَي بطرن كةسةرؤكةكانيان دةرهةكقيان دريان فةرمانب
دةكةن، ليذنةكةمان ثاش لةضاوكةوتين هةموو ئةوانة ثَيش نياددةكات ديباجةيةكي نوَي بؤ ثِروذةكة 

عَيراق، هةر وةها  –تان دابِرَيذَيت و ناوي ثِرؤذةكة بكرَيت بةياساي ئةجنومةني راوَيذكاري هةرَيمي كوردس
دجنريةي رخيسونةكانيش بةهةمان شَيوادو ياساو بِريارةكاني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق 

وة بة هةَلة لة ثِروذةكدا هاتووة خبرَيتةوة  31بةنوسني برووسرين و دجنريةي مادةكانيش كةلة مادةي 
ةكة ثيشرياد دةكات وةك ئةوةي خوارةوة لةبارةي مادةي يةكةمي ثِروذةكة، ليذن: سةربان، يةك

 .مةبةست لةم داراوانةي خوارةوة لةم ياسايةدا مةعراكاني برامبةريانة: دابِرَيذيتةوة، مادةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيم، هةرَيمي كوردستان : يةكةم
  .مةن، ئةجنومةني راويذكاري هةرَيمئةجنو: دووةم

 .ي هةرَيمسةرؤك،سةرؤكي ئةجنومةني راويذكار: سَييةم
 :سةرَوكي ئةجنومةن  بةِرَيز

 .ئةصلي مادةكة خبوَيرةوة، مادةي يةكةم دوايش رةئَيتان لةسةري بدةن
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 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .عَيراق –ياساي ئةجنومةني راوذكاري باآلي هةرَيمي كوردستان 
 دةروادةي يةكةم

 دامةدراندن و ئاماجنةكان
ئةو دةستة واذانةي لة خوارةوة هاتوون ئةم واتانةي بةرامبةريان دةطةيةنن، يةك هةرَيم، : يةكةممادةي 

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 .عَيراق –ئةجنومةن، ئةجنومةني راوَيذكاري هةرَيمي كوردستاني : دوو
 .عَيراق –سةرَوك، سةرَوكي ئةجنومةني راوَيذكاي هةرَيمي كوردستان : سَي

 :زادب كمال سعيد ونيبةِرَيز ع
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .العراق -قانون اجمللس االستشاري االعلى القليم كوردستان 
 الباب االول

 التأسيس واالهداف
 .يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازائها: املادة االوىل

 .العراق -االقليم، اقليم كوردستان : اوال
 .ستشاري القليم كوردستان العراقاجمللس، اجمللس اال: ثانيا
 .العراق -الرئيس، رئيس اجمللس االستشاري القليم كوردستان : ثالثا

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .جنومةنبةِرَيز سةرَوكي ئة

اجمللس االستشاري االعلى : سبةت ناوي ياساكة، بةراسس لةئةجنومةني وةديران هاتووة بةقانونيئَيمة بةني
دواي ئةوةي، ئَيمة لةطةَل جةنابي وةديرو لةطةَل دادوةرة بةِرَيزةكان دانيشتني، العراق،  -ستان القليم كورد

بؤ ئةوةي جملس الشورى لالقليم، هاتيرة ئةو قةناعةتة كة ثَيويستة ناوي ئةم ياساية بطَوِرَي بةياساي، 
انةي كة هاتووة لةياساكة بةراسس ئةو ئَيختيساس: لةياساي عَيراق، دوهةميريش: نيزيك بَيتةوة يةكةم

لةخؤ بطرَيت، ئةمة ثَيشرياري ئَيمة بووة و جةنابي وةديريش موافةقةتي كردووة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةي 
 .بةِرَيزو ئةنداماني ثةرلةمانة

 
 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

 .مةجلَيسةكة جةنابي وةدير، توديك ئةطةر رووني بكةيتةوة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان ئةم ناوة تادةيةو
 :وةديري داد/بةرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِرَيزان ئةنداماني ئةجنومةن، دؤر سوثاس بؤ دةعوةمتان بؤ ئةم دانيشترة، ئَيمة لةطةَل ليذنةي قانوني  
ييتاقةي كة وةخس خؤي دانيشتني و ئةو ئيتييتاقةي كة ئَيستا كاك شَيروان خوَيرديةوة، طةيشتيرة ئةو ئيت

ناوةكةي بطؤِرين و ببَيتة مةجليسي شوورا، ئةوةش ثَيم وابَي بةئيتييتاقي ئَيمةو ليذنةي قانوني بوو و 
 .ئَيمةيش رةدامةندين لةسةر ئةو مةسةلةية، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سايي ئيقترياكي ئةطةر كةس قسةي نية، ئةوة مادةي يةكةم موستةلةكاتة وناوةكةيشي كةوةكو ليذنةي يا

كرد و جةنابي وةديريش موافةقةتي لةسةر كردووة، ئَيستا دةبَيتة مةجليس شووراي هةرَيم، 
 .جملس الشورى يقليم كوردستان: بةعةرةبييةكةي

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثةسةند كرا، ثَيويستة ئيعادةي نةدةر بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، ئَيمة ئةطةر ناوي ياساكة بةو شَيوةي كة
لةبِرطة دوويش بكرَيتةوة، لةمادة يةك و لةهةمان كاتدا ئَيعادةي نةدةر لةبِرطة سَييش بكرَيتةوة بةهةمان 

 .شَيوة هةر وةكو ناوي ياساكة، دؤر سوثاس
 :روذان فةرموو. بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن د

 :القادر امحدذان عبدؤر.دبةِرَيز 
 .ئةجنومةنرؤكي بةِرَيز سة

تةنها ثرسيارَيكم لة ليذنةي قانوني هةيا، ئاية ئةو ئةجنومةنة هةمان ئةجنومةنة كة لةمادةي ضواري  
ياساي وةدارةتي عةدي هاتووة، ئةطةر هةمان ئةجنومةن بَي، ئَيمة دةنطمان لةوَي بؤي داية بةناوي 

داد بَي بؤية لَيرة ثَيويست بة  مةجليسي ئيستيشارية، وةهةر وا دةنطمان دا كة سةر بةوةدارةتي
 .طيتتوطؤناكات، ئةوة ثرسيارةكةم بوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثرسيارةكةت بةجَيية، فةرموو كاك شَيروان

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان ثةسةند كردووة ئَيمة كة طيتتوطؤمان لةسةر ياساي وةدارةتي عةدل كرد كة بةو ناوة ئةو ياسايةم 
كةلةتةنزميي وةدارةتي عةدل هاتووة، بةآلم ئَيمة لَيرة ئيشارةمتان بةو مةسةلةية داية، ئةطةر لةمادةكاني 
داهاتوو خبَويريرةوة يان لة ِراثؤرتي ليذنةي قانوني ئيشارامتان بةوة داية، وة لةبةر ئةوةي ئةو ياساية 

ئةبَي ناوي ئةم ياساية لةياساي وةدارةتي عةدليش بطَوِرَي،  يكيق لةبؤ ياساي ةدارةتي عةدلية ئيعتياديةن
 .دؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثري خدر سليمان فةرموو
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 :خليل سليمان خضر بةِرَيز
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ا، بة سةرةجني ئةم بارة دمانةوانية بةَلكو ئةو ثيشريارية كة هاتووة كة بةعةرةبي ئةبَيتة مةجليس شور
كورديش وشةي راوَيذكار وة شيوةتدار هةية، كارش نيشانة دةعييتية، يةعين ناجاري كاري ثَي كةن لةطةَل 
ثةيظي شَيوةتدارم هةيةد كورديدا هةم ئةركي ئيوة نيزيكرتدةكا، ضونكة ئةظة ئةركي ليذنةي ياساية، نةية 

بابةتة يةك ييةت بكات، ئيرجا شيوةتدار  تةنةا راوَيذكارية، بةَلكو جابرة ديادة تريش بِرياربدةت، طةلةك
 .هةم نيزيكي ناظ نيشاني عةرةبيش بَيت وة هةم نيزيكي ئةركي ئَيوةش بَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 كاك ئارَيز رةئيت ضية بةو موستةلةكةي؟

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ةم لةبةر ضاوي بطري، ئيمة هةموو جارَي ئةو كَيشانةمان ِروو بةِروو دةبَيتةوة، من رةئييكم هةية كةدةك 
بةِرَيزتان بِرياردةن، ئَيمة سَي و ضوار كةس ثَيش ئةوةي ياساكان سياغة بكرَيت وة ثَييدا بضيرةوة و 

ان بؤ بكات، مةسئولييةتةكةش  ئةطريرة ئةستَو، يان ئةوةتا ليذنةيةكي دمانةواني دامبةدرَي لَيرة ئيشةكامن
 .جا من بؤ هةمووي قسة ئةكةم، ئةكرَي لَيرة هةموو كَيشةكامنان لةكَوَل بَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .موقتةرةكةكة باشة، كاك شوقي فةرموو

 :بةِرَيز شوقي كسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ادةي يةكة ئةوة، دؤر سوثاسنادامن مادةي دوو كةقمان هةية موناقةشةي لةسةر بكةين يان م
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مادةي يةك وةكو وتوومانة جار جار ئيختيالف مان هةية لةسةر دماني كوردي، بؤية ئةسةلةكة لةسةر 
دماني عةرةبي دةنطةكةي بؤ دةدةين و ض ئيختيالفَيك هةبَي لةناكيةي دماني كوردي دوايي دةكرَيت 

ةدماني كورديدا دوايي رَيك كةون لةسةري و تةسبيس بكةن، مجال حممد قادر ئةوانةي ثسثؤرن و شارةدان ل
 .فةرموو

 
 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
تةبيعي من ثِراو ثِر ثشتيواني ئةو تَيبيريةو ئةو ثيشريادةي ليذنةي ياسايي دةكةم، ضونكة ئيشي ئةو 

كاني دةسةآلت، ئيرت لة هةرضي مةجاليك ليذنةية بةكةقيقةت ئيستيشاري نية، تَيداضوونةوةية، بة بِريارة
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هةبوو بَي و ئةو نارةداييةي تةقديم ئةكرَي و ئةمة لةدةريشةوة هةر عةيين تةقريبةن ناوي هةية ثَيي 
 .مةجليسي كولةفا، بؤية من ثشتيواني ليذنةي ياسايي دةكةم، دؤر سوثاس( طران جوري)دةَلَين 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وَيررةوة بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنط دانةوةبةعةرةبييةكةي بيخ

 :زادكمال سعيد ب بةِرَيز عوني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :فيما يتعلق باملادة االوىل من املشروع تقرتح اللجنة القانونية اعادة صياغتها كاالتي
 .يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازائها لغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .العراق –االقليم، اقليم كوردستان : والا
 .اجمللس، جملس شورى االقليم: ثانيا
 .الرئيس، رئيس جملس شورى االقليم: ثالثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك عوني، اجمللس تةعرييتةكةي جملس الشورى لالقليم دةبَيت، ئةوة ضاك بكةن، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لة 

 .رموون، كَي لةطةَليدا نية؟طةَليتيدةست بَلردكات؟ فة
 :رؤذان عبدالقادر امحد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةخَير، ئاخر لةمادة دوودا ئيمة دَيني باسي دةكةين كةسةر بةوةدارةتي دادة، كةسةر بةخَو نةبَي، ئيرت 

وو دةنطمان بؤ مةجلسي شوراي ضي؟ ثَيشرتيش، ثَيش ضةند مانط ياساي وةدارةتي عةدملان دةركرد، هةم
 .مةجليسي ئيستيشاري دا، باش ضوار مانط ناوي ئةو ئةجنومةنة بؤ بطورين؟

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةرضةند دةنطمان بؤ داية، بةآلم كاك عوني شةركَيكي بكة، فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاد
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةِرَيز 

، لَيرة تةنها ناوةكةمان طؤِري، مةجليس شورا لالقليم لةجياتي سةبارةت ثِرسيارةكاني دكتورة روذان
 .مةجليسي ئيستيشاري سةر بةوةدارةتي دادة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مادةي دووهةم خبَويرةوة

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةجنومةني شوراي هةرَيمي كوردستان دادةمةدرَيت، هةرَيمدا ئةجنومةنَيك بةناوي  لة: ةي دووةمدماد
لةييةني كارطَيِريةوة، ثةيوةندي بةوةديري دادةوة دةبَي و ثَيك دَيت لة سةرؤك و جَيطري سةرؤك و 
راويذكاران كةذمارةيان لةكةوت كةس كةمرت نةبَي ولةياديدةدةرَي راوَيذكاران كة ذمارةيان لةنيوةي ذمارةي 

 .بَيراوَيذكارن كةمرت نة
 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
العراق، يرتبط  -يؤسس يف االقليم جملس يسمى مبجلس االستشاري االعلى القليم كوردستان : املادة الثانية

اداريا بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين اليقل عددهم عن سبعة اشخاص 
 .اليزيد عددهم عن نصف عدد املستشارين ومستشارين مساعدين

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةيداين و لةسةر رَوشرايي ئةو طؤِرانكارييةي كةلةناوي ياساكدا دةر كرا، ئَيستا 
قليم جملس شورى يسمى يؤسس يف اال: ئيعادةي سياغةمان كردوةتةوة، بةمةبةست مادة دوو بةم شَيوةية

العراق، يرتبط اداريا بوزير العدل ويتالف من رئيس ونائب للرئيس  –جملس شورى اقليم كوردستان 
 .ومستشارين اليقل عددهم عن سبعة ومستشارين مساعدين اليزيد عددهم على اربعة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ردوةتة اربعة، دؤر راستة، ضونكة بؤ ئةوَي ئةبَي ئةو مويكةدةي كةليذنةي قانوني دايةتي، كة نصيتةكةي ك

 .تةكديد بكرَيت، نابَي بةو شَيوة بَيت
 .فةرمووطالباني نوري مجيل . د كاك, كَي ئةيةوَي قسة بكات؟ با دةست بَلردبكات، بؤ ئةوةي ناوي برووسم

 :بانيةاَلتنوري مجيل . بةِرَيز د
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ناوي ئةجنومةني شوراي هةرَيمي كوردستانة، دةسةآلتةكاني لةراستيدا دةسةآلتَيكي بةثَيي ئةم قانونة كة
فراوانة، بةثَيي ئةم قانونة دادطايةك دروست دةكرَيت بةناوي دادطاي ئَيداري لةثاَل دةدطاي ديواني تةدويين 

وةندي دار ئةبَيت قانوني، ئةويش هةر ئةكةوَيتة سةر ئةركي ئةم ئةجنومةنة، بةآلم لة رووي ئيداريةوة ثةي
بةوةدارةتي دادةوة لةبةر ئةوةي كةوا بةشيك لةئةركةكاني ئةم ئةجنومةنة كاري دادطةيية، وائةدام كةوا 

كة ئَيمة لَيرة لةم ثةرلةمانة دةنطمان  8001ي ساَلي 13بةثَيضةوانةي قانوني دةسةآلتَي داوةري ذمارة 
ومةنة كارةكاني دابةش بكرَيت بةسةر دوو ييةندا، بؤي دا، بؤية من ثَيشريادي ئةوة ئةكةم كةوا ئةم ئةجن

ييةنَيك وةكو ديواني تةدويين قانوني دةدطايةكي راويذكاربَيت بؤ وةدارةتي دادو ككومةتي هةرَيمي 
كوردستان لةثاَل ئةوةي كةوا مةككةمةي ئَيداري، بةآلم مةككةمة ئَيداريةكة سةر بة مةجليسي قةداي 

لةوةدارةتي دادةوة و لةمادةكاني ديكةيشادا دياتر رووني ئةكةيرةوة، دؤر  ئةعال بَيت و سةربةخو بَيت
 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غيتور فةرموو

 :سعيد خمموري طاهربةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اي وةدارةتي بةباوةِري من دةبوا ئَيمة ياس: من ثشتطريي رةئيةكةي دكتور نوري دةكةم ئةوة يةك، دوويش
دادمان هةموار بكراداية لةبةر ئةو طوِرانكارييةي دواجار ئةومان لَيرة موناقةشة بكرداية و دةنطمان لةسةر 
دابواية، ثَيش هةمواركردنةكة، باوةِرناكةم ئَيمة شتَيك بكةين ثاشرت لةسةر ئةساسي ئةوة بَييرةوة ياساكة 

 .كردايةو دواجا طيتتوطؤمان لةسةر بكرداية، لةطةَل رَيزمداهةموار بكةين، دةبوا هةمواركردنةكةمان ثَيشرت ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شوقي فةرموو 
 :بةِرَيز شوقي كسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي ئةو مةجليسة، بةشَيك لةكارةكاني لةمةسةلةي قةداية، بةثَيي دستوري عَيراق كة ئَيستا ئَيمة 

هاتووة كة دةسةآلتي دادوةري سةر بةخؤية، ئةوةش لةبةر ئةوةي كاري  16دةكةين، لةمادةي  كاري ثَي
دادوةرية، بةشَيك لة كارةكاني بابَلَيني ئةو مةجليسة، بؤية من بةثةسةندي دةدامن كةئةوة ئةو 

رتي جيا نوري ئاماذةي ثَيدا ضؤن لةيةك. ئَيستيقالليةتةي قةدا بثارَيزي، دةكري ئةوة وةكو بةِرَيز د
دةكرَيتةوة، ئةوة رةنطة كارَيكي فةني بَيت، بةآلم من بةش بة كاَلي خؤم لةطةَل ئةوةم كةبة هَيض شيوةيةك 
بوارة دادوةرَيةكةي ئَيداريةنَيش سةر بةوةدارةتي عةدل نةبَي، بؤ ئةوةي كة فيعلةن ئَيمة لةذَير دةوئي ئةو 

سةآلتي دادوةري بكةين لةكوردستان و لةعَيراقيش، مةباديئة دستوريةي كة هةية، ئَيمة ثارَيزطاري لةدة
بؤية من تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة ثَيويستة ئةوة هةيئةيةكي موستةقيل دةبَي، مةجليسي 

وة ئيال ئاخريية، ئةوة رةنطة كاريكي فةني بَي، بةآلم ئةو ئَيستقالليةتةي خؤي ... موستةقيل دةبَي
لةطةَل قانوني وةدارةتي عةدل ئةوة ئَيمة دةتوانني فةقةرةيةك دياد بثارَيزَي، ئةطةر موتةعارديش بَي 

 .بكةين بؤ ئةوةي كة عيالجي ئةو مةسةلةيةش بكةين كةثَيشوو تر تَيثةِريوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مالسعدالدين فةرموو 
 :بةِرَيز مالسعدالدين مال عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ق هةية لةبةين ئةو مةجليسي ئيستيشاريةي كةئَيستا هةية وةلةبةين ئةو مةجليس ئيستيشاريةي فةر

وةدارةتي عةدل، ئةو مةجليس ئيستيشارية يةعين ئةو مةجليس شوراية كةتادة ناومان لَيرا، ئةوة 
لة  بةمةرسومي ئيقليمي دةبَيت، يةعين كةتا رةئيس و موستةشارين بةمةرسومي ئيقليمي دادةنرَين و

مادةكاني ئاخريدَيت، لةباشان من هةندَيك مويكةدةم هةية لةسةر مادةي دووهةم، وةديري عةدل بكرَيتة 
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لةثاشان ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين ويرتبط اداريا بوزارة العدل،  :وةدارةي العدل، يةعين
 15بان  18طةر بةكةييتي خؤي ييقل عددهم عن سبعة، يةعين ئةطةر ييقل عددهم عن سبعة، يةعين ئة

موستةشاريش دابين هةر ئَيعتيادية، نابَيت عةدةدي دياد دابررَيت، يةعين ييزيد، ضَونكة لةكة ي 
قةراراتةكان لةناو داخيلي مةجليس دةبي بة كزوري نصيتي موستةشارين بَيت، ئةو موستةشارانةي كة 

بطَوِرَيت و بَلَين ( ييقل)دةبَي ئَيستا او  كةقي تةسويتيان هةية كة مةوجودن لةناو مةجليس، كةواتة
ييزيد عددهم، يةعين ئةو موستشاريرةي كة كةقي تةسويتيان نية لة تةسويت، دةبَي نصيتي موستةشارين 
كةكةقي تةسويتيان هةية مةوجودبن هةتا من جانب الرئيس، ئةجنا تةرشيحي ئةصوات دةكرَيت، دؤر 

 .سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك ئارام فةرمووكا
 :بةِرَيز ئارام رسول مامرد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مادةي دووةم، ئاماذة بة تةئسيس كردن و دامةدراندني مةجليسَيكي شوراي باآل دةكات لة هةرَيم كوردستان، 
ديارة تةئكيد لةسةرؤك و جيطري و عةدةدي موستةشاريريش ئةوةي كة كاك سعدالدين باسي كرد، من ثَيم 

اية كة ئةم مادةية ثَيويستة ئَيستا بكرَيتة دوو بةش، ئةو بةشةي كةئاماذة بةئةوة دةدا كةرةبس هةية و
لةناكييةي ئيداريةوة بةوةديري عةدل و ئةمة لةمادةيةكي تر بَي سةر بةخَو، لةبةر ئةوةي مادةي دووهةم 

ةوة لةِرووي ئيداريةوة تةنها تةعرييتي تائسيسي ئةو مةجليسة دةكات وة ئةو بةشةي كةرةبس دةكات
بةوةدارةتي عةدل لةو مادةية جَيي نابَيتةوة، من ثَيشريار دةكةم ئةمة مادةيةكي تري سةر بةخؤبَيت، بؤ 
ئةوةي ئةمة لةتةعرييتي ئةو مةجليسة شوراية كةم نةكاتةوة كة لةوةسةتيدا هاتووة كةدةَلي لةرووي 

ةيةكي سةر بةخَوبَيت، ثَيم واية بةقةوةت ترة، دؤر ئيداريةوة رةبس بةوةدارةتي عةدل دةبَي، ئةمة لةماد
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتور كمال فةرموو

 (:كمال كركوكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيت، واتا لَيرة هةر وةكو كاك سعدالدين ئاماذةي ثَي كرد كةئةَلي راوَيذكاران ذمارةيان لةكةوت كةمرت نةب 
كةدةلَيت دةتوانن دياتر ئيزافة بكةن، بةآلم ياريدةرةكاني راوَيذكار لَيرة ئيشارةي ثي نةدراوة كةلةنيوةي 
دياتر نةبَيت بؤ ئةوةي هاوكاري راوَيذكارةكان بكةن، بةآلم لَيرة ئةَلِي نابَيت دياتر بَيت، ئةطةر راوَيذكار 

ةضوار نابَيت تَيثةِر بَيت، بَوية نةصي مادةكة وةكو خؤي ئةم هةر ل 80يان بووة  15، يان بووة 10بووة 
 .مبَيرَيت، من تةئييدي ئةوة دةكةم وئةوة دروست ترة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابي وةدير بؤ ئةو مويكةدانةي كةلةسةر داري ئةنداماني ثةرلةمان هات، ئةطةر جةنابت تةوديح 
 .بدةي يان وةآلم بدةيتةوة

 :وةديري داد/صادق فاروق مجيلَيز بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي برادةران دوو مويكةدةياندا، رةئيشيان هةية، يةكَيكيان دةربارةي قانوني وةدارةتي داد بوو، 
مةفرودة قانوني وةدارةتي داد تةعديل بكراباية ئيرجا ئةو قانونة دربضواية لةبةر ئةوةي نيزاع ثةيدا 

ين جياوادي ثةيدا دةكات لةسةر قانوني وةدارةتي داد، من لةو برادةرانة دةثرسم كة وةخس دةكات، يةع
خؤي قانوني دةسةآلتي قةدائي موناقةشةكرا هةر هةمان ئةو برادةرانة كةدةنطيان بؤ دا ئةو قانونة ثاشي 

شريوان فةرمووي  قانوني وةدارةتي عةدل دةرضوو، باشة ئةي بؤ ئةو وةختة دةنطيان بؤ دا؟ خؤي وةكو كاك
هيض موشكيلةيةك نية يةعين، يةو قانونة مادام ثاش وةدارةتي داد دةرضووة، ئيرت ئةطةر شتَيك هةبَي 

دةربارةي ئيختيساسي ئةو : موخاليف بَي ئةوة كةمتةن ضارةسةر دةكرَيت، ئةوة يةكَيكيان، دووهةم
، كةمةككةمةي ئيداري، واتا مةككةمةية، ئةو مةككةمةية ئةطةر مويكةدة بكةين ناوةكةي لةخؤية

ئيشوكارةكاني ئيدارية، ئيشي قةدائي نابَيت راستة ناوي مةككةمةية، بةآلم ئةطةر دوايي بيَيرة سةر 
ناوةِرؤكي قانونةكة دةبيرني هةر دةعوايةك ئةطةر سييتةتي قةدائي تيدابَيت كةتا ئةطةر ككومةتيش 

ةككةمةية نايبيرَيت، يةعين ئيشي ئةو مةككةمةية ئةوة كاكم ئيعتيادي دةيبيرَيت، ئةو م. تةرقَيك بَيت
ئيشَيكي ئيداري سرفة، بؤية كة لةطةَل قانوني سوَلتةي قةدائي هيض جياواديةك دروست ناكات، دؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو 
 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: سَي بكةين كةهةدةيف دروست كردني ئةم دةدطايةية، دةبيرني سَي واجيباتي هةية، يةك ئَيمة سةيري مادة

سياغةي مةشروعاتي قانوني و : دةماني وةكدةي تةشريع، سَي: تةماشاي مونادةعاتي ئيداري دةكات، دوو
كدةي قرارات كة لةوةدارةتةكانةوة دةردةضَي يان لة ئةجنومةني وةديرانةوة دةر دةضَي، بةنيسبةت وة

تةشريع و وةكدةي سياغةي تةشريع ئةصال عيالقةي بةوةدارةتي عةدلةوة هةية عيالقةي بة سوَلتةي 
قةدائييةوة نية بةقةراري قةتعي، ئةوةي هةية و نية، مةككةمةي ئيداريةكةية، مةككةمةي ئيداري 

ن ياساةدا لةطةأل مةكاكمي مةدةني فةرقي، ئيختيصاصاتي مةكاكمي تايبةمتةندي خؤي هةية لةضةندي
خؤي دةديتةوة، بةيرةما ئيختيساساتي مةكاكمي ئيداري لةو ياسايا خؤي طرتيتةوة كة ئَيستا، ثاش ضةند 
ماوةيةك دةضيرة سةر مادةكانيان، بؤية كةد دةكةم برادةران ئةنداماني ثةرلةمان عةجةلة نةكةن لةو 

يان ثَي كرد، ئةوة تةماشاي نوري و برادةران ئيشارةت.مةسةلةية وة مةسةلةي سولتةي قةدائي كة د
مونادةعاتي بةيين ئةفراد دةكات، ض بةطوَيرةي قانوني مةدةني بَيت، ض بةطوَيرةي ئةكوالي شةخسي بَيت، 
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ض بةطوَيرةي قانوني جةدائي بَيت، بةيين ئةفرادو ئةفرادة تاِرادةيةك، بةيرةما مةكاكمي ئيداري ئةو 
داري دةدات كة لةدةدطاكاني ككومةت دةرةضَيت، يةعين مةسائيلةي كة دةيبيرَيت تةعن لة قةراراتي ئي

لةهةمان كاتدا تةعن لة قةراراتي ئيداري دةدا كةبةنيسبةتي موةدةفيريش دةردةضَيت، بةنيسبةت 
ئيرزيباتي موةدةيف دةوَلةت، بؤية بةراسس ئيشو كارةكاني مةكاكمي ئيداري غةيري ئيشوكارةكاني 

كمي ئيداري غةيري برةماكاني مةكاكمي مةدةنية، بؤية كةدم كرد مةكاكمي مةدةنية وة برةماكاني مةكا
بؤ بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةو تةودحية بدةم بؤ ئةوةي سورةتَيكي وادحييان لةئيختيساساتي 

 .مةككةمةي ئيداري و ئيختيساساتي مةكاكمي مةدةني هةبَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ب دابَيةتةوة، بةآلم كاك شَيروان و ليذنةي قانوني وةهةر وةها جةنابي وةديريش، ئةو من ئومَيدةكةم جةوا
موستةشارةكان تَودَي مةفهوم نية، مةجليسةكة ويتالف من الرئيس ونائب الرئيس ومستشارين ييقل 

 .عددهم عن سبعة، ومستشارين مساعدين
، ئةوةي يةكةميان لة كةوت كةمرت نةبَي دواتريش موستةشار هةر موساعيدة، خؤ دوو نةوع موستةشار نية

 .و ئةوي تريشيان لةضوار كةمرت نةبَي، ئةوة تَودَي واديح نية
 :رييدك ناصح بةِرَيز شَيروان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت موستةشارين تةبيعي موستةشارين لةقانونةكدا هاتووة كة مواسةفاتي ضية؟ وة خزمةتي ضية؟  

يش بةهةمان شَيوة مواسةفاتي ضية؟ وة خزمةتي ضةندة ديسان هاتووة وة لة هةمان موساعيدي موستةشار
كاتدا لةياساكةدا هاتووة موسـاعيد موستةشـار ضـَون دةبَيتـة موستةشـار؟ ئةطـةر هـاتوو سـَي سـاَل خزمـةتي           

مـة  هةبوو لةدةدطاكة لةقةبي موستةشار وةردةطـرَي، بـةآلم ئـةوةي ئَيمـة دامـان نـاوة ضـوارةكة، بةراسـس ئيَ        
تةماشاي دةدطاكـان ديكـةمان كـردووة كـة نـابَي لةضـوار موستةشـار ديـاتري هـةبَيت، بؤيـة ئـةوةمان دانـاوة،             
ئةطةر بةِرَيزتان رةئَيكتان هةبَي، يان بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان رةئَيكي تريان هةبَي، يان جةنابي وةدير 

 .رةئَيكي تري هةبَي ئةوة موناقةشةكة مةفتوكة و، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو 
 :ريكيدناصح روان بةِرَيز شَي

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنةب
موساعيد موستةشاري لة بةعزي قةوانيين دةوَلةتةكانا هاتووة وةكو قانوني ميسري و قانوني ئةردةني 

ة ئَيشةكاني جملسي شوورا ئَيبدائي وةلةهةمان كاتدا لةقانوني عَيراقيش هاتووة ئةو موستةشارانة كةئةوةي
مةشوةرةتة ئةو موستةشارانة هاوكاري ئةو مةجليسة دةبن لةبؤ ئةوةي مةشورةت بدةنة ئةو ئةجنومةنة 

 .يان ئةو ييةنةي كةداواي لَي دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 810 

خيربةي هةبَيت، لةسةر ئةو مةودوعة مةسةلةي موستةشار و موساعيدي موستةشار دةنط دةدةمة ئةوةي 
 .فةرموو كاك دكتور ناسيح و كاك دكتور نورالدين و كاك جةمال، دكتور ناسيح

 :رمضانناصح  غيتور . بةِرَيز د
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةو ضوار موستةشارةي كة وا دياري كراون وةكو موساعيدين كةوا ئَيستا لة وديزارةتةكان كاتي خؤي دياري 
يذنةيةكي موستةشاريني يةعين ئةجنومةنيكي موستةشارين بؤ راوَيذكاريةكةي، كران، ئةمة بؤ خويان ل

موستةشاريان بؤ ضية ئةمان؟ فةرقي دؤرة لةطةَل ئةوةي كةوا جةنابي كاك شريوان باسي كرد كة ئةوة بؤ 
وةدارةتةكان دانراون، لَيرة ئةمة جوداية، ئةمة عيالقةتي بةوةدارةت نية، ئةلَيرة خؤي ئةجنومةني 

 .يذكارية، ئةجنومةني شوراية، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةم ضوارة ديادة، لةطةل ريٍَِزو سوثاس داراو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتور نوري فةرموو 
 :تاَلةباني مجيل نوري. دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باسي لَي ئةكرَي ضونكة ضوار بةشَيك لة سةرجنةكةي من كاك دكتَور ناسيح رووني كردةوة، ئةوةي كة 

راوَيذكار ئةوة راوَيذكار بدةن بةوةدارةتةكان كةومتان لةهيض ودارةتَيكا نابَي لةضوار راوَيذكار دياتر هةبَيت، 
لَيرة ئةجنومةنَيك هةية ئةجنومةنةكة سييتةتي تايبةتيان هةية، ئةبَيت ثاشان دياري ئةكرَيت من 

بةو شَيوةي كةوا ثَيشريادكراوة ثةسةند بكرَيت با ئةو ئةجنومةنة  لةوباوةِرةدام كةتا ئةطةر قانونةكةيش
لةثَيرض ئةندام دياتر نةبَيت، ضونكة هةتا ئةندامةكاني دياتر بَيت كارةكان خراث تر ئةِرؤات، ثَيرض ئةندام 

، دؤر بةسةرؤك و جَيطرةكةيةوة وابزامن كافية بؤي كةوا بتوانَيَت ئةركةكاني ئةو ئةجنومةنة بةِرَيوة ببات
 .سوثاستان ئةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال فةرموو

 :قاسم حممد بةِرَيز مجال
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيمة ناوي مةجليسةكةمان طَوِري لةئَيستيشاريةوة بؤ مةجليسي شورا، ئةنداماني ئةو مةجليسة نابرة 
ية، يةعين بؤيان هةية كةموستةشاريان هةبَي، موستةشار، ئةبرة ئةندامي مةجليسي شورا ئةوان بؤيان هة

بؤضي ئةبَيت رةبت : يةعين ئةوان نابرة موستةشار، ئةوان ئةندامي مةجليسي شوران، ئةمة يةك، دووهةم
بَيت بةوةدارةتي عةدلةوة، من تَيبيريةكم لةسةر ئةمة هةية، تةبيعي ئةبَي رةبت بَي بةوةدارةتي عةدلةوة 

ليسة قةتعية، بةآلم قةراري مةجليسي قةدا قةتعي نية، مةككةمةيةك لةبةر ئةوةي قراري ئةم مةج
قةرارَيك دةر ئةكات خةَلك بؤي هةية تةمييزي كات، يةعين لةسةري بِروات، بةآلم قةرار ئةم مةجليسة 
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كةئةدريت بؤ طَوِريين هةر قةراريةكة كة لةييةن وةدارةتةوة و شتةئيداريةكانةوة درابَيت، قةراري ئةم 
 .قةتعيةو لةبةر ئةوة ئةو فةرقةي هةية مةجليسة

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين خؤي ئَيشكاليةكة لةوةداية كةئةو موستةشارةي لَيرةدا باس كراوة، بؤية ئيقتيباسَيك هةية ئةو 
موستةشارة لَيرة نية كة لةئةجنومةني وةديران هةية يان لةوةدارةتةكاندا هةية، ئةوة ناوي موستةشارة، 

لة دؤر وآلتاندا هةية، وةكو ئاماذةتان ثَيي كرد لة قانوني ميسري هةية، كةدةَلَيي موستةشار  رةنطة
مةنسةبَيكي طةورةية، يةعين دةورَيكي هةية، بةيم ئةطةر لةقانونا ناوي برةي موستةشار، ناوةكة 

ةت لةكَوَل مةجلييس ئيستيشاري ناوي برةَيت ئةو ئيشكاليعضو ئيقتيباسَيك ثةيدا دةكات، جا ئةطةر 
دةبَيتةوة، ئَيرت نادامن ضَونة رةئيتان، ئةطةر جةنابت شتَيكت هةية ئةبَي بةثَيي نيزامي داخيلي بةكاك 

 . فاروق بَليَيت، كاك سعد الدين فةرموو
 :مولود عبداهللمال الدين سعدمالبةِرَيز 

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
ة باسي كردووة موستةشار ضيةو موستةشاري اجمللس، روني كردوةتةو خدمةلة ياساي  81لةمادةي 

يشرتط يف تعيني الرئيس ونائب الرئيس واملستشار واملستشار املساعد، : موساعيد ضية، يةعين لَيرة كة دةَلَيت
اضافة اىل توافر الشروط العامة للتعني يف الوظيفة العامة على ان يكون حاصال على شهادة بكلوريوس يف 

وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية ملدة التقل عن عشرين سنة يف الوظيفة القانون او مايعادهلا، 
القضائية او احملامات بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس واملستشار ومخسة عشر سنة بالنسبة للمستشار املساعد، 

: ، دوويةعين ئةوة فةرقةكةية لةبةيرا، دواييش ئةو موستةشار موساعيدة كةقي تةسويس نية ئةوة يةك
هةيئةي موتةخةسيس هةية لَيرة يةك لةنةقسي ئةو قانونة ئةوةية باسي هةيئةي موتةخةسيسي 
نةكردووة، ئةو هةيئةي موتةخةسيسة، ئةو موستةشارة موساعيدانة لةوَي كادر دةكةن، يةعين ئيبدائي 

تةواجيدي مةشورةت وِرئية قانوييةكان دةكةن، ئيرجا دةهَيررَيتة هةيئةي عامة، ئةوةية سةبةبي 
 .موستةشاري موساعيد لةو قانونةيدا، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيرون فةرموو 

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة كاك مجال ئيشارةتي ثَيدا كة ئةَلى قةراراتي مةككةمةي ئيداري قةتعية، قةراراتي مةككةمةي 
نية، قةراراتي مةككةمةي ئيداري قابيلي تةعرة لةييةن مةجليسي شوراوة، ثاش ئةوةي كة  ئيداري قةتعي

دةضَيتة هةيئةي عامة، هةيئةي عامة كة موسادةقةي كرد ئةوجا ئيكتيسابي دةرةجةي قةتعي دةكات، 
 يةعين قةراراتي مةككةمةي ئيداري قةتعي نية، يةنيسبةت موستةشارين و موساعيد موستةشارين ئةوةي

كةلَيرة هاتووة فةرقي هةية لةطةَل ئةو موستةشارةي كة لةدامو دةدطاكاني ككومةتي هةرَيمي كوردستان 
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هاتووة، ض لةناكييةي خزمةت و ض لة ناكييةي ثسثؤِري و خيربةتةوة، ئةوة تةنها لة مةجالي قانونة، هةر 
و جةنابي وةدير مانيعي وةك جةنابي جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانيش وتي ئةطةر نوسيتةكةش بطةِرَيتةوة 

 .نةبَي نوسيتةكة مبَيرَيتةوة بؤ ئةوةي مواداتي خؤي وةربطرَيت لةطةَل عةدةدي موستةشارة ئةسَلةكان
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوسيتةكة نابَي، ضونكة ئَيوة لَيرة وتوتانة كةوت، كوتيش تةقسيم ناكرَيت، كة تةكديد نةبَيت مومكيرة 
كرَيت، واتا ئةبَي تةكديد بكرَيت، من كةدةكةم ثرسيارَيك بكةم و ثاش هةر لةكزةيةك تةقسيم نة

ئةوةيش شةركَيك كة لةسكرتَيري ثةرلةمان كاك فرست تَيطةيشتم، ئَيمة هةيئةي قةدا ومتان كةدي 
ئةدنامان داناوة، كةدي ئةدنامان دانا هةيئةي قةدا بؤ خؤي داتوانَيت ديادتري بكات، بةآلم هةيئةي قةدا 

ر هةيئةي قةدائي هةيئةيةكي موستةقيلةو سةر بةخؤية، سيقةيان ثَي دراوة، خؤيان تةقديري بةعتيبا
ئةوة دةكةن ضةند دياد بَيت ئةم ثِروذة ياساية لةدةقي ياسايةك هاتووة وةقانوني مةجليسي شوراي 

كةس دةبَي عةدةدي  18دةوَلةت، هني دةماني بةعسة وابزامن، لةوَيدا هاتووة بةعةيين سيغة لة
كةس، لةبةر ئةوةي ئةو  4كةس وةموساعيديريش كةمرت نةبَي لة  18موستةشارين كةمرت نةبَي لة 

هةيئةتة موستةقيل نية عايد بة ككومةتة بؤية بؤ ئةوةي قراراتةكان مومكيرة ككومةت سبةييَن 
يتيجاهي بيةوَي  بةئيتيجاهَيكا بِروات دوو ئةندامي خؤي دياد دةكات، بؤ ئةوةي لةسةدا ثةجناكةي بةئ

خؤي بكات، بؤية من كةد ئةكةم بيري لةوة بكةنةوة وةكو هةيئةي قةدا تةماشاي نةكةن و كةدي 
 .ئةعالكةيشي دياري بكرَيت

 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ارميان ئةطةر مويكةدةي ئةسَلي مةشروعةكةي ككومةت بكةين، ئَيستا دةخيويرمةوة ئَيمة هيض طؤِران ك
يؤسس يف االقليم جملس : تَيدا نةكردووة جطة لةوةي كة نصف عدد املستشارين رةقةمان بؤ داناية، ئةَلَي

العراق يرتبط اداريا بوزير العدل ويتألف من رئيس  -يسمى اجمللس االستشاري االعلى القليم كوردستان 
اليزيد عددهم على نصف عدد  ونائب للرئيس ومستشارين اليقل عددهم عن سبعة ومستشارين مساعدين

، واتا ئيمة طؤِرانكارميان تةنها لة عةدةدي ئةخريةكة كردووة، موستةشارين موساعدين، ئَيستا املستشارين
رةئيي ئةنداماني ثةرلةمانة ئةطةر دةيانةوَي طؤِرانكاري لةومةودوعة بكةن، يان لة ثِرؤذةكة وةرطرن يان 

 .لةليذنةي قانوني، دؤر سوثاس
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك فرست فةرموو
 
 
 

 :عبداهلل بةِرَيز فرست امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤ مةودوع ئةوة نية طؤِرانكاري لةسةر ثِرؤذةي ككومةت بكةين يان نا، ض بةمسَلةكةت دةدانني، هةرضي 

لَيرة، ككومةتي عَيراقي بةمةسَلحةمتان داني بيطؤِرين ئةيطؤِرين، بةآلم مةودوعَيك هةية جةنابي سةرؤك 
لةوةخس خؤي، خؤمان دةدانني نة قةدا موستةقيل بؤو نة مةجليسي شورا موستةقيل بوو، هةر قةدييةك 
بوواية، ثَيويسس بةوةيان دانيبا ئَيتيجاهي بِريارةكة بؤ ئَيتيجاهَيكي موعةيةن بربداية شعوريان بكرداية 

هة نني دةيانيواني، ضونكة كةدي ئةعال معةين نية، ضوار وةئةنداماني ئةو ئةجنومةنة لةطةأل ئةو ئيتيجا
ئةندامي تر وةديري عةدل ئيزاقةي بكردايا وة بِريارَيك لة مةسَلةكةتي ئيتيجاهَيكي موعةين بدات، من 
مةودوعم لةطةأل كاك فاروق نية، كاك فاروق هةتا هةتاية وةديري عةدل نية، من نادامن ئةوةي كةبَيتة 

تةماشا بكات وةكو فكرةيةكي قانوني، مريش ء يان ضون نابَيت، بةآلم مرؤظ وةكو مةبد جَيطاي ضؤن ئةبَيت
وةدير عةدل   هةر كةشعور بكةم ئةنداماني مةوجود كاليا لةسةر مةودوعَيكي موعةيةن بِريار بة 
ئيتيجاهَيكي موعةيةن ئةدةن كة من لَيي رادي نيم ض لةبةر قةديةي شةخسي ض لة بةر قةديةيةكي 

ي، ئةتوامن ضوار ئةندامي تر ئيزافة بكةم، ضونكة قانون كةد ئةعالي تةكديد نةكردووة، دةماني سياس
ئةوة كة بِريارةكة لةو ئيتيجاهة بَيت كةمن لَيي راديم و بةدَلي مرة، ض وةكو ككومةت ض وةكو وةديري 

 مةككةمةي تةمييز عةدل لةبةر ئةوة من ئةَلَيم دةرورية كةد ئةعالي بؤ دابرةين، ئةما ئةطةر بَلَيني
موعةين نية وةكو كةد ئةعال، ئاخر مةككةمةي تةمييز هةيئاتيان كةد ئةعالي موعةيةنة، ئةطةر 
مةمجوعي وةربطري ئةوة لة نةتيجة ئةنداماني مةككةمةي تةمييز موكةدةدة، كةد ئةعاليةكة، ضونكة 

َيت، بةآلم ئةوة ئةجنومةنة و كةد هةر هةيئةيةك ئةَلَيت لةئةوةندة دياتر نةبَيت و لةئةوةندة كةمرت نةب
ئةدنا تةكديد كراية، كةد ئةعال تةكديد نةكراية، يةعين وةدير بؤي هةية ئيزافة بكات كةبيكاتة دوعف، 
دوو دوعف، سَي دوعف كةس دةسس ناطرَيت، لةبةر ئةوة من بةِراسس باشرت ئةبيرم، بؤ تةكقيق كردني 

وةبةمةودعي تر بةِرَيوة بضَيت، ئَيمة كةد ئةعاليةكةش  عةدالةت وةئيشةكة بةراسس بةِرَيوة بضَيت
دابرةين لةوة دياتر نةبَيت وثيش وةخت خةَلكَيك بزانَيت ئةنداماني ئةو ئةجنومةنة كَين و سييتاتيان ضية، 
نةك بؤ هةر قةديةيةك يان بؤ دوو قةدية بَيم ئةجنومةنَيك دروست بكةم ضوار ئةندام ديادي بكةم، 

 .ر ئةندام كةمي بكةم، بةرئيي من كاك فاروق لةطةَل ئةو رئيةية، دؤر سرثاسقةديةي دووهةم ضوا
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دانا فةرموو
 (:دانا )خضرقادر سعيد  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة وةكو كاك شَيروان باسي كرد ئةو موستةشارةي لَيرة ناوي هاتووة وةكو ئةو موستةشارانة نية كة ل

وةدارةتةكان با ان كرد، ئَيمة باس ئةجنومةنَيك دةكةين كة ئةو ئةجنومةنة ثَيك هاتووة لة ذمارةيةك 
ئةندام، بةآلم لَيرة تةنها باسي سةرؤك و ضيطري سةرؤك و ضةند راوَيذكارَيك دةكات، ثَي ناضَيت ئةندام 

بةكار نةهَيرني، بَلَيني ثَيك  بن، بؤية من ثَيشريار دةكةم وشةي موستةشار و موساعيدي موستةشار هةر
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هاتووةلةسةرؤك و جَيطري سةرؤك و ضةند ئةندامان كةلةئةوةندة دياتر نةبَي، لةمادة كاني دواتريش 
باسي مةرجةكاني ئةندامَيس ئةو مةجليسة كراوة كةموئةهيالتي عيلمي ضيةو ضي نية، وشةي موستةشارو 

اقيدا هاتووة، بةآلم بؤ ئةوةي تووشي ئةو ئيقتيباسة موساعيدي موستةشار راستة لةوانية لةقانوني عَير
 .نةبني تةعرييتمان نةكردووة لَيرة، هةر بةكاري نةهَيرني، بَلَيني لةئةوةندة ئةندامة دياتر نابَيت ثَيك بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو 

 :هةركي ؤدؤصباح ب بةِرَيز سردار
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

تةئييدي كاك دانا دةكةم، هةر نةفسي قسةم هةبوو، بةآلم يةعين سَي طَوِرانكاري بةسةر مادةكة بَي، من 
بَي،  16بَيت يان  18يان االعضاء اليزيد عن، كةدي ئةعال دةست نيشان بكةين، يةعين بَلَيني عدد : يةك

ئةوةي كة كاك  81دةي وة وشةي موستةشارو موساعيد موستةشار هةر يدةي، طؤِرانكاري سَي هةم لةما
 15سعدالدين باسي كرد بةرةئيي من خزمةتي قةدائيان لة موساعيد موستةشار دةسترَيشان كراية وئةبَي 

 .ساَل خزمةتي بَيت، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو
 :عبداهلل بةِرَيز كريم حبري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يواني لة بؤضوونةكةي كاك دانا و كاك سةردار دةكةم سةبارةت بةوةي كةكةدي بةراسس مريش هةر ثشت

ئةعالي ئةندامانيش دياري بكرَيت ةكو كاك فرست باسي كرد لةمةمجوعةيةك لة ئةندامان ثَيك بَيت و 
كةدة ئةعاليةكش ديار بكرَيت، ئةوة شتَيكي باشة، سةبارةت بة دوو مةسةلةي تريش هاتة ثَيش، ثيم باشة 

ئَيستا رةئي لةسةر ئةو مةسةينة بدةم يةكَيكيان ئةوةية كة باس لةوة دةكرَيت بؤ تةعديل لة  هةر
لةراثؤرتي ليذنةي  34ناوةكةي ناكرَيت لةقانةني وةدارةتي عةدل؟ من ثَيم باشة بطةِرَيرةوة سةر خاَلي 

حمل عبارة اجمللس حتل عبارة جملس الشورى القليم كوردستان العراق : ياسايي كة بة ئاشكرا دةَلَيت
االستشاري اينما وردت يف القوانني واالنظمة النافذة يف االقليم وجيري تبديل عناوين العاملني يف اجمللس وفقا 

سةبارةت بةوةي كاك شوقي باسي كرد كةوا ئةو مةككةمة ئيداريةي : ئةوة يةك، دووالحكام هذا القانون، 
بةئاشكرا باس لة ثَيكهَيراني  101ري عَيراقي مادةي بةثيضةوانةي دستوري عَيراقية، بةآلم لة دستو

مةجليسي دةوَلةت دةكا بةقانون، ئةَلَيت ئيشوكارةكاني بةثَيي سياغةتي قةوانيرة وة مةككةمةي ئيدارية، 
 .كةواتا ئةوة خياليف قةوانني و دسوري عَيراقية، دؤر سوثاس

  :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئاريز فةرموو

 :ز عبداهلل امحدَيبةِرَيز ئار
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 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
دةمةوَي ثشتيواني لة دوو قانون بكةم، يةكَيكيان كاك فرست باسي كرد، دووهةم ئةوةي كاك دانا باسي 

 .ثشتيواني كرد، ناوةكةي بطؤِرين، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غيتور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر بةِرَيز غيتور

 .َيز سةرَوكي ئةجنومةنبةِر
من ثشتيواني لةرةئيةكةي كاك دانا دةكةم، فيعلةن ئةو ئةجنومةنة ئةبَيت طَومةَلَيك ئةندامي هةبَي 
وةئةبَيت ئةندامي ئةجنومةني شورابَيت، نةك موستةشاري ئةجنومةني شورابَيت وةبةنيسبةت ئةوانةي كة 

شار، ئةوانةي تر ببرة ئةندامي ئةجنومةن، ئةوة موساعيديين موستةشارن بكرَيت، هةر ئةوان ببرة موستة
كة دةَلَيت راوَيذكارةكان كة نيوةي ئةندامةكان بن كة كةفتة، ئةي نيوةي كةفت ضةندة؟ : خاَلَيك، دوويش

 .يةعين سَي بَي ضوار بَي، سَي ونيوي بَيرني ضؤن دةبَيت؟ ئةوةش موشكيلةيةكة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ام فةرمووكاك ئار 
 :ئارام رسول مامردبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
جةنابتان لةروون كردنةوةكة ئيشاروتتان بةوة دا كة ئةم ئةجنومةنة شوراية سةر بةخَو نية، من لَيرةدا  

ثِرسيارَيك ئاراستةي لَيذنةي ياسايي دةكةم ئةوةي كة ئَيمة تَيطةيشتووين ئةم ئةجنومةنة سةر بةخَوية، 
ةنها لة رووي ئيداريةوة رةبس بة وةديري عةدل و وةدارةتي عةدلةوة هةية، واتا ئةو تَيبيرييةي بةِرَيز ت

سكرتَيري ثةرلةمان لةسةر ئةوةي كة وةدير بتوانَي بة رةغبةتي خؤي ئةطةر عةدةدي موستةشارين يان 
جنومةنة لةراستيدا لةرَيطاي ئةندام دياري نةكرابَيت بةكةييتي خؤي ديادي بكات، من ثَيم واية كة ئةم ئة

وةديرةوة ئةندامي بؤ دياد ناكرَيت، ئةبَي بةشَيوةيةكي تربَيت، من داواي ئةوة دةكةم كةرونكردنةوةيةكمان 
بدةتَي لةسةر دةرةجةي سةر بةخؤيي ئةو ئةجنومةنة و تاضي رادةيةك وةديري عةدل بؤي هةية؟ يةعين 

 .تاضي رادةيةك دةسةآلتي هةية؟ دؤر سوثاسبةنيسبةت تةعيركردني ئةندام لةو هةيئةتة و 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي روون بَيت كةومتان سةر بةخؤ نية، مةعراي ئةوةية تةنها لةناكيةي ئيداري، لةناكيةي ئيشةوة 
سةر بةخؤن، ضؤن سةر بةخَو نية؟ بةآلم لةناكيةي ئيداريةوة سةر بةوةديري عةدلة، واتا ئيداريةن 

ةرهَيران وداناني موستةشار، مةعاشيان، موكاتةباتيان هةمووي لة طةَل وةديري عةدل دةبَيت، ئةوامري د
بةآلم ئيشيان سةر بةخؤية، دادةنيشن وقةراردةدةن، كة ي خيالفاتي ئيداري دةكةن، تةفسريي قةوانني 

 .كاك عمر فةرموو, راراتانادةكةن و رةئي دةدةن لةسةر ئةو قة
 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن
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 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
ئةو طؤِرانكاريةي كة ليذنةي ياسايي كردوويةتي من بة طؤِرانكاريةكي دؤر ياسايانةي دةدامن، بةدةليلي ضَي؟ 
ئةطةر بَيني سةيري مادةي شةشي ئةم ياساية خؤي بكةين، ئيشوكاري ئةم مةجليس شوراية ضية؟ 

، تةقرني، دروست كردني قانونةو رةئيةكةش رةئي قانونيية ئيشوكاري تةقريرة، ئيبدائي رةئيية، مةشورةية
و مةشورةيش كةلي مةشاكيلة غاميزةكان كة تةفسري ناكرَيت، بَييرةوة سةر قانوني سوَلتةي قةدائي، ئةطةر 
بَييرة سةرمةجليسي قةدا من لةوةدا لةطةَل جةنابي كاك فرست دا نيم، مةجليسي قةدا بةبَي  عةدةد 

ئيسي مةككةمةي تةمييزو لةئيشرايف عةدلي و رةئيسي ئيديعائي عام و لةرةئيسي تةكديد كراوة لةرة
ئيستيئرايف مةنتةقةكان، يةعين عةدةدةكةي مةكدود نية، مةككةمةي تةمييزيش كةتةشكيل ئةكرَيت لة 

نابَيت كةمرتبَيت، بةيرةما ئةم مةجليس شوراية كة ئَيستا دروست دةكرَيت لةبةر  6عةدةديش لة  6
ةقرني ئةكات يان قانون دروست دةكا وةرةئيي كاسيمة، مةفرودة وةكو ئةو رةئيةي كة ليذنةي ئةوةي ت

، اما بةنيسبةي ال يقل عددهم عن سبعةياسايي داويةتي لةرةئيس و نائيب رةئيس و موستةشارين 
ة ضوارةكةوة، راستة خؤ كةوت ناكرَيت بةسَي ونيو، كةوتةكة بيَب و ضوارةكةش ضارةسةر بكرَيت، ئةو

 .باشرتين رةئية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو 
 :كمال سعيد بزاد بةِرَيز عوني

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرَوكي 
ئةطةر مويكةدةي مادةي ضوار لة ثِرؤذةكة بكةين لةفةقةرةي دوو هاتووة يحيق للمستشارين املساعدين 

اذا تنازع اختصاص حمكمة بكةن لةثِرؤذةكة دةَلَي،  15دةي مادةي ايشرتاك يف التصويت ئةوة يةك، مويكة
القضاء االدراي واحملكمة املدنية فيعني املرجع هيئة قوامها ستة اعضاء وثالثة اعضاء خيتارهم رئيس حمكمة 

ئةوة مةعراي كَيشةمان نية جةنابي التمييز وثالثة اخرون خيتارهم رئيس اجمللس من بني اعضاء اجمللس، 
لة ثِرؤذةكةهاتووة  86ير هةر كَي بَي بةكةييتي خؤي طؤِرانكاري بكات، جطة لةوةيش لةمادةي وةد

يعني الرئيس ونائب الرئيس واملستشار مبرسوم اقليمي بناء على اقرتاح رئيس جملس تةعيرةكة ضؤنة، 
 .د، دؤر سوثاسواتا فلتةرَيكي دؤر هةية بؤ ئةو كةسانةي كةدةبرة موستةشار و موستةشار موساعيالوزراء، 

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 .ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

تةنها يةك تةودحيي بضووكم هةية، قراراتةكاني ئةوة دةبَي عةدةدةكةي فةردي بَيت نابَيت عةدةدةكةي 
تووة بةراسس دةبَيت رةضاوي فةرديةت دةوجي بَيت، هةر بؤيةش كةفت هاتووة نَيوةي كةفتيش ها

 .بكرَيت لةدامةدراندن و بَيك هَيراني ئةو مةجلَيسة، دؤر سؤثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك كمال فةرموو 
 (:كمال كركوكي. د)حممد قادر عبداهلل بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
َيت لة كةوت كةمرت نةبَيت، ئةتواندرَيت دؤر تربَيت، كةباسي نيوةي كةفت كرا، ئةم ناَلَيت كةوت بَي ئةَل 

 .لةبةر ئةوة نوسيتةكة لةجَيطةي خؤي هاتووة، يةعين غةَلةت نية، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك فاروق فةرموو

 :وةديري داد /صادق بةِرَيز فاروق مجيل
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

نةي كةئةندامي ئةو مةجليسةن، مةجليسي شورا فةرقيان هةية لةطةَل ئةو ثَيم خوشة برادةران بزانن ئةوا
موستةشارانةي كةلةوةدارةتةكان دادةنرَين، بةراسس وةكو برادةران بةعزَيكيان تةودحييان كرد ئةوة 

بةنيسبةت ئةو رةئيةي كةوا دةدانن وةديري عةدل بة كةييتي خؤي خةَلك دادةنَيت، : يةكَيكيان، دووهةم
جيب ان يكون حاصال على شهادة شةرتي داناني داناية،  81بَي ئةوة دوورة لةوة، ضونكة مادةي ثَيم وا

، وة مومارةسةيةكي هةبَي بيست ساَل لةوةدييتةي قةدائي، بةنيسبةت رئيس و نائيب البكلوريوس يف القانون
وهيم تريش ساَليش بةنيسبةت ئةوانةي كة موستةشاري موساعيدن، دوايي لةهةمووي م 15رةئيس، وة 

يعني الرئيس ونائب الرئيس واملستشار بةمةرسومي ئيقليمي ئةوة تةعني دةبَيت، ئةَلَي،  86لةمادةي 
، يةعين لةوَي دةسةآلتي وةدير مبرسوم اقليمي بناء على اقرتاح من وزير العدل وموافقة جملس الوزراء

 .عةدليش ئةوة نية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ناسيح. د 
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
هةنديك لة ئةنداماني بةِرَيز كة ثَيشرياريان كرد بطَوِردرَيت، كةواية وشةي موستةشار لةجَيطاي خؤي 
نةهاتووة، من ثيم واية بةثَيضةوانةوة خؤي ئةسَلةن بة سةرؤكةكةيشي وجَيكرةكةيشي موستةشارن، هيض 

ة كةمرت نية لةهةيبةتي ئةوان، بةثَيضةوانةوة خؤيان هةيئةيةتَيكي ئيستيشارين، راستة ناومان نا ئةمة لةو
مةجليسي شورا، يةآلم خؤيان هةيئةتَيكي ئيستيشارين، لةبةر ئةوة دؤر دؤر تةبيعية ناوةكة بة موستةشار 

بةآلم لةوَي بةتةئكيد مبَيرَيتةوة، ضونكة هةم جَيطرو هةم سةرؤك هةردووكيان ئةوانةيش موستةشارن، 
هاتووة ناوي سةرؤكة و جَيطرةو ئةوةندة موستةشارة، يةعين هةيئةتةكة موستةشاريرن، يةعين هةيئةي 
ئيستيشارية، بةآلم ئَيمة ناومان نا شورا، شتَيكي دؤر دؤر سروشتية، يةعين وشةي راوَيذكار ئةوةندة 

ن ديسان ئةَلَيمةوة ضوارةكةي تر ثَيويست ناكات يان باهةيبةتةكةي نةهَيريرة خواةوة بَلَيني هَيرة، بةآلم م
ئةطةر ئةتانةوَي دياديكةن يان ئيزافةيان كةن يان لة كةوتةكة ديادي كةن يان بيكةنة نَو يان دياتر يان 
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كةمرت، بةآلم موساعيدين نابَي، دوو نةوعة موستةشار نابَيت، ئةوان خؤيان هةيئةتَيكي موستةشارين، دؤر 
 .سوثاس

 : سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
 .كاك شوقي فةرموو

 :بةِرَيز شوقي كسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

ئاماذة بة قسةكةي كاك كريم، كةدئةكةم ئةو مادةية ئةطةر رَيطام ثَي بدةي بيخوَيرمةوة كةئةوةي ئةو 
واالفتاء والصياغة ومتثيل جيوز بقانون انشاء جملس الدولة خيتص بوظائف القضاء االدراي دةَلَي موخالييتة، 

ئةوة راستة بةقانون دا دةنرَي، الدولة وسائر اهليئات العامة امام جهات القضاء اال ما استثين منها بقانون، 
خؤ سلَوتةي قةدائيش هةر بةقانون دادنرَي، بةآلم سوَلتةي تةنيتيزي جياوادة لةطةَل قةدا، خؤ ئةوة نابَيت 

َلتةي تةنيتيزي بَيت، لَيرة ئاماذة بةئةوة ناكات، مادام ئاماذة بةئةوة سةر بةككومةت بَيت يان سةر بة سو
ناكات دةبَي ئَيمة بطةِرَييرةوة بؤ مةبدةئةكةي ديكة، فيعلةن دةبَي ئَيستاكةش تةئكيد دةكةم كة بةِرَيز 
 جةنابي وةديريش ئاماذةي بةوة كرد كةئةوة ئيشَيكي ئيدارية، بةآلم ئةوة ئيشَيكي ئيداري نية، ئةوة

ئيشَيكي قةدائيية خؤي دةَلَي قةداياي ئَيداري، يةعين بؤ مونادةعاتة لةبةيين وةدارةتةكان، ياخود لة بةيين 
رةئيس و مةِرئوسة، ئةوة قةداية ثيمان خؤشة يان ثَيمان ناخؤشة، لةم كاَلةتة دةبَي ئيستقاللييةتي هةبَي 

ن جارَيكي كةيش تةئكيد لةسةر ئةوةيش و لةدوربةي وآلتةكانيش واية كةهةيئةيةكة ئيشي موستةقيلة، م
 .دةكةمةوة كةثَيويستة ئيستقاللييةتي هةبَي، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
با دؤر روونبَيت بوهةمووتان، ئةوة كةس نةيوتوة ئيشَيكي ئيدارية ئةوة ئيشَيكي قةدائية، بةآلم كة ي 

ةورةية سةر بةخؤية، بةآلم ئيداريةن رةبس مونادةعاتي ئيداري دةكات، ئةوة هةيئةتَيكي قةدائي ط
بةوةديري عةدلةوة هةية، كة ي مونادةعاتي ئيداري دةكات و رةبس ككومةتيشة، وةكو ئيديعاي عام، 
وةكو تاثؤ، وةكو دةوائريي تري قةدا، ئةوةي مةكاكيمة ئيستقالليةتي وةر طرتووة، ئةوانةي تريش 

ارةتانةي كة بؤيان كراوة، ئَيستا دوو رةئي هةية رةئيةك موستةقلن، بةآلم ئيداريةن رةبس ئةو وةد
ككومةتة، كةليذنةي قانونيش ثشتطريي لَي كرد وةذمارةكةيشيان دةَلَيت لة كةوت كةمرت نةبَيت وة 
نيوةكةيشي كردووةتة ضوار، رةئَيكي تريش هاتووة لةسةر ئةوة كة كاك دانا وتي و ذمارةيةك لة ئةندامان 

ئةويش دةَلَي ئةو ئةجنومةنة وةكو هةموو ئةجنومةنةكاني تر رةئيسي هةية، نائييب ثشتطرييان لَي كرد، 
هةية وة عزويشي هةية، ئةوانة هةيئةتَيكي ئيستيشارين، هةيئةتي مةجليسةكةن، دةبَيت ضةند كةسيكَيش 
وةكو موستةشارين بؤيان دابررَيت، ئةطةر موقتةرةكةكة سياغةي بكةي كاك دانا بؤ ئةوةي دةخيةيرة 
دةنطةوة وةكة ي ئةو مةودوعة بكةين، كاك مجاليش ثشتطريي لة هةمان ئيقترياح كرد، بةآلم دوو 
مةسةلة هةية ثَيش ئةوةي موفتةرةكةكة خبةيرة دةنطةوة لةبةر ئةوةي شتَيكي قانونية و نيزامية 

مَيشكمان بيخةيرة دةنطةوة، يةك شت دةَلَيني بؤ ئةو موقتةرةكةي كاك دانا كة رةواجي هةية، ضونكة 
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رةوشةنبريميان لَوموناقةشةكردني قةوانيردا ئةو مةجليس ئيستيشارية دَيتة بريمان، موستةشارمان داناوة 
لةهةموو وةدارةتَيك، ئةو موستةشارة فةرقي هةية، ئةو موستةشارة نية لةوةدارةتي تةندروسس و 

ية، كوكمي قةدايا دةكات، ناوي لة خويردني باآلو ئةوانةدا هةية، ئةو موستةشارة كاكمة، قوةتي كاكمي هة
دَور وآلتاندا موستةشارة، بةآلم لة وآلتي ئَيمةدا لة بةر ئةوةي كة موستةشار دَيتةوة بريمان دووسةدو قسور 
موستةشارمان لة ئةجنومةني وةديران هةية، هةر وةدارةتَيك ئةوةندة موستةشاري هةية، دؤر 

َلتة نةبَيت، بةآلم لة رووي قانوني و ئيسرتاتيجيةوة ئةو مواسةفاتيشيان نية هةندَيكيان، بؤية ئةو خة
موقتةرةكةي وةدارةتي عةدل خؤي كةناردوويةتي و ككومةت ناردوويةتي و ليذنةي قانوني ثشتطريي لَي 
كردووة تةبيعية، بةآلم لة رووي رةوشةنبريي ئَيمة ئةوةي تر دةبَيت جا ئةوة ئيرت بؤ خَوتان دةمَيرَيت، 

 .كاك ناسيح فةرموو, ؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوةدةري بسيغةكةم ب
 .رمضان ناصح غيتور.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
جارَيكي تر تةئكيدي لَي دةكةمةوة، خَوي ئةمانة موستةشاري دةوَلةتن، لةدؤر وآلتدا ئاوها هاتووة، ئةوانة 

تَيراطةم ئةو ضوارةي تر بؤضية؟ ئةو خؤيان كاكمن يان شارةدان، ثسثَورن لةبواري خؤيان، من بةراسس 
ضوارةكةي تر ديادةية، يةعين لَيرة ثَيويست بةو ضوارة ناكات، ئةطيرا كةوتةكة دؤر تةبيعية، دةيكةنة 
كةوت، دةيكةنة نؤ موشكيلة نية، بةآلم ضوارةكة ديادةية، دروست نية لةطةأل وةدارةتةكاني ترا تيكةَل 

ر شارةدا نةبَي، لةبةر ئةوة ثَيويسس بة ثسثَوِر هةية، ثَيويسس بة بَيت، وةدارةتةكاني تر لةوانية وةدي
شارةدا هةية، بةآلم ئةلَيرة هةيئةتةكة هةموويان شارةدان هةموويان ثسثَوِرن لةبةيين خؤيان، لةبةر ئةوة 

نةبَي، دؤر ثَيويستيان بة شارةدا نية، ثَيويستيان بة ثسثؤِرو شارةدا نية، يةعين دوو شس جياوادة با تَيكةَل 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
العراق  –يؤسس يف االقليم جملس يسمى جملس الشورى القليم كوردستان ئةو موقتةرةكةي كاك دانا دةَلَي، 

يرتبط اداريا بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من االعضاء اليزيد عددهم عن مخسة 
 .ةكة، عةدةدةكةي ئيشكال ثةيدا ئةكات، كاك شَيروان فةرمووجا ئةوة ئةو موقتةرعشر عضوا، 

 :ريناصح كيدبةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت تةصويتةوة، ئةطةر درا تةصويت، ئةبَي موقتةرةكي ليذنةي قانوني بدرَيتة تةصويت : يةكةم
ووي قانونيةوة، لة رووي دووهةمةوة كة لةطةأل موقتةرةكي ككومةت يةكةو يةكيان طرتؤتةوة ئةمة لة ر

من كةددةكةم ئةوة تةوديح بكةم، برايان مةككةمةي ئيداري ضاوَيكي دؤري لة سةرة لةناوةوةو لة دةرةوة، 
كةدئةكةم ئةوة بزانني و ثةيوةندي بة شةرحيةيةكي خةَلكي دؤرةوة هةية، رجاتان لَي دةكةم تةقييدي 

آلبَي لة مةسةلةي داناني موستةشارين و داناني موساعيديين سرووري ئةو مةجليسة مةكةن بادةستيان با
موستةشارين، موساعيد موستةشارين خزمةتي خؤي دةكات و دياري كراوة كَيية، موستةشار خزمةتي خؤي 
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دياري كراوة، هةموويان صريتيان قادية، يةعين خةَلكَيك نية لَيرةو لةوَي بيانهَيرني، ئَيمة لةدمين قانونةكدا 
دةكةين لةوةدارةتي تةعليمي عالي وبةكسي عيلمي دةستريشاني كوادري ئةكادميي بؤ بكةن، بؤ  هةية داوا

ئةوةي بنب بة موستةشار لَيرة، يةعين مةسةلةكة مةسةلةيةكي دؤر طرنطة، كةدئةكةم بةجديةتةوة 
 .وةريطرين، نةوةك بةو شكَلةي كة هةندَيك برادةران بؤي دةضن، دؤر سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
كاك دانا، كاك سةردار، كاك كريم موقتةرةكةكةتان مشولييةتي تَيدا نية و ودوكيشي نية، لةبةر ئةوة 
موقتةرةكي ئةو وةدارةي كةككومةت داي ئةوة ثةسةند دةكةين، ئةطةر نةيهَيرا ئةو وةختة ئةو 

ةكي ئةصلةكة دؤر موقتةرةكةي ئَيوة دةخةيرة موناقةشة بؤ دةوَلةمةند كردني، بؤية سةرةتا موقتةر
موناقةشة كرا، ئَيستا رةئيتان داوة، بةآلم رةئيةكةتان ودوكي تَيدا نية و شةركي دةوَيت، رةبس نية بة 
مةوادةكاني تريشةوة، ئةطةر رةئي ليذنةي قانوني كة لةطةَل رةئيي ككومةتدا يةكن دةنطي نةهَيرا، ئةو 

ةندي دةكةين وسياغةكةي باشرت دةكةين و دةنطي وةختة رةئيةكةي ئَيوة دةخةيرة دةنطدانةوة و دةوَلةم
بؤدةدةين، دةطةِرَيمةوة بؤ موقتةرةكي ككومةت كة لةييةن ليذنةي ياساييةوة تةعديلَيكي لةسةركراوة، 

وةكو خؤي با لةجياتي ليذنةي قانوني خؤم اليقل عن اربعة مساعدين فقط، دةَلَي نصف عةدةدةكةي، 
العراق  –قليم جملس يسمى اجمللس االستشاري االعلى القليم كوردستان يؤسس يف االدةخيويرمةوة دةَلَيت، 

يرتبط اداريا بوزير العدل، ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشارين ال يقل عددهم عن سبعة 
يةعين موساعيدةكان نابَيت ديادتربَيت بةآلم ومستشارين مساعدين ال يزيد عددهم عن اربعة موستشارين، 

نابَيت كةمرت بَيت لة كةوت ئةوة فةرقَيكي تةواوي هةية و دؤريش موناقةشة كرا لةسةر  موستةشارةكان
ئةوة، ناوةكة طَوِرا، ئةوة ناوةكان طؤِران وةكو ثَيشرت هاتووة، جملس الشورى يقليم كوردستان، جةنابي وةدير 

القليم جملس يسمى يؤسس يف ا: ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة دةمةوَي رةئيت وةربطرم لةسةر ئةوةي
جملس شورا، ئاخر ئةوة لَيرة نةنووسراوة، تةعديل العراق،  –اجمللس االستشاري االعلى القليم كوردستان 

يرتبط اداريا  العراق، –دةكرَيت وةكو ومتان، وةكو دةنطمان بؤي داوة، جملس الشورى يقليم كوردستان 
ن ال يقل عددهم عن سبعة ومستشارين مساعدين بوزير العدل، ويتألف من رئيس ونائب للرئيس ومستشاري

يةعين موساعيدةكان لةضوار نابَيت ديادتربن، موستةشارةكانيش لة ال يزيد عددهم عن اربعة مستشارين، 
كةوت نابَيت دياتربن، فةرقيان دؤرة لَيرة، يةعين موساعيد نابَي لة ضوار دياتربَيت، جةنابي وةدير رةئيت 

 .ضية؟
 :وةديري داد/ صادق لبةِرَيز فاروق مجي

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
 .ئةوة سيغةيةكي باشة، بةآلم ئةو كةليمةي ئةخريي موستةشارةكةي ئةخرية ديادة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك باردان فةرموو 

 :بةِرَيز باردان حممد قادر
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 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
ال، ضونكة لةمادةي ضوارا لةبِرطة دووي ئةوةلةن دةَلَيت، كاك فرست شةركَيكي باشيكرد لةسةر سةقيتي ئةع

، يةعين ئةو ئيزافانةي كةوةدير ض كاتَيك بيةوَيت ديادي بكات وةكو الحيق للمستشارين املساعدين التصويت
موستةشار، يةعين كةقي تةصويتيان هةية، ئةو شةركةي كاك فرست دؤر مةعقولة بيخةيرة دةنطدانةوة 

 .ؤر سوثاسبؤ سةقيتي ئةعال، د
 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

 .كاك فاروق خؤت و ليذنةي قانوني لةسةر ئةو موقتةرةكة رةئيتان ضية؟ كاك كاتةم فةرموو
 :كسن بةِرَيز كامت حممد جان

 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
ي بؤ من ئيشارةت بةوة ئةدةم ئةو سيغةي ليذنةي قانوني و ئةوةي ككومةت دؤر باشة، بةآلم كةدي ئةعال

 .دياري بكرَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

موقتةرةح هةية كة كةدي ئةعالي بؤ دابررَيت، ئَيستا ليذنةي قانوني و جةنابي وةديريش موسِرن لة سةر 
 .رةئية كةي خؤيان، جارَيكي تر دةخيوَيرمةوة و دةخيةمة دةنطةوة، ثةخشان خان فةرموو

 :طةنةدةنعبداهلل بةِرَيز ثةخشان 
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

لةثاأل ئةو رةئية رةئَيكي كةيش هات و برادةرانيش تةئييديان كرد دةربارةي كةدي ئةعال، لةبةر ئةوة بة 
 .ثَيويسس ئةدامن ئةويش خبرَيتة دةنطدانةوة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
و موقتةرةكةكةي كاك فرسةت كة دةبَي كةدي ئةوة رةئيي جانابي وةديرو ليذنةي قانوني وةردةطرم ب

رةئيتان باشة لةسةر ئةوة، اليقل عن سبعة واليزيد عن اثنى عشر، ئةعالي هةبَيت، بؤ كةلَيكي وةسةت، 
 .يةعين لة كةوت كةمرت نةبَيت ولة دواددة دياتر نةبَيت، كاك شَيروان فةرموو

 :ريناصح كيد بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

رةنطة ئيشي مةككةمةي ئيداري يان ئيشي مةككةمةي شوراي ئَيستا كةم بَيت، بةئيعتيبار دةدطايةكة تادة 
دادةمزرَيت، بةآلم رةضاوي ئةوة بكةن رةنطة ئَيمة ضةند دةدطامان هةبَيت لةو وآلتة، ضةند ودارةمتان 

تيساساتي جياجياية ئيشيان بةو هةبَيت ئيشيان بةو دةدطاية دةكةوَيت، مونادةعات بةيين وةدارات كة ئيخ
دةدطاية دةبَيت، يةعين ئةو دةدطاية دةسةآلتَيكي فراواني هةية، ئَيمة ئةطةر دةسس ئةو دةدطاية بكةيرةوة 
هيض دةرةر ناكةين، ئةو دةدطاية تةنها بؤ خزمةت كردني ئةم وآلتةية و مةفرود وانية ئَيمة عةشوايي 

ئةبَي موستةشاريين ئيختيساسيني بَيرين كةبتوانن خزمةتي ئةم  بضني موستةشارين بَيرني بؤ ئيمتيادات،
دةدطاية بكةن، بةدةيان وهةداران سبةي، دوو سبةي مونادةعات كةسم دةبَيت دةعاوي دؤر دةبَيت، يةعين 
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كةق واية ئَيمة دةسس ئةم دةدطاية كراوة بكةين بؤ ئةوةي بتوانني موستةشارين و موساعيد موستةشارين 
انة بؤ خويان دابرَين و كةدي ئةدنايةكةي مةشروعي ككومةت موافقني و تةئييدي ثِرؤذةي لةو مةجايت

 .ككومةت دةكةين، دوا رةئييش رةئي جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةمانة، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
 .نادناد خان فةرموو

 :بةِرَيز نادناد حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

من دذي ئةو رةئيةم كةذمارةي ئةو دةدطاية ديادبكرَيت، ئةوةش جؤرَيكة لة بةردةواميدان بة بريوقراتيةت 
كة لةوآلتي ئَيمة ئيرتيشاري كردووة ولة دوا رَوذيش طةندةَلكاري دروست دةبَي، وجَوري دروست كردني 

ةربةخؤيي بةوةدارةتةكان مةركةديةتيش هةبووة بؤ دةدطايةك، بؤ ئَيمة دةسس وةدارةتةكان دياتر س
نةدةين، خؤيان تا رادةيةكي باش بتوانن بةرامبةري ئةو كَيشةية ببرةوة وكةليبكةن وموستةشارين هةية 
لةوَي، ئةمة نوخبةيةكي دؤر كارانةو دؤر ثسثؤِرو لَيهاتووي لةوَي هةبَي بةذمارة مةكدود، بؤ ئةوةي 

رقامةكان بةوشَيوة نةطةتييتةكةي بةرددةكةيرةوة ئيدارةي ئةو وةدارةتانة بكةن، ئَيمة تاكةي بةس ئة
ولةهةندَي شوَيريش ياري بة ئةرقامةكان دةكةين وبضووكيان دةكةيرةوة، لةدواييدا من باوةِرناكةم، بةآلم 

مومتةئيرم لة هيج شوَيين لةدونيادا، لة هةر وآلتَيكي تر %  66، بةآلم لة %100قانوني نيم، بؤية ناَلَيم 
ر موساعيدي نية، موستةشار يةعين عةقَلي هةمووي، تؤ كةموراجةعةي دةكةي خؤي بطةِرَين موستةشا

دةبَي بتوانَي رةئي بدات و كةسم بكات، ئةجنومةنَيكيشت دروست كردووة لةموستةشارين كةقي واية 
خَويان بتوانن كة ي شتةكان بكةن، باشة ئةوانة موساعيديان بؤ ضية؟ تؤ لةو فةرمانطةية دةتوانيت 

تر دامبزرَيريت بةناوي تر، بةناوي باكس بَيت، بةناوي هةر شتيكي تر بَيت، بةآلم موساعيد  خةَلكي
وابزامن شتَيكي دؤر نةطوجناوة و كَومةَلَيك خةَلكي قانونيشمان لَيرة هةية، دوايي ئَيمة ئةو دةدطاية ئةوةندة 

بَيتة ليذنةي ياسايي ثةرلةمانَيكي طةورة بكةين دوا روذ دةبَيتة شتيكي سةير، دةبَيتة ثةرلةمانَيكي تر، دة
 .تر بةخؤمان دروستمان كردووةو سةريشمان لَي دةرناضَي، وةدعةكة ئاَلودتردةكات، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
ئَيستا دؤر موناقةشة كرا لةراستيدا ليذنةي قانوني و جةنابي وةدير موسِرن لةسةر موقتةرةكي خؤيان، 

ئةكسةرييةتي نةهَيرا، موقتةرةكاتي جياجيا هةية، ئةو وةختة دةضيرة سةر  ئةطةر ئةو موقتةرةكة
موقتةرةكةكةي كاك داناو دةوَلة مةندي دةكةين بة قسةكاني تري هةندَيك ئةنداماني ثةرلةمان،بؤية بؤ 
ئةخري جار دةخيوَيرمةوة و دةخيةمة دةنطدان، موقتةرةكي ثِرؤذةي ككومةت كة ثشتطريي كراوة لة ييةن 

 –يؤسس يف االقليم جملس يسمى جملس الشورى القليم كوردستان : ذنةي ياساييةوة، دةَلَيت مادةي دووهةملي
العراق، يرتبط اداريا بوزير العدل ويتألف ن رئيس ونائب للرئيس ومستشارين اليقل عددهم عن سبعة 

بادةسس بَلردكات؟،  كَي لة طةَل ئةو موقةرةكةية تكايةومستشارين مساعدين اليقل عددهم عن اربعة، 
لةبةر ئةوةي دَوريرة لةطةَليا نني من ئيقترياح دةكةم ئةم مادةية دوا خبرَيت، بؤ ئةوةي موقتةرةكةكةي 
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كاك دانا دةوَلةمةندتر بكةين و رةضاوي ئةوة بكةين هةم كةدي ئةعال وهةم لة طةَل جةنابي وةديريش 
ية تةواو بكةين ئةوجا، لةطةَل ليذنةي ياسايي و دابريشن بؤ ئةوةي موناقةشةي بكةن، با ئةو ضةند مادة

جةنابي وةدير دابريشن بؤ ئةوةي موقتةرةكَيكي طوجناوبَيت، نةك موقتةرةكَيكي نةطوجناو بَيت، ئةصَلةكة 
 .نةكوذَيت، كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شرياري ئةو برادةرانة سةري نةطرت، كةواتة ئةبَي نيوةكةي تريشي مادةكة دراية دةنطدان و ثَي: يةكةم
ئةوبرادةرانة خؤيان دذي ئةونة ضون بة ئةوان رادةسثَيرَي و ئةوان ثَيشرياري ئةو : بدرَيتة دةنطدان، دوو

 .سياغة بكةنةوة، بؤضي ئةو برادةرانةي تر ثيََشريار نةكةن؟ كة ثَيضةوانةي ئةوان بووة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرَوكي 

كاك ئارَيز تؤ واديارة لة قسةكاني من تَيرةطةيشس، من ومت كاك دانا وكاك سةردار وكاك كريم سياغةيةك 
بكةن لةطةأل جةنابي وةديرو لةطةَل ليذنةي قانونيش تةفاهوم بكةن، خؤ ئَيمة دانةنيشتووين لَيرة سرياع 

ةين، رةئيكيان هةية رةئيان وةردةطرن، بؤ بكةين، ئةوة شتيكي قانونية ضي باشة بؤ كَومةَلطا ئةوة بك
بَييرةوة ئَيرة جاريكيرت بيخةيرة دةنطدانةوة؟ ودةنط نةهَيرَيت، ئةطةر بكرَيت مويكةدةي ئةوان و 

 .جةنابي وةديرو ليذنةي قانونيش ثشتطريي بكةن بةئاساني دةِروات، كاك غةفور فةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهربةِرَيز غيتور 

 .ةجنومةنبةِرَيز سةركي ئ
من تَيبيين ئةوة دةكةم و دؤر جاري تريش لةياساكاني تر كة رةئي جياواد دروست بووة، ئاوها شتةكان 
دواخراوة، ثاشرت بة شَيوةيةكي تر براوة و هةر بة هةمان ئةو رةئية بووة، يةعين دةستكارييةكي كةم، 

دراوةو يي جةنابتان هةية و يي  رتوشَيكي كةم كراوة و دواتر دةنطي لةسةر دراوة، ئَيستا كةسياغةكة
ليذنةي قانونيش هةية ودةنطيشي هَيراوة، شتَيكي دؤر دؤر ئاسايية لةسةري بِرَون بةبَي دواكةوتن، دؤر 
جاري تريش من تَيبيين دةكةم جاري واهةية بؤ نيو سةعات جةلسةكة دوادةخةين، هةر ئَيستا خيالفَيكي 

ةو سياغةداية، ثَيشرياري ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانيشة، دؤري لةسةر نية، ئةكسةرَييةتي لةطةَل ئ
 .كةقة رَيز لة ئريادةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان بطريَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن
جارَي خؤ نةمان خستوةتة دةنطدانةوة كة جةنابت ناداني دةَلَيي رَيز لة ئريادةي ئةنداماني ثةرلةماني 

لةبةر ئةوةي رةئيةكةت واقيعي نية كة بيخةيرة دةنطدانةوة ئةكسةريةت بَلَي : ئةوة يةك، دوو بطريَيت،
واية، ئةو وةختة قسةكةت راست دةبَيت، موقتةرةكَيكة مةسئوليةتي ريئاسةت لةوة داية، هةر ئةوة نية 

؟ قانونييةن ئيدارةتي جةلسة بكات، موقتةرةكَيك هاتووة كةموكوِري هةية، ضَون بيخةمة دةنطدانةوة
كةموكوِري هةية، عةدةدييةن كةموكوِري هةية، ئةو موقتةرةكة دةخةمة دةنطدانةوة، مةسئووليةمتان 
لةوة داية خَومشان لة رووي سياغي و لة رووي قانونييةوة تَيبطةين ئةو كةموكوِرية، دواجا يةخةي ئَيمة 
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، هةر كةموكوِريةكي هةبَيت لةرووي دةطرن، قانونَيك دةر بضَيت بةوةي ئةكسةريةت دةنطيان ثَيي داوة
دمانةواني و قانونيةوة خةَلكةكة ئاراستةي ئَيمةي دةكاتةوة، بؤية ئةو فورسةتة دةدةين بة كاك دانا 

يؤسس يف االقليم : كةخاوةن موقتةرةكةكةية، ئةوة موقتةرةكةكة يمة، بةآلم تةواو نية، ئةوةتا دةَلَيت
العراق، ويرتبط ادرايا بوزير العدل ويتألف من رئيس  –تان جملس يسمى مبجلس الشورى القليم كوردس

ئاوها نابَيت ئةبَيت سياغةيةك ونائب للرئيس وعدد من االعضاء اليزيد عددهم عن مخسة عشر عضوا، 
تةقديم بكةن بطَوجنَيت لة طةَل مةبدئي وةدارةتي عةدل، كةناوةكةي دةَلَيت موستةشار نية، عزو مةجليسة 

كديد بكرَيت بةئيتييتاق لةطةَل جةنابي وةدير، ثَيويست ناكات بيخةمة دةنطدانةوة وة عةدةدةكةيش تة
وسبةييَن هةرضي ئيشكالَيك بَيت جارَيكي تر ضاوةِران بكةين ثِرؤذةيةكي تر بَيت وجارَيكي تر موناقةشةي 

 .بكةين، كاك دانا فةرموو
 (:دانا)خضرقادر سعيد بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يعم نية لةدواخستين موقتةرةكةكةم بؤ موناقةشةكردني، بةآلم ئةوةي ئةلعَيراقةكة تادةبوو، لة من مان

مةبدةئي : العراق، مريش هةر وام نووسيوة ئةمة يةك، دوو –كوردستان : ثِرؤذةكةي ككومةتدا وا هاتووة
اني ثةرلةمان ثاددة موستةشار و موساعيدي موستةشارم يبردووة، عةدةدةكة ئةمَييَن، عةدةديش بؤ ئةندام

نةبَي با دة بَي، دة نةبَي با كةفت بَي ئةوة ئيشكالَيك نية، كةدي ئةعالو كةدي ئةدناش ئةمَييَن با 
 .طيتتوطؤيةكي سةريعي لةسةر بكرَيت بؤ ئةوةي يةك يبَيتةوةو، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ك دةدةين، دة دةقيقة دابريشن و سياغةكةي سياغةكة ثاش ئةوةي دوو، سَي مادة تةواو دةكةين فرسةتَي

 .خؤتان بيكةن، كاك عبدالكريم بؤ مادةي دواتر بِرؤ
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئاماجني ئةجنومةن سةيركردني يان يةكالكردنةوةي كَيشة كارطَيِريةكانة و دةمان كردني : مادةي سَيهةم

 .ك طرتين برضيرةيي داِرشتين ياسا دانان و داراوةو دستةواذةكاني ياسايية لةهةَيمدايةكَيس ياسا دانان و ي
 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يهدف اجمللس اىل النظر يف املنازعات االدرارية وضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة : املادة الثالثة

 .تعابري القانونية يف االقليمالتشريعية واملصطلحات وال
 :رييدكناصح بةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة دةقي مادةكة تةئييد دةكةين و هيض مويكةدةمان نية لةسةري، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ووكةس قسةي هةية لة سةر ئةهدايف مةجليس كة لة مادة سَيدا هاتووة؟ سَودان خان فةرم
 :دان شهاب نوريبةِرَيز سَو

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هةر ئةوةندة لة رووي رَيكخسترةوة بؤ شتةكان دياري بَي و هةمووي بة سةر يةكةوة نةنووسرَي، 

كردنةوةي كَيشة  تةوة، ئةليف سةير كردني يان يةكالابكرَي ئاماجني ئةجنومةن ئةليف ئاوها جي
ياسادانان و يةكرتةنةوةي برضيرة، يةعين بكرَيت بة خاَل، بؤ  دني يةكَيس كارطَيَرييةكان بة دةمان كر

ئةوةي يةكسةر واديح بَيت، نةك هةمووي لةسةر يةك بَيت، وةكويةك بَيت  جوملةي يةك ودوو، دؤر 
 .سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عمر فةرموو
 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةو مونادةعاتة ئيدارييةي تَيدا نةمَييَن، لة بةر ئةوةي ئةم مةجليسة سةيكيةتي موقادات 
كردني نية، ئةوة دةبَيتة موتةناقز لةطةل، مادةي ثَيرجي سوَلتةي قةدائي، ضونكة بةثَيي مادةي ثَيرجي 

تةبيعي بَيت يان مةعرةوي  سوَلتةي قةدائي، مةككةمة وياليةي عامةي هةية بةسةر هةموو ئةشخاسي
بَيت، ئةو مونادةعة ئيداريانة ئةطةر لةبةيين ئةشخاسي معرةويا كة دةوائرية دروست ببَيت، ئةوة وياليةي 
مةكاكم هةية، وياليةي عامة هةية بةطوَيرةي مادةي ثَيرض، لةبةر ئةوةي ئةو مونادةعة ئيدارييةي باتَيدا 

 .و دؤر سوثاسنةبَيت لةَيرةدا، من واي بةباش دةدامن 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رَوذان فةرموو. د 
 :رؤذان عبدالقادر امحد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مادة دياتر باسي ئيختيساسات دةكا نةك ئةهداف، مادةي سَي دياتر باس لة ئيختيساسات دةكات، 

مادةي ئيختيساسات دةمج بكرَي يان بة  دةسةآلتي ئةجنومةنةكة نةك ئاماجنةكاني، بؤية يان لةطةَل
 .شَيوةيةكي تر بطؤِرَيت كة دياتر باس لة ئاماجني ئةجنومةن دةكات، دؤر سؤثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان رةئيتان لة سةر ئةو سَي مويكةدة

 
 
 

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيداري، ثَيشرتيش شةرمحان كرد، ئَيستاش تةئكيددةكةيرةوة، مونادةعاتي ئيداري  بةنيسبةت مونادةعاتي

بةشَيكة لة ئَيش وكاري مةجليسي شورا، ضونكة مةككةمةي ئيداري تةشكيل كردووة، مةككةمةي 
ئيداريش بةشَيكة لة مةجليسي شورا و، مونادةعاتي ئيداري كةد ئةكةم ئةو تةوديركة بدةمة برادةران، 

، ئةو مةكاكمة 1661ية لةطةَل ئةو مونادةعاتانةي كةمةكاكمي ئيداري هةبوو ثَيش ساَلي فةرقي هة
ئيداريةي كة تةشكيل كرابوو، ئةوانة تةماشاي نيزاعاتي دةكرد بةيين دوو دةدطا يان دوو وةدارةتي 

َيرةي موختةليف، قةراري مةككةمةي ئيداري قابيلي تةعن بووة تةمييز دةكرا يان موسادةقة دةكرا بةطو
هةمانبوو، كة تةشكيالتي  1661دةعواكة، واتا لَيرة ئةو مونادةعاتة ئيدارية ئةوة نية كة ئَيمة ثَيش ساَلي 

مةكاكمي ئيدارميان هةبوو؛ مةكاكيمي ئيداري ئَيستا بةرةو تةوةجوهَيكي تر رَويشتية وةتةشكيلةكةيشي 
كة هاوآلتي شعوري كرد ئةوة موخالييتي  مةبةست ئةوةية هةر قةرارَيك دةرضوو لة هةر دةدطايةكي ئيداري

قانونة، تةعن لةوة بكات وةشعور بةدوَلم دةكات تةعن لةو بكات لةثَيش ئةو مةككةمة ئيدارية، يةك 
لةئيش وكارةكاني ئةوةية وياخود هةر موةدةيف ئةطةر هاتو عيالقةي بةهةيئةي ئيرزيباتةوة هةبوو وهةر 

كة دةرضووة دذي، دةتواني لةو مةككةمةية شكات بكات و  موةدةفيك شعور بةغوبن بكات لةو عقوبةية
تةعن لةو هةيئاتانة بدات كة بةطوَيرةي ئةوة دروست كراوة، واتا ئيشوكاري ئةو مةككةمةية و ئةو 

مةكاكمي ئيداري هةبوو،  1661مونادةعاتة ئيدارية فةرقي هةية لةطةأل ئةو ئيخيساسانةي كة ثَيش ساَلي 
ةتي ثَي كرد دؤر تةبيعي و دؤر ئيعتيادية، ئَيمة دةتوانني ئةو ئيختيساساتانة بة ئةوةي سَودان خان ئيشار

 .يةك و دوو و سَي بكةين بؤ ئةوةي واديح و ريك وثَيكرتبَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووطارق يةعين ئةطةر تةبيعية بؤ نايكةن مادام واية؟ كاك 
 :جامبادحممد سعيد  طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية : من باسي شةقي دووهةم دةكةم كةدةَلَيت
لةبةر ئةوةي دستور باللغتني العربية والكوردية، ئيزافة بكرَيت واملصطلحات والتعابري القانونية يف االقليم، 

ؤر و لةناو قاعة وةختَيكي دؤر دةكوذين بةموناقةشةي ئةوةي ئيقرار كردووة، جطة لةوي ئيشكالَيكي د
دمانةواني، ئةوة ئيشي ئَيمة نية، من لةمادةي كةفت بةتةفسيَلي باس دةكةم دؤر دةوَلةت هةية ليذاني 
راوَيذكاري هةية وة ناوي دةوَلةتةكانيشم يية كة طةيشتيرة مادةي كةفتةم باسي دةكةم، بةآلم لَيرة ئيزافة 

دمان بؤ ئةوةي ئةو ئيشكالة كةل بكرَيت لةناو هَوَلي ثةرلةمان، موناقةشةي ئَيمة لَيرة بكرَيت بة دوو 
ضية؟ دؤر جار لةموناقةشة وةختَيكي دؤر دةضَيت، ئةو وةختة دةطةِرَيتةوة بؤ ثةرلةمان و قاداجني 

 .ثةرلةمانة، دؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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باللغتني العربية كة باسي ئةوةي كرد  طارقو لةسةر ئةوةي كاك كاك شَيروان لة سةر ئةوةي سؤدان خان  
 رةئيتان ضية؟ والكوردية،

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من نةصي دستوريم هَيراية و نةصي دستوري ض لةدستور عَيراق وض لةثِرؤذةي دستوري هةرَيمي 
ةكات ئَيمة لةياساكان ئةوانة تةئكيد بكةيرةوة؟ ثَيويست ناكا كوردستان، نةصي دستوري هةية ض ثَيويست د

بةرةئيي من، بةنيسبةت ئةوةي سؤدان خانيش ئةوة سياغةمان بؤي كردووة، بةتةسةلسول كاك عوني بؤتان 
 .دةخوَيرَيتةوة، دؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كريم فةرموو

 :عبداهلل بةِرَيز كريم حبري
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

دةكةم بةراسس، بؤ ئةوةي تةئكيد بكرَيتةوة لةسةر ئةوةي كة  طارقمن تةئييدي رةئيةكةي كاك 
بةهةردوو دمان ئيهتيمامي ثَي بدرَيت لةكاتي تةقرني وسياغة كردني ثِرؤذة ياساكان، با يهتيمان بة دماني 

 .كوردي و عةرةبي ثَيكةوة بدرَيت، دؤر سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

خؤي وجهةتَيكي تَيداية بؤ ئةوةي ئةطةر وانةبَيت ئةبَي هةمووي هةر بةعارةبي بكةن، هةموو عةرةبي 
باش بزانن و ئيهتيمامي باش بةوة نةدةن، بةآلم ئةطةر فةرديان لة سةر بكةين كةئهتيمام بةكوردييةكةش 

ات، جا با جةنابي وةديريش رةئي بدةن، تةدرجيييةن سرتاتيجييةن قانون بة دماني كوردي دةوَلمةند دةك
يهدف اجمللس : خؤي بدات بزان ئةوة كَيشةيان بؤ دروست دةكات يان كاري ئَيمة ئاسان دةكات؟ لَيرةدا ئةَلَيت

اىل النظر يف املنازعات االدارية وضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية واملصطلحات 
 .كاك فاروق فةرموو ة والكوردية يف االقليم،والتعابري القانونية باللغتني العربي

 :وةديري داد /صادق بةِرَيز فاروق مجيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موناقةشةي ئَيستا دةكرَيت ثَيم واية مادة سَي باسي ئةهدايف ئةو مةجليسة دةكات، ئيختيساساتةكاني 
م واية ئةوة ديادة لةموناقةشةي ئةم مادةية، دوايي دَيتة سةري، لة ئاخريةكةي، لةمادةكاني ئاخري، من ثَي

 .دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كمال فةرموو. د
 

 :(كمال كةركووكي. د)قادر عبداهلل بةِرَيز حممد



 882 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راق، لة بةراسس ثَيويست ناكات لَيرة لةناو قانونَيك دابرةين بةض دمانيك برووسرَيت، ئَيمة لةدستوري عَي

دستوري هةرَيم، دماني كوردي و عةرةبي دماني رة يية، ئيرت ثَيويست ناكات بِرؤيرة ئةو جودئيياتة، 
ئةطةر واي لَي بَيت هةموو قانونَيك لةخوارةوة ئةبَيت بَلَيني بةهةردوو دمان، دوايي كةتا لةدماني 

 .مة مةفتوح بَي باشرتة، دؤر سوثاسكورديش تاكو ئَيستاش موستةَلةكاتي دؤر كاملمان نية، بةِراي من ئة
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عمر فةرموو
 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الفصل يف : من ئةمةوَي جةوابي ئةو رةئيةي كاك شَيروان بدةمةوةو تةودحييش بةجةنابتان بدةم، كة ئةَلي

ةعين خصومة، يةعين مورافعة، يةعين دةعوة، يةعين ئيصدار يةعين ضي؟ يةعين نيزاع، ي املنازعات
تسري والية قةراري تَيداية، ئَيمة لةمادةي ثَيرضي سوَلتةي قةدائي باسَيكمان لةسةر ئةوة كردووة ئةَلَيني، 

وييةي عامةي هةية هةموو مةكاكم لةسةر ئةضَي، لةسةر هةموو قةدايةكان لةبةيين شةخسي  احملاكم،
 مطلقكةلي مجيع الرزاعات بة  مبا يف ذلك احلكومة وحل مجيع النزاعات،ان مةعرةوي بَيت، تةبيعي بَيت ي
يةعين مجيع نيزاعَيك مةمشول ئةكات َلَيرة، ئايا ئةم ليذنةية دروست بَيت لَيرة  موطلق هاتهاتووة، كة بة 

َي قةرارةكاني قابيلي تةعن كةلي ئةم مونادةعاتانة بكات، قةرار ئةبَي دةركات لَيرة، كة قةراري دةركرد، ئةب
بَيت، يةعين ضووة جَيطاي مةككةمة، يةعين مةككةمةيةكي تر بةرامبةر بة مةكاكمي وياليةيةكي تر 
دروست بوو، ئةمة موتةناقيزة لةطةَل مادةي ثَيرضي قانوني سوَلتةي قةدائي، لةبةرئةوة من ثَيم واية كةلي 

بؤ؟ ضونكة بؤي هةية تةقرني كات، بؤي هةية ئيبدائي ئةو نيزاعاتانةي لَي دةربَيرني، مةجليسي شورا 
رةئي بكات، بؤي هةية مةشورة بدات، ضؤن ئةبَيت ئيبدائي رةئي بكات و تةقرني بكات وقانون دروست 

مةشورة تةقديم ئةكات، مةشورة يةعين كةلي : ئيبدائي رةئي دةكات، تةوديح دةكات، سَي: بكات، دوو
بؤيان هةية لةوةدارات، يف مجيع : ات، هةر لةم قانونةدا باس كراوة ئةَلَينيزاعات دةكات كة لةبةيين وةدار

الودارت، ئةو شوَيرانةي كة مورتةبي  بة وةدارات داواي تةوديح لةمةجليسي شورا بكةن، كة داواي 
تةودحييش لة مةجليسي شورا بكةن، ئةو كاتة مةجليسي شورا تةودحييش ئةداو موقاداتيشيان دةكات و 

اعةكةيش دةكات وةكو مةككةمة، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةوة ئيزديواجييةتَيك لة بةيين كةلي نيز
سوَلتةكاندا دروست دةكات، موناقةدةيةك لةبةيين ئةو مادةي ثَيرجي سوَلتةي قةدائي وئةم قانونة دروست 

 .ثاسئةكات، لةبةر ئةوةي وياليةي عامة هةية بؤ مةككةمة بةسةر هةموو نيزاعاتَيكا، دؤر سو
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قانوني مةجليسي ئيستيشاري، قانونَيكي خاصة تةقييدي قانوانني عام دةكات ئةوة يةك، ئَيمة هيض 

لة بِرطةكان كةلةثِروذةكة هاتووة  خيالفمان نية لةسةر ئةوة، مةكاكم ئَيستاش ويالية عامةي هةية و يةك
بةتةفصيلي باس لة بةعزَي ئيلتيزاماتي دةوائريي دةوَلةت دةكات، باس لة بةعزَي ئيلتيزامات دةكات كة 
ناتيجة لة ئيربامي عقود لة بةيين دوو دةدطا يان لة بةيين وةدارةتَيك لةطةَل وةدارةتَيكي تردا، ئةوانة 

ةو بِرطةيةمان ئيلغاكردووة وة طةِراندوومانةتةوة بؤ مةكاكمي مةدةني، بةراسس لةثَيشريارةكاني خؤمان ئ
بيعتيبار ئةوانة ئيلتيزاماتَيكة ناتيجة لة نةتيجةي ئيلتيزامات و نةتيجةي عقود، ئةوةمان يبردووة، بؤية 

طةَل ئةطةر تةماشاي ئةهدافةكةي بكةين لة طةَل ئيختيساساتةكةي، نيهائيةن هيض تةعارودَيكي تيدا نية لة
 .قانوني سوَلتةي قةدائي، ضونكة برةمايةكانيان برةمايةي جيا جيان، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين فةرموو 

 :عبداللة مولودمال بةِرَيز مال سعدالدين 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هذا القانون وفق احكام قانون تنظر الدعاوي الواردة يف لةسةر قسةي كاك عمر لةمادةي دواددة دةَلَي، 
دوايي ئةوة راستة مونادةعاتي ئيدارية بةس مونادةعاتي ئيداري يةعين مةشاكيل دروست  املرافعات املدنية،

، لةقانوني تسري والية احملاكم املدنيةناكات لةبةيين ئةو مةككةمة ئيداريةو ئةو قةدا بؤ؟ ضونكة دةَلَيت 
يع االشخاص الطبيعية واملعنوية مبا يف ذلك احلكومة وختتص بالفصل يف على مج: مرافةعاتا مةدةني ودةَلَيت

ئةوة نةصة خاصةكةية،  اال من استثين بنص خاص،ئةوة رَيطاي ئةو قانونةي كردوةتةوة،  كافة املنازعات،
 .دؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بزةبت واية، كاك نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةككةمة ئيداري دروست ببَيت، ييةنَيكي ديكة هةبوو كةوا  عَيراقيشدا ثَيش ئةوةي كةوا قانوني يا لة
ئةركي ئةو مةككةمةي دةبيين بةناوي ليذنةي ئيرزيباتي عام سةر بة وةدارةتي عةدل بو 

دا 1628كةسانةي كةوا لةكَوتايي ساَلي  وةسةرؤكةكةيشي كاكم بوو و دادوةربوو من خؤم يةكَيك بووم لةو
حيال على التقاعد خانة نيشني كرام بةبِرياري وةديري خوَيردني باآلي عَيراقي، لةبِريارةكةيدا نوسيبووي، 

، سكاآلم ثَيشكةش بةو مةجليسة كرد كةسةرؤكةكةي ومينع من التدريس داخل جامعات القطر وخارجه
ةي كةوا لةذَير ترسي وةدارةتدا بوو بِريارَيكي دةرهَيرا نة كةقي كاكم بوو، بةآلم بةداخةوة لةبةر ئةو

بةمن داو نة بةئةويش كةوا كةق بةِرووني، ضونكة ئةيزاني شتَيكي ناقانونية كة ثشتطريي لةبِرياي 
وةديري خوَيردني باآل بكات، كةواتا لةم كاَلةتانةدا هةر وةكو كاك عمر وتي ئةوة كَيشةيةكة، كَيشةيةكة 
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ناو وةدارةتةكاندا يان لةبةيين فةرمانبةران لةطةأل وةدارةتةكاندا، ئةمانة كَيشةيةكي قانونني، دوو ئايا لة
 .ييةن ئةبَي، ييةنَيكي قةدائي، ييةنَيكي داد وةري يةك يييان بكاتةوة، دؤر سؤباس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةية؟ ثشتطريي لَي دةكةي يان ثشتطريي شةركةكةت باش بوو كاك نوري، بةآلم رةئييت ضية لةسةر ئةو ما

 .لَي ناكةيت؟
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةرةتا ومت ئةو ئةجنومةنة ثَيويستة ثَيكبَيت لة دوو ييةن، مةككةمةي ئيداري كةوا ثَيويستة لةذير 

ي سوَلتةي قةدائي هاتووة، ئةوةي تريش سةر ركَييتي دةسةآلتي مةجليسي قةداي ئةعالبَيت وةكو لةقانون
بةوةدارةتي عةدل بَيت وكاروبارةكاني ئةوانةبن كةوا لَيرةدا دياري كراوة، تةنها يةك يكردنةوةي 

 .مونادةعاتي ئيداري، دؤر سوثاس
  :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
اذا تنازع اختصاص حمكمة القضاء االدراي وحمكمة مدنية  :ئةطةر تةماشاي مادةي ثاددة بكةين دةَلَيت

فيعني املرجع هيئة قوامها ستة اعضاء، ثالثة اعضاء خيتارهم رئيس حمكمة التمييز وثالثة اعضاء خيتارهم 
التمييز وقرارها الصادر باالتفاق رئيس اجمللس من بني اعضاء اجمللس وجتتمع اهليئة برئاسة رئيس حمكمة 

  .او باالكثرية يعترب قرارا باتا وملزمًا
لَيرة ئةو هةيئةتةيش دانراية كة جياوادي بكات لة بةيين ئيختيساساتي مةكاكمي مةدةني وبةيين 

 .ئيختيساساتي قةداي ئيداري
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارانة دةداتةوة لةسةر ئةو مةترسيانة كة هةندَي  راستة ئةو مادةية كة لَيرةدا دانراوة وةآلمي ئةو
نوري باسي كرد، بةراسس ئَيمةش يةك شت هةية، ئَيمة هةموو شتَيك . ئةندام باسيان كرد وةكو ئةوةي د

تةجروبةي دةماني ككومةتي بةعسيش مبانرتسَيرَيت، كةواثَيمان وا بَيت برتسَين كة ككومةتةكةي 
رانيمان ئةوةية كةككومةتةكةمان بتوانَيت قانون جَيبةجَي بكات، خؤيان خومانيش واي لَي بَيت، نيطة

دةسةآلتي قةدامان، قانونةكةمان بؤ ئةهيررةوة، سةد لة سةد سةر بةخؤية، بةرةو كومةَلطاي مةدةني 
اهلل رَوذَيك لة رَوذان كوردستانيش دةبَيتة كَومةَلطاي مةدةني، كةواتة نابَيت بة شكةوة  ءدةِرؤين ئيرشا

ةماشا بكةين، شكمان هةبَيت ئةو قانونة بةخؤمان دةري دةكةين و ككومةتةكةيش هني خؤمانةو دةبَي ت
متمانةيشي ثَي بدةين و خَومانيش موراقةبةي دةكةين، هةم خؤمان وةكو ثةرلةمان، هةم هةيئةي قةدامان 

يَلكاري بكات لة مايف هةية، هةم ميديامان هةية، دةسةآلتي ضوارةمة ئةوة موراقةبةي دةكات ئةطةر ثَيشت
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مرَوظ يان ناعةدالةتي بكات، وةكو دةماني بةعس نية لَيي برتسني، ئَيستاكة دةيان روذنامة هةية رَوذانة 
دةستريشاني هةموو كةموو كَوِريةكان دةكات، نة ئادادي ئةو دةسةآلتانة بةكةييتي خؤيان وةكو جارانة نة 

ة لةداناني قانوندا كةق نية هةبَيت، كاك عمر ببورة ككومةت عةيين ككومةتة، لةبةر ئةوة ئةو مةترسي
هةندَي جار رةئي دةدةمة هةندَي قانوني ضونكة دةدامن شس تادةيان بؤ دَيت، بؤية داواي لَيبوردن دةكةم، 
هةندَيكتان دةست بَلرد دةكةن و ناوتان نا نووسرَيت، بؤية دةنطتان نادةمَي، بةآلم بؤ هاوكاري كردني 

هاوكاري كردني هةيئةي ريئاسة دةنط دةدةم بة هةندَيك برادةر كةبؤ دةوَلةمةند كردني  ليذنةي قانوني،
 .موناقةشةكة، كاك عمر فةرموو

 :علي بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من بةئيسرار لة سةر قسةكةي خؤم و تةودحيَيك لةسةر قسةكةي كاك شَيروان كةدةَلَيت لة مادةي ثاددة وا 
لة ئيختيساسةكاني هةيئةي موةسةع ئةو  اتووة، ئةطةر بطةِرَيرةوة بؤ سةر مادةي ياددةي سوَلتةي قةدائي،ه

تةنادوعةي كة لةبةيين تةكديدي نةوعي مةككةمة بؤ سةيركردني ئةو نيزاعة لةويةدا تةكديد كراوة و 
 .دراوةتة هةيئةي مووةسةع، دؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ان فةرمووكاك شَيرو

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك عمر ئيشارةتي ثَيدا تةنادع بةيين ئيختيساساتي دمين سوَلتةي قةدائيية، دمين مةكاكمة، ئةوة 
 .عيالقةي نية، تةنادوع بةيين ئيختيساساتي مةكاكمي مةدني و مةكاكمي ئيداري، دؤر سوثاس

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
ئَيستا دؤر موناقةشة كرا، كةدةكةم ئةو سياغة تادةيةكة نوسيوتانة بيخَويررةوة، بؤ ئةوةي بيخةمة 

 .دةنطدانةوة، كاك عوني فةرموو
 :زادكمال سعيد ب بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :يهدف اجمللس اىل مايلي: املادة الثالثة

 .ةالنظر يف املنازعات االداري: اوال
 .ضمان وحدة التشريع: ثانيا
 .توحيد اسس الصياغة التشريعية واملصطلحات والتعابري القانونية يف االقليم: ثالثا

 
  

 :بةِرَيز سةركي ئةجنومةن
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ما ئاوها بَيت، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو موقتةرةكةي ليذنةي : يهدف اجمللس اىل حتقيق مايلي
 .   فةرموون، بائةكسةرييةت لةطةَل مادةكةن، تكاية بؤ مادةي دواترقانونيداية بادةسس بَلردكات؟ 

 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةستةي طشس، يةك لةسةرؤك و جَيطرةكةي و : ئةجنومةن لةمانة ثَيكدَيت يةكةم: ةي ضوارةمدماد
ايةتي سةرؤكةوة طرَيدةدرَيت ولةكاتي راوَيذكاراني ياري دةدةر ثَيكدَيت و دانيشترةكاني بةسةرؤك

ئامادةنةبووني بةسةرؤكايةتي جَيطرةكةي و بةئامادةبووني سَي لةسةر ضواري ئةنداماني لةيياني 
 .راوَيذكاراني ياريدةدةر نابَيت لةدةنطداندا بةشداري بكةن: ياساييةوة ثَيكدَيت، دوو

 .رتين راوَيذكاراني ثَيكدَيتدةستةي سةرؤكايةتي لةسةرؤك و جَيطرةكةي و كَون: دووهةم
لةسةرؤك و ئةندامةتي يةكَيك لة راوَيذكاران كةدةستةي سةرؤكايةتي : دةستةي رَيكاري هةرَيم: سَيهةم

دةست نيشاني دةكات و كاكمَيك لةثؤلي دووهةم كةمرت نةبَيت كةئةجنومةني دادوةري دةست نيشاني دةكات 
 .دةدرَيت، ئةطةر نةكرا بةسةرؤكايةتي جَيطرةكةيثَيكدَيت و بةسةرؤكايةتي سةرؤك دانيش  طرَي

 :كي ئةجنومةنؤبةِرَيز سةر
ئةوة رةبس بة و مادةيةوة هةية كةدوامان خست، لةبةر ئةوة ئةبَيت ئةميش دوا خبةين تاوةكو مادةي 
ثَيشرت سياغةت دةكةين و بةطؤَيرةي ئةوة طَوِرانكاري تَيدا دةكرَيت، كاك عبدالكريم مادةي ثَيرجةم 

 .وَيرةوةخب
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةجنومةن سكرتَيرَيكي دةبَي خاوةن بِروانامةي بةكةلَوريَوسي لةياسا هةبَيت، يان هاوشاني : ةي ثَيرجةمدماد

 .ئةو بِروانامةي هةبَيت و ثةيوةندي بةسةرؤكةوة دةبَيت و ئةم كارانة دةطرَيتة ئةستَو
 .تين طَوِريرةوةي نووسةراوةكانرَيكخس: يةكةم

 .سةرثةرشس كردني كارو باري كارطَيِري ودارايي: دووهةم
 .ئامادةكردني بةرايي ئةو ثرسانةي دةخرَيرة بةردةم ئةجنومةن: سَيهةم
 :زادكمال سعيد ب بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
س يف القانون او ما يعدهلا ويرتبط بالرئيس للمجلس سكرتري حاصل على شهادة البكلوريو: املادة اخلامسة
 :ويتوىل مايلي

 .تنظيم املراسالت: اواًل
 .االشراف على االمور املالية واالدراية: ثانيًا
 .تهيئة اوليات القضايا املعروضة على اجمللس: ثالثًا

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةين، بةآلم لَيرةو لةوَي مويكةداتيشمان بؤ هاتووة، ئةو مويكةدانة عةردي 
جةنابتان دةكةين، كة دةَلَيت ئةم سكرتَيرة سكرتَير ئيعتيادي نية وةكو ئةوانةي دامو دةدطاكاني ككومةت، 

و مويكةداتانةيش دةَلَيت دةبَيت خزمةتَيكي موعةيةني سكرتَيرَيكة ئةبَي مواسةفاتي تايبةتي هةبَيت، ئة
 .هةبَيت بؤ ئةوةي ببَيتة سكرتَيري ئةو مةجلَيسة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مويكةداتانة بةجَيرة، ضؤنكة ئةو ئيشانة بةسكرتَيرَيكي ئيعتيادي ناكرَيت بةراسس، ئةبَي يةكَيك 

هةبَيت و شارةدايي هةبَيت لة ئموري ئيداري و مالي و لة ئيشوكارةكان و  بَيت يي كةم دة ساَل خزمةتي
يي كةم دة ساَل خزمةت دةرورية، ئةطةر كةس قسةي نية ئيزافةي دة ساَلةكة بكةن، كاك سعد الدين 

 .فةرموو
 :مالعبداهلل مولودسعدالدين مالبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، بةآلم نادامن ئةو مايعادهلا االشراف على التنظيم وتبويب قرارات اجمللست، من ثَيم باشة ئةوةش ديادبكرَي

حاصل على شهادة جامعية ال تقل عن البكلوريوس يف ضية لَيرة هاتووة؟ يةعين مايعادهلا ضية خؤي دةَلَيت، 
 .، ئاوها باشرتة نةك ومايعادهلا، ضونكة هةر دةبَي قانوني بَيت لةوَي، دؤر سوثاسالقانون

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .كاك شَيروان فةرموو 

 :ريكيدناصح  بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةو مايعادهلا بؤ كةسَيكة كة لةدةرةوة هاتووةو لةوَي شهادةي هَيراوةتةوة، ئةوان لةوَي شةهادةي 
ةكة ئةوةية لةو مايعادهلا وة شةهادةت ئةو بةكةلَوريَوسيان نية، لَيرة ئةو مايعادهلا دةيطرَيتةوة، مةقسةد

تةقييمة دةكات و بةنيسبةت مويكةدةكةي تريش، ئةوةي موراسةيت بةراسس ئةوة خؤيان تةنزميي 
دةكةن لةناو خؤياندا، يةعين ئةوة ثَيويست ناكات لَيرة لةناو ئةم قانوندا بَيت خؤي دةداني بةراسس 

ةعليماتةي كة لة دةدطاكة دةردةضَيت ثَيِرةوي ثَي دةكات سكرتَير، بةطوَيرةي تةوجيهي رةئيسةوة يان ئةو ت
 .دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسس قانونةكة موكةدةد بَيت باشرتة، ئةو مايعادهلا ئيشكال دروست دةكات، ضونكة ئةو جَيطاية جَيطاي 

يسابة ونابَيت خاوةني شةهادةيةكي قانونة، هةر دةبَيت خرجيي قانون بَيت، ئةوةي دةرةوةيش بةقانون ك
تربَيت، ئةبَيت خرجيي قانون بَيت، يةعين مةقسةد لَيرة موعادةلةي بةكةلَوريَوس قانون بَيت، كةواتة 
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 عونيخدمةي ييقل عن دة ساَلةكةيش ئيزافةبكة وبيخَويرةوة، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة، كاك 
 .فةرموو

 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

للمجلس سكرتري حاصل على شهادة بكلوريوس يف القانون او مايعادهلا وله خدمة التقل عن : املادة اخلامسة
 :عشرة سنوات يف االمور القانونية واالدراية ويرتبط بالرئيس ويتوىل

 .تنظيم املراسالت: اوال
 .االشراف على االمور االدارية واملالية: ثانيا
   .  هيئة اوليات القضايا املعروضة على اجمللست: ثالثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس تكاية دةسس بَلردكات؟ فةرموون، بةكَوي دةنط قةبوَل كرا، بؤ مادةي 

 .دواتر تكاية
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 دةروادةي دووةم

 ييةكاني ئةجنومةنتايبةمتةند
ئةجنومةن تايبةمتةنددةبَيت بة ياساكاري و دةركردني بريورا لةكاروبارةكاني ياسايي و : مادةي شةشةم

 .دادوةري وكارطَيِري لةهةرَيمدا
 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الباب الثاني

 اختصاصات اجمللس
 .قنني وابداء الرائ واملشورة يف االمور القانونية والقضاء االداري يف االقليمخيتص اجمللس بالت: املادة السادسة

 :ريناصح كيدبةِرَيز شَيروان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةين و هيج مويكةدةمان نية، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 
 
 :عبداهلل مولودمالين سعدالدمالبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
والقضاء ئةي  وابداء الرائ واملشورة يف االمور القانونية،ئةوة ديارة وانية،  خيتص اجمللس بالتقنني،ئةَلَيت، 

 .دؤر سوثاس والقضاء االداري،ضون يةعين لةسةر كوَيردةري عةتف دةكةن كة دةَلَين،  االداري يف االقليم،
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .روذان فةرموو. د 
 :رؤذان عبدالقادر امحد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ابداء ئةو مادة وابزامن ديادة، ضونكة لةمادة كةفت باس لةتةقرني دةكات، هةر وةها لةمادة نَو باس لة 

تةوة لةيةك مادة و دواييش دةكات بةتةفسيَلي، يةعين نادامن بؤ ئيختيساسةكان لَيرة كورت كراية الرائ
 .تةفسيلي كراوةتةوة لة مادةي كةفت و هةشت و نؤ، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
 .هالة فةرموو. نادامن ئةطةر ثَيتان ديادة ئةوة ييبدةن، ضؤن ثَيتان دياد نية؟ د

 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وميارس يف جمال مج بكرَي لةطةَل كةفت، دوايي بةتةفاسيَل هاتووة كة دةَلَيت، من ثَيشريار دةكةم دة
 .يةك يةك ثَيدا دَيتةوة، ئةطةر دةمج بكرَيت واديح تر دةبَيت، دؤر سوثاس التقنني،

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئاخر ئةوة ئيختيساسة، ئةو، مومارسةية، فةرموو كاك شَيروان

 :ريدكي ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي لة مادة شةش بة شكَلَيكي موختةسةر هاتووة كة ئيختيساساتي ئةو مةجليسة ضية، ثاشان لةرووي 
سياغةوة بةوشيكلة بَيت باشرتة، دوايي دَيتة سةر يةكة يةكة، فةسَلَيكي تادةي بؤ داناوة، ئةةو بؤ 

 .مةشوةرةية، ئةوة بوقةداياي ئيدارية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة باشي شةرح كرد، ئةوة بابي دووهةم، ئيختيساساتي مةجليس مادةكة باسي كردووة كة تةقرني ضيةو 
ئيبداي رةئيي و مةشوةرةشي باس كرد، بؤية ينةبرَيت دؤر راستة، دةخيةمة دةنطةوة ئةو مادية كَي 

نية؟ باشة بةئةكسةرييةت وةرطريا، فةرموو كاك عبدالكريم  لةطةَلَيس بادةسس بَلردكات تكاية؟ كَي لةطةَلَيدا
 .بؤ مادةي دواتر

 
 
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :فةصَلي يةكةم

 ياساكاري
 .ئةجنومةن لةمةيداني ياساكاريدا ئةم كارانة ئةجنام دةدات: ةي كةوتةمدماد

اساكان لةهةرَيمداو لةسةر داوا كاري ئةجنومةني وةديران و ئامادة كردني وداِرشتين ثِرؤذةي ي: يةكةم
 .وةدارةتة تايبةت مةندةكان وئةو ييةنانةي ثةيوةست نني بة وةدارةت

وردبيريكردني ثِرؤذةكاني ئةو ياسايانةي ئامادة دةكرَين لةييةن ئةجنومةني وةديران، يان : دووهةم
 .ةدارةتةكانةوة لةِرووي روخسارو بابةتةوةوةدارةتةكان، يان ييةنةكان كة ثةيوةست نني بةو

ثِرؤذةي ياساكان بةنووسراوَيك بؤ ئةجنومةن رةوانةدةكرَيت كةلةييةن وةديري تايبةت مةند يان : سَيهةم
سةرَوكي ئةو ييةنةي كةبةوةدارةتةوة ثةيوةست نني ئيمزا دةكرَيت و دةبَيت ئامادة بَيت بؤ كارةكاني 

 .ي ئامادة باشي بؤ بكرَيتدةركردنيان و هةموو كارةكان
وةرطرتين بريو راي وةدارةت و ييةنةكان كة ثةيوةند نني بةوةدارةت بةثِرؤذةي ئةو ياسايانةي : ضوارةم

بؤي هاتوونةو بؤي هةية داواي نوَيرةرَيكيان لَي بكات بلةي لةبةِريوةبةري طشس كةمرت نةبَيت بؤ مةبةسس 
 .ئاماذةثَيكراو

ؤذةكة دةكَوَلَيتةوة وئةطةر ثَيويست بكات دايدةِريذيتةوةو ئةو بةديلةي بةثَيويسس ئةجنومةن لةثِر: ثَيرجةم
دةدانَي ثَيشرياري دةكات و لة طةَل ئةو راسثاردانةي ئةجنومةن بؤ ئةجنومةني وةديراني بةرد دةكاتةوةو 

 .ةت رةوانة دةكاتوَيرةيةكيش لةو ثِرؤذةو راسثاردانة بؤ وةدارةت يان ئةو ييةنةي ثةيوةست نني بةوةدار
 :زادسعيد ب بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل االول
 التقنني

 .ميارس اجمللس يف جمال التقنني: املادة السابعة
اعداد وصياغة مشروعات القوانني يف االقليم بطلب من جملس الوزراء او الوزارات املختصة او اجلهات غري : اوال

 .املرتبطة بوزارة
تدقيق مشروعات القوانني املعدة من قبل جملس الوزراء او الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة من : ثانيا

 .حيث الشكل واملوضوع
ترسل مشروعات القوانني اىل اجمللس بكتاب موقع من الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة : ثالثا

 .اله التحضرييةاعم ومجيعبوزارة مع بيان اسبابه املوجبة 
استطالع رائ الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة مبشروعات القوانني الواردة اليه، وله حق طلب : رابعا

 .حضور ممثل عنها التقل درجته عن مدير عام للغرض املذكور
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ا ضرورية يقوم اجمللس بدراسة املشروع واعادة صياغته عند االقتضاء واقرتاح البدائل اليت يراه: خامسا
ورفعه مع توصيات اجمللس اىل جملس الوزراء وارسال نسخة من املشروع والتوصيات اىل الوزارة او اجلهة غري 

 .املرتبطة بوزارة
 :ريكيدناصح روان بةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قرني ضية، ئَيمة دةقي مادةكة تةئييد دةكةين، ضونكة ثةيوةندي بةتةقريرةوة هةية و تةفسيآلتي تة

 .شةركي دةكات، بؤية ئةوة مادةيةكي ئاسايية، وةئَيمة لةطةأل دةقي مادةكةين، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو مشسة خان

 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةم ثَيراسةكةي بهاتاية، نةك من ئةبواية ثَيشرت ئة مويكةدانةم بداية، تةقرني وا باشرت بوو لة مادةي يةك
 .لَيرة بةو دوورو درَيذيية، ثَيراسةمان بكرداية، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو طارقكاك 

 :حممد سعيد جامباد طارقبةِرَيز 
  .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دي كرد و نة خراية من طلةيي لةسةرؤكايةتي دةكةم، لةبةر ئةوةي ثَيشريارَيك كاك كريم بةكري تةئيي
لة دة دةوَلةت دياتر ئةو ياسايةي دَيتة ثةرلةمان، لة دةرةوةي : دةنطةوة، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووهةم

ثةرلةمانةوة دَيت، ثاشان لة ليذنةي قانوني يان لة مةجليسي شورا تةرجةمة بةدوو دمان دةكرَيت، ضونكة 
امَيكي ليذنةي ياساييم سةيرةكةم دؤر جار بةعةرةبي دَيت، ئةبَي بة دوو دمان خبوَيررَيت، ضونكة من ئةند

دةيدةيرة دةرةوة، يةكَيك تةرجةمةي دةكات و لةناو قاعة موناقةشة دةكرَيت، ئةوان ثسثؤِرن، مامَوستاي 
دانكَون، دادوةرن، هةر يةكَيكيان بيست ساَل خزمةتيان هةية، دةتوانن كةقي ئةو ئيشانة بةتةواوي بدةن 

نةواني و ياسايي، من ضةند شتَيك دةَلَيم كة لة ناو ثةرلةمان ناكرَيت، لة دةرةوةي ثةرلةمان لةييةني دما
دةكرَيت، لة ئةمريكا، بريتانيا، سويسرا، ودؤر دةوَلةتي تريش دةكرَيت، من ثرسيارَيك دةكةم ئةطةر 

ي دةكةن، لَيرة من بةعةرةبيان نارد ودؤر جاريش بةعةرةبي دةيرَيرن، ئَيمة دةيرَيريرة دةرةوة تةرجةمة
ثَيشريارةكةم دوو بارة دةكةمةوة، دةبَيت بة كوردي و عةرةبي بيرَيرن نةك تةنها بة عةرةبي، يان بة يةك 
دمان بيرَيرن، دؤر جاريش ئةوة ئةنداماني ليذنةي ياسايي لَيرةن، دؤر جار بة عةرةبي دةيرَيرن، ئَيمة 

ئةوةي لةوَي بةتةواوي تةرجةمة دةكرَيت هةم لة دةيرَيريرة دةرةوة لةوَي تةرجةمةدةكرَيت، لةبةر 
ناكييةي موستةَلةكةكان وهةم لة ناكييةي دمانةوة و، كةقي قانوني بةتةواوي دةدرَيتة ئةو قانونة، 
وةلَيرةش لةناو قاعةش من ئةوة دوو بارة دةكةمةوة، لة دونيايدا نية موناقةشةي لوغةوي بكرَيت لة 
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ةبي، بةَلكو دةكرَيت خبوَيررَيتةوة، بةآلم نةك موناقةشة بكرَيت، دؤر ثةرلةماندا بةدماني كوردي و عةر
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :عبداللة مولودمالسعدالدين مالبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكرَيت و رةوانةي ئةو شتةي كة ثَيشرت كادر د: بةنيسبةت مومارةساتي مةجليس دوو شس تَيداية، يةك
مةجليس دةكرَيت لةثاشان دوايي مةجلي كادري دةكات و رةوانةي ككومةتي دةكات، لَيرة كة باس دةكات، 

املرتبطة لةثاشان هةتا،  االعداد وصياغة مشروعات التشريعات: نوقسانييةكي تَيدا هةية كة دةَلَيت: لة اوي
بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع املطلوب ا بَيت، ئةوةندة نوسراوة، بةآلم دةبَيت ئةوةي تَيد بوزارة

ضية؟ لةو مةشروعةي كة رةوانة  اسس التشريع، يةعين لَيرةدا دةبَيت ئةوةي تَيدا بَيت، مع مجيع اولياته
ترسل مشروعات القوانني اىل اجمللس بكتاب موقع من الوزير املختص : ثالثاكةدةَلَيت : كراية، خاَلي دووهةم

الرئيس االعلى للجهة غري : ، لَيرةدا ئةعاليةكي نوقسانة ئةبَي بَلَينيس للجهة غري املرتبطة بوزارةاو الرئي
، ئَي باشة يةعين مع بيان االسباب املوجبة ومجيع االعمال التحضريية: ، لةثاشان دةَلَيتاملرتبطة بوزارة

بةياني ئةعمالي تةكزيريةكةي دةكات، : دةكات، بةآلم خؤ نابَيت بَلَيت مع بيان االسباب املوجبةراستة باسي 
ئةو  مجيع االعمال التحضريية: وة مةشيتوعةن، يةعين دةبَيت لةطةَل قانونةكة رةبت بكرَيت و بلَيت ءنة

كةليمةي مةشيتوعةن دةبَيت دياد بكرَيت لة ثَيش مجيع ايعمال، ئةطةر وامبَيرَيتةوة مة عرايةكةي 
ةعين خامسا دةبَيت خاَلي شةشةمي بؤ دياد بكرَيت، ئَيمة هةموومان تَيكدةضَيت، لةثاشان خاَلَي ديكةيش، ي

باش دةدانَين ئةو مةجليسة مةربوتة بةكَي؟ ئةو مةجليسة بة مةرسومي ئةقليمي دادةنرَيت و موستةشارو 
وة لة ضي  تقدم هيئة الرئاسة: رةئيسةكاني، باشة بؤ ئةوةي تَيدا نة نووسراية كة باس لةوةي دةكات دةَلَيت

يان  سوء استعمال السلطة،تةقريرَيكيش دةنووسَيت لة  تقدم هئية الرئاسة، يف كل ستة اشهرتَيكيش كا
لةسةر ئةوةي ئةو مةجليسة ضي كردووة يان ضي نةكردووة، ئةوة باشرتة بؤ ئةوةي كةئةو مةجليسة 

قابة لةسةر هةموو شةش مانط تةقريري خؤي ثَيشكةش بكات و رةوانةي ديواني ريئاسةي بكات، هةم بؤ ري
 .ئيدارة، هةم لةبةر رَيكوثَيكي كاري ئيدارة باشرت دةبَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
غةيري دةركردني مةرسوم هيج رةبتَيكي بةرئاسةتةوة نية ئةو مةجليسة، ئةو مويكةداتانةي كاك 

يان لةسةر بَيت، كاك شَيروان سعدالدين داي، غةيري ئةوةي كة جةوا  داوة، ليذنةي قانوني ئةطةر رةئييك
 .فةرموو
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 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية نةسةكة لةجَيطةي خؤي هاتووة، ئةطةر مادةكان بةعمومي خبوَيريرةوة، هةموو ئةو قسانةي 
وة هةندَيك شت هةية كاك سعدالدين وتوويةتي لةدمين مادةكان هةية، بةآلم مومكيرة لةرووي سياغةتة

كاك سعدالدين بةنةوعَيكي ديكة تَيطةيشتووة، ئةطةرنة هةمووي دؤر بةودوكي تَيداية، ض بةنيسبةت 
ئيعداد و سياغةت، ض  مةشروعاتي قةوانني، ض لةودارةتةكان دَيت، ض لة ئةجنومةني وةديران دَيت، ئةوانة 

 .ووة وهيج كةمو كوِريةكي تيدا نية، دؤر سوثاسهةمووي تَيداية بة تةفسيَلي، نةصةكة لة جَيطاي خؤي هات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دانا فةرموو
 (:دانا) خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من مويكةدةيةكم هةية دةربارةي بِرطةي دووهةمي مادةكة، كةباسي تةدقيق كردني مشروعةكان دةكات، 

ديرانةوة بضَيت بؤ ئةم مةجليسة، ئةو لةوانةية بؤي هةبَيت تةدقيقي بكات مةشروعَيك لة ئةجنومةني وة
لة رووي شكَل و لة رووي سياغةو لةرؤوي تةنسيق لةطةَل دستورو قوانيين تر، بةآلم لة رووي مةودوعةوة 
ئةومةجليسة بؤ تةدخل بكات لة مةشروعَي كة ئةجنومةني وةديران يان وةدارةتَيكي موختةس ئةيرَيرَي، 

و دةدطايانةيانة ثَيويسس بةو مةبدةئة هةية لةناو ئةو قانونا، بؤ لةسةر ئةصَلي مةبدةئةكة ئةو تةدخل ئة
بكات، من ثَيم واية تةدقيقةكة بةس لةرووي شكَلةوة بَيت، لةرووي سياغة بَيت، لةرووي تةنسيق بَيت 

ني قانونةكةيش بكات، دؤر لةطةَل قةوانيين تر، نةك لة رووي دةستكاري قوانيين تر و دةستكاري مةدمو
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةرةئيي من شةرت نية ئيال وةدارات ئيعدادي مشاريع بكات، وةدارات دةتوانَيت مةباديئ بدات بة مةجليسي 
انة ئةو مةجليسة هةسس ثِرؤذةكة دابِريذَيتةوة بةهةماهةنطي و شورا، لةسةر رؤشرايي ئةو مةباديئ

 .هاوكاري وةدارةتي مةعين يان لةطةَل ئةجنومةني وةديران، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو مادةية مويكةداتةكاني وا نية جةواب درايةوة، سؤدان خان فةرموو
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 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

لة نةتيجةي ئةو موناقةشاتانة، ثِرسارةكةي من ئةوةية؟ يةعين ئيرت لةمةو دوا ئَيمةش وةكو ئةندام 
ثةرلةمان ئةطةر مبانةوَي مةشروعَيك تةقرني بكةين، ئةبَي ئةوةيش هةر بضَيتةوة بؤ ئةوَي يان ئَيمة 

 .سوثاسئةوةيان عيالقةي نية بةسةريةوة لةناو ئَيرةدا دةمَيريتةوة؟ دؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نا رةبس نية بةئةوةوة، ئةوانيش هةر دةيهَيررةوة بؤ يي خؤمان، كاك سةردار فةرموو
 :هةركي ؤدؤصباح ببةِرَيز سةردار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نكة ئةو ترسل مشروعات القوانني، ئةوة عيالقةي بةو مادةيةوة نية، ضو: لةسةر فةقةرةي سَيهةم، دةَلَيت

مادةية باسي مةهام و مومارةسةي مةجليس دةكات، من ثَيم واية ئةوة بيبةيرة مادةي دة، دياتر جَيطاي 
خؤي دةبيرَيتةوة، لةمادةي دة نةك لةمادةي كةفت، لةسةر ضوارهةميش لة ناكييةي قةواعيدي من ثَيم 

، بةِرةئي من غري املرتبطة بوزارةاستطالع الرائ للوزارات او اجلهات : واية دؤر موةفةق نية كة دةَلَيت
 .، دؤر سوثاسحول مشاريع القواننيتيش نة، بةَلكو ببَيتة  مبشروعات، بالوزارةبكرَيتة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، خؤ اية وزارة ، يةعينللجهات غري املرتبطة بوزارة: وةدراةتةكة باسترتة لة ناكييةي دمانةواني كة دةَلَيت

بةيةكةوة نابَيت، بةنيسبةت ئةوةيش دؤر فةرقَيكي نية بةرةئيي من، من نادامن ئةوة هةموو وةدارةتةكان 
 .بضَيتة مادةي دة يان نةضَيت؟ ئةوة لَيرة مومارةسةية هاتووة، كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ا، يةعين دؤر تةبيعي و دؤر ئيعتيادية، ببَيت هةر هيض دةرةر نية مةسةلةيةكي ئيجرائية بةيين دوو دةدط
 .دةرةر نية، نةبَيت هةر دةرةر نية و رةضاو دةكرَيت، يةعين دؤر تةبيعية، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
طَوِرانكاري بة سةردا نةهات، مادةكة كة ثشتطريي كراوة لة ييةن ليذنةي قانونيةوة، دةخيةمة دةنطةوة، كَي 

 .َيس بادةست بَلردكا؟لةطةَل
، رةخةنةكةت جَيي خؤيةتي، بةآلم واديارة طارقبةئةكسةرييةت وةرطريا، بةنيسبةت مويكةدةكةي كاك 

مويكةدةي دوو شتت نةكردووة، يةكَيكيان ئَيمة ئاماذةمان كرد ئةوة مادةيةكي دستورية برووسريت، نة 
رريت، يةعين ئةطةر نةيش نووسرَيت مةعراي نووسريت مولزةمة هةموو تةرةفَيك ئةو دمانة بةكاربهَي

وانية ئةوان ئةتوانن دماني كوردي بةكار نةهَيرن، مولزةمة ئَيمةيش و هةموو دوائريةكاني تريش دماني 
لةو مةركةلةي ئَيستادا ئةطةر : كوردي و عةرةبي بةكار بَيرَيت بةثَيي دستوري عَيراقي، ئةوة يةك، دوو

رووسن، لةوةديرمان ثرسي و لة كاك حممد عمر يشمان ثرسي تاقةتي جةبريان بكةي بةدماني كوردي ب
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ئةوةيان نية، كةواتة ئَيستا بيخةيتة ناو مادةكة رَيطردةبَيت لة بةردةم ئةوةي ئيشي خؤيان بةكار بهَيرن، 
بةآلم واجيبيشيانة بةثَيي دستور هةر وةختَيك ئةو قودرةتةيان هةبوو فةردة لةسةريان ئةوة بكةن، بؤية 

ان خستة دةنطةوة، كاك كماليش قسةي كرد وتي ئةوة مادةيةكي دستورية،  ليذنةي ياساييش، رةئي نةم
وةديريشمان وةرطرت وتي لةقودرمتان نية، بؤية ئةطةر ئةو تةفسيَلة نةبواية كة بووة دوو كةس دةمان 

 .خستة دةنطةوة، تةواو دةضيرة مادةي دواتر، كاك شَيروان فةرموو
 :ريكيدصح نابةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةوابي شةمسة خامنان نةداوة بةنيسبةت تةقرني كة دةَلَيت بؤ تةعرييتةكةي لَيرة نةهاتووة، وابزامن دؤر 
شتَيكي ئةوة نية كة تةعرييتةكة لةوَي بَيت، ضونكة بابةتةكة لةبةر ئةوةي فةسَلَيك هاتووة كة 

بةراسس ئَيمة لةطةَل بةِرَيز  طارق،ِرَيت، بةنيسبةت ئةوةي كاك تةعرييتةكةيش لةوَي بَيت هيض شتَيك ناطَو
كاك سعد وةديري هةرَيم بؤ كاري ثةرلةمان ئةو مةودوعةمان دؤر جار باس كرد و هةندَي جار بةراسس 
بةكوردي و بةعةرةبي بؤمان دَيت لةسة رؤشرايي ئةو ئيتيساآلتةي كة لةطةَل ككومةت كراوة، بةآلم ئَيمة 

شة ئةطةر بكرَيت نووسراوَيك بكرَيت بؤ ككومةت لةمةو دوا مشروعاتي قةوانني بةكوردي ثَيمان با
وبةعةرةبي بؤمان برَيرن، ئةوجا ككومةت ضَون ئيتيساَل دةكات لة طةَل ئةو مةجليسة، يان لة طةَل ئةو 

 .ؤر سوثاسوةدارةتة بؤ ئةوةي تةنسيقَيك بكرَيت و ئةو مةشروعانة بةكوردي و عةرةبي بؤمان برَيرن، د
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عبد الكريم بؤ مادةي دواتر
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ووةمفةسلي د

 را دةربِرين و راوَيذكاري ياساييبريو
بؤ ثرسكردن ئةجنومةن راوَيذي ياسايي ثَيشكةش دةكات لةوثرسانةي لةييةنة باآلكانةوة : مادةي هةشتةم

 .رةوانةي بةردةمي دةكرَيت
 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثاني

 ابداء الراي واملشورة القانونية
 .يتوىل اجمللس ابداء املشورة القانونية يف املسائل اليت تعرضها عليه اجلهات العليا: املادة الثامنة

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة مادةيةكي تةبيعية و ئاسايية و ئَيمة لة طةَل دةقي مادةكةين و تةئييدي دةكةين، دؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداللة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 تعرض عليه، من ثَيم واية شتَيكي ديادة، هةر هات العلياتعرض عليها اجلهات العليا، اجلاسس ئةوةي، بةِر
بةئةوةندة ئيكتييتاي ثَي بكةين و ثَيم واية وافيية، ئةوة يةك، دوو، سةبارةت بة ئةوةي ثَيش ئَيستا كة 

بؤ دماني كوردي و عةرةبي هةر  طارقئةمِرَوو روونكردنةوةي لةسةر كرا سةبارةت بة ثَيشريارةكةي كاك 
يم لَي كرد، من ثَيم باشة لةسةرئةوة روون كردنةوة بدةم، تةنها روون كردنةوةية، ثاساوةكة وا من ثشتيوان

ئةوةية كة لةدستور هاتووة، ئةو ثرنسيثانةي كة لة دستور هاتووة ئةبَي لةياساكاندا رةنط بداتةوة، بةآلم 
ةوة ناكةن، ئةو ئةجنومةنة نابَيت ئيكتييتا بةئةوة بكرَيت، لة دستور هاتووة بةآلم ئةندامان ئيكتييتا بة ئ

ئةطةر ثَييان ناكرَيت ئةتوانن ليذنةيةكي ثسثؤِر لةدمانةواني دةست نيشان بكةن بؤ ئةوةي لةرووي 
 .دمانةوانيةوة ياساكان دارَيذن و، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذان فةرموو. د
 :رؤذان عبدالقادر امحد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ضونكة ئةو مةجليسةي شورا و ئةو اجلهات املختصةئةَلَيم بطؤِردريت بة  اجلهات العليامن سةبارةت بة 

ئةجنومةنة دةدطايةكي خؤي باآلية، وة ئةو مادةية دةمج بكرَيت لة طةَل مادة نؤ و بكرَيتة فةقةرةيةك، 
، هةردووطي ئيختيساساتي لسميارس اجملوة لة مادة نؤ  يتوىل اجمللس: ضونكة لة مادة هةشت دةَلَيت

 .مةجليسةو لةيةك فةسَل هاتوونة، دةمج كردنيان باشرتة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو هالة. د
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اجلهات ؟ با بطؤِردرَي بؤ اجلهات العياروون نية، مةبةست ضية لة  اجلهات العيامن هةمان رةئييم هةبوو ئةو 

 .شامل ترة، دؤر سوثاس االخرى
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سعد الدين فةرموو
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 :مولود عبداهللمالسعدالدين مالبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

االتفاقيات  ابداء املشورة القانونية يفمن ثَيم باشة شتَيكي ديكة دياد بكرَيت، دياتر خزمةتي ئيشةكةدةكات، 
، يةعين ئةو عقودة قانونيانةي تا ضةند قانونية واملعاهدات الدولية قبل عقدها وبعد االنضمام اليها

 .وتاضةند قانوني نية؟ عةردي سةر ئةو مةجليسة بكرَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اجلهات املعنية، اشرتة وراسرتة، يان ب اجلهات املختصة، راستة وةكو مويكةدةيةك ببَيتة اجلهات العلياخؤي 
: ، ئةوة يةك، جةوابي مويكةدةكةي كاك سعدالدين نتان نةداوة، كة دةَلَيتلعليالة شويين ا اجلهات املعنية

ئةو مةجليسة مةشورةت بدات لةسةر مةسائيلي قانوني و لةسةر ئيتييتاقيياتي دوةلي، ئةوة ئيختيساسي 
 .ئةو مةجليسةية؟ باوةِر ناكةم

 :َيز مالسعدالدين مالعبداهلل مولودبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةندي شت هةية ليذنةي قانوني ئيركاري لَي دةكات، بةآلم ئةوة لةقانوني مةجليسي شوراي عَيراقيدا 
هاتووة، يةعين عقودو ئيتييتاقييات ئةبَي عةردي سةر ئةو مةجليسة بكرَيت، ضونكة ئةوة مةجليسَيكي 

ةي بزانَيت ضةندي موتابيقة لةواقيعييةت؟ ضةند موتابيقة بؤ قانون؟ ئيمة باسي قانونية، بؤ ئةو
 .ئيسآلكاتي ئةككامي قانوني دةكةين، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي بةهةرَيمةوة نية بةراسس، ئةوة مةسائيلي ئيتيحادية، بؤية ئةوة ئيتييتاقيياتي دةوَليية هيض عيالقةيةك
 .لَيرة نةهاتووة بةراسس، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةهةر كاَل ئةوة مادةكةيةو ليذنةي قانوني رةئييكيان هةية لةسةر جيهاتي عوليا كة هةندي برادةر 

تةرةكةكةي برادةران كة دةيانةوَي جيهاتي عوليا ئيعترياديان لة سةر كرد، باشةركي بكةن بؤ ئةوةي موق
 .يبدةين وكة ي بكةين، كاك عوني فةرموو

 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، اجلهة املختصةبةرةئي ئَيمة جيهاتي عوليا مبَيرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئَيمة ئةطةر وردي يكةيرةوة، و بَلَيني 
كَيية؟ كَيشةيةك هةبَي لة دائريةي تاثؤ كة دائريةيةكي طضكةية، لةخواي دةوَي كة  اجلهة املختصةباشة 

رةبس بكاتة جمليسي شوراى هةرَيم، بؤ ئةوةي رةئيي قانوني لةسةر مةودوعةكة بدةن، بةآلم ئةطةر بَلَيني 
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يران، اجلهات العليا، جيهاتي عوليا مةكسورة بة سةرؤكايةتي هةرَيم، سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةد
سةرؤكايةتي ثةرلةمان و وةدارةتةكان، واتا ئيشةكان مةكدودة بةو جيهاتانةوة دياتر لةوة ثَيويست ناكات، 
ئةطةر ورديكةيرةوة مةعراي واية جمليسي شوراي هةرَيم رؤذانة هةدار كَيشةي بؤ دةروات، هةدار 

 .نية، دؤر سوثاسئيستييتساراتي لَي دةكرَيت، ئةوةيش بةرةئيي من مةنتيقي نيةو مةعقوليش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
دؤر بةتةودحيي وبةوردي شةركي ئةو مةسةينة ( ب)و ( أ)ئةطةر هاتو مادة نؤمان خوَيردةوة وة فةقةرةي 

 : ميارس اجمللس يف جمال الرائ مايلي: دةكات، دةَلَيت
الرائ فيما خيتص باملسائل املختلفة عليها بني الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة  ابداء: يةك

 .اذا احتكم اطراف القضية اىل اجمللس ويكون رايه ملزما هلا
 .توضيح االحكام القانونية بناء على طلب احد الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة: دوو

 .مةجالي رةئيةكة بةو دوو خالة كةسرة، دؤر سوثاسيةعين 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ابداء الرائ يف : كاك شَيروان هةر خؤت بةعةكسةوة ئةو مادةية كة ضويتة سةري، ئةوةلةن خبوَيرةوة دةَلَيت
 رتبطة بوزارةغري امل، ئةو املسائل املختلف عليها بني الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة

كةقي هةية بَيت مةشورةت وةربطرَيت، : شةرتة و مومكيرة جيهاتي عوليا نية، يةعين لَيرة تؤ دةَلَييت
مومكيرة جيهاتي عوليا نية، مومكيرة اجلهات غري املرتبطة بوزارة لةوَيش رةبتت كردووة بةجيهاتي عوليا، 

دَيت بة ثَيي ئةو نةصة كةقي هةية بَيتة يي  سبةييَن شةريكةيةك موشكيلةي هةية لةطةَل وةدارةتَيك كة
 .مةجليسي شورا شكات بكات

 .ناصح. فةرموو د
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اجلهات العليا مةعلومة كَيية، بةآلم اجلهات العليا مان تةعريف نةكردووة، : ئةنداماني ليذنةي ياسايي ئةَلَين

دبَي هةديةك بؤخؤي، بةكةييتي خؤي دةتوانَيت تةعرييتي كات، لةبةر ئةوة من ثَيم كة تةعرييتمان نةكر
واية ئةسلةن ئةم مادةية ديادة مادام لةمادةكةي ترا هاتووة ئيشةكاني لةكوَيية،ئةوة باشرتة، يان ئةطةر 

اية، ئةبَيت مةبةستيان ئةوة بَيت، ئةبَيت ئةمة مبَيرَيتةوة، بةآلم تةكديدي بكةين كَين ئةو جيهاتة عولي
تةكديد بكرَيت، ضونكة ئةو وةختة هةر كةسَيك دةتوانَيت خؤي بةجيهاتي عوليا بزانَيت، جيهاتي عوليا 

 .مةكدود نية لة يي ئَيمة ئَيستا كَيية، دؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ار نية، مةشورةية، خؤي ئةو موقتةرةكة باشرتة كة ييبةرين بةراسس، ضونكة لةبةر ئةوة مةشةورةكة قةر

نةقةرارة، نة مولزةمي تةنيتيزة، لةمادةي دواتريشا هاتووة، مادةي دواتر يةكةم و دووهةم عةيرةن شةركي 
 .كردووة، فةرموو كاك شَيروان

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةجليسة، رةئي ئةو مةجليسة مةسةلة مةشورةت نية، ئةطةر دوو وةدارةت ئيحتيكاميان كرد بؤ ئةو م
 .مولزةمة بؤ ئةو وةدارةتة، كة هةردوو وةدارةت ئةبَي تةنيتيزي بكات وةكو رةئيي مةككةمة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة لةمادةي نؤدا هةية، جا مادام لة مادةي نؤ هةية و ئةو مادةية ئيختيالفيشي لةسةر هةية 

 .هاتووة، كاك ناصح دةَلَيت ئيلغاي بكةن، دكتور كمال فةرموووشةركةكانيشي لة مادةي نؤدا 
 :(كيكمال كةركو. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
يةعين مةشورة ئةدات رةئَيكي قانوني ئةداتة ئةو جيهةتةي كة ئةو  يتوىل اجمللس ابداء املشورة،: لَيرة ئةَلَيت

ية مةكسور بَيت باشرتة، جيهات عوليا ديارة سةرؤكايةتي هةرَيمة، مادةيةي بؤ عةرد دةكرَيت، بؤ
 .ككومةتة، ثةرلةمانة، بؤ ئةوةي رةئَيكي قانوني وةجيز وةربطرَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك دانا فةرموو

 (:دانا) خضربةِرَيز قادر سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عوليا يبدرَيت، ضونكة لةمادةي نؤ جيهاتةكان دياري كراوة، ثَيويست ناكات مريش لةطةَل ئةوةم جيهاتي 
 .باسي جيهاتي عوليا بكرَيت لَيرة، دؤر سوثاس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي كاك عةونيش دةَلَيت يبدرَيت، كاك فاروق فةرموو

 :وةديري داد/بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي من ئةو مادةية مبَيريتةوة، لةبةر ئةوةي كاتي خؤي مةشروعةكةيش كة ككومةت تةقدميي بةرةئ
كردووة، اجلهات املختصة بووة، من ثَيم واية هةر جيهاتي موختصة باشرتة، ضونكة لة مادة نؤ يةكةم و 

 .دووهةم تةودحيي كردووة، دؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نابي وةدير ئةكةم، بةآلم جيهاتي عوليا بكرَيتة جيهاتي مةعريية، ردطاريش مريش تةئييدي قسةكاني جة

 .دةبني لةموناقةشات، كاك سةردار فةرموو
 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
روذان و كاك ناصح وبرادةران بكةين، بؤ ئةوةي ئةو مادةية . دةكرَيت ثَيشريارةكان هةمووي ئةوةي د

، ميارس اجمللس ابداء املشورة القانونية يف املسائل اليت تعرض عليه: بدرَيت و بيدايةتي مادةي نؤ بَلَيتي
ئةوجا سةيكييةتةكان، ئةو دوو، سَي فةقةرة لة دوايي بَيت، دؤر  وكماياتي،ئةوةي كاك كريم باسي كرد، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةكة و ئةوةي تر مادةيةكة، كاك كريم فةرمووفةرقَيكي هةية فةرق، ئةوة مادة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي مادةكة دؤر دةرورية مبَيرَيت، لةبةر ئةوةي ئيبدائي مةشةورة يةكَيكة لةئيختيساساتي مةجليس، بة 
ة مبَيرَيت، بةآلم جيهاتةكان دياري شَيوةيةكي موتَلةقةي دةبي مولزةم بَيت بة ئيبداي مةشورة، با ئةو مادةي

نةكراوة، جيهاتةكان، جيهاتي عولياية، جيهاتي مةعرية، جيهاتي موختةسة، ضونكة ئةوانة ديار نني 
بةِراسس، هةر بة موتَلةقي مبَيريت دواي لة مادةكةي تريش دياري كردووة ض جيهاتَيك عةرد دةكات، دؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز لغري الوزير وةدير كاك فرست مويكةدةيةكي باش ئةدات، دةَلَيت لة مادةي دة نووسراوة،  جةنابي
، يةعين تةكسيَل كاسَلة، ئةو املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة عرض القضايا على اجمللس

املشورة القانونية حول  يتوىل اجمللس ابداء: جيهاتانة تةكديد دةكةن، لةبةر ئةوة ئةطةر مادةي دة دةَلَيت
 .، بَي تةكديدي جيهات، لةوَي دياريت كردووة جيهاتةكان كَين، كاك عمر فةرمووالقضايا اليت تعرض عليه

 :بةِرَيز عمر عبد الرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ود لغري من بيدايةت ويستم ئةو قسةية بكةم و رةئي كاك فرست دؤر تةواوة، ئةوة تةكسيَل كاسَلة، يجي
الودير املختص، بةآلم من ثَيم واية ئةو مادة هةشتة هةر لة ئةسآل ئيلغا بكرَيت، بؤ؟ لةبةر ئةوةي 
لةئيختيساساتةكاني مةجليسا لةمادةي شةش باس لة تةقرني و ئيبدائي مةشورة و رةئي كراوة، بةطوَيرةي 

رةي ئيختيساسةكةي كةقي ئةوةي ، ئةو كةقي ئةوةي هةية، بةطوَيمن ميلك اكثر ميلك اقلمةوادي فيقة، 
هةية رةئي بداتن، من ثَيم واية ئةو مادةية هةر ديادة و يبدرَيت و مادةي دة جَيي ئةويش دةطرَيتةوة، دؤر 

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هاتووة، ئاية فةرق نية لةبةين عةردي قةدايا و لة بةيين ئيبدائي رةئي؟ من ئةو لةمادة دة عةردي قةدايا 
 .ثِرسيارةم هةية بةراسس، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كمال دةكةم، ئةم مادةية دةبَيت مبَيرَيت، . ك دمن تةبيعي ثِراو ثِر ثشتيواني رةئيةكةي ليذنةي ياسايي و كا

ضونكة دؤر جاري وا هةية لة ييةن جيهاتي عولياوة كة ثةرلةمان و ريئاسةي ككومةت و ريئاسةي 
هةرَيمة، مةشورةيةك ثَييان ئةوترَي، ئةوانيش ئيستيجابةيان بؤ مةشورةكة ئةبي، بةآلم بؤ خؤرتر رةئيان 

لةبةر ئةوة مانةوةي دةرورية و هيض تَيكآلوي مادةكاني تر نابَيت و  و رةئيةكةيان دةبَيت بة قةتعي،
 .لةشوَيين خؤيةتي، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي قانوني و جةنابي وةديرو دؤر لة ئةندامان دةَلَين مادةكة مبَيرَيت، دةخيةمة دةنطةوة، ئةطةر دةنطي 

 .سةري دةكةينةهَيرا ئةو وةختة بةدائريةكاني تر ضارة 
 .كاك بكر فةرموو

 :بةِرَيز بكر فتاح كسني 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين كةقة ئَيمة، فةرقي بةيين مشاوةرة بكةين لة طةَل رةئيا، موشاوةرة جيهاتي عولياية و ئةشكرَيت 
الف لة بةيين بكرَيت بة قةرار و ئةشكرَيت نة كرَيت بة قةرار، ضونكة ئةوة موشاوةرةية، بةآلم رةئي ئيختي

دوو وةدارةتا، موشكيلة لةبةيين دوو وةدارةتا، يان لة بةين موئةسةسةيةك و وةدارةتَيكا، ئةمة كة رةئييك 
ئةدا رةئيةكة كا ة، لةبةر ئةوة من ئةم مادةية مانةوةي بةدةرور دةدامن، ئيرجا جيهاتي موختصة ياني 

 .، دؤر سوثاسجيهاتي عوليا، ثَيم واية هةر جيهاتي عولياشة موشاوةرة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كامت فةرموو
 :بةِرَيز كامت حممد جان كسن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةتي مادةي هةشت، ئةوة ئةطةر ييةني باآل دياري بكةين بون و مانةوةي دؤر دةرورة، ضونكة بة 

 .ان ضَون دةكةن، دؤر سوثاسكةقيقةت دةختيان لةسةر دروست نابَيت و ئةدانن ئيشةكاني خؤي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناصح فةرموو. د

 :رمضانبةِرَيز ناصح غيتور  
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر براياني ليذنةي ياسايي و جةنابي وةدير بةثَيويسس دةدانن ئةم مادةية مبَيرَيتةوة، بةآلم بةم 
ئةو وةختة جوداية، ئةو وةختة  منهاجلهات العيا بَلَين ايعلى سيغةية نابَيت مبَيرَيتةوة، ئةطةر لة جياتي، 

تةبعةن رةئيس وةديرانيش ئةطرَيتةوة، هةر سَي ريئاسة دةطرَيتةوة، بةآلم وةدير كةي جيهاتي ئةعالية، 
وةدير جيهاتي ئةعالية بةنيسبةت مودير عام، بةآلم لَيرة ئةعال نية، كةي بَلَيني ايعلى مرة ئةو وةختة 

كاك عوني فةرموو بيخوَيرةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطةوة، وةكو .ش ئةطرَيتةوة، دؤر سوثاسوةديري
 .موقتةرةكي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يتوىل اجمللس ابداء املشورة القانونية يف املسائل اليت تعرضها عليه اجلهات العيا: املادة الثامنة
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .مادةكة بة دؤريرةي دةنط وةرطريا، بؤ مادةي دواتر
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : ئةجنومةن لة بواري رةئي دةربَريردا ئةمانة ئةجنام دةدات: ةميمادةي نؤ
ناكَوكن يان لةنَيوان خؤيان و نَيوان  دةربِريين بريو را لةجؤرةها مةسةلةي كة وةدارةتةكان لةسةري: يةكةم

ئةو ييةنانةي كة بةوةدارةتةوة ثةيوةست نني، ئةطةر ييةنةكاني ثرسةكةيش داواي ناوبذيوانيان لة 
 .ئةجنومةن كرد دةبي ثابةندبن ثَييةوة

مة بةثَيي داواكاري يةكَيك لة وةدارةتةكان يان ييةنةكان كة ثةيوةست نني بة وةدارةتةوة كوك: دووهةم
 .ياسايةكان روون دةكاتةوة

 :ميارس اجمللس يف جمال الرائ ماياتي: املادة التاسعة
ابداء الرائ يف املسائل املختلف عليا بني الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة، اذا احتكم : اواًل

 .اطراف القضية اىل اجمللس ويكون رايه ملزما هلا
 .قانونية بناء على طلب احد الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارةتوضيح االحكام ال: ثانيا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو
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 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيمة لة طةَل دةقي مادةكةين و هيض مويكةدةمان نية، دؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةردار فةرمووكاك 
 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، نةك الراي، وابزامن ميارس اجمللس يف جمال ابداء الرائ: من سَي تَيبيريم هةية لةسةر ئةو مادةية، يةكةم

 .بةو شَيوة تةواو ترة نةك بةم شيوة
يان هةموو ئةترافةكان  طرفواتا هةردوو  اجمللس، اذا احتكم اطراف القضية اىل: بَرطةي يةك دةَلَيت: دوو

دةبَيت ئيحتيكام بكةن، هةنديك كاَلةت هةية دوو وةدارةت يان وةدارةتَيك لة طةَل جيهاتَيكي غةير 
مورتةبيت بةوةدارةتةوة، يةك تةرةف دةضَيتة ئةوةي دةبَيت رَيطا بةوةي تريش بدةين، بؤية ثَيم واية 

 .االطرافنةَلَين  لس،اذا احتكم اىل اجمل: بَلَين
 .، دؤر سوثاستوضيح االحام القانونيةتةواو ترة لة  تفسري االحكام القانونيةلةبِرطة سَي ثَيم واية، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الرائ،  ابداءمن جةوابت ئةدةمةوة، ئيبداةكة غةَلةتة، يف جمال الرائ ضونكة خوت لةيةكم جارةوة دةَلَييت 

وئيبدائةكة رةئي دةطرَيتةوة، ئةوةي تريش دوايي برادةران  تةضيح، يةعين توضيحت دووهةم جار دةَلَي
 .جةوابت دةدةنةوة، سؤدان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ، مةبةسس هةيئات نية؟ ئةطةر هةيئات بَيت بؤاجلهات غري املرتبطة بوزارةمن لَيرةدا ثرسيارَيك دةكةم؟ 
ضي نةنووسني اهليئات؟ برووسني هةيئات لةوة باشرتة كة تةعرييتةكة بة كةم و كورتي مبَيرَيتةوةو بَلَين 

 .، ئةوة كومةَلَيك هةيئات هةية، ئةطةر بكرَيت بةهةيئات باشرتة، دؤر سوثاسواجلهات غري املرتبطة بوزارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةي كاك سةردارو سؤدان خان، كاك شَيروان فةرمووليذنةي ياسايي رةئيتان بةو مويكةداتا
 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة بةنيسبةت رةئي كاك سةردار هةمان رةئي جةنابتمان هةيةو بةنيسبةت رةئي سؤدان خان، راستة 

ناوي هةيئة نية و ناشكرَي هةندَي دةدطا ناوي هةيئةية وةكو هةيئةي ئيستيسمار، بةآلم هةندَيكي تر 
، بؤ ئةوةي ناوةكانيان لَيرة اجلهات غري املرتبطة بوزارةهةموو ئةوانة بةتةفسيالت ناو برةين، دةَلَيني 
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ئةوة وادحية، بؤية بةو شكَلةي  اجلهات غري املرتبطة بوزارةناتوانني جيا جيا بَيرني، بةآلم كة دةَلَيني 
 .هاتووة، دؤر سوثاس

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي 
 .كاك سةردار مويكةدةيةكي تري هةبوو جطة لةوةي من جةوابيم داوة

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شةرت نية دوو كةس بن ئيحتيمال هةية سَي يان  اذا احتكم اليه اطراف القضية، اطراف القضية،ئةوةي 
سةر مةسةلةكة، ئيمكان هةية بؤ منوونة ئةويش ئيحتيكام ضوار دةدطابَيت، دةدطايةك ثةيوةنديدارة لة

 .بكات بؤ ئةو مةجليسة، بؤ ئةوةي رةئيةكةي بؤ تةوديح بكاتةوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عةيين شت دةكات، فةرقَيكي واي نية، خؤ تةكسيَل كاسَلة بؤ  اذا احتكم اىل اجمللسئةطةر بَلَيني 
ابداء الراي يف املسائل املختلف : ة ئيحتيكاميان كردووة، خؤ ئةو شتةي كة دةَلَيتدةيرووسني؟ غري هاتوون

، ئيبدائي رةئيةكة ئةو وةختة دةبَيت كة ئيحتيكاميان كردووة، يةعين هاتوون بؤ يت، هةر ئةوة ديادة عليه
وبني اجلهات غري املرتبطة  ابداء الرائ يف املسائل املختلف عليها بني الوزارات او بينهاكاك شَيروان ثَيم واية، 

ابداء الرائ، ابداء ، يةعين ئةواني تر ديادة، ئيحتيكامةكة لة ئةوةَلةوة هاتووة، بوزارة ويكون رأيهم ملزم هلا
 .ناكات تا نةيةن بؤ يي، ءةطةر مبَيرَيتيش دياتر تةودحية الرائ

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و دةدطاية موختةلييتن، ئةطةر ضونة قةدا، قةداي عادي ئيقامةي دةعوايان كرد كةقيان ئةطةر ئةو دو
نامَيرَيت موراجةعةتي ئةو مةجليسة بكةن، ضونكة نةسَيك هةية دةَلَيت ئةو مةجليسة ناتوانَيت ئةو 

ةت ئةوانة، قةدايانة كة لة قةدا مةعرودة تةماشايان بكات، بةآلم لَيرة ئةطةر ئيحتيكاميان كرد بؤي بةنيسب
رةئيةكةي ئةو مةجليسة مولزةمة، ئةو وةختة دةبَيت هةردوو ييان تةنيتيزي بكةن وةكو قةراري 

 .مةككةمة، يةعين جؤرَيكة لة تةككيم بةراسس، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني لةناكييةي لوغةويةوة بيخوَيرةوة بؤ ئةوةي بيخةيرة دةنطدانةوة 
 :بزاد سعيد ي كمالبةِرَيز عون

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ميارس اجمللس يف جمال الرائ مايلي: املادة التاسعة

ابداء الرائ يف املسائل املختلف عليها بني الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة اذا احتكم : اوال
 .اطراف القضية اىل اجمللس ويكون رايه ملزما هلا

 .يح االحكام القانونية بناءًا على طلب احد الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارةتوض: ثانيا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةرطريا بة ئةكسةرييةت، بؤ مادةي دواتر.دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ تكاية دةست بَلردكات

 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :هةممادةي دة
نابَيت جطة لة وةديري تايبةمتةند يان سةرؤكي ييةنَي كة ثةيوةست نية بة وةدارةتةوة مةسةلةكان : يةكةم

 .خباتة بةردةم ئةجنومةنةوة
نابَيت ئةجنومةن بريوراو راوَيذكاري ياسايي سةبارةت بةوة دةربِرَيت كة لةبةردةم دادطاكةداية يان : دووهةم

 .ؤ تانوت لَيدانسةرضاوةيةكي ياساييان هةية ب
 :بزاد كمال سعيد بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

 .الجيوز لغري الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة عرض القضايا على اجمللس: اوال
القضاء او اليت هلا مرجع حيضر على اجمللس ابداء الرائ او املشورة القانونية يف القضايا املعروضة على : ثانيا

 .قانوني للطعن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لة طةَل دةقي مادةكةين و هيض تَيبيريمان نية، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشرت كرابوون، لةسةر مةسةلةي ئيختيساساي مةجليس، سؤدان خان  ئةوة وةآلمي دور ثرسيار ئةداتةوة كة

 .فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَيكي تر من ثرسيارئةكةم ئةطةر وةديري موختةس بؤي هةبَي، ياخود رئيسي ئةو هةيئةية بؤي هةبَي 

ن لةوةداية ئَيمة ضؤن ئيشكالة ئيدريةكان و تةعن عةردي قةدايا بكات لةسةر مةجليسةكة، ثرسيارةكةي م
لة قةرارة ئيداريةكان ضؤن ئةكرَيت لَيرةدا؟ ئةطةر مةبةست لَيرةدا بؤ ئيبدائي رةئي بَيت، كةواتة 

الجيوز لغري الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة عرض دةستةواذةيةكي بؤ ئيزافة بكرَيت، 
، ضونكة ئةطةر بؤ ييةني مةككةمة ئيداريةكة جاري وا داء الراي يف تلك القضاياالقضايا على اجمللس الب
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هةية وةدارةتةكة غةدر لة مودةفَيك دةكات، قةرارَيكي تةعةسويف دةرئةكات، لةبةر ئةوة ئةي ئةطةر 
 .لةرَيطةي وةديرةكةوة بوو، وةديرةكة بةردي ناكاتةوة بؤ مةجليسةكة؟ دؤر سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيختيساساتي : دةبَيت ئَيمة يةكةم شت فةرد بكةين لةبةيين قةداياو لةبةيين ئيبدائي رةئي، دووهةم
َل ئةو مةككةمةي ئيداري لةدمين مةجليسي شوراية و ميكانيزمي تايبةتي بؤ دانراية، ضؤن تةعامل لةطة

قةدايانة دةكرَيت كة ثةيوةندي هةية لةطةَل مةكاكمي ئيداري، ئةوةي لَيرةية ثةيوةندي بةمةجليسي شورا 
هةية، يان ئيبدائي رةئية يان مةشورةي قانونية، ئةوةي كة لةمادة دة هاتووة ثةيوةندي هةية دياتر بة 

شورا كةمونادةعاتي ئيداري لةبةيين عةردي قةدايا لةسةر مةجليس، واتا لة دمين ئيختيساساتي مةجليسي 
دوو دةوائريا ببيرَيت، ئةوة ئةو ئيختيساساتانةية كة مةجليسي شورا دةيبيرَيت، يةعين لةدمين قةداياي 

 .ئيداري نية ئةوة، بةآلم لة دمين ئيختيساساتي مةجليسي شوراية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي بيخةمة دةنطدانةوةة، بؤ ئةوكاك عوني بيخويرةوة، مويكةدات نية
 :بزاد سعيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

 .الجيوز لغري الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة عرض القضايا على اجمللس: اوال
املعروضة على القضاء او اليت هلا مرجع  حيضر على اجمللس ابداء الرائ او املشورة القانونية يف القضايا: ثانيا

 .قانوني للطعن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ مادةي دواتر .دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ تكاية دةست بَلردكات
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َودانةي ثَيي باشة بؤ ئةجنومةني رةوانة بكات بؤ لَيكوَليرةوةو وةديري داد بؤي هةية ئةو د: مادةي ياددة

 .رادةربِرين لةسةريان و ئامادةكردني ثِرؤذةي ياساكاني، كة ثَيي باشة دةر بكرَيت
 :بزاد سعيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الراي لوزير العدل ان حييل على اجمللس القضايا اليت : املادة احلادية عشرة

 .فيها او اعداد مشروعات القوانني اليت يرى تشريعها
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريكيد ناصح بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةين وهيض مويكةدةمان نية، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .شكرية قسةيان هةية، سؤدان خان فةرموو. تةنها سؤدان خان و د
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ابداء الراي واملشورة ئَيمة لةم ياساية هَيرراوة، باب باب كراوة، هةر فةسَلَيك ناوةكةيشي هةية لةسةرةوة، 

لوزير العدل ان حييل على اجمللس القضايا اليت يرتأي احالتها عليه لدراستها او : لَيرةية كة دةَلَيت القانونية، 
، تةواو، بؤضي لةبةر ئةوة شتَيكة لةو شتانةي كة ئةو ثَيويستة رةئي ئةوان وةرطرَي، اعداد ابداء الرائ فيها

، ئةتواني لوَيشا مشاريع القوانني، ئةوة بةشَيكة لةفةسَلةكةي تر كة ئةوان ئيختيساسي تةقريريان هةية
بةندَيكي وا دابريَي، ياخود ئةمة بيهَيريتةوة ئةخريي هةموو ياساكة، بؤ ئةوةي بةِرووني عيالقةي نةبَيت 
بةسةر ئيشةكةوة، كة بَلَيني وةديري عةدل هةم رةئيشيان وةرطرَي و هةم قانونيشيان بؤ ئيحالةبكات، دؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةيش هاتووة، يجيود لغري الودير املختص، كاك شَيروان فةرمووئةوة لةمادةي 
 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: بةقةناعةتي من ئةو مادةية، مادةيةكي تةئكيدية دياتر لةبةر ئةوةي كة نةصَيكي تَيداية كة دةَلَيت

ةو كةقةي هةية، دةدطايةكة ئيداريةن عاييدي ئيداريةن عاييدي وةديري عةدلة، عةجبةن وةديري عةدل ئ
ئةو بَيت، بتوانَيت ئيحالةي قةداياي بؤ بكات، بةقةناعةتي من ئةوة نةصَيكي تةئكيدية بؤ ئةو ئختيساسة، 

 .دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لغري الودير  يجيود: لةقانون تةئكيدي دةوَي، نادامن ئةو تةئكيدةي بؤ ضية؟ ئةوة لةمادةي دة دةَلَيت
 .املختص، كة دةكات وةديري عةدل، كاك عوني بيخويرةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة

 :بزاد سعيد بةِرَيز عوني كمال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لوزير العدل ان حييل على اجمللس القضايا اليت يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الراي : املادة احلادية عشرة

 .و اعداد مشروعات القوانني اليت يرى تشريعهافيها ا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شكرية خان فةرموو

 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرةدا دوو تَيبيريم هةية، يةكةم وةديري داد، من ثَيم باشة ئةطةر بكرَيتة وةدارةتي داد،ضونكة ئةطةر 
دةَلَيت ئةو دَودانة دَود لَيرة يةعين كةرةكة، لةكورديا : ئةبَيت وةدير تةوقيعي بكات، دوووةدير بَيت تةنها 

 .دَودي نةسَوناليسس كورد، بةآلم ئةطةر بكرَيتة كَيشة جوانرتة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة بَلَيت بةوةدارةت، ثَيشرتيش ئةوة كةسم كرا كة ئريتيباتبان بة وةديري عةدلة، نةك بةوةدارةت، ضونك
ئةو كاتة مودير عاميش دةتوانَيت موخاتةبةيان بكات، رةنطة كةمرتيش لةثلةي مودير عام بتوانَيت 
موخاتةبةيان بكات، بؤية مةسةلةي، بودير العدل راستة، ئةوةي دمانةوانَيكة نادامن رةئيتان ضية لةسةر 

ةمةندي دةكةن، دائيمةن عةرةبييكة وادحية، ئةوة؟ ناكييةي دمانةواني هيض موشكيلة نية، دوايي دةوَل
ئَيمة دةنط دةدةين بؤ عةرةبَيكة، جارَيكي تر بيخوَيرةوة بةعةرةبي، كوردييةكة هةموو جار ئيختيالف 

 .دةبَيت لةسةري، كاك عوني فةرموو
 :بزاد سعيد بةِرَيز عوني كمال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يل على اجمللس القضايا اليت يرتأي احالتها عليه لدراستها وابداء الراي لوزير العدل ان حي: املادة احلادية عشرة

 .فيها او اعداد مشروعات القوانني اليت يرى تشريعها
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةكؤي دةنط قةبول كرا، بؤ مادةي دواتر .كَي لةطةَل ئةو مادةية؟ با دةسس بَلرد كات تكاية
 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 فةسَلي سَيهةم

  :ماددةي دواددةم
لةسةنتةري هةر ثارَيزطايةك دادطايةكي كارطَيِري دادةمةدرَي، بةسةرؤكايةتي دادوةرَيكي ثؤلي يةكةم : يةك

 .يان راوَيذكار وئةندامَيس دوو داد وةري ثؤلي سَيهةم، يان ضوارةم، يان راوَيذكاراني ياريدةدةر
َيت داد وةراني ثؤلي يةكةم يان دووهةم بؤ دادطاي كارطَيِري ئيرتيداب بكرَين، جطة لةوانةي بؤ دةكر: دوو

 .ئةندامَيس ئةجنومةني راوَيذكاري هةرَيم ئيرتيداب كراون
ئةو داوايانةي لةم ياسايةدا هاتوون بةثَيي ياساي داد بيين شارستاني يةك ي دةكرَيرةوةو بةئامادة : سَي

 .داوكاري طشس دةوَيتبووني ئةندامي 
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 :بزاد سعيد بةِرَيز عوني كمال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .القضاء االدراي: املادة الثانية عشرة

تشكل يف مركز كل حمافظة حمكمة ادراية برئاسة قاضي من الصنف االول او مستشار وبعضوية قاضيني : اوال
 .من الصنف الثالث او الرابع، او مستشارين مساعدين

جيوز انتداب قضاة من الصنف االول او الثاني اىل احملكمة االدراية من غري املنتدبني لعضوية جملس : انياث
 .شورى االقليم

تنظر الدعاوى الواردة يف هذا القانون وفق احكام قانون املرافعات املدنية ويكون حبضور عضو االدعاء : ثالثا
 .العام

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :ريكيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة كة راثؤرتةكةمان ئامادة كرد بةكةقيقةت تةئييدي ثِرؤذةكةي ككومةمتان كرد، بةآلم ثاشان يةك، 
دوو كؤبوونةوةمان كرد، لةطةَل جةنابي وةديرو بةِريز كاك حممد عمر و هةنديك لة دادوةرة بةِرَيزةكان 

وابوو ثَيويست ناكات لةو قؤناغةدا وكةتا لة قؤناغةكاني درَيذ خايةنيشدا لةهةر ثارَيزطايةك  ثَييان
مةككةمةي ئيداري هةبَيت، بةَلكو مةككةمةيةكي ئيداري هةبَيت لةسةر ئاسس هةرَيم بؤ ئةوةي بتوانَي 

كرد كة دةبيرني  لةبيدايةتا تةشكيلَيكي ئيداري سةرثةرشس ئيشةكاني خؤي بكات، تةماشاي بةغدامشان
لةسةر ئاسس عَيراق يةك مةككةمةي ئيداري هةية، نةك لةسةر ئاسس هةر ثارَيزطايةك مةككةمةيةكي 
ئيداري هةبَيت، بؤ ئةوةي تةقَليسي ئةو هةيكةلياتانة بكةين بةراسس وبتوانرَيت ئيش و كارةكان 

ت فةقةرة يةك، يةك مةككةمةي ئيداري بةشَيوةيةكي رَيكوثَيك بِروات، ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة بةنيسبة
هةبَيت لةهةرَيم، ئَيستا سياغةكةمان ئامادة كردووة، ئةطةر ئيجادةمان ثَي بدةَيت سياغةكة دةخوَيريرةوة، 

 .ئةطةر نا رةئي بةِرَيزتانةو، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عوني بيخوَيرةوة
 :سعيد بزاد بةِرَيز عوني كمال

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
 :املادة الثانية عشرة

تؤسس حمكمة ادارية برئاسة قاضي من الصنف االول وعضوية قاضيني من الصنف الثالث على االقل : اوال
وجيوز ضم مستشارين او مستشارين مساعدين اىل هذه احملكمة عند االقتضاء ويكون مقرها يف اربيل عاصمة 

 .االقليم
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قضاة من الصنف االول او الثاني اىل احملكمة االدراية من غري املنتدبني لعضوية جملس  جيوز انتداب: ثانيا
 .شورى االقليم

تنظر الدعاوى الواردة يف هذا القانون وفق احكام قانون املرافعات املدنية ويكون حبضور عضو االدعاء : ثالثا
 .العام

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, مةجليسةكةمشان نةكردووة, َي قةديةي مستةشارميان كةل نةكردووةدةَل, مامؤستا كاكة رةئيةكي دا

بؤ مةعلوماتتان ئَيمة هةفتةي دادَي بودجةي هةرَيم دَيتة موناقةشة , ئةوةش نامةكان رةبس بةوة هةية
ثَيويست دةكات لةطةَليان , ثاش ئةوةي ليذنةي دارايي راثؤرتةكةي ثَيشكةش بة ثةرلةمان كردووة, كردن

رؤذي دووشةممة ثاش ئةوةي كة ئةو ثرؤذةية تةواو , يان رؤذي يةك شةممة, سبةييَن, ة بكةينكؤبوونةو
بة رؤذي ذيرطة دةست  14/6داناني رؤذي , بكةين لةطةَل بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان كة ئيعالمنان كردووة

ية ئةو بؤ, هيض ثرؤذةيةكي تر موناقةشة ناكةين, هةم موناقةشةي بودجة دةكةيرةوة, ثَي دةكةين
ضونكة رؤذي يةك , ( 10ر30)كؤبوونةوةية ثَيشريار دةكةم دواي خبةين بؤ رؤذي دووشةممة سةعات 

شةممة ثَيويست دةكات ئةو فةقةرانة كة دامانرابوون سبةييَن يةك شةممة كاك دانا و جةماعةت لةطةَل 
بؤ , ليذنةي قانون مشورةك بكةن لةطةَل جةنابي وةدير و, كاك سردار و كاك كريم صيغةيةك دابرَين

كَي لةطةَل ئةوةية ئةو كؤبوونةوةية , ئَيستا دةخيةمة دةنطدان, ئةوةي بة ئيتييتاق بَيرة ناو هني و ئةوانة
كَي لةطةَل نيية؟ بة كؤي دةنط دانيشترةكةمان دوا دةخةين دؤر , دوا خبةين دةسس بَلرد بكات؟ سوثاس

 ....بةخَيربَين سةرضاو, سوثاستان دةكةين
 
 
 

             
 

                                                                                                                                                                  
 

 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                          – كوردستان   عَيراق                        – كوردستان   
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 ( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/4/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     1/6/8002رَيكـةوتي   شـةممة  دوو رؤذيي سةر لة بـةياني  (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , رؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة سةكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (5)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)ني بِرطـة  بةثَيي كوكمةكا
ي (5)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بــةم , 1/6/8002ي ثَيشــريوةِرؤي رؤذي دووشــةممة رَيكــةوتي (10ر30)هةَلبــذاردن لــةكات خــولي دووةمــي 
 :شَيوةية بَيت

ــاآل     -1 ــذكاري ب ــةني راوَي ــاي ئةجنوم ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن ــترةِروو و طيتتوط ــةني   , خس ــةن ئةجنوم ــة لةيي ك
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

ــةي   14/6خســترةِروو طيتتوطــؤكردني ثــرؤذةي بِريــاري دانــاني رؤذي   -8 ي هــةموو ســاَلَيك بــة رؤذي ذيرط
 .مةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةييةن ئةجنو, هةرَيمي كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :دانيشتين ئةمِرؤ دةكةيرةوة بة خوَيردنةوةي بةرنامةى كار, بةناوى طةلي كوردستان
بةردةوام بوون لةسةر خسترة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثـرؤذةى ياسـاي ئةجنومـةنى راوَيـذكاري بـاآل كـة لـة         -1

 .ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
ي هـةموو سـاَلَيك بـة رؤذي ذيرطـةي      14/6خسترة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى بِرياري دانـاني رؤذي   -8

 . كوردستان، كة لةييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
ةعد وةديـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري     كاك فـاروق وةديـري داد، بـةرَيز كـاك سـ     : سةرةتا بةخَير هاتين بةرَيزان

ثةرلةمان، بةرَيز كاك حممد عومةر، دؤر بةخَير بَين سةرضاو، لةطةَلمان بةشدارن بؤ ئةم دانيشترة، داوا لـة  
 .لَيذنةى ياسايي دةكةم، بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن بؤ بةردةوام بوون لةسةر خاَلي يةكةم و دووةم

ــار    ــةى ك ــةمي بةرنام ــاَلي يةك ــةرد: خ ــاي    ب ــرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــترة ِروو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ةوام ب
داوا لـة لَيذنـةى ياسـايي    . ئةجنومةنى راوَيذكاري باآل، كة لة ييةن ئةجنومـةنى وةديرانـةوة ثَيشـكةش كـراوة    
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دةكةم كة لةو ماددةية كة تةواومان كـرد بضـن بـؤ ماددةكـةى دواتـر، وا بـزامن يـانزة ماددةمـان تـةواو كـرد،           
 .دواددة ئةضني بؤ

 
 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

لة موناقةشة كردني جةلسةى رابردوو، طةيشتيرة ماددةى يانزة، ماددةى دواددة طيتتوطؤي لةسـةر نةكرايـة،   
بــةآلم دوو مــاددة موعةلــةق ماوةتــةوة كــة يــةكَيكيان مــاددة ضــوارة و ئــةوةى تريــان مــاددة دووة، ديــارة بــة  

ماددة دوو طيتتوطؤيةكي دؤري لةسةركرا، ئـاخري ِرةئـي كـة لَيـرة وةرطـريا ئـةوة بـوو كـة بةنيسـبةت           نيسبةت
موستةشارين ثَيويستة كةدي ئةدنا و ئةعال رابطريَيت و كةدةكان ديـاري بكرَيـت و، ئـةوة بـوو ئَيمـة وةكـو       

ــر و  لَيذنــةى ياســا لةطــةَل ئــةو بةرَيزانــةى كــة موقتةرةكــةكانيان تةقــديم كردبــوو، لةطــةلَ    جــةنابي وةدي
ــةردي          ــتا ع ــة ئَيس ــيغةيةى ك ــةو ص ــتيرة ئ ــرد و طةيش ــة ك ــةو ماددةي ــةر ئ ــان لةس ــذكارةكاني، طيتتوطؤم راوَي
جةنابتاني دةكةين، ئةطـةر مـةجامل بـدةنَي مـاددةي دوو بةوشـَيوةي كـة هـاتووة دةخيوَيرمـةوة، دوا ِرةئـيش          

 ِرةئي ئَيوةى بةرَيز و ئةنداماني ثةرلةمانة،
العـراق، يـرتبط اداريـآ بـوزير     -يؤسس يف االقليم جملـس يسـمى جملـس شـورى اقلـيم كوردسـتان       :املادة الثانية

العدل و يتألف من رئيس و نائـب للـرئيس و مستشـارين ال يقـل عـددهم عـن مخسـة، و ال يزيـد عـن ثالثـة           
 .عشرة مستشارش

ــتمان      ــة ثَيويس ــمان يدا، ب ــاعيد موستةشاريش ــرة موس ــة، لَي ــاذة ثَيكردن ــي ئام ــةوةى جَي ــين   ئ ــة دم ــةدانَي ل ن
 .تةشكيالتةكة موساعيد موستةشار هةبَي و تةنها ئيكتييتا بكرَي بة موستةشار و دؤر سوثاس

 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
عـرياق دادةمـةدرَي،   -لة هةرَيمدا ئةجنومةنَيك بةناوى ئةجنومةني شوراي هةرَيمي كوردسـتان : ماددةى دووةم

كارطرِييةوة ثةيوةندي بة وةديري دادةوة دةبَي، ثَيك دَيت لة سـةرؤك و جَيطـري سـةرؤك و ضـةند     لة ييةن 
 .راوَيذكارَيك كة ذمارةيان لة ثَيرج كةمرت نةبَي و لة سَيزدة راوَيذكار ثرت نةبَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
داواتـان كـرد، لَيذنـةى ياسـايي      ئةمة لةبةر رؤشرايي موناقةشةي ئَيوةي بةرَيز بـوو لةسـةر مـاددةى دوو كـة    

لةطةَل جةنابي وةدير دابريشـن و صـياغةى بكـةن، لةبـةر رؤشـرايي ئةكسـةريةتي ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة          
ناصـح قسـةي هةيـة،    . ئةوةيان ثَي باش بوو ئةو صيغةية، ئةطةر كةس ئيعـتريادي نيـة، قسـةى نيـة؟ كـاك د     

 .   فةرموو
 :رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر

 .ةرؤكي ئةجنومةنسَيز بةِر
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من لةسةر ذمارة سيزدةكة تَيبيريم هةيـة، سـَيزدة دؤرة مـةفرؤدة بـة قةناعـةتي مـن يـاددة كافيـة، ضـونكة          
كؤمةَلَيك لةو ئةجنومةنانة هةن، نَيودةوَلةتني، بؤ ميسال دادطـاي دادي نَيودةوَلـةتى، كـة كَيشـةكاني هـةموو      

ةجنومةني ئاسايشـي نةتـةوة يـةكطرتووةكان ديسـانةوة لـة      دونيا ئةضَيتة ثَيشي لة ثانزة ئةندام ثَيك دَيت، ئ
ثانزة ئةندام ثَيك دَيت، لةبةر ئةوة من ثَيم واية سَيزدة دؤرة، بيكةنة ياددة كافية، بيكةنة ثَيـرج تـا يـانزة،    

 .ئةوةكةي تر من هةمووي لةطةَليمة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ثةخشان خان فةرموو
 :عبداهلل دةنطةنة  ثةخشانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ي يقـل عـددهم عـن     و اعضاءمن رةنطة لةسةر موستةشارين، ضونكة ئَيمة ناومان نا مةجليسي شورا، بَلَيني 

، باشرتة، ضونكة وا ئيرسان تَيدةطات ئةوة خارجيي ئةو هةيئةتةن ئـةو موستةشـاريرة،    13و ي يزيد عن  1
 .دؤر سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنسةرَيز بةِر

بؤ هةردوو مويكةدةكةت، داوا لة جةنابي وةدير دةكةم رةئي خؤي دةربـرِبي لةسـةر ذمـارة سـَيزدة كـة داوا      
دةكةن ببَيتة ياددة، لة جياتي موستةشار ئةندام بَيت، دةكرَي وةكو مامراوةندي بَلَيني موستةشـار و ئةنـدام   

 .مةجليس شورا، جةنابت فةرموو
 :وةديري داد/صادقفاروق مجيل َيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

وةلآل ئَيمة لةطةَل ِراي لَيذنةى قانونني كة ئةو صـياغةتةى كـة دايانرـاوة، وةلـةو بةنيسـبةتة ئَيمـة يـاددةش        
 .هيض موشكيلةيةك نية، بةآلم ئةوةى لَيذنةى قانوني دؤر شتَيكي ضاكة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

مستشـار  )َي نـاوى موستةشـار نـةبَي، نـاوى ئةنـدامي مـةجليس شـورا بَيـت، دةكـرَي بَلـَيني           ثةخشان خان دةَل
 .، كاك شَيروان فةرموو(اعضاء جملس الشورى

 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
َي، ئَيمـة  دؤر ئيعتيـادي دةبـ  ( مستشارين اعضاء جملـس الشـورى  :)خؤي موستةشارةكان ئةعزانة، ئةطةر بَلَيني

موستةشارةكةمان لةبةر هةندَي مةسائيلي خصوصيةت داناية بةِراسس كة لةقةبي موستةشاري هـةبَي، خـؤ   
 .عيروانَيكي وةدييتيشمان داناية بؤَي و لة سولةمي وةدييتيش لة ئاخريي ئيشارةمتان ثَيداية

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

انيعمـان نيـة، بـةآلم تةئيـدي موقتةرةكةكـةي لَيذنـةى       ناصح، جةنابي وةديـر دةَلـَي م  .بؤ ئةو مويكةدةي د
ياســايي دةكــةم، كةســَيكي تــريش بةهــةمان شــَيوة مويكــةدةى نــةداوة بكرَيتــة يــاددة و ئةوانــة تــا بةهةنــد   
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لَيذنـةى ياسـايي    برووسرَيت، ئةوةى مويكةدةكةى ثةخشان خـان، هـةر ضـةندة عـةيين شـتة، بـةآلم لةطـةلَ       
، واي لَيـدَي  ، كـاك جـةمال    ( مـن املستشـارين   و اعضـاء و نائـب للـرئيس   يتالف مـن رئـيس   )قسةمان كرد و 

 .قسةت هةبوو، فةرموو
 :مجال حممد قاسمَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
: باسـي ئةنـدامان ئـةكات ئـةَلَي ضـي؟ ئـةَليَ       15وةلال مريش هةر تَيبيريةكةم ئةوةبوو، ضـونكة لـة مـاددةى    

مان هةية نةك (اعضاء اجمللس)، يةعين كةواتة (لس من بني اعضاء اجمللسثالثة اخرون خيتارهم رئيس اجمل)
 .موستةشار

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .  عثمانفةرموو كاك 

 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ن بؤ ياددة كة، بةآلم ئةطـةر  ناصح دةكةي.لةسةر ذمارةى ئةنداماني ئةجنومةنى ئيستيشارى، ئَيمة تةئيدي د

بكرَي نؤ باشرتة لـة ياددةكـة، هـةر ضـةندي كـةم بكرَيتـةوة ئةطـةر تةئيـد هـةبَي باشـرتة، ئَيمـة طـةورةترين             
موشكيلةمان ئةو ذمارة دؤرةية كة لة كوردستاندا هةيـة، كـةمي بكةيرـةوة، مـن تةئيـدي نـؤ دةكـةم، ئةطـةر         

 .نؤش نةبوو تةئيدي ياددةكةى دةكةم
 .رؤكي ئةجنومةنسةَيز بةِر

 شوومة؟ كاك شَيروان ض دةَلَيني؟ 13ئةترسَيم هةردووكتان لةبةر ئةوةتان بي بِرواتان وابَي رةقةم 
 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ةكة بة يةك جار تةعني بَيت، مومكيرة لة بؤ (13)خؤي ئَيمة كةدي ئةعالمان داناية، خؤ شةرت نية هةر 

كةلـةى يةكــةم شـةرت نيــة ئــةوة هـةمووي ثَيكــةوة تــةعني بكـةين، يــةعين بــة ثَيـي مــةعلوماتي ئَيمــة      مةر
وةدارةتي عةدل هةتا ئَيستا يةك موستةشارى ثَيي ثةيدا كراية لةو مواصـةفاتةى كـة بيسـت سـاَل خزمـةتي      

 .هةبَيت و ئةوانة 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــاددة،    ــة ي ــةفيقن ببَيت ــايي موت ــةى ياس ــة      لَيذن ــةى ك ــو مويكةدةك ــةوة وةك ــا بيخوَيرر ــةوة، ب ــة دةنط دةخيةم
 .مةجليسةكة دةبَيتة ئةعزا لة جياتي موستةشارين: ببَيتة ياددة، دووةميريش: طؤِرانكارى كراية، يةكةم

 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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عـرياق دادةمـةدرَي،   -وراي هةرَيمي كوردسـتان لة هةرَيمدا ئةجنومةنَيك بةناوى ئةجنومةني ش: ماددةى دووةم
لة ييةن كارطرِييةوة ثةيوةندي بة وةديري دادةوة دةبَي، ثَيك دَيت لة سـةرؤك و جَيطـري سـةرؤك و ضـةند     

 .ئةندامَيكي راوَيذكار كة ذمارةيان لة ثَيرج كةمرت نةبَي و لة ياددة ثرت نةبَي
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 شةوقي ضية نوقتةى نيزاميت هةية؟ دةخيةمة دةنطةوة، كاك
 :شوقي كسني ابراهيمَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
مــن لةســةر عةدةدةكــةي هــيض موشــكيلةيةكم نيــة، بــةآلم بــة نيســبةت ئــةو مةجليســة كــة رةبــت بَيــت بــة   

ةى كـة  وةدارةتي داد يان نا، ئةو ئيقترياكة هةبوو و ضـةند بـرادةرَيكيش تةئكيـديان لةسـةر كـرد، بـةر لـةو       
 .ئةوةى بدةية دةنطدان، ثَيم واية ئةو مةودوعةش يةكالبكةيةوة ئةوجا بيدةية دةنطدان، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة نوقتةى نيزامي نةبوو، دةبواية داوا بكةى قسةى بكةى، داواي قسـةت نـةكرد، دوايـي تـؤ ئـاخر لـةكزة       
 .ي لةسةر كراية، كاك فرسةت قسةي هةية لةسةر ئةوةدَيي و ئةوةى دةَلَي؟ نا ئةوة موناقةشةي دؤر

 :فرسةت امحد عبداهللَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئةطةر تةماشاي ئيختيصاصاتي ئةو مةجليسة بكةين، تةبعةن بةدةر لة ئيختيصاصاتي مةككةمـةى ئيـدارى   

دروسـتكردني ثرؤذةكانـة،   من وجيهةت نةدةرَيكي تـرم هةيـة، ئيشـي ككومةتـة كـة خوَيرـدني ثرؤذةكانـة و        
يدمة مةربووتي وةدارةتي عةدل بَيت، نابَيت بة جياوادي ئيش بكات، مةودوعي مةككةمـةى ئيـدارى ئـةوة    

 .مةودوعةكي ترة، كة هاتيرة سةري مريش رةئيةكي جياوادم هةية و، دؤر سوثاس
 :هيوا صابر امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ةكان هةَلةيةكي تياية كـاتي خـؤي نـاوى ئـةم مةجليسـة مةجليسـَيكي ئيستيشـارى        لة راستيدا لةسةر ئةندام

بووة، ئَيمة ناومان ناية مةجليسي شورا، ئةنداماني ئـةم مةجليسـة ئةنـدامي شـورا ئـةبن نـةك ئيستيشـارى،        
 .شورا بن لةم مةجليسة عضولةبةر ئةوة ثَيم باشة ئةندام وةكو 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

، ، جملـس شـورى يتـالف مـن رئـيس و نائـب رئـيس و اعضـاء مـن املستشـارين           ةعرايةكةي وايةهةر واشة و م
 .ئةوةى تؤ دةيَلَيي بةَلزةبت ئةو صيغةيةى دةطرَيتةوة، كاك سةردار فةرموو

 :سةردار صباح بؤدؤ هةركيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ي دةسـتوورى   101ة ئامـاذة بـة مـاددة    يةعين جطة لـةوةى كـة كـاك فرسـةت باسـي كـرد، كـةد دةكـةم لَيـر         

جيوز بقانون انشاء جملس دولة خيتص بقـانون القضـاء االداري و االفتـاء و     :هةميشةيي عرياق بكةم، كة دةَلَي
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يـةعين ئـةم مةجليسـة تةمسـيلي دةوَلـةت      الصياغة و متثيل الدولة و سائر اجلهات العامة امام جهات القضاء، 
ئةوة عايدي مةجليسـي قـةدْا  بَيـت و تةمسـيلي دةوَلـةت بكـات بةرامبـةر بـة          دةكات بةرامبةر قةدْا ، ناكرَي

قةدْا ، يةعين تةناقود هةية، ئةطةر بَيت و عايدي مةجليس قةدْا  بَيت، يةعين لَيرة تةناقود دةكـات لةطـةَل   
 .ورى هةميشةيي عرياق و، دؤر سوثاسدةستو

 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ردرايةوة، كَي لةطةَليداية دةسس بَلرد بكات تكاية؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نيـة؟  دةخيةمة دةنطةوة وةكو خوَي
 .بةئةكسةريةت وةرطريا، بؤ ماددةى ضوارةم كة تةئجيل كرابوو

 :زادعوني كمال سعيد بَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 :يتكون اجمللس من: املادة الرابعة

نائبه و املستشارين، و تعقد جلسـاتها برئاسـة الـرئيس و عنـد غيابـه       وتتكون من الرئيس و: اهليئة العامة-1
 .برئاسة نائبه، و يتم النصاب القانوني حبضور ثالثة ارباع اعضائها

 .تتالف من الرئيس و نائبه و اقدم املستشارين: هيئة الرئاسة-8
، تسميهما هيئة الرئاسـة  تتالف من الرئيس و عضوية اثنني من املستشارين: هيئة انضباط موظفي االقليم-3

 .و عند غياب الرئيس يتوىل نائبه الرئاسة
 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 :ئةجنومةن لةمانة ثَيك دَيت: ماددةى ضوارةم
لة سةرؤك و جَيطرةكـةي و راوَيـذكاران ثَيكـدَيت، دانشـترةكاني بـة سـةرؤكايةتي سـةرؤك        : دةستةى طشس-1

ةدرَيت و لةكاتي ئامادة نةبوونيدا بة سـةرؤكايةتي جَيطرةكـةى و ئامـادةبووني سـَي لةسـةر ضـوارى       ئةجنام د
 .ئةنداماني لةييةن ياساييةوة ثَيك دَيت

 .  لةسةرؤك و جَيطرةكةى و كؤنرتين راوَيذكاري، ثَيك دَيت: دةستةى سةرؤكايةتى-8
س دوو لة راوَيذكاران، كة دةستةى سةرؤكايةتي ثَيك دَيت لةسةرؤك و ئةندامَي: دةستةى رَيككاري هةرَيم -3

دةستريشـانيان دةكـات، دادوةرَيـك لـة ثـؤليين دووةم كـةمرت نـةبَيت كـة ئةجنومـةنى دادوةرى دةستريشـانيان           
 .دةكات و، بةسةرؤكايةتي سةرؤك دانيشترةكاني ئةجنام دةدات و، ئةطةر نةكرا بة سةرؤكايةتي جَيطرةكةى

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .رؤذان فةرموو. ئةمةش لةبةر رؤشرايي موناقةشاتي ئَيوة بوو، د
 :القادر ددةييرؤذان عبد.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ئةم ماددة باس لة ثَيكهاتةى ئةجنومةن دةكات، بةآلم ئاماذةى بة مةككةمةى ئيدارى نةكردية، لة جةلسـةى  
يان كرد كة ئةو مةككةمةية بةشَيكة لةو ئةجنومةنة، بةآلم ثَيشوو سةرؤك و ئةنداماني لَيذنةى ياسايي باس

لَيرة باس نةكراية، هةروةها هةيئةى عامة كة بةردترين و باآلترين دةستةية لةو ئةجنومةنـة، هـيض ئامـاذة    
بة دةسةآلتةكةى نةكراية، تةنها لة ماددة بيست نةبَي دؤر بة خَيرايي و دؤر بة كـورتي بـاس لـة دةسـةآلتي     

 .طرنطة دةكات، دؤر سوثاسئةو هةيئة 
 

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم
 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
رؤذان دةكةم بةراسس لةو مةسةلةيةدا  تَيكةَليةك هةيـة، بةنيسـبةت هةيئـةى    .من تةئيدي بؤضوونةكةي د

ة لةطـةَل مةككةمـةى ئيـداري، كارةكانيـان وةكـو      ئيرزيباتي دةولة، من واي دةبيرم هةيئةي ئيرزيباتي دةولـ 
يةكة و لة يةك نزيكة، ثَيم واية ئةوة ئةو ياساية دياتر ئةو دةدطاية تةعقيد دةكات، بؤية من ثَيشرياريشـم  
كرد لة هةيئةى ياساييدا، هةيئةي ئيرزيباتي دةولـة لةطـةَل مةككةمـةى ئيـداري بكرَيتـة يـةك، بـؤ ئـةوةى         

ةية بكةين، ثَيم باشة ماوةيةكمان بدرَيس بؤ ئةوةى ئَيمـة بتـوانني جـارَيكي ديكـة     ئَيمة بتوانني ئةم مةسةل
ثَيدا بضيرةوة بؤ ئةوةى ئةو دوو هةيئةتة، هةيئةي ئيرزيباتي دةولة و مةككةمـةى ئيـداري بكةيرـة يـةك،     

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
هةيئةي عامة يةك لة دةدطا دةسةآلتةكانة لة دمين مةجليسي شورا و، تورقي تةعن لة مةككةمةى ئيداري 

بةنيسبةت مةككةمةى ئيداري : يةكَيكة لةو ئيختيصاصاتانة دةطةرَيتةوة بؤ هةيئةى عامة، ئةوة يةك، دوو
يــان هةيــة،  ئــيش و كــاري مةككةمــةى ئيــداري و بـة نيســبةت هةيئــةى ئيرزيبــات، هةريــةك ئــيش و كارَيك 

كة تـةعن لـة قـةراراتي مةككةمـةى ئيـداري دةطرَيـت، هـةر هاووآلتيـةك كـةقي ئـةوةى هةيـة كـة             : ئةوةية
ــات      ــةى ئيرزيبـ ــبةت هةيئـ ــة نيسـ ــةآلم بـ ــت، بـ ــة بطرَيـ ــة ئيداريـ ــةو مةككةمـ ــةراري ئـ ــةر قـ ــترياد لةسـ ئيعـ

ة بةرامبـةر بـة مـوةدةفني دةردةضـَيت بـة طـوَيرةى       تايبةمتةنديةكي خؤي هةية، ئةو قةرارة ئيداريانةيـة كـ  
قانونى خدمةي موةدةفني، بؤية جياواديةكة ئةوةندةية و ئيال مةككةمـةى ئيـداري و هةيئـةي ئيرزيبـاتي     
دةولة هةردووكيان لة روانطةى ئـيش وكاريانـةوة، تةقريبـةن ئـيش و كارةكانيـان نزيكـة لـة يـةكرتي، بـةآلم          

ةفني دةكات و، بةيرةما مةككةمةى ئيدارى شوئوني هاووآلتي بة شـكلةكي  ئيرزيبات تةماشاي شوئوني موةد
 .طشس تةماشا دةكات و، دؤر سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .شةركةكة وا بزامن وادحية، جةنابي وةدير هيض قسةت هةية؟
 :وةديري داد/فاروق مجيل صادقَيز بةِر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
مــن تةئيــدي وجيهــةت نــةدةري كــاك شــَيروان دةكــةم، تــةبيعي مــةجليس ئيرزيبــات   نــةخَير، دؤر ســوثاس، 

 .ئيشةكاني جياوادة لةطةَل ئةو مةككةمة ئيدارية
 :ريم حبري عبداهللكَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ي هةيئةى ئيرزيباتي دةولة و مةككةمةى ئيداري، هةردووكي قةداي ئيدارية، مادةم قةداي ئيدارية هةدووك
بؤ نةبَيتة مةككةمةي ئيدارى؟ هةدوو ئيشةكان دةكاتن، هةم ئةوةى ثةيوةستة بة موةدةفيين دةولة و هةم 
ئةوةى ثةيوةستة بة هاووآلتيان كة قةرارَيكي ئيداري دةردةضَي ، ثَيم واية ئـةوة ديـاتر ئـاَلؤد دةكـاتن ئـةو      

 .جيهادة دياتر لةوة، ثَيمان باشة موبةسةت بَيت ، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيروان
 :رىشَيروان ناصح كيدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
هةتا ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان نةبووة، ئةوة بؤ يةكةم جارة لـة   1668ئةو دةدطاية كاَلي كادر لة ساَلي 

لة هةندَيك وآلتان تةماشامان :هةرَيمي كوردستان ئةو دةدطاية دادمةدرَي، ئةوة نوقتةى يةكةم، نوقتةى دوو
، يةعين مةككةمةيـةكي تايبةتـة    احملكمة التاديبيةكرد بة كةقيقةت ئةصَلةن ناوى ئةو هةيئةتة لَيردراية 

تةنها تةماشاي مةسائيلي ئيرزيباتي دةكاتن، بؤية ئَيمة لة دميرى مةككةمةى ئيدارى دامانرا، بةآلم ئـيش و  
 .كارةكامنان جيا كردةوة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

موقتةرةكي لَيذنةى قانوني كة ثةسرد كـراوة لـة ييـةن وةديـرةوة دةخيةمـة دةنطـةوة، ضـونكة ئـةوة بـةس          
مويكةدة بوو، كَي لةطةَل موقتةرةكي لَيذنةى قانونية بؤ مـاددةى ضـوار تكايـة دةسـس بَلرـدكا؟ فـةرموون،       

 .بةئةكسةريةت وةرطريا، بؤ ماددةى دواددةكَي لةطةَلدا نية؟، ضوار دةنط لةطةَليدا نية، 
 :زادعوني كمال سعيد بَيز بةِر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 :املادة الثانية عشرة

تشكل حمكمة ادارية برئاسة قاض من الصـنف االول و عضـوية قاضـيني مـن الصـنف الثالـث علـى االقـل و         -1
 .اربيل عاصمة االقليمجيوز ضم مستشارين اليها عند االقتضاء و يكون مقرها يف 
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جيوز انتداب قضاة من الصنف االول او الثاني اىل احملكمة االدارية من غري املنتدبني  لعضوية جملس شورى -8
 .االقليم

تنظر الدعاوى الواردة يف هذا القانون وفـق احكـام قـانون املرافعـات املدنيـة و يكـون حبضـور عضـو االدعـاء          -3
 .العام
 
 
 
 

 :عبداهلل كةريم حبريَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 :ماددةى دواددةم
دادطايةكي كارطَيِري دادةمةدرَيت بة سةرؤكايةتي دادوةرَيكي ثـؤليين يةكـةم و ئةنـدامَيس دوو دادوةر كـة     -1

لة ثؤليين سَييةم كـةمرت نـةبن، دةكـرَي لـةكاتي ثَيويسـت ضـةند راوَيـذكارَيك خبرَيرـة ناويـان و بارةطـاي لـة            
 .ثايتةخت دةبَيهةولَيري 

دةكــرَي دادوةرانــي ثــَؤلي يةكــةم يــان دووةم بــؤ دادطــاي كــارطَيري ئيرتيــداب بكــرَين، جطــة ئةوانــةى بــؤ     -8
 .ئةندامَيس ئةجنومةنى راوَيذكاري هةرَيم ئيرتيداب كراون

بووني ئةو داوايانةى لةم ياسايةدا هاتوون بة ثَيي ياساي دادبيين شارستاني يةكالدةكرَيرـةوة و بـة ئامـادة   -3
 .ئةندامي داواكارى طشس دةبَي

 :ريشَيروان ناصح كيدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

مويكـةدةى يةكـةمان ئـةوةبوو ئَيمـة وامـان      : ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةآلم دوو مويكةدةمان هةبوو
مةككةمةيـةكي ئيـداري   بة ثَيويست نةداني كة لةهةر موكافةدةيةك مةككةمةيةكي ئيدارى هةبَي، بـةَلكو  

بة نيسبةت موساعيد موستةشـارين  : دوو. هةبَيت بؤ سةرتاسةرى هةرَيم و لة هةولَيريش بَيت مةقةرةكةي
ثَيشرت ئةم مةنصةبةمان هةَلطرت بةراسس، ئَيستا لَيرة ديسان هةَلمان طرتووتةوة، ئَيمة ثَيمان باشة تةنها و 

ك غــةيري قــادي بَيــت يــاخود موستةشــارةك بَيــت، دؤر  تــةنها قــادي ريئاســةتي ئــةم مةككةمانــة بكــات، نــة 
 .سوثاس

 : سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كَي دةيةوَى قسة بكات؟ دةسس بَلردكا تكاية، فةرموو كاك فرسةت

 :فرسةت امحد عبداهللَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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شـيكلةكي قـةتعي مةككةمـةكان    ثَيش ماوةيـةكي دؤر كـورت ئَيمـة قـانوني سـوَلتةي قـةدائيمان دةركـرد بـة         
مـةكاكم   دميـوقراطى جياوادمان كرد لة سوَلتةى تةنيتيزي و لة وةدارةتي عةدل، مةعةلعلم لة دؤر دةوَلةتي 

مةربووتن ئيداريةن لةطةَل وةدارةتي عةدل، ئةوة ئيتاليا يةك لةوانـة، دوور نيـة جرـوب ئـةفريقيا وا بَيـت،      
و دةولةتةكاني تر نوَيرةرى ئةجنومـةنى نيقابـةى ثـارَيزةران      مةسةلةن لة جروب ئةفريقيا: منوونةيةكي تر

، مةعـةلعيلم فيكرةكـة لَيـرة مـةرفود بـوو، دادوةرةكـاني ئَيمـة تةقـةبووليان         القضـاء مومةسيلن لـة مـةجلس   
نةكرد، قةصدم شةرت نية تةجروبةيةك لة دةوَلةتَيكي تـر بَيـت مـن بـَيم ئيستيرسـاخي بكـةم و سةداسـةد        

قي بكةم، كةتا ئةطـةر دةوَلـةتَيكي دميوكراسـي بَيـت، بـةس ئَيمـة فةلسـةفةيةكمان هـةبوو،         بَيرم لَيرة تةتبي
مةبدةئةكةمان ئةوة بوو فةصَلي مةكاكم بكةين لـة سـوَلتةي قـةدائي بـة شـكلَيكي تـةواو، باشـة ئَيمـة لَيـرة          

تـي عـةدل،   هاتووين مةككةمةيةكي ئيدارميان ئيستيحداس كـرد، كاكمـةكامنان بردنـة ذَيـر سـَيبةرى وةدارة     
باشة بؤ وا بكةين؟ بؤ ئَيمة مةككةمةكةي نةبةيرة ذَير سَيبةرى سوَلتةى قةدائي؟ كامة دةمان بؤ مافةكاني 
هاووآلتيــان و خــةَلكي تــر باشــرتة، جــارَيكي تــر بــَيني مةككةمــةي ئيــداري دةجمــي بكــةين لةطــةَل ســوَلتةى  

قةدائي بة شكلَيكي تـةواو جيـاواد بَيـت    تةنيتيزي يان موكافةدة لةسةر مةبدةئي خؤمان بكةين؟ و سوَلتةى 
ــان       ــرة وام ــونكة لَي ــة، ض ــتيقاللي قةدائ ــدةئي ئس ــالييتي مةب ــةى موخ ــةنيتيزي؟ دوو تةركيبةك ــوَلتةى ت ــة س ل
لَيرةكردية ئةندامةكان بةس كاكم بن، وامان لَيكردية ئيمكان هةية موةدةيف وةدارةتي عةدل ببَيتـة ئةنـدام   

ــرووتي   لــة مةككةمــةي ئيــدارى ئــةويش موستةشــاري  ــونكة موستةشــار راســتة دوور نيــة شــةرت و ش رة، ض
كاكمةكان تَيدا متةوفر بَيت، بـةس موةدةفـة لـة وةدارةتـي عـةدل، بـةرةئي مـن ئَيمـة مةككةمـةي ئيـدارى           
جياوادي بكةين لة مـةجلس شـورا، مةككةمـةي ئيـداري نيزاعـاتي قـةدائي لـة نَيـوان هاووآلتيـان دوور نيـة           

با واي لَيرةكةين ككومةت ببَيتة خةصم و ببَيتـة كةكـةم، هـةم بـة خـؤي      موةدةفيش بن لةطةَل ككومةت، 
كاكم بَيت و هةم بة خؤي تةرةف بَيت لة دةعـوا ، مـةجلس شـورا واي لَيبكـةين وةك مـةجليس ئيرزيبـاتي       
عــامي جــاران، وةخــس نيزامــي مةلــةكي تــاكو ئَيســتا موختــةص بَيــت بــة قــةداياي ئيرزيبــاتي و تةئــدييب،    

َيني مةجليس ئيرزيباتي عام و هةندةك ثَيـي ئـةَلَين وةكـو كـاك شـَيروان باسـي كـرد ثَيـي         هةندةك ثَيي ئةَل
ئةَلَين احملكمة التاديبية، موختةصة بة قةداياي تةئدييب، موةدةفَيك تووشي عقوبةيـةك ئـةبَيت، ئيرزارَيـك    

ــا          ــتريادي بك ــة ئيع ــةقي هةي ــَس ك ــةو وةخ ــةبَيت ئ ــي ئ ــلةك تووش ــةك ، فةص ــةوبيخَيك، عةدل ــان ت ــة ي ت ل
مةككةمةي، لة مةجلس شورا كة هةيئةتَيكي ئيرزيباتية، قةداياي تر و مةشاكيلي تر مـةفرودة مـن لةطـةَل    
ئةوةمة لة مةككةمةى ئيدارى بَيت و، من لةطةَل ئةوةمـة مةككةمـةى ئيـدارى بـةس لـة هـةولَير هـةبَيت،        

ةَل ئـةوة نـيم ببيرــة   تـاكو مـةباديئ و قـةرارات موةكـةد بَيـت لةسـةر صــةعيدي كوردسـتان، بـةس مـن لةطـ          
ئَيمـة دوو  : ثارضةيةك لة جيهادَيكي تةنيتيزي ئةويش مـةجليس شـوراية، ئـةوة نوقتةيـةك، نوقتـةى دووةم     

ــاددة       ــة م ــةين ل ــتوور بك ــرؤذةى دةس ــاي ث ــَيني تةماش ــةر ب ــتوورين، ئةط ــرؤذةى دةس ــةريكي  ث ــاَلة خ  161س
ةك بـةمن بَلـَي  دةرنةضـووية،    ئيختيصاصي مةجليس شورا كةصر كراية، راستة دةستوورةكة دوور نيـة يـ  

دةرنةضووية بةس ثرؤذةيةكي موهيمة ئةوة دوو ساَلة لةسةري ئيش دةكـةين، دؤر جيهـات و مونـةدةمات و    
خةَلكَيكي شارةدا رةئي خؤيان ثَيداية، ئيختيصاصي مةجليسي شـورا مةكصـوورة بـة قـةداياي ئيرزيبـاتي و      



 842 

موكافـةدة لةسـةر   : رةئي مـن باشـرتة بـؤ ئَيمـة يـةك       تةئدييب و دروست كردني ثرؤذةكاني قانوونةكان، بة
موكافـةدة لةسـةر مةبـدةئي    : ئةو مةبدةئـة بكـةين ئـةوةى لـةناو ثـرؤذةى دةسـتوورى ئَيمـةدا هـاتووة، دوو        

ئيستيقاللي قةدْا  بكةين و مةكاكمي ئيداري جياواد بكةين لة سوَلتةى تـةنيتيزي مـادةم ئيبتيدائـةن ئَيمـة     
مةككةمـةي ئيـداري ئةطـةر هـاتوو جيـاواد بـوو       : را و تةشةبوو ان ثَيكـرد، سـيَ  ئةم مةبدةئةمان بةكار هَي

كةسَيكي تر لة غةيري قاديةكان ئةندام نةبن تَيدا، موةدةيف وةدارةتي عةدل نةبرـة ئةنـدام لـة مةككةمـةي     
 .ئيداري و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك عومةر

 
 :عمر عبدالرمحن عليَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةِر
من لةجةلسةي ثَيشوودا هةر باسم لةسةر ئةوة كردةوة كة ئةوةى ئَيستا جةنابي كاك فرسةت باسـي لةسـةر   
كرد، ئَيمة هةوَلمان دا فةصَلي سوَلتات بكةين، جيهادي قةدا بضَيتة ذَيـر دةسـةآلتي مةككةمـةى تـةنيتيزةوة     

ؤسةيةكي مةدةنية و فةصـَلي سـوَلتاتي تَيـدا ئـةكرَي،     وةكو ئةوةى كة جارَي ثَيشوو باسي لةسةر كرا، ئةو ثر
من لَيرة تيكراري قسةكاني خؤم ئةكةمةوة، قةداي ئيداري لَيرة جَيي نابَيتةوة لةو قانونةدا، هةر ثَيويسـتة  
قةداي ئيداري بضَيتةوة ذَير دةسةآلتي ئةو سوَلتة قةدائيةي كة هةية، ئةمـة لةييـةك، لةييـةكي تـر ئةطـةر      

بكةين هـةر لـةم قانونـة لـةناو خـؤي هةنـدَيك جـار باسـي ئيختيصاصـاتي مةككةمـةى تـةمييز            ئَيمة باسي 
كردية كة دةسةآلتي هةية لةم قانوونة، باسي لةوة كردووة رةئيسي مةككةمةي تةمييز بـؤي هةيـة ئةطـةر    

ةمةى لةييةن مةكك عضوثَيشرت باسي لةسةر كراوة بؤي هةية سَي  14هاتو خيالفَيك هات وةكو لة ماددةى 
باس لة تةعين قةراراتي ئةم هةيئةيةي كـردووة   12تةمييزةوة دابردرَي، باس لةسةر تةعن كراوة، ماددةى 

ئةَلَي، ئةبَي تةمييز بكرَي، كة وتي تةمييز بكرَيت، يةعين ئةبَيتة ئيختيصاصـاتي مةككةمـةى تـةمييز بـة     
طةر هاتوو داواي تةعويزي كرد، بـؤي  باسي لَيكردووة ئةَلَي ئة 12هةموو مةككةمةكاني ديكةى، لة ماددةى 

ــدارى و        ــةى ئي ــةيين مةككةم ــة ب ــة ل ــةَلتَيك ني ــا خ ــة ئاي ــات، ئةم ــادي بك ــةكاكمي ع ــةى م ــة موراجةع هةي
تَيكةَلكردنى ئةو دةسةآلتةى كة هةية، من ثَيم واية ئةو قةدا ئيداريةى كـة هةيـة لَيـرة جَيطـاى نابَيتـةوةو،      

جملس انظبـاط مـوظفي   )َيك دروست بكرَيت و ثَيى بوترَيت تةئيدى ئةو رةئيةى كاك فرسةت دةكةم كة شت
بـا ئـةو مةجلسـة ئيرزباتيـة بضـَيتة ئـةم مةجلسـى شـورايةو رةئـى خـؤى لةسـةر بـدات، نـةك ئَيمـة                (الدولة

مةككةمةيةكى ديكة دروسـت بكـةين، جيهـةتَيكى دروسـت بكـةين دةسـةآلتى بةسـةر مةككةمةيـةكى تـردا          
ككةمة ئيدارية دروست بكةين مبا مةعرى بؤ جيهاتةكانى ديكة هةية، بـؤ  هةبَيت، ئةطةر ئَيمة بَيتو ئةم مة

جيهادةكانى ديكـةى دةوَلـةت هةيـة مـةكاكمى تايبـةتى دةوَلـةت دروسـت بكـةين، كـة ئةمـةش بـة طـوَيرةي،             
دةستور مةمروعة، كةواتة هةر مةككةمةيةك نـاوى قـةداو قـةداوةت بـوو و قـادى دةورى تَيـدا بيرـى، ئـةوة         

دةسةآلتى سوَلتةى مةجلسى قةدائيةوة، دةضَيتة ذَير دةسـةآلتى مةككةمـةى تـةميزةوة، ئةمـة     دةضَيتة ذَير 
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بـاس لـة    14لة ييةك كة ئةوة رةئى خؤمـةو ثَيشـم وايـة باشـة، ضـونكة ئةطـةر بطةِرَييرـةوة سـةر مـاددةى          
ئيلتيـزام،  مونادةعاتى عقودى ئيلتيزام دةكات، ئَيمة تةفسريى عقودى ئيلتيزام بكةين يةعرى ضـى؟ عقـودى   

يةعرى عقودى مةلزةمى دوو تةرةف يان جانيبةين، ئةى ئيشى مةككةمةكانى تر ضى دةبَيـت لةمـةو دوا؟،   
 .دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك مجال فةرموو

 
 
 

 :مجال حممد قاسمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

قيقــةت هةرضــةند ســةير دةكــةم ئــةم  مــن ثشــتيوانى بؤضــوونةكةى كــاك فرســةت دةكــةم، ضــونكة بــة كة  
ــةى        ــن منوون ــةدائى، م ــوَلتةى ق ــة س ــةوة ل ــاى بكةير ــكرابَيت جي ــرةو، ئاش ــةوة لَي ــاى نابَيت ــة جَيط مةككةمةي
ئةمريكاتان بؤ دةهَيرم، تةبيعى تةنها دوو مةككةمة هةية، مةككةمةى فيدراَلى، هةموو سـتةيتَيك خؤيـان   

ا هةيــة، ئــةو قةدايانــةى فيــدراَلى، حمــاكمى فيــدراَلى  مةككةمةيــةكى قــةدائيان هةيــة كــة لــة ســتةيتةكان د 
عادةتةن ئةو قةدايانة سةير دةكـات كـة عيالقـةى بـة مافـةوة هـةبَيت، مـافى مـرؤظ، بـاقى قةدايـةى تـر لـة             

 3مةكاكمى ئيعتياديدا جَى بة جَى دةكرَيت،  تةئكيد  لةسـةر ئـةوة دةكةمـةوة كـة مةسـةلةن لـة ئـةمريكا        
قةداية كرمراَل دةكات، مةككةمةيةكيش كة قةدايةى سيظيَل هى مـةدةنى   مةككةمة هةية، مةككةمةى كة

دةكات، مةككةمةيةكيش فاميليلؤ، ئَيمة دةتوانني ئةو مةككةمةيةى كة دام و دةدطاى بـؤ دروسـت دةكـةين    
بيبةستيرةوة بة قـةداوة، ضـونكة مـومكني نيـة ئَيمـة دةسـةآلتى قـةدامان دروسـت كـردووةو جـارَيكى ديكـة            

شوَيرَيكى تر دروست دةكةين، ضونكة ئةمة لةطةَل واقع و عةدالـةتيش دا ناطوجنَيـت، خـاَلَيكى     مةككةمة لة
تر هةرضةندة سيستةمى ئةوَى بة كةقيقةت فةرقى هةية لةطةَل ئَيرة لـةرَى وةديـرى عـةدل، مـديرى عـام      

ارةتـى عـةدل بـة    ئةو دةورة دةبيرَيت كة مودةعى عامى طشتية، واتة مودةعى عام وةديرى عةدلة، لَيـرة وةد 
ثَيى ئيتييتاقةو ِرؤذَيك ثارتيةو رؤذَيكى تر يةكَيتيةو، لةبةر ئةوة ئةو سيستةمةى بةسةردا تـةتبيق نابَيـت،   
من تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة ثشتيوانى كاك فرسةت و كاك عمر دةكـةم كـة ئـةم مةككةمةيـة دةبَيـت      

 .ثاسثةيوةندى و بةسرتاوة بَيت بة سوَلتةى قةدائيةوة، دؤر سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان رائةوةستيت دوو كةسي تر ماوة، كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِراسس كـاك فرسـةت باسـي ئيسـتقاللي قـةداي كـرد، ئَيمـة ئةطـةر لةسـةر ئـةو مةبدةئـة بـني كـة فةصـَلي               
تةقيل بَيت، وةكو سوَلتةيةكي جياواد ئـةم ثـرؤذة ياسـايةي كـة لَيـرة باسـي       سوَلتات هةبَيت، ئةبَي قةدا موس

لَيوة ئةكةين ئالَيرةوة خيالفةكة دةست ثَي ئةكات، كةباسي قةدائي ئيداري ئةكات، ئةصَلةن ئةطةر تةماشاي 
ناوةكةي بكةين كة جملس شـورا تةشـكيلي ئـةم جـؤرة مةككةمةيـةي تَيدايـة، دؤر نـاكؤك ئـةبَيت تةنانـةت          

دا ئةَلَيت بؤت هةية مةجلسي دةولة دروست بكةيت، ئةطـةر بـةم شـَيوةية    ( 101)دةستوريشدا لة ماددةي لة
مبَيرَيتةوة ئةبَيت ئةو ناوةش بطؤِرين بةناوي مةجلسي دةولةوة بيهَيَليرةوة، بةِراسس ئـةوة موخالةفةيـةكي   

ضونكة دوو ئيشي ثَيشـوو تـةقرني،   دةستورية بةسةرمانا ضوو، بؤية با ان نةكرد لَيرةدا هات مةودوعةكة، 
مشاوةرةية ئةمة موشكيلةمان نية، بةآلم لَيرةدا كة هاتةوةو قةداي ئيداري خراية ناو ئةم ثرؤذةي ياسايةوة 
لَيرةدا ثَيويستة ناوي ياساكة بطؤِردرَيت، وةكو مويكةدةيةك قةداي موددةوةج هةية لةهةموو دونيا، قةداي 

هةية قةداي ئيدارية لة فةرةنسا هةية، لـة مصـر هةيـة واردة، بـةآلم ئَيمـة       عادي هةية، ئيعتيادية قةدايةك
ضؤن تةنيزميي ئةكةين، ئيختيصاصـةكاني ضـية؟ كـاك عومـةر ئامـاذةي بةسـَي، ضـوار ئيخـتآلت دا لـةنَيوان          
قــةداي مــةدةني وقــةداي ئيــداري، ئريتيبــاتي ئــةم قةدايــة لــةِرووي ئيدارييــةوة بــةوةديري عةدلــةوة، ئــةوة   

ر لةدةسـت دانـي ئـةم قةدايةيـة بةِراسـس، لـة مـاوةش كةباسـي مـاوة ئـةكات، لـةدواي تَيثـةِر بـووني              ئيستقرا
رؤذ لةســةر مــودةي تــةدةَلوم، بــؤي هةيــة بضــَيتةوة بــؤ مــةكاكمي مــةدةني، ديســانةوة وييــةتي خــؤي  (40)

هـةبَيت لـةو    لةدةست ئةدات لَيرةدا، ئةم جؤرة قةداية، ئةم جؤرة قةداية كةدةكةم جؤرة روونكردنةوةيةك
مةودوعة، ئَيمة واتَيرةطةيةندرَيت كةمةسةلةكة بؤ ئةوةية، ئَيمة فآلن وةديرو فـآلن طةندةَلـة، ئةمـة تـةنها     
بؤ ئةوةية موراعاتي ئةوامري ئيداري بكةين كةلة سوَلتةوة دةرئةضَيت، خةَلك بـؤي هـةبَيت لـةم دادطايـةدا     

ناوةِرؤكـة طوجنـاو بَيـت، ئةطـةر بـةو شـَيوةية مايـةوة        سكاآلي خؤي بكات، بؤية بةِراسس ثَيويستة ئـةو نـاوو   
ثَيويستة ناوةكة بطـؤِرين، ئةطـةر هاتيرـة سـةر ئـةوةي كـةمن لـة موناقةشـةي قـانوني سـوَلتةي قـةدائي كـة             
ئامــاذةم ثَيكــرد لــةماددةي نــؤ ثَيويســتة تةصــرييتةكاني قــةدا، قــةداي ئيــداري هــةبَيت كــاتي خــؤي كــةطوَيم  

 .ئةوَي وتةعديلي لَي بكةيرةوة، دؤر سوثاس لَيرةطريا ئةبَي بضيرةوة بؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ريقابة لةسـةر ئـةعمالي ئيـدارةو مةشـروعيةتي قـةرارات، ئةمـة شـتَيكي دؤر دؤر طرنطـةو دؤر موهيمـة لـة           
وو ئسلوب هةنـة، بـؤ ئـةم مةودوعـة، ئسـلوبَيك ثَيـي ئـةَلَين نيزامـي ئـةنطلؤ          دونيا، ئَيستا دوو نيزام هةية، د

سةكسؤني كة ئيرطلتةراو بةريتانياو هةندَي دةوَلةتي تر لةسةرين، نيزامـي قـةدائي موةكـةد، يـةك قةدايـة      
ئيختيصاصَيكة هـةموو مونادةعـات دةبيرَيـت، بـةبَي سـةيركردني خصـومةكة كـة كـَي بَيـت، يـةعين قـةداي            

ئةمــة نيزامــي وحــدة القضــاء دوو، وحــدة القواعــد القانونيــة،  لةســةر دوو روكــن وةســتاوة يــةك،  موةكــةد 
ئةمريكي وبريتاني لةسةر ئةوةنة، نيزامي فةرةنسي قةدائي مزدةوةجة ئةمـة مصـر وئـةم دوةلـي عـةرةبي      
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يان وئةم مةنتةقة هةمووي تةقريبةن لةسةر ئةوةن، واتة عةمـةليان لةسـةر قـةدائي مزدةوةجـة، لةهـةموو     
مةكاكمي ئيداري تابعي مةجلسي دةولةية، يان شوراية، يان ثَيـي ئـةَلَين غورفـة، يـةعين لةهـةموو دةسـاتري       
سةيرمان كرد، يةعين ئةم مةودوعة مةكاكمي ئيداري، قةدائي ئيداري تابعـة بـةو مةجلسـة، لَيـرة تةبعـةن      

ووكيشـيان ئيرتييقاداتيـان   هةردووكيان مةدايـةي خؤيـان هةيـة، نيزامـي مـزدةوةج ونيزامـي موةكـةد هةرد       
لةسةر هةيةو هةردووكيشيان مومةيزاتي خؤشيان هةية، لَيـرة ئَيمـة يدمـة ئةوماددةيـة ئيقـرار بكـةين كـة        

كـة قـةداي   , يـان قـةداي مـوددةوةجني   , قةداي موةكةدين كة يةك قةدائة و موستةقرية, لةطةَل كامة قةدائي
, من وائةبيرم ئةمة دياتر لة صاَلحي هاووآلتية, ةعادي هةية و موستةقيلة و قةدايةكي موتةخةصيص هةي

ديــاتر لــة صــاَلحي مةشــروعيةتة و مــةكاكمي ئيــداري قةدايــةكي موتةخةصيصــة تــابع بــةو مةجليســةية و  
ديـاتر لَيـرة تـةكقيق     موظـف وهـي   مـواطن هـي  , ئةهدايف هةموو ييةك ض مةشـروعيةتي قـةراراتي ئيـداري   

 .دؤر سوثاس, دةبَيت
 :ريصح كيدبةِرَيز شَيروان نا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و طةِرايرةوة ضةندين , ئَيمة لةطةَل برادةراني ليذنةي ياسا دؤر ئةو مةودوعةمان بةدةقيقي ديراسة كردووة

دةمـةوَي ئـةوة روون بكةمـةوة و تةئكيديشـي     , لةبةر ئـةوةي تـةودحيي هةنـدَي مةسـائيل بكـةم     ,مةصادريش
داري و قــةداياي ئيــداري غــةيري ئيختيصاصــاتي مــةكاكيمي  ئيختيصاصــاتي مــةكاكيمي ئيــ , لةســةر بكــةم

لة دةستووري كام وآلتَيـك  , ئةوة يةك دوو, هيض خيالفَيكي لةسةر نيية, ئةوة موتةفيقون عةليهي, مةدةنية
واتــة ئيسـتيقالليةتي قـةدا بــةوةي نييـة كـة مةككةمــةكي      (القضـاء مســتقل ال سـلطان عليـه   )هـاتووة دةَلـَي   

هي سَي، ماددة سةدو يةك لة ثـرؤذةي دةسـتووري   , ئةمة نوقتةي دوو, ن تابعي نةبَيتئيداري تابعي بَيت يا
جيوز لقانون انشاء جملس دولة خيتص بوظائف القضـاءاالداري و  )دةَلَي , عَيراق كة ئيقرار كراو دةنطي بؤ درا

ةئي موخـاليف لَيـرة   واتـة مةبـد   (االفتاء والصياغة و متثيل الدولة  وسائر اهليئات العامة امـام جهـات القضـاء   
نوقتـةي سـَي، ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي      , ئـةوة نوقتـةي دوو  , ئيقرار بكـةين دذي دةسـتووري عَيراقييـة   

ئيزافــةي مةككةمــةي ئيــداري بــاوةِر ناكــةم هــيض موشــكيلةيةك دروســت   ,كوردســتان هــةتا ئَيســتا ثرؤذةيــة 
ــرد لةييــةكي تــرةوة تةماشــاي دةســتووري ديــاتر لــة   , ئــةوةش لةييــةك,بكــات , بيســت وآلتــي عــةرةبيمان ك

ئـةوة مصـر لةبةردةممانـة كـة     , نةمانديت تةشكيلةيةكي مةككةمةي لة دمين تةشـكيالتي سـوَلتةي قـةدائي   
هـي فةرةنسـا باسـيان كـرد     , ناوي مةجليس دةولةية سةر بة وةدارةتي عةدلـة و بـةدةيان دةسـتووري تـريش    

كرَي ئَيمة بةراسس هةر جارةي لَيرة موناقةشـةي  ناش, مةسةلةي فةرةنسا دةَلَي هةيئةتَيكي موستةقيل بَيت
, لة تةجارييب وان ئيستييتادة بكـةين , دةكةين و بَيني تةماشاي دةستووري دةوروبةرمان بكةين بزانني كووة

هـيض مـانعَيكيش نييـة ئيزافـةي     , بؤية ئةوة بة قةناعةتي من دذي دةستووري عَيراقيية كة دةنطمان بؤداوة
مانـاي وايـة نـةك    , ور و ئةطةر هاتوو ئةو ثرؤذةية بـةو شـكلةي كـة هةيـة رؤيشـت     بكةين لة ثرؤذةي دةستو

واتـة ثرؤذةكـة برَيردرَيتـةوة بـؤ     , دةبَيت نـؤ مـاددة دةسـتكاري بكرَيـت    , ماددةيةك دةبَيت دةستكاري بكرَيت
ي ئـةوة كورتـةي رةئييـةكاني ليذنـة    , ككومةت دووبـارة دايرِبَيذَيتـةوة، ئيرجـا دةسـت بـة موناقةشـة بكرَيـت       
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دوا رةئيش ئةوة ككومـةت لَيرةيـة و بـةِرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان رةئيـي       , قانونية كة عةردي ئَيوةم كرد
 .سوثاس, لةسةر بدةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةدير رةئيةكت هةية؟فةرموو

 (:وةديري داد)/بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــاوادي هة ــةبيعي جي ــداري    ت ــةداي ئي ــادي لةطــةَل ق ــةداي ع ــاني ق ــيش وكارةك ــةيين ئ ــة ماب ــةوة , يــة ل ــاني ئ ي
نوقتةيةكي دؤر موهيمة، ثَيم خؤشة برادةران فةرق بكةن لة مابةيين قةداي عادي و قـةداي ئيـداري، يـاني    

لـة  ئةمـة يـةك   , ثَيم واية كاك شَيروان دؤر بةباشي هةموو شتةكاني تةوديح كـرد , ئيشةكانيان دؤر جياوادة
هةتا ثرؤذةي دةستووري كوردستانيش نـابَي  , شتة هةرة موهيمةكانة، فعلةن موخالييتي دةستووري عَيراقية

, ئةوة يةكيان، دووةمني، ئةنداماني ئةو دادطاية لـة دادوةران ثَيـك دَيـت   , موخالييتي دةستووري عَيراقي بَيت
من تةئييدي , ، ئةوة هيض موشكيلة نييةدةتوانني ئَيمة وابكةين مةسةلةن موستةشارو شس واي تَيدا نةبَيت

ثَيويست ناكـات بةوةنـدة   , ئةويش لة ثايتةخت, وجهةي نةدةري ليذنةي قانوني دةكةم كةيةك دادطا هةبَيت
مـاددةي دواددةش  : دووةمني, دادطاية لةهةر شارَيك و دادطايةك هةبَيت و قةراراتي جياواد جياواد دةربضَيت

جمللـس  )بَلـَي  , دووةكة ثَيمان باشة فةقةرة دووةكة بـةو نةوعـةي لـَي بَيـت     كة موناقةشة دةكرَيت لة فةقةرة
, ئيرجـا هـةتا كؤتـايي ماددةكـة و كؤتـايي ثـَي دَيـت        (قرتاح من وزيـر العـدل انتـداب قضـاة    القضاء وبناَء على ا

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوة داواي لَيبـوردن دةكـةم كـة      , ةئَيستا ئةو ناوانةي كة نووسراون، تةنيا دةنـط دةدةمـة ئـةو ناوانـ    
ئةطةر بةبريتان هاتبَيتةوة ئَيستا دوو فةقةرةي جياوادة، ثَيرج برادةر قسـةي كـرد كـاك فرسـت، كـاك عمـر،       

يدمـة  , كاك مجال داوا دةكةن كة ئةم دةسةآلتة بـة قـانون دةربضـَيت و رةبـس بـة سـوَلتةي قـةدائي هـةبَيت        
دةربضَيت و سةر بة قةدا بَيت، كاك خةليليش ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي مةككةمة ئيداريةكة بةقانونَيك 

وككومةت ئةكات، كةبةو صياغةية نووسـيوويانة هـةم لـةوةي كـة ئـةو مةككمةيـة سـةر بـةوةديري عـةدل          
نةبَيت، هةم لـةوةي كةسـةر بـة بةهةيئـةي قـةدا بَيـت، دةخيةمـة دةنطـةوة كـَي موئةيـدي ئـةو موقتةرةكـة             

َلرــد بكــات تكايــة؟، كــة لةييــةن ضــوار ئةندامــةوة هــاتووة، كــة دةَلَيــت ئــةو مةككةمةيــة   تادةيــة بادةســس ب
ئيداريية بةقانونَيكي تر دةربضَيت سةر بة سوَلتةي قةدا بَيت، واتة مةككةمةي تةميزو سوَلـتةي قةدا، ئةو 

سـةر بـة مةجلسـي     ضوار كةسة دةَلَين ئةم مةككةمةية جَيطاي لَيرة نةبَيت، بةقانونَيكي تايبـةت دةربضـَيت  
، كـَي  68قةدا بَيت، دةخيةمة دةنطةوة كَي موئةيدي ئةو موقتةرةكة تادةية دةسس بَلرـد بكـات؟ دةيـذمَيرم    

 .، فةرموو كاك شَيروان85لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةية دةسس بَلرد بكات تكاية،  بةخؤمشةوة 
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كــو لَيذنــةي ياســايي نــاتوانني لــةم مةنةســةية موناقةشــة بكــةين، هةشــت مــاددة دةبــَي طؤِرانكــاري  ئَيمــة، وة
بةسةردا بَيت، واتة ثرؤذةكـة هـةمووي دةطؤِردرَيـت، بؤيـة ككومـةت لَيرةيـة بـا ِرةئـي ئـةوانيش وةربطـرين           

 .بزانني ضؤن تةعامول لةطةَل ئةو ثرؤذةية ئةكةن؟، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ادة كاك شَيروان تةصويس لةسـةر كـرا، ئـةبَي مؤَلـةت وةربطـرين بـؤ هـةمواركردني، بـةآلم تـادة تةصـويس           ت
لةسةر كرا، ئةو ماددةيةي كةتةصويتتان بؤ دا بةدؤريرةي دةنط، لَيرة نةمَيرَيت بـةقانون دةربضـَيت رةبـس    

يـةوة هةيـة، بؤيـة دةبَيـت دواي     ئةجنومةني قةدا بَيت، واي لَيدةكات ماددةكـاني تـر دؤري رةبـس بـةو ماددة    
خبةين و فرسةت بدةيرة جةنابي وةديرو ليذنةي ياسايي بؤ ئةوةي ئةو ماددانة هةمووي هـةموار بكةنـةوة،   
لةبةر رؤشرايي ئةو بِريارةي كة ئَيستا داتان، دةخيةمة دةنطةوة بؤ دواخستين بؤ ئـةو ثرؤذةيـة، كـَي لةطـةَل     

رـد بكـات تكايـة؟، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بةدؤريرـةي دةنـط          دواخستين ئةو ثرؤذةيةداية بادةسس بَل
دواخرا، داوا لة ليذنةي ياسايي وجةنابي وةدير ئةكةين ئةرك بكَيشـرةوة ئـةو ماددانـةي كـةماون هـةمواري      

 .بكةن لةبةر رؤشرايي ئةو ماددةية
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

هةموو سـاَلَيك، بـة رؤذي    6ي/14ِريارى داناني رؤذي خسترة ِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ب: خاَلي دووةم
ذيرطةى هةرَيمي كوردستان كة لة ييةن ئةجنومـةني وةديرانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، داوا لـة لَيذنـةى ياسـايي        

 .دةكةم ئةو سَي ثرؤذةكةو موقتةرةكي خؤيان خبوَيررةوة
 :زادعوني كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

رايـاني ثةرلـةمانتاران، كيتابـةك لـة ئةجنومـةنى وةديـران هاتيـة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، داوا           خوشك و ب
لــة هــةر ســاَلَيك لــة كوردســتان بــة رؤذي ذيرطــة، ئَيمــة لــة لَيذنــةى قــانوني،    14/6دةكــات بــةداناني رؤذي 

كي موعةيـةن  ثرؤذةكةمان وةرطرت و بة مةودوعَيكي كةسا ان دانـا و دؤر موهيمـة و توانيمـان صـياغةية    
دابرَين بؤ قةرارةكة،  ئَيستا ِراثؤرتي لَيذنةى قانوني لةطةَل صياغةى قةرارةكة، بؤ بـةرَيزتان دةخيوَيرمـةوة،   

 .دؤر سوثاس
 لعراقرئاسة اجمللس الوطين لكودرستان ا /اىل

 تقرير اللجنة القانونية/املوضوع
كـوردي، لدراسـة    8102نـوروز   6ف يـوم  املصاد 86/3/8002اجتمعت اللجنة القانونية صباح يوم االثنني 

العـراق، و املقـدم مـن قبـل     -مـن كـل سـنة يومـآ للبيئـة يف اقلـيم كوردسـتان         14/6مشروع قرار باعتبار يوم 
 1جملس الوزراء اقليم كوردستان ، و احملال اليها بعد القراءة االوىل له يف الربملان يف جلسته االعتيادية املرقمـة  

املناقشة و املداولة تؤيد اللجنة املشروع، النه الول مـرة يف تـاريخ العـراق مسـتعم      ، و بعد  11/3/8002يف 
االسلحة الكيمياوية يف كوردستان، يف مناطق باليسان شيخوسـان و ورتـي يف ظـل النظـام البائـد، ممـا تسـبب يف        

لبيئـة و الـيت تعـاني منهـا     ابادة االف املواطنني من املدنني االبرياء من الشيوخ و النساء و االطفال، و تسـميم ا 
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بيئــة كوردســتان و ال يــزال اثارهــا باقيــة علــى االنســان و البيئــة، والجــل تنظيــف البيئــة مــن اثــار االســلحة    
الكيمياوية و االهتمام ببيئة كوردستان و ختصيص يوم معني للبيئة، لذلك تقرتح اللجنة صياغة القرار علـى  

 :الشكل االتي بعد كتابة ديباجته
 .العراق ، يومآ للبيئة -يف كل عام، يف اقليم كوردستان 14/6وم اعتبار ي-1
 .على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة، تنفيذ هذا القرار-8
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارش من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية -3

قشـة وابـداء الـراي املناسـب     جمللـس للمنا راجني التفضل باالطالع و عرض املشروع و راي اللجنـة بشـانه علـى ا   
 .بصدده

 مع التقدير
 

 :مصطفىعبد الكريم ابو بكر َيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .عرياق -سةرؤكايةتي ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان/ بؤ
 ِراثؤرتي لَيذنةى ياسايي/بابةت

ي نــةورؤدي 6بةرامبــةر بــة  86/3/8002لَيذنــةى ياســايي ســةر لــة بــةياني رؤذي دووشــةمةى رَيكــةوتي  
هةموو ساَلَيك بـة رؤذي   14/6ي كوردي، كؤبووة بؤ طيتتوطؤ كردن لة ثرؤذةى بِرياري داناني رؤذي  8102

عرياقدا، كة لة ييـةن ئةجنومـةنى وةديرانـي هـةرَيمي كوردسـتانةوة ثَيشـكةش       -ذيرطة لة هةرَيمي كوردستان
بؤمان  11/3/8002ي رؤذي 1ة دانيشتين ئاسايي ذمارة كراوة، دواي خوَيردنةوةى يةكةمي لة ثةرلةمان ل

هاتووة، دواي وتوَيذكردن و وتوَيذ و تاوتؤ كردني، لَيذنة ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةن، ضونكة يةكةم جـارة لـة   
مَيذووي عرياق ضةكي كيمياوي لة كوردستان  لة ناوضةى باليسان و شـَيخ وةسـان و وةرتـَي لةييـةن رذَيمـي      

اتووة، بؤتة مايةي لةناوبردني هةداران هاووآلتي بَيطوناح لة ثريةمَيرد و ئـافرةت و مرـداَل   لةناوضوو بةكاره
بة ذةهراوى كردني ذيرطة كة تاكو ئَيستاكة ذيرطـةى كوردسـتان ئـاداري لةدةسـت دةبَيريـت و تـاكو ئَيسـتاكة        

اسةوارى ضـةكي كيميـاوى   شوَيرةواري لةسةر مرؤظ و ذيرطةدا هةر ماوة، لة ثَيراوي ثاككردنةوةى ذيرطة لة ئ
و طرنطيدان بة ذيرطةى كوردسـتان و تـةرخان كردنـي رؤذَيكـي ديـاريكراو بـؤ ذيرطـة، بؤيـة لَيذنـة ثَيشـرياد           

 :دةكات بريارةكة بةم شَيوةى خوارةوة دابرَيذرَيت و دواي نووسيين ديباجة بؤي
 .ؤذي ذيرطةراق، بة رعَي–لة هةموو ساَلَيكدا لة هةرَيمي كوردستان  14/6داناي رؤذي  -1
 .ثَيويستة ئةجنومةنى وةديران و ييةنة ثةيوةندارةكان ئةم بريارة جَيبةجَي بكةن -8

ةوة جَيبـةجَي  (وةقـائيعي كوردسـتان  )ئةم بريـارة لـة رؤذي بآلوكردنـةوةى لـة بآلوكـراوةى فـةرمي        -3
 .دةكرَي

ومةن بـؤ وتووَيـذ لةسـةر    تكاية ئاطاداري بيتةرموون ثرؤذةكة و راي لَيذنة لةم باريةوة  خبرَيتة بةردةم ئةجن
 .كردني و دةربريين راي طوجناو لةم بارةيةوة
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ديارة دوو مةودوعي طرنط هةية لـةم ثـرؤذة ياسـاييةدا، يـةكيان ئةوةيـة ذيرطـة مةسـةلةيةكة سةرتاسـةرى         
وة لـة ييـةن ككومـةت،    دونيا، جَيطاي ئيهتيمامي هةموو خةَلكة و لة هةموو وآلتاندا ثرؤذةى تايبةت داندرا

ــةو         ــةوةى ئ ــؤ رووبةروبوون ــرَي  ب ــتطريي دةك ــان، ثش ــةن رَيكخراوةك ــة يي ــةدةني، ل ــةَلطاي م ــةن كؤم ــة يي ل
مةترسييانةى كة ثيسبووني ذيرطة دروسس دةكات لةسةر مرؤظ، تةنانةت لـة دؤر وآلتانـدا بزووترةوةيـةكي    

بـةو نـاوة و ئـةو ئةهةميةتـة كوردستانيشـي      طةورة دةسس ثَيكردووة بةناوى ذيرطة و، كـزب دروسـت بـووة    
طرتووتةوة، لة كوردستانيشـدا ذيرطـةمان ثَيسـة، ذيرطـةمان خراثـة و تةئسـريةكي دؤر خراثـي هةيـة لةسـةر          
تةندروســس هاووآلتيــان، بؤيــة دةبــَي ككومــةت و هــةموو ييةنــة ثةيوةنديــدارةكان بــةو ثــةِرى ئيمكانيــاتي  

رطة، يةك لةو مةسائيالنة ئةوةية كة وةعي خـةَلك بزانَيـت كـة    خؤيانةوة خةبات بكةن دذي ثيس بووني ذي
ثاراستين ذيرطة و ثاكي ذيرطة ضةند ئةهةميةتي هةيـة؟ ييـةنَيكي تـري ئـةو ثرؤذةيـة ئةوةيـة، كوردسـتان        
يةك لة ئةسبابي ثيسبووني ذيرطة و خةتةرى ذيرطة ئةو شةِرانةية كة رذَيمي دكتاتؤر دذي طةلي كوردستان 

ك هةر بةتةنها وَيران كردني كوردستان و نةهَيشتين يدَي و بةكارهَيراني ضةكي كيمياوى كـة  ئةجناميدا، نة
بـؤ يةكـةم جـار لـة ناوضـةكاني       14/6/1621ئاسارةكاني لة كوردستاندا هةر مـاوة، ضـةكي كيميـاويش لـة     

اوى تةئسريةكي دؤر باليسان و وةرتَي و شَيخوةسانان بةكار هات، ئةم بةكار هَيرانة، بةكارهَيراني ضةكي كيمي
طةورةى هةبوو لة ثيس كردني ذيرطة، جطة لة تةئسريي كوشتين مرؤظ و شةهيدكردني هةداران هاووآلتي و 
ئةوانــة، بؤيــة دؤر جَيطــاي خؤيــةتي لةكوردســتاندا رؤذَيــك هــةبَي  رؤذي ذيرطــةى ثــَي بطؤترَيــت وةكــو لــة  

يةكي تـادة و بـةهَيزتر بـؤ روبةرووبوونـةوةى     هةموو دونيادا هةية، هةم لةييةكةوة دةست ثَيكردنـي ضـاآلك  
مةترسييةكاني ذيرطة، هةم لةييةكي ترةوة بةبري هَيراني هةموو دونيا كة ئةم رؤذة بؤ داندراوة، بؤ ئةوةى 
داندراوة، ضونكة لةم رؤذةدا رذَيمي ديكتاتؤرى لةناوضوو يةكةم جار ضةكي كيميـاوى بـةكارهَيرا، بؤيـة مـن     

ةن وةكـو ياسـايةك دةربضـَي  و بكرَيتـة بةرنامـة لـة بةرنامـةى كـاري ككومةتـدا و          ثَيم باشة دةنطي بؤ بـد 
هةموو ييةنة ثةيوةنديدارةكان، ئةهةميةتَيكي تةواو بة ذيرطة بدةن، كة لة شوَيين خؤيـةوة خـةبات بكـةن    

 .بؤ ثاككردني ذيرطة، ئةطةر كةسَيك قسةى هةية ناوةكانيان برووسن؟ فةرموو كاك ئارام
 :رام رسول مامرد ئاَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ســةرةتا مــن دؤر ثشــتيواني لــةم ثرؤذةيــة دةكــةم و ثــَيم شــتَيكي دؤر باشــة كــة ئَيمــة رؤذَيكمــان هــةبَي لــة    
كوردستان بةتايبةتيش ئةم رؤذة كة رؤذَيكي رةمزية بؤ دةستريشانكردني بؤ رؤذي ذيرطـة، بـةآلم هيـوادارم    

ة ئةوة نةبَي هةموو ساَلَيك بةس لةم رؤذةدا باس لة ثـاك و خـاوَيين ذيرطـة و    تةنها بة دةركردني ئةم قةرار
رؤذةكةى تر كار بكةين بؤ خاوَين كردنةوةى ذيرطةى 346ئةم بابةتةي بة بري خؤمان بهَيرَيرةوة، هيوادارم 

ئـةوةى كـة    لةطـةلَ : كوردستان و لةو رؤذة يادي بكةيرةوة ياخود دياتر بةرنامة دابرَين، ئةمة يةكةم، دووةم
ئـةم رؤذة دةستريشــان دةكرَيــت بــؤ رؤذي ذيرطـة لــة هــةرميي كوردســتاندا مـن داواكــارم كــة ئةمــة نةكرَيتــة    
ثشوويةك، ثشوويةكي ِرة ي ككومةت، تةنها رؤذَيك بـَي كـة موناسـةبةتَيكي تَيـدا دةكرَيـت، لةبـةر ئـةوةى        
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دراوة لـةم رؤذةدا ئـةم رؤذة كراوةتـة ثشـوو     ئَيمة دائيمةن تا ئَيستا فَيربووين دؤر جار كة موناسةبةتَيك دان
بة رة ي و، ثشـوومان يـةكجار دؤرة بةتايبـةتي لـة مـانطي سـَي و ضـواردا و، هيـوادارم ئـةم رؤذة بـة ثشـوو            

 .نةبَيت و تةنها رؤذي ذيرطة بَيت و، دؤر سوثاس
 :ئارَيز امحد عبداهللَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
كــة دةكــةين و مــن ثــَيم وايــة وةكــو جــةنابت طؤتــت و خؤدطــة لَيذنــةى ياســايي  ثشــتيواني لــة ثــرؤذة بِريارة

هؤكارةكاني دةرضوواندني ئةم ياسايةشيان دةخوَيردةوة، جةنابت ئيشـارةتت بـة هةنـدَيك شـتت دا يةكسـةر      
ئةوةيـة ئَيمـة هـةوَل دةدةيـن     : بِروا دةكةم ئةم طيتتوطؤية نةما، لةبةر دوو هؤ ثشتيواني دةكةين، يةكـةميان 

ركَيكي مرؤظانةى خؤمان جَيبةجَي بكةين كة ذيرطة خاوَيرية وةكو جةنابتان باستان كرد لة سةرتاسةرى ئة
كوردستاندا طرنطي و بايةخي ثَيدةدرَي، ييةنةكةي تريشي ئةوةية كة ئةو رؤذة دةكرَي بـؤ يةكـةم جـار كـة     

بةهؤي ئةوةى كة دؤَلـي باليسـان    خةَلكي مةدةني لة دؤَلةكاني ناوضةى باليسان كيمياباران كران، بة داخةوة
دةكةوَيتة ناوةِراسس كوردستان، دام و دةدطاكاني ِراطةياندن نةئةطةيشتين وةكو ناوضةكاني تري كوردسـتان،  

يةكـةم جـار بـوو بـاس كرايـة،       1621يةعين دةنطي نةدايةوة، ئةطيرا ئَيسـتا وةكـو خؤتـان باسـتان كـرد لـة       
ة بة ذيرطة ثارَيزيـة، وةبـري هَيرانـةوةى رؤذَيكـي مَيذووييشـة لـة       كةواتة جطة لةوةى كة مةسةلةى طرنطيدان

رؤذة ِرةشةكاني طـةلي كورسـتان، لـةو رؤذةدا سـتةم لةطـةلي كوردسـتان كرايـة، ئَيمـة بـة تـةواوى ثشـتيواني            
دةكـةين و كـارَيكي باشــة و دةستخؤشـي لــةو وةديـرة بةرَيزانـةش دةكــةين كـة لــة كؤبوونـةوةى ئةجنومــةني        

رياريان كــرد، بةتايبــةتي وةديــري ذيرطــة، وةديــري شــةهيدان و ئــةنيتالكراوةكان و، وةديــري  وةديرانــدا ثَيشــ
تةندروســس كــة ئــةو كاتــة ثشــتيوانيان كــرد، خاَلَيــك هةيــة كــةد دةكــةم راســس بكةمــةوة، ديــارة دؤربــةى    

تيـة،  ناوضةكاني كوردستان كيمياباران كـران، بـةآلم لَيـرة كـة لـة راثؤرتةكـةي ككومـةت هاتيـة كـة نـاوى ها          
وةرتَية، وةرتَي نية وةرَية، وةرَي يةكَيكـة لةطونـدةكاني دؤَلـي باليسـان كـة ذمارةيـةكي دؤرى قوربانياندايـة،        

 .مةسةلةكة ئةوةية، لةطةَل رَيزمدا و، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك كامت
 :كامت حممد جان كسن َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بة واقيع ئـةم مةشـروعة مةشـروعَيكي دؤر ثـريؤدة و مايـةى دةستخؤشـية، بـةآلم مـن         وةلآل لة كةقيقةتدا، 

ِرةنطة قسةكامن جيـاوادى هـةبَيت لةطـةَل ئـةو بةرَيزانـة، لـة مةشـروعةكة نـةهاتووة ئايـا ئـةو رؤذة ئةبَيتـة            
 .رؤذَيكي ثشوو يان نا؟ ضونكة بة كةقيقةت رؤذَيكي جياية و وةكو جةنابت باست كرد، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز ِربة

ئةوة نابَيتـة رؤذي ثشـوو، ضـونكة دؤر رؤذ هةيـة موناسـةبةية و ئيحتييتـاليش دةكـرَي، بـةس نابَيتـة رؤذي          
 .ثشوو، ئةطةر نةصي قانون نةَلَي  ئةوة رؤذي ثشووة، ثشوو كسيب ناكرَيت، كاك ثري خدر
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 :سليمان خليل خضرَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ني مة ظَي بِريارَيك ياسا طرنط، ديسان مةترسيا مة نةكو ببَيتة رؤذَي ثشوو، دةبيظـا ثشـتا خـاآل    طةر ثشتةظا

يةك خاَلَيكي دي هةبا كو ئةظة بَيتة ئةجنامدانة ضايكية و ئةجنومةنى وةديران جَيبـةجَي بكـات، مةترسـيا    
 .ئةمة نةوةك بَيتة رؤذَيكا ثشووية، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ــي تــةعليمات، بيكاتــة      ئ ــارى ئــةوة بــة ثَي ــةجَيي بكــات، ئــةوة ك ــَيني ئةجنومــةنى وةديــران جَيب َيمــة كــة دةَل

ضـاآلكيةكي دؤر، ئَيسـتا وةدارةت هةيــة ئةطـةر وةدارةت نــةبَي هةيئـة هةيـة، دام و دةدطــا هةيـة، رَيكخــراوى       
، هـةر هـةموو كةسـَيك    مةدةني هةية، رَيكخراوى تايبةت هةيـة بـؤ مةسـةلةي ذيرطـة، ئـةوة هـةر هـةموويان       

 .مةسئوولة، ئةوة بةديهية، قسةكةت راستة بةس مةفرودة هةموو كةسَيك ثَي هةبَيت، مام خورشيد
 :خورشيد سليم شَيرةَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دامانرــاوة كــة  14/6مــن ســةد لــة ســةد تةئيــدي مةشــروعةكة دةكــةم، بــةآلم مويكةدةيــةكم هةيــة، ئَيمــة  

ئةصَلي ئةوةية كيمياباراني ئـةو شـوَيرانةى باَليسـان و ئةوانـة كرايـة لـةو رؤذة، بـةِرةئي مـن         موبةريرةكةى 
فةقةت ئةوة نةبَي ِرةبت بكرَي بة شةِري عرياق و ئَيرانيش، ضـونكة ئـةوة لـة ئةهةميـةتي هةَلةجبـةى كـةم       

ة تةنها ئةو موبةريرةيان دةكاتةوة، لة كيمياباراني هةَلةجبةى، راستة تا رادةيةك فةرقي هةية، بةآلم ئةوة ب
هَيراوةتةوة كة يةكةم جار لة تةئرخيي عـرياق كيميابـاران كرايـة، كيميابـاران لـة هةَلةجبـةش كرايـة، لةبـةر         
ئةوة هةَلةجبة طةورةتر كراوةتةوة و بة جيروسايد، لةبةر ئةوة ئةوة ئيزديواجيـةتَيك دروسـت دةكـات و لـة     

ةر شةِري عَيراق و ئَيران و كوردسـتانيش مشـول بكـات وثاشـان     ئةهميةتي هةَلةجبة كةم دةكاتةوة، بؤية ئةط
بة كيميابارانيش ِرةبت بكات ثَيمواية باشرتة، ئةهميةتي ديـاتر دةبـَي و تةئسـري دؤر لـة هةَلةجبـةش ناكـات،       

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دلَير.كاك د
 :قي شاوةيسدلَير ا اعيل ك.دَيز بةِر

 .ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةِر
من لةطةَل ئةوةى ثشتطريي خؤم نيشان ئةدةم بؤ ئةوةى رؤذَيك ئةبَي هةبَي بؤ ذيرطة، هيوادارم كةس هةَلة 
تَيرةطات لةمة و لة هةمان كاتيشدا كة جةخت دةكةمةوة لةسةر ئةوةى طونـد و شـار و شارؤضـكةكاني تَيـدا     

ثةرســس دةســةآلتداراني عرياقــي ئــةو   كيميابــاران كــراوة، بادنةيــةك بــوو لــة دجنــريةى سياســةتَيكي ِرةطــةد  
سةردةمة بؤ لةناو بردن و قِركردني خةَلكي كوردستان، من لةيةك شت ترسم هةية، بؤية بـة ضـاكي نـادامن    
ئــةم ثرؤذةيــة بــةو شــَيوةية دةربضــَيت، ئــةم سياســةتةى لــةناوبردن و قِركــردن و جيروســايدكردني خــةَلكي 

ــاركردني ذ  ــَيوةى ثارَيزط ــة ضوارض ــةناوبردن و    كوردســتان، ل ــةتةى ل ــةم سياس ــوةوة، ئ ــر لَي ــة ذَي ــة نةكرَيت يرط
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قِركردن و نةهَيشتين خةَلكي كوردستان، ضؤن كاتي خؤي دةسـةآلتداران جـةذني نـةورؤديان لـة ضوارضـَيوة      
نيشتمانيةكةي و مَيذوويةكةيان يئةبرد و ئةيانكرد بة جةذني دار و درخت و ئةيانكرد بة جـةذني بـةهار،   

بؤ ئةوةى كة سياسةتي رةطةد ثةرةسس دةسةآلتداراني عرياق نةشاردرَيتةوة و سياسـةتي   من هيوادارم ئةمة
كيمياباراني كوردستان بة قِركردني خةَلكي كوردستان نةشاردرَيتةوة لة ضوارضـَيوةى ذيرطـة ثـارَيزي، بؤيـة     

 .ؤر سوثاسمن ثَيم ضاكة رؤذَيكي تر بَي نةك ئةو رؤذانةى كة ئةو سياسةتةي تَيدا ثيادة كراوة، د
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك سوارة
 
 
 

 :سوارة حممد امنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
تةئيدي ثرؤذةكة ئةكةم، وةكو جةنابت باست كرد، قةداياي ذيرطـة لـة عالـةما ئـةمِرؤ خةتـةرَيكي طةورةيـة       

داوة كة ضؤن ضارةسةري ئةو وةدعـة  لةسةر دونيا، مونةدةمةكان و رَيكخراوةكان هةموويان هةوَلي ئةوةيان 
ئةمة شـتَيكي تـرة،    14/3يان  14/6بكةن، ئةوة شتَيكي ترة، بةيي مرةوة قةداياي كيمياباراني كوردستان 

بةرةئي من تةئريخ دؤر غـةدري لَيكـردووة و دؤر مةئسـاتي بةسـةر هـاتووة، ئـةمما كيميابـاراني هةَلةجبـة ،         
دلَير ئيشارةتي ثَيكرد ئةوة ون .بةتي خاصي ترة، بةِرةئي من وةكو دكيمياباراني كوردستان ئةمة شتَيكي تاي

ئةبَي، كيمياباراني كوردستان لةو ثرؤذةدا وني ئةكةين بةناوي ثرؤذةى ذيرطة، هةموو عالـةم خـةرَيكي ئـةم    
هيرةية، بةيي مرةوة رؤذي كيمياباراني كوردستان جارَيكي تر هةَلةجبة تةئرخيي هةَلةبةجةية، يان ئةطـةر  

لة جةبهةكاندا بةتايبةتي جةبهةي خوارووى ئؤمةر ئاغا بة تـؤثي كيميـاوي لـة     1616بضيرةوة بؤ لة ساَلي
و لـة   14/6ثَيشمةرطةكاني ئةدا، دؤر ثَيشمةرطةمان هةية ئَيستاش ئاساري ثَيـوة ديـارة، ئةمانـة كـؤنرتة لـة      

بـة   14/3دانـَين بةتايبـةتي    بة رةئي من كيمياباراني كوردستان جارَي هةر تةئرخيَيكي بؤ 1622/ 14/3
رؤذي ماتــةم دابرــرَي، ضــونكة لــة كوردســتاندا جــةنابتان ئــةدانن يادكردنــةوة لــة كوردســتاندا ثَيــرج دةقــة    
وةستانة، بة ثَي ئةوةسـَس و كةرةكـة نيـة بـؤ يـادي كيميابـاراني هةَلةجبـة، جـا ئَيمـة لَيـرة ئـةو قةديـة ون             

رؤذي ذيرطــة، رؤذي ذيرطــة شــتَيكي تــرة و لــة عالــةما    ئةكــةين، بــا بيكــةين بــة رؤذي ماتــةم ضــاكرتة نــةك  
 .بةدةستةوةية، بةِرةئي من قةديةكة ئَيمة لَيرة ون ئةكةين كيمياباراني كوردستان، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيردَل
 :شَيردَل عبداهلل كةوَيزيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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تة رؤذي ذيرطة، بةآلم ئـةو رؤذة يةكـةم رؤذ نـةبوو كيميابـاران كـرا يـاخود بـة        من لةطةَل ئةو رؤذةم كة ببَي
تؤث و بة تةيارة كوردستان قةصف كرا بة مةوادي كيمياوي، من خؤم لة ثَيش ئةو رؤذة لة جةبهة بريردار 

دات و بووم، بةآلم نةمان وَيرا باسي بكةين، ئةو كاتي طومتان مومكيرة جةبهةكامنان ضؤل بكرَيت، موسـتةنة 
شتيشمان هةية، ئةوة يةك، يةعين رؤذةكة يةكةم رؤذ نية كوردستان كيمياباران كراية، دةمةوَي بةس ئـةوة  
راست بكةمةوة، ثَيشرت كاك سوارة وتي لة جةبهـةكان بـةكارهاتووة، مرـيش هـةر لـة جةبهـة بريرـدار بـووم،         

اني تؤدَيك خةفييترت بوو، من لةطـةَل  بةآلم ئةو كاتة ككومةت دؤر بةباشي بةكاري نةدةهَيرا، يةعين ماددةك
ئةوةشةوة ثَيشريار دةكةم لةو رؤذة هةَلمةتَيكي ثاك و خاوَيين بكرَيت، ببَيتـة موناسـةبةي ثـاك و خـاوَيين،     
هةم دام ودةدطا و خوَيردكاران و فةرمانبةران و ناوضةكاني كوردسـتان هـةموو شـوَيرةكان خـاوَين بكةنـةوة،      

 .سوثاس
 :مةنسةرؤكي ئةجنوَيز بةِر

من هةر ئةو مويكةدةى دةدةم كاك شَيردَل، راستة ئةوة يةكةم رؤذ نةبوو، بـةآلم ئـةوة يةكـةم رؤذبـوو بـة      
ــةم           ــةم رؤذة ه ــة ئ ــةهيدكرد، بؤي ــةَلكي ش ــان خ ــة دةي ــةوة و، ب ــاووآلتي طرت ــرا و ه ــراوان ناس ــَيوةيةكي ف ش

قةصــيتي كــردووة و بــة  لةسةرتاســةرى كوردســتان ناســراوة بــة رؤذي يةكــةم، ئةطــةر نــا مــن دةدامن بــةتؤث  
تـةيارةش لَييــداوة، بــةآلم ثَيشــمةرطة ثَيـي شــةهيد بــوو و رةنطــة ماوةيــةكي ثَيضـوو تــا دانيــان ئــةوة ضــةكي    
كيمياويــة هــةر نةشــياندةداني، بــةآلم ئــةو رؤذة دانــدراوة، بؤيــة ئــةم رؤذة ئيختيــاركرا، ضــونكة فــراوانرت و   

َي بـؤ وةصـف كردنـي كـة طـةورةتر و فـراوانرتة، خـاتوو        طةورةتر بوو، لة دونياشدا ئةو تاوانة هةَلدةبـذَيردر 
 .نادناد

 :القادرنادناد حممد عبدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من لةطةَل ئةو ِرايةم كة لة جيهاندا، ئَيمة بةرةو بة جيهان بوون دةرؤين، بةشَيكي دابِراو نني لـةو جيهانـة،   

قةدايانـةى كـة دؤر طرنطـة بـؤ ذيـاني مرؤظايـةتي رؤذَيكـي         بؤ هةموو ئةو موناسةباتانة كة دؤر طرنطة، ئـةو 
ي مارس رؤذي ئافرةتان، رؤذي 2ةوة، بؤ منوونة رؤذي كتَيب، رؤذي (  UN)جيهاني تةرخان كراوة لةييةن 

دايك، رؤذي تةندروسس كة لةو رؤذانة بوو وابزامن بة رؤذي ذيرطةى جيهاني، ثـَيم باشـة ئـةو قةدايانـة كـة      
ئَيمة لةو رؤذة يادي بكةيرةوة كة لة سةرتاسـةرى جيهـان يـادي دةكةرَيتـةوة بـؤ ئـةوةى تـؤ        دؤر جيهانية با 

بتواني جؤرةها كؤنيترانسـي ئيرتةرناشـيراَل ثَيكبـيين لَيـرة، كؤمـةَلَيك رَيكخـراو دةعـوةت بكـةى، يارمـةتيت          
ةريـةكامنان بـة   بدةن لَيرة و لةم رَيطةيـة بتـواني ديـاتر خزمـةتى ئـةوِرؤي كوردسـتان بكـةين، هـةموو بريةو        

عاتييتة تةماشا نةكةين و هةموويشـي لةسـةر ئةساسـي رابـوردوو نـةبَي، بـةَلكو ئَيمـة هـةنطاو دةنـَين بـةرةو           
ئايرـدة، بــةرةو ئايرــدةش ئـةوة بــةرةو جيهــاني بــوون دةِرؤيـن، بؤيــة دؤر باشــة ئَيمـة ئــةو رؤذانــة لةدةســت     

رةسامتان لَي نةقةوماوة و تةنها كارةساتيش نية نةدةين و لةطةَل هةموو جيهان تَيكةَل بني، تةنها ئَيمةش كا
، دةيـان رووداوى ثَيشـرت و دواتـريش هةيـة، هـةر ئـةوة ئَيمـة ئيهتيمـامَيكي تايبـةت بـة هةَلةجبـة            14/6ئي 

بدةين و بيكةين بة سومبولي كارةسات و تراجيدياي كوردستان كافية، ئةو ثةرى ئيهتيمامي ثَيبدةين، لةوَى 
ذيرطـةش بكـةين و ثـيس بـووني ذيرطـة، ضـونكة ئةوةنـدةى كـة هةَلةجبـة بةِراسـس            دةتوانني ئَيمة باس لـة 
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ذيرطةكةى لَي ثيس بوو، بةقةدةر هةموو كوردستانة كة تووشي ئـةم كارةسـاتة نـةهاتووة، بؤيـة مـن لةطـةَل       
 ئةو رةئية نيم كة رؤذَيكي خؤماني دابـرَيرني لـة دونيـا، بـةَلكو لـة هـةمان رؤذ يـادي بكةيرـةوة كـة هـةموو          

 .دونيا يادي دةكاتةوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

هةر ضةندة ببوورة من هةندَي جار موداخةلة دةكةم لة خارجيي مةودوعةكةيـة، بـةآلم مويكـةدةم لةسـةر     
قسةكاني خاتوو نادنـاد هةيـة، ئـةوة لـة هةَلةجبـة كـةم ناكاتـةوة، داواي لَيبـووردن دةكـةم، بـةآلم دةكـرَي لـة             

دانـراوة بـة رؤذي    14/3هةَلةجبـة لـة رؤذي   :ئاماذة بةوة بكرَي كة نـاوى هةَلةجبـة بَيـت، دووةم   ديباجةكةى 
شةهيد، سـَييةم رؤذي ذيرطـةى دونيـا كـة دانـراوة موناسـةبةكة هةنـدَي جـار كؤنيترانسـَيكيان كـردووة، لـةو            

ةنـدي خؤمـان هةيـة،    كؤنيترانسةدا رؤذي ئةو كؤنيترانسةيان داناوة بة رؤذي ذيرطـة، ئَيمـة وآلتـَيكني تايبةمت   
ضةكَيكي كيمياوي كة ذيرطة ثيس دةكات لة هيض وآلتَيكيدا لةو ثةجنا ساَلةى ِرابوردوودا بةكار نةهاتووة لـة  
كوردستاني عرياق نةبَيت، ِرةنطة لةشةِر بةكار هاتبَيت، بـةآلم دذي هاووآلتيـان لـة كوردسـتاني عـرياق تـةنيا       

بكــات لةبــةر خــاترى كوردســتان و خــةَلكي كوردســتان كــة   هــني بــووة، بؤيــة ئةطــةر خــةَلك تةماشــاي ئَيــوة 
هاووآلتي بةو ضةكة كيمياوية شةهيد كـراون و ذيرطـةيان ثـيس بـووة تايبةمتةنديةكـةى هـي ئَيمـة ديـاترة         

دادةنـَين بـةو    14/6نةك ئةوان، ئةو رؤذةى دونياش، ئَيمـة لةويشـدا ئيحتييتـال دةكـةين، بـةآلم خـةَلك كـة        
ؤ ئةوةى شةرح بكرَيـت، جـارَيكي تـر ض لـةو ميللةتـة قـةوماوة؟ ضـؤن بةضـةكي         رؤذة موناسةبةيةك هةبَي ب

يـش باسـي دةكـةين،     16/6يش باسي دةكةين لـة   14/6يش باسي دةكةين لة  14/3كيمياوى لَيدراوة؟ لة 
لة هةموو موناسةباتةكان باسي دةكةين، رؤذانة باسي بكةين هـةر كةمـة، بؤيـة مـن ثـَيم وايـة ضـةند رؤذي        

َي ئةوةى دايبرَين بة رؤذي ثشوو، بةآلم بؤ ئةوةى ئيهتيمامي دونيامان ثَي دياد بَي  هـةر باشـة،   وامان بة ب
 .كاك عبد الرمحن

 :عبدالرمحن سليم امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ــة،        ــة رؤذي ذيرط ــةو رؤذة بكةير ــا ئ ــاوى ت ــة كيمي ــةكرا ب ــف ن ــان قةص ــةنها باليس ــةر ت ــة ه رؤذي  14/3ئَيم

كيميابـاران كردنـي باليسـان و ئـةو مةنتيقـة، ئـةدى مةنتيقـةى         14/6ان كردني هةَلةجبةية، ئةوة كيميابار
مةنتيقـةى بـاردان كيميابـاران كـرا، بـؤ ئاطـاداري        1643باديران؟ دةبَي رؤذةكي بؤ ئةوَيش دابرَين، ئةوة لة 

يمياويـة، ئَيمـة   مةنتيقـةى باَلـةك بـة فسـيتؤر و تيـزاب قةصـف كرايـة، ئـةوةش هـةر ك          1616جةنابتان لـة  
ناتوانني هةر جَيطايـةك كـة هـةبَي رؤذَيكـي ئيختيصـاص بـةو مةنتيقـة بكـةين، ئـةدي دةبـَي رؤذَيكـيش بـؤ             
مةنتيقةى باديرـان دابرـَين كـة ئـةويش عـةيين ذيرطـة تةئسـريي لَيكـرا و خـةَلك كوذرايـة و دؤر دةرةريشـي            

با موتةعةليق نـةبَي بـة مةنتيقةيـةك، دةبـَي     ديتية، لةبةر ئةوة ئةوة تيكرارية، بةِرةئي من رؤذَيك دابرَين 
سةرتاسةرى بَي  بؤ ئةوة من لةطةَل قسةى نادناد خامن، ئةبَي رؤذَيك هـةبَيت عالـةمي بَيـت بـؤ ئـةو شـتة،       

 .ئةمةش ِرةبس ئةوة بكةين دؤر بة باشرت دةدانني، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك غيتور
 :رىسعيد مةمخو طاهرغيتور َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بة نيسبةت ئةو ثرؤذة بِريارة من ثشتطريي تةواوى دةكةم، بةِراسس لـة جَيـي خـؤي دايـة كـة ئَيمـة رؤذَيـك        
دابرَين بؤ ثاك ِراطرتين ذيرطةى كوردستان و كار بؤ ئةو ئاماجنـةش بكـةين، ِرةئـي مـن جيايـة لةطـةَل ِرةئـي        

ةندرَيت لةطةَل جيهانيةكة بِرؤَين، ئَيمة بةِراسس دةبَي ثةيوةست بني بة ئةو برادةرانة كة دةَلَين رؤذَيك دان
ِرابوردووي خؤمان و بةردةوام رابوردووى خؤمان لة بري بَي ، بؤ ئةوةى بتوانني لـةم رووةوة كـار بكـةين و    

بـة  داهاتووي خؤمشان بيرا بكةين، كوردسـتانيش خؤتـان دةدانـن كـة لـة ييـةن رذَيمـي رووخـاوى عرياقـةوة          
هةموو شَيوةيةك هةوَلي وَيران كردن و هةوَلي ئةوة دراوة كة ذيرطةكةشي بشَيوَيردرَي، كةتا تاكي كورديش 
بشَيوَيردرَي، بؤية لة جَيي خؤيداية كة ئَيمـة ئـةو رؤذة بـة رؤذي ذيرطـةى كوردسـتان ديـارى بكـةين و ئـةو         

ي كيمياوي تَيدا بةكاربهَيردرَيت، من ناوضةيةش ذيرطةيةكي دؤر باشي هةبووة ثَيشرت، ثَيش ئةوةى كة ضةك
لـةوة دةطـةم بــؤ ديـاتر ئــةو رؤذةش ديـاريكراوة بــؤ ئـةوةى ببَيتــة رؤذي ذيرطـةي كوردســتان، ئـةوة خاَلَيــك،        

مـن ثـَيم باشـة و لةطـةَل ئـةو بِريـارةدام خـاَلَيكي تـر ئيزافـة بكرَيـت، كـاركردن بـؤ سـِريرةوةي              : خاَلَيكي تـر 
رذَيمي رووخاوى عرياق لة كوردستان، ئةوة لة بةرنامةى ليسس نيشـتمانيي   شوَيرةوارةكاني ثامشاوةى شةِرى

دميوكراتي كوردستانيشدا هةية كة كاري بؤ بكةين، لَيرةش دةكرَي ئَيمـة جَيـي بـؤ بكةيرـةوة و كـار لةسـةر       
ؤذي ئةو خاَلة بكرَي ، هةروةها لة بِرطـةى سـَييةمي بِريارةكـةدا كـة بـاس لـةوة دةكـرَي و ئـةم ياسـاية لـة ر          

ــَيني لــة رؤذي      بآلوكردنــةوةي لــة رؤذنامــةى رة ــي كــاري ثَيــدةكرَي، دةكــرَي ئَيمــة وةكــو ياســاكاني تــر بَل
دةرضوونيةوة كارى ثـَي دةكـرَي لـة رؤذنامـةى رة ـيش بآلودةكرَيتـةوة و، ئةطـةر بكـرَيش هةوَلبـدةين لـة           

ةيـة بـؤ برادةرانـي كـؤنرتؤَل، دؤر لـة      ئةمساَل جَيبةجَيي بكةين باشرت دةبَي، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تريشـم ه 
برايان و بةرَيز جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانيش باسي كرد لةسةرةتا طوتيان ياسا، ئـةوة بِريـارة ياسـا نيـة، لـة      

 .ثرؤتؤكؤَلةكان بيكةنة بِريار باشرتة، لةطةَل رَيزمدا
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

  .فؤاد.د
 :امحد حممد بابان فؤاد.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنز َيبةِر
لة راستيدا من ِروونكردنةوةيةكم هةية لةسةر ئةوة كةوا لة ثَيشةكيةكةي هـاتووة كـةوا ئـةوة يةكـةم جـارة      
لــة مَيــذووي عرياقــدا ضــةكي كيميــاوى لــة كوردســتاندا بــةكارهَيررابَي، راســتة ثــةيمارداني شَيخوةســانان و    

مرؤظي كورد و بريردار كردني سةداني تر و بَي  بووة هؤي كوشتين نزيكةى ضوارسةد 14/6باليسان رؤذى 
سةرو شوَين كردني سَي سةد و هةشتاي تر لة بريردارةكان كة لة هةولَير طوَيزرانةوة و دوايي نةبيررانـةوة  
و، ئةمةش لة راثؤرتي ميدل ئيست ويضـدا بـة روونـي دانـي ثَيـدانراوة كـة ئةمـة يةكـةم جـارة لـة مَيـذووى            

لة دذي دانيشتوان بةكاربهَيررَيت، بةآلم ئةم ناوضةية ضوار جاري تر بيجطة لة  مرؤظايةتي، ضةكي كيمياوي
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دا و دوو جـاي تـر لـة     1621بؤردومان كراوة بة ضةكي كيمياوى، دوو جار لة مـانطي ثَيرجـي سـاَلي     14/6
دا، بةآلم ئةوةى كـة مـن ئةمـةوَى بيَلـَيم لـة راسـتيدا ئةمـة يةكـةم جـار نيـة وةكـو لـة             1621مانطي شةشي 

وةكو كاك شـَيردَل فـةرمووى، دَيهاتـةكاني هةَلـةدن و بةرطـةلوو و سـةرطةلوو و كـاني         15/6ثَيشةوة ومت لة 
تـوو و ضــرارنة و ئــاوةذَي و نؤَلةضــكة و شــاآلوة و ياخســةمةر كيميابـاران كــران و ئــةم راســتيةش لــة ضــةند   

ةلتةرمةن و كتَيبَيكي مَيـذووي تـر   نووسراوَيكي مَيذووييدا لة راستيدا تؤمار كراوة وةكو لة كتَيبةكةى يوَلس
كة باآل فةريد تؤمارى كردية و، هةروةها لة بآلوكراوةكاني كؤنطرةى بة جيهان ناساندني جيروسايدي طةلي 
كورد تؤمار كراوة، لةبةر ئةوة وا باشة ئَيمة مَيذووى خؤمـان نةيشـَيوَيرني و، ئةمـةوَى بَلـَيم كـةوا لـة سـاَلي        

ى تر بؤمـب بـاران كرايـة بـة ضـةكي كيميـاوى لـة ميانـةى شـةِرى عـرياق و           يشدا كوردستان دوو جار 1623
ــةم        ــيظيلي ئ ــةَلكي س ــمةرطة و خ ــةندها ثَيش ــوين، ض ــةى ثَيرج ــؤمران و ناوض ــاجي ئ ــةى ك ــة ناوض ــدا ل ئَيران
كوردستانة بة ضةكي كيمياوى كوذراون، لةبةر ئةوة بةكارهَيراني ضـةكي كيميـاوى ثرؤسـةيةكي بـةردةوامي     

دَيهـاتي ئـةم كوردسـتانة كيميـاوى      850ذراو بـوو لةييـةن ككومـةتى عرياقـي ثَيشـوةوة و      بةرنامة بـؤ داريَـ  
دانيشــتواني  10000شــاخ و دؤَلــي ئــةم كوردســتانة و بــة مةدنــدة ئــةكرَي كــة   31بةركــةوتووة، جطــة لــة 

ى سـيظيَلي ئـةم كوردسـتانة بـة هةَلةجبـةوة بـة كيميابـاران شـةهيد كـراون، لةبـةر ئـةوة كارةسـاتَيكي طـةورة             
مرؤيية و، كةد دةكةم سةرجني ئةنداماني ثةرلـةمان رابكَيشـم كـة ئَيسـتا ناوضـةى شَيخوةسـانان لةبـةر بـَي         
ئاوي خةَلكةكةى خةريكن بة جَيي ئةهَيَلن، لةبةر ئةوة داواكـارم ثةرلـةمان داوا لـة ككومـةت بكـات كـة بـة        

دا ثةرلـةماني ئَيمـة داوا لـة ثةرلـةماني     هانايانةوة بَين ثَيش ئةوةى دَيهاتةكةيان ضؤَل بَيت و، لة هةمان كات
عَيراق بكات كة تاواني بةكارهَيراني ضةكي كيميـاوى و ئـةنيتال وةكـو لـة دادطـاي تاوانـةكاني ئةنيتالـدا دانـي         
ثيانراوة وةكو ثرؤسةيةكي جيروسـايد، ئـةوانيش دانـي ثيـابرَين كـة ئةمـة ثرؤسـةيةكي جيروسـايدي طـةلي          

 .َيقةوماوانيان بة هةموو قةرةبوو بكرَيرةوة، دؤر سوثاسكورد بووة، بؤ ئةوةى بةركةوتوو و ل
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك دانا
 (:دانا)خضرقادر سعيد َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من ثشتيواني لة ثرؤذة ياسايةكة دةكةم، بةآلم ثَيشريار دةكةم ئةو روونكردنةوانـة بـة تايبـةتي ئـةوةى كـة      

رَيتة ناو ئةسبابي موجةبة، ئةوةى كة لة ديباجةكةى هاتووة، ئةسباب موجةبةيةكي بؤ باسي كرد خب فؤاد.د
برووسني ئاماذة بة دؤر لةو رووداوانة بكةين، ئةوةى شَيخوةسانان ثشتطريي كاك ئارَيز دةكـةم وةريَيـة نـةك    

ــة     ــة و ل ــاتووة وةرَيي ــان ه ــتواني باليســان و شَيخوةس ــترامةكةى دانيش ــة ياداش ــةروةك ل ــةماني  وةرتــَي ه ثةرل
كوردستان ثةسرد كراوة و تةوسيق كردني كارةساتةكاني بةسةر ميللةتي ئَيمةدا هاتووة و دياري كردني ئةو 
رؤذانة شتَيكي باشـة، بـؤ مةسـةلةي بـة جيروسـايد ناسـاندني قةديـةي كيميابـاراني كوردسـتان هـةوَلَيك لـة            

الكراوةكان، بـؤ ئـةوةى ثـرؤذة بِريارَيـك ئامـادة      ئاراداية ئَيستا لة ييةن وةدارةتي شةهيدان و كاروبـاري ئـةنيت  
بكرَيت و ئَيمة وةكو ثةرلةمان جـارَي بِريارةكـة وةربطـرين، ئيرجـا كـارى بـؤ بكـةين و كـؤنطرةى بـؤ بكـةين           
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رؤذي طةشت و سةيران و بـةهار ئـةوةش سـةبةبَيكة لـة ئةسـبابي       14/6لةسةر ئاسس نيودةوَلةتى و رؤذي 
ــتياران ئ   ــة، طةش ــووني ذيرط ــيس ب ــة     ث ــَيم واي ــت ث ــةَلك بكرَي ــةي خ ــت و تةوعي ــيش بكرَي ــةو رؤذة ئ ــةر ل ةط

كاريطةريةكي دؤر ضاكي ئةبَي، ثشتطريي كاك غيتور دةكـةم كـة لـة رؤذي دةرضـووني ئـةو ياسـاية جَيبـةجَي        
بكرَيـت، ضـونكة وةدارةتـي ذيرطـة بةرنامـةيان هةيـة بــؤ ئةمسـاَل، بـةلكم فريـا بكـةوين و، لـة ســةرؤكايةتي            

 .صدار بكرَيت و، بتوانن ئةمساَل جَيبةجَيي بكرَيت شتَيكي باش دةبَي و، دؤر سوثاسهةرَيميش دوو ئي
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .نوري .كاك د
 :يل تاَلةبانينورى مج.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

َيشـوو، ثـرؤذةى   ثشتطريي لة ثرؤذةى بريارةكة ئةكةم، بةآلم ئةبَي ئةوة لة بري نةكةين كةوا ئَيمة هةفتةى ث
قانوني ثشتطريي كردن لة ذيرطة لَيرة خوَيردرايةوة، هةر ضـةند دابـةش كـرا، نةخوَيردرايـةوة، ثرؤذةيـةكي      
دؤر فراوانة و مةسةلةي ذيرطة دؤر لةوة طةوتر و فـراوانرتة كـةوا لَيـرة ئَيمـة بيخةيرـة قـاَلبَيكي تةسـكةوة،        

دوذمن لةطةَلي كردووين، دوذمن ئةوةى كردووة لة ثَيراو ئَيمة نابَيت هةموو شتَيك خبةيرة ثاَل ئةوةى كةوا 
نةهَيشتين طةلةكةمان، بةآلم تةنيا يـةك دوو رؤذ لةمةوبـةر مـن لـة يـةكَيك لـة ئةندامـةكاني ئـةو لَيذنةيـة          

ئَيسـتا ذيرطـة لـة هـةولَيردا طةيشـتووتة رادةيـةكي مةترسـيدار،        : كةوا ئةو ثرؤذة قانونةيان ئامادة كرد وتي
ةبَي كارَيكي وا بكةين كـةوا لـةو ثـرؤذةدا هـاني هـةموو ييـةك بـدرَيت، بةتايبـةتي ككومـةت و          بؤية ئَيمة ئ

هةموو ييةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ ثاراستين ذيرطة، لة هةمان كاتدا لة ثَيشةكي ئةو بِريارةدا ئاماذة بؤ ئـةو  
رةتايةك بؤ بةكارهَيراني ضةكي ئاماذةى ثَيكرد وةكو بِريارَيك، وةكو سة فؤاد.هةموو بؤنانة بكرَي كة كاك د

كيمياوى بةشَيوةيةكي فراوان و دةق لة كوردستاندا لة ثاش ئةوةى كة لة جةنطي جيهاني يةكةم بـؤ يةكـةم   
 .جار لةوَيدا بةكار هات و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .  ناصح.كاك د

 :رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر
 .     سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ةتةئكيد دةركردني بريارَيك بؤ ثاراستين ذيرطة دؤر ثَيويستة، بةآلم ئـةو هؤكارانـةى كـة لـة ديباجةكةيـدا      ب
نووسراية، من ثَيم واية ئةو هؤكارانة كةمن، ضونكة ذيرطةى كوردسـتان سـةدان سـاَلة ئةشـَيوَيردرَي و تَيـك      

و ناثاَلم و ِرةد و بـاخ و كَيَلطـةكاني   بة سةدان جار بؤردومان  1641ئةدرَي و خراث ئةكرَيت، بةتايبةتي لة 
كوردستان سوتَيرراون و كانياوةكاني كوردستاني ئَيمـة وشـك كـراون، ئةوانـة هـةمووي كاردانـةوةى سـلبييان        

 1641باسي كرد ئاماذةى ثَي بكرَيت هـيض نـةبَيت لـة     فؤاد.هةبووة لةسةر ثيسكردني ذيرطة، يةعين كاك د
ــة    ــاتانة بووير ــةم كارةس ــارى ئ ــة دووض ــة   ك ــر ئةوةي ــاَلَيكي ت ــة    : ، خ ــرادةران بةهةَل ــة ب ــدَيك ل ــةن هةن تةبع

تَيطةيشتوون كة طواية ئةكرَيتة رؤذي ثشوو، ناكرَيتة رؤذي ثشوو، بةآلم ئامـاذة بـةو رؤذة بكرَيـت وياديشـي     
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بكرَيتةوة، ئةوة نـةك تـةنها بكرَيـت بـة رؤذي ذيرطـة، رؤذي ثاراسـتين ذيرطـة و يادكردنـةوةى هؤكارةكـاني،          
ئةبَي ئةو وشةيةشي تَيدا بَيت، يادكردني هؤكارةكـاني دةركردنـي ئـةم بريـارة، خـاَلَيكي تـر ئةوةيـة،        يةعين 

ئةم بِريارة مةفرودة نةك هةتا لة ضاث ئةدرَي و بآلوئةكرَيتةوة، نـةخَير لـة رؤذي دةركردنـي بِريارةكـةوة،     
 .اضونكة ثَيِرا ناطةين، ئيرجا ئةوة ضاك بكرَيتةوة، لةطةَل رَيز وسوثا د

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عو ان باني ماراني
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ديارة داناني رؤذَيك يان دةستريشان كردنـي رؤذَيـك بـؤ رؤذي ذيرطـة، كـارَيكي يـةكجار ثَيويسـت و لـة جَيـي          

ذي كيميابــاران كــردن لــة ئةهةميــةتي هــةردووكيان كــةم خؤيــةتي، بــةآلم تَيكــةَل كردنــي رؤذي ذيرطــة و رؤ
دةكاتةوة، هةم لة كيمياباران و وَيران كردني وآلتةكةمان كةم دةكاتةوة و هةم لة رؤذي ذيرطةى جيهاني كـة  
رةنطة خيالفَيكمان بؤ دروست بكات، بةهـةر كـاَل بـؤ دانـاني رؤذي ذيرطـة خؤتـان ضـؤني بـة بـاش دةدانـن،           

ة رؤذي جيهـاني ذيرطـة لـة دونيـا، هـةر رؤذَيكـي بـؤ دادةنـَين دؤر تةبيعيـة يـان هـةر            ئةطةر ِرةبس ناكـةن بـ  
رؤذَيكي بؤ دياري بكرَي، بةآلم مةسةلةى كيمياباراني شَيخوةسانان و باليسان و وةرَي و ئةو ناوضانة كة هةر 

نةبووة، بـة دةيـان   بة هةداران شةهيدي بووة، فيعلةن بة هةداران نةبووة، بة سةدانيش : نووسراشة و دةَلَي 
بووة، يةعين بؤ ئةوةى مَيذووى خؤمان نةشَيوَيرني، دةكرَي هةدارانةكة بكرَيتة دةيان، ئَيمة بـة كةقيقـةت   
داواي ناوى ئةنيتاملان لَيدةكةن ناتوانني هةمووي بدةين، ئيرجا ئةوة مةسةلةي يةكةم، مةسةلةي كيمياباراني 

ئيرجا ضؤن صيغةيةك دةدؤدرَيتةوة؟ ضؤن تةرتيب دةكـرَي؟  باليسانيش لةطةَل هي هةَلةجبةى رةبت بكرَي، 
كيمياباران هةمووي هةر كيميابارانة، وةكو برادةران دؤربةيان باسيان كرد، يان ناوضـةى تـريش كيميابـاران    
كراية، يان عةنقوودي لَيدراية، يـان فسـيتؤري لَيدرايـة، ئـةوةش هـةر ضـةكي قةدةغـة كـراوة، بؤيـة مـن داوا           

كيمياباران مةنتيقةى شَيخ وةسان و باليسان ناو بَيرـَين دةرةرى لَيدةكـةين، بؤيـة فيعلـةن      دةكةم تايبةت بة
هةموو كوردستان لةطةَل هةَلةجبة رةبت بكرَيت لة رووي كيمياويةوة، لة رووي ذيرطةشةوة رؤذَيـك دابرـَين،   

ى جيهـان، كـام رؤذَيـك    رؤذَيك ضؤني ديارى دةكةن بؤ رؤذي ذيرطة، ئةطةر ِرةبس ناكةن لةطـةَل رؤذي ذيرطـة  
 .مةئساوية لة كوردستان بيكةن، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كمال.ئاخري كةس كاك د

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهللَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بَيرـَين، هـةر   لة كةقيقةت ئةطةر ئَيمـة بـَيني بـؤ رؤذي ذيرطـة، بـؤ ئـةو كارةسـاتةى بةسـةرمان هـاتووة نـاو           
رؤذَيك بؤ ناوَيك دانَين، هةموو رؤذةكاني ساَل بةمشان ناكات، ئةوةندة مةئسات بةسةر كوردستان هاتووة، لة 
هةموو شوَيرَيك هـةموو رؤذةكـان بكةيرـة رؤذَيكـي تايبـةت بـةش ناكـات، ض رؤذَيكـيش بـؤ ض مةنتيقةيـةكي           
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ــكَي لَيمــان، هــ    ــان ئةش ــر دَلي ــةَلكي مةنتيقــةكاني ت ــةين،  دانــَيني خ ــاس بك ــتانيش ب ــوَيرةكاني كوردس ةموو ش
كَيردةرى كوردستان بةر نةهامةتي نةكةوتووة؟ لة بةدرةوضةسانةوة بطرة تـا داخـؤ تـا سـرجار تـا سـليماني،       

% 100كــةركووك، كةنــديراوة، كــاجي ئؤمــةران، هــةموو شــوَيرَيكي كوردســتان، لةبــةر ئــةوة باشــة رؤذةكــة   
ي ئةوة دةكةين هةموو تاقةمتان سةرف بكةين كة هةواي كوردستان دروستة، ئَيمة باسي ذيرطة دةكةين، باس

ثاك بَيت، ئةو كوردستانة سةودةى كـة جـاران باسـي لـَي ئـةكرا لـة كتـَييب ئةوانـةى لـة قـةديم نووسـيويانة            
هةمووي سةود بووة، ئةو هةموو ضةكةي بةكار هَيررا دذي ئةم هةرَيمةى كوردستان، لـة فسـيتؤر و ناثـاَلم و    

كردةوةى نالةباري رذَيمة دكتاتؤرية يـةك لـة دواي يةكـةكان واي كـردووة كـة ئـةمِرؤ كوردسـتان        كيمياوي و 
ئةبَيرَين رووت بووتةوة لة سةودي، تاكة هةوَلداني ئَيمة ئةوةية كوردستان سـةود بَيتـةوة، هةوَلـداني ئَيمـة     

ر رؤذَيكـي بَيـت ئيعتياديـة،    بؤ ئةوةية كوردستان ئاو و هةواي ثاك بَيت، بؤ ئةوة ئـةم رؤذة نيشـانةبَي و هـة   
بة ثرؤذةكة هاتووة، دؤر دروستة، ثشتيواني لَي ئةكةين، بةآلم ناوي شوَيرةكان بة عام بَيـت، هـةموو    14/6

كوردستان، هةموو شوَيرةكاني كوردستان بـا شـوَيرَيك تةشـخيص نةكـةين، بـؤ مةسـائيلي رؤذي كيميابـاراني        
رمان هةبَيت مبانةوَى ديرـدووى بكةيرـةوة، باسـي مـةودوعي     هةَلةجبةمان دانا بؤ موستةقبةليش مةئساتي ت

تر دةكةين، بـؤ ئـةو مويكةدةيـةش ئةنـدامَيكي بـةرَيزي  ثةرلـةمان ئيشـارةتي ثَيـدا لةطـةَل رؤذي جيهـاني           
ــة           ــةبَيت، بؤي ــزر ئ ــت ب ــوا بكرَي ــةوة ئيحتي ــاو ئ ــة ن ــان ل ــةي خؤم ــت، رؤذةك ــزر دةبَي ــةوجا ب ــت، ئ ــة بَي ذيرط

ة ثـريؤدة، بـةآلم بـا عـام بَيـت و،       14/6َيَس و رؤذَيكي تايبةتي هةبَيت ئةويش خصوصيةتَيكي تايبةتي بدر
 .دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

هةر ضةندة قةرارم دا ئةوةى ناوى نةنووسي بَي، بةآلم لة ثَيش ئةوةى قسةى بـدةم بـة كـاك سـعد وةديـري      
 .هةرَيم، ئاخري كةس كاك فةتاح فةرموو

 : نةقشبرديفتاح عبداهللَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من ثَيشـةكي سوثاسـي جـةنابت دةكـةم، راسـتة نـاوم نةنووسـرابوو، بـةآلم مويكةدةيـةكم هةيـة و رةئيشـم            
جياوادة لةطةَل دؤربةى برادةران، يةكيان ئةوةى كاك ئارَيز باسي كرديـة راسـتة ئـةوة وةرَييـة، بـةآلم ئـةدي       

ذيرطـة و كيميابـاران لَيـك    : ، بةهةر كاَل ئةوةى من ثَيم خؤشة بكرَيوةرتَيش نةبوو؟ كةقة وةرتَيش بكرَي
ة بكةين بـة رؤذي كيميابـاراني كوردسـتان، ئـةوة ثَيشـريارَيكي مرـة، داوا لـة         14/6جياية، كةقة ئَيمة ئةو 

ــاران وةكـــو كـــاك     ــاراني كوردســـتان بـــةعام، ئةطـــةر ئـــةوة نـــاكرَي، كيميابـ جـــةنابتان دةكـــةم رؤذي كيميابـ
نيش باسي كرد دؤربـةى مةنتيقـةكاني طرتـةوة، مـن ثـَيم وايـة يـان بكـرَي كيميابـاراني باديرـان،           عبدالرمحا

باردان، باَلةك، هةورامان ،خؤشراوةتي، ضونكة ئةو مةنتيقانة بة طشس تَيدا بوو لـة كوردسـتان نـةبَي ئـةبَي     
ذيرطـة و كيميابـاران   : تيئةو مةنتيقانة دياري بكرَي، ثَيم وايةو شتَيكي باشة، ئـةوةى كـة كـاك عو ـان طـو     

دوو شس لة يةك جيـاوادة، بؤضـي نةيكـةين بـة رؤذي كيميابـاراني كوردسـتان بـة طشـس؟ لةطـةَل رَيزمـدا و           
 .سوثاستان دةكةم
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك سعد وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان
 :لةمانوةديري هةرَيم بؤ كاروبارى ثةر/سعد خالد حممد امنيَيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
تةبيعي بةداخةوة بة هؤي ئةو تةئجيلةى ثرؤذةى مةجليسي ئيستيشارية، ئيمكان نـةبوو كـاك دارا وةديـري    
ذيرطة خؤي ئامادة بَيت، ضونكة ثَيم واية ئـةوان كةمتـةن باشـرت بتـوانن قسـة بكـةن لةسـةر ئـةو ئةسـبابي          

ــَيني ديــاري كردنــي ئــةو رؤذة  ، بــةآلم مــن ثــَيم خؤشــة هةنــدَي قســة بكــةم ســةبارةت بــةو   موجةبــةي بــا بَل
مةودوعة، تـةبيعي لـة ئةسـاس كـة ئـةو رؤذة كـة لـة ئةجنومـةني وةديـران بـة تايبـةتي ئـةو مةودوعـة دؤر              
موناقةشةى لةسةر كراية، دواي ئـةوةى كـة ئـةو ثَيشـريارةى دؤر لـة ييـةن خـةَلكي مةنتيقةكـة هـاتووة بـؤ           

تة ئَيـرة و جـارَيكي ديكـةش طـةِراوة بـؤ يى ئَيمـةوة، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان         وةدارةتي شةهيد و ئةنيتال، ها
داواي كرد كة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةديران بري و راي خؤي سةبارةت بةو مةسةلة دةربرِبَي، لـة يـةكَيك   
لة كؤبوونـةوةكاني ئةجنومـةني وةديـران بـة تةفصـيلي موناقةشـةى ئـةو قةديـة كـرا، فيعلـةن وةكـو بـةرَيز             

ةرؤكي ثةرلةمانيش باسي كـرد، جيـا لـة ئةهةميـةتي مةسـةلةي ذيرطـة لةسـةر ئاسـس دونيـا كـة فيعلـةن            س
تةنانةت ئَيستا لة هةندَي وآلت هةندَي كيزب بةو ثرؤذة دَيرة دةسةآلت كـة ئةوةنـدة ئةهميـةتي هةيـة بـؤ      

نـوري  .ةكـو كـاك د  يةكـةم رؤذي كيميابـاراني هةَلةجبـةش نـةبا و     14/6ذياني خةَلك، مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر     
تاَلةباني باسي كرد، ذيرطةى كوردستان كة وردة وردة بـةرةو ثـيس بـوون دةِروات، وةخـس ئـةوة هـاتووة كـة        
ئَيمة ثةرلةماني كوردستان بِريارَيكي هةبَيت بؤ ئةوةى رؤذَيك دياري بكـات بـؤ رؤذي ذيرطـة و لـةو رؤذةش     

لــة ككومـةتيش بــاس كـرا ئةطــةر ئــةو رؤذة    كؤمـةَلَيك ضــاآلكي جؤراوجـؤريش ديــاري بكـات، ئــةوة تـةبيعي    
موصادةقةى لةسةر بكرَي وةكو بِريارَيك لَيرة دةربضَيت، وةدارةتي ذيرطة كة وةدارةتي مةعريـة وة دائيـدةن   
سةرؤكايةتي ككومةتيش برنامةيان هةية بـؤ ئـةوةى كؤمـةَلَيك ضـايكي جـؤراو جـؤر لـةو رؤذة و هـةتا لـة          

ةلةى ئةو ثرؤذة تةبيعي ككومةت دؤر باسي لـةوة نـةكردووة كـة بَلـَي     مةس: دواي ئةوةش ئةجنام بدةن، دوو
بكرَيتة عوتلة، ئةوة هيض عيالقةى بةو مةودوعة نية، مةسةلةيةكي تر بةراسس طرنطة بـةبِرواي مـن لَيـرة    
تةودحيي لةسةر بدرَي ئةويش ئةوةية، داواي لَيبووردنيش دةكةم كة هةندَيك خوشـك و بـراي ثةرلـةمانتار    

واية كة تةكديدي ئةو رؤذة جياوادية لة بةيين قورباني مةنتيقةيةك بؤ مةنتيقةك، بـة بـِرواي مـن    ثَييان 
ئةوة نية وةكو جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانيش باسي كرد، ئةوة بةراسس تؤماركردني تةئرخيَيكي طرنطـة لـة   

ةى تر بةكار هاتووة بـا  ميذووى قوربانيداني خةَلكي كوردستان، راستة لة شوَيين تر ضةكي كيمياوي بة شَيو
بَلَيني لة جةبهةك لة كدودي، يان ثَيشـرت لـة شـوَيرَيك، بـةآلم بـؤ يةكـةم جـار ئـةوةى كـة تةسـبيت بـوو لـة             
كوردستان رذَيمي بةعس كة بةراسس كةتا ئةوة جياش دةكاتـةوة لـة شـةِري عـرياق و ئَيـران لـةو مةنتيقـة        

نادناد خان باسي ئةوةى كرد ئةو موناسةباتانةى كـة   ضةكي كيمياوى بةكارهَيرا كة ئةوة دؤر طرنطة، يةعين
ي ئايار مةمجوعة كرَيكارَيك لة شيكاغَو نـادامن ضـيان لَيكرايـة وردة    1جيهانني بة تايبةتي مةسةلةن رؤذي 

وردة كةرةكاتي عومالي و ئةو رؤذة كرا بة رؤذي كرَيكاران، بـةآلم ئَيمـة دةكـرَي لـة تـةك ئـةوةى كـة رؤذي        
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وهيمة، بةآلم ديسان خصوصـيةتةك بـةو رؤذة بـدةين كـة دةيـان سـاَلي تـر و سـةدان سـاَلي          ذيرطة بؤ ئَيمة م
تريش خةَلكي كوردستان و هةموو دونياش دةدانن ئةو رؤذة يةعين مـةغزا و مـةعرا سياسـيةكةى لـة تـةك      
ئــةوةى كــة مةعلومــة ذيرطــة دةثــارَيزي، بــةآلم ئةوةيــة كــةبؤ يةكــةم جــار يــةعين ضــةكي كيميــاوى لــة دذي 

لةتَيكي سيظيلي دوور لةشةِر بةكار هَيررا، ضونكة بةراسـتيش جياكردنـةوةى ئـةو رؤذة مـن ثـَيم خؤشـة       ميل
خوشك و برايان، تةبيعي لة ئَيمة شارةداترن و تةئرخيةكي دووريش نية، بةآلم بؤ يةكةم جـار بـةعس دذي   

كاري هَيرـا، هـةتا جةبهـةى    خةَلكي كوردستان بةكاري هَيرا و، دووريش بوو لة شةِرةكاني عرياق و ئَيـران بـة  
ثَيشمةرطةش لةو مةنتيقةنة بوو، بؤية بةراسس طرنطـة ئـةو رؤذة بكرَيتـة رؤذي ذيرطـة و ديسـان مـن ثـَيم        
خؤشة ئةوةى تةوديح بكةين كة دياري كردني ئةو رؤذة، كةمكردنةوة نية لة قوربانيةكاني مةنتيقـةى تـر،   

وة ئــةوة ئــةنيتال و كيميابــاراني هةَلةجبــة بوويرــة كــةم كردنــةوة نيــة لــة مةئســات و كارةســات و، بةعةكســة 
بةراسس دياتر لةوةوة هـاتووة و، مـن داواش دةكـةم لـة دواي      14/6تةئرخيي ئةو ميللةتة، بةآلم مةسةلةي 

موصادةقةكردني ئةو ثرؤذة بِريارة، ثرؤذةيـةكي تـريش هاتيـة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان كـة عيالقـةى بـة          
كو ئةوةش لة دواي بودجة يةكَيك بَي لةو ثرؤذانةى كـة جَيطـةى طرنطـي ئَيمـة     ثاراستين ذيرطةوة هةية، بةَل

 .بَي و دووتر خبرَيتة بةرنامةى كار و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

دؤر سوثاس، وةلآل دؤر موناقةشةكرا، موناقةشةكةش بِريارةكة دةوَلةمةند دةكات كة دةردةضـَي، وةكـو كـاك    
ِريارة، راست دةكات، ئةو مويكةدةى تري لة وةقائيعي كوردستان نةبَيت لة تةئرخيي غيتور وتي قانون نية ب

ــارة           ــةو بري ــانوني و ئ ــةى ق ــي لَيذن ــةوة، برادةران ــاك بكرَيت ــَي ض ــتة و دةب ــي راس ــت، ئةوةش ــووني بَي دةرض
لـةمان لـة   ثةر: موقةدميةكةي خوَيررايةوة ئةوة رةئي لَيذنةى قانونية، بـةآلم كـة بِريارةكـة دةردةضـَي دةَلـيَ     

 :دانيشتين ضوار رؤذة برياري دا
 .لة هةر ساَلَيكدا ببَيتة رؤذي ذيرطة لة كوردستاني عرياق  14/6رؤذي -1
 .ئةجنومةني وةديران و ييةنة ثةيوةنديدارةكان، ئةم بِريارة لة رؤذي دةرضوونيةوة جَيبةجَي دةكرَي -8

يتة بؤ ئةوةى كةساسيةت نةبَيت لة شتةكاندا، ئةوة بريارةكةية، لةبةر رؤشرايي ئةو موناقةشات و موداخة
ئةو ناوضةية بؤ ناوى هاتووة و ئةو ناوضةية بؤ ناوى نـةهاتووة؟ هةرضـةندة ئَيمـة دةبـَي لـةو مةسـةلةيةدا       
دؤر بة شـَيوةيةكي مـةودوعي تةماشـاي بكـةين و ئَيمـة بـةو شـَيوةية وةريرـةطرين كـة ئـةو ناوضـةية نـاوى             

: هاتووة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا لة هؤكارى دةرضووني ئةم بِريارة برووسرَي هاتووة و ئةو ناوضةية ناوي نة
لةهةر ساَلَيكدا، يةكةم رؤذ بووة كة لة كوردستاندا  14/6كة هؤي دةرضووني كة وةكو لة هيرةكةدا هاتووة، 

ةكاني تـر  لة  ناوضةى باليسان و وةرَي و خؤشراوةتي بةعام بةكارهاتووة، دواتريش ئاماذة بـة هـةموو ناوضـ   
 14/3بكرَيت كة بةكار هاتووة تَيدا، ناوةكان برووسرَيت لة باديرانةوة تا طةرميان تـا لةهةَلةجبـة لـة رؤذي    

بة شَيوةيةكي موبةرمةج لة دمين عةمةليةي لةناو بردني طةلي كوردستان بة عةمةلياتي ئةنيتالـةوة، ئـةوة   
بِريـاردرا رؤذي  : كـة هـيض نانووسـرَيت، دةَلـيَ    لة هؤكارى دةرضووني ئةم بريـارة برووسـرَيت نـةك لـة بريارة    



 822 

لة هةر ساَلَيك ببَيتة رؤذي ذيرطة، وةكو لة هيرةكة هاتووة، يـةعين بِريارةكـة ئةطـةر خبوَيردرَيتـةوة      14/6
 .هؤكارةكةشي بةو شَيوةية، دوايي يةعين صياغةى بكةن، بةَلَي كاك شَيردَل

 :شَيردَل عبداهلل كةوَيزيَيز بةِر

 . ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر
لَيرة ئَيمة نووسيتمان يةكةم جار كة ئةسليحةى كيميـاوي بـةكار هـاتووة، ئةسـليحةى كيميـاوى يـةعين مـن        
خــؤم كــة بةبــةر كــةومت بــؤني ســريي لَيــدةهات وامزانــي فســيتؤرة، فســيتؤر لــة شؤِرشــي ئــةيلوول لــة هــةموو   

ة بــؤني ســريي لَيــدةهات وامزانــي شــاخةكاني هةنــدرَين و دؤدك و ئةوانــة لــة دذيــان بــةكاردةهَيرا، ئــةو كاتــ 
ئةوةية، دوايي من غةَلةت بووم، بةآلم كة دةَلَيي ئةسليحةى كيمياوى يةعين ناثاَلم، يةعين فسـيتؤر، فيعلـةن   
لة شؤِرشي ثَيشوو بةكارهاتووة، بةآلم ئةو رؤذةى كة ئةواني بةكارهَيرا خةردةل بوو، دواي خةردةل سـيانيد  

كارهَيرا، يــةعين ئــةوة كــة ئةســليحة بَيــت و ناثــاَلم فســيتؤرةكةش هــةر    بــوو دوايــي داريــن و ئةوانــةيان بــة 
ئةسليحةى كيمياويـة، بـةآلم ئةطـةر بَلـَيني لـةو رؤذة بـة شـَيوةيةكي فـراوان ئةسـليحةى كيميـاوى كوتلـةوي            

 .بةكارهات، ضونكة خةَلكَيكي دؤري كوشت، لة عةرةبيش ثَيي دةَلَيني كتلةوى و، دؤر سوثاس
 
 

 :جنومةنسةرؤكي ئةَيز بةِر

يف هـذا اليـوم اسـتخدمت االسـلحة     : دةكرَي بؤ ئةو مويكةدةى جـةنابت فـراوان بكـةين ئـةوة ئيزافـة بكـةين      
نـةبا و ثاشـرتيش ضـةكي     14/6ضونكة ئةو رؤذة نةبا يـةعين كـاك شـَيردَل ئةطـةر      الكيمياوية بشكل واسع،

ئيسبات نةدةبوو كة ضةكي كيمياوية، كيمياوى بةكارنةهاتبا لة هةَلةجبة و شوَيرةكاني تريش، ئةوةى ثَيشرت 
 .بةَلَي كاك ثريخدر

 :سليمان خليل خضرَيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بَيتــة رؤذا ذيرطــةي كوردســتانَي، جــةذنا مــةيا    14/6هؤكــارَيكي دي ئــةد طــةلَيك كــةيف خؤشــم كــو رؤذي   

دي ناكؤَلَين، ضونكة عـةردي مـة ئاظَيسـتا    دَيريرة هةر باو وباثريامنان هةر لةو رؤذةداية ،لةو رؤذة ئَيمة عةر
دةبَي، عةرد نةيتة شَيواندن بؤ ذيرطةيا، بةلكو ماكا ئَيت قـةديا ئَيـك بكـةين ئـةوذي شـاد بَيـت دظـر لةسـةر         
سروشس خؤيا بةرَي بةرخ بةرماكابَيت، ئةم يةكؤت خـؤ رةنطـاو رةنـط بكـةين، مـاي بـةرَي خانيـا دا سـوراخ         

ا مة ئيشمَيذدة ئةظ رؤذة رؤذةكي ذيرطة و خةمالندنَي، دؤر كةيف خؤشبووم كو بكةين، كةوابوو باو و باثَير
 .ئةظ رؤذة ببَيتة رؤذي ذيرطة لة كوردستانَي و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئَيمةش ثَيمان خؤشة كة ئةو رؤذة بؤ برا يةديديةكان باشة ئةوة قوةتَيك دةداتة ئةو بِريارة، كاك غيتور
 :سعيد مةمخورى طاهر غيتورَيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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برووسرَيت دذ بة هاووآلتيان، ضونكة لةكاتي تر  14/6من هةر ئيزافةيةكي دؤر بضووكم هةية، كة دةَلَي لة 
ــتيارى           ــةيةكي طةش ــة ناوض ــووة و دذ ب ــان ب ــة هاووآلتي ــرة دذ ب ــةآلم لَي ــةكارهاتووة، ب ــةِر ب ــةرةكاني ش ــة ب ل

 .ذ بة هاووآلتياني كوردستان بةكار هاتووة باشرتة ، دؤر سوثاسكوردستانيش بووة، د
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــةر دذي            ــةين، ئةط ــة دةك ــي ذيرط ــرة باس ــة لَي ــني، ئَيم ــةر بيرووس ــور ئةط ــاك غيت ــكيلةية ك ــةك موش ــةوة ي ئ
راوان ئـةوة  ثَيشمةرطةش بةكارهاتيَب ذيرطةكة هةر تَيك دةضَي، بؤية نةنووسرَي باشـرتة، بـةَيم كـة ومتـان فـ     

     .فؤاد. هةموو خةَلكي طرتةوة، كاك د
 :امحد حممد بابان فؤاد .دَيز بةِر

 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
لة راستيدا بؤ روونكردنةوةى هةندَي دانياري تر دةربـارةى بـةكارهَيراني ضـةكي كيميـاوي كـةوا دؤرَيـك لـة        

ويـــداوة؟ ئـــةوةى لـــة باديرـــان رؤذي دانيشـــتواني كوردســـتانيش نـــادانن ضـــي لـــة كوردســـتان هـــةمووي رو 
ثاش وةستاندني شةِرى عرياق و ئَيران، سَي هةدار كةسي خةَلكي بروارى بـاآل خؤيـان خزانـة     82/2/1622

بؤ ماوةى سَي سةعات تؤث باران كران بة  4,30ئةشكةوتةكاني طةلي بادَيوة و لةوَى سةر لة بةياني سةعات 
باديرـان لـةو ئةشـكةوتانة طيانيـان لةدةسـتدا، لةبـةر ئـةوة         ضةكي كيميـاوى و سـَي هـةدار كـةس لـة خـةَلكي      

دؤرَيك لة خةَلكي كوردستانيش بةراسس ئاطادار نني لةوةى كة كةفتا دَي بَيجطة لةوةى باديران بةر ضـةكي  
 .كيمياوى كةوتوون و هةر بؤ دانياري و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بـةو شـَيوة    14/6/1621زانني، بةآلم ئَيمة دةَلَيني بؤ يةكةم جار لـة  ئَيمة ئةو تةفصيالتانة دؤربةمان دةي

 فراوانيةي كة دةيان بطرة سةدانيش، ضونكة لة دووسةد و سَي سةديش دياتر بوو، 
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةرَيز د

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ةين لةوةي مَيذووى خؤمان بشَيوَيرني ديارة دةسس ثَيكردووة لةبةر ئةوة هةر بؤ ئةوةى ئَيمة بةشداري نةك

 .باسي نةكةين يةكةم رؤذة، بةآلم كارةساتَيكي طةورةى لَيكةوتووة لةو رؤذة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة دةَلَيني بؤ يةكةم جار بةو شَيوةية فراوانة، خـؤ دواتـر بـة شـَيوةيةكي فـراوانرت بـوو، ض لـة باديرـان تـا          
هةَلةجبة، بةآلم ئةو رؤذة يةكةم رؤذ بـوو بـةو شـَيوة فراوانـة، مـن بـاش بـة بـريم         دةطاتة طةرميان تا دةطاتة 

دَيت كة ر ةكامنان ثَي طةيشت بةو شَيوةية سةدان كةس بوون بةراسـس، مرـداَل و هـني و ئةوانـة هَيرايـان      
ور و قــةبرةكامنان لــة يي مــةمخ  1661بــؤ هــةولَير، لــة هــةولَير هةنــدَيكيان ديرــدة بةضــاَليان كــردن، لــة  

مةعمةل قريةكة دؤديةوة بة جلكةوة مرداَل و هني،ثَيم واية دؤرمان موناقةشة كرد بةراسس نايةوَى ، سـارا  
 .خان فةرموو

 :ثريؤت خضرسارا َيز بةِر
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بةراسس مـن بـة نيـاد نـةبووم قسـةى بكـةم، ضـونكة هـةموو جارَيـك كـة باسـي قـةآلددَي دةكـةين هةنـدَيك               

داماني ثةرلـةمان دةَلـَين تـؤ نوَيرـةرى كوردسـتاني هـةر باسـي قـةآلددَي دةكـةى، بـةآلم بةداخـةوة ئَيمـة             ئةن
هةموو نوَيرةرى كوردستانني يةكَيكيان باسي قةآلدديي نةكرد، يةكـةم ضـةكي جيروسـايد كـة بةرامبـةر بـة       

ؤشـي تَيـدا شـةهيد بـوو،     لة قـةآلددَي تاقيكرايـةوة، دانك   86/6/1616كورد وةكو كؤمةَلكوذي بةكارهات لة 
بةآلم مـن دةسـت خؤشـي لـةو ثرؤذةيـة دةكـةم مةبةسـتم ئـةوة نيـة، بـةآلم لـة ئةسـباب موجةبةكـة كةقـة               
بطوترَي بؤ وةآلمدانةوة بؤ ئةو هةموو تَيكداني ذيرطة و كاوةلكاريةكاني كوردسـتان ئـةو ررؤذة دادةنـَين بـة     

ةكةم ناوى قةآلددَيش بَيت، لةبةر ئةوةى ئةوة ديارة رؤذي جيهاني ذيرطة، يةكةم، ئةطةر ناو دَيت ثَيشريار د
، ببوورن ثـَيش روودانـي كارةسـاتي هةَلةجبـة لـة       86/6/1616ئةو تةئرخية تا ثَيش هةَلةجبة قةآلددَي لة 

رؤذي شةهيدبوو لة كوردستان، هةموومان دةدانني لةسةردةمي شؤِرش، داواي لَيبووردن دةكـةم، دؤر   86/6
 .سوثاس

 :ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر

 .كاك بةكر
 
 

 :بكر فتاح كسنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من دوو مويكةدةم هةية، يةكَيكيان بة نيسبةت ئـةوةى كـة بـةكارهَيراني بـؤ ئـةوةى لـةوة ِردطارمـان بَيـت،         

دؤر ضونكة ئَيمة ئةو رؤذة ئةكةين بة رؤذي بيئة، بـةكارهَيراني ضـةكي بـة كؤمـةَلكوذ، ضـونكة ئـةوةى كـة        
تةئسريي هةية بةراسس ضةكي بايؤلؤجية، كـاك شـَيردَليش باسـي كـرد ناثـاَلم و فسـيتؤريش لـة ئةسـليحةى         
كيمياوى كيسابة وهةر تةصرييتةكةى لة ئةسـليحةى كيمياويـة، بـةآلم بَلـَيني ضـةكي بـة كؤمـةَلكوذ باشـرتة،         

ورةى لةسـةر بيئـة هةيـة،    ضونكة ئةوة بايؤلؤجيش دةطرَيتةوة، كة بايؤلؤجيشي طرتةوة ئـةوة تةئسـريي طـة   
لـة مةشـروعةكة   : نوقتةيةكي تريش هةية ئةوة ديارة ئةو ذنانة دياتر لة يي مرـةوة باسـي ئةكـةن ئـةَلَيني    

هاتووة دةكيـةكاني كـة بووةتـة هـؤي كوشـتين ثَيرةمَيـرد و ذن و مرـداَل بـة ئيعتيبـار ثَيرةمَيـرد و مرـداَل            
هيين ئةوةى كة بَي دييتـاعن، لةبـةر ئـةوة مـن ثـَيم وايـة       ئةدانني كة ئةوانة بَي دييتاعن ذنيشيان خستووتة 

 .هاووآلتياني كوردستان، يان ئةوة جيا نةكرَيتةوة، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .مويكةدةيةكي بة جَيية، بيكةنة هاووآلتيان، كاك مةي ئةنوةر
 :ال انور حممد غيتورمَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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لة بريارةكة ئةكةين، بةنيسبةت ذيرطة كةقي ئيهتيمامي هةية، بةراسس وةكو جةنابت  وةلآل دةست خؤشي
ئيشارةتت ثَيكرد هةر لة قةدميةوة بووة، جا وةكو مامؤستاي ئاييين ئةطةر ئيشارةتي ثَيبكةين لة هيجرةتي 

ة داروبـاري  ضوو بؤ مةديرة يةكسـةر ئيهتيمـامي بـة ذيرطـة دا، ئـةو مةنتيقـةى كـ       ( علية الصالة)ثَيغةمبةر 
لَيرةبوو لةبةر ئةوةى وآلتةكة طةورةتر بَي و ئاو و ئاوةدانرت ئةبَي ثَيوَيسس بة ثاكي ذيرطة هةية، هـةر لـةو   
وةختةوة و لة ئَيستاشةوة و لة هةموو وةختَيك، بةآلم بة نيسـبةت ئـةو رؤذة مةسـةلةي كيميابـاراني دؤَلـي      

َيكرد خؤي وةكـو هـةدةفَيك، هةدةفةكـة ديـاري كردنـي      باليسان و ئةوانة، تةبيعي وةكو جةنابت ئيشارةتت ث
رؤذَيكة بؤ ثارَيزطاري كردن لة ذيرطة و ئيهتيمام ثَيدان، ئَيمة ئـةو رؤذة بـة ض رؤذَيكـةوة ببسـتيرةوة؟ هـةر      
ئةوةية كة باسةكة لةوةى دَي كة يةكةم جار لة بةرامبةر خةَلكي بَي دييتـاعي ئـةو وآلتـة، ئـةو شـوَيرة، ئـةو       

مةنتيقة بةكار هات كة من خؤم تـةلقيين ئـةو خةَلكانـةم دا كـة بةراسـس كـةس نةيـدةوَيرا         كوردستانة لةو
بضَيت، ئَيستا شوَيرةكةيان هةر ديارة، وةدعةكة وادحية كة هـةموويان بـة كيميـاوى لَيـدران مرـداَلي سـاوايان       

ــة بــ          ــةك ل ــةتي مةنتيقةي ــَيتة باب ــا نةض ــةلةكة، ب ــة مةس ــوو، ئةوةي ــةدانيش ب ــوو و رةم ــدا ب ــرَي و تَي ري بك
مةنتيقةيةك بةناو بكرَي، بريرة، هةمووي بريرةكي طةورةية، سةرةتاي ئةو بريرة لة كـوَي دةسـس ثَيكـرد،    

 .لةوَى دةسس ثَيكرد و بريرةكة رؤذ بة رؤذ طةورةتر بوو، نةضَيتة كةساسيةتي ئةو بابةتة، سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ةريت كرد، ئةوةيش ئةوية كة نةضَيتة ئةو كةساسيةتة، مرـيش  دؤر سوثاس، مامؤستا تؤ دوو قسةى جةوه
ئاماذةم ثَيكـرد، بـرين دؤرة لـة كوردسـتان و خةفـةتيش دؤرة، هـيض ناوضـةيةك نيـة تووشـي ئـةو مةئسـاتة            
نةبوبَي ، دؤر تةبيعية كة باسـي ناوضـةيةك دةكـةين، هـةر كةسـَيك لـة ئَيـوة لـة ناوضـةى جيـا جيـا بـريي             

كة لةناوضـةكةيدا روويـداوة، دَيتـةوة بـري، ثيَيوايـة ئـةو بريرـةى دةبـَي لـة هـةموو            بكةوَيتةوة، ئةو بريرةى
ئةطـةر دابريشـني باسـي قـةآلددَي بكـةين ض       86/6شوَيريكدا جَيي بَيتةوة، سارا خان باسي قـةآلددَي دةكـات   

ارةى هـةموومان ثَيـي موتةئةسـريين و دةدانـني ضـةند بـوو  ذمـ        1616مةئساتَيك لـةوَى روويـدا، لـة سـاَلي     
شةهيدان، ضؤن بوو و ضـةند تةئسـريي هـةبوو و ضـةند خوَيرـدكارى كوشـتووة و ضـةند قوتـابي كوشـتووة،          

دةكــةين، قةصــيتي  86/6بَلــَيني ئـةرَي شَيخوةســانان لـة بــري مةكـةن، ئَيمــة باسـي      86/6بـةآلم ناكرَيــت لـة   
دكارةكاني دانكؤي سلَيماني كـة  قةآلددَي بووة، لة دروفَيكي تايبةتي بووة، شةر بووة، دةكيةكان كَيرة؟ خوَير

لةوَيردةر بوون، دةكرَي بريرةكةت، بةآلم ئـةو موناسـةبةى كـة باسـي دةكـةن ئيرسـان بـةبريي دَيتـةوة هـةر          
يـةكَيك بــريي خــزم و كــةس و برادةرةكــاني خــؤي و ناوضــةكاني خــؤي دَيتــةوة بــري، دؤر تةبيعيــة و كــةقي  

، ئَيمة ئةمِرؤ باسي رؤذَيك، ةكةين بؤ ذيرطـة كـة ذيرطـة    تَيكةآلو نةكرَيتةوة: خؤيةتي، بةآلم يةك شت هةية
باس دةكةين هـةمووي كةقـة باسـي هةَلةجبـةش بكـرَي ، هةَلةجبـة هـةموو رؤذ بـاس بكـرَي كةمـة، باديرـان            
هـةموومان كيكايــةتي بةسـةرهاتووي باديرــان دةدانـني، بةســةر هـاتووي طــةرميان، بةسـةر هــاتووى هــةموو      

مـة رؤذَيـك دةتـوانني دابرـَين ئـةو رؤذةش مةعرايةكـةى دةبـَي بـؤ بدؤديرـةوة،          شوَيرةكان دةدانني، بـةآلم ئيَ 
ئةسبابةكةى بؤ بدؤديرةوة، لةم رؤذةدا ضةكي كيمياوى بةشَيوةيةكي فراوانرت لـة ثَيشـوو بـةكار هـاتووة كـة      

ك بؤتة هؤي ئةوةى دةيان هاووآلتي شةهيد بن و ببرة قوربـاني، جطـة لـة ثَيشـرت كـة بـةكارهاتووة وةكـو كـا        



 868 

شَيردَل ئاماذةى ثَيكرد، بةآلم لةم رؤذةدا شَيوةى بةكارهَيرانةكةى فراوانرت بوو، دونيا ثَيي داني، يةكةم جـار  
بوو فليمَيكمان دروست كرد لةسةر بةكارهَيراني ضةكي كيمياوى ثَيشي هةَلةجبة، فليمةكة هةروا رة ـةكان  

بـوو بـووة هـؤي ئـةوةى خـةَلك، هـةر ضـةندة كـةم         بوو دةطريان و ئةوانة و بآلومان كـردةوة، واتـا ئـةو رؤذة    
بوون، بزانَي كة رذَيمي عرياق، رذَيمي ديكتاتؤرى لةناو ضوو دذي طةلي كورد كيمياباراني كردووة، ناوضـةكة  
و خةَلكي سيظيلي كوشتووة، جطة لة تَيكـداني ذيرطةكـة، بؤيـة لَيـرة باسـي ئـةو رؤذة دةكـةين ئةسـبابةكةى         

و لة  1621ئاماذةى ثَيكرد لة  فؤاد.انةى كة دؤرتر بوويرة، دواتر بوويرة، كاك دئةوةية، هةموو ئةو رووداو
بووة بةكارهَيراني ضةكي كيمياوى، لةبةر ئةوة ئةو رؤذة داندراوة و لةييةن ككومةتةوةش هاتووة،  1626

ارةتـي  راستة خةَلكي ناوضةكة ثرؤذةيةكيان تةقديم كردووة ئةو  بةآلم ككومـةت ديراسـةتي كـردووة و وةد   
ذيرطة هةية ديراسةتي كردووة و رَيكخراوانةى كة موهتـةمن بـة ذيرطـة بـة موناسـيبيان دانيـوة ئـةوة رؤذة        
دابرَين، ئةوة كةم ناكاتةوة لة ذيرطة، دةكرَي  وةكو ئاماذةم ثَيكـرد، ئَيمـة بِريارةكـة وةكـو سـَي خاَلةكـة كـة        

دةرضووني ئةو بِريارة بـةو شـَيوة برووسـني بَلـَيني،     طؤرانكارميان ثَيكرد بيخوَيريرةوة وةكو بِريار و هؤكاري 
ئةوة يةكةم رؤذ بوو بةو شَيوة فراوانـة كيميـا بـةكارهات لـةو ناوضـانة و ناوةكـان برووسـني كـة بـووة هـؤي           
ئةوةى دةيان شةهيد و قورباني، دواتر باسي هةموو ناوضةكاني تر بكةين كة ئـةم سياسـةتة بـةردةوام بـوو     

ئةم ضةكة كؤ كوذية ذيرطةي تَيكدالة فآلن شوَين و فآلن شوَين هةمووي برووسني تا  لة ييةن دكتاتؤرةوة و
و باس بكرَيت لة دمـين    14/3دةطاتة ئةوةى بةو شَيوة فراوان و دِرندةييةي كة لة هةَلةجبة بةكار هات لة 

بؤيـة ئـةو    بةرنامةيةك كة ككومةتى دكتاتؤر هةيبوو بؤ لـةناو بردنـي طـةلي كـورد لةوانـةش ئـةنيتال بـوو،       
بِريار دةرضوو وةكو بِريارةكاني تر بؤ بةرد راطرتين ئةو رؤذة، بؤ ئيهتيمام دان بةو رؤذة، لةهةمان كاتيشدا 
ناساندني دونيا بة بةسةرهاتووي كورد و ئةو تاوانانةى كة ئةجنام دراوة دذمان، ئةطةر كةس قسةى نةبَيت؟ 

 .هالة فةرموو.د
 :هالة سهيل وادي.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنز َيبةِر
ــووبَي و        ــةواو ب ــةبووة و ت ــةر قةصــيتةك ن ــةبووة، ه ــاتةكة تــةواو ن ــة، مةئس ــريارم هةي ــةك ثَيش ــةنها ي ــن ت م
مَيذوويةكةي ئةوةندةية و ضةندة؟ مةئساتةكة تا ئةو رؤذة لةطةَلماندا دةذي، ثَيشريار دةكةم لـة ديباجةكـة   

ؤذانة مرداَلي شَيواومان تا ئةمِرَؤ لةدايك دةبـَي، تـا   يان لة ئةسباب موجةبةكة ئاماذة بةوة بدةين كة ئَيمة ر
ئةمِرؤ نيسبةى نةدؤكي لة ديادبوونداية، نيسبةى شَيرثةجنة و ئةوانة لـة ديـاد بووندايـة، ئةوانـة هـةمووي      
تةئسرياتي ثيسبووني ذيرطةية كة لة دياد بوونداية، ئَيمـة دةمانـةوَى ئـةو رؤذة لـة يادمـان بَيـت بـؤ ئـةوةى         

ــاَل   ــةموو س ــائيامتان       ه ــرين؟ ئيحص ــبوونة بط ــةو ثيس ــا ل ــا رَيط ــة ت ــمان كردي ــة ض ــةوة، ئَيم ــارةى بكةير دووب
طةيشتووتة كوَي ؟ ئَيستا لة ديادبوونداية يان لة كةم بوونداية؟ لةبةر ئةوة ثَيشريار دةكةم ئةوة لة ديباجة 

 .هةبَيت يان لة ئةسباب موجةبة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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هالة كة ومت هةر يةكَيك تَيطةيشتين خؤي كةد دةكـات لـة هـةموو    .يدي قسةكةى من دةكةيةوة دئةوة تةئك
قانونَيكدا هةبَيت، تؤش وةكو دكتؤرَيك كةد دةكةى ئاساري بةكاهَيراني كيميابارانةكة لَيرةدا هةبَيت، لَيـرة  

ةى، سارا خان بري دةكاتـةوة لـة   جَيي نابَيتةوة لة شوَيين تر جَيي دةبَيتةوة، بةآلم وةكو ئيسباتي قسةكةم بك
قةآلددَي و كاك عبدالرمحان دةَلَي باديران ئةوةى تـر دةَلـَي هةَلةجبـة، كـاك ا اعيـل دةَلـَي رةوانـدد لـة بـري          

 .مةكةن، كاك ئيحسان تؤش باسي باديران بكة، فةرموو
 :اكسان عبداهلل قاسمَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بـووم، بـةآلم بـرادةران دؤر قسـةيان كـرد بـؤ ئـةوةى ثرؤذةكـةمان تـةواو بَيـت            ثَيشةكي من لةطةَل ثرؤذةكـة 

بةراي من، اسلحة الدمار الشـاملة، ضـونكة ذيرطـة دةطرَيتـةوة و مـرؤظ دةطرَيتـةوة و طيانـةوةر دةطرَيتـةوة و         
ة، رووةك رووةكيش دةطرَيتةوة، دوايي ئَيمة رؤذَيك بؤ ذيرطة دادةنَين، كةواتة ئةبَي ذيرطة ديردوو بكةيرـةو 

ــة          ــامل ب ــدمار الش ــليحةت ال ــةوة و ئةس ــت ثَيك ــةموو ش ــةو ه ــان و ئ ــت و ئيرس ــةوجا سروش ــةر، ئ و، طيانلةب
موصتةَلةكي سياسي خؤمـان دؤر بـةكاري ئـةهَيرني وبـةرةئي مـن ئـةوة لـة جيـاتي ئةسـليحةي كيميـاوى و           

 .سوثاسئيبادة اجلماعية ئةوة شاميلرتة و هةمووى دةطرَيتةوة و موكةرةميشة دةوليةن و، 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

فؤاد لةسةر مةودوعي ضةكي كيمياوى يان ئةسليحة الدمار الشـامل بـؤ   .ئةوانةى كة لة ذيرطة شارةدان كاك د
 ذيرطة دةست دةدا؟

 
 :امحد حممد بابان فؤاد .دَيزبةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

َيت اسـلحة الـدمار الشـامل، ئةمانـة بـة طشـس       ضةكي كيمياوى يةكَيكة لة ضةكة كؤمةَل كوذةكان ثَيـي ئـةوتر  
ضةكي نةوةوي و ناوةكي و بايةلؤجي و كيمياوى ئةطرَيتةوة، بـةآلم ئـةوةى ئَيمـة مةقصـةدمانة لـةم بابةتـة       

 .بةكارهَيراني ضةكي كيمياوية كة يةكَيكة لة ضةكة كؤمةَلكوذةكان و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ونيادا، هةَلةجبة ناسراوة بة دةكايةي ضةكي كيمياوى، ئةو ناوة بـة قةناعـةتي مـن    دوايي ئةمة ناسراوة لة د
لة قاداجني ئَيمةية، ضونكة ئَيمة دةكيـةى بـةكار هَيرـاني ضـةكي كيميـاوين، اسـليحة الـدمار الشـامل رةنطـة          

وانة خةَلك هةندَي كةس بَلَيني لة دونيادا ئيسبات بوو كة ككومةتى عرياق نيةتي، ئةوة نية ثاش شةِر و ئة
 .وا قسةى دةكات، دوايي ئيسبات بووة كة بةكار هاتووة دذي ئَيمة، فةرموو

 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــوادارم نةبرــة سةرضــاوةى       ــدَي ذمــارة هي ــةر هةن ــدَي قســة كــران لةس ــران بةراســس هةن ــرةدا دؤر قســة ك لَي
ئةو ذمارانة دران دؤر غةَلةتي تَيـدا بـوو، مـن كـةد دةكـةم ئـةوة بـة        مَيذووىي بةراسس دانياريةكان لةسةر 
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لة بري نةكةين ياساكة لة ييةن وةدارةتي شةهيد و ئةنيتالكراوةكان داِرَيذراوة لة : ديقةت بَي، ئةوة يةك، دوو
 .سةرتاوة و ، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك غيتور نوقتةى نيزاميت هةية
 :سعيد مةمخورى طاهرغيتور بةِرَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ــي       ــتةمي ئيش ــي سيس ــؤي بــة ثَي ــةوة، خ ــاي قســةكردن دةكةي ــةند جارَيكــة جــةنابت دةرط بةراســس ئــةوة ض
ثةرلةمان و بة ثَيي نيزامي داخيليش ئةوانـةى كـة نـاوى خؤيـان دةنووسـن و كـة قسـةيان تـةواو بـوو نـابَي           

ةتَيكي دؤر دةرووري بَيت، بةآلم من تَيبيين دةكةم ئـةوة ضـةند   بةراسس بوارى تر بدرَي، ئيال ئةطةر لة كاَل
جاري تر لة هةمان كاتدا جةنابت بةخؤت داوا دةكـةي فـاَلن هةسـتة لـةو بـوارة ئـاوا بَلـَي، يـةعين بةراسـس          

 .ئةطةر بةو شَيوة بِرؤين، ئَيمة بة دوو سةعاتي تريش تةواو نابني لةو ثرؤذة بِريارة، لةطةَل رَيزمدا
 :سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةِر

مويكةدةكةت بة جَيية، بـةآلم جـوابي مـن طوَيـت لـَي بـَي بـة جـَيرتة، شـتَيك كـة بَيتـة ثَيشـةوة ئةنـداماني              
ثةرلةمان وةكـدةيان لةسـةر نـةبَي نـابَي خبرَيتـة دةنطـةوة، بـَي دةنـط نـابَي دةربضـَي ، دةبـَي ئةكسـةريةت             

رةدا هةنـدَي مةسـائيلي كةسـاس هاتـة ثَيشـةوة،      قةناعةت بـةو شـتة بَيـرن بـؤ ئـةوةى دةنطـي بـؤ بـدةن، ليَـ         
تَيرةطةيش  هاتة ثَيشةوة، يةك طوتي باديران ئةوةندة هني كراية، يةك طوتي نابَي هةَلةجبة لة بري بكةين، 

هالة دةَلَيـت دةروونـي و تةندروسـس تَيكضـووة، بؤيـة دةبـَي       .واي لَيهاتووة و د 86/6يةك طوتي قةآلددَي لة 
شةركيش من نايكةم، بؤية دةَلَيم ئةندامَيكي تـر قسـة بكـات، فورسـةتَيك هةيـة ديـاتر        شةرح بكرَيت و خؤ

قةرارةكــة بــة قةناعةتــةوة دةربضــَي  و بــة قةناعةتــةوة دةنطــي بــؤ بــدةن و وةختيشــمان هةيــة، ئةطــةر نــا  
كـردن،   مويكةدةكةت بة جَيية، دةبَي رَيطة نةدةين، قةرارةكـة خبوَيررـةوة و هؤكارةكـاني وةكـو عـةردم ثـيَ      

 .بةآلم ناوةكان هةمووي تَيدا دةنووسني
 :زادوني كمال سعيد بعَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 قرار
 .من كل عام يف اقليم كوردستان العراق، يومآ للبيئة 14/6اعتبار يوم  -1
 .على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة، تنفيذ هذا القرار -8

 .(وقائع كوردستان)خ صدوره و ينشر يف اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القرار اعتبارش من تاري -3

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

هؤكارةكاني خبوَيررةوة، قةوس بكةن بؤ ناوي ناوضةكان، من هؤكارةكـةي دةخوَيرمـةوة، بـةآلم هةنـدَي شـس      
اهتمامـآ كـبريش    امليوىل يف مجيع احنـاء العـ  : تَيدا نوقصانة دوايي ثَيتان دةَلَيم ضية، بةعةرةبيةكةى نووسراوة

بالبيئة، ان احملافظة على البيئة اصبحت مهمة انسانية و مـن هـذه الرؤيـا و مـن اجـل احملافظـة علـى بيئتنـا         
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املبتلية يف هذا اليـوم باالسـلحة الكيمياويـة و خملفـات هـذه االسـلحة و املتفجـرات االخـرى، تقـرر اعتبـار يـوم            
موعد مناسب و خطوة مهمة يف هذا اليوم، نـرى ان ذكـرى    سنة يومآ للبيئة يف الوقت الذي هومن كل  14/6
حيث استعمل النظام الكتاتوري البائد، سالح االبادة اجلماعيـة املمنوعـة و احملرمـة دوليـآ      14/6/1621يوم 

، ثم استمر يف هذه السياسة و استعماله هلـذا السـالح املـدمر    ....ضد املدنيني يف مناطق باليسان و فالن و فالن
ئـةوجا لَيـرة دةنووسـني هـةموو ئـةو ناوضـانةى كـة كيميابـاران طرتوويـةتييوة،          : د يـوم حيـث مشـل   يومآ بعـ 

يف سياسته املربجمة البـادة شـعب كوردسـتان، لـذا و يف هـذه الـذكرى و يف سـبيل        باديران و طةرميان و ئةوانة، 
َلرـدكا تكايـة؟ كـَي لةطةَلـدا     باشة، كَي لةطةَليةتي دةسس ب. احملافظة على بيئة صحية، تقرر اصدار هذا القرار

 .بةَلَي كاك غيتور .نية؟بة كؤي دةنط قبول كرا، فةرموون
 :سعيد مةمخورى طاهر غيتوربةِرَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .خؤي دةبَي بةراسس ئَيمة خاَل بة خاَل مبانداية دةنطدان، نةك لة ديباجةى ئةخرييةوة بيدةيرة دةنطدان

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

قةرارةكة لةطةَل ديباجةكة ثَيكةوة خستمة دةنطدان، ئةطةر لَيذنةى ياسايي راثؤرتي لةسةر بودجـة كـادرة؟   
 .سبةييَن دةست ثَيدةكةين بة موناقةشةكردني بودجة

 
 
 

 :وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ سعد خالد حممد امنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
هيض وةديري دارايـي، بـةرةئي مـن ثـاريش ئـةوةك دروسـت بـوو، طرنطـة بةراسـس ئـةو            كَي مةتَلووبة؟ ئةوة

وةديرانةى كة ثةيوةنديدارن خؤيان بَين، يةعين ثار ئةوةك دروست بوو كةق واية ئَيوة ئةو طليية بكةن و 
لةسـةر  رةخرة بطرن، بةآلم بةراسس با وةكيل وةدير نةيَي لَيرة يـان مـودير عامـةك بَيـت لَيـرة قسـة بكـات        

بابةتةكة، با وةديرةكان خؤيان بَين، بؤية من ثَيم باشة با دةرفةتَيكيان بدرَيَس بؤ ئةوةى ئاطادار بكرَيرـةوة  
 .و ئامادة بن 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

لةبةر ئةوةى ضوارشةم عوتلةية، سبةيرَيش رةنطة نةطاتة دةستتان نةكو وةديريش بَلَي وةلـآل وةخـتم نيـة،    
ري هــةرَيم بــؤ كاروبــارى دارايــي و وةديــري ثــالن دانــان كــادر بــن لةطــةَل جــةنابت، ســةعات  يةكشــةم وةديــ

 .، دؤر سوثاس 10,30سةعات  ةشةم ، لَيرةدا كؤتايي بةدانيشترةكةمان دَيرني تا رؤذي يةك10,30
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 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  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 ( 2)ارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذم

 2112\4\03رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 03/4/2112 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومةني نيشـتمانيي    13/6/8002رَيكةوتي  شةممة يةك رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    دستاني عَيراق كور

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (4)دانيشتين ذمارة 

 :كاربةرنامةي 
ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

ي (4)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 دا 13/6/8002ممة رَيكـةوتي  ي ثَيشـريوةِرؤي رؤذي يـةك شـة   (10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كـات  خولي 

 :بةم شَيوةية بَيت

كة لةييةن , عَيراق –خسترةِروو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .ةكةيرةوة، بةرنامةي كارماندانيشترةكةمان ئ, بةناوي طةلي كوردستان
عَيراق كةلةييةن ئةجنومةني  –خسترةروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1

 .وةديرانةوة ثَيشكةشكراوة
سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيزان كاك عو ان شواني وةديري ثالندانان، كاك شَيخ باير وةديري هةرَيم بؤ 

اك سعد وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، كاك رةشيد برييكاري وةدارةتي داراي و كاروباري دارايي، ك
ئابووري ئةكةم، كة لةطةَلمان بةشدارن بؤ طيتتوطؤكردن لةسةر بودجةي هةرَيمي كوردستان، داوا لةليذنةي 

ثاش ئةوةي دارايي ئةكةم، بَين لَيرة دابريشن بؤ خوَيردنةوةي راثؤرتيان، دواتر بؤ ئةوةي ثرؤذةكة 
موناقةشةي راثؤرتي دارايي ئةكةين، ئةوجا ثرؤذة ياساكة موناقةشة ئةكةين، داوا لة بةِرَيز كاك شَيخ بايز 
ئةكةم، كة موختةسةرَيك لةسةر بودجةي ئةمساَل بؤ ئةنداماني ثةرلةمان، روونبكاتةوة لةضةند 

داية، هةم وةديري هةرَيمة بؤ دةقيقةيةكدا ئةطةر ثَيي باش بَيت، كاك شَيخ بايز تةبيعي هةم شارة
كاروباري دارايي وئابووري، ئةطةر ثَيي باش بَيت ئَيستاو ئةطةرنا دواي خوَيردنةوةي راثؤرتي ليذنةي 
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دارايي وئابووري، ئَيستا داوا لةليذنةي دارايي و ئابووري ئةكةين راثؤرتةكةيان خبوَيررةوة، بةَلَي كاك 
 .شَيروان قسةت هةبوو،  فةرموو

 
 

 :ريز شَيروان ناصح كيدبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة، وةكو ليذنةي قانوني راثؤرتي خؤمان هةية، با راثؤرتةكةش لةطةَل ليذنةي دارايي شتَيك 
خبوَيريرةوة، ضونكة راثؤرتي هاوبةمشان هةية، ثاشان بؤ ثَيداضوونةوةي قانونةكان كة رةقةمةكان تةسبيت 

 .َيمة كادر ئةبني بؤ موناقةشة، دؤر سوثاسبوو، ئيرجا بؤ قانونةكة، ئ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي دؤر راستة، با ليذنةي دارايي و ئابووري يةكةجمار راثؤرتةكةيان خبوَيررةوة، فةرموو كاك درار 
 .راثؤرتةكة ئةخوَيرَيتةوة

 :امنيطاهر  بةِرَيز درار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ى نيشتمانيي كوردستانسةرؤكايةتى ئةجنومةن/بؤ
 ِراثؤرت/ بابةت 

لَيذنةى دارايى وئابورى ثاش دجنريةيةك كؤبوونةوة و ثرس و ِراوَيذكردن و بانطَيشتكردنى جَيطرانى   
لَيذنةكةمان ضةند ِراو . رى و هةرَيم و ضةند كؤبوونةوةيةكى ترى هاوبةش ووةدارةتةكانى دارايى و ئابو

    0خوارةوة دةخيةيرة ثَيش ضاوى بةِرَيزتان ثَيشريارَيكى هةبوو بةم شَيوةى 
دا بهاتايةتةثةرلةمان تا لةكاتى خؤيدا طيتتوطؤى لةسةربكراية، ( 8001)دةبواية بودجة لةكؤتايى ساَلى  -1

لةطةَل ئةوةدا كةئَيمة رةضاوى ئةو ِراستيية دةكةين، . يشدا هةرهةبوو ( 8001)ئةم تَيبيريةمان لةساَلى 
جةى هةرَيمى كوردستان بريتية لةو ِرَيذةية لةبودجةى طشتى  عَيراق سةرضاوةى سةرةكى بود

تةرخاندةكرَى ، بةشَيوةيةكى تر بودجةى هةرَيم بةسرتاوةتةوة بةبودجةى سةرانسةرى عَيراق ، بةَيم 
لةهةمان كاتدا دةبَيت كار بكرَيت بؤ بةدةستهَيرانى جؤرة ئاداديةك لةسةر برةماى فيدراليزم و 

 0ِرَيذةيى ئابوورى و دارايى لةييةك و هةمةجؤر كردنى سةرضاوةكانى داهات لةييةكى ترسةربةخؤييةكى 
دا ليذنةكةمان داواي كردبوو كةهةردوو وةدارةتى دارايى بةدووترين كات يةك  8001لةِراثؤرتى ساَلى  -8

يةكى يى اوكَييةك نةخراون، ئةمةش دَلة ر بةداخةوة تاكو ئَيستا ش دةدطاكانى ئةو وةدارةتة ،بطرنةوة
خةَلكى كوردستان دروستكردووة و بؤتة هؤى ئةوةش كةثةرلةمان نةتوانَى وةك ثَيويست بةئةركةكانى 
خؤى هةَلسَى سةبارةت بةضاودَيري كردنى بارى دارايى و ئابوورى لةهةرَيمدا و هةنطاو نان بؤ 

دةكةيرةوة سةرئةوةى ،  ضارةسةركردنى كَيشةكانى ئابوورى و كؤمةَييةتى ، بؤية جارَيكى تر جةخت
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ثَيويستة هةموو دةدطاكانى ئةو وةدارةتانةى كة تاكو ئَيستا يةك نةخراونةتةوة بةدووترين كات يةك 
 0خبرَين تابتوانن ئةركةكانيان بةباشى ببيرن 

ليذنةكةمان ثَيشريار دةكات ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان دةنطبدةن بؤ يةكخسترى بودجةى  -3
رايى و ئابوورى و وةدارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى  و ئابوورى ،وةدارةتى ناوخؤ و وةدارةتةكانى دا

هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ، دةدطاكانى ئاسايش و ديوانى ضاودَيرى دارايى كة بودجةكانيان يةك خبرَيت و 
ت و دةدطايانة ئةو وةدارة( 8002)داواش لة ككومةتى هةرَيم بكرَيت كة ثَيش كؤتايى مانطى كودةيرانى 

 يةكبخات و ثةرلةمانيش بةدواداضوونى خؤى بكات 
ئاماذةى بةوةكردبوو كةكارو فةرمانى هةندَيك لةوةدارةتةكان نزيكةو دةكرَيت  8001لَيذنةكةمان ساَلى  -6

هةندَيك لةو وةدارةتانة يةكبخرَين ، بؤئةمةش داوامان لةئةجنومةنى وةديران كردبوو كة لَيكؤَليرةوة لةو 
شَيوةن، بةَيم تاكو هاو هاوكارو رةدابكات و نةخشة و ثالنَيكَيش بؤ يةكخسترى ئةو وةدارةتانة دابرَين كةبوا

 0ثراكتيكيدا هيض نةكراوة  ئَيستا لة

لَيذنةكةمان داواي كردبوو كةوةدارةتى دارايى بةشَيوةيةكى وةردى ِراثؤرتَيك ثَيشكةش بةثةرلةمان بكات  -5
ئابوورى هةرَيم ، لةكاتَيكدا جةخت دةكةيرةوة سةرثَيشكةش كردنى ئةو ِراثؤرتة  سةبارةت بةبارى دارايى و

ثَيشكةش بةثةرلةمان بكات لةماوةى ( احلسابات اخلتامية( )ذمَيرى كؤتايى)داوادةكةين كةوةدارةتى دارايى 
 0 8002مانطَيكدا لةِرؤذى بِرياردان لةسةر بودجةى هةرَيم بؤ ساَلى 

ارةيةك يى ككومةتى مةركةدى مابؤوة لةثشكى ساَينى ِرابوردووى هةرَيم ، بِرة ث  8001ساَلى  -4
لَيذنةكةمان داواى لةئةجنومةنى وةديران كردبوو كة هةوَلبدات بؤ  وةرطرترةوةى ئةو بِرة ثارةيةو 

 انييةك نةدراوةبة ئةجنومةنى نيشتملةثرؤذةكانى ئاوةدانكردنةوةدا بةكار بهَيررَيت ، تا ئَيستا هيض دانياري
 0كوردستان لةوبارةيةوة 

كردن و تاوتوَيكردنى ثشكى هةرَيمى كوردستان لةبودجةى عَيراقدا، ثَيويستة ككومةتى  كاتى ئامادة لة -1
هةرَيم و نوَيرةرانى هةرَيم ثةراوَيز نةخرَين ، كةتا ئَيستا ئةمة ِروويداوة و دةبَيتة هؤى بةشخواردنى 

 0خةلَ كى كوردستان 

 ، كةوةدارةتةكان كردووة ايى ككومةتى هةرَيمى كوردستان ضةند جارَيك داواى لةوةدارةتى دار -2
كردنى  ئامادة كةوتوون لةكةن ، هةندَى لةو وةدارةتانة دواوةدارةت ب بودجةكانيان ثَيشكةش بة

 دةبَي ككومةتى هةرَيم لَيثَيضيرةوة لةو وةدارةتانة بكات و ئاطادارمان بكاتةوة لة .بودجةكانيان
 0مةكةىئةجنا

 كردنى بودجةى ئةجنومةنى نيشتمانيدا لَيذنةى دارايى و ئابوورى ئاطادار ثرؤسةى ئامادة دةبواية لة -6
مدا ئةو دانياريانةمان ثَي ضوار ضَيوةى بودجةى هةرَي ، نةك لةِرَيطةى ئةجنومةنى وةديرانةوةو لةبواية
 0بطات

ى دةكرَى ، جياوادييةكى  دؤر هةية لةنَيوان لةثرؤسةى ئامادةكرنى بودجةى هةرَيمدا ئةوةى تَيبير -10
بودجةى ثَيشريار كراو و ئةوةى ِرةدامةندى لةسةر دةكرَي ، كةهةندَى جار دياتر لةدوو هةندة ية ،ئةمةش 
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جَيطاى ثرسيارةونيشانةيةكةبؤ دَيدةِرؤيى دةدطاكانى ككومةت لةو بوارةدا لةييةك بَيتوانايى هةندَى 
ثَيويستة ميكانيزمَيك دابررَيت و ضارةسةرى ئةو كَيشةية بكرَيت 0ةييةكى تر لةكارمةندانى ئةو بوارة ل

، ِرَيطايةكيشة فرِيؤبردنى سةروةت و سامانى طشتىديارة ئةم دياردةية جطة لةهةَلئاوسانى دةدطاكان و بة0
 0بؤ دروست بوون و طةشة كردنى طةندةَلى 

ى هةموو % (10,21)دا  8001خس  لةساَلى  ئةوةى تَيبيرى دةكرَي ِرَيذةى خةرجيةكانى بةكار -11
لةساَلى 0ى ثَيككهَيرابوو %( 86،13)بودجةى هةرَيمى ثَيكدة هَيرا ، لةكاتَيكدا خةرجيةكانى وةبةرهَيران 

ى بودجةو ِرَيذةى خةرجيةكانى % (48،3)دا ِرَيذةى خةرجيةكانى بةكار خس  دا بةديوة بؤ ( 8002)
هةر ضةندة ئةمة نيشانةيةكى ثؤدة تيظة لة ثَيكهَيرانى بودجة %( . 31،1)وةبةرهَيرانيش بةرد بؤتةوة بؤ 

بة ثَيويستى دةدانني سةرنج ِراكَيشني بؤ ئةو ِراستيةى كةدةبَيت بودجةى وةبةر هَيران 0و خةرجيةكاندا ، 
خس  و، لةهةمان كاتيشدا بودجةى وةبةرهَيران ا بَيت لةسةر كسابى بودجةى بةكارلةديادبووند

 0ى تايبةت بدات بةكةرتة بةرهةم هَيرةكانى وةك كشتوكاَل و ثيشةسادى طرنطيةك

لَيذنةكةمان تَيبيرى هةبوو سةبارةت بةوةى كة سةرضاوةى سةرةكى بودجةى هةرَيمى  8001ساَلى  -18
كوردستان بريتية لةو بِرة ثارةيةى لةييةن ككومةتى مةركةديةوة تةرخان دةكرَي و داواي كردبوو كة 

كةضى 0ةرضاوةكانى داهات فرة ضةشن بكرَين لة ِرَيطةى ديادكردنى ثرؤذة بةرهةمهَيرةكان ثَيويستة س
 0يش هةمان دؤخى بةخؤيةوة طرتووة  8002بةداخةوة بودجةى ساَلى 

ى هةموو بودجةى بةكار % (  56،5)دا قةرةبووكردنةوةى فةرمانبةران  8001لةبودجةى ساَلى   -13
وو كةككومةت ثالنَيك دابرَى بؤ ضارةسةركردنى  كَيشةى هةَلئاوسانى دةدطا داوا كراب. خسترى ثَيكهَيرابوو

ئةوةى تَيبيرى دةكرَى ئةو ِرَيذةية لةبودجةى . ككوميةكان و ضارةسةر كردنى بَيكارى شاراوة لةوَيتدا 
و ، ئةمةش  نيشانةيةكة كة ئة%(5)، واتة بةديادةى نزيكة لة % (56،8)دا بةرد بؤتةوة بؤ  8002ى ساَل

 0بارودؤخة نةك ضارةسةر نةكراوة، بةَلكو خراثرت بووة 

ئاشكراية يةكَيك لةكَيشة كانى خةَلكى كوردستان كَيشةى نيشتة جَى بوونة كةدؤر جار دياتر  -16
ثَيويستة ككومةتىهةرَيمى كوردستان . لةنيوةىداهاتى بةشَيكى  هاووَيتيان بؤ كرَى خانوو دةضَى 

جَيكردن، يان قةردى خانووبةرة بدؤدَيتةوة بةناوى سردوقى نيشتة كَيشةيةضارةسةرى برةِرةتى بؤ ئةو 
 . ثَيويستة وةدارةتى دارايى لةو روةوة هةنطاوى بةثةلة و ثراكتيكى برَى. بدرَيت بة هاووَيتيان 

 ئَيمة لة كاتَيكدا ئةو تَيبيريانة دةخةيرة روو سةرجنى ككومةتى هةرَيمى كوردستان و هةموو خةلَ كى  -15
كوردستانيش بؤ ئةو ِراستية ِرادةكَيشني  كةبودجة هؤكارَيكة بؤ ثيادةكردنى سياسةتى ئابوورى و ضارةسةر 
كر دنى كَيشة ئابووري و كؤمةَييةتيةكانى ويًَت و هةنطاو نان بةرةو طةشةكردنى ئاستى ذيانى خةَلك، بؤية 

َيت بؤ دابيركردنى ذيانَيكى هَيمن و دةبَيت لةبودجةى ساَينى داهاتوودا هاو ئاهةنطيةكى ضاكرت هةب
 .ئاسوودة و لةثَيراوى ئايردةيةكى طةشةكردوودا بؤ نةوةكانى داهاتوو 
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ى ثَيويستة نؤَيرةرانى هةرَيم لةككومةتى مةركةدى هةوَل بدةن بؤ دوو جَيبةجَيكردنى بودجة -14
ةكردنى ئابووريدا سوودى لَي وثشكى هةرَيم برَيردرَيت و لةبوارى طةش( امليزانية التكميلية)تةواوكةر 

 .وةربطريَيت 
ككومةتى هةرَيم لةكاتى ناردنى بودجة دا دةستةَيتى دادوةرى لةضوارضَيوةى وةدارةتى داددا كساب  -11

كردبوو، بةَيم لَيذنةكةمان داواي كرد كةثَيويستة بودجةيةكى سةربةخؤي بؤتةرخان بكرَيت بةثَيى ياساى 
ثةرلةمانةوة بِرياردراوةو ثَيويستة بودجةى سةربةخؤى هةبَيت ، دواتر  ئةجنومةن دادوةرى كةلةييةن

 0سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةديران ئةوكةموكورتيةى ضارةسةركرد 
سةبارةت ثرؤذة ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستانيش لةكاتَيكدا كةلَيذنةكةمان ثشتطريى لةثرؤذة ياساكة 

 0:بيريانةش دةخةيرة بةرضاوى بةِرَيزتان دةكات، بةشَيوةيةكى طشتى ئةم سةرنج و تَي
 .دووةم بةم جؤرة خبؤَيردرَيتةوة ( 8)بِرطةيةكى ترى بؤ دياد بكرَيت و بكرَيتة بِرطةى (  6)مادةى  -1

وةديرى دارايى هةرسَي مانط جارَيك ِراثؤرتَيك لةسةر بارى دارايى ثَيشكةش بةئةجنومةنى : دووةم
 . عَيراق بكات –نيشتمانيى كوردستان 

ى عةرةبى و ( نسخة)بِرطةي يةكةم لةثرؤذة ياساكةدا جياوادى هةية لةنَيوان وَيرة ( 10)مادةى  -8
كورديدا لةو برةٍِثارةيةى كةوةديرى ثةيوةنديدار دةستةَيتى خةرجكردنى هةية لةنوسخةى كورديدا بِرى 

 .ديرار ديارى كراوة  ملَيون( 100)ملَيون ديرار ديارى كراوةو لةنوسخةى عةرةبيةكةدا بِرى ( 150)
 .دؤريرةى ئةندامانى لَيذنةكةمان ثَيي ضاكة مادةى دةيةم بةم شَيوةية دابِرَيذَيتةوة 

 :مادةى دةيةم 
دووسةد ثةجنا ملَيون ديرار ( 850)دار دةسةَيتى خةرجكردنى طوذمةيةك لة وةديرى ثةيوةندي: يةكةم 

بداتة سةرؤكى فةرمانطةكانى سةر بةوةدارةت بؤ دياتر نةبَيت و بؤ هةر كاَلةتَيك ،دةكرَي دةسةَيت 
لةطةَل ِرةضاوكردنى خؤنةخسترة ناو . ثةجنا ملَيون ديرار دياتر نةبَيت ( 50)خةرجكردنى طوذمةيةك لة 

 .هيض ئيلتيزامَيك  كةثشتيوانى تةرخانكراوى لةبودجةدا نةبَيت 
(  100)رج كردنى طوذمةيةكى هةية سةرؤكى فةرمانطةكانى نةبةسرتاو بةوةدارةت دةسةَيتى خة: دووةم 

سةد ملَيون ديرار دياتر نةبَي بؤ هةر كاَلةتَيك لةطةَل ِرةضاو كردنى خؤنةخسترة ناو هيض ئيلتيزامَيك كة 
 .ثشتيوانى تةرخانكراوى لةبودجةدا نةبَي 

 لةطةَل ِرَيز ماندا                                                  
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

 .دؤر سوثاس، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةم، كاك كةريم بؤ خوَيردنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
  .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان ـ عرياق/ بؤ 
 راثؤرتى ليذنةى ياسا/ ب 
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/  6/  2] و  رَيكةوتى[ى كوردى 8102/ ى نةورؤدى 16]ة لةرؤذى سَى شةمم,ليذنةى ياسايى 

ى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق (8002)دا كؤبووةوة بؤ لَيكؤليرةوةى ثرؤذة ياساى بودجةى ساَلى [ 8002
يدا بؤ (11/3/8002) ى رؤذى (1)كة خوَيردنةوةى يةكةمى بؤكرا لة ثةرلةمان لةدانيشترى ئاسايى ذمارة 

دواى طيتتوطؤكردن و راطؤِريرةوة لةسةر ثرؤذةكة، ليذنة راثؤرت و راسثاردةكانى  ليذنةكةمانى ناردبوو،
 ــ:خؤى دةربارةى ثرؤذةكة بةم شَيوةى خوارةوة ثَيشكةش دةكات

ى ثَيرةوى ناوخؤيى ثةرلةمان، دةبوا ، بودجةكة لةسةرةتاى تشريرى يةكةم بةر (16)ـ بةثَيى ماددةى 1
 .نلةساَلى دارايى بطةيشتباية ثةرلةما

يش بدراية بة ثةرلةمان بؤ ئةوةى ئاطاى لة (8001)ـ دةبواية  كساب وكسابكاريى كؤتايى ساَلى دارايى 8
 .ضؤنَيتيى خةرجكردنى داهاتى ساَلى ثَيشرت ببواية 

بةجؤرَيك بريات بررَى كة ئةركو مةسةرةفى ( تةرشيقى ئيدارى) ـ ليذنة ثَيشرياددةكات كة سياسةتى 3
 .ةم بكاتةوةئيش ثَيكردن ك(نيتقات)
دياتر ( وةبةرهَيران) بودجةى سةرمايةداريى ( نيتقات)ـ هةروةها، ثَيشرياددةكةين كة ئةركو مةسةرةفى 6

 .بكرَيت بؤ ئةوةى طةشةثَيدان بَيتةدي
بةباشى دةدانَى كةلة تةرخانكردنى خةرجةكانى وةبةرهَيراندا، برةماى هاوسةنطى لةنَيوان كةرتة , ـ ليذنة5

ةضاوبكرَيت، هةروةها لةسةر رؤشرايى هاوسةنطى نَيوان ثةرةثَيدانى بيراى ذَيرخان و جؤربةجؤرةكاندا ر
 .رةضاوبكرَين( ايولويات) ثرؤذةكانى بةرهةمهَيراندا برةماى لةبةرترةكان 

 . ـ بؤ جَيبةجَيكردنى ثرؤذةكان، ثَيويستة هاودةنطى لةنَيوان وةدارةتةكاندا هةبَيت 4
ثَيشيراديش , طانةى سةرةوةدا، ليذنة، سةرةتا تةئييدى ثرؤذةكة دةكات وـ لةطةَل رةضاوكردنى ئةو بِر1

دةكات كة ديباجةكةى بطؤِردرَيت، ضونكة ئةو ديباجةيةى لةثرؤذةكةدا هاتووة تايبةتة بةو دةرضواندنةى 
ى (1)كةلةييةن سةرؤكايةتى هةرَيمةوة داِرَيذراوة نةك لةييةن ثةرلةمانةوة، كة دةبوا بةثَيى كوكمى بِرطة

ى هةمواركراو هةرَيم تةخويل بكرَيت داِرش  و  1668ى ساَلى (1)لةياساي ذمارة ( 54)ماددةى 
تةبويبكردنى هةندَى لةماددةكانى ثرؤذةكة بةثَيى رةوشى ياسا تةشريعكراوةكانى ثةرلةمان دووبارة 

 .بكاتةوة
بؤ ( ضوارةم) كى بةذمارة ليذنة ثَيشرياددةكات كة بِرطةية, ـ دةربارةى ماددةى يةكةمى ثرؤذةكة 2

ديادبكرَيت تايبةت بَيت بة ئةركو مةسرةفى دةسةآلتى دادوةرى، ضونكة ئةم دةسةآلتة دةسةآلتَيكى 
ى ساَلى (83)ياساى ذمارة )) سةربةخؤية و، بةثَيى كوكمى ماددةى ضوارةمى ياساي دةسةآلتى دادوةرى 

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة..... ا هةيةبودجةى تايبةتى خؤى لة ضوارضَيوةى بودجةى طشتيد(( 8001
 : ..............يةكةم
 : .......................دووةم

 : ........................سَييةم
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 .دةسةآلتى دادوةرى( خةرجى)بؤ ئةركو مةسرةفى )      ( تةنيا بِرى : ضوارةم
ةى وضواردةم بؤ ثروذةكة ديادبكرَين ـ ليذنة ثَيشرياددةكات، دووماددة، بةدجنريةى ماددةى سياددةم و مادد6

 ــ:و، دجنريةى ماددةى سياددةمى ثرؤذةكةش ببيتة ماددةى ثاددةم، بةم شَيوةيةى خوارةوة
ياسايةك بؤ جَيبةجَيكردنى ياسايى بودجة دةردةضَيت، بؤ رَيكخسترى سةآلكيياتى : أ ـ ماددةى سياددةم

 .سةرفكردن
ومةنى وةديران و ييةنة ثَيوةنديدارةكان كوكمةكانى ئةم ثَيويستة لةسةر ئةجن: ب ـ ماددةى ضواردةم
 .ياساية جَيبةجَي بكةن

ئةسَلى ثرؤذةكة و راى ليذنةكةمشان لةسةر ثرؤذةكة، خبةنة ثَيش ضاوى , ـ تكاية فةرموون سةيرى بكةن و
 .ئةجنومةن بؤ ئةوةى طيتتوطؤى لةسةر بكات و راى لةبارى خؤى دةربارةى دةربرِبَيت

 ماندالةطةَل رَيز
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس، بؤ هةردوو ليذنةي، ليذنة ي دارايي و ليذنةي ياسايي، بؤ ِراثؤرتةكةيان من ثرسيارَيكم هةية 
لة ليذنةي دارايي، ئايا ئةو ِراثؤرتةيان كة ثَيشكةشكرد سةرنج و تَيبيريةكاني ليذنةكاني تر وةرطرياوة، يان 

 .انةتةنها تَيبيين ليذنةكةي خؤي
 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دواي  يش طة بةِراسس، ئَيمة ئةو تَيبيريانةي ليذنةي سةرضاوة ئاوييةكان، لةطةَل كشتوكاَل دواتر ثَيمان

و  ئةوةي ليذنةكةمان ِراثؤرتةكةي خؤي ئامادة كردبوو، لةبةر ئةوة بةداخةوة نةمانتواني سوود لةسةرنج
تَيبيريةكانيان ببيرني، هةرضةندة هةندَي تَيبيريمان هةية سةبارةت بةِراثؤرتةكانيان، بؤ منوونة ئةو 
ِراثؤرتانةي ئةوان ئامادةيان كردووة، ئيعتيماديان كردووةتة سةر بودجةي بةكارهَيران، بودجةي تةشغيلي 

دجةي ئيستيسماريية، ئةو داوايانةي لةكاَلةتَيكدا كة هةردوو وةدارةتةكة بودجةيةكي تريان هةية، كة بو
 .ئةوانيش كردوويانة دياتر ئةضَيتة ضوارضَيوةي بودجة ئيستيسمارييةكةوة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةي ليذنةكاني تر، ثةيوةنديةكان وئةواني تر، دؤر لة ليذنةكان سةرداني وةدارةتةكانيان كردووة،  
كردووة، سةبارةت بة بودجةي تايبةت بة وةدارةتةكان، ئايا  طيتتوطؤيان لةطةَل وةدارةتةكان

 .مويكةداتةكانيان ثَيشكةش بة ئَيوة كراوة، ئَيوة تةسبيتتان كردووة يان نا؟
 :دلَير ا اعيل كقي شاوةيس. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكانةوة ثَيمان طةيشتووة، ئةويش ئَيمة، تةنها راثؤرتَيك كةثَيمان طةيشتيَب، لةييةن ليذنةي ثةيوةنديي

سةبارةت بةو كؤبوونةوةيةي كة لةطةَل وةردش ويواندا كردوويانة، تَيبيريةكةشيان سةبارةت بةوةية كة 
 .هةندَيك تةمومذاويية، مةسةلةي بودجةكةو تَيي نةطةيشتوون، هيضي ترمان ثَيرةطةيشتووة، دؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةَل ليذنةي داراييداية، كاك كةريم تؤ ئةتواني بضيتةوة جَيطاي خؤت، نوقتةي نيزاميت موناقةشةكة لةط
 .هةية كاك باردان، فةرموو

 
 

 :بةِرَيز باردان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةديري دارايي هةرَيم كاك سةركيس ئاغا جان، لَيرة نية موناقةشةي ضي ئةكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةديري هةرَيم جَيطاي ئةو : دووش: ديري دارايي وئابووري لَيرة نية لةدةرةوةي هةرَيمة، ئةمة يةكوة
ئةطرَيـتةوة، لةطةَل ئةوةشدا كاك رةشيديش بريكاري وةدارةتة، ئَيمة ثاش ئةوةي لةطةَل سةرؤكي ككومةت 

رة نية، هةم هةردوو وةدير قسةمانكرد، بِريارماندا كؤبوونةوةكةمان دوا نةخةين،  لةبةر ئةوةي ئةو لَي
لَيرةن، كاك عو انيش وةديري ثالندانان، كاك سعديش وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، هةردوو 
وةدير لَيرةن دةتوانن قسة بكةن، دوايي ئةطةر ثَيويسس كرد ئةتوانني لَيرة ئيجادة وةربطرين و ئةتوانَيت 

 .طة، كاك شَيخ بايز وةديرةئةويش قسة بكات، لةبةر ئةوةي مةسةلةكة طرن
 :بةِرَيز باردان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك شَيخ بايز وةديري دارايي نية، ئةو قائيمةي خؤي ئةدات، من ئةدامن لة شوَيرَيك بودجةي 

ية، هاتووة، لة هةولَير نةهاتووة، وةكيل وةدير ئةبَي لَيرة بَيت، هيض شتَيك لةمة طرنطرت ن( 8001)ساَلي
 .وةدير بِروات خؤي لَي بشارَيتةوة، وةدير ئةبواية لَيرة بواية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة نية لةطةَل وةفدي ككومةت ضووةتة بةغداد، لةطةَل كاك نَيضريظان ضووةتة بةغداد، خؤ شاردنةوة 
وو، سَي، ضوار، ثَيرج، كةس، ئةطةر نية، مةسئوليةتَيكة ثَيشرت قةرار درابوو، وةفدةكة ثَيك بَيت لة يةك، د

كَيشةيةك هاتة ثَيش نةيانتواني جواب بدةنةوة، ثَيويسس كرد وةديري دارايي وئابووري جواب بداتةوة، 
 .ئةو وةختة ئةو طلةيية بكة

 :بةِرَيز باردان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤضي شةش مانطة بؤتان ناردووة جوابي نةداوةتةوة

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
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لةكاتي موناقةشةدا ئةو ثرسيارة بكة، وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي، وةديري ثالندانان، هةموويان 
تةمسيلي ككومةت ئةكةن، وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، هةر سَيكيان ئةتوانن بةناوي ككومةت 

 .ريش قسة بكةن، كاك كةمال قسة ئةكاتقسة بكةن، دةتوانن بةناوي وةدارةتي دارايي و ئابوو
 (:كةمال كةركووكي. د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
استة وةديري دارايي لَيرة نية، ئَيرة ثةرلةماني كوردستانة، ئةم بةِرَيزانة ئةتوانن هةموو بِريارَيك بدةن، ر

ي خؤمان تةئجيل ناكةين، قةرار ئةدةين، ئةوةي ثَيتان لةبةر ئةوةي وةديرَيك لَيرة نةبَيت، ئَيمة جةلسة
باش نية قبوَلي مةكةن، ئةوةي موناسب نابيرن رةدامةندي لةسةر مةدةن، خؤتان ويذدانتان بةكار بهَيرن، 
وا كار بكةن وةدير ئةمِرؤ لَيرة نية، جةلسةيةك تةئخري ئةكةين، بةياني وةديرَيكي تر نية جةلسةيةك 

ةمةلي نية، لةبةر ئةوة ثةرلةمان كاري خؤي ئةكات، بةِرَيز كاك بايز لَيرةية، ئاطاي لة تةئخري بكةي ئةوة ع
 .وردةكارييةكانة، ئةطةر شتَيك قةناعةتتان ثَيي نةهات هةروةكو خؤتان بِريار بدةن، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سؤدان خان
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
ئَيمة هةموومان خؤمان ئةدانني ئةوة نا ياسايية، وةدارةتي دارايي وةدارةتة، ئةوةي تريان وةدارةتي 
هةرَيمة، بؤ ئةميان ئةبَي وةديرةكة كادر بَيت، ساَلي ثاريش هةر جةنابي كادر بوو، بةآلم بؤ ئةمي تريان 

ردووة ئةيتواني سةفةر نةكات، ضونكة كة وةدارةتي دارايية وةدير كادر نية، ئةطةر بَلَيني سةفةري ك
وابزامن ئيقراري بودجةي هةرَيمي كوردستان لةوة طرنطرتة، وةديريش بؤي نية قسة بكات لةناو 

 .ثةرلةماندا، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان فةرموو
 :بةِرَيز خةمان درار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةَلَيت ئَيوة، با بضيرة ناو موناقةشةكةوة من ئةبيرم دوو سةبةبي دؤر سةرةكي  بةرَيز دكتؤر كةمال كة

كة 8001نةبووني بودجةي ساَلي : هةن، كة ئَيمة هةر نةتوانني بضيرة ناو موناقةشةكةوة يةكةميان
دا، وةديري دارايي ئةبواية خؤي لَيرة بوايةو باسي بكرداية بؤمان، ثار ئةو بودجةيةي كةئَيمة دةنطمان بؤ

ئةبواية لَيرة بواية، ئَيستاكة لَيرة نية  8001ئةوان ضؤن سةرفيان كردووة، كسابي خيتامي ساَلي 
كاتَيك وةدارةتي دارايي لَيرة نةبَيت، ئَيمة ضؤن بضيرة ناو موناقةشةيةك، خؤي ئةبَيت وةديري : دووةميان

ثار ضي كردووة ئةمساَل بةتةماي ضية دارايي لَيرة بَيت بؤ ئةوةي سياسةتي مالي ئةمساَلمان بؤ باس بكات، 
بيكات، ئةي ئَيمة ضؤن بضيرة ناو موناقةشةيةكةوة كة نةدانني ثار ضي كراوة و ئَيستاش بةتةماي ضني، 
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بةِراسس ئةم وةرةقةي ئةمساَل بؤمان هاتووة، ديسان جارَيكي تر هيض برةماكان و هيض ميعيارةكاني تَيدا 
ثَيم واية هةر ضوونة ناو موناقةشةي ئةم بابةتة ئةمِرؤ كارَيكي دروست  ديار نية، لةبةر ئةوة بةِراسس من

نابَيت، ئةبَي ضاوةِرَي بكةين وةديري دارايي با بَيتةوة، دؤر دووريش نية ئةتوانني ضاوةِرَيي بكةين، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل فةرموو
 
 

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل كةوَيزي
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

عادةتةن كةوةديرَيك ئةضَيتة ئيجادة بؤ هةر شوَيرَيك وةديرَيك دا ئةندرَيت وةكالةتةن، من ثرسيارَيكم 
هةية ئايا هيض جارَيك وةديري هةرَيم لةو ضةند جارةي كةوةديري ماليةي هةرَيم غائيب بووةو سةفةري 

 .وةديري مالية وةكالةتةن، دؤر سوثاسكردووة، وةديري هةرَيم كاك بايز هيض جارَيك بووة بة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غيتور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةباوةِري من مادام بةِرَيز وةديري ثالندانان ئامادةية، ئةو ئاطاداري ضؤنيةتي دابةشكردني بودجةكةو 

بةِرَيز وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي ئةويش ئاطاداري : دوو: يةك رَيكخستين بودجةكة بووة ئةوة
ووردةكارييةكانة، بةِرَيز كاك رشيديش كة ئامادةية بريكاري وةديري دارايي و ئابوورية، كةواتة ئَيمة ئَيستا 

بني ئةو  ئةتوانني لةِرَيطةي ئةو بةِرَيزانةوة ضؤنيةتي داناني ئةو بودجةيةو ووردةكارييةكان طوَيبيست
خاَلَيك، خاَلَيكي تريش ئَيمة ئةطةر ئةمِرؤ ئةم دانيشترة تةئخري بكةين جارَيكي تريش تةئخريي بكةين، 

بودجةكة تةئخري بووة بؤ ثةرلةمان، لةيي خؤمشانةوة تةئخريي بكةين، : خؤمان طلةييمان هةية ئةَلَيني
 .بكةين، دؤر سوثاسيستة طيتتوطؤ بةِراسس من بةِرةواي كةقي نادامن كة دوا خبرَيت، بؤية ثَيو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش هةموو شتَيك عةفوم ئةكةن ئةطةر ئيجادة هةبَيت، كةسَيك ئةطةر قسة بكات ِرةضاوي واقعي 
ثةرلةمان وثَيكهاتةي ثةرلةمان، وةدعي ككومةت وئةوانةي لةثَيش ضاونةبَيت، تةنها وةكو ثرةنسيث قسة 

ئَيمة لةهةموو شت طرنطرت ئةوةية كة ئَيمة : ثَيم واية خزمةت ناكات، يةكبكات، دوورة لةواقيع و 
بةشَيوةيةكي ِروون و شةفافيةتةوة دةمانةوَيت موناقةشةي هةموو بودجةكان و هةموو بابةتةكان بكةين، 

ي ئةوة لةيمانة هةر بؤيةش لةو ماوةي ِرابردوودا كاري باش كراوة، ليذنةي دارايي وئابووري بةدواداضوون
كردووة، فراكسيؤنةكان كؤبوونةواتي تايبةتيان كردووة، خةَلكي ثسثؤِر هاتوون، بودجةيان بؤ شةرح 
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كردوون، تةفسيالتيان بؤ داوة، طؤِرانكاريشمان كردووة لةسةر بودجةكة، ثَيتان بَلَيم ض طؤِرانكارييةك كراوة، 
نةبووة، كة ئةمة خياليف قانونة ثَيش بودجةكة هاتووةتة ئَيرة، بودجةي دةسةآلتي دادوةري تَيدا : يةكةم

ئةوةي بطاتة يي ئَيوة، ئَيمة خؤمان كؤبوونةوةمان لةطةَل كردوون داوامان كردووة، كة ئةبَيت بودجةي 
تايبةت بَيت و قبوَليان كردووة، ضؤن طؤِرانكارييان كردووة، بودجةي دادوةرييان ناردووة، جارَيكي تر 

بووة لةطةَل وةدارةتي دارايي، ليذنةي دارايي وئابووري قسةيان  بودجةي دادوةري مويكةداتي لةسةر
كردووة، خةمآلندوويانة بةشَيوةيةك لةبةر ِرؤشرايي ِرةئي ليذنةي دارايي ثةرلةمان دووبارة بودجةكةي 

داوامان كردووة كة ثَيشيرةي سوليتةي عةقار بداتة خةَلك، : دةسةآلتي دادوةري ضاككراوةتةوة، دوو
بردرَيت ثَيش ئةوةي بَيتة ئَيرة كؤبوونةوةمان كردووة لةطةَل وةديري دارايي و وةديري ميزانيةيةك دا

هةرَيم بؤ كاروباري دارايي وتوومانة ئةمة ويستَيكي خةَلكة، دةبَي ِرةضاوي بكةن و خؤشبةختانة ئةمة 
قي ثةرلةمان كة خةريكة ببَيتة قةرار، ناتوامن بَلَيم بووةتة قةرار ضونكة قةراري ككومةتة، بةآلم مةنت

مةنتقي خةَلكة ويسس خةَلكة، ئاراستةي ككومةتي هةرَيم كراوة ئومَيدم واية كة ببَيتة قةرارَيك ئةمةش 
ضاوةِروان دةكرَيت كة بودجةيةكي تةكميلي تةواوكراو لةييةن ككومةتي هةرَيمةوة، : قبوَلكراوة، سَييةم

بدرَيتة ئةجنومةني نوَيرةران بؤ قةرار داني، ئةو يةعين لةييةن ككومةتي فيدِرالةوة كة بِريار دراوة 
بؤ : بودجةيةي تةواوكراوة دؤر طرنطة بؤ ئَيمة، ضونكة ئةو ميزانيةي كةهاتووة عةجزي هةية، يةكةم

ِرَيذةي ئاوةدانكردن لةناو بودجةي هةرَيمدا دياد بكرَيت، ئةبَي : ثِركردنةوةي ئةو عةجزة، دووةميش
يةكي تةواوكراو كادر بكات، ثَيشكةشي ئةجنومةني نوَيرةراني عَيراق ككومةت لةو فةترةيةدا بودجة

وككومةتي عَيراقي بكات، بؤ ئةوةي ئةو ميزانية تةكميليية وةربطرين، جا لةبةر ئةوة من ثَيم واية ِراستة 
ن ثَيي وةديريش لَيرة نية، ناتوانني موناقةشامتان دواخبةين لةبةر ئةوةي وةدير لَيرة نية، ئةوة طلةييةكانتا

طةيشت، بةآلم ئةويش بة قةرارَيك رؤيشت، وةفدَيك تةشكيل كراوة بضَيت بؤ بةغداد، وةفدةكة بريس بووة 
دوو : دووش: لةو ناوانةي كةرؤيش ، ئةمِرؤ جَيبةجَي كراوة ناتوانني كؤبوونةوةكةمان دواخبةين، يةك

يكاري وةديريش لَيرةية، هةر ِرةئيةكي وةدير لَيرة كادرن ئةتوانن تةعبري لة ككومةت بكةن نةيانتواني بر
هةبوو ئةيداتة وةدير، ئةطةر رَيطامشان نةدا خؤي قسة بكات، كاك شَيخ بايز و كاك عو انيش ئةتوانن 
ِرةئيةكة ثَيمان بَلَين،  لةبةر ئةوة من ثَيم واية موناقةشة كردنةكةمان تةبيعية و دةبَي بةردةوام بني، 

م واية ناقانونية كة دةَلَين، با دواي خبةين لةبةر ئةوةي وةدير نةهاتووة، بةعةكسةوة ِرةئيةكةي تر من ثَي
هةر وةديرَيك نةيةت و موناقةشةمان دواخبةين ماناي واية، ئَيمة دةبيرة تابعي ئةوةي وةدير دَيت يان نا، 

ةويسس ئةبَي قةرارةكةمان وا بَيت وةدير بَيت يان نةيةت موناقةشةمان دوانةخةين و، ئةطةر دةرضوو ب
خؤي يان بةبِريارَيك نةهاتووة، يان بةويستَيك نةهاتووة، بؤ ئةوةي دوا خبرَيت ئةو وةختة خراثة دةبَي 

 .موكاسةبةي بكةين لةسةر ئةوة، كاك هيوا فةرموو
 :بةِرَيز هيوا صابر امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بة موشاغيب براسرَيت ئةوة باشة،  سوثاست ئةكةم بؤ ئةو وةصيتة، يةعين ئةوةي داواي شةفافيةت بكات،
وةَلآل من هةر ثرسيارَيك بكةم باشة، ئَيمة تاكةي بة ناوي ريعايةت بؤ واقيع بابةتةكان يةكاليي 
نةكةيرةوة، ئةو ثةرلةمانتارانة قسةيان كرد بابةتي بودجة، بابةتَيكي دؤر طرنطة، رؤذَيك تا دوو رؤذ تا سَي 

ئةوةي هةردوو وةديرةكة ئامادة بن لةجَيطاي خؤيايةتي، من وةكو  رؤذ يان هةفتةيةكيش دواي خبةين، بؤ
ثةرلةمانتارَيك وةكو ئةندامَيكي ليذنةي دارايي ئةم قسة ئةكةم، بةثَيي ئةوةي كةككومةت لة ساَلي 

جَيبةجَي  8001ِرابردوودا هيض يةك لة بِريارةكاني ثةرلةمان و مةرجةكاني بؤ قبوَلكردني بودجةي 
ة سةرؤكي ككومةت بَيت لَيرة هةندَيك قسةي لةطةَل بكةين، بؤ ئةوةي بِريارةكان نةكرد، ثَيم باش

 .وداواكاني ئةمساَليشمان بة ئاقاري ساَلي ثاردا نةِروات، سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عو ان باني ماراني فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي جةنابت باستكرد، ئةوة شتَيكي نوَيية بةنيسبةت ئَيمةوة، ئةبَي ئةطةر وةديريش لَيرة نةبَيت، ئَيمة 
قةراري خؤمان ئةسةثَيرني بةِراسس شتَيكي دؤر دَلخؤشكةرةية، دةستخؤشيت لَي دةكةين، هيوادارين ئةوة 

ة بودجةي هةرَيمي كوردستان لَيرة ثةسةند درَيذةي هةبَيت، بةآلم من ثرسيارَيكم هةية ئايا؟، ئةوة دوو ساَل
دةكرَيت، وةديرةكةي لَيرة نية، ساَلَيك قةيراكة، بةآلم دوو ساَل ئةمة ثرسيارَيمان بؤ دروست ئةكات، 
مةسةلة ئةوة نية كة دةكرَيت يان نا، بةِراسس ئَيمة بَلَيني يان نةَلَيني لةدةرةوة خةَلكي قسةي نةوعَيكي تر 

ةسةر يةك وةديري ِراستةقيرةي مالي نةيةتة ثةرلةمان كة بودجة تةمخني دةكرَيت، ئةكات، دوو ساَل ل
 .ئةوة بةِراسس جَيطاي ثرسيارة، لة ِرووي ياسايشةوة نادامن دةبَيت يان نا، كةقة جوا  بدةنةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد رفعت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبداهلل

 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة
من ثَيم واية تا ئَيستا وةدارةتي دارايي دوو وةدارةتة، لةبةر ئةوةي ميزانيةكاني سلَيماني و هةولَير جياية، 
بؤية كاك شَيخ بايز تةنها ئةتوانَي دييتاع لةميزانيةي سلَيماني بكات كة ضؤن سةرف بووة، هي هةولَير 

بَيت لَيرة بؤ ئةوةي جوابي ئةو ثرسيارانةمان بداتةوة، كة كةس نادانَيت، لةبةر ئةوة ئةبَي وةدير ئامادة 
يان بؤ  8001ثَيويست بوو لة ناردني بودجة تةفاصيلي سةريف بودجةي : دوو: لَيي ئةكةين، ئةمة يةك

برارديراية، لةو كاَلةتةدا ئةطةر خؤشي ئامادة نةبواية قةيراكة موناقةشةمان ئةكرد، بةآلم ئَيستا هيضمان 
نية، شةفافيةتَيك لةناردني ئةم بودجةي ئَيستا بؤ ثةرلةمان نية، بودجةش شتَيكي دؤر لةبةردةستدا 

 .طرنطة ئةطةر تةئجيلي بكةين تا كادر ئةبَيت وةدير ئةوة شتَيكي باشة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد ككيم فةرموو
 :بةِرَيز حممد ككيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ضاوةِرَي بووم يةك وةديري دارايي لَيرة بَيت، ضونكة ئَيمة ميللةتةكةمان هةموو ضاوةِرَي بوو، وةَلآلهي 

لةماوةي ساَلَيكي كابيرةي نوَيي ككومةتي يةكطرتوودا ئةو وةدارةتانة يةك بطرنةوة، يةك وةدارةتي 
ة، ضونكة ئَيمة دوو داراييمان هةبَيت، ضونكة ئةوةندةي من دانيبَيتم دؤر بةي ئةو تَيبيريانةي هةي

ت، ئةطةر واش وةدارةتي داراييمان هةية بودجةش بةشكراوة، ثَيش ئةوةي بَيتة بةردةستمان وةكو ئةوترَي
نية با ئةو برادةرانةي كةوا لَيرةن و ثةيوةنديان بةو قةدييانةوة هةية با ئيركاري بكةن، ضونكة وةكو 
دانراوة لة بةرثرسي باآلتر كة ثَيشرت وتوويةتي بودجةي كوردستان لةنَيوان هةردوو يدا دابةشكراوة، بؤية 

ريكارةكةي كة لَيرةية، ئَيمة دةبَي ئةو ثرسيارة ثَيش هةموو شتَيك كةداواي وةديري دارايي بكةين و ب
بكةين ئايا بؤ ميللةتةكةي ئَيمة يوادي نية، كابيرةيةك نةيتواني سَي وةدارةت يةك خبات لةماوةي ساَلَيكدا، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة هةموومان لةطةَل ئةوةداين كة ثَيويستة ميزانيةكة، ميزانيةيةكي شةفاف بَيت، كراوة بَيت، : يةك
ئةو دوو ِراثؤرتةي كة خوَيردرايةوة لةييةن : مةجالي موناقةشةو قسةكردنَيكي دؤري تَيدا هةبَيت، دوو

وة، كة ئةبَيت لةم جةلسانةدا ليذنةي دارايي و ماليةوة بةدةيان ِرةخرةي تَيداية كةئاراستةي ككومةت كرا
ميزانية ثةيوةندي بةذياني هةموومانةوة هةية، ثةيوةندي بة مةشاريعي ككومةت : موناقةشة بكرَيت، سَي

و خزمةتطودارييةوة هةية، بؤية قةت من لةطةَل ئةوةدا نيم كة تةئجيل بكرَيت، موناقةشة بكرَيت، 
وةدارةتةكان يةكرتي بطرنةوة لة هةمان كاتيشدا ئَيمة لةكاتَيكدا ئَيمة لة ناو ثةرلةمان داوا ئةكةين، 

ئيستيعدادمان نية لةطةَل وةديرَيكي مالية موناقةشة بكةين، كة وةديري هةرَيمة بؤ كاروباري مالية، بؤية 
من لةطةَل ئةوةدام كة موناقةشةكة بةردةوام بَيت، كراوة بَيت، هةموومشان ِراو قسةو موناقةشةمان لةسةر 

دةين بةِراشكاوانة، بةبَي هيض تةكةفوداتَيك بؤ ئةوةي موناقةشةكة مةجراي خؤي وةربطرَيت، ميزانيةكة ب
 .دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تكاية لةخؤتانةوة قسة مةكةن دوايي ناوتان دَيرم، لة موشاغيب بِرَيك قورسرت بةكار ئةهَيرم، ئةوةي 
مة داوا ئةوةي كة ئيعرتاد بطرن، ثَيشرت بتان وتاية ئَي لةخؤيةوة قسة بكات، من ئومَيدم وابوو لةجياتي

بكات لة هةمووي، يةك وةدير، يةك ميزانية خؤدطة ِرةئيتان وابواية، فةردتان  ئةكةين، يةك وةدير تةعبري
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بكرداية لةسةر ككومةت كة ئَيمة تةنها لةطةَل يةك وةدير موناقةشة ئةكةين، نةك ئَيستا بَلَين دوو وةدير 
 .، ئَيوة تةرسيخي تةقسيمةكة ئةكةن، كاك شَيخ بايز فةرموودابريشَيت

 :وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئَيمة كة ئامادة بووين لَيرةدا مةفرود بوو هةتا ثَيرَيش جةنابي كاك سةركيس ئامادة بَيت، كاك 
يش ئةبواية ئامادة بواية لةطةَلمانا، بةآلم كؤبوونةوةكاني ئةوَي واي كرد، من ئاطادار بووم لة نزيكةوة دَلشاد

بة ئيلحاكةوة كاك سركيسيان برد، ئةم شةويش لةشةودا تةلةفؤنيان كرد وتيان ئةبَي بةياني هةرضؤنَيك 
ةلةي دؤر طرنطة، خؤشتان ئةدانن بَيت كاك دَلشاديش بطاتة ئةوَي، ضونكة ديارة مةودوعةكة يةك، دوو مةس

ضية؟، ثَيويسس بةوان ئةكرد كةئامادة بن، بةنيسبةت ميزانيةوة كة ئَيستا ئةم خوشك وبرايانة ئةَلَين 
بةِراسس ئةم ميزانية بة موشتةرةكي دانراوة، ليذنةي موشتةرةك دايراوة، سَي كةس لة ئَيمة لةوةدارةتي 

سيش لةوةدارةتي دارايي و ئابووري، موختةسةري ئةو شتانةش ثاش هةرَيم بؤ كاروباري دارايي وة سَي كة
ضةندين كؤبوونةوة لةطةَل وةدارةتةكاندا ئةوة بةتايبةتي ميزانيةي تةشغيلي بةنيسبةت ميزانيةي 
وةبةرهَيران، ئةوة جةنابي كاك عو ان نوَيرةرةكاني لةوَي بووة لةطةَل ئةو ليذنةية ئةوانيش دانيشتوون، 

ن تةواو كردووة و ثاشان ئةوة هاتووةتة بةردةم كاك سةركيس و كاك عو ان و خؤشم، بة ئةو ئيشانةيا
ئامادةبووني وةكيلي وةدارةتةكان، ئَيمة ئةوةمان موناقةشةكردووةو ئيمزامان لةسةر كردووة، هاتووةتة 

 خؤي ئةجنومةني وةديران و ثاشان هاتووةتة ثةرلةمان، ديارة ئةوةي كة لةناوضةي ئَيمةداية وةخس
وةدارةتي مالية فيعلةن بووة بةدوو بةشةوة، فيعلةن واية وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و وةديري 
دارايي و ئابووري، بؤ مةعلوماتي هةموو ييةكتان من هةموو دةسةآلتةكاني وةديري دارايم هةية، بةثَيي 

وة، دةست و دائريةكاني وةدارةتي كراوم، خؤشي لة سةرةتاوة هةر بةو شَيوةية هاتو ئةو تةخويلةي كة
دارايي و ئابووري ئيدارةي سلَيماني، ئَيستا لةذَير دةسةآلتي وةدارةتي هةرَيمة بؤ كاروباري دارايي، هةموو 
مامةَلة داراييةكان ئةكات و ئيشة داراييةكان ئةكات، بةثَيي ئةو تةخويلةي كةكراوة، ئَيستاكةش من 

خؤم وةكو جةنابت فةرمووت، من بيخوَيرمةوة دؤر دياترم دةوَيت، بةآلم  بةِراسس ئةطةر بَيت وِراثؤرتةكةي
ئةوة تةفسيلة لةسةر ضؤنيةتي ميزانية كةهاتووة، وة ضؤن بووة، ضؤنة، ضةندة، لةدواي كاكيمة ضةندة، 
لةدواي ئةوانة هةر هةمووي بةتةفسيلي و بةذمارة، ئَيمة نووسيومانة، دوورو درَيذة، بةآلم ئةوةي لة 

رتي بةِرَيزان هاتووة، ليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي، بةِراسس ئَيمة وةكو وةدارةتي مالية تةئيدي ِراثؤ
هةر  إنشاء اهللئةكةين، ئومَيدةوارين ئةمساَل دؤر بةباشي جَيبةجَيبكرَيت، لةييةن وةدارةتي مالييةشةوة 

، ئَيمة مويكةدةيةكي ئةوتؤمان يةك وةدارةتيش ئةبَيت، ئةوةي كةهاتووة لةناو فةقةرةكاندا بةِراسس
لةسةري نية، ِرةنط هةية يةك مويكةدةمان لةسةري هةبَيت، وةخس خؤي ئيتييتاقمان كردبَي وتوومانة 
سَي مانط كةمة بؤ ِراثؤرتة داراييةكان، با شةش مانط بَيت، بةآلم ليذنةي دارايي سَي مانطي تةئيد كردووة، 

مةودوعة وجَيبةجَيي ئةكةين، بةنيسبةت ئةوةوة كةيةك بودجة  ئَيمةش وا لةطةَلياندا ئةبني بؤ ئةو
هةبَيت، بؤ ئةم سَي وةدارةتةي كة ئَيستا يةكيان نةطرتؤتةوةو ئةبَي يةكبطرنةوة، من لَيرةوة ئةيَلَيم وةكو 
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وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي، ِراستة ككومةت قةت يةكطرتوو نابَيت، ئةطةر وةدارةتي مالييةكان يةك 
ةطرن، ئةمة كةقيقةتة، بةآلم ئةمة لة دةسةآلتي وةديري ماليةدا نية، كة ئَيستا هاتووة لَيرةدا دانيشتووة، ن

يان لةدةسةآلتي وةديري هةرَيمدا نية، كة ئَيستا هاتووة لَيرةدا دانيشتووة، ئَيمةش تةئيدي ئةوة ئةكةين، 
وي تةكريكي و فةنيةوة كة يةك نةطرَيتةوة، ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين، هيض كؤسثَيكي ئةوتؤش نابيرني لةِرو

وة كؤتاييشي ثَي دَيت، بةآلم باسي إنشاء اهلل ثَيشم واية ئةوةي كةمن خؤم طوَيم لَي ئةبَيت، يةك ئةطرَيتةوة 
شتَيكي سةير ئةكرَيت، باسي ئةوة ئةكرَيت، وةلةو عةفوم بكةن كةئةَلَيم سةير ئةَلَين ئَيستا ئةبَيت 

، من ثرسيارَيكم هةية، ئةي ئةطةر بةياني فةرةدةن وةدارةتي كشتوكاَل و وةدارةتي بودجةكان يةك بطرَيت
ئاودَيري يةكي طرت، بودجةكانيان ئةوةندة دةمحةتة يةك بطرَيت، نةخَير بةيةك ئةمر تةنها ِرةقةمة 

رَيت، ئيزافةي ِرةقةم ئةكرَيت، هيض موشكيلةيةك نية، ئَيستا ئيزافة بكرَيت يان دة رؤذي تر ئيزافة بك
ئةمة بةِراسس نابَي ببَيت بةكؤسث، خؤي ئةمة وايةو هةموو وةختَيك وابووة، جاري وا هةية وةدارةتيش 
هةر ئةمَيرَيت، ئةجنومةني وةديرانيش هةر ئةمَيرَيت، ئيحتييتاد بةوةدعي خؤيةوة ئةكات، بةآلم ككومةت 

وةش ياساكة ئةبَي دةربضَيت، دواي قةراري دةجمي دوو وةدارةت ئةدات، كة ئةو قةرارة ئةدات، لةدواي ئة
 .ئةوةش هةر خؤي ئيعتيادي ميزانيةي ئةم ئةضَيتة سةر ئةوي تريان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دؤر سوثاس، كاك عو ان شواني وةديري ثالندانان، فةرموو

 :وةديري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِرايةكاني ليذنةي دارايي ئةكةم، بةتةواوةتي دؤر شس باش و مويكةداتي باشيان داوة،  من تةئيدي هةموو

بةس يةك جواب بؤ ئةو برادةرانة كة ئةَلَين، موناقةشة با نةكرَيت، ئَيمة لَيرة دانيشتووين سَي وةديرين، 
ان ثَيرةكرد وةكو كاك وةكيل وةديرَيكيش دانيشتووة، با موناقةشةكة دةست ثَيبكات، ئةطةر بَيتو قةناعةتي

كةمال فةرمووي، ئةكرَي ئةمة تةئجيل بكرَيت بؤ ِرؤذَيكي تر، بؤ كاتَيكي تر، بةآلم كات دؤر درةنطة ئَيستا 
داية، بةتايبةت من لةسةر بودجةي وةبةرهَيران قسة ئةكةم، مةشاريع تةئخري ئةبَيت، سَي  6خؤي لةمانطي 

خؤي لة فةصَلي دستاندا ئيشي بؤ ناكرَيت، هةمووي شةش تا مانط و نيومان لةسةر ِرؤيشتووة، كوردستان 
كةوت مانطي بؤ ئةمَيرَيتةوة، تا ميزانية موصادةقة دةكرَيت لةييةن بةِرَيزتانةوة، تا ئةضَيتة سةرؤكايةتي 
هةرَيم تا دةطةِرَيتةوة، تا تةعليماتي ثَي دةرئةضَيت، خؤي تةئخري تر ئةبَيت، بةِراي من با موناقةشةكة 

ثَي بكةين، ئةو موناقةشاتانةو ئةو مويكةداتانةي كة ئَيوة هةتانة، دةكرَي جةنابي كاك بايز وةكو  دةست
وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و مريش يارةمةتي ئةدةم، لةبةشي وةبةرهَيراندا، بؤ جواب دانةوةش 

سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش  كاك ِرةشيد مةوجودة، ئةطةر ِرةئيتان و قةناعةتتان نةبوو، ئَيوة خمةوةلن،
ثةرلةماني كوردستانة، كةقي هةية موصادةقة نةكات، كةقي هةية طؤِرانكاري تَيدا بكات، كةقي هةية 
هةرضؤنيةك داوا ئةكات وابَي، بةآلم تةئخري كردني ئةوة بةبةهانةي ئةوة كة وةديري دارايي كة ئةبواية 

يةكي دؤر طرنطة، كة طرنط ترة، بةِرةئي من ئةويش لَيرة بواية بةهؤي مةسةلةيةكي ِرة يةوة كة مةسةلة
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مةسةلةي قانوني تةوديعي واريداتي دةوَلةتة لةعَيراقدا، كة مةسةلةيةكي دؤر طرنطة، كة ضؤن بتوانَي 
كورد بةشداري لةو موناقةشةيةدا بكات، بةشدارن برادةران لةبةغدا، بؤية من داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان 

ئةكةم، كة موناقةشةكة دةست ثَيبكرَيت بؤ ئةوةي مويكةداتةكان ضي هةية، ئةكةم، لةجةنابيشتان 
دةتوانني وةآلم بدةيرةوة، ئةوةشي كة نةمانتواني ئَيوة كةقي خؤتانة ئةتوانن هةر كةسَيك دةعوةت بكةن، 

 .دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن تةنها كةقم دا بةضةند كةسَيك لةبةر دؤر كةس دةسس بَلرد كرد و داواي كرد كة قسة بكات، بةآلم م
ئةوة طلةيي مةكةن، بيست وقسور كةس دةنطم نةداوةتَي كة قسة بكات، لةبةر ئةوة موكةدةد موشةخةص 

 .نية، فةرموو كاك بةَلَين
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بؤية ئةو مةسةلةي هاتة طؤِرَي، من هةر ئةوةندة مومكيرة، طلةييةكةي من بةدةسس جةنابت طةيشتيَب 
دةَلَيم لة جةلسةي ِرابردوو، وةديري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان داواي كرد، بؤ موناقةشةي ميزانية 
مةفرودة وةدير ئامادة بَيت، دةبا سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةو شتة لةبةرضاو بطرَيت، يان ئةوةتا ئةو 

ا خبستاية تا وةفدةكة دةطةِرَيتةوة، يان ئةوةتا وةكو كاك شَيردَل باسيكرد وةكالةت كؤبوونةوةي ئةمِرؤي دو
بةِرة ي بدراية، جةنابي سةرؤك ضةنديرجار ئَيمة لَيرة موناقشةمان كردووة كة مةسةلة هاتة سةر مالية، 

امان طرتووة ثةيوةندي بة ماليةوة هةبَيت، ياسايةك، ثرؤذةيةك، ثةيوةندي بةماليةوة هةبووة، ئَيمة ِر
وتوومانة ئةبَي ئةو ثرؤذةية بدرَيتة ككومةت، ضونكة ثةيوةندي بةماليةوة هةية، ئةوة ثةيوةندي بة 
ميزانيةي تةواوي سةرتاسةري كوردستانةوة هةية، لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةطةر دوو وةديرمان نية قبوَلمانة، 

وَلمانة، بةآلم ئَيمة دوو وةدارةتي ماليةمان جةنابي شَيخ بايز كة وةديري هةرَيمة بؤ كاروباري دارايي قب
هةية، لةبةر ئةوة بةِراسس مةفرودة كة وةديري مالية لَيرة ئامادة بَي، بؤ موناقةشة كردني ميزانيةكة، 
مومكيرة برادةران دؤر داخلي موناقةشة بوون، كةق نية داخلي موناقةشة بن، يةعين ئَيمة ئةطةر بِريار 

ين ئةو وةختة، داخَلي تةفاصيل ئةبني ئةو برادةرانةي كةباسيان كرد، ئةو دوو بدةين كة موناقةشةي بكة
ديار نية، ئةمة لةكاتي موناقةشةدا باس ئةكرَيت،  8001وةدارةتة بؤ يةك ناطرَيتةوة، بؤ كساباتي 

ثؤرتي ِراثؤرتي ليذنةي دارايي هةية، كةوا ِراثؤرتَيكي ِرَيكوثَيكة، مويكةداتي جدي تَيداية، هةروةها ِرا
ليذنةكانيش هةموويان هةية، من بؤ خؤم لة ليذنةي كشتوكاَل و ثةيوةنديةكاندام تا ئَيستا ئَيمة لةطةَل 

 .ضوار وةدارةت موناقةشةمان كردووة، ِراثؤرتيشمان هةبووة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جَيدا نية، لةبةر ئةوة خؤتان ثَيشرت داواي وةديرَيكتان ةخرةكةت بؤ سةرؤكايةتي ِرةدي ئةكةمةوة، لةر
كردبوو، دوو جار دواخرا،  لةبةر ئةوةي وةدير ِرؤيشتوو سةفةري كرد، طلةيتان لة ئَيمة كرد وتتان با 
سةفةريشي كردبَي لَيرة با موناقةشةي بكةين بةغيابي ئةويش، ئَيمةش لَيرة ئيعالمنان كرد بوو سَي رؤذ 
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ة دةعوةتي ئَيوةمان كردووة بؤ ئةو كؤبوونةوةية، بةرنامةي كارمان ئيعالن كردووة، بة دةبَيت، وتومان
وةديرةكامنان ِراطةياند دوايي لةثِر ئيجاب كراوة كة وةفدي ككومةت بضَيتة بةغدا، جارَيكي تر ئَيمة 

وعَيكي تر بةرنامةي كارمان ئيعالن بكرداية بَلَيني دوامان خستووة، لةبةر ئةوة ديسان ئةهاتن بةنة
ِرةخرةتان ئةطرت، لةبةر ئةوة ِرةخرةكةت لةجَيطاي خؤي نية، دوو كةسي تر قسة ئةكات، دوايي ئةخيةمة 
دةنطةوة، كاك خورشيد وكاك ئارام، فةرموو كاك خورشيد، ئةدانن ضية دوو كةس قسة بكات، يةكَيك 

 .لةكةي قسة بكات، فةرمووموئةيد، يةكَيك موعارد، با بزانني كاك خورشيد ض قسةيةك ئةكات، موقابي
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي خوشك وبرايان وتيان دؤر ِراستة، بةآلم وةكو جةنابيت ئيشارةتت ثَيدا، ئامادة نةبووني وةديري 

ري هةرَيم بؤ دارايي بةِرةغبةتي خؤي نية، وةكو ئيشارةتتان ثَيكرد بؤ شتَيكي طرنط ِرؤيشتووة، مادام وةدي
كاروباري دارايي و وةديري ثالندانان لَيرة ئامادةن، و ئامادةشن جوابي هةموو شتةكان بدةنةوة، خؤشيان 
ئيستيعداديان هةية، دةشَلَين ئَيمة ئاطادارين، بؤية تةئجيل كردنةكة هيض ثَيويست ناكات، ِرةئم واية كة 

 .ت، سوثاسبةردةوام بني لةسةر موناقةشةكة و تةئجيل كردني ناوَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

برادةرَيكي تر بيةوَيت بةردةوام نةبني لة موناقةشةكة، يان داواي دواخستين بكات، كَي داواي دواخستين 
 .ئةكات لةبةر ئةوةي وةدير لَيرة نية، كاك حممد فةرةج، فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةم موناقةشةية درَيذة ئةكَيشَيت، بةئةجناميش ناطات، بةآلم ثَيشريارَيك ئةكةم، ئَيمة وةَلآل من وا ئةدا
لة ياساي ِراوَيذكاريدا كةوتيرة بةر ئاو ئةرَي و نةرَي، ياساكةمان دواخست، ئَيمة ئَيستا هةر لة ئةساسةوة 

َيكدا، دوو كةس نية تةنها دوو طرفس دؤر طةورةمان هةية، هيض بوارَيك، هيض وةدارةتَيك لة هيض ككومةت
لة هةموو ئةو : يةك كةسة، كةوا بوو ئَيمة هةر لةئةساسةوة كةوتيرة بةر طرفتَيكي طةورة، ئةمة يةك،  دوو

دوو ِراثؤرتانة ئةوة وةديري هةرَيميش بؤ كاروباري دارايي شَيخ بايز داني بةوةدا نا، كة ئةبواية فيعلةن 
ةوا بوو ئَيمة ئَيستا دوو طرفس دؤر طةورةمان هةية، ئةم دوو باسَيكي لَيوة بكراية، ك 8001بودجةي 

طرفتة ئَيستا ثةرلةمان بةر لةوةي بضيرة ناو موناقةشةكانةوة، قةسةي لةسةر ناكات، بيداتةوة بة 
 8001بَيتة ناو ئةم ياساية، بةر لةوةي ئَيمة موناقةشةي  8001ئةجنومةني وةديران، كساباتي خيتامي 

بؤضي هةر لة ئَيستاوة نةَلَيني يةك وةدارةتي مالية با ئةوان هةر بؤخيان كةتا يةك  ئَيمة: بكةين، دوو
ئةطرنةوة، با خؤيان بةشي بكةن، بةآلم ئَيمة ئَيستا لةناو ئةو بودجةيةدا تةنها يةك وةدارةتي مالية 

هةبَيت، هةبَيت، تةنها يةك وةدارةتي ناوخؤ هةبَيت، يةك وةدارةتي ثَيشمةرطة هةبَيت، يةك ئاسايش 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةئيةك داوا ئةكات كة مادام وةديري دارايي و ئابووري لَيرة ةئي جياوادة، ردؤر كةستان قسةتان كرد، دوو ر
نية، با دانيشترةكة دوا خبرَيت، ِرةئيةكيش كة هةردوو وةديريش تةئكيديان كردةوة، كة بةردةوام بني، 

 .ةئي خؤيان بَلَين لةسةر ئةوة، فةرموو كاك دكتؤر دلَيركةد ئةكةم ليذنةي ماليش ِر
 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي و ئابووري، ثَيمان ضاكة طيتتوطؤ لةسةر بودجة دوا نةخرَيت، بةمةرجَيك ئةطةر 

بووري، بتوانَيت جوابي ثرسيارةكامنان بداتةوة و كَيشةي بةِرَيز وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئا
 .نةبَيت لةو مةسةلةيةدا، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةتواني جواب بدةيتةوة كاك شَيخ بايز، فةرموو
 
 

 :وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس هَيراني ميزانية بؤ ثةرلةمان و تةقديم كردني و هاتين بةم شَيوةية، بةنيسبةتي ئَيمةوة 
بةتايبةتي ئَيستا هةر سَيكمان دانيشتووين، شتَيكي غةريب نية، هةر سَيكمان ئةوة ضةندةها ساَلة ئَيمة لةو 

انة ئيشي خوارةوةي وةديرة، بوارةدا  ئيش ئةكةين، كةتاكو بةنيسبةتي خؤمشةوة وةكو وةدير ئةم ئيش
بةآلم قانونةكةي ثةرلةمان واية ئةبَي وةدير لَيرة جواب بداتةوة، ئيال مةفرودة ئةمة ليذنةيةكي فةني 
وليذنةيةكي تايبةتي كة ئةوانةيان ئامادة كردووة، بَيت وةآلم بداتةوة، بةس بةداخةوة هةر لَيرةشةوة ئةو 

ؤِردرَيت، ضونكة ئةطةر ببواية ليذنةكاني داناني ميزانية لةطةَل ئيقرتاكة ئةكةم بةِراسس كةقة، ئةوة بط
ليذنةي دارايي ثةرلةماندا، ئةم مةودوعانةيان ثَيشرت هةمووي شتَيكيان باس بكرداية، رةنط هةية دؤر لة 

 .داواكاريي و شتةكانيش كةدف بكراية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ايزيش بوو، هي كاك عو انيش بوو، رةئي ليذنةي دارايش بوو، ةئي كاك شَيخ بئَيستا طوَيتان لة ر

بةتايبةتي ئاماذة بة رةئيةكةي كاك عو ان دةكةم، كة وتي دؤر لة ثرؤذةكان ِراوةستاون، هةتا بودجة 
ثةسةند نةكرَيت ناكرَيت ئةو شتانة بكرَيت، واتة ثارةكة سةرف بكرَيت، غةيري مةعاشات و شتين دةروري 

اكة مادام بودجةكة نةهاتووة بؤ ثةرلةمان سةرف ناكرَيت، ئةو موقتةرةكةي كة ضةند نةبَيت، ئَيست
ئةندامَيكي ثةرلةمان داوايان كرد لةبةر ئامادة نةبووني وةديري دارايي و ئابووري لَيرة، دواخبرَيت كَيي 

، كَي لةطةَل كةس 68لةطةَلداية با دةسس بَلرد بكات تكاية؟، يةعين بؤ تةئجيل كردني ئةم دانيشترة، 
كةس، دانيشرةكةمان دوا دةخرَيت تا وةدير ئامادة  60ئةوةداية كة بةردةوام بني لة دانيشترةكةمان 

 .دةبَيت، كؤتايي بةدانيشترةكةمان دَيرني بةخَيربَين سةرضاوان
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 04/4/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     16/6/8002رَيكةوتي  شةممة دوو رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 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( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668هـةمواركراوي سـاَلي   ي (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  
ي (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بةم  دا 16/6/8002ي ثَيشريوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 
 :شَيوةية بَيت

 .بة رؤذي جيرؤسايدكردني طةلي كوردستان 16/6رؤذي  طيتتوطؤكردن لةسةر راطةياندني -1
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشـترى ئـةمِرؤ تايبةتـة بـؤ طيتتوطـؤ كـردن لةسـةر        , دانيشـترةكةمان دةكةيرـةوة  بةناوى طةىل كوردسـتان،  

انى ثـاكى شـةهيدانى ئـةنيتال و    سةرةتا بؤ طي, رؤذى جيرؤسايد كردنى طةىل كوردستان 16/6/8002رؤذى 
, داواتـان لَيدةكـةم سـاتَيك بوةسـ     , شـةهيدانى كيميابـاران و هـةموو شـةهيدان و طـةىل كوردسـتان و ئـادادى       

 .فةرموون
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ــةم     ــةنيتال دةك ــارى ئ ــةس و ك ــاَل و ك ــة مر ــارة ل ــةو ذم ــةخَيرهاترى ئ ــدارن  , ب ــةَلمان بةش ــرة لةط ــة لَي ــةر , ك ه
نكة لةطةَليان دانيشتني ثَيش ئةوةى بَييرة ئَيرة، داواى لَيبوردنتان ضو, لةبةرئةوانة دانيشترةكةمان دواخرا

رذَيمــى ديكتــاتؤرى صــةدام , بيســت ســاَل لةمةوبــةر رذَيمــى طــؤِر بــةطؤِر ضــوو, لَيدةكــةم بــؤ ئــةو دواكةوترــة
لــةرؤذانَيكى وةكــو ئــةمِرؤدا قؤنــاغَيكى تــرى  , لةسياســةتى بةكؤمــةَل كوشــ ، لــةناوبردنى طــةىل كوردســتان 

ئـةو  , شاَيوَيكى تر لة جيرؤسايدى طـةىل كوردسـتان كةناسـرا بـة عةمـةلياتى ئـةنيتال دةسـتى ثَيكـرد        , دطةيان
هـةر  , ويسـتى ئـةوة بـوو طـةىل كوردسـتان لـةناو بـةرىَ       , دذ بـة دميوكراتيـة  , دذ بة مرؤظـة , رذَيمة دذ بةطةلة

وانني لَيـرة ئامـاذة بـةو    دةتـ , ئـةم سياسـةتةى بـةردةوام بـووة    , لةوةتةى دةسةَيتى بةدةست خؤيةوة طرتييـة 
ــةين   ــةكانى بك ــةتةو قؤناغ ــةورةكانى , سياس ــة ط ــى     , قؤناغ ــدانى كردن ــاش دير ــةَل ث ــترى بةكؤم ــةر لةكوش ه

ثـَيش ئـةوةش تَيكـدان و    , دواتـر كوشـترى بةكؤمـةَلى باردانييـةكان    , دةربةدةركردنيان بـؤ ئَيـران  , فةيليةكان
ــةلَ      ــروورى لةط ــةر س ــتان لةس ــةكانى كوردس ــى دَيهات ــران كردن ــوريا   وَي ــا و س ــران و توركي ــتانى ئَي و , كوردس

راطواســترى بةكؤمــةَلى هــةداران خــةَلك بــؤ خــوارووى عَيــراق بةمةبةســتى لــةناو بردنيــان وةكــو نةتــةوة و   
, 1621دواتر شـاَيوى كوشـ  و بـِرين هـةر بـةردةوام بـوو تاطةيشـتة سـاَلى         , بةمةبةستى طؤِريرى رةطةديان

رذَيـم  , مةَل كوش  و تَيكدانى دَيهاتةكانى تـر كـة مـابوون دةسـتى ثَيكـرد     شاَيوى بةكارهَيرانى كيميا و بةكؤ
ئـةو ذمـارةى   , لـةو رةفتارانـةى كـة دذى طةلةكـةمان ئـةجنامى دا، هـاووَيتى بوونـة قوربـانى        , لةو سياسةتةدا

هـةدار   128رةطـةد ثةرسـت و دوذمرانـة بـةذمارةى رة ـى كـة ناسـراون        , كةبوويرة قوربانى ئةو سياسةتة
بةثَيى قةرارى مةككةمةى جيرايةتى عَيراقى كة تاوانباران ثاشـى رووخـانى رذَيمةكـةيان طةيشـترة      ,كةسن

, تـاوانى جيرؤسـايد  ,  ئةو تاوانة دةضَيتة ثاَل تاوانى بة كؤمـةَل كوشـ   , كوكمى عةدالةت و كوكمى ميللةت
تن لةخوَيرى ئةو شةهيدانةى نةك تةنيا بؤ ياد كردنى ئةم كارةساتة، بؤ دةست طر, ئةمِرؤ لَيرة كؤدةبيرةوة

ئـةو دةسـتكةوتانةى ئـةمِرؤ    , رَيطـاى ئـادادي و رَيطـاى دميوكراسـى و    , كة هةميشة ديردوون و لةياد ناضـرةوة 
قــةردارى ئــةو رَيبادةيــة كــة بــةخوَين  , هــةمووى قــةردارى ئــةو شــةهيدانةن , بةدةســت طةلةكــةمان هــاتووة

, لةو تاوانبارانـة ئـةمِرؤ ضـةند مـانطَيكى بةسةرداضـووة     كوكمى داد كة سةثَيررا بةسةر ذمارةيةك , ئاودراوة
لَيـرةوة داوا دةكـةين كـة قـةرارى مةككةمـة      , هَيشتا تاوانباران نةطةيشتوونةتة جَيبةجَي كردنى كوكمةكـة 

ببَيتة دةرسَيك بؤ هةموو ئةو كةسـانةى كـة باوةِريـان    , ئةو تاوانبارانة بطةنة سزاى خؤيان, جَيبةجَى بكرَى
ببَيتـة  , باوةِريان بة ديكتاتؤريـةت هةيـة  , باوةِريان بة لةناوبردنى ميللةتَيك هةية, ك هةيةبة كوشترى خةَل

دان بـةمافى  , دان بـةمافى طةلـةكانيان نـاهَيرن   , دةرسَيك بؤ هةموو ئةو كوكمةتانةى كة دذى دميوكراتيةتن
, دادثةروةريانـة بـووة   دؤريـش , بِريـارى ئـةو مةككةمةيـة بِريـارَيكى دؤر طرنطـة     , كوريةت و ئادادى ناهَيرن

ئـةم  , ناسـاندنى بةجيرؤسـايد  , بةَلكو هةَلسـةنطاندنى ئـةو تاوانانـة بـووة و    , تةنها سزادانى تاوانباران نةبووة
لةسـةر  , لةسـةر ئاسـتى كوردسـتان   , ناساندنةى مةككةمـةش بـة جيرؤسـايد قةرارَيكـة رةنطدانـةوةى دةبَيـت      

ئـةو  , ثَيويسـتة لةسـةر شـانى ثةرلـةمانى كوردسـتان     , دالةسةر ئاستى ناوضةكة و هةموو دنيـا , ئاستى عَيراق
داوا بكات لةبـةر رؤشـرايى ئـةو بِريـارة ككومـةتي عَيـراق ئـةو تاوانـة بـة تـاوانى           , قةرارة بيكاتة بِريارَيك و

دواتر داوا لـة نةتـةوة يـةكطرتووةكان و هـةموو ييةنـةكان      , جيرؤسايد بةرامبةر بة طةىل كوردستان براسَيت
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ئةو قـةرارة  , يش هةميشة رَيز لة قةرارى مةككةمة و دواتر ئيرشااهلل ثةرلةمانى عَيراق بطرنئةوان, بكرَيت
لةييةكـةوة ثَيويسـتة   , ئةمةش رَيطا دةكاتةوة بؤ بةدواداضوونى ئـةو مةسـةلةية  , بةتاوانى جيرؤسايد براسن

دوابةدواى ئةو تاوانبارانـة   ,قةرةبووى ئةو تاوانانة بكرَي  بؤ كةس و كارى قوربانيانى ئةنيتال و كيمياباران
بضن كة سةرتاسةرى دنيا لَيرة و لـةوةىَ خؤيـان شـاردؤتةوة و دةسـتيان هـةبووة لـةهاوكارى كردنـى رذَيمـى         

بؤ ئةوةى ئةوانيش بةسزاى خؤيـان بطـةن و ثَيويسـتة ئـةوانيش ئةطـةر شـةريكات       , بةغداى طؤِربةطؤِر ضوو
هـةروةها لَيـرةش   , ةمول بكةن و باجى ئةو تاوانانة بدةنبا مةسئولياتى خؤيان تةك, ئةطةر دةوَلةت بن, بن

ــةوة و براســرَيت     ــاد بكرَيت ــةم رؤذة ي ــَى ئ ــر  , دةب ــانى ت ــو رؤذةك ــة  , وةك ــةهيدمان هةي ــة رؤذى ش رؤذى , ئَيم
, ئةم رؤذةش كةقة وةكو ئـةنيتال براسـرىَ  , رؤذى ئةنيتاملان هةية, رؤذى ذيرطةمان هةية, كيميابارامنان هةية
بةَيم ئةوةش راستة , ك بووة بةرامبةر طةىل كوردستان هةميشة بريرَيكة سارَيذ نابَيـتةوةراستة ئةمة تاوانَي

بؤ دوارؤذمان , بؤ نةتةوةكةمان, بؤ طةلةكةمان, كة هَيزَيك بؤخؤمان, ئةو بريرة كة سارَيذ نةبَيتةوة باشرتة
بـؤ ئـةوةى طةلةكـةمان    , نييةك رَيزى طةلةكةمان بيثارَيزىن و بةرةو ثَيشـةوة بضـ  , هةميشة كؤمان بكاتةوة
ئةمةش ئيجاب دةكات بـةوةى هـةر   , ئةو قوربانيانةى كة داويةتى بة فرِيؤ نةضَيت, بطاتة هةموو ئاواتةكانى

هـةموومان رَيـز لــةو رؤذة بطـرين و بــةرد رايبطـرين و بـةدواى كــةس و كـارى ئةنيتالــدا بضـني و خزمــةتيان        
رَى هـيض مرـةتَيكى نييـة و ئةركَيكـة لةسـةر شـانى       ئةو خزمةتـة هةميشـة دةَلـَيم ئةطـةر بؤمـان بكـ      , بكةين

ثـَيش ئـةوةى   , ثةرلـةمانتارَيك لـة هـةر شـوَيرَيكدا بَيـت     , دةسةيتدارَيك, هةموو كزبَيك, هةموو هاووَيتيَيك
بَيمة خزمةتى ئَيوة لةطةَل مراَينى ئةنيتال كة ئَيستا طةجنن و دؤريان لة خوَيردطا و دانكؤكان و ثةميانطاكان 

بـري  , راستة رؤذَيكى ناخؤشة و دانيشتريش لةطةَل ئةو مراَينة كة ئَيستا طةورة بوونة ئاسان نيية ,دةخوَيرن
بةَيم جَيطاى خؤشحاَلى بـوو  , هَيرانةوةيةكة بؤ ئةو رؤذة سةختانةى كة خؤمان بة ضاوى خؤمان بيريومانة

ئـةوةم بريكةوتـةوة و ثَيشـم    , ندةخوَيرن و بوَيرن و قسـة دةكـة  , كة دؤرم ديت خوَيردكار بوون لة دانكؤكان
يان لة كةس , يان لةباوك بَيت, كارةسات كة دةبَيت لةدايك بَيت, وتن لةرَيطادا تةماشاكردنى ذيان دوو جؤرة

بـةدؤر شـَيوة ئـةم    , ئيرسان مراَلَيكة كـة كارةسـاتَيكى بةسـةردادَيت دؤر رةفتـارى لةطةَلـدا دةكـات      , و كار بَيت
جـؤرَيكى تـر هةيـة    , دةوام دةبَيت بةوةى كة ذيانةكةى بة طريان بةسةر بباتكةبةر, كارةساتة دةكاتة طريان

مـن ئومَيـدم وايـة كـارى     , بـؤ ئـةوةى دوارؤذى خـؤي و مراَلـةكانى رؤنـاكرت بَيـت و      , كارةساتةكة دةكاتة قوةت
وةت بـؤ  يان خزم و كةسى ئةجنامدراوة ببَيتة هَيز و ق, ئةنيتال ئةو تاوانةية كة بةرامبةر باوكيان ئةجنامدرا

ئةوةى كارةساتيان بةسةرهاتووة دؤريان ثياوى طةورة و ئادا و بوَيريان , ئةمة لة مَيذوودا دؤرة, دواِرؤذيان و
ئـةو كـةس و كارانـةى    , ئةو كضانةى ئةمِرؤ بيرـيم , ئومَيدةوارم كة ئةو كوِرانةى ئةمِرؤ بيريم, لَي دةرضووة

ئيرشـااهلل  , هةيـة و داواكاريةكانيشـيان هـةمووى رةوايـة    بوَيرانـة قسـة دةكـةن و داواكاريـان     , كةئةمِرؤ بيريم
لةطةَل كوكمةتى هةرَيمدا ئةوةى كراوة دةست خؤشيان لَيدةكةين و ئومَيـديش دةكـةين بـةدواى داواكانيـان     

موداخةلةيـةكيان ئامـادة   , بةيانى بةيانَيكيان ئامـادة كـردووة  , داوا لة ليذنةى ياسايى كاك كريم دةكةم, بضن
هــةميش ســةبارةت بــة , بؤيــة ديــاتر نةضــوومة نــاو تةفصــيالت , ؤ بــاس كردنــى ئــةم يــادةهــةم بــ, كــردووة

دواتر مةجال دةدةيـن ئةوانـةى   , مةسةلةى ئةوانةى ثةيوةندى بةقةرارى مةككةمة و ئةو داواكاريانة هةية
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بؤ  كاك كريم كة بةيانةكةى خوَيردةوة ئيرجا دةرطا دةكةيرةوة, ثةيوةنديان هةية بة مةسةلةكة قسة بكةن
 .فةرموو كاك كريم, قسة كردن

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيســتا بــةيانى ثةرلــةمان ســةبارةت بــة تاوانــةكانى جيرؤســايد كــة دةركــةق بــة ميللــةتى كــورد كــراوة لــة     
داواى  لةهــةمان كاتــدا, كوردســتانى عَيــراق دةخوَيرمــةوة بــةدمانى عــةرةبى كــة موخاتةبــةى دةرةوة دةكــات 

لةبــةر ئــةوةى تــا دواســات طؤِرانكــارى بةســةر , لَيبــووردن دةكــةم كــة ئَيمــة نــةمان توانيــوة بيكةيرــة كــوردى
 .داواى لَيبووردن دةكةين, نةمان توانيوة بيكةيرة كوردى, بةيانةكة هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شةهيدان هاتة ئَيـرة و طيتتوطؤمـان كـرد    دةبَى ئاماذة بةوة بكةين كة ثَيشى ضةند رؤذَيك وةديرى ئةنيتال و 

ئةو لةبةر رؤشـرايى طيتتوطؤمـان وامـان ئيتييتـاق كـرد كـة ئـةمِرؤذة دانيشـترَيكى         , كة ض بكةين بؤ ئةو رؤذة
كـة  , بةيانَيك كادر بكةين كة داوا لة ثةرلـةمانى عَيـراق و لةنةتـةوة يـةكطرتووةكان بكـةين     , تايبةت بكةين

بؤيـة بةيانةكـة موةجةهـة بـؤ ئـةوان،      , وةكو رؤذى جيرؤسـايد براسـَيرن  ئةم رؤذة بةثَيى قةرارى مةككةمة 
ليذنةى ياسايى كة ثشووشة لةبةيانيـةوة  , بةراستى وةختةكة كةم بوو لةبةردةم ليذنةى قانونى, بةعةرةبية

 باشرت بوو كة بةكورديش كادر بواية، بةَيم كـة بـةكوردى  , ئيشيان كردووة تا ئَيوارة، لَيرة دةواميان كردووة
 .سوثاس, بةعةرةبيةكةى دةخوَيريرةوة, كادر نيية

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قرار حول جرائم االبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة حبق الشعب الكوردي يف كوردستان ـ 
 العراق

مـان ويتمتـع بكافـة حقوقـه القوميـة كسـائر       بكرامة وسالم وأ, للكورد كشعب ان يعيش كسائر شعوب املعمورة
 ,االمم التى نالت حقوقها املشروعة

ويف حني حتررت بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل أمم وشعوب من نري االسـتعمار واالحـتالل ومت اقـرار بعـض      
تمـع  اال ان اجمل, (1680)مـن معاهـدة سـيفر عـام     ( 46، 43, 48), من حقوق الشعب الكوردي مبوجـب املـواد  

الدولي ممثاًل بالـدول املنتصـرة يف احلـرب العامليـة االوىل قـد اجهضـتها حتقيقـًا للمصـاحل االقتصـادية وتقسـيم           
بـالعراق  ( واليـة املوصـل  ) واحلقـت كوردسـتان اجلنوبيـة    ( 1683)النفوذ وذلك مبوجـب معاهـدة لـوزان عـام     

ك القبـول علـى شـرط تقيـد العـراق      ُعلق ذلـ ( 1638)وعندما قبل العراق يف عصبة االمم عام , (1685)عام
من بينها وجوب احرتام العراق للحقوق االنسانية والثقافية واالداريـة للكـورد   , بالتزامات وضعتها عصبة االمم

 ,واالقليات القاطنة يف الوية املوصل واربيل وكركوك والسليمانية
تحدة مبوجب قرار جملس عصبة االمـم  وبينما بقيت تلك االلتزامات قائمة وانتقلت بعدها اىل هيئة االمم امل 

اال ان احلكومات املتعاقبـة مل تقـرر تلـك احلقـوق وانتهجـت سياسـة القمـع واالضـطهاد والرتحيـل          , 1664عام 
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القسرى وشتى املمارسات الالنسانية ضـد الشـعب الكـوردى حتـى بلغـت ذروتهـا فـى العقـود املظلمـة مـن حكـم            
ح اجلـرائم املنتهكـة حلقـوق االنسـان حبقـه ومل تـنج منهـا املكونـات         النظام البعثى البائد اتسمت بارتكـاب أفضـ  

االخرى لشعب اقليم كوردستان من الرتكمـان واوشـور والكلـدان وانرمـن اسـتجمعت كـل اركـان جـرائم االبـادة          
اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية على مرأى ومسمع من العامل دون حراك و وسط صـمت رهيـب ومريـب مـن     

حة الـرأي  ياىل أن اسـتجاب جملـس االمـن الـدولي لصـ     االمر الذى ادى اىل متادى النظام فى غّيـه  ,  اجملتمع الدوىل
بتـه اجلماهرييـة يف   وثنتفاضـة شـعب كوردسـتان العـراق و    وصحوة الضمري أمام قمع ذلك النظـام ال العام العاملي 
حلـدود الدوليـة لـدول اجلـوار     اىل الاللتجاء مسريته املليونية اجباره على ترك وطنه وبدء و ,1661ربيع عام 

لوقف قمع  422اصدر جملس االمن قراره التارخيي املرقم  حتت وابل القصف املدفعي واجلوي ملدنه املساملة اذ
 1661شعب كوردستان والشعب العراقي عمومًا ومهد الطريق لقرار دول التحالف املنتصـرة يف حـرب اخللـيج    

وضـع حـد سياسـة النظـام الـدكتاتوري البائـد الـيت دامـت لثالثـة          بإعالن مناطق يف كوردستان مناطق شمنـة، ل 
عقود اتسمت بالعنصرية والشوفينية وارتكاب ابشع جرائم االبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية ضد شعب 

- :كوردستان متثلت صورها مبايلي
الثمانينـات مـن القـرن املاضـي     ابعاد مئات اوالف من الكورد الفيليني اىل خارج العراق خالل السـبعينات و  :أواًل

بعد جتريدهم من كافة الوثائق القانونية اليت تثبت عراقيتهم بعد ان فصل اكثر من مخسة عشر الـف شـاب   
لتجـارب   عّينـات  اسـتخدموا علـى انهـم    فيمـا بعـد   الوثـائق  تلـ داىل مصـري جمهـول   وسـاقهم  منهم عن عوائلهم 
 .االسلحة الكيمياوية

ومل يعثر على اثـر  اىل جهة جمهولة  1623خالل عام العزل ة شالف من البارزانيني اكثر من مثاني سوق :ثانيًا
مقـابر   يف عـدة عديـد مـنهم   لل العظميـة  ياكـل اهلهلم إال بعد سقوط النظام الدكتاتوري حيـث مت انتشـال بقايـا    

 .مجاعية يف احناء خمتلفة من العراق
قريـة   مثـانني ضـد السـكان املـدنيني يف اكثـر مـن      , 1622ـ   1621عامي  استخدام االسلحة الكيمياوية  :ثالثًا

 .رميانططق وادي باليسان وملكان وبادينان واوموقع يف كوردستان العراق واهمها من
محالت عسكرية سيئة خالل فيها الف مواطن مدني  واثنني ومثاننيمائة ( 128000)إبادة اكثر من  :رابعًا 

 .ًا يف مقابر مجاعية جنوب العراقالصيت مسيت حبمالت االنفال حيث دفنوا احياء
 اكثــر مــن مخســة شالف شــهيدالــيت خلفــت باالســلحة الكيمياويــة  1622مدينــة حلبجــة عــام قصــف  :خامســًا
والزالــت املواليــد يف املدينــة املــذكورة تعــاني مــن امــراض   بعــوق وأمــراض مستعصــية  مــنهم فاوال واصــابت

 .وتشوهات خلقية
االقامـة والعـيش فيهـا أو     وممنوعـة ان العراق منـاطق عسـكرية حمرمـة    مناطق كوردست معظم اعالن  :سادسًا

اهـدافًا عسـكرية مشـروعة للقتـل واعـدام مـن        ممن رفضـوا اخالءهـا  شالف املواطنني  واعتربالتنقل منها واليها 
 .دومنا حماكمة يلقى القبض عليهم احياءًا

 مستشـفياتها اىل ولالمـان ا  املناطق احلكومية إلتجأ اىل و من القصف الكيمياوي اجنكان قد كل من  اعدام :سابعًا
 .للمعاجلة
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وتهجري  وقصبة جبوامعها ومساجدها وكنائسها  حرق وهدم وإزالة اكثر من اربعة شالف ومخسمائة قرية :ثامنًا
 .واسكانهم يف جممعات سكنية قسرية ومنعهم من تغري مواقع سكناهم سكانها وجتريدهم من ممتلكاتهم

الكـورد، الرتكمـان، الكلـدان،    )ية وية القومية ملواطين كوردستان ـ العراق بشتىى مكوناتهم القوم  تغيري اهل :تاسعًا
 (.انشور، واالرمن

تغيري الواقع الدميوغرايف لكوردستان العراق برتحيل مواطنيها االصليني بشتىى االعذار واحالل غريهم  :عاشرًا
 . حملهم
 .اخلدمات احلكومية عنها وحجب 1661وردستان سنة سحب االدارات احلكومية من ك :عشر حادي

 .ليهاإوتقييد حركة السكان منها و على كوردستانفرض حصار اقتصادي  :ثاني عشر
املشــكلة و [86/4/8001]يف ( 8/8004ج/1)وقــد ثبــت بقــرار احملكمــة اجلنائيــة العراقيــة العليــا املــرقم  

ان هـذا الشـعب قـد تعـرض لالبـادة       8005لسـنة   10قم راملـ  قانون احملكمة اجلنائية العراقيـة العليـا   مبوجب
 :حيث حكمت مبا يلي( اجلينوسايد)اجلماعية 

وجرائم ضد االنسانية ( جينوسايد) جرمية إبادة مجاعية ( عمليات االنفال) اعتبار جرمية جمازر االنفال  ـ0
 :وجرائم احلرب حبق ابناء القومية الكوردية ومت ادانة املتهمني

 .اجمليدعلى حسن  أ ـ
  .سلطان هاشم أمحد ـب 
 .حسني رشيد التكرييت ـج 
 .صابر عبدالعزيز الدورى ـ د
 .فرحان مطلك اجلبورى ـهـ 

 .واحلكم عليهم باالعدام شنقا حتى املوت
 .احلكم باالفراج عن املتهم طاهر توفيق العاني لعدم كفاية االدلة القانونية ضده ـ2
ًا شخرين وردت امساؤهم أثناء التحقيق واحملاكمة بدءًا بـاملتهم وفيـق   متهم( 683)فتح قضية مستقلة حبق  ـ3

 .عجيل السامرائى وانتهاًءا باملتهم حممد سعيد أمحد اهلاروني
االحتفاظ حبق املدعني باحلق املدني مبراجعة احملـاكم املدنيـة املختصـة للمطالبـة بـالتعويض عـن االضـرار         ـ4

 .التى حلقت بهم جراء تلك اجلرائم
صدقت اهليئة التمييزية للمحكمة اجلنائية العراقية العليا قراري االدانة واحلكم ( 8001/ 1/ 86) أريخ وبت

 .الصادرين يف القضية فأكتسب القرار حجة االمر املقضي فيه
يطالـب   اذ عليه فان اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق وحبكم مسؤولياته الدسـتورية والقانونيـة والسياسـية    

التعامل مع السياسات اليت انتهجت مـن قبـل احلكومـات الدكتاتوريـة املتعاقبـة مـع شـعب كوردسـتان          بضرورة
مــن توصــيفات وفــق املواثيــق والقــرارات الــيت تتماشــى مــع جســامتها   هواجلــرائم املرتكبــة حبقــه مبــا تســتحق

شاخصـة يف ذاكـرة   ولضـمان عـدم تكـرار اجلـرائم املـذكورة ولتبقـى        للعدالـة  قيقـا وخطورتها احقاقًا للحق وحت
 :مايلي قرري , االجيال املقبلة
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ان عمليات االنفال واستعمال االسلحة الكيمياوية املرتكبة حبق الشعب الكوردي هي جرائم إبـادة مجاعيـة    :أواًل
يومـًا لتخليـد ذكـرى فاجعـة     ( 16/6)ولذا حيدد اليوم الرابع عشر من شهر نيسـان يف كـل عـام    ( جينوسايد) 

 .ق شعب كوردستان ـ العراقعمليات االنفال حب
مطالبة احلكومة العراقيـة االحتاديـة بتنفيـذ التزاماتهـا املرتتبـة علـى قـرار احملكمـة اجلنائيـة العراقيـة            :ثانيًا

وقرار جملس النواب العراقي املتخذ يف جلسته االعتيادية  4/8001/ 86يف ( 8004/ 8ج/ 1) العليا املرقم 
من أن مـاتعرض لـه الشـعب الكـوردى يف كوردسـتان العـراق مـن مـذابح         ( 16/6/8002)التاسعة واملؤرخة يف 

 .وقتل مجاعي كان أبادة مجاعية بكل املقاييس
مطالبة احلكومـة االحتاديـة بتـبين املوضـوع واثارتـه بـالطرق الدبلوماسـية يف احملافـل الدوليـة وخاصـة            :ثالثًا

حتاد االوروبي والربملان االوروبى واملؤمتر االسـالمى  منظمة االمم املتحدة واملنظمات الدولية االخرى مبافيها اال
وان تبذل ما بوسعها لكي تتخذ تلك اجلهـات املوقـف ذاتـه يف    , وجامعة الدول العربية واحتاد الربملانات  الدولية

تعريف جرائم االنفال واستعمال االسلحة الكيمياويـة جـرائم ضـد االنسـانية واالبـادة اجلماعيـة املتخـذ بقـرار         
وترمجـة   1662/ ديسـمري / كـانون االول /6املـؤرخ  ( 3د ـ )ألـف  ( 840)معية العامة لالمم املتحـدة املـرقم   اجل

اىل لغـات العـامل احليـة وتوزيعهـا     ( 16/6/8002املـؤرخ  )قرار احملكمة اجلنائية وقرار جملس النواب العراقـي  
 .على املنظمات الدولية ودول العامل كافة

قـانون بتعـويض املتضـررين مـن      لالسراع يف تشـريع  احلكومة االحتاديةالعراقي ومناشدة جملس النواب  :رابعًا
االبادة اجلماعية والسيما االحياء من ذوي الضحايا وتعويض االفراد واملناطق املتضررة من جراء تلـك اجلـرائم   

 . واملساهمة الفعالة يف اعادة اعمارها وانهاضها وختصيص ميزانية خاصة
ومـة االحتاديـة وحكومــة االقلـيم للمبـادرة بـاجراء مــايلزم القامـة الـدعاوى ضـد الــدول         مطالبـة احلك  :خامسـاً 

والشركات واجلهات واالشخاص الذين جهزوا وزودوا احلكومة البائدة باالسلحة احملظورة دوليـًا ومـواد تصـنيعها    
رار احملكمـة اجلنائيـة   وادواتها وملحقاتها أو توسطوا أو سـهلوا للحصـول عليهـا ومالحقـتهم قانونيـًا تنفيـذًا لقـ       

 .العراقية العليا واملطالبة بتعويض املتضررين منها
اليت اصابت مناطق واسعة من كوردستان ومكوناته القوميـة  ( اجلينوسايد)ان سياسة االبادة اجلماعية : سادسًا

شـخص   6000والدينية املختلفة من الكورد الفيليني والكورد االيزديني حيث قتل مـن اليزيـديني أكثـر مـن     
وكذلك الرتكمان والكلدان واالشورين واالرمن وما تعرضوا له من ترحيل وصـهر للقوميـة مبـا يف ذلـك التغـيري      

 .الدميغرايف يف مناطقهم
العراق يناشد مرة اخرى احلكومة العراقية واجلهـات املعنيـة بازالـة شثـار      -فان اجمللس الوطين لكوردستان, لذا 

من الدستور العراقي واعادة احلقـوق املسـلوبة للكـورد     160جيل يف تنفيذ املادة تلك السياسات مبا يف ذلك التع
الفيليني واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن االضرار امللحقة بهـم ورفـع العراقيـل امـام اسـتئناف حيـاتهم       

 .الطبيعية السابقة واسرتجاع حقوقهم املسلوبة
املنـاطق املشـمولة باالنفـال االولويـة يف تقـديم اخلـدمات هلـا         مطالبة حكومة اقلـيم كوردسـتان باعطـاء    :سابعًا

 .وتأسيس البنية التحتية فيها
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على حكومة االقليم انشاء مركز عام وموحد للتوثيق والدراسات والبحوث اخلاصة جبرائم اجلينوسـايد   :ثامنًا
ان بتلك اجلرائم وما حلق واجلرائم ضد االنسانية املرتكبة ضد شعب كوردستان وتوعية وتذكري ابناء كوردست

بهذا الشعب من ويالت واجياد التواصل بني هذا اجليـل واالجيـال القادمـة وتطـوير املـواد الدراسـية يف املنـاهج        
 .املدرسية بهذا اخلصوص

تنظيم وتوثيق عمليـات البحـث عـن املقـابر اجلماعيـة والعمـل علـى نقـل رفـات الضـحايا اىل منـاطقهم             :تاسعًا
 .خاصة لتكون عالمات تارخيية دالة على مدى اهتمام هذا الشعب بتكريم وختليد شهدائهودفنها يف مقابر 

واذ يؤكد اجمللس بان اجلرائم املرتكبة اعاله لن متحو بعامـل الـزمن النهـا مـن جـرائم االبـادة اجلماعيـة وهـي         
العـراق   -لكوردسـتان   جرائم خطرية مبقتضى القانون الدولي ويدينها العامل املتمدن لذا فـان  اجمللـس الـوطين   

/  16/6)واملؤرخـة يف   6يؤكد ويثين على قرار جملس النواب العراقي املتخـذ يف جلسـته االعتياديـة املرقمـة     
يف ضوء ما اشـار اليـه الدسـتور العراقـي ويف مقدمتـه مـن ان هـذا الدسـتور         ): والذى نص على ما يلي( 8002

ت القمـع القـومي يف جمـازر حلبجـة وبـارزان واالنفـال       استنطاق وصدى لعـذابات الشـعب العراقـي ومنهـا عـذابا     
والكورد الفيليني وتاكيدًا لقرار احملكمة اجلنائية العراقية اخلاصة حول تكييـف الوقـائع الـيت رافقـت عمليـات      

يقـرر جملـس النـواب العراقـي ان مـاتعرض لـه الشـعب الكـوردي يف         , االنفال سيئ الصـيت بانهـا ابـادة مجاعيـة    
من سياسة قمع واضطهاد وجرائم استعرض هذا القرار صورها ووقائعهـا هـي جـرائم ابـادة      كوردستان العراق

 .  (مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية بكل املقاييس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, هةنــدَى خــاَلى طرنطــى هةيــة دةيكةمــةوة كــوردى, ســوثاس بــؤ كــاك كــريم بــؤ خوَيردنــةوةى ئــةو راطةياندنــة
ــةىل    راطةياندنــة بــؤ ضــؤنيةت  ى موعامةلــة كــردن لةطــةَل ئاســةوارى تاوانــةكانى جيرؤســايد كــة بةرامبــةر ط

يثةِرةكانى ئةو سياسةتانةى كة رذَيمـى لةناوضـوو   , ثاشان باسَيكى مَيذوويي دةكاتن, كوردستان ئةجنامدراوة
ردى بـةوةى دةسـت ثَيكـردووة راثـَيض كردنـى سـةدان هـةدار كـو        / يةكةميان, بةضةند خاَلَيكى ديارى كردووة

ثـاش ئـةوةى هـةموو بةَلطةنامـةكانيان لَيسـةندرا بـؤ دةرةوةى سـروورى        , فةيليى لـة كـةفتاكان و هةشـتاكان   
ثـانزة هـةدار كةسـيان ديرـدان كـردن و تـا ئَيسـتاش بـَي         , طةجنةكانيان لة عائيلةكانيان جياكردنـةوة , عَيراق

لةناوبردنى هةشـت هـةدار بـاردانى     طرتن و/ دووةم, ئةوةش بةشَيكة لةيثةِرةكانى جيرؤسايد, سةرو شوَيرن
ــاَلى  ــم    1623لةس ــانى رذَي ــاش رووخ ــا ث ــدرا ت ــةواريان نةدان ــدا   , ئاس ــةرة جةماعييةكان ــة مةقب ــَيكيان ل بةش

ــةوت  ــةواريان دةرك ــَييةم, ئاس ــا     / س ــتا جَيط ــاتر هةش ــيظيل دي ــةَلكى س ــايى دذى خ ــةكى كيمي ــةكارهَيرانى ض ب
, هةولَير, باديران, طةرميان)انى كوردستانيشي طرتةوة هةموو ناوضةك, كان 20و  10لةكوردستان لةساَينى 

هيض ناوضـةك نييـة   , هيض شوَيرَيك نيية لة كوردستان, هةموويانى طرتؤتةوة, (دهؤك و كةركووك, سلَيمانى
كـة ديـاتر   , 1621كوشترى بةكؤمةَل بة ضةكى كيميايى بؤ شارى هةَلةجبة ساَلى , ئةو شاَيوة نةيطرتبَيتةوة

ئةوانى كـة  , كةس شةهيد بوون و هةدارانى تر ثةككةوتة و تووشى نةخؤشى دةروونى بوون لة ثَيرج هةدار
ئـةو نةخؤشـييانةى كـة لةئـةجنامى ئـةم      , ديردووشن، ماون تا ئَيستا دةناَلَيرن لة ئاسـةوارى ئـةو نةخؤشـيية   

يـان لَيرـابوو   كة ناو, دؤريرةى ناوضةكانى كوردستان ككومةت بِريارى دابوو/ ثَيرجةم, ضةكة تووشى بوويرة
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ئــةوةش واى , يــان كةركــةتى تَيــدا بكــات, قةدةغــةكرابوو لــةوةى كةســَيك تَيــدا بــذَي , ناوضــةى عةســكةرى
ئةوانـةى كـة دةطـريان     بوونـة هـةدةفى بوردومـان كردنيـان و     , لَيكردبـوو خةَلكـةكانى كـة بةهـةداران بـوون     

كيميــايى، لــة قةصــيتى كيميــايى كوشــترى هــةر كةســَيك لــة بــةكارهَيرانى ضــةكى  / شةشــةم, ئيعــدام دةكــران
دةتوامن ئاماذة بةو كوشتارانة بكةم كة لة شَيخ وةسـان بـوون،   , نةياندةهَيشت بضَيتة موستةشيتا دةيانكوش 

/ كةوتـةم , هَيرابوويان بةبريردارى، مةقةبرةيةكى جةماعى لةرَيطاى مةمخوردا ثاشى راثـةِرين ئاشـكرا كـرا   
سـووتاندن و  / هةشتةم, تى لةخيالىل عةمةلياتى ئةنيتاىل بةدناوداهةدار كةس كة لةهاووَي 128لةناوبردنى 

تَيكدانى دياتر لة ضوار هةدار طوند و طواسترةوةى خةَلكةكانيان و سةندنى هةموو مومتةلةكاتيان و دةست 
بةهةموو ثَيكهاتةكانيةوة لـةكورد و  , طؤِريرى ناسرامةى نةتةوةيى خةَلكى كوردستان/ نؤيةم, بةسةرداطرترى

بةطواسـترةوةى  , طـؤِريرى جَيطـاى دميـؤطرافى كوردسـتان    / دةيـةم , مان و كلـدان و ئاشـوور و ئةرمةنـةوة   تورك
هـةر تـةنيا بـؤ    , خةَلكةكانى كـة بةئةصـَل لـةو شـوَيرةدا بةهـةداران سـاَل تَيـدا ذيـاون بـةبَى هـيض جورمَيـك           

ارةتــةكانى ككومــةت ثــاش راثــةِرين هــةموو ئيد/ يــاددةم, طــؤِريرى دميــؤطرافى و لــةدميرى جيرؤســايد بــووة
ســةكب كــرا و هــيض بلــؤكَيكى ئيقتيصــادى دذى هــةرَيمى كوردســتان لــةو ســَى ثارَيزطايــة تةكديــد كرابــوو    

ئةمةش سياسةتَيك بوو بؤ برسيكردنى خـةَلك  , لةسةرى بؤ ئةوةى دةخت بكرَيتة سةر خةَلكى كوردستان و
ةييةن مةككمـةى جيرايـةتى عَيراقـى كـة     ئةم تاوانانة هةمووى بة وةسائيقةوة تؤماركراوة ل, و لةناوبردنى

بؤ حمكةمة كردنى تاوانباران بةوةسائيقةوة، ئةوة كةقائيقانة كـة با ـان كـردن    , 8005دامةدراوة لةساَلى 
سـةثاندنى كـوكمى ئيعـدام بةسـةرياندا لةبـةر رؤشـرايى ئـةو        , بؤ مةككمةكردنى ئـةو تاوانبارانـة  , لةييةنة

عَيراقيش خؤى ئيمـزاى لةسـةر ئـةو ئيتييتاقيـة دةوليـةي كـردووة كـة        , ةبةَلطةنامانةى كة لةبةردةستيانداي
و جـارَيكى تـر مجهوريـةي عَيـراق تةشـكيل بـوو        62لة سـاَلى  , دةبَى دذى ئيبادةى جةماعى جيرؤسايد بَيت

ــاَلى  ــارَيكى تـــر ئيمـــزاى كـــردووة , 1652لةسـ ــة   , جـ ــو دةوَلةتيـــةكان لـ ــا نَيـ ــة ثابةنـــدة بةهـــةموو ياسـ واتـ
ئةجنومـةنى نيشـتيمانيى كوردسـتان    , بؤيـة ثةرلـةمانى كوردسـتان   , سياسـةتى جيرؤسـايد  موعامةلةكردن لة 

بةثَيى ئةو سياسـةتةى دةبـَى موعامةلـة بكـرَى لةطـةَل ئـةو جـؤرة        , بةثَيى مةسئولياتى دةستوورى و قانونى
ةى بـؤ ئـةو تاوانانـ   , سياسةتة كة ككومةتى طـؤِر بـةطؤِر ضـووى بةغـدا بةرامبـةر طةلةكـةمان ئـةجنامى داوة       

بـةثَيى ئـةو قةراراتانـةى كـة لةمةككمـةى جيرايـاتى عَيـراق دةرضـووة كـة          , بةرامبةر ميللةتى كورد كـراوة 
ئـةم  , (جيرؤسـايد )ئاماذة بةو تاوانانـة دةكـاتن كـة برياريـدا ئـةو تاوانانـة بضـَيتة تـاوانى بةكؤمـةَل كوشـ            

بؤ تةرسيخ كردن و سةقامطريكردنى , شبِريارةى عَيراقى ئاساوارَيكى لَيبَي  سياسى و ئيجتيماعى و قانوني
بـؤ ئـةوةى نـةوةى    , بـؤ ئـةوةى ئـةو تاوانـة جـارَيكى تـر دووبـارة نةبَيتـةوة بةرامبـةر طةلةكـةمان          , عةدالةت

داوا / ثةرلـةمانى كوردسـتان داوا دةكـات يـةك    , داهاتوومان ئاطادار بَيت و بةردةوام بَيت لةسةر ئةو رَيبـادةى 
دةكــاتن ئــةو تاوانانــة بةرامبــةر كوردســتان كــراون بيراســَيرَي  بــةتاوانى   لةئةجنومــةنى نوَيرــةرانى عَيــراق

بريارى ثَيويست دةربكـات لـةِرووى سياسـيةوة لةبـةر رؤشـرايى      , بةتاوانى دذى بةشةريةت, بةكؤمةَل كوش 
ككومةتى عَيراق دةبَى هةَلوَيستَيك وةربطرَيت بؤ ئةوةى ئةو / دوو, قةرارى مةككةمةى جيرايةتى عَيراقى

لةجاميعـةى  , لـة ثةرلـةمانى ئـةوروثا   , لةيةكَيتى ئـةوروثا , تاوانة و ئةو مةسةلةية لة نةتةوة يةكطرتووةكان
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لة ثةرلةماناتى وَيتة دميوكراتيةكان باس بكرَيـت و خبرَيتـة بةرنامـةيان    , لة موئتةمةرى ئيسالمى, عةرةبى
انى عَيــراق و ككومــةتى كوردســتانى داوا لــة ئةجنومــةنى نوَيرــةر/ ســَى, و هةَلوَيســت وةرطــرتن بةرامبــةرى

ئـةو تاوانانـةى كـة    , عَيراق دةكةين قانونَيك دةربهَيرن بؤ قةرةبووكردنـةوةى ديـانى تاوانـةكانى جيرؤسـايد    
هـةروةها  , وةرةسـةكانيان , بؤ ئةو كةسـانةى كـة كـراوان، بـؤ ئـةنيتال و كيميابـاران و      , دذى ئيرسانيةت كراون

َيتــةوة بــؤ ئــةو ديانانــةى كــة لةئــةجنامى ئــةو سياســةتة بةكؤمــةَل  هــةرَيمى كوردســتان دةبــَى قــةرةبوو بكر
سـاَل بةرامبـةر بـة طـةىل كوردسـتان، دةبـَى ككومـةتى         60ديـاتر لـة   , تَيكدانى دَيهات ئةجنامـدراون , كوشترة

تـةعويز كـردن و قـةرةبوو    , عَيراق بةرنامـةجَيكى هـةبَيت بـؤ ئـاوةدان كردنـةوة و بيرـاكردنى كوردسـتان و       
داوا لةككومةتى فيدراَل و ككومةتى هةرَيم دةكةين كة ثـاش  / ضوارةم, ك و دام و دةدطاكانكردنةوةى خةَل

دةرضوونى ئةو بِريارة بةردةوام بن لة داواكردنى و تؤماركردنى داوا دذى ئةو كؤمثانيا و ئةو كةسـانةى كـة   
ةدةغــةكراون ثشـتطريى و هاوكـارى ككومـةتى لةناوضــوويان كـردووة بةضـةكى كيميـاوى بــةو ضـةكانة كـة ق        

طةِرانـةوةى جرســيةى عَيراقـى بـؤ كــوردة فةيليـةكان كـة تائَيســتاش      / ثَيرجـةم , لةييـةن دةوَلـةتانى دونيــاوة  
يـان قةرةبووكردنـةوةى ديانـةكانيان و طةِرانـةوةى     , ياخود لةوةدعَيكى خراث دةذين, دؤريان نةطةِراونةتةوة

دروسـت كردنـى سـةنتةرَيكى    / شةشـةم , كرَيـت هةموو ئةو كَيشانةى كـة هةيانـة ضارةسـةر ب   , مومتةلةكاتيان
كة بةرامبـةر طـةىل كوردسـتان و بةتايبـةتى     , وةسائقي تايبةت بة تاوانى جيرؤسايد و تاوانةكانى دذى مرؤظـ

رَيكخس  و تؤماركردنى هةموو ئـةو توَيذيرانـةى كـة    / كةوتةم, طةىل كوردستان و طةىل عَيراق ئةجنامدراوة
دؤديرـةوةى روفـاتى ئـةو قوربانيانـةى كـة      , مـدانى و كـار كـردن لةسـةريان    ئةجنا, لةسةر مةقابرى جـةماعى 

طواسترةوةيان بؤ شوَيرى خؤيان ولة رَيورة َيكى رَيزداردا بةخاك بسثَيردرَيرةوة , تائَيستا نةدؤدراوةنةتةوة
م كـةد  بةَي, كَى دةيةوَى قسةبكات؟ هةمووتان كةقتان هةية قسة بكةن, ئَيستا دةرطا دةكةمةوة, جارَيكى تر

ديـدى خؤيـان هةيـة بـؤ دةوَلةمةنـد      , ضـونكة شـارةداييان ديـاترة   , دةكةم خةَلكى ناوضةكان دياتر قسـةبكةن 
 .كاك شَيروان فةرموو, ناوتان دةنووسم, كردنى ئةو شتانة

 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ارةتت ثَيدا ئةو بةيانرامةية وةدارةتى شـةهيدان  وةكو جةنابت ئيش, ثَيش ئةوةى دةست بة موناقةشة بكرَى
, جةنابتان بيريتان ئَيمة تـةنيا تةعـديلمان كـرد   , هَيرايانة ليذنةى ياساى, و ئةنيتالكراوةكان ئامادةى كردبوو

بةِراسـتى دةسـتةى   , دواى ئـةوةى كـة دامانـة دةسـتةى سـةرؤكايةتى     , يثةِرة بوو و ئةوةندةى تَيـدا مـاوة   10
نـاوى بةيانرامةنةكـة   , بـةَيم مـن لةسـةر نـاوى هيرةكـة     , ةمةندى كرد لة جَيطـاى خؤيـةتى  سةرؤكايةتى دةوَل

ئَيمـة تـةنها موعالةجـةى    , (اعالن لوثيقـة التعامـال مـع شثـار اجلـرائم اجلينوسـايد      )كة دةَلَى , ئيعترِيادم هةية
ت بةنيســبةت ئــةو بــةَلكو دةبــَى هةَلوَيســتى ثةرلــةمانى كوردســتان روون و ئاشــكرا بيـَـ , ئاســارةكةى ناكــةين

ئةوجا تةعامول لةطـةَل  , ئيعتيبارى بؤ بكةن وةكو جةرميةى جيرؤسايد, تاوانانةى كة دةركةقى ئَيمة كراوة
هـةم بـة   , بؤ ئةوةى هـةم موعالةجـةى ئاسـارى تَيـدا بَيــت     , بؤية دةبَى ئةمة داخل بكرَى, ئاسارةكانى بكةين

 .دؤر سوثاس, جةرميةى جيرؤسايد ئيعتيبار بكرَى
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 :ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
كـاك ئيحسـان   , بةَيم لةكاتى موناقةشةكاندا بةتةئكيد عيروانةكةش دةوَلةمةند دةكرَيـت , ئةو قسةية راستة

 .فةرموو
 :بةِرَيز اكسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

طةلـةك دةرةرو  , شـا طةلةك وةختـى كيَ , هةَلبةتة ثِرؤسةكة مةدن بوو, دوو دةقة بدة مة باسَى ئةنيتال بكةين
كاتَيك ئةنيتال , ذ بةر هةندَى  لةبةر مة يان ثارَيزطايا دهؤكى بكةين, ديان خةلكى كوردستان هةمى كةفتية

لةوى وةختـى دةسـت ثَيكـرن ثشـت راطرترـا شـةِرى عَيـراق و كوَيـت رذَيمـا ديكتاتؤريـا سـةدامى            , هاترة كرن
ئـةم ثشـتةظانيا   , ر دةظـةرا ثارَيزطـارا دهـؤكىَ   لةشكرى خؤى هةمى رةنطى ضةك و تةقةمةنى خؤ كرن بؤ سة

ئةوسا ساَلها بـوو رذَيمـة   , شَيخان ثَيكرا, دهؤك, هةمى ناوضة و دةظةرَى هةمى قةدايةكان ئامَيديا, مةدن بوو
ديكتاتؤريا سـةدام طونـدى مـة تـةركيل كـر و طواسـتةظة بـةر خـةبات و ثَيشـمةرطةى كوردسـتان و شؤِرشـَى            

ئةو دةظةر خةلكَى كوردستان جارَيك رذَيمة ديكتاتؤريا دةست كرا بة ئاظان طوندا  ,طوندة هاترة ئاظةدانكردن
 .توند ئَيمة ديكتاتؤرى 1621يان دةسةَيت نَييتة ي 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, فةرموو خاَلة سةيد ئةوة ثَيشت دةخةم بة ئيجادةى كاك ئارَيز و كاك مةي ئةنوةر, سوثاس
 :كة ا اعيل عمر سيدبةِرَيز سيد كا

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمـة بوويرـة ثَيشـمةرطة، ئـةوة بـةخؤت      , من لةكؤنةوة ثَيشمةرطةمة لة ثَيرجى رؤذ ثَيشى شؤِرشـى ئـةيلول  

تؤ يةك لةوانة ئاطـادار  , لةو شؤِرشة كة ئَيمة بوويرة ثَيشمةرطة جةبهةى كوردستانى هاتة ثَيشةوة, ئاطادارى
ــت ــةس لة , بووي ــةر ك ــووة  ه ــؤى كؤب ــى خ ــةَل كزب ــوو , ط ــةمان واب ــن كؤبوونةوةك ــى   , م ــةى باس ــةو كةس ــة ئ ك

باسى ئةوةمان كرد كة شَيخ حممد رشيد و ئةسعد هَيزَيك بووين لـة قـوةتى   , ضةكدارةكانى ككومةمتان كرد
بـةَيم باسـى ئةوانـةمان كـرد كـة      , باسى هةندَى كةسى تريشمان كرد كة دةوريان دؤر باش بـووة , ثَيشمةرطة

ــةرم ــرد ش ــةخواى ك ــة ل ــرد  , يان ن ــةى ك ــةو ميللةت ــة ل ــت    , ن ــمةرطةيان ثش ــان ثَيش ــةى خؤي ــانج و نةمج ــؤ ت ب
ئَيسـتا لـة جاسوسـةكان ئةوةىخـةَلكى كوردسـتانة ثَيشـمةرطةى       , ترومبَيليان خسـت و لـةناو شـاريان سـوِراند    

ى خــةَلكى ئــةوة, ئــةوةى ذن و مرــاَلى ثَيشــمةرطةى كوشــتيية لــةناو خانييــة , راكَيشــراية خــانووى بــؤ كرايــة
لةو رؤذانة ئَيـوة هـاتن بـة ئَيمـةتان     , كةد دةكةم بؤت دةهَيرمة ثَيش, بةطرتن داية ئةوا خانووى بؤ دةطريَى

من لة ليجرةى مةركةدى ثارتى لةطـةَل كـاك   , مةككمة بكرَين, ئةوانة بكوذرَين, ئةو قةرارة لةسةر ئةوانةية
ئـةوةيش بضـَيت   , ؤن دؤيرى بدةيـة نـةودادى  مليـ  800ثاش دوو سـاَلى ومت كـاك مسـعود نـةدةكرا     , مسعودى

ئةوة خةَلكى تَيطةياند كة لة , تا رؤذَيك دةبى لةناو ميللةت خانووانةت نةكردباية, لةوَى مةعمةلةى ثَيبكات
مـن لـةوَى بـةجَيم    , ضـونكة ميللةتةكـةمان رةئيـى وايـة    , موئتةمةر رةئيى نةدةنةمن لةسةر يـةك كةليمـةى  

لـة سياسـةتةكةى   , مـن ئةنـدامى سـةركردايةتى يـةكَيتى بـووم     , َيتى بـووين هَيشت، وةختى خؤى لةطةَل يـةك 
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ئَيستاش ئَيرة بةجَي دةهَيَلم، لةبةر ئةوةى ئةو تةعدايةى كة لة ميللةت كراية , رادى نةبووم بةجَيم هَيشت
ئَيسـتا ئـةوةى   , خـةَلكى راكَيشـاية بـؤ مةسـَلةكاتى خـؤى     , شـةرمى لـة ميللـةت نةكرديـة    , قابيلى قبـوَل نييـة  

, دؤر سـةيرة ئـةوة  , نـةوتى شـوجاعةكةى نةمجـةى ثَيوةيـة    , خةَلكى راكَيشاية نةوتى شـوجاعةى وةرطرتييـة  
مـن يم وابـوو خـةَلك    , من منوونةيةكت بـؤ دةَلـَيم  , كةس شتى واى نةديووة, كةس قابيلى ئةوةى قبوَل نيية

نانيـان  , يسـانى هاتييـة  كةسـى بال  14شـةش مـانط ثـَيش ئَيسـتا     , كةضى كيمياباران كراية, دؤر خزمةتكراية
كةســني نةخؤشــني بــةهؤى ئــةم   30باســى ئــةو كيميابارانــةيان كــرد وتيــان ئَيمــة  , لةطــةَل ئَيمــة خوارديــة

ضـرار  , يـةكَيكيان ناردمـة يى ضـرارى   , نايانراردوويرـة , كيميابارانة و ثَيويستيمان بة سةفةرى دةرةوة هةيـة 
, شةش مانط هَيراى و بردى, ضاوى عةمةليات بكات ئةويش ناردية يى دكتؤرَيكى عةرةب كة, كضى برادامة

ئةوجا لةثاش شةش مانط وتوويةتى لَيرة ضاك , هةر شةش جاريش ثانزة هةدار ديرارى عيادةى لَيدةستاند
من وام دانـى ئـةو ككومةتـة ئـيش و كارةكـةى لـةجياتى خـانوو كـردن و خزمـةت          , نابى ئةبَي بضيتة ئَيران

هـةمووى تـةداوى كـردووة و هـيض ئيشـَيكى نةكرديـة تـةنيا        , دووتـة دةرةوة خـةَلكى كيميابـارانى نار  , كردنى
منوونة كوِرى عومةر سورضى دةَلـَى  , ئةوةى كة خةَلكى كيمياباران كردية وا لةبةر ضاويتيان, ئةوانة نةبَيت

يللةتى ئةو بَيدةنطييةى م, ثارتى مانطى سَى دةفتةرى دةداتَى بةض كةقَيك, با  كيمياباران و ئةنيتاىل كردية
لةهةموومان تَيك , لة ككومةتةكةمشان تَيك دةدات, لةخؤمشان تَيك دةضَيت, ئَيمة بةدةردى سةدامان دةبات

باشــة لــةو هــةموو هــةدار ثَيشــمةرطةية , كــابرا بَيــت ئــةنيتالت بكــات, كــةق نييــة ئــةوة قبــوَل بكــرَى, دةدات
ئةوةى ئَيمـةى كوشـتية   , جاش كراية خانووش بؤ 300, لةيةكَيتى و ثارتى سةد خانوو بؤ ثَيشمةرطة كراية

ئـةوانيش طلــةييمان  , ئـةوةى ثَيشـمةرطةى لـة ترومبَيلـى كرديـة     , ئـةوةى كيميابـارانى كرديـة   , بـة ئةنقسـةت  
ضــونكة ئَيمــة وةكــى ئةوانــةمان نــةكرد كــةس   , ئَيســتا مــاَلى كســَين رةشــيد طلــةييمان لَيدةكــةن  , لَيدةكــةن

ادةى خـؤت نـةدانى نةتيجـةى ئةوةيـة هـةموومان لـةناو       باشة ئةو كةقيقةتـة كـة قيـ   , مةركةبامشان نةكات
 .سوثاستان دةكةم, دةبات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ثةجناكـةت موِراعـات كـرد   , ثـةجنا / يـةك , سـَى موَيكـةدةم هةيـة   , بةَيم دوو, قسةكانت لة دَلتةوة دةرضوون

, هةية دؤريشـة , ناقانوونى نيية لَيرة, يةناَلَيم دياريدةى نامؤ ني, ئَيمة ئيرشااهلل ئةو رةش بييرة نابني/ دوو
ئةوة بةهيض شـَيوةيةك  , ئَيمة خؤمان موقارةنة بكةين لةطةَل رذَيمى ثَيشوو, بةَيم لة هةمان كاتيشدا ناكرَى

روغمــى هــةموو كــةم و كوِرييــةكانى كؤمةَلطايــةكى , لةبةرئــةوةى ئَيــرة كؤمةَلطايــة, قــابيلى موقارةنــة نييــة
, لةسةر ليستى ثـارتي , جةنابت بة ئاشكرا رةخرة دةطرى و ئةندامى ثةرلةمانيشيت ئةوة نيية, دميوكراتيية

دةتوانيـت  , كؤمةَلطايـةكى تةندروسـتيية  , ماناى ئةوةية ئةو كؤمةَلطايـة , رةخرة لة كزبةكةى خؤشت دةطرى
, مـادام رةخسـاية بةئاشـكرا رةخرـة بطـرى     , نةخؤشييةكانى خؤى موعالةجة بكـات , كةم و كورييةكانى خؤى

ئةطــةر , بــة تةئكيــد دةبــَى موعالةجــة بكــرَى, ئةطــةر راســت بــن, ةســت نيشــانى كــةم و كوِرييــةكان بكــةيتد
ثَيويستى بة بةدواداضوون , ئةوة ئةو قسانةى كة كردووتة ثَيويستى بة روون كردنةوة هةية, راستيش نةبن

يـان كـةمى   , و كوِرييـة نـةهَيَلني   بةَيم ئَيمة ئيشمان ئةوةية ئـةو كـةم  , ناتوامن بَلَيم كةم و كوِرى نيية, هةية
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ئـةويش كـةقى   , كةمال تـةعليقى هةيـة  . د, بؤية لَيرة بة ئادادى قسةى دةكةين, بكةيرةوة واجبمان ئةوةية
 .فةرموو, خؤيةتى سةرؤكايةتيية

 (:كمال كةركووكى. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة هـةموو لـة جَيطـاى     , بـؤ خـةباتى  , بـؤ دَلسـؤدى  , بـؤ وتـةكانى  , من دؤر رَيـزم بـؤ كـاك سـيد كاكـة هةيـة      
بـةَيم  , راستة مشوىل هـةموو ئةوانـة ناكـات كـة ئـةنيتاليان كـردووة      , جةبهةى كوردستانى عةفَيكيدا, خؤيةتى

ئـةوةى باسـى رَيـزدار سـةرؤكى هـةرَيم      , نوقتـةى تـر  , ئةمة يةك, ئةوانى تر ثَيويست ناكات تيكرارى بكةين
ئةمة سةد لة سةد لة جَيطاى خؤى , كة لة موئتةمةر بةخةَلكى وتبَى دةنطى ثَي مةدةن, ى كردكاك مةسعود

سةيد كاك لةوانةية وةهمَيكى واى بؤ دروست ببَيت، بة كةقيقةت كاك مةسعود نـةك بـؤ كـاك سـةيد     , نيية
كـةدم كـرد   , لةهيض موئةتةمةرَيك ناَلَى دةنط بةمـة بـدةن و دةنـط بةمـة مـةدةن     , بؤ هيض بةشةرَيك, كاكة

ضـونكة كـاك مةسـعود    , ئومَيدةواريشم كاك سيد بة دَلَيكى فراوان وةربطرَى, بةس ئةم روونكردنةوةية بكةم
تـةوةقوعيش نةكـةيت كـة شـتَيكى وا     , لةيى ئَيمة دؤرجار باسى دةكـات , دؤر كاك سيد كاكةى خؤش دةوَيت

 .دؤر سوثاس, كةدم كرد بةس ئةو روونكردنةوةية بَلَيم, هةبَيت
 :ةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

 .كاك ئارَيز فةرموو, مةجال هةية قسة بكات, بؤ ئةو رَيطا دةدةين, هةموومان سةيد كاكةمان خؤش دةوَى
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ردستان بِريارَيـك  من ثَيم واية دةبَى ثةرلةمانى كو, خؤ لَيدةطةِرَين تةئيدى قسةكانى خاَلة سةيد كاكة بكةم

دؤر بةداخـةوة ئاسـةوارى تـةعريب لـةناو     , بدات ئاسةوارى تـةعريب لةسـةر ثةرلـةمانى كوردسـتان نـةميرىَ     
لـةجَيى  , هيض ثاساوَيك هَيرراوة بؤ ئـةوةى تةقريرةكـة بـة عـةرةبى خوَيرـدراوة     , ثةرلةمانى كوردستان ماوة

بةعةرةبيةكى خؤشبةختانة نة قةواعيديـةن  , كئةوة ية, من بةش بةكاَلى خؤم وا بِروا ناكةم, خؤيدا نيية
وتارةكامنـان ثـَيش ئـةوةى    , ئَيمة نوَيرةري خةَلكى كوردستانني, نة قةواعيديةنيش نووسراية, خوَيردرايةوة

تةوجيهى ئةو رةش و رووتانةية كةهاتوونة طوَيبطرن بزانن ثةرلـةمانى  , تةوجيه بَيت بؤ ثةرلةمانى بةغدا
َييان دةثرسـم ضـةند كـةس لـةو وتـارة تَيطةيشـت، ئةطـةر جـةنابت نةتكردبايـةوة          من ل, كوردستان ض دةَلَيت

باشـة كـة وةدارةتـى    , خؤتان دةَلَين وةدارةتـى شـةهيدان  , يةعرى ئَيمة دؤرجار ئةو كَيشةيةمان هةية, كوردى
بؤضـى ليذنـةى مـافى مـرؤظ ئـةو      , ئَيمـة ليذنـةى مـافى مرؤظمـان هةيـة     , شةهيدان بةيانةكةى ئامادةكردووة

ئــَيش و ئــادارى خةَلكةكةشــيان ئةنووســى و  , يانــةى نةكردابايــة بــة دمــانى كــوردى؟ بةكورديــةكى ثــاراو  بة
ديـارة ئـةو سـةبةبة تارخيييـة     , باسى مَيذوو دةكرَى, جةنابى سةرؤك, ئةوةش طلةييةك بَيت, ئةياخنوَيردةوة

مـن ثـَيم وايـة    , رَيتبـةَيم مـن باشـة لـة بةيانةكـة ئيشـارةت بةهةنـدَى شـتى تـر بـد          , جَيطاى دةست خؤشية
لـةوةوة دةسـت   , ةوة لةو كاتةى كة قةَيددَى و هةَلبجة بوردوومان كـران  16مةسةلةى كوشترى بةكؤمةَل لة 

بةَيم لة بةيانةكـة  , ، راستة باس كراية15دواتر ساَلى , ئةطةر ئةوة لةطةَل بةيانةكة ئيزافة بكرَى, ثَيدةكات
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بـؤ جرـوبى   , هةموو طوندانة و خةَلكةى بؤ ئورودوطاى دؤرة ملـىَ كة راطواسترى ئةو , با بةروونى باس بكرَى
بــةهَيرانى , تــةعريب بةهــةموو شــَيوادةكانيةتى بةقةدةغــةكردنى دمــانى كــوردى لةهةنــدَى شــوَين  , عَيــراق

بـؤ  , ئةو مةسةينة بةروونى باس بكرَى, عةرةب لة جروبةوة بؤ ناوضةكانى كوردستان بةكةركووك و شرطال
يـةعرى بريـارى بةجيرؤسـايد ناسـاندنى     , بةيانةكةش باسى ئـةوة بكـات  , َيرو تةسةل بَيـتئةوةى بةيانةكة ت

ئـةمِرؤ  , سةبارةت بةهةنـدَى شـتى تـر   , يةكسةر بةيانةكةمان ببَيتة بِريارَيك, ئةنيتال و كيميابارانكردن بَيت
ى كـة عـةفوَيك   ئَيمـة مولتـةدمني بـةوة   , خاَلة سةيديش باسى هةندَى شتى كـرد , طلةيى و طاداندة دؤر هةية

شـةرعيةتى شؤِرشـى   , هةموومان رَيز لـة قيـادةى سياسـى دةطـرين    , داويةتى 1661بةرةى كوردستاني ساَلى 
بَيطومان عةفوو كران , كَيشةكة لةوة نيية ئةو خةَلكانة هةمووى عةفوو كران, ئةوكاتةى قيادةى سياسى بوو

ئـةو  , كـران  كـة بةتـةماى عـةفووش نـةبوون     كَيشـةكة ئةوةيـة ئةوانـة عـةفوو     , و تةواو و ييةنَيكى سياسية
هةندَيكيان بة ثلـةى  , ئةو ئيمتياداتة جؤر بةجؤرةيان دةدرَيتَى, ئةو هةموو ديوةخانة, هةموو مووضة دؤرة

ئةطـةر لةشـةِرى   , بـةبَى ئـةوةى هـيض شـتَيكيان كردبـىَ     , جةنةِرال لةناو هَيزى ثَيشمةرطةي كوردستانيان دانا
ئيجرائـات لةطـةَل   , لةو ثةرلةمانة بريارَيـك دةرضـوو  , يةك نوقتةم ماوة, وو بَىناوةخؤ دةورَيكى باشيان هةب

, هاتوونةتـةوة نـاو كوردسـتان    8003دواى , ضوونةوة نـاو دةدطاكـانى رذَيـم    8001ئةو كةسانة بكرَى ساَلى 
يذنةيـةك  بةَلَى من كةد دةكةم ئَيسـتا ل , خاَلة سةيد باس دةكات, كةد دةكةم ناوى دؤر لةو تاوانبارانة بيرم

 800ئَيسـتا  , لة بةغدا بووة، جاسووسى كردية و سةرؤك جاش بووة 8003دابررَى بؤ ئةو كةسانةى كة تا 
ــانوو     ــى خ ــت كردن ــؤ دروس ــراوة ب ــةرف ك ــؤ س ــةدار دؤيرى ب ــة , ه ــتان  8006ك ــةوة كوردس ــةو , هاتؤت دؤر ل

هةتا , رةنطة دياتر بَيتهاتوونةتةوة مووضةكانيان لة مووضةى ئةندامى ثةرلةمان  8006خةَلكانةى كة لة 
 61واد لـةوانى تـر بهَيـرني كـة لـة      , خيانةتيان كـرد , جاسووسيان كرد, سةدام كسَين ما لة ذَير سايةى ذيان

جـةنابت ئَيسـتا داوا دةكـةي كـة     , هاتوونةوة داوا ناكـةين مةككةمـة بكـرَين    8006ئةوانةى , عةفوو كرايرة
دَلرياتــان , (عــةىل كيميــاوى)عــةىل كســن مةجيــد  , ديــةئةوانــةى ئــةنيتاليان كر, ســزا بةســةر ئةوانــة بــدرىَ 

, ئـةوان لـةوَى هيضـيان ثـَي نـةدةكرا     , دةكةمةوة ئةطةر ئةو جاسووسانة ئَيرة و ئةو تاوانبارانةى ئَيرة نـةبان 
عةىل كيمياوى ضؤن دةتوانَيت بَيت لة قةرةداغ خـةَلك ئـةنيتال بكـات؟ ئَيمـة داواى ئـةوة دةكـةين ئيجرائـات        

مَيـذوو لَيمـان قبـوَل ناكـات ضـيرت ئَيمـة       , ميللةت لَيمان قبوَل ناكـات , خوا لَيمان قبوَل ناكاتبةِراستى , بكرَى
ئَيمــة بــادوو جيــاوادى ســةير , بَيــدةنط بــني بةرامبــةر ئــةو هــةموو تاوانانــةى بةرامبــةر كوردســتان دةكــرَى

بةِراستى دةبَى بةيـةك  , ةينبةَيم ئةوانى خؤمان لَيرة خةَيتيان بك, داوا بكةين ئةوان ئيعدام بكةن, نةكةين
 .دؤر سوثاس, ئةطةر عةرةبة, ئةطةر توركمانة, ئةطةر كوردة, ضاو تةماشاي تاوانباران بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك مةي ئةنوةر فةرموو, مةجال بؤ قسةكردن تةنيا دوو دةقةية

 :بةِرَيز انور حممد غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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كارةسـاتَيك كـة بةسـةر طةلـةمان و وَيمتانـدا      , ؤشحاَلني كة ئةمِرؤ يادى كارةسـاتَيكى طةورةيـة  سةرةتا دؤر خ
لـة ضـةندةها سـاَل ئـةو     , لةثةرلةمانى كوردستان لةثاشى ئةديـةت و ئـادارَيكى دؤر ئيشـارةتى ثَيكـرد    , هاتووة

, ئـةو بريرانـة سـارَيذ بكـات     ئومَيدى طةل و وَيت واية كة ئةو ثةرلةمانة بتوانَى, بةرهةمةى لَي هاتؤتة جَي
خؤشــبةختانةش ئةوانــةى كــة بــوون بــة ســةبةب بــؤ ئــةو كارةســاتانةى كــة بةســةر طــةل و وَيتــةدا هــاتووة   

بةبؤضــوونى مــن , بةشَيكيشــيان ئيرشــااهلل بةســزاى خؤيــان دةطــةن , بةشــَيكيان بةســزاى خؤيــان طةيشــتوون 
ئـةو  , ض لـةرووى روكـي و طيانيـةوة   , ييـةوة سةرةِراى ئةو هةموو دوَلمـةى كـة لـةكورد كـراوة ض لـةرووى ماد     

دوَلمَيكـى مةعرـةوى بـوو كـة     , كارةساتةى ئةنيتالة دوَلمَيكى تر بوو لةو دوَلمانةى كة لةهيض طةلَيك نـةكراوة 
, لةبةر ئةوة بةداخةوة دةيَلَيم لةو كاتةدا ضةندةها مةي بةناوى مةي كة خؤفرؤش بوون, ناوى لَيررا ئةنيتال

وايـان بريـاردا كـة    , ئـةو ديكتاتؤرةيـان دةطـرت   , تى ئةو دوَلم و ئةو ستةمةيان دةطرتكة كةسانَيك بوون ثش
ئـةو ناوةيـان بةسـةر ئـةو طةلـة      , ويستيان لةطةَل ئيسالم دايـرِبن , طةىل كورد طةلَيكى هةَلطةِراوةية لة ئيسالم

, نيتاىل بـؤ جـائيزة  كة كرديان بةمايةى ئـةوةى كـة طوايـة ئـةو طةلـة هةَلطةِراوةتـةوة، ئـة       , ستةم ديدة سةثاند
دةورَيكى , موسَلمانة% 66لة طةلَيك و لة شةعبَيك دةكرَى كة , بؤية ئةوة دوَلمَيكى دؤر طةورةى مةعرةويية

ئـةمِرؤ خؤشـحاَلني   , بؤيـة دةبـَى ئَيمـة ئاطامـان لـةوة هـةبىَ      , باَيى هةبووة لة رؤذانى رابـردوودا تـاكو ئَيسـتا   
لةهـةر شـوَيرَيك   , يد لة مةكافلى دةوىل و ثةرلةمانى عَيراقيشبةوةى كة ناساندنى ئةو كارةساتة بةجيرؤسا

ديـاتر جَيطـاى ئةوةيـة    , كة دةبَى ئةوة مايةى دَلخؤشى دةبَيـت كة بؤ ئةوةى ئَيمة ئةوةمان لـةبري نةضـَيتةوة  
ئَيمــة ئَيســتا لــة قؤناغَيــك دايــن قؤنــاغى موناقةشــة كردنــى بودجــةى هــةرَيمى   , كــة قســةى لةســةر بكــةين

بــؤ ئــةو , ئةســَل وايــة بـؤ خــةَلكى رةش و رووتـى ئــةو وَيتـة   , ةرؤذانى داهـاتوودا بــاس دةكـرىَ  لــ, كوردسـتانة 
ئـةو كـةم و كورتيانـةى كةهـةن     , يـان بودجةيـةك ديـارى بكـرىَ    , كصـةيةك , كةسانةى ثاش مـاوةى ئـةنيتالن  

وانةيـة  لة, لةرووى ئـةو هـةموو ثامشـاوةى كـة ماوةتـةوة كـة مصـرييان ديـار نييـة         , لةِرووى ئاوةدان كردنةوة
ضـةندةها شـت ثَيويسـتى بـةوة هةيـة كـة       , لـةخانوو بـةرة  , دؤرى هةبَيت لةكاجاتى دةرورى ذيان نـةيانبَيت 

بؤ ئةوةى دياتر بةدةم , بؤ ثامشاوةى ئةو يادة, يان بودجةيةك ديارى بكات, ثةرلةمانى كوردستان كصةيةك
رسـان و طـةورة تاوانبـاران لـةم وَيتـة      طـةورة بةرث , ئومَيدةوارم ئيش لةسةر ئـةوة بكـرىَ  , ئةو كارةساتة بَيت

رؤَلـةكانى ئـةنيتال   , تاكو دياتر ئةو كؤمةَلطاية دَلى خؤش بَيت, بةسزاى عاديالنةى خؤيان بطةن لة داهاتوودا
 .سوثاس, و كيمياباران دَليان خؤش بَيت لة ديترى مةسرةعى ستةمكاران

 :بةِرَيز ئارام رسول مامرد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةهـةنطاوَيكى تـرى ثَيويسـت دةدامن لةهةوَلـةكانى طـةىل      , يشترى ئةمِرؤ بة دانيشترَيكى طرنط دةدامنمن دان
ــةتى         ــتى نَيودةوَل ــةر ئاس ــايد لةس ــة جيرؤس ــةنيتال ب ــاوانى ئ ــاندنى ت ــؤ ناس ــتان ب ــةثَيى تةعرييتــة  , كوردس ب
برةمايانــةش  ئــةو, نَيودةوَلةتيــةكان برــةماى ئةساســى دةســت نيشــان كردنــى هــةر تاوانَيــك بــة جيرؤســايد   

بةئاشكرا تـاوانى طـةورةى ئـةنيتال هـةردوو     , جةستةيية  يةكَيكيان برةماى فكرية و ئةوةى تريشيان برةماى
بةثَيى ئةو دؤكيومَيرت و موستةمسةكاتانةى كةلةبةر دةستمانة هـةر لةطـةَل بِريـارى    , برةما لةخؤ دةطرَيت
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بةناساندنى تاوانى طـةورةى ئـةنيتال   , دةرضوو 10/18/8003ئةو بِريارةى كة لة , دادطاى تايبةتى عَيراقى
ى نةتةوة يةكطرتووةكان و دروست كردنى ناوضةى هَيمن بؤ هةرَيمى  422هةر لةبريارى , وةكو جيرؤسايد

ئةوانـة  , بؤ ثارَيزطارى كردنى لةو سياسةتة دِرندانةى رذَيمـى طـؤِر بـةطؤِر ضـووى صـةدام كسـني      , كوردستان
ــات كــ   ــتيةى دةردةخ ــةو ِراس ــةموو ئ ــايدة ه ــاوانى جيرؤس ــةنيتال ت ــةَل   , ة ئ ــةردةوامني لةط ــة ب ــدا ئَيم لةكاتَيك

ئَيمة لَيرةش لةثةرلـةمانى  , هةوَلةكان، لةطةَل مونةدةمة نَيودةوَلةتيةكان بؤ ناساندنى ئةنيتال بة جيرؤسايد
تى بةتايبـة , بؤية من بةتـةواوةتى ثشـتطريى نـاوةِرؤكى بريارةكـة دةكـةم و     , كوردستان ئةو بِريارة دةربكةين

ئَيمة نـابَى ئـةوةمان لـةبري بضـَيتةوة     , داواكارييةكان بؤ كةس و كارى ئةنيتال و قوربانيانى ئةو تاوانة طةورة
بؤيـة ئَيمـة خـةَلكى كوردسـتان     , وَيت بريارى تايبـةتيان هةيـة بةجيرؤسـايد    25ئةمِرؤ لةجيهاندا دياتر لة 

بؤيـة مـن   , ثَيويستة ئةو بِريارة دةربكـةين , كةراستةوخؤ ئَيمة قوربانى كردةوةى طةورةى جيرؤسايد بووين
جارَيكى تر تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة دةركردنى ئـةم بِريـارة ئـةمِرؤ لَيـرة لـة جَيـى خؤيـةتى و ثشـتيوانى         

كة بريارى ئةمِرؤ ثشتيوانيةكة بؤ , لةهةمان كاتدا من تةئكيد لةو قسةى جةنابتان دةكةم, تةواوى لَيدةكةم
تةئكيـديش لـةو   , ؤ ناسـاندنى ئـةنيتال وةك جيرؤسـايد لةسـةر ئاسـتى نَيودةوَلـةتى      بِريارى دادطاى عَيراقى بـ 

خاَلة دةكةمةوة كة ثَيويسـتة هةرضـى ديـاتر هةوَلـةكانى ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان لةطـةَل ككومـةتى          
بةدةرفةتيشـى  , مةركةدى بؤ قةرةبووكردنةوةى كـةس و كـارى ئـةنيتال و بـؤ خزمـةت كردنيـان ديـاتر بَيـت        

بـؤ دروسـت   , ةست خؤشى لةدواين بِريارى سةرؤكى ككومةت و ككومةتى هةرَيمى كوردستان بكـةم دةدامن د
لةبةر ئةوةى هةرضى , هيوادارم ئةو هةوَينة بةردةوام بَيت, خانوو بؤ كةس و كارانى ئةنيتال 1100كردنى 

دؤر , كـى خؤمانـة  لةتواناى ئَيمةدا بَيت بؤ خزمةت كردنى كةس و كارى ئةنيتال مـن ثـَيم وايـة ئةمـة واجبيَ    
 .سوثاس

 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة بةِراستى دؤر شتى باشـى  , ثشتيوانى لة راثؤرتةكة دةكةم, من ثشتيوانى لة قسةكانى جةنابت دةكةم
ةرانـةى  من كةسَيكى نزيك بووم لة ئةنيتالةكان وةكو هةموو ئـةو براد , تةقريبةن خاتيمةى شتةكانة, تَيداية

جيرؤسـايدى طـةىل كـورد لةسـةرةتاوة بـةدَي سـووتاندن       , ئـةنيتال بـة ضـةند قؤناغَيـك بـووة     , كة لةوَى بـوون 
بةتايبـةتى لـة ككومـةتى    , لةسـةرةتاى شؤِرشـى ئـةيلوول لـة دَييـة طـةورةكان دةسـتى ثَيكـرد        , دةستى ثَيكرد

بــة دَي , بــةكيمياباران, ةَلغاميــةعرى بــة ئــ, ثاشــان ئــةلغام هيضــى كــةمرت نــةبوو لــةكيميا بارانةكــة , بةعســدا
, ئــةنيتاىل طــةورة كــة طــةرميانى طرتــةوة, بــة ســووتاندنى بــاخ و بَيســتانةكان, بــةثرد رووخانــدن, ســووتاندن

ثاشـان هـةموو   , ككومةتى عَيراقى ثـَيش هـةموو شـتَيك قـةتعى هـةموو هاتوضـؤيةكى كـرد لـة مةنتيقةكـة         
سـةرةراى  , موو ئةسـليحةيةكى بـةقوةتى بـةكارهَيرا   هـة , قوةتَيكى جةوى بةكارهَيرا بةهةموو نةعوةكانيـةوة 

ئَيسـتا  , من دَلريام هةداران جةنادة لةم شاخ و داخانة بَى كةس مايةوة, ئةنيتالةكان كوشتارَيكى دؤريشي كرد
ئــةو خةَلكــةى كــة دةربــاد بــوون  , بــةوةش وادى نــةهَيرا, ئةطــةر بضــي لةوانةيــة ئَيســةكةكانيان بدؤديتــةوة 

ئةوانيشـيان كـؤكردةوة، جـارَيكى تـر برديـان بـؤ       , لـة دَيهاتـةكان هاترـة شـارةكان    , لةدةستى رذَيمي بـةعس و 
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, ئةوانـةى ئـةمِرؤش كـة لةسـةر كـوكمن     , من مةبةستم ئةوةيـة دةسـةَيتدارانى ككومـةتى عَيراقـى    , ئةنيتال
داوا بؤيـة مـن   , ئاطادارى جيرؤسايدى طـةىل كـوردن  , بةشَيكى دؤريان لةنزيكةوة ئاطادارى ئةنيتاىل طةىل كوردن

ئةبَى بةِرة ى بزاندرَى , دةكةم ككومةتى عَيراقى مولزيم بَيت بةوةى كة ئةبَيت بةِرة ى ئةنيتال براسَيت
ككومــةتى عَيراقــى مةســئولة لــة تةعويزكردنــةوةى / دوو, ئةمــة يــةك, كةئةمــة جيرؤســايدى طــةىل كــوردة

كـة  , لةسـةر خـةَلكى كوردسـتان   ككومةتى عَيراقى مةسئوولة لة كـةم كردنـةوةى ئـَيش و ئـادار     , ئةنيتالةكان
ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بةشـَيك لـة مةسـئوليةتةكة دةكةوَيتـة سـةر         , بةهؤى ئةنيتالةوة تووشى بووة

ككومةتى هةرَيم وةكو كاك ئارام وتى ئةوةل جـار سـةد خـانوو بؤضـيية؟ لةوانةيـة كـافى نـةبَيت بـؤ         , شانى
يــان , دةبــَى ميزانيــةك لــة ميزانــةى كوردســتان, تضــونكة ئــةبَى بــة شــامل تــر و طــةورةتر بيـَـ , ئةنيتالــةكان

ئةمـة  , بـؤ ئـةوةى بتـوانني ئَيمـة كصـةيةكى بـاش بـة ئةنيتالـةكان بـدةين         , كصةيةكى خاص ديارى بكرَيـت 
, لةييــةكى تــر ئَيمــة كورســيةكانى خوَيرــدن بةشــَيكى دؤرى بــدرَى بــة كــةس و كــارى ئةنيتالــةكان  , لةييــةك

ئـةو قوتابيانـةى كةبةشـَيكى دؤريـان     , نطيةكيش بدرَيت بةو مةسةلةيةدةبَى طر, ئةوانةى لة دةرةوةى وَيتن
دةبـَى ئةوانـة واد لـة ئيشـةكانيان     , لـة موكتاجيـا خـةريكى كرَيكـارى و ئـيش كـردنن      , لة مراَلى ئةنيتالةكانن

وةكو برادةرانى تـر بـؤ   , بؤ ئةوةى بتوانن بضن خوَيردنةكةيان تةواو بكةن, مووضةكيان بؤ برِبَيتةوة, بهَيرن
ــان  ــةنيتاين وتي ــورد     , شــةهيدان وئ ــةيرني كــة ك ــةك تَيبط ــتى نَيونةتةوةي ــدةين راى طش ــةوَل ب ــَى ه ئَيمــة دةب

لةوانةيــة , هــةتا ئةوانــة نةخةيرــة نَيــو ضوارضــَيوةيةكى ياســاييةوة لــةعَيراق بــةرة ى  , جيرؤســايد كــراوة
 .دؤر سوثاس, نةتوانني تةعوَيزَيكى باشى ئةنيتالةكان بكةيرةوة

 :مد قاسم بةِرَيز مجال حم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةموو ئةندامانى ثةرلةمان و خةَلكَيكى دؤر لة ناو كؤمـةَلطاى كوردسـتانى باسـى    , ئةوةى من تَيبيرى دةكةم
دؤر قةدايـة  , دةوَلـةت قـةرارى قـانونى دةرضـووة بـؤ جيرؤسـايد       25ئةمِرؤ لـة  , مةسةلةى جيرؤسايد دةكات

ئـةو قـةرارة   , كةسـى كوشـتووة   15ن دةيمَيـك ضـؤتة مةتةعـةمَيك    هةية كـة وا رَيـك كـةوتووة كـة مةسـةلة     
لـة شـارَيك   , كـةس بَيـت   15, كـةس بَيـت   10جا ئةو كؤمةَلة , يةعرى كوشترى بةكؤمةَل, بوويتة جيرؤسايد

دةوَلةت كة كَيشةكانيان و  16ئةمِرؤ لة , لةبةرئةوة لَيرة موهيمةى ئَيمة فراوانرت بووة, لةدَييةك بَيت, بَيت
دةوَلةتـة شــَيوةى   6ئـةو  , بــةِرة ى بـةعزَيك هـةنطاويان نــاوة  , جيرؤسـايد ئةشــوبهَى بـة كوردسـتان    شـَيوةى 

ــىَ   ــة دةض ــة ئَيم ــةكانيان ل ــةمان   , قةداي ــةرؤكايةتى ثةرل ــةردةم س ــة ب ــاوة ئةخيةم ــةكم هَير ــن وَيرةي ــؤن , م ض
ناويانة بـؤ ئـةوةى   ئةو برةما و هةنطاوانةى كة, ضارةسةرى كَيشةى هؤلؤكز كراوة كة شةبيهة بة هيرى ئَيمة

بةضارةســةركردنى و برــةبِركردنى بــؤ ئــةوةى جــارَيكى تــر ئــةو  , بتــوانن دةور ببيــرن بــة ناســيرى كَيشــةكة
, ئةمـة هـةمووى سـايدة   , كـةوت يثةِرةيـة  , مـن ئةمـة دةخةمـة بـةردةمى ثةرلـةمان     , كاديسةية روو نـةدات 

ــم   ــراوة بةرةس ــؤميرتى ك ــة دؤكي ــةك لةمان ــةيت , هةري ــة م ــة  , ب ــةناو ئةمان ــةل ــتييتادةى  , هةي ــؤ ئيس ــة ب ئةم
, كةواتـة موشـكيلةكةى ئَيمـة طـةورةتر بـووة     , ئيرجـا بَيمـةوة سـةر مـةودوعى خؤمـان     , ثةرلةمانى كوردستان

, هاوكارميان دةكـةن , تةنها ناسيرى كَيشةى ئَيمة بةجيرؤسايد ماناى ئةوة نيية ميللةتان ثشتيوانيمان دةكةن
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بؤ ئـةوةى راسـتى جيرؤسـايدةكة بـةو شـَيوةى ئَيمـة       , كار بكةينئةبَى ئَيمة , هاوكارى خةَلكى ئةنيتال دةكةن
بؤ ئةوةى جارَيكى تر لةسةر ئـةم دةميرـة دووبـارة    , بتوانني هاوكارى ئةم خةَلكة و ضارةسةرى ئةم كَيشةية

بةقةناعـةتى مـن ئَيمـة تـا ئَيسـتا وةكـو ثَيويسـت هـيض هـةوَلَيكمان          , من بةعزَى ئيقترياكم هةية, نةبَيتةوة
مةسةلةن ئةطةر بضيتة ناوضةى ئةنيتالكراوةكان، كة دةضيتة هةر , م كَيشةية وةكو خؤى براسَيرنينةداوة ئة

صــةبورةيةك هةَلرةواســراوة كةتيايــدا بَلَيــت , لةبــةردةمى هــيض دَييــةك يئيحةيــةك هةَلرةواســراوة, دَييــةك
كةواتـة  , كةسـة نـةماوة  ئةوةنـدة  , ئةوةنـدة كةسـيان شـةهيد كـراوة    , ئةوندة برةماَلة لـةم دَييـة ئـةنيتالكراوة   

لةهــةموو مةنتيقةيــةك  , بــؤ هــةموو دَييــةك شــتَيك لــةم بابةتــة بكــةين      , لةدَييــةكان دةســتى ثَيبكــةين  
, كة هةموو ئةندامانى كؤمةَلة خةَلكةى كـة لـةم ثِرؤسـةية شـةهيد بـوون تؤمـار بكـرىَ       , مانؤمَيرتيك بكةين

, ت ببيرَيـت كـة ض مةئسـاتَيكى طـةورة هةيـة     يةعرى خةَلكَيكى ئةجرةبى كةدَي, يةعرى ئيشةكةمان ديار بَيت
ديـارى  , من لة ئةوةل رؤذةوة وتوومـة , ئَيمة ئةبَى لةسةر ئةو برةماية كار بكةين, ئيرجا هةنطاوى دووةممان

ضونكة ئَيمة نةمان , كردنى وةدارةت بةناوى ئةنيتال و شةهيدان دةرةرَيكى طةورةمان لة ئةنيتال و شةهيد دا
طلـةيم هةيـة ئةطـةر    , راسـتيةكان بطةيريرـة خـةَلكى تـر    , يارمـةتيمان بـدات  , يرـىَ هَيشت خةَلكى تـر دةور بب 

يـةعرى طرنطيـدان   , ئةمِرؤ مةفروود بوو نوَيرةرى وةدارةتى شةهيد و ئةنيتال لَيرة بوواية, وةدارةمتان هةية
خةَلكَيك بن كؤمةَلة , خةَلكى ئةجرةبى بَيرني, من دةَلَيم ئسلومبان بطؤِرين, بة مةودوعةكة جَيطاى خؤيةتى

بؤ ئةوةى بتوانني وةكو ثَيويسـت قـةرةبوو و دَلخؤشـى ئـةو كةسـانة بدةيرـةوة كـة ئـةم مةئسـاتة          , كار بكةن
 .دؤر سوثاس, طةورةيةيان بةسةر هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دؤرى , ثَيـرَى تةلـةفؤنى بـؤ كـردم    , ضرار خان وةديرى شةهيدان و ئـةنيتالكراوةكان , تةنيا ئاماذة بةوة دةكةم

بـةَيم ليسـتى هاوثـةميانانى كوردسـتان لـة ئةجنومـةنى نوَيرـةرانى عَيـراق         , ثَي خؤش بـوو لَيـرة كـادر بَيـت    
بؤيـة ئامـادة   , ئةمِرؤ لةدانيشترى ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراق برياريان داوة قسة لةسةر ئةو تاوانـة بكـةن  

بؤ ئةوةى لةبةردةم ئةجنومةنى نوَيرةرانى , داهةر بؤ ئةو مةودوعة ضؤتة بةغ, داواى لَيبوردنى كرد, نةبوو
, ئةمـة هـةنطاوَيك دةبـَي  بـؤ ئـةوةى لـة رؤذانـى داهـاتوودا        , عَيراق قسة بكات و سةرجنى ئةوان رابكَيشـَي  

ئةجنومــةنى نوَيرــةرى عَيــراق ئــةو بِريــارة وةربطرَيـــ  كــة داوايــان لَيدةكــةين بــة ناســاندنى ئــةو تاوانانــة    
بؤ ئةوةى مريش قسةى بكةم , بةَيم باش بوو ئةو قسةت كرد, بة تاوانى جيرؤسايد, دبةرامبةر بة طةىل كور

 .فةرموو, كاك جةمال يوسف, كة نةهاترى لةبةر ئةوةية, و دييتاعى لَيبكةم
 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتانى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ىل بـؤ ئـةم خةَلكـة كـة ئـةمِرؤ      بـةَيم ئـةوةى طرنطـة شـتى ضـاك بـة عةمـة       , بةِراستى قسـةى دؤر طـرنط كـرا   
ئـاوةدان  , لـةِرووى ئيقتيصـادى  , كارى عةمةىل بةرنامةيـةكى دانسـتى لـة ِرووى كؤمةَلايـةتى    , ضاوةِرَيية بكرَى

بةكةقيقـةت ئـةو   , لةهـةر شـوَيرَيك شـتَيك بَيـت و بـَى بةرنامـة بَيـت       , نـةك ثـةرت و بـاَلوة بَيـت    , كردنةوة
كةقـة ثـَيش   / يةكـةم , بـةَيم ضـةند ثَيشـريارَيك دةكـةم    , مـةوة قسانةى كة كران مـن نامـةوَى دووبـارةى بكة   
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, لةخوَيردن مادةيةك هةبَيت بةناوى تاوانى ئـةنيتال , هةموو شتَيك ئَيمة لةرووى ثةروةردةى مراَلةكامنانةوة
لةخوَيردن ديراسةى ئةوة بكرَىـو بـةثَيى ديراسـةيةكى    , بؤ ئةوةى هةتا هةتايَى لةبريى مراَلةكامنان نةضَيت

ديـارة خـةَلكى   / دووةم, لةمـةراكيلى ديراسـة دةسـت ثَيبكـات    , كتابَيك هةبَيــت , مادةيةك هةبَيت, املموتةك
بةشدارى ئـةو هةظاَينـة دةكـةم كـة داوايـان كـرد       , بةشداريان كردووة لة ئةنيتال, تاوانبار هةية لة كوردستان

كةق واية ئةوانة لة مةسئولياتى , دطابةَيم ثَيش ئةوةى بدرَين بةدا, كةقة بدرَين بة دادطا, بدرَين بة دادطا
طوناكة ئةمِرؤ موراجةعةى دائريةيـةك بكـةين يـةكَيك بةشـدارى كـردووة لـة       , كزبى و ككومى دوورخبرَين

يـــان لـــة دةدطايـــةكى , يـــاخود لـــة دةدطايـــةكى كزبـــى بَيـــت, مةســـئوىل دائـــريةك بَيـــت, كارةســـاتى ئـــةنيتال
ثـَيش هـةموو شـتَيك ئةوانـة دوور خبـرَين لـة       , عَيراق بَيـت ض لة , ض لة كوردستان بَيت, ثَيشمةرطايةتى بَيت

ســةقافةى , كييتايةتــة عــةفوو كــراون, خــةَلك بَيــزارة لــة بيريرــى ئــةوان لــة كوردســتان, ثــَيش ضــاوى خــةَلك
بةَيم بةوةش نا ئةمِرؤ مةسـئوليةتى وةرطـرن لـة ثـَيش ضـاوى      , ئةوة كارَيكى ضاكة, تةساموكة لةكوردستان

ديـارة لةبةرامبـةر ئـةوةش كـةق وايـة سوثاسـى ئـةو خةَلكانـة         , يان خةَلكى كوردستان, خةَلكى ئةنيتال كراو
بةتايبـةتى خـةَلكى   , ئةوانةى كة هاوكارى كةس و كارى ئةنيتالكراوةكانيان كردووة لـة رؤذانـى تةنطانـة   , بني

يـان بـؤ   هَيرا 1622كـة هـةداران خـةَلكى باديرـان ئـةنيتال كـران لـة        , بةكركة, دةوروثشتى هةولَير, هةولَير
لَيرة كةس و كارى ئـةنيتالكراوةكان خـةَلكى هـةولَير ئـةو وةختـة دةورَيكـى       , بةكركة و دةورو ثشتى هةولَير

بةداخـةوة رَيكخـراوة   , ديبلؤماسـيةتى كـوردى و دةورى ديبلؤماسـيةتى كـوردى    / خـاَلَيكى تـر  , ضاكيان هةبوو
لةبةر هةر هؤيـةك  , ديكتاتؤريةتى عَيراقبيانيةكان كة ئةوكاتة دةوريان نةبوو وةكو ثَيويست لةبةر رذَيمى 

ض بـةِرَيطاى سـةفارةتةكانةوة   , كةق واية ئةمِرؤ ديبلؤماسـيةتى كـوردى ض بـةِرَيطاى كزبةكانـةوة بَيـت     , بَيت
, كةق واية وةكو ديراسة بدرَيت بـةو موحلةقةتانـة  , موحلةقياتى سةقافيان هةية لةسةفارةتى عَيراقى, بَيت

جولةكةكان , وةكو ئةوةى كاك جةمال ئيشارةتى ثَيدا, تاوانَيكى دؤر طةورة كراوةلةوَيش باَلوبكرَي كة ئةمة 
, يـةعرى مةبلـةغى خـةياىل وةردةطـرن    , بةدةيان مليؤن دؤير تا ئيستاش وةردةطرن, ضؤن ئيستييتادةيان كرد

ثــَيش ئَيمــةش , دةهــان مليــؤن دؤير لةئةَلمانــةكان وةردةطــرن لةســةر ئــةو تاوانانــةى كــةكراوة بةرامبــةريان
جطـة  , داواى لَيبـوردن لةخـةَلكى كوردسـتان بكـات    , هةموو شتَيك ثَيويستة داوا لة دةوَلـةتى عَيراقـى بكـةين   

, لةوةى داواى قةرةبووكردنةوةش بكةين تا دةهان ساَلى تر خةَلكى ئَيمة بَى بةش نةبَيت لـة داهـاتى عَيـراق   
ــتان    ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــة ككوم ــان ل ــة خؤم ــةوة ئَيم ــةى, جطةل ــان لةبودج ــةكميلي , خؤم ــةى ت ــة بودج , ل

ميزانيةكمان هةبَي  تةفعيلى وةدارةتـى ئـةنيتال بكرَيـت وةكـو موئةسةسـيةكى ككـومى لةسـةر ئةساسـَيكى         
, لةِرووى كؤمةَييةتيشةوة كَيشةكانيان ضارةسةر بكةين, راست و دروستى دانستى خةدةمات ثَيشكةش بكرَى

ــة      ــؤ ئةوان ــةت ب ــة تايب ــةين ك ــؤ دةربك ــاكيان ب ــاى ض ــةى    ياس ــةدةهان كَيش ــةنيتالكراوةكانن ك ــةَلكى ئ ــة خ ى ك
دةورى ئـيعالم و ناســاندنى  , جطةلـةوة , كةقـة ئاوِرَيـك لــة كَيشـةكانيان بـدةين    , كؤمةَييـةتيان هةيـة ئـةمِرؤ   

كارةساتى ئةنيتال لةِرووى ئيعالميةوة بةردةوام هةوَلى ئةوة بدرَى دةدطاى ئيعالمى كة ئةو كارةساتة لةبريى 
 .دؤر سوثاس, ةباتخةَلكى كوردستان ن

 :كسن جان بةِرَيز كامت حممد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة مـن وةكـو    , بـدةن بـةمن  , داوا دةكةم دوو دةقة ديـاتر لـةوةى كـة ئيشـارةتان ثَيـدا     , بةنيسبةت مرةوة

لَيرة ثَيش هـةموو شـتَيك دةسـت خؤشـى لـة سـةرؤكايةتى       , وةكو كةسَيكى ئةنيتال بووم, ئةندام ثةرلةمانَيك
ئـةوةش مانـاى   , ةرلةمان دةكةم كة بةكةقيقةت ئةوة بؤ سَييةمني جارة لةم ماوةية بؤ ئةم يـادة دابريشـىَ  ث

دةسـت خؤشـى   , ئيشـةكةى خؤيـةتى  / دوو, ئـةوة يـةك  , ئةوةية كـة بةتـةواوى خـةخمؤرى ميللـةتى خؤيـةتى     
انانى بةردى براغةى كة هةَلساوة بةد, بةتايبةتى وةكو كارة باشةكان, لةككومةتى هةرَيمى كوردستان بكةين

بةكةقيقـةت  , خانوو بؤ برةماَلةى شةهيدان و ئةنيتالي مةنتيقةى طـةرميان و ضةمضـةماَل و كيتـرى    1100
ئــةوةى كــة ثَيــى كــراوة , خــةخمؤرى وةدارةتــى ئــةنيتال و شــةهيدانيش وةكــو كــؤنطرةى بةجيرؤســايد كــردن 

ئـةو بةيانـةى   / يةكـةم , خاَل بدةم من لَيرة كةد دةكةم ئيشارةت بةدوو, كردوويةتى جَيطاى دةست خؤشيية
كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةرى كردووة لةييةن ليذنةى ياسايى خوَيردراوة جَيطـاى دةسـت خؤشـية و خـاَل     

بةَيم لةسةر خـاَلى ثَيـرج و شـةش    , رةنطة لةضوارضَيوةى ئةو خاَينة بسووِرَيتةوة, بةخاَل ثشتيطرى دةكةين
بةشَيوةيةك ئيسـثاتى  , ئيشارةت بة خاَلَيك بدةم ئةطةر مةجامل بدةنبة كةقيقةت ئةوة جَيطاى ئةوةية كة 

خةَلكى دؤرمان كة ناسيار بةعام يةكَيك لةوانة كة , ئةوة بكرَى كة ضؤن خةَلكى ئَيمةيان قةتلى عام كردووة
رؤذَيكيان كةجاج و كادم كة دوو سةربادى سةر بة ئةمريـةتى بـةناو   , من دايك و باوكى خؤمى لةطةَلدابووة

ئيرجـا لـةدةرَى   , ئـاخري بةتةمـةنى و هـةموويان دةركرنـة دةرةوة    , خـةَلكى بةتةمـةنى   86, خةَلكةكان طةِران
نيوةِرؤ بةرامبةر  18بةيانى تا  2هةر لة سةعات , كةوشى سيجرةكة بةرامبةر خؤرةتاوى بةيانى دايراناون

هةذدة كةس , يةك ثةرداخ ئاويان بدةنَىنيوةِرؤ تا ئَيوارة بةبَى ئةوةى بهَيَلي  18خؤرةتاوى ئَيواران هةر لة 
ثةجنا مـةترى  , ثاش مردنيان بة عارةبانةيةكى ئيعتيادى ئةم هةذدة كةسةيان بردووة, لةمانة شةهيد بوون

ثـاش كـةمَيك كاشـاك سـةطى دةورو     , ئةويى سجرةكة كةمَيك خؤَليان هةَلـداوة و خسـتوويانة ذَيـر ئـةردةوة    
كارةكانيــان قــاض و دةســت  و سةروضــاوى ئــةم شــةهيدانةيان   ثشــتى ســجرةكة هــاتوون لةبةرضــاوى كــةس و 

ــواردووة ــراوى     , خ ــوذى ك ــةَل ك ــؤن كؤم ــؤ ض ــة ت ــةوةى ك ــارةتة ب ــة     , ئيش ــة ل ــة ئَيم ــة  ك ــر هةي ــةتَيكى ت كاَل
شاندَيك وةكو شاندى ثةرلةمان و شاندى ككومةت ضوويرة بةغدا بؤ ئةوةى ئامـادة بـني لـة     86/4/8001

مةككةمـةى عوليـاى عَيراقـى بِرياريانـدا بـة ئـةمرى ئيعـدامى        , ن هاشـم مةككةمةى عةىل كيميايى و سوَلتا
دواى وةرطرترى ئةو هةموو ئييتادة و مةككةمة جيرؤسايد و قةتلى عـام  , بةَيم تاكو ئَيستا كَى ماوة, ئةمانة

لَيرة ثرسيارةكة ئةوةية لة دوو جَيطا بؤضى سـةرؤكايةتى عَيـراق و سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى عَيـراق      , ناسرا
كــةقيش بــوو كــة / دوو, دةغتَيــك بكــةن كــة ئــةمرى ئيعــدامى ئةوانــة بكــرَى, بةدواداضــوونَيكيان نةكرديــة

بـؤ ئـةوةى ئـةمرى ئيعـدامى ئةوانـة      , سةركردايةتى كـوردى دةغتـى بـؤ سـةرؤكايةتى عَيـراق دروسـت بكـات       
داوا , ة جيرؤسـايد يان بؤ دياتر ناساندنى قةدةيةكة ب, يان بؤ جَيبةجآ كردنى كوكمى ئيعداميان, دةربكرَى

داوا لـة ككومـةتى عَيراقـى فيـدراَل دةكـةم      , لةثةرلةمانى كوردستان دةكةم ئةمِرؤ شوَين دةسـتى ديـار بَيـت   
بــؤ ئــةو كارةســاتةى كــة بةدةســت دِرنــدانى ثَيشــووة و , بــةِرة ى داواى لَيبــوردن بكــات لــة طــةىل كوردســتان

هةرضـةندة جـةنابى   , ةى شـةهيدان و ئـةنيتال  مووضـ / يـةك , هةنـدَى ثَيشرياريشـم هةيـة   , بةسةرمان هاتووة
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ئـةو ثِرؤسـةيةى كـة ئةمسـاَل     / دوو, هـةتا قـةرةبوو دةكرَيــتةوة مبَيرَيتـةوة    , سـةرؤكى ثةرلـةمان باسـى كـرد    
ئَيمةش ثشتطريى ئةوة دةكـةين كـة   , هةروةك جةنابى سةرؤك داواى كردووة, دةستى ثَيكرد جَيبةجَى بكرَى

بةنيسـبةت  , ئاوِرَيك لة دَيهاتةكانى كوردستانيش بدرَيتـةوة , ةلةكةمانبكرَيتة رؤذي ئةنيتال كردنى ط 16/6
لةبةرضـاوى كـةس و كـارى ئـةنيتال ثلـة و      , ئةو كةسانةى كةبةر لَيخؤشـبوونى بـةرةي كوردسـتانى كـةوتوون    

كـة داواى كـردن ئةوانـة    , مةجاىل دادطاى عولياى جريائى بـدريَ , ئةطةر مشوليشى كردبن, ثايةيان ثَي نةدرَى
 .دؤر سوثاس, ةى دادطا بكرَينرةوان

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةتايبـةتى قسـةكانى بـةِرَيز كـاك     , من نامةوَى قسةكان دووبـارة بكةمـةوة  , راستى قسةكانى من دؤربةى كرا
م كـة ئـةو دةقـةى لَيـرة     تـةنها ئةوانـة دةَلـيَ   , بةتةواوى ثشتطريى دةكةم و تيكرارى ناكةمـةوة , جةمال يوسف

, ئـةو دةقـةى كـة خوَيردرايـةوة    , خوَيردراوة ديارة يادكردنةوةى ئةوساَلمان فةرقَيكى هةيـة لةطـةَل رابـردوو   
, بـةَيم ناوةِرؤكةكـةى بةِراسـتى نـاوةِرؤكَيكى بـاش بـوو      , هةرضةندة دةبواية دةقةكةمان لةبةر دةسـتى بوايـة  

بةكةملـةى جيرؤسـايدى   , بـةِرة ى ناسـاندنى كةملـةي ئـةنيتال    لة, ئَيمة دةمانةوَى هةنطاوَيك بضيرة ثـَيش 
مةفرودة لة , كة بةِراستى ئةو مةودوعة دؤر شتَيكى طرنطة, كورد لةسةر ئاستى دنيا و لةسةر ئاستى عَيراق

دةربضـَيت ييـةنى ثةيوةنديـدار ئيشـى جـدى      , لةو رؤذةى كة موناقةشـةى لةسـةر دةكـرىَ   , ضوارضَيوةى دةق
ض لـة  , ئيمكانيةتى باش و مادى و مةعرةوى تـةرخان بكـات بـؤ ئـةو مةسـةلةية     , سةلةيبكات لةسةر ئةو مة

كة ئيش بكات لةسـةر  , ض لة هةوَلدان بؤ كؤكردنةوةى خةَلكى ثسثؤِر و شارةدا و ياساناس, ئيمكانيةتى مادى
تى دنيـا بـؤ   لةطـةَل مونـةدةماتى ئيرسـاني لةسـةر ئاسـ     , لةطةَل ئيتيحادى ئةوروثى, ئاستى دنيا لةطةَل يوئَين

بةِراسـتى كؤمـةَلَيك ئيلتيزامـاتى ئـةخالقى     , بةِرة ى ناساندنى ئةو ِرؤذة بةجيرؤسايد بـؤ طـةىل كوردسـتان   
كــة ثــَيم وايــة لــة ئايرــدة بــةخَيرَيكى ئَيجطــار دؤر دةطةِرَيتــةوة بــؤ ئايرــدةى  , دةخاتــة ســةر كؤمــةَلطاى دنيــا

ى من دةبـَى لـة ضوارضـَيوةى دةق دةرضـيت كـة      بةرا, بؤ ئايردةى خةَلكى كوردستانيش, سياسةتى كوردستان
بـؤ ديـاتر بـة    , ئيشـى لةسـةر بكـاتن   , ييةنى ثةيوةنديـدار و ثةرلـةمانى كوردسـتان موتابةعـةى ئـةوة بكـةن      

 .دؤر سوثاس, ثراكتيز كردنى ئةو بِريارانةى كة دةردةضن
 :سليمان خليل خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رؤذا يـاد كردنـا تراذيـديا ديـذورا دذى جيرؤسـايدة دةركـةقى طـةىل كوردسـتان         , ئاشكراية رؤذةكة ديرؤكيية

ئةد دؤر هاتية كؤظة ئـةو  , طةلةك جَيى خؤييداية, ئةو بةيانة بةناظَى ثةرلةمانى هاتية خوندن, هاتية كرن
, ظ هـاتن نـا , ثشـتةظانى دةكـةين  , وة ئـةن دطةلدايرـة  , نـاظ دةولـةتى  , بةيانة ئاراستة كرية بـؤ عَيراقـا فيـدرالَ   

وى نـاظَى خـؤ   , وةختـى نـاظ هـاتن مـة دطةلدايرـة     , و هةر خؤش و نةخؤشى طـةىل كـوردة  , راستة ئةظ كوردين
, بـةس وةختـة دةبيـذن كـوردةت فـةيلى     , ئةن طوتى كورد ثشـتةظيش كـوردة  , مادةم دطةل كوردستان, دةيرني

دي رَيـز لَيرانةكـة وةكـو دةسـكة     ئةن كـوردة ئَيزيـ  , كوردة باليسانى, كوردة باردانى, كوردة دةظةرى جافايةتى
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دةسـكةيةكى وى كـادر كربـوو رَيردايـةن و ى دةسـكة طولَيـك كـادر        , طولة سةر جـةنادةى شـةهيدى ئةنيتالـة   
, يان ثةسةرى طةىل كـوردى هاتيـةو دَيـدة   , يان ثةسةرى مة هاتى, بووية و راوانة بكرَي سةر طؤِري شةهيدان

ئـةديش  , وةكـو بةيانةكـةش بـة عـةرةبى هاتيـة     , دَيـدة كـرن   ئـةظ دةقةيـة خـوارَى بَيتـة    , ئةد ثَيشريار دكـةم 
و عمل على تشـويه و  , 1611اقدام النظام على تغري اهلوية القومية لكورد اليزيدين عام )بةعةرةبى دخومن 

وترحيلهم منها و واسكانهم باجملمعات القسـرية و االسـتحواذ   , مسخ ديانتهم التوحيدية عريقة و هدم قراهم
ئةد ثَيشريار كةم ئةظةش بضتة نـاو  , (جلب عشائر مواد اسكان يف قرى يزيدين يف دميقراطىعلى أراضيهم و 

, كورد بؤ ضـاوان , وةطةلةك تَيرن برطَيل يلَيش, بؤ مةكةفةىل نَيو دةولةتى, ئةظة ديكيؤمَيرةتةكة, بةيانةكة
ةدكـةم ئةظـةش بَيتـة    ك, نـاو مةكيتـةىل نَيـو دةولـةتى    , بؤية ئةو رؤيـة نَيتـة ديـ    , ئةمةنيش نةوان كوردى

 .ئاخاف  و سوثاس
 
 
 

 :بةِرَيز خةمان درار اسعد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ثشتطريى تـةواوم بـؤ قسـةكانى كـاك جـةمال يوسـف هةيـة       , لةبةرئةوةى دؤربةى قسةكامن دووبارة نةبرةوة
طة شـتَيكى تـر هـةبَيت    رةن, بةَيم ئَيمة بؤ ياداشت نامةية بؤ ئةجنومةنى نوَيرةرانى ككومةتى عَيراقى هات

, بةِراسـتى دةبـَى تةئكيـد لةسـةر ئـةوة بكـةين كـة ككومـةتى خؤمشـان         , ئَيمة بتوانني قسةى لةسـةر بكـةين  
ضونكة لة كؤتاييةوة هةموو ئةو كارانة دةبَى ككومةتى , ككومةتى هةرَيمى كوردستانيش باشرت ئيش بكات

تــةواو لةســةر ككومــةتى هــةرَيمى كوردســتان لةبــةر ئــةوةى فشــارَيكى , هــةرَيمى كوردســتان ثَيــي هةَلبســتآ
لةبـةر  , بةرنامةيـةكى تـةواو و روون و باشـى هـةبَيت بـؤ كـاركردنى لةسـةر ئـةم مةسـةلةية         , دروست بكةين

بــةَيم ثــَيش ئــةوةى دةســت بــة  , ئــةوةى كــةس و كــارانى ئــةنيتاليش كــة لَيــرةن و بؤشــيان نييــة قســةبكةن  
دةتـوانني هـةر بـةناوى    , كؤمـةَلَيك داواكاريـان هـةبوو   , شـتووين ئَيمة لةطـةَليان داني , كؤبوونةوةكةمان بكةين

بـؤ خوَيردنـةوةى   , هةمان رةئـي ئـةوامن هةيـة   , لةبةر ئةوةى من خؤم ثشتطريى قسةكانيان دةكةم, ئةوانةوة
يـــةك لــةو داواكاريانـــة دةَلـــَين ككومـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان  , بابةتةكــةيان قســـةى لةســـةر دةكةيرـــةوة 

ــةكى روون و ئ ــة بةرنامةي ــكراى نيي ــةو رؤذة    , اش ــةوةى ئ ــؤ يادكردن ــانى ب ــةموو دام و دةدطاك ــة  , لةه ــةم ل ه
وتيـان بـِرؤ لـة    , يةك لةوانة كة باسـيان كـرد  , لة دانكؤكان, هةم لةدةدطاكانى ككومةت, دةدطاكانى راطةياندن

ئةمـة واى   هـةر , بةَيم دةهؤَل ودوِرنا هةبووة و شـايى و هةَلثـةركَى هـةبووة   , دانكؤ هةرضةندة يادى ئةنيتالة
لةبـةر ئـةوةى   , كةم تةرخةمةيـةك لةييـةن خةَلكـةوة   , كردووة كة خةَلكة تؤدَى هةست بةبَى رَيزيةكة بكات

داواكاريـةكى تريـان   , ثَيويست بةوة دةكات ككومةت بةرنامةيةكى باشى هةبَيت بـؤ يادكردنـةوةى ئـةم رؤذة   
ندة كؤمةَلطاى ئَيمة لةسـةر عةدالـةتني   هةرضة, بةَيم تةئكيدى لةسةر دةكةمةوة, كة هةرضةندة باس كراوة

بةتايبةتى ئيمتيادات بـةو خةَلكانـةى كـة    , بةَيم ئةو هةموو بةخشني و ئيمتياداتانة, و لةطةَل ئيرتيقام نني
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ئةم جارَيكى تر ئةمة , لة ثِرؤسةكانى ئةنيتال بةشداريان كردووة لة دام و دةدطاكانى دةوَلةت وةريان طرتووة
لةبـةر ئـةوة ئَيمـة دةتـوانني تةئكيـد بكةيرـةوة لةسـةر        , رامبةر بة كةس وكارى ئـةنيتال بَى رَيزَيكى دؤرة بة

و تؤدَى رَيزطرتن , بةِراستى تؤدآ بةرنامةيةكى روونى هةبَيت بؤ ئةم ئيمتياداتدانة بةم خةَلكانة, ككومةت
ديـارة لـة وةدارةتـى    ئَيسـتا  , يـةكَيكى تـر لـة داواكارييـةكانيان    , لة بةخشيرى ئةم ئيمتياداتانـة بـةم خةَلكانـة   

ئةمةش بةِراستى دةبَى لةطةَل وةدارةتى شـةهيدان باشـرت   , شةهيدان بِريرى مووضةية لة بةشَيك لةم خةَلكة
ئةم , بزانني ئةم مةسةلة بؤضى بووة بة مايةى طلةيى ئةم خةَلكة؟ داواكاريةكى تر, قسة لةسةر ئةوة بكرَى

وا دةكةن دةَلـَين تـا ئَيسـتا هـةر هـةبووة بـةردةوام خوشـكى        دا, يان ئةو كوِر و كضانةى كة هاتبوون, طةجنانة
بـةَيم ديـارة ئَيسـتا    , من لةبةر ئـةوةى خوشـكى شـةهيد بوومـة وةختـى خـؤى هاوكارييـةك دةكـرام        , شةهيد

, رةنطـة هـةم لـةِرووى مادييـةوة    , هاوكاريـان نـاكرىَ  , يان كضـيش ئةنيتالـة  , بةناوى ئةوةى كة كوِريش ئةنيتالة
شـتَيكى  , ئةبَى هةوَل بدةين ئـةوة بطةِرَيتـةوة بؤيـان   , هةم لةِرووى مةعرةويشةوة, ذارنضونكة خةَلكَيكى هة

بةتايبةتى ذنةكانيان ثاش بيسـت سـاَل كـة    , هةر سةيركردنى خةَلكةكة بة ذن و ثياوةوة, كة دؤر طرنطة, تر
سـتا لةطـةَل ئـةم    ئةمة دةليلة لةسةر ئةوةى ئةم خةَلكة تا ئَي, تائَيستا رةش ثؤشن و جلى رةش لةبةر دةكةن

بةِراستى دؤر ثَيويستة ئَيمة داوابكةين كـة  , تا ئَيستا نةيانتوانيوة ئةم كارةساتة لةبري بكةن, كارةساتة دةذَى
ئةمـةش  , سةنتةرَيكى تايبةت بؤ ضارةسةرى دةروونـى و ردطـاركردنى ئـةم خةَلكـة لـةم كاَلةتانـة بكةيرـةوة       

, بــؤ ئــةوةى بتــوانَى ســةنتةرَيكي ئــةوها بكاتــةوة , ومــةتبةِراســتى دةبــَى ديســان فشــارَيك خبرَيتــة ســةر كك 
دةبـَى رَيزَيكـى دؤرتـر و كورمـةتَيكى دؤرتـر بـؤ ئـةم        , لةكؤتايى هةموو شتَيك كة ضةند دووبارة كراوةتةوة

 .دؤر سوثاس, خةَلكة بطةِرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئاماذةشـم ثَيكـرد  , هـةر بؤيـة دواكـةوتني   , رةثَيش ئةوةى بَييرـة ئيَـ  , ئَيمةش لةطةَل سةرؤكايةتى دانيشتني
ثَيشـمان وتــن  , هةنـدَيك لةداواكارييةكانيشـى لـة بةيانةكــة هـاتووة    , ثشتطرييشـمان كـرد لـة داواكارييــةكانيان   

هةر كةسَيك خةدمةتى كـةس و كـارى شـةهيدان    , بةثَيى ئيمكان قسة لةطةَل سةرؤكايةتى ككومةت دةكةين
لـة ئَيمـةوة تـا دةطاتـة     , كـةس مرـةتى لةسـةر ناكاتـةوة    , مرةت نييـة , خؤى طةورةيية بؤ, ئةنيتال بكات, بكات

لةنيـةتى صـافةوة   , ئةطةر ضـش نـةكرىَ  , واجبة ئةطةر ضى بؤ بكرَى مرةت نيية, كزبةكان و ييةنةكانى تر
بـؤ ئـةوةى ديـاتر هـةوَل     , ئةوة دةبَى تَيبطةين و هـةوَل بـدةين ئةسـبابى دةسـةَيت بِرةخسـَيرني     , ض نةكرابَى

 .فةرموو, كاك كةمة رةشيد, تبدا
 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةَيم ثَيم خؤشـة ئيزافـةى شـتَيكى    , ثشتطريى تةواوى ئةو بةيانةى سةرؤكايةتى دةكةم لةطةَل ناوةِرؤكةكةى

يـةكَيك  , بةسـت هةر مانطى سَى يةكَيتى ثةرلةمانتارانى عةرةب لة هةرَيمى كوردستان كؤنطرةيـان  , بؤ بكرَى
ئةوةية كة ئةو ثـارةى هةنـدآ لـةو راسـتيانةى كـة لةهـةرَيمى       , لةو دةستكةوتانةى كة ئَيمة دةستمان كةوت

ــوةكرا   ــى لَي ــاران بــوو و باس ــو ئــةنيتال و كيمياب ـــتى   , كوردســتان وةك ــتةى يةكَي ــة ئةمــة ئاراس بؤيــة ثــَيم باش



 361 

ــريَ   ــةرةبيش بك ــةمانتارانى ع ــةم ئي   , ثةرل ــةد دةك ــة ك ــر ك ــاَلَيكى ت ــدةم خ ــارةتى ثَيب ــاتَيكة  , ش ــة كارةس ئةم
كـاك  , هـةموو سـاَلَيك طـةش بكرَيتـةوة    , لةيادةوةرى نةتةوةى كوردا هةميشة دةرورة بة ديردوويى رابطريَيـت 

هـةر لةسـةرةتايةوة تـاكو    , مريش ثيشتطريى ئـةو دةكـةم  , جةمال ئيشارةتى بة شتَيكدا  كة لة قوتاخبانةكانة
جطةلـةوة وةختَيـك كـة ئـةمِرؤ دانـراوة      , انـةوةى بةسـةرهاتى ئةنيتالـةكان   دانكؤ بةشَيك ديارى بكرَى بـؤ طَيرِ 

ــةكان  16 ــادى ئةنيتال ــؤ ي ــة ب ــةم  , ي مانط ــى يةك ــة دةرس ــة ك ــاك واي ــةم , ض ــةى يةك ــةكان  , وان ــةموو قوتاخبان ه
بــؤ ئــةوةى ديــاتر , لةســةرةتاييةوة تــاكو دانكؤكــان تــةرخان بكــرَى بــؤ طَيِرانــةوةى يــادةوةرى نةتةوةكــةمان  

, جطة لةوةش من ثشتطريى لةوة دةكةم كة دةبواية ئَيمة ئـةمِرؤ ماتـةميمان ثَيـوة ديـار بوايـة     , بةقوةت بَيت
جطةلـةوةى ئـيرت خزمـةت كردنـى كـةس و كـارى ئـةنيتالكراوان شـتَيكى         , هَيمايةكى ماتةميرى هةَلبواسراباية

دؤر , شـتة ئةم ثةرلةمانة كةقى خؤيةتى دةخت خباتة سةر ككومـةت بـؤ ئـةو    , ضاكة و ئةركَيكى ككومةتة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وتـى  , بةَيم رةخرةيـةكى لَيطرتـووين  , كارَيكيشى هاتة ثَيش و داوا دةكات بِروا, كاك هيوا ناوى نةنووسي بوو
ثةرلـةمان بـة ئةنـدامى    , ئَيستاش دةَلَيم سـوعبةتة , هةرضةندة ومت سوعبةتة, من بة موشاغب ناوم بردوون

, بــةدةقى نــني و نيــوةى ئةنــدام ثةرلــةمان وان , يــةعرى دةبــَى كةســَيك هــةبَي  , موشــاغب بــةِرَيوة ناضــَيت
, بؤيـة ئةطـةر دَلـت ثـَي شـكابَى داواى لَيبووردنـت لَيدةكـةم       , هةندَيجار خؤشم وا  بةَيم جَيطايةكةم ناهَيَلى

 .كاك جوتيار فةرموو, كة موشاغيبة, بةئةو جؤرة نةم وتووة كة خةَلك بةكارى دةهَيرَى
 (:جوتيار)ز كريم جميد شريفبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئايـدؤلؤجياى بـةعس لةسـةر جؤرَيـك كـارى كـردووة كـة        , ديارة ئةطةر سةيرى ئايدؤلؤجياى بـةعس بكـةين  

دةرئـةجنامى ئـةو تَيطةيشـترة هـةموو ئـةو كارةسـاتانةى       , بةردةوام يةك رةنطى و بَى دةنطى كؤنرِتؤل كردنة
بةِراسـتى دةبـَى بطةِرَييرـةوة بـؤ بـةكارهَيرانى      , بطةِرَييرةوة بؤ كـارى كؤمـةَل كـوذى    ئةطةر, كورد لةوَى بووة

 1661و ضــؤَل كردنــى طونــدةكان لةســـاَلى    , لةهةَلةجبــة و قـــةَيددَى بــةكارهات   16ضــةكى كيميــايى لــة    
ى و سةرجةم ئةو شوَيرانةى خةَلك بـوون، كـان  , كاولكران, تةشديدَيكى كدودى ناوضة سرووريةكان ضؤَلكران

باخ و خةَلكان هَيران ناو بؤردومـان كردنـى ئـةوة جؤرَيـك بـوو لـة كؤمـةَلكورذى و جيرؤسـايد كردنـى طـةىل           
رؤذى , رؤذة رةشـةكانى كـورد   1624لةسـاَلى  , دواجار دةطةِرَييرةوة بؤ فةيلييةكان و بؤ باردانييـةكان , كورد

 كو يةكَيك لةناومن خؤم وة, كيميايى دةست نيشان دةكرَى كة ضةكى كيميايى بةكارهات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك درار, كةس ماوة قسةى بكات 82

 :امني طاهر بةِرَيز درار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, من دَلريام هةموويان ثشتيوانى لةكـةس و كـارى ئـةنيتال دةكـةن    , بةِراستى ئةوانةى كة قسةشيان نةكردووة
دةتــوانني , رةشــى ككومــةتى بــةعس خبوَيريرــةوة باســى بكــةين      هةريــةكَيك لــة ئَيمــة ئةطــةر مَيــذووى    

كـة بةِراسـتى بتـوانني    , بةَيم ئَيمة با شتَيك بكةين بؤ كـةس و كـارى ئـةنيتال   , ناميلكةيةكى لةسةر برووسني
من لةو رؤذانـةدا سـةردانَيكى مةيـدانيم كـرد بـؤ ناوضـةى ضةمضـةماَل لةطـةَل         , راستةوخؤ هاوكاريان بكةين

هـةدار و كةوسـةد كـةس    , ضةمضةماَل سَى هةدار واريسى ئةنيتاىل تَيدايـة , ز كاك فاروق كةريمئةندامى بةِرَي
 3000لـةم  , هةدار و سَي سـةديان تـاكو ئَيسـتا دةويـان وةرنـةطرتبوو     , لة واريسى ئةنيتال دةويان وةرطرتووة

يان , يان تاجري دةبوون, خؤ ئةطةر مَيردةكانيان لة ذياندا مابان, ذن مَيردةكانيان ئةنيتال كراوة 105وارسة 
ي مانطيش لةطةَل بةِرَيزان كاك عـادل   10لةِرؤذى , قائيد دةبوون دةيانتوانى هةموو ذيانيان بؤ دابني بكةن

ــد    ــاردان حمم ــاك ب ــني و ك ــد ام ــرد   , حمم ــةيرمان ك ــةى ك ــةردانى ناوض ــةداى     36, س ــة ق ــةهيد ل ــى ش واريس
, واريس لة ردطارى هةية كة ثَيى دةَلَين  ـود  160, واريس لةقةداى كةير هةية 288, دةربةندخيان هةية

كـةس واريسـى شـةهيد هةيـة لـة دةظـةرى        804سـةرجةم  , واريسى ئـةنيتاليش لةقـةداى كيتـرى هةيـة     506
هةدار وارسيش هةية لة قةداى ضةمضةماَل  3000, خَيزانةى كة لة دةربةندخيان هةية 63جطةلةو , كةير

ئـةو شـوَيرانةش كـة ئامـاذةم ثَيكـرد دؤرتـرين       , واريـس  5100مـةمجوعى دةكاتـة   , هةروةك ئاماذةم ثَيكـرد 
, خـانووى دابـني كـردووة    401ئةمساَل ككومةتى هةرَيمى كوردسـتان  , ذمارةى كةس و كارى ئةنيتاىل تَيداية

خـانووش بـؤ    180, خـانوو بـؤ ردطـارى    316, دؤير لـة دةظـةرى ضةمضـةمالَ    88000بؤ هـةر خانوويـةك   
من ثَيشـريار  , مليؤن دؤيرى دةوَى 22ئةوانةى تر كةماون , ني كردوونمليؤنى بؤ داب 86800000, كيترى

دةكةم ثةرلةمانى كوردستان ثَيش ئةوةى بودجةكة ثةسرد بكـةين بـا سـاَينة بِرَيـك ثـارة بـؤ كـةس و كـارى         
بودجةى , راستة ككومةتى عَيراق هةموومان دةدانني من ئةندامَيكم لة ليذنةى دارايى, ئةنيتال دابني بكرَى

تِرؤليؤن و كةسرَيكى بؤ نةفـةقاتى سـيادى    16, مليار ديرارة 111تِرؤليؤن و  52راق كة كيساب كراوة عَي
بِرطةيةك لة بِرطةكانى نةفةقاتى سيادى قةرةبوو كردنةوةى دةوَلةوتى كوَيتة كة عَيراق داطـريى  , رؤيشتووة

دةوَلةتى , تان ثَيى خؤش نةبووةلة بودجةى هةرَيمى كوردستان دةِروات كة خةَلكى كوردس% 11لة , كردووة
بؤضى ككومةتى عَيراقى قـةرةبوومان نةكاتـةوة؟ بؤضـى لـة     , ئَيمة ماَل وَيرانيش كراوين, كوَيت داطري بكات

بودجةى عَيراقى قـةرةبووى كـةس و كـارى ئـةنيتال نةكرَيتـةوة؟ بةِراسـتى مـن لَيـرة ثَيشـريار دةكـةم وةكـو            
لةبةر ئةوةى ئةطةر ئةوها بة هَيواشى قةرةبووى كـةس  , بكرَىئةندامى ليذنةى داراييش بودجةيةك ديارى 

 1100مـني سـاَلة تَيثـةِرى     80ئـةوة  , بة ثَيرج سـاَليش خانووةكانيـان بـؤ نـاكرىَ    , و كارى ئةنيتال بكةيرةوة
داوا دةكةم و دووبارةى دةكةمةوة لـة بودجـةى خؤمـان سـاَينة بِرَيـك ثـارة دابرـَيني بـؤ         , خانوويان بؤ كراوة

ئَيمـة لَيـرة بـة    , ضـونكة شايسـتةى لـةوة ديـاترن    , ةس و كارى ئةنيتالةكانيان ثَي قةرةبوو بكرَيتـةوة ئةوةى ك
ئَيمة لَيرة كة هةر شتَيك بكةين بةِراستى ئةطـةر كـةس و كـارى    , هيمةتى ئةوان بوويرةتة ئةندام ثةرلةمان

دسـتانة ئَيسـتا دروســت   ئةطـةر شـةهيد نـةبان ئــةم هةرَيمـةى كور    , ئةطـةر ثَيشـمةرطة نــةبان  , ئـةنيتال نـةبان  
ئامــادةش بــووم بــةدمانى كــوردى , لةبــةر ئــةوةى كؤمــةَلَيك داواكاريشــيان طةياندؤتــة دةســتى مــن , نــةدةبوو

بؤيـة  , بةَيم ئةو داواكاريانةى كةس و كارى ئةنيتال هـةيانبوو ئةندامـة بـةِرَيزةكان باسـيان كـرد     , خبوَيرمةوة
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ةكةمان قبـوَل بكـةن لـة بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان بِرَيـك        هيوادارم ثَيشريار, دؤر سوثاس, كاتتان لَيراطرم
 .دؤر سوثاس, بؤ ئةوةى راستةوخؤ ئيشيان بؤ بكةين نةك بة قسة, ثارةيان بؤ دابني بكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــؤ ئــةو ماندبوونــةى كــة كردووتانــة   , ســوثاس ــت ب ــوو , دةســتان خــؤش بَي , ســةردانى ئــةو ناوضــانةتان كردب

لةنةتيجـةى دةختـى   , هـةر دوو نوقتـةت بـةبري بهَيرةمـةوة    , نوقتةكانيشـى تَيدايـة  , خوَيردةوةراثؤرتةكةشم 
ئةوساَليش لةطـةَل ككومـةت   , مليؤن دؤير تةخصيص كرا بؤ ئةو ناوضانة و سةرفيش كرا بةِراستى 5ئَيمة 

لةوانـةش  , وتووةلةميزانيية بةشَيك تةرخان بكةن بؤ ئةو ناوضانةى كة دياتر ديانيان لَيكة, قسةمان كردية
ئَيمة ئـةو ئيشـانةمان بـؤ ئـةوةى بطةيرـة      , مةسةلةى كوَيت, دةستت خؤش بَيت, ئةنيتال و كيمياباران بوونة

لةوَى كـة  , قةرةبوو كردنةوةى كوَيت بةبِريارى نةتةوة يةكطرتووةكانة, ئةو ئاستةى وةك كوَيت ببَيتة بِريار
ئـةو ككومةتـةش   , قةرةبووى ديانى كوَيت بكاتةوة, قبِريار دةرضووة فةردى كردووة لةسةر ككومةتى عَيرا

ئيرشااهلل ئةطةر قةرارى ئَيمةش بوو بة قةرارى ئةجنومةنى نوَيرةرى عَيراق دواتر لةنةتةوة , مولزةمة بةوة
كـاك  , يةكطرتووةكانيش جَيطاى خؤى طرتةوة هةموو ييةك مامةَلةى لةطـةَل دةكـةن و قـةرةبوو دةكرَيتـةوة    

 .سةردار فةرموو
 

 :هةركى ؤدؤِرَيز سةردار صباح ببة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئةوةى توانى لة , دةست خؤشى لة مامؤستا سيدكاكة بكةم و سوثاسى بكةم, سةرةتا بةثَيويستى دةدامن
وةكو برةماَلةى ئةسعدى فةتاح , موناسةبةيةكى ئةوها طةورة و بةعةدالةت باسى رؤَلى هةندَى برةماَلة بكات

لةكةمــةيتى ئــةنيتال ئــةوةى دؤر ســةرجنم / خــاَلى دوو, ركى لــة بزاظــى ردطــارخيوادى طةلةكــةمانئاغــاى هــة
ئـةو لَيدانـة دوو   , لَيـدانى باديرـان بـة ضـةكى كيميـايى     , وةكـو باكسـَيكى فةرةنسـيش بـؤى ضـووة     , رادةكَيشى

, لةثاشى دروست بوو لَيدانى باديران ثاش لَيدانى هةَلةجبة بووة و ئةو ئيعالميةى كة/ يةكةم, دةيلةى هةية
واتة دةيلةى يةكةم ئةوةية كة صـةدام يـان رذَيمـى ثَيشـوو دةيزانـى ئـةو جةرميـةى ثـَي تةمديـد دةكـرَى و           

بؤيــة رذَيمــى ثَيشــوو , نيشــانةى ئــةوةش كــة دؤر لــة دةوَلــةتان و شــةريكةكان بةشــدار بوويرــة لــةو تاوانانــة 
ثاش وةستانى شـةِرى ئَيـران و عَيـراق    , كى كيميايىلَيدانى باديران بة ضة/ دووةم, دةيزانى تةمديدى دةكات

بـةَيم بـؤ بـةكارى هَيرـا؟     , ضـةكى كيميـايى بـةكاربهَيرىَ   , لةِرووى عةسكةرى هـيض ثَيويسـتى ثَيرـةبووة   , بووة
يـةعرى بةِراسـتى كـة بـري لـةو نوقتةيـةى       , لةبةر ئـةوةى كةقـدَيكى رةشـى ثيسـى دذى طةلةكـةمان هـةبووة      

لَيـرة ثرسـيارى   , 1661رمةدارى دةكات ئةوةى لةطةَل يةكمان كرد ثاش سـاَلى  ثياو هةست بة شة, دةكةيةوة
كـة دةقيقـةك   , من ثَيم واية كييتايةت نييـة , ض بكرَى بؤيان باشة؟ كة فاتيحة بؤيان دةخوَيرني, ئةوة دةكرَى

, وةريـان ئةو رؤذانةى كة دابيرـى دةكـةين بـؤ يادة   , بةَيم كييتايةت نيية, هةَلسان بؤيان ئةمةش شتَيكى باشة
لةطـةَل ثشـتطريم بـؤ هـةموو ئةوخاَينـةى كـة لةبةيانةكـة        , بـةَيم ديسـان كييتايـةت نييـة    , هةم شـتَيكى باشـة  

بـؤ ئـةوةى جـارَيكى تـر     , يةكةم شت ئَيمة دةبَى هةموو شتَيك بكةين, ضةند ثَيشريارَيكى ترم هةية, هاتووة
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هــةموو , دةبــَى هــةموو شــتَيكيش بكــةين / دوو, ميللةتةكــةمان رووبــةِرووى ئــةو جــؤرة تاوانانــة نةبَيتــةوة  
/ سـىًَ , ئةوة بكاتة دةرس, واتة بةتايبةتى ليجرةى ثةروةردة, بؤ ئةوةى لةبريى نةكةين, رَيكارَيك بطريرةبةر

يـةعرى ئامـاذة بـةوة دةكـةم كـة      , ثَيم شـتَيكى دؤر سـةليم نييـة تـةنيا ئـةوةى مووضـةيان بـؤ دابـني بكـةين         
بـةَلكو هةنـدَى ثِرؤذةيـان    , وان نةضوون مةعاش دابني بكةن بؤ قوربانيـان ئة, تةفجرياتى باىل لة ئةندةنوسيا

ئَيمـةش  , مووضةكانيشيان باشرت بوو, بوونة كرَيكار, خزم و كةس و كارى شةهيدةكانيان بوونة مؤدةف, كرد
خزمـــةت , ثِرؤذةيـــان بـــؤ دروســـت بكـــةين لـــةو مةنتيقانـــة, ثِرؤذةيـــان بـــؤ دؤر بكـــةين, كةقـــة وابكـــةين

, ضؤنيةتى وةرطرترى مةكافلي دةوىل, دةبَى هةندَى رَيكاري وا بيرني/ خاَلَيكى تر, يان بؤ ببةينطودارييةكان
لةبةر ئـةوةى كـةمجى موعاناتةكـة ئَيجطـار     , من ثَيم واية ككومةتةكةمان ناتوانَى بةوهةموو كارة هةَلبسَى

خـاَلَيكى  , شم واية دةمحةت نييـة ثَي, بؤية دةبَى كارَيكى وا بكةين كة مةكافلي دةوىل بؤ وةربطرين, طةورةية
بـؤ موتابةعـةكردنى   , ثةرلـةمانى كوردسـتان دةبـَى ليجرةيـةك تةشـكيل بكـات      , تر كة دؤر بةيمـةوة طرنطـة  

, يةعرى تـاكو ئَيسـتا كـةبِريارى مةككةمـةى جَيبـةجَى نـةبووة      , جَيبةجَى كردنى بِريارى مةككةمةى عوليا
ئةطةر بَيتو , كةسن مةجيد و ئةوانى تر كة بةشدار بوويرةوة عةىل ,, ثَيم واية تةكقيقى عةدالةت نةبووة

بؤيـة دةبـَى   , بؤ ئـةو خوشـك و بـرا و بةِرَيزانـة نـاكرىَ     , تةكقيقى عةدالةت بؤ ئَيمة ناكرَى, ئيعدام نةكرَين
موتابةعة بكـات بؤضـى جَيبـةجَى    , ليجرةيةك تةشكيل بكرَى لة ثةرلةمانى كوردستان سةردانى بةغدا بكات

ثـَيم وايـة ئـةو نـاوى كـة بـؤ ئـةو        , ئاخري خاَل كةدةمةوَى باسى بكةم, كة شتَيكى قانونى نييةنةكراية؟ ضون
يـةعرى ئَيمـة   , موناقةشةشم كرد لةطةَل برادةرانى ليجرـةى قـانونى لـةجَيى خـؤى نييـة     , وةسيقةية دانراوة

 .سوثاس, ثاش فةترةيةك ناوى لَيدةنرَى وةسيقة, بةيان نامة دةردةكةين, لَيرة ئيعالن دةكةين
 :بةِرَيز مالسعدالدين مالعبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئاليةتى ئيعتريافى ئـةوةى كـة ئومـةمى موتةكيـدة ضـؤن قةديـةى ئـةنيتال        , وابزامن تةوةرى باسةكة ئةوةية

تــةكالوفى دةوَلةتــة  , يــةك خةلــةل هــةبوو لــة بيدايــةت    , براســَيت؟ ديــاتر لــةو تــةوةرةى بــِرؤين باشــة     
يـةعرى ئـةوة خةلـةلَيك    , كة هاتن لةثاش ئيحتيالل ئةوسا رذَيميـان نـةدا مةككةمـةى دةوىل   , كانيةكطرتووة

وةكو كؤسؤظؤ كة ئيعـترياف بـةو كةقـةى دةكـرا     , ئةطةر مةككةمةى دةوىل موكاكةمةى ئةوانةى كردبا, بوو
ســتا كــة بــةَيم ئَي, كــة لةثاشــان تــةعويزيش ئاســانرت دةبــوو و كــةقى تــةقريرى مةصــريش ئاســانرت دةبــوو   

, لـة بةنـدى ثَيرجـةم كـة بـةو قانونـةى موكاكةمـةيان كرايـة         8005مةككةمةى جيرـائى عوليـاى عَيراقـى    
راســتة , كــة مةككةمــةى دةوليــة  1662لــة مةككةمــةى  13, 18, 11راســتة مةباديئــةكان و بةنــدةكانى 

هـةروةها  , ك دةمحةتـة بةَيم ئيعترياف كردن تؤدَي, بةندةكانى موافيقة لةطةَل ئةو وسائيقانةى كة لة جرَيف
لةثاشان دوو شت , ض لةثةرلةمانى عَيراقى بةو قةرارةى كةديدات, ض ككومةت, هةوَل و كؤششى دؤرى دةوَى

كـة بـاس   , قـةرارى ئومـةمى موتةكيـدة   / يـةك , كة خبرَيتة ناو ئـةو بةيانـة  , هةية دةمةوَى ئيشارةى ثَيبدةم
جـةرائيمى ددى  , ونكة بـةخؤى سـَى شـت هةيـة    ضـ , لةوةى دةكات كة ئيدانـةى كارةسـاتى كةلةجبـةى كرديـة    

بـةَيم كةصـرى كرديـة ئـةو ئيدانـةى لَيـرة كـةوا        , جـةرائيمى لـة دةمرـى سـلم    , جةرائيمى كـةرب , بةشةرى



 365 

يـةعرى لةوانةيـة ئـةو    , ئةوة بةِراستى قةرارَيكة ئَيمـة دؤر ئاطامـان لَيرييـة   , ئومةمى موتةكيدة كردوويةتى
يةعرى ئةوة باشرتين وةسيقةية لةسـةر  , ئيشارةى ثَيرةكراية 84/2ة ل 1622قةرارةى كةوا كراية لة ساَلى 

, بـؤ ئـةوةى ئيعـترياف بكـاتن بةكارةسـاتى كةلةجبـةى      , ئومةمى موتةكيدة كـة ئيدانـةى كةلةجبـةى كرديـة    
ئةوةى , دواىي لةثاشان ئةو ئيعتريافى ئةو مةككةمةى يهاى لةهؤَلةنداى كة موكاسةبةى سان فراى دةكات

ئةوة باشرتين ئةدلةية , يةى كيميايى و لةسةر ئةو قةديةى ئةو ئةسليحةى كيمياى داوة بةوكة لةسةر قةدي
كـةوا كؤمةَلـة   , كـة ئـةنيتال و ئـةو ئةسـليحةى كيميـاى كـةوا ددى بـةكار هـاتووة        , كة ئيعتريافى بـةوة كرديـة  

ةى تةقوييـةى ئـةو   بـؤ ئـةو  , ئَي باشة ئةو دوو فةقةرة دةمج بكـرَى بـؤ ئـةو بةيانـة    , خةَلكَيكى ثَي قِر كراية
 .سوثاس, بةيانرامةيةي ثَيبكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةو شَيوةى نيية كة ناوى هةَلبجـةى  , ضونكة من نةصةكةم لةبري نةماوة, بةس نةصةكةمان بدةيَي, سوثاس
, دا نييـة بةَيم ناوى هةَلةجبةى تيَـ , بةس ئةطةر ئيدانةى ككومةتى عَيراقى تَيداية, 1622لةساَلى , هَيرابَى

, ناوى هةَلةجبةى تَيدا بَيـت دؤر طرنطـة  , ئةطةر نةصةكةت هةبَيت, ئةو كات دةيانطوت لة شةِر بةكار هاتووة
 .خاتوو سؤدان فةرموو, بةس من ثَيم واية ئةوةى تَيدا نيية

 
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بـةدانانى جيرؤسـايد  , ى داوا بكـةين لـة ككومـةتى عَيراقـى    ئَيمة ثَيش ئةوة, من ثَيشةكى ثرسيارَيك دةكةم

جارَى ثَيش ئةوةى داوا لةخةَلك بكـةين  , مان بة فةرمى كردووة بة رؤذى ئةنيتال 16/6ئَيمة خؤمان رؤذى 
, ئَيمـة هـةموو سـاَلَيك يـادى دةكـةين     , خؤمـان كردووومانـة بةفـةرمى   , بَيت دان برَيت بةو كارةسـاتةى ئَيمـة  

 16/6ئةبَى جارَى لةخؤمانةوة دةست ثَيبكةين بةفةرمى ناساندنى رؤذى , بةِرة ى بكةينئةطةر مبانةوَى 
, ئـةوة دةمَيـك دةبوايـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بيكردبايـة      , وةكو رؤذى كارةساتى ئـةنيتال , وةكو رؤذى ئةنيتال

طـةَل كارةسـات و   بؤ شَيوادى تةعامول كـردن لة , ئَيمة باس لةوة دةكةين كة ئةوة وةسيقةيةكة/ خاَلى دووةم
ئةمـة  , ئـيعالن لةسـةر وةسـيقةيةك   , ئةمـة ئيعالنَيكـة  , ئةمة هيض ئةو قوةتةى نييـة , تاوانةكانى جيرؤسايد

ئةمـةر قـةرارَيك بَيـت لةثةرلـةمانى كوردسـتانةوة كـة ككومـةتى        , ئةمة ئـةبَى قـةرار بَيـت   , بكرَى بة قةرار
/ خــاَلى ســَييةم, ســى تاوانــةكانى جيرؤســايدعَيــراق مــولزةم بكــات بــةم شــَيوةية تــةعامول بكــات لةطــةَل كةي

, ئةطةر مبانةوَى يثةِرةى تادةى ثَيكـةوة ذيـان هةَلدةيرـةوة   , بةِرة ى داواى لَيبوردن بكات لةطةىل كوردستان
ضـونكة هـةتا   , ئةبَى ئةو يثةِرةية بـةم شـَيوةية هةَلبطريَيتـةوة كـة داواى لَيبـوردن لةطـةىل كوردسـتان بكـرىَ        

لـةوةى كـة ككومـةتَيك لةبةغـدا     , دَلمان ثـاك نابَيتـةوة  , با بة كةقيقةتةكة بيَلَيني, ان رةشةئَيستا ئَيمة دَلم
شـتَيكى دؤر ئاسـايية و   , هيض فةرق ناكات ئةطةر ئَيمة شةريكيش بني لة ككومـةتى عَيـراق  , ئةوةى كردووة

خــاَلى , كوردســتان داواى لَيبــوردن بكــرَى بــةِرة ى لةطــةىل , دؤر ئةخالقييــة ئةطــةر دان برــرَى بــةو تاوانــة 
مرياتطـرى  , ئةو ككومةتـةى ئَيسـتا لـةعَيراق بتـةوَى و نةتـةوىَ     , بؤية ئيستيراد دةكةمة سةر ئةوة/ ضوارةم
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ئةطــةر خراثــةيان , ئــيرت ئةطــةر ضــاكةيان هــةبَيت, هــةموو ككومةتــةكان كــة لةعَيراقــة ككوميــان كــردووة 
ئةطــةر خــةَلك داواى لَيبــوردن بكــات  , يــةبــافَيريش بــني داواى لَيبــوردن كــردن شــتَيكى عةيبــة ني  , هــةبَيت

 164باشـة لةسـةر   , بةِراستى ثشتطريى ئةو برادةرانة دةكةم كة داواى دةكـةن / خاَلى ثَيرجةم, لةيةكَيكى تر
هـــةدار نـــاوى ئاشـــتةوايى  128بـــةَيم ئايـــا لةســـةر , كـــةس يـــةكَيكى وةكـــو صـــةدام كســـَين ئيعـــدام كـــرا 

ئاشـــتةوايى نيشـــتيمانى بكــرَى دوور لـــةو عةدالةتـــةى كـــة  , بـــؤ ئَيمـــة باجةكــةى بـــدةين , نيشــتيمانييةوة 
ضـونكة رؤذ بـةِرؤذ مانـةوةى    , ئةوانة با بةسزاى خؤيان بطـةن , مةككةمةى بةرد هى تاوان ئيقرارى كردووة

لةبـةر ئـةوة مـن ثـَيم باشـة      , بةبَى ئةوةى بة سزاى خؤيان بطةن ئادارى دَلى هةموو تاكَيكمان دةدات, ئةوانة
بـؤ هـةتا   , بةِراستى و بةِراشـكاوانة بـةدواى ئـةوة بضـىَ    , بكرَى لة ثةرلةمانى كوردستان ئةو ليذنةية دروست

 .ئَيستا ئةوانة بةسزاى خؤيان ناطةن؟ دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــوثاس ــةكانت  , دؤر س ــةر قس ــةك لةس ــةنيا روونكردنةوةي ــى    , ت ــؤت دةيَلَي ــو خ ــة وةك ــف نيي ــيعالن وا دةعي , ئ
ئيسـتقالىل ئـةمريكا بـة    , وَيتة طةورةية بة ئيعالنَيك ئيسـتقالىل خـؤى ئـيعالن كـرد     ككومةتى ئةمريكا ئةو

ئَيمـة  , لَيرة قةرار ناسةثَيردرَيتة سـةر ئةجنومـةنى نوَيرـةران   / دوو, ئةوة يةك, بة قةرار نةبوو, ئيعالن بوو
ة بَلَيـى مـن قـةرارم    لةبةر ئةوة بيكةيتة قـةرار قوِرسـ  , سروورةكة لةهةرَيمى كوردستانة, قةرارَيك دةربكةين

برـةماى  , بةَيم بيكةيتة ئيعالنَيك برةماى ئةو ئيعالنة قةرارى مةككةمـةى دةولييـة  , داوة جَيبةجَيي بكةن
ئَيمـة  , لةبةردةم نةتةوة يةكطرتووةكان بـووة , ئةو ئيعالنة ئةو بةَلطةنامانةية كة لة بةردةم مةككةمة بووة

ئَيمـة دانيشـتووين بـؤ    , بـة رؤذى ئـةنيتال   16/6سـاندنى رؤذى  لَيرة دانةنيشتووين تادة بـؤ دابريشـني بـؤ نا   
داوا لة , ئةوةى ئةو تاوانانةى كة كراوة بة جيرؤسايد براسرَيت لةبةر رؤشرايى قةرارى مةككةمةى جيرائي

ئــةو قســانةى كــة جــةنابت فــةرمووت  , ييةنــة ثةيوةنديــدارةكان بكــةين بــؤ ئــةوةى دواتــر بــةدواى دابضــني 
ئـةوةيش  , م هةمووى ثاش ئةوةى دَيـ  كـة ئةجنومـةنى نوَيرـةرانى عَيـراق بيسـةملَيرىَ      بةَي, هةمووى راس 

 .فةرموو, نادناد خان نوقتةى نيزامت هةية, قةرارَيكى وا بدات دةتوانَيت بةدواداضوونى بؤ بكةين
 :بةِرَيز نادناد حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئايـا ئَيمـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بؤضـى       , ش بـوو لـة ثَيشـةوة   مةبةستةكةى سؤدان خان ئةوة رةئـي مرـي  

ئايا ئَيمة بة فةرمى تاكو ئَيستا كارةسـاتى ئـةنيتاملان بـة جيرؤسـايد ناسـاندو يـان نـا؟ جـا بةهـةر          , دامةدراوة
وابــزامن داواكــارى , وابــزامن دانيشــترى ئَيمــةش بــؤ ئةوةيــة, مةبةســتةكة هــةمووى ئةوةيــة, شــَيوةيةك بَيــت

, ضونكة ئةو شتانة كراوة, نةك ئَيمة لَيرة شتَيك باَلوبكةيرةوة, هيدانيش بؤ ئةو مةبةستة بووةوةديرى شة
يـةعرى ئـةم كارةسـاتة كارةسـاتَيكة     , بةَيم ئَيستا ئَيمة تةنها بةدَيرَيك شـَيوةيةك بَيـت بةفـةرمى بيراسـَيرني    

 .ةضونكة ثةرلةمانى كوردستانيش دةدطايةك, دةكرَى ناوى لَيبرَين جيرؤسايد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ــةنابت ــةبوو , فــةرموو ج ــزام ن ــوو, نوقتــةى ني ــى ب ــدا , رةئي ــيوة و رةئيةكةت ــت نةنووس بةكةقيقــةت , ناويش
بـؤ  , ئةطةر ويستت دواتر ناوت دةنووسـم قسـةى بكـة   , قسةكانيشت ثشتطريى كردنة لة قسةكانى سؤدان خان

, شـوكرية . د, كـة لةبيدايةتةكـة دا دؤر ضـاكة    بـةَيم مويكةدةكـةت  , ئةوةى رةئيـةكانت باشـرت شـةرح بكـةي    
 .فةرموو

 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وتـى كـوِر طـةل شـوَيرم كـةون كـاتى هةَلمـةت بردنـة         , بةسةر شاخى ئاراراتدا بـةيوك ثريةمَيـرد سـةركةوت   )
بـةَيم لـةناو هـةموو    , ة و ثـِر كارةسـاتة  بةِرَيزان بةِراسـتى مـن ئـةمِرؤ هةرضـةند رؤذَيكـى ناخؤشـ      , (ئةمشةو

دةبـَى  , لـةناو هـةموو ناخؤشـيةك هـةروةك لـة شـيعرَيكى شـَيخ نـورى صـاَلحدا بـةدى دةكرَيـت           , كارةساتَيكدا
بـة ضـرطةِرنَى   , بـة ثـيَ  )ئةو هيوايةى كة لة شـيعرى نـورى شـَيخ صـاَلحداية كـةدةَلآ      , هيوايةك بةدى بكةين

ئةمِرؤ مةسـةلةى ئـةنيتال دةتـوامن بَلـَيم طةيشـتؤتة قؤناغَيـك       , (سةرَىخةريكى هةَلمةتة، سةركةوترة بطاتة 
بؤية من لَيرةوة سوثاسى ئةو دوو بةِرَيزة دةكةم كـة دؤر  , كة لة دادطايى طشتى بةغدا بةجيرؤسايد ناسراوة

 كـةمن لةطـةلَ  , ئةوةيش مونقيز ئاليترعةونة, بةدَلسؤدى ئةو مةسةلةيةيان جَيبةجَى كرد و ويذدانيان جوَي
مـن هـةموو رؤذَيـك ئـةوةم     , دةى وت ئةطةر ئَيوة ضةند ساَلة ئـةوةتان لـةياد نييـة   , دةمان عةبدةدا دانيشتم

, ئـةو مرؤظـةى كـة دوور لةضـاوى كـامريا هاتـة باليسـان و كؤمـةَلَيك دؤكيـومَيرتى لةطـةَل خـؤى بـرد            , لةيادة
كةواتـة لـةدادطاى   , ر دَلسـؤد بـوو  هةروةها بؤ ئةو بةِرَيزةى سةرؤكى دادطا كة حممد عروَيبى بوو ئـةويش دؤ 

كةواتـة  , سةرانى رذَيميش ككومى لة سَيدارةدانيان بؤ دةرضـووة , بةغدا ئةو مةسةلةية بة جيرؤسايد ناسرا
ــةموو        ــةم ه ــة ئ ــةوةى ك ــن ب ــادمان ب ــَى ش ــةمِرؤ خَيزانــةكانى ئــةنيتال دةب ــةين؟ ئ ــى بك ــَى ض ــرة ئَيمــة دةب لَي

ئــاخري , ة تـا طةيشـ  بـةوةى كـة ضـةندين كـؤنيترانس كـران       ئـةو هـةموو شـاهَيدان   , دَيكيؤمَيرتـة كؤكرايـةوة  
كةواتـة  , لةكوردسـتانيش و هـةنطاونان بـؤ دةرةوةى وَيت   , كؤنيترانيس مةسةلةى بة جيرؤسايد ناساندن بوو

بؤية لَيرةدا مـن دؤر دَلخؤشـم بـةوةى كـة باسـى      , ئَيستا ئَيمة طؤَلةكةمان كادر كردووة بضَيتة نَيودةوَلةتةوة
, ئةوةنـدة خـةَلك كـوذران   , من لةوةتى هاتوومـة نـاو ثةرلةمانـةوة هـةر باسـى كـؤن دةكـةين       , ندوَيرَى نةكةي

ضؤن ئَيسـتا وةكـو   , كةواتة ئَيمة ضى بكةين لة ئةوروثا, ئةوةندة دَيية تَيكضوو, ئةوةندة خةَلك لةناوبردران
واتة ئَيمة با جـةختَيكى  كة, ضرار خان هاتووة بؤ ليذنةى ياسايى داواى كردووة كة ئَيمة بةيانَيك دةربكةين

هةروةها مةسـةلةكةى  , هةروةها دؤستةكامنان, طةورة لةو رَيكخراوانةى كةوا لةئةوروثا بةتايبةتى كوردةكان
هَيرانـةوةى  , كـة بـةهاوكارى كوردةكـانى ئـةوَى بـوو     ( ظان ئانـدرات )ئةو مةسةلةى , ئَيمة طةيشتووة بة يهاى

با ئَيمة كار لةسةر ئةو خاَينة , ة وَيتانى عةرةب خؤيان شاردؤتةوةئةو تاوانبارانةى كة ئَيستا لةئةوروثا و ل
, من دةَلَيم توطؤِرى باوكـت , يةكةم بة عةرةبى خوَيردتةوة, من ضةند هةَلدةستم سةرؤكى ثةرلةمان, بكةين

باوكى يةكةم خةتيب بـوو كـة تـةقوميى    , خوتبةى بةدمانى كوردى ئةوت, كة باوكت خةتيب بوو لة هةولَير
ئةصـَلةن مـن   , شـةرم دةكـةم هـةمووى بةعةرةبيـة    , مـن لَيـرة كـة خـةرجيى بةشـى كـورديم      , بـة كـوردى  كرد 

ئَيمة ضـى بكـةين لةئـةوروثا؟ كةسـانَيكى     , جا لةبةر ئةوة ئَيمة با هةوَلبدةين, بةعةرةبى هةر قسةش ناكةم
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مـافى مـرؤظ بـانط     ليذنـةى , بةداخةوة ئةوة ضةندين كؤنيترانس و خـةَلك كؤدةكةنـةوة  , لَيهاتوو هةَلبذَيرين
لـةهيض شـتَيك ئَيمـةتان بةشـدار     , كةيسى ئةنيتال كـة بريتييـة لـة صـربية خـان و مـن و طؤَلرـاد خـان        , ناكةن

كةواتـة ئةطـةر ئَيمـةش    , كةقى شةرعى خؤمشانة ئةطـةر باسـى بكـةين   , ئةمة طلةييةكى خؤمانة, نةكردووة
لةطــةَل ئــةو , مةكــة بيــانَيرن بــؤ دةرةوةئــةو ثارَيزةرانــةى كــة بةشــداريان كــردووة لــة مةككة, هةَلرابــذَيرن

وةكـو  , تا بتوانن قةرةبووى وةكو ئةرمةنةكان كة خؤيـان كـادر كـردووة   , كةسانةى كةوا بةو كارة هةَلدةس 
كةئَيسـتا كـاك تـارقيش    , ئـةوة ضـى نـةكراوة بـؤ ئةرمـةن و بـؤ جولةكـة       , هؤلؤكـؤد كـة خؤيـان كـادركردووة    

 .دؤر سوثاس, ك شتم هةبوو بةِراستى بةَيم كات نييةكؤمةَلَي, بةدةستيةويةتى بؤتان باس بكات
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـؤ هـةموو ئةوانـة كـة ديـاد لـة دوو دةقـة قسـة دةكـةن ئيشـارةت           , من بةتةنيا بؤتؤ تةماشاى سةعات ناكةم
دَى بـؤ هةنـ  , دةدامن تؤ بةقسةم دةكةى, ئةوانةى كة بةقسةشم ناكةن دةنط ناكةم, بة قسةشم دةكةن, دةدةم

تـةنيا  , بـؤ ئـةوةى لـة جَيـى خـؤم تـةريق نةمبـةوة       , كةس كة تةماشاى سةعات ناكةم دةدامن بة قسةم ناكـةن 
ئةطـةر  , كاك فرست بؤ قسةكانى نادناد خان و قسةكانى سؤدان خان ثَيشرت كة قسـة كـرا  , موَيكةدةم ئةوةية

دةَلـآ  )راليـةت خـاَلى ثَيرجـةم دةَلـَى     لةسةر برةماى هؤكارةكانى فيد, 68بطةِرَييرةوة ئيعالنى فيدراَليةت لة 
ــةرن    ــةِرن و دذى بةش ــاوانى ش ــةريةتن ت ــة دذى بةش ــةى ك ــةو تاوانان ــانونى دوةىل ( ئ ــةثَيى ق ــة  , ب ــة ل  68وات

تاوانةكة لةييـةن مةككةمـةى   , بةَيم ئَيستا مانايةكى ترى هةية, ثةرلةمان ئةو قةرارةى داوة خؤ تادة نيية
ــةدراوة  ــتوورى دام ــة , دةس ــوكمى كردؤت ــردووة      ك ــاذةى ك ــة ئام ــدى بِريارةك ــة، باكطِروان ــةو تاوانباران ــةر ئ س

تـاوانى شـةِرى   , تاوانى بةكؤمةَل كوذى, دةَلآ ئةو تاوانانة دةضَيتة مةرتةبةى تاوانى جيرؤسايد, بةتاوانةكان
ا جـاران ئـةو قـةرارةى خؤمـان نـةمان دةتـوانى لةطـةَل خـةَلك        , بـةثَيى معيارةكـانى نَيودةوَلـةتى   , نَيودةوَلةتى

ــة    ــةجآ بك ــة جَيب ــةرارى ئَيم ــَيني وةرة ق ــةرارى      , بَل ــةوة ق ــى وةرة ئ ــرَى دةَلَي ــيعالن دةك ــة ئ ــتا ك ــةَيم ئَيس ب
دةَلـَى  , كـة ئـةو دةري كـرد   , ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراق دةبَى تؤ بةيان دةربكـةيت , مةككةمةى عَيراقيية

وةرة ئيتيحادى , ئَيوةش بةيان دةربكةن, نةتةوة يةكطرتووةكان ئةوة قةرارى ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراقة
ضونكة تـؤ لـة   , كةس ناتوانَى بلَََى نا وةها نيية, ئةوكات قوةمتان هةية, رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان, ئةوروثى

ئـةوة موناقةشـة بـووة بـؤ     , وة ليذنـةكانى تـر كـة بةشـداريان نـةكردووة     , مةنتيقَيكى قانونى بـاس دةكـةيت  
, يـةعرى بـةيانَيك خوَيردرايـةوة ثاشـان هـةموو ئةنـدامان موناقةشـةى دةكـةن         ,هةموو ئةندامانى ثةرلةمان

تـةنيا بـؤ ئـةوةى ييةنـة     , لةبـةر ئـةوة نادرايتـة هيرَيكـةوة    , مافى مـرؤظ بَيـت  , ئيرجا ليذنةى ثةروةردة بَيت
ثَيكـرد   بة ثةلة بووة وةكو ئاماذةم, ئةوةيش عوتَلة بووة, صياغة قانونيةكة دابررَى دراوةتة ليذنةى قانونى

داوامان نةكرد ليذنةكانى ثةيوةنديـدا،  , بؤ ئةوةى موناقةشةى هةموو ييةك بَيت, رؤذى جومعة دانيشتوون
 .فةرموو, كاك شَيخ اهلل, بَين لَيرة راثؤرت خبوَيرةوة

 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بةشـدارى خـةم و ثـةذارةى كـةس و كـارى ئـةو       , شةهيدة نةمرانة من ثَيشةكى سةرى ِرَيز دادةنوَيرم بؤ ئةو
ــةهيدانةم ــةمانى       , ش ــة ثةرل ــثاردانةم ك ــار و راس ــةو بِري ــاوةِرؤكى ئ ــة ن ــتطريى ل ــةواوى ثش ــن بةت ــةروةها م ه

وفود برَيردرَيت بؤ , ئومَيد دةكةم لةوة دياتر طرنطى بةو بريار و راسثاردانة بدرَيت, كوردستان دةريكردووة
توانــاى هاوكــارى كردنــى خــةَلكى  , بــؤ ئــةو رَيكخراوانــةى كــة كاريطــةرن لــة دةرةوة , ئــةوروثى ثةرلــةماناتى

ئــةو ئةركــةش ثــَيم وا نييــة كــة تــةنيا هــى ثةرلــةمانى كوردســتان و ككومــةتى هــةرَيمى  , ئــةنيتاليان هةيــة
وة هةيـة  بـةَيم ثَيويسـتمان بـة   , هةرضةندة ئةركة ئةساسيةكة دةكةوَيتة سـةر شـانى ئـةوان   , كوردستان بَيت

يـان ئـةو كارةسـاتة قـةت     , ئـةو يـادة  , هةموو تاكَيكى كوردستان هةوَلى ئةوة بدات, هةموو خةَلكى كوردستان
سـوثاس بـؤ ككومـةتى    , هةوَلبدرَى موعانـاتى كـةس و كـارى ئـةو شـةهيدانة ضارةسـةر بكـرىَ       , لةبري نةكرَى

ئــةوة , يدان دروســت دةكــةنخــانوو بــؤ شــةه 1100هــةرَيمى كوردســتان كــة بِريارةكــةيان دةرضــوواند كــة  
بؤ دابـني كردنـى بـذَيوى ذيانيـان و     , ئومَيد دةكةين ضةندين  هةنطاوى ترى بةدوا دابَيت, هةنطاوى يةكةمة

, ضونكة ئةوانة لةهةموو خةَلك دياتر ئـَيش و موعاناتيـان بةسـةر مـاوة    , ضارةسةر كردنى نيشتةجَيبوونيان
لةبـةر ئـةوةى دؤريـش موسـتةكةقى ئـةوةن      , ومةت دةكـةن ضاوةِروانى دياتر لة ثةرلةمانى كوردستان و كك

لةبـةر  , لةبةرئـةوة ئـةوهايان بةسـةر هـات    , ئةوانة تاوانيان ئيال ئةوة بـوو كـة كـوردن   , ئاوةِريان لَيبدرَيتةوة
بـَي  , خةَلكيان ثَيشمةرطة بوون, كةس و كاريان ثَيشمةرطة بوون, ئةوة ثَيشمةرطة و شؤِرشطَيرانى كورد بوون

لـة هـةموو روويـةك ئةوانـة عـةمودى      , جَيى كةوانةى ثَيشمةرطة بوو, شمةرطة لةناويان دةذيالة ئةوةش ثَي
, هةر لةبةر ئةوةش رذَيمى بةعسى رةش ئةو كارةساتة نامرؤظانةى بةسـةر هَيرـا  , فةقةرةى ثَيشمةرطة بوون

َيم وايـة لـةوة دةسـت    بـةَيم ثـ  , ثِرة لة كوشـترى بةكؤمـةلَ  , من ثَيمواية مَيذووى طةلةكةمان ثِرة لة كارةسات
, كة ئيرقيالبةكة شؤِرشى ئةيلؤىل بةعس كرا ئةو كاتة من خؤم يةكَيك لةوانة بووم 1643ثَيدةكات لةساَلى 

جطةلـةوةى مةنتيقـةى   , دَيى مةنتيقـةى كةنـديراوة ثَيكـةوة دةسـووتا     85بةضاوى خؤم بيريم لةيةك كاتدا 
هـةموو كوردسـتان ثَيكـةوة    , هاتـةوة رَيـى كـؤيىَ   شوان و دةوروبةرى كةركووك هـةتا دةضـووة خانـةقني و دة   

ضـةندين مةنتيقـةى   , دةعـيم صـديق و تـةها شةكرضـى    , ضةندين خةَلكى بةكؤمةَل كـوذرا , ئاطريان تَيبةردا
كؤية و سلَيمانى و باديران و ئةوانـة هـةمووى شـاهَيدى ئـةوةن كةخـةَلكى كـورد لةكةيـةوة دةسـتى بـة ئـةو           

ضـونكة ئَيمـة   , وة مـن نامـةوَى دؤر باسـى ئـةنيتال و جيرؤسـايد بكةمـةوة      لةبةر ئـة , تاوانانةى دذى دةكرَي 
بؤيـة جـارَيكى   , يان ئةو موعاناتـةمان نـةبَيت  , يان نةدانني, كة ان نيية شارةدا نةبَيت, هةموومان دةدانني

تر من ثشتطريى لة رةئيةكانى براى بةِرَيزم كاك جةمال يوسف دةكةم لةو سةرنج و بؤضوونانةى بةتةواوى 
, كـة ئـةو رؤذة هـةر يـاد كردنـةوة نـةبَيت      , بةتةواويش داواكارم لةثةرلـةمانى كوردسـتان  , شتطريى لَيدةكةمث

بؤ ئةوةى بتوانني ئةمة قةرةبووى ئةو دةرةر و ديانانةى لـةو خةَلكـة سـتةم    , بةدواضوونى تةواوى بؤ بكرَى
اخـؤ تــا دةضـيتة خانــةقني   ئــةنيتال لةهـةموو كوردســتان كـرا هـةر لــة د   , ديـدةيى خـةَلكى كوردســتان بكـةين   

لةبةرئـةوة  , بةَيم ثَيم واية طةرميان كوشردةى طةورةترى بةبةركـةوتووة , هةمووى ئةو موعاناتةى بيريووة
 .دؤر سوثاس, دؤر ثَيويستة ئاوةِر لةو مةنتيقةية بدرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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كـة بـةقانون   , ثةرلـةمان دةكـاتن  ( 3)رةقم  كاك شَيروانيش ئاماذةى بةقانونى, بؤ تةئيدى قسةكانى ثَيشووم
, كـوردة فةيلييـةكان  , ئةوانةى كة بـرا فةيليـةكان  , ئةو جةرائيمانة ئاماذةى ثَيدةكاتن 1666دةرضووة ساَلى 

ئاماذةيـان  , قوربانيانى راثةرين هـةمووى بـةقانون ناسـراون   , كيميابارانى ئةنيتال, هةَلةجبة, ئةوانةى باردانى
كـة بـؤ ئــةوةى مةككةمـة بكــرَين    , مةلــةي داواكـارى ضـةندين مــادةى بـؤ دةرضــووة   ضـةندين موعا , ثَيكـراوة 

, ئةوانـة بةشـةهيد كسـَيب بكـرَين و    , قـةرةبووى ئـةو ديانانـة بكرَيرـةوة و    , بدرَيرة مةككةمـة و , تاوانباران
ضـؤنيةتى موعامةلـةكردنيان لـةِرووى ئـةكواىل     , هةروةها بـؤ موعامةلـةكردن لةطـةَل كـةس و كـارى ئـةنيتال      

باسـى ئيبـادةى   , بؤيـة ثةرلـةمان بـؤ يةكـةم جـار نييـة قـانون و هـني دةربكـات         , هـةمووى تَيدايـة  , صىشةخ
 .فةرموو, نادناد خان نوقتةى نيزامى هةية, جةماعيشى تَيداية

 :بةِرَيز نادناد حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةوَى ئيقرار كراو تةصـويت كـرا   , لةفؤنى كردبةَيم هةر ئَيستا ضرار خان لةبةغدا تة, نوقتةى نيزامى نيية
 .سوثاس, رؤذى ئةنيتال, بة جيرؤسايد ناساندرا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كةواتة ئيشةكةمان ئاسانة و ئيرت ئةو نوقتةية كة داواكارى ئَيمة بـوو لـة بةغـدا بـةجَي     , دةستى خؤش بَيت

لة ليستى هاوثـةميانى  , لةخاتوو ضرار دةكةين, دةست خؤشى لة ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراق دةكةين, هات
, ئةمة خةبةرَيكى دؤر خؤشـة , كة دةنطيان بؤ ئةو بِريارة داوة, لةثةرلةمانى عَيراق دةكةين, عَيراق دةكةين

 .فةرموو صربية خان
 :بةِرَيز صربية غيتار امني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةس مـن كـةد دةكـةم لَيـرةوة      , كانيان ئامـاذة ثَيكـرد  دةست خؤشى لةو بةِرَيزانة دةكـةم كـة دؤربـةى خاَلـة    

كؤمـةَلَيك كةسـايةتى بـةردةوام خـةريكى كـاركردن      , يةكةم سوثاسى ئةو رَيكخراوانة بكةين كة لـة دةرةوة و 
كـة جَيـى سوثاسـن و    , دؤرَيـك لـةو كؤمثانيانـة ناويـان كؤكردؤتـةوة و بـةدادطا دراون      , لةسةر ئةم مةسةلةية

ى ئامـادة كـردووة    8002وةدارةتى شةهيدان و ئةنيتال بودجةى ساَلى , َى بةِراستىثشتطريى ثةرلةمانى ئةو
داوا دةكـةم بودجــةى وةدارةتـى شــةهيد و   , شـتى دؤر باشــى تيـاجَي كردؤتــةوة  , كـة وردةكــارى باشـى تَيدايــة  

ى كـة  كةوابزامن بِرةكةى كـةمرتة لـةوة  , دؤريرةيان بؤ موصادةقة بكرَى, ئةنيتال ئَيمة ئةطةر هةمووى نةبَيت
ــردووة  ــان ك ــان دياري ــر , خؤي ــاَلَيكى ت ــةر    / خ ــدى لةس ــة دؤر تةئكي ــة، بؤي ــةمَيكى طةورةم ــة خ ــتى ئةم بةِراس

ئَيمة ئةو يادانة دوو كارةساتى مَيذوويى طةورةمان هةية كـة بةهـةداران سـاَل دةتـوانني قسـةيان      , دةكةمةوة
ئَيمـة بـةِرؤذ و بةسـات و بةكةفتـة     , ئـةوانيش كـة ئـةنيتال و كيميابارانـة    , لةسةر بكةين و بريى لَيبكةيرةوة

بؤيـة بـوونى   , لةنـةوةى داهاتوومـان  , بيهَيَليرةوة لـة دميرـى تـاكى داهاتوومـان    , ناتوانني قةرةبووى بكةيرةوة
ــة  ــراوةى هةفتان ــة, باَلوك ــاَينة, رؤذان ــةنيتال و     , س ــةناوى ئ ــدن ب ــةكانى راطةيان ــة كةناَل ــةت ل ــةى تايب بةرنام

وابــزامن شــتَيكة خزمــةت دةكــات بةهَيشــترةوةى ئــةو كارةســاتانة بــة   , نــةك تــةنها لةرؤذةكــةدا, كيميابــاران
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دواخالَيشم دةَلَيم ئَيمة ساَينة راثؤرمتان هةية لةسـةر خواسـت و   , ديردوويةتى لة ديهرى تاكمان لةداهاتوودا
ى با هـةموو سـاَل بـزانني لةسـةدا ضـةندى ئـةو داواكارييانـة جَيـى خـؤ         , داواكارييةكانى ئةنيتال و كيمياباران

ــووة ــةين    , طرت ــار بك ــة ك ــةو رَيذةي ــةر ئ ــاتوو لةس ــة داه ــا ل ــزامن دوو    , ئيرج ــة واب ــة بةتيئ ــةو كاَلةت ــةر ئ لةس
 .سوثاس, داواكارييةكان دوو ناييرة جَى

 :حممد سعيد جامباد طارقبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, طؤليا ثَيشكةشـى يـؤئَيرى كـرد   وَيتـى مـةن   1643دةبَى ئَيمة بطةِرَييرةوة ناساندنى جيرؤسايدى كورد ساَلى 
لـة كؤنطريسـى ئـةمريكى لةهةشـت      1622/ ئـةيلوىل / 13بـةَيم لـة   , بةداخةوة ثِرؤذةكةم بةدةستةوة نييـة 

ئـةم ياسـاية   / بةنـدى يةكـةم  )دوو بِرطةى دةخوَيرمـةوة  , يةك, مادة  شتَيك ثَيشكةش كرا بةناوى جيرؤسايد
, (د)لـة كـةرفى   / لـة بِرطـةى دووةم  , 1622د بـؤ سـاَلى   ناودةندرَى بةناوى ياساى قةدةغة كردنى جيرؤسـاي 

شاَلاوى سةربادييةكانى عَيراقى دذى طـةىل كـورد كاريطـةرى لـة كارةكـانى نةهَيشـترى رةطةدايـةتى قةدايـةتى         
سـةرةرايى  , جيرؤسايد ئةوة تاوانَيكة بةرنةفرةتى و بَيزارى كؤمةَلطاى مةدةنيةت لةهةر شوَيرَيك دةكـةوَيت 

عَيراق تاوانى جيرؤسايدى لـة  / بةندى ضوارةم, رة قةدةغةية بةطوَيرةى ياساي نَيودةوَلةتىئةوةى كة ئةو كا
ئةجنومـةنى ئاسايشـى سـةر بةنةتـةوة      480بريـارى ذمـارة   / بةنـدى كةوتـةم  , دذى طةىل كورد ثيادة دةكـات 

نى ضـةكى  يةكطرتووةكان ئيجرائـاتى كاريطـةر  طوجنـاو دذى عَيـراق وةربطرَيـت لةبـةر ضـةندجار بـةكارهَيرا        
دةكرَى ئَيمـة تةماشـاى   , شتَيكى دؤر طرنطة بكةوَيتة بةر دةست, ئةوةى مةي سعدالدين باسى كرد, (كيميايى

هـةر ئـةمِرؤ بـة تةلـةفؤن لـة      , هيضى كةمرت نيية لةجيرؤسايدى ئةرمةنييـةكان , جيرؤسايدى خؤمان بكةين
وَيتـةكانيش ئةوةيـة   , يان دةرضـوواند وَيت جيرؤسايدى ئةرمةنيةيان لة ثةرلةمانةكة 14, فةرنسا بؤم هات

, ئةرجـةنتني , سويسـرا , فةرنسـا , فاتيكـان , سـويد , بـةجليكا , لبرـان , ئةمريكا, روسيا, يونان, قربص, ئؤرطواي)
ــدا ــلؤفاكيا, هؤَلر ــدا, س ــراوى نَيودةوَلــةتيش  , ....(ثؤَلؤنيــا, كةن ــرج رَيكخ ــةيى , ثَي ــايى هةميش نةتــةوة , دادط

ئةطــةر بطةِرَييرــةوة فةرنســا بــؤ  , ئةجنومــةنى ئــةوروثا ناســاندوويانة, وثاثةرلــةمانى ئــةور, يــةكطرتووةكان
ئـةوةى كـة ئَيمـة دةيكـةين شـتَيكى      , (8004،8001)لةوَى دوو بِريـار دةرضـووة   , جيرؤسايدى ئةرمةنةكان

وتوويانــة  8004بــةَيم , بةناســاندنى جيرؤســايدةكة 8001بــةَيم لــةوَى بــةبِريار دةرضــووة لــة , دؤر باشــة
ثـَيم باشـة لَيـرة ثـِرؤذة ياسـايةك ئامـادة       , لـةوَى ياسـايان دانـاوة   , بةَيم ئـةوةى نكـؤَلى كـرد   , رةمزييةشتَيكى 

هةدار  65لةوَى ديردانى ساَلَيكيان داناوة لةطةَل , ئيركارى جيرؤسايدةكة دةكات, ئةوةى نكؤَلى دةكات, بكرَى
شـَيوادةكان بـاس كـراوة مادةكـان     , َيـت ئَيمةش ثَيويستة بةهـةر شـَيوادَيك ب  , يؤرؤ غةرامة لةسةر شةخصةكة

ثـِرؤذة ياسـايةكة ثَيويسـتة تـةنيا ئـةوة نـةبَيت       , ثاشان دةيدةمة سةرؤكايةتى بؤ ئةوةى سودى لـَي وةربطـرن  
, بةَلكو سـزاى ئـةو كةسـانة بـدرَى كـة نكـؤَلى لـة جيرؤسـايدةكةش دةكـةن         , ئَيمة لَيرة جيرؤسايدةكة براسني

 .سوثاس
 :بابانامحد حممد  فؤاد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ثشتطريى ئةو وتانة دةكـةم كـة كـاك جـةمال يوسـف و      , من لةكاتَيك ثشتطريى ناوةِرؤكى ئةو بةيانة دةكةم و
سـاَلة   23ديارة دروست بوونى دةوَلةتى عَيراق هةر لةسةرةتايةوة تا ئَيستا ماوةى , خةمان ثَيشكةشيان كرد

لـة مـادةى سـَى    , رامبةر بة طةينى عَيـراق و طـةىل كوردسـتان بةتايبـةتى    بريس بووة لة دجنريةيةك تاوان بة
, من ثَيم باشة لةبةر ئةوةى بريتية لة وةسـيقةيةك كـة لةثةرلةمانـةوة دةردةضـَيت    , باسى كيمياباران كراوة

 وا, كـة باسـى ناوضـةكانيش دةكـرىَ    , ضونكة لةوة ديـاتر بـووة  ( ميئات), ئةبَى ئةو ذمارةية بةِراستى بووترَى
, بؤ ئةوةى كةس هةست بةوة نـةكات كـةوا ثشـتطوَى خـراوة    , باس بكرَى كةوا دؤربةيةكى دؤريان باس بكرَى

نـةك بـةدَيرَيك هـةروةك    , لةباس كردنى ئةنيتال ثَيويستة درَيذةيةك ثَيبدرَى لةهةموو قؤناغـةكانى ئـةنيتال  
بةتايبـةتى رووخـانى   , ئـةنيتال  باسـى هـةموو ئـةو وَيرانكاريانـة بكـرَى كـة لـةكاتى       , هـاتووة  1لَيرة لـةمادةى  

دذى هـةموو دانيشـتووانى   , كة ثيشـانى دةدات ئةمـة تـةنها دذى طـةىل كـورد نـةبووة      , مزطةوت و كةنيسةكان
ظــان )واباشــة لــة بةيانةكــةمان ئيشــارةت بــة بريــارى دادطــاي هؤَلرــدا بــؤ تاوانبــار كردنــى   , كوردســتان بــووة

بةوةى كةوا مادة كيميايةكانى ئامادةكرد بؤ ككومةتى , ساندراكة وةكو تاوانبارَيكى نَيودةوَلةتى نا, (ئةنرات
بةناوى هـةموو  , ثَيم باشة ثاشكؤيةك بؤ ئةم بةيانة ئامادةبكرَى, عَيراق و دذى طةىل كوردستان بةكارهاتووة

ناوضة ئةنيتالكراوةكان و دَيهاتة وَيرانكراوةكان و ئةو هةموو كاولكراييةى كة لـةكاتى ئـةنيتال كـراوة لةسـةر     
, ؤشرايى ئةو يئيحةيةي كة ثارَيزةرة كوردةكان لةكاتى دادطاى ئةنيتال بؤ داكؤكى كردن لـة ئـةنيتاليان كـرد   ر

كـة لةِراسـتيدا ثَيويسـتة    , كة كؤمةَلَيك دانيـارى دؤر مَيـذوويى تَيدايـة   , يثةِرة 100كة بريتية لة نيزيكةى 
 .سوثاس, خؤمشان و هةموو ميدياى نَيودةوَلةتيشى لَي ئاطادار بكةيرةوة

 :بةِرَيز فاروق كريم فتاح
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَيم من ئةوةى كة ئةمةوَى بؤ شتَيكى ئانى كة ئَيستا ثَيويستى ثَييةتى , دؤربةى دؤرى قسةكانى من كراوة
كـة دؤربـةى دؤرى طوندنشـيرةكان كـة     , بةتايبـةتى لـةم سـاَل كـة سـاَلَيكى وشـكة سـاَليية       , ناوضةى طةرميانـة 

ــة ــةنيتالن  لةناوض ــارى ئ ــةس و ك ــةوة ك ــةبَيت    , كة ماونةت ــةوة ن ــاد كردن ــةر ي ــةنها ه ــةم رؤذةش ت ــَيش و , ئ ئ
ثِرؤذةيةك بؤ خةَلكى ناوضةى , بةَلكو من داوا دةكةم لةم رؤذةية ئةطةر ياد كرايةوة, ئادارةكانيان بكوَلَيرةوة

, لةييـةكى تـريش  , بكـرىَ طةرميان و ئةو ناوضانةى كة دؤربةى دؤرى كةس و كارةكانيان ئةنيتالة جَيبـةجَى  
داوا دةكةم كة ئَيمة ئيمِرؤ لةناوضةى طةرميان دؤربةى دؤرى خةَلكةكةى ئَيمة ثَيويسـتى بـة بـذَيوى ذيـانى     

سوثاسيان دةكةين , ئةطةر ضى ئةوةى لةتواناى ككومةتى خؤمان هةية, ئَيستا ثَيويستى ثَييةتى, كاتى هةية
ويستة ئَيمة داوا لة ككومةتى بةغدا بكةين كةهةر وةكو قةرديش بةَيم ئةوةى كة ئَيستا ثَي, ئةطةر كرابَيت

ئَيمـة  , بؤ ئـةوةى ئـةو خةَلكـة لـة وشـكة سـاَلى و ضـؤَلكردنى طونـدةكان ردطـار بكـةين          , بَيت شتَيكمان بداتَى
ئةوةى ثةيوةستة لةناوضةكةى , بةَيم ئَيستا بةرةو ضؤَل بوون دةِروات, دةَلَيني طوندةكان ئاوةدان دةكةيرةوة
ئَيستا كة ئاوى نةما ناضارة ئاذةَلةكةى بيترؤشَيت و رووبكاتة ناوضـةى  , ئَيمة بة كوشتوكاَل و ئاذةَلداريةوةية

, سـاَلة كـراوة   85رَيطـاو بانـةكانى ئَيمـة ديـاتر لـة      , شار و جارَيكى تر دؤر بةدةمحةت دةطةِرَيتةوة بؤ ئـةوىَ 
لةبـةر ئـةوةى دؤربـةى    , ية كـة ئـاوِرَيكى لَيبدرَيتـةوة   ئةوةش ثَيويستى بةوة, بةَيم تا ئَيستا نوَيذةن نةكراوة
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دؤرى طوندنشــيرةكان وةكــو ئــةو ناوضــانةى كــة ضةمضــةماَل كــة دؤربــةى دؤرى كــةس و كــارى ئــةنيتال لــةو  
بةتايبةتى ئةمساَل ثَيويستى بةوة هةية كة ئاوِرَيك لة جوتيارانى طوندةكان بدرَيتةوة بؤ ئـةوةى  , ناوضانةن

بـؤ ئـةوةى بتـوانن سـاَلَيكى تـر تـؤي تَيـدا بكـةن         , نةكرَى برـة تؤييـةكانيان بـدرَيتىَ   هةر هيض , ضؤَل نةكرَى
بؤ , ئاليك بةسةريان دابةش بكرَى, هةروةها بؤ ئةوةى ئةو كةيوانانة نةفرؤشرَى, ئةوانةى كة لة طوندةكان

 .سوثاس, ئةوةى بتوانن ئاذةَلةكانيان بةخَيو بكةن
 :سيف الدين طلعت خضربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةِراسـتى لـةكاتى كؤبوونـةوةكانى ئَيمـة لةطـةَل وةدارةتـى دراعـة و سةرضـاوة         , لةسةر قسةكانى كـاك فـاروق  
ــةكان ــةن     , ئاويي ــكةش بك ــاَلى ثَيش ــكة س ــة وش ــةبارةت ب ــة س ــِرؤذةى ديك ــة دوو ث ــردن ك ــان لَيك ــى , داوام دوَير

ــة   ــاوة و ئامادةي ــان هَير ــؤكردن  , ثِرؤذةكاني ــةكاتى طيتتوط ــة ل ــةنى   ,  ئَيم ــةَل ئةجنوم ــةيان لةط ــيان قس بةخؤش
بـةَيم سـةفةرةكةى بـةِرَيزيان بِرَيـك     , وابـزامن ئـةوانيش ثةسـرديان كـردووة    , سةرؤكايةتى وةديـران كـردووة  

 .دؤر سوثاس, نةوةك ئةو ثِرؤذةية ئامادةية و ثارةكانيشيان بؤ ديارى كردوون, تائخريى كرد
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا

 .ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
من تَيبيريم , بةطشتى ثتشطريى لة راو بؤضوونى ئةو برادةرةم دةكةم سةبارةت بة ئةم بؤنةيةوة كة ئةنيتالة

ئايا شتَيكى فةرمى هةية ثَيى , ئَيمة كوردستانى جروبى بةضى دةناسني 6لة ِرَيزى , هةية لةسةر ئيعالنةكة
كؤريـاى مشـاىل و كؤريـاى جرـوبى كــة     , ةك كؤريـا هــةرو, بَلـَيني كوردسـتان جروبييـة؟ يـان جرـوب كوردسـتان      

وبادامن جروبى كوردسـتان  , ئَيمة جياوادى بكةين كوردستانى جروبى و كوردستانى مشاىل, كيانَيكمان هةبَيت
وةكـو  , طشـت مةنتيقـةى كوردسـتان ئاميرـة نـةبوو     , (اعـالن وطنـه منطقـة امنـة    ) 12لة رَيزى , بَيت باشرتة

جـزءا  )بَلـَى  , ئةطـةر تةصـليح بكـرىَ   , ئةوانة هةموويان ئاميرة نـةبوون , ورمةمخ, شَيخان, شرطال, كةركووك
ضـونكة طـؤِريرى   , تةصحيحى ئيحصا بكـرىَ , مادةم لة ئيعالنةكة هاتووة كة ئيحصا بكرَى, باشرتة( من وطنه

تـا  , تةسـبيت كـراوة لـةوىَ   , ناسرامةى نةتةوةيي لة موديريةى عامةى ئيحصاى بةغدا ئَيسـتا ئيسـثات كـراوة   
يان هةر ضؤن بَيت تةصـحيحى هةويـةى   , دةبَى لة ئيعالنةكة بةشتَيكى فةرمى, َيستا ئةو طؤِريرة نةهاتووةئ

عـةقارات و ئـةمالكى   , ئةوانةى كة طؤِريرى قةوميةتى كردووة لة سـةردةمى رذَيمـى بةعسـدا   , قةومي بكةين
رييتـاقى كزبـى هـى كوردةكـان     هةندَيكى تر , هةندَى عةقارات بوويتة مولكى دةوَلةت, كة قةرارتى دةرضووة

ئَيسـتا ئـةو قةرارانـة    , ئةوانة تا ئَيستا قةرارَيك دةرنةضووة كة ئيلغاى ئـةو قةرارانـة بكـات   , بووة بردوويانة
يـان  , ئـةوةش دةبـَى لـة ئيعالنةكـة بَيـت     , يـان لةسـةر نـاوى دةوَلـةتن    , طشتيان لةسـةر نـاوى ئـةو رةفيقانـةن    

 .دؤر سوثاس, ة ئيلغا بكرَى و تةصحيح بكرَىكةئةوان,  داواكارى ككومةتى بةغدا بكةين
 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, تةبيعيـة رَيـز و نـةواديش دابرـَيني    , لةيادى بيسـتةمني سـاَلى رؤذى قـةتلى عـامى طةلةكـةمان     , دؤر سوثاس
قســةكان دؤربــةى كــران مــن  , ان كرايــةكــة قــةتلى عــامى ميللةتةكــةم , ضــونكة بةِراســتى رؤذَيكــى طةورةيــة 

, ثشتطريى لةو خاَينة دةكةم كة بةِراستى قةديةى ئةنيتال لة ديراسةى كوردى فعلةن خاَلَيك بَيت خبوَيرـدرىَ 
ديارى كردنى بودجةيـةك بـؤ نيشـتةجَيكردنى كـةس و     , ثشتطريى لَيدةكةم ئةوة هةر بؤ تةئكيد كردنةوةية

بؤ ئةوةى بةشَيك , ضةندى ئيمكان بَيت دةبَى ديارى بكرَى, كوردستانكارى ئةنيتال بةبةردةوامى لةبودجةى 
دروسـت كردنـى ليذنةيـةكى ثةرلـةمانى كـة بةبـةردةوامى كـار بكـات لةسـةر          , لة موعاناتيان كةمرت بكاتـةوة 

كــة ثةرلــةمانى بةغــداش وةكــو ئَيمــة ئــةو كارةســاتة , ئــةو خةبــةرة خةبــةرَيكى خــؤش بــوو, كَيســى ئــةنيتال
هـةم ئَيمـة و هـةم ككومـةت و ثةرلـةمانى بةغـداش       , بةَيم ئةوة تةواو نييـة , سايد ناساندطةورةى بة جيرؤ

دةبـَى فيعلـةن ليذنةيـةكى بـةردةوام لةسـةر ئـةو       , ئةوة هةنطاوَيك دةضيرة ثَيش, بةجيرؤسايدى بيراسَيرني
و كــارى تــا بتــوانني مــافى كــةس  , بــؤ ئــةوةى بــة جيرؤســايدى نَيودةوَلــةتى بيراســَيرني , كَيســة ئــيش بكــات

ــةوة     ــايى وةربطرير ــةكى ياس ــةرةبوو كردنةوةي ــة ق ــةن ب ــةكان فعل ــدة , ئةنيتال ــاَلى ئاير ــوادارم س ــرة  , هي ــة لَي ك
بةدواداضـوونى  , كؤدةبيرةوة بؤ يادكردنةوةى ئةو رؤذة طةورةية كارى باش كرابَى بؤ كـةس و كـارى ئـةنيتال   

ة؟ ضـونكة ئةطـةر بةدواداضـوون    باشيش كرابَى كة ئةوانةى لةسةر كَيسى ئةنيتال ئيش دةكـةن ضـيان كـردوو   
بةِراســتى ئيشــةكةى ئَيمــة هــةر لــة شــوَيرى خــؤى  , ليذنةيــةك دروســت نــةكرَى و لَيــى نةثَيضــيةوة , نــةكرَى

تا ئَيستا كةسَيكمان بانط نـةكردووة لـةو   , ساَلة كوردستان ئةنيتال كراية 80ئةوة ئَيمة , دةميرَيتةوة و ناِروا
بَلَيني كة تؤ لةسةر , هةر كةسَيك دةسةَيتى هةية لةو وَيتةى ئَيمة, يان لةكزب, يان لةككومةت, ثةرلةمانة

كـوا ضـيت كـردووة بـؤ ئـةنيتال؟ يـان ض       , بـة مـةيين ديرـارت سـةرف كـردووة     , كَيسى ئةنيتال ئيشـت كـردووة  
كةقة ئَيمـة لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بةِراسـتى      , خاَلَيكت جَيبةجَى كردووة؟ يان كةسَيكى تر ديارى بكةين

كةقـة  , ئةوة لة عَيراقيش ضووة دةرَى, بةبةردةوامى ئيش لةسةر كَيسى ئةنيتال بكات, كمان هةبَيتليذنةية
ــةبَيت  ــيرطةمان ه ــة دةرةوة نووس ــة      , ل ــَيرني و ب ــان براس ــة جيه ــة ب ــة طةورةي ــةو تاوان ــةن ئ ــةوةى فيعل ــؤ ئ ب

اسـتى ئـةو رؤذة   بةِر, من دووبـارة سـةرى رَيـز بـؤ كـةس و كـارى ئةنيتالـةكان دادةنـوَيرم        , جيرؤسايدى بكةين
هيـوادارم ئـةو رؤذة فيعلـةن ئـةو رؤذة بـة رؤذَيكـى طـةورة        , بةرؤذَيكى دؤر طةورة دةدامن وةكـو باسـيان كـرد   

, كةقــة ئــةوة بةِراســتى دووبــارة نةبَيتــةوة, وةكــو باســيان كــرد دةهــؤَل ودوِرانــا لــة كؤلَيــذ لَيــدراوة, دابرــرَى
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثةرلـةمان جَيطـرى سـةرؤكى ككومـةتى بـانط      , م ئةوةندةية تؤ دوَلم لة ثةرلةمان دةكةيتبةَي, دؤر سوثاس

لَيرة بيست و ثَيرج دةقة , دووجار رووبةِرووى هةموو ثرسيارةكان بؤوة, سةرؤكى ككومةتى بانط كرد, كرد
, ةرلـةمان لةطةَل ئةوةش جةنابت ئةندام ثةرلـةمانى وةكـو هـةر ئةنـدامَيكى ث    , بةس باسى هةنطاوةكانى كرد

بؤى هةية لة هةر شوَيرَيك كةم و كورتى دةبيرَى ئاراسـتةى وةديـر و سـةرؤك وةديـران و جَيطـرى سـةرؤكى       
, كارى ئةوةية ئةو ثرسيارانة دوو بطةيرَيتـةجَى و دوانةكـةوَيت  , وةديرَيك هةية كاك سةعد, وةديراني بكات

, م دوايةشـدا داوامـان كـرد دانيشـ  هـةبَيت     لـة , تا ئَيستاش هيض ثرسيارَيك نةهاتووة ئاِراسـتةمان نـةكردبىَ  
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هـةر كـاتَيكيش ثرسـيارت    , بةَيم لةبةر ئـةو ضـوونةيان بـؤ بةغـدا، مةسـةلةكان دواكـةوتووة      , وتوويانة باشة
 .كاك سةعد فةرموو, هةبوو دةكرَى بيكةى

 :رَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمانودةيرى هة/امني بةِرَيز سعد خالد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تـةبيعى  , دوو قسـة بكـةم  , دؤر بةكورتى هةر لةسةر دةورى ثةرلةمان و سـةرؤكايةتى ثـَيم خـؤش بـوو يـةك     
ثةرلةمانى , خؤدطة يةعرى وةكو باس كرا, ئةندامانى ثةرلةمان دؤر قسةيان كرد لةسةر كؤبوونةوةى ئةمِرؤ

لةسـةر  , م و دةدطاكـان بةتةئكيـد مـةفرودة لةسـةر دةسـتى ئَيمـة هـةموو دا      , خؤمان كة خـاوةنى قةديةكةيـة  
ســَى , ضــونكة لةهــةموو دنيــا بةتايبــةتى ئــةو دوو, دةســتى رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى مــةدةنى بضــَيتة ثــَيش

يـةعرى  , ككومةت هـةوَل دةدات , (ئةرمةنةكان)ئةوةى , كارةساتةى كة هاوشَيوةى كارةساتةكانى طةىل كوردن
ئـةوة ثرسـيارَيك بـوو هـةتا لـةو      , ةركى رَيكخراوةكانةبةَيم دياتر ئ, ئةو شتانة بةشتَيكى باش تةوديف بكات

, ثرسيارَيك بوو كة ئيحتيمالة ئيحراجيةكى طةورةى دروست كردبوو, سةفةرةى كة ئَيمة كردمان بؤ دةرةوة
يـان ثةرلـةمانى   , ئايـا تـا ئَيسـتا ثةرلـةمانى خؤتـان     , كة ئَيوة خؤتان خـاوةنى ئـةو قةديـةن   , ئةوةيش ئةوةية

يـان نـا؟ بؤيـة بةِراسـتى كؤبوونـةوةى ئـةمِرؤ       , ساتة طةورةيةى بة جيرؤسايد ناساندووةعَيراق ئةو دوو كارة
لةوةش طرنطرت كة بةبِرواى من كارةكـة بـؤ ئَيمـة    , يةكجار طةورةى هةية, ئةهميةتَيكى يةكجار طرنطى هةية

تـةبيعى  , ثَيـدا ئـةوةى جـةنابتان لةسـةرةتاى كؤبوونةوةكـة ئاماذةتـان      , دؤر ئاسانرتة كة ئةو بِريارى دادطايـة 
بـةَيم مـن ثـَيم خؤشـة     , هـةتا بـؤ دنيـاش كارةكـان دؤر ئاسـانرتة     , ئةوة قوةتَيكى قـانونى دؤر طـةورةى هةيـة   

ككومـةتيش كةيةكـةم كؤنيترانسـى ئاِراسـتةى بةناسـاندنى      , ئةندامانى ثةرلةمان كةقيقةتَيك هةية بيـزانن 
ئةوانـةى كـة بـةِرة ى    , ة دؤسـتى كـوردن  سةدان خةَلكى شـارةدا و ثسـثؤِر ئةوانـةى كـ    , جيرؤسايد كرد باشة

بـةَيم  , بانط كرابوون و لَيكؤَليرةوةى دؤر باش كرا لة سَى رؤذى كـؤنيتراس , ثشتيوانى ئةو كيسةيان كردووة
من ثَيم خؤشة لَيرة بةناوى ككومةتى هةرَيمى كوردستان و خؤشتان سةرؤكايةتى ثةرلـةمان سوثاسـى ئـةو    

يان كـةمثيرى بـةجيهان ناسـاندنى ئـةنيتال و كيميابـارانى هةَلةجبـة كـة        لةسةرووى هةموو, رَيكخراوانة بكةن
دووساَل لةوةثَيش مةمجوعة خةَلكَيك كة دؤر خؤنةويستانة هةميشة يى مةسئوليرى خؤمشان ثَييان دةَلَيم 

, كـــة بةِراســـتى ســـةربادن بـــةكرَيكارى و بـــةئيمكانياتَيكى يـــةكجار كـــةم هـــةوَلَيكى جـــديان داوة, ســـةربادن
توانيويانة لةسةر ئاستى ئةوروثا بةتايبةتى نةرويج و هؤَلردا مةمجوعة , يش كارى باشيان كردووةبةملموس

ئـةوان قةديةكـةيان بـاش بـةِرَيوة     , رَيكخراوَيكى باش ثَيشى خؤمشان ئةو دوو كارةساتة بةجيرؤسايد براسني
ئـةو كـزب و   , ى نـاردووة كة بـةِرة ى نامـةى سوثاسـ   , من لَيرةوة سوثاسى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم, بردية

راستة ئـةوان لـة بـارى    , رَيكخراوانةى نةروجيى، يةعرى بؤ ئةوان مةسةلةيةكى مةعرةوى ئَيجطار طرنط بوو
, بـةَيم بةِراسـتى ئـةو نامـةى ئَيـوة     , كةسى تةدامونيان لةطةَل كارةسات و مةئساتةكانى طةىل كوردسـتان كـرد  

جـارَيكى تـر هـةم بـةناوى     , ش ثَيزانيرَيكـى طـةورة بـوو   يةعرى بة نوَيرةرايـةتى هـةموو خـةَلكى كوردسـتاني    
بـةناوى ئـةو   , و وةديرش هةر لةو كـةمثيرن , لَيرة مةمجوعةك ئةندامني, كةمثني كة بؤ خؤشم ئةندامَيكم
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هةر بؤ ئةوةم بوو كة ئةندامانى ثةرلةمان بزانن كة سـةرؤكايةتى  , دؤستانةش جارَيكى تر سوثاستان دةكةم
 .دؤر سوثاس, ةرؤكى ثةرلةمان ثشتيوانى باشى ئةو كةيسة بووةبةتايبةتى س, ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك عبدالرمحن, ئَيمة بةواجبى دةدانني, دؤر سوثاس

 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــة        ــةو بةيانرامةي ــاوةِرؤكى ئ ــةرةكى ن ــاَلى س ــةدوو خ ــةم ب ــاذة دةك ــن ئام ــ, م ــةوار و  / ةميةك ــترى ئاس نةهَيش
ديـارة ئَيمـة ماتـةميرى و    , كة ئةويش هةموو ساَلَيك بةم بؤنةيةوة بـاس دةكـرىَ  , سارَيذكردنى ئةو كارةساتة

ثَيشـريادى ئـةوة دةكـةم كـة ليذنةيـةكى      , ئاسةوار بة برةماَلةى ئـةو قوربانيانـة و ئـةو كارةسـاتةوة دةبيـرني     
هةبَيت بؤ ئةو بةَلَيرانةى كة هةموو سـاَلَيك لـة مةراسـيمةكان،    كة ئةركى خؤمانة بةدواداضوونى , ثةرلةمان

ليذنةيـةكى ثةرلـةمان بةدواداضـوونى بكـات      16/6بـؤ  , 14/3بـؤ  , لةيادةكان بةَلَين دةدرَيت بؤ ئةو خةَلكة
ئةطـةر  , دةروونـى , كؤمةَييـةتى , مادى، مةعرـةوى , بؤ ئةوةى ئةم خواستانة دووبارة نةبرةوة, هةموو ساَلَيك

بـؤ طـةورةكردن و   / ثَيشريادى دووةمـم , يةكى بةدواداضوون هةبَيـت ثَيم واية هةنطاوى عةمةىل برَينيليذنة
يـان ئـةو بريـارةى ئـةمِرؤ كـة      , ئـةو ياداشـترامةية كـة ئَيسـتا لةبةردةسـتة     , بةِرة ى ناساندنى ئـةم بؤنةيـة  

ثـَيم وايـة   , ةنديـدار ئاطـادار بكـةن   ثَيشريار دةكةم كة بةِرَيزتان ييـةنى ثةيو , ئيقرار كرا لةثةرلةمانى بةغدا
ــراق    ــؤ دةرةوةى عَي ــة ب ــةفةرَيك هةي ــراق س ــى عَي ــةرؤكى وةديران ــةك, س ــة , ي ــةتى واقيع ــةو , دوو رؤذ كاتي ئ

, يان مانطى ثَيرج كؤنطرةيةك هةية بؤ ئاوةدان كردنـةوةى عَيـراق  , بةيانرامةى ثَي بَيت مةسةلةكة براسَيرَى
بـؤ ديـاتر قـةرةبوو كردنـةوة و نةهَيشـترى ئـةو       , ت لـةو كؤنطرانـة  با نوَيرةرى هةرَيمى كوردسـتانيش هـةبيَ  

يان ثةرلةمانتارانى عـةرةب كةهاترـة كوردسـتان ديـاتر     , بؤ ديانى مةعرةوى و مادى خةَلكةكةمان, ئاسةوارة
بةَيم بةرضاوى كوردستان ئةو ياداشت نامةية بدرَيتة بةوان بؤ ديـاتر ئـيش كـردن و    , بةرضاو رؤشررت بوون

 .دؤر سوثاس, ناساندنى ئةو كارةساتة بةِرة ى
 :امني امحد محد عثمانبةرٍَِيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةداران هةدار دروود و ساَلو بؤ طيانى مةدوَلمانـةى  , لةم يادى ثِر لة ماتةم و رؤذى جيرؤسايدى كوردستانة

هةداران هةدار دروود و سـاَلو   ,شةهيدانةى ئةنيتال و جيرؤسايدى كوردستان و تَيكِراى شةهيدانى كوردستان
بؤ واريسـى سـةربةردى ئـةو شـةهيدانة كـة سـةربةدانة و خؤِراطريانـة خؤيـان راطرتـووة و ثاسـةوانى دةسـت            

كارَيكيـان نـةكردووة غـةيرى كـارى ياسـايى و      , كةوتةكانى ككومةتى هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةن بـةكردةوة    
سـاَلةى   14, كة لةدةستى هةر كار بةدةسـتَيكى كوردسـتان  ئةطةر ضى ئةو بَيراديةى ئةوان خةتايَي, دَلسؤدانة

دةبـوو ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـةِرَيزو ئيحتريامـةوة بضـرة        , رابردوو ككومةتى هـةرَيمى كوردسـتان  
وةرقةى سـثى هـةر داواكاريـةكى خزمـةت     , بةردةم واريسى شةهيدان بةتايبةت جيرؤسايد و ئةنيتالكراوةكان

نةك ئةوان بةِراستى بَيرة بةر دةرطاكان و كةضى وةكو ثَيويست , ن بؤ ئيمزا بكةنطودارى هةر داواكارييةكيا
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بؤية بةِراستى لةم رؤذةدا دةبَى هةموومان ئةو , ئةوةى كة برادةران باسيان لَيوةكرد, خزمةتيشيان نةكرابَى
ةر ئَيسـك و  كة كورسى كاربةدةستان و ثةرلةمان و ككومةتى هـةرَيمى كوردسـتان لةسـ   , ئيحساسة مبانطرَيت

ئَيمـة ئــةو ثةرلـةمان و ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانة لةســةر      , ثروسـكى شـةهيدانى كوردسـتان راوةسـتاوة    
بؤية ئـةو ئيحسـاس بـة دَلسـؤدى و ئـةو ئيحساسـى هةسـت كـردن بـة          , ئؤقيانووسي خوَيرى رذاوى شةهيدانة

, لةكـةمان جيرؤسـايد كـراوة   لةهـةموو ئـةو رؤذانـةى كـةوا طة    , مةسئوليةت وامـان لَيـدةكات كـة لةرؤذةكانـدا    
بؤ هةموو ئـةو يادانـةى بةِراسـتى    , 16/6بؤ , شةهيدانى هةَلةجبة 14/3بؤ , قةَيددَى 13بؤ  43لةساَينى 

هـةدار ئـةنيتال كـراو روو لـةماف      128روكـى شـةهيدانى   , ثَيويستة بة ئيهتيمامةوة ئـةو قسـانة وةربطـرين   
بـؤ ئـةوةى بةِراسـتى    , ةلةفَيكى قانونيان كـادر كـردووة  ناسانى كوردستان دةكةن لةِرووى قانونيةوة ضةند م

ئـةو روكـة ديردووانـة ِروو لةتـةواوى كاربةدةسـتانى سـةرؤك كؤمـار و        , قانونيةن ئةو مةلةفة بضَيـتة ثَيش
بـةكردةوة توانـاى قـانونى خؤيـان     , سةرؤكى هةرَيم و ثةرلـةمانى كوردسـتان و هـةموو مةعرييـةكان دةكـةن     

وةكو وَيتانى كة توانيويانة مةدَلةمـةى خؤيـان بـةقانون بكـةن و كـةقى خؤيـان        بؤ ئةوةى كة, خستؤتة كار
ئومَيـد دةكـةم جـارَيكى تـر طةلةكـةمان كارةسـات و رؤذى ئـةوها        , وةربطرنةوة لـة كيسـابة نَيودةوَلةتيـةكان   

يـــان هـــةر يادةوةريــة ثةرؤشـــيةكان ئـــاَيى   16/6بـــةو ئومَيــدةى ســـاَلى ئايرـــدة لــة   , بةخؤيــةوة نـــةبيرىَ 
شـوَيرةوارى ماتـةميرى بةهـةموو دام و دةدطـا رة ةيـةكانى ككومـةتى       , دستانيش نيوة داطـرياو بَيــت و  كور

لةهـةموو مزطةوتـةكانى كوردسـتانيش    , هةرَيمى كوردستان بةتايبةتى ثةرلةمانى كوردستانيشةوة ديار بَيت
ــةوا         ــديتوة ك ــة نةيان ــتا ك ــى ئَيس ــؤ جيل ــدرَى ب ــان ب ــدن ثيش ــان خوَير ــةعات قورئ ــو س ــة ني ــةم و  ب رؤذى مات

 . دؤر سوثاس, جيرؤسايدى طةلةكةمانة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك عبدالرمحن, دةست خؤشيت لَيدةكةين بؤ ئةو خوتةبةية, سوثاس

 :بةِرَيز عبدالرمحن ا اعيل سليم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ثشــتيوانيان دةكــةين, كيان بــاس كــردهــةموو شــتَي, تةبعــةن بــرادةران وابــزامن هيضــيان بــؤ ئَيمــة نةهَيشــت
ئَيمـة  , ثشتيوانى ئةو بةيانرامةيةى دةكةين كة لةسةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان دةرضـووة 

ئَيمـة ئـةو   , هَيشتا ثَيويستة دياتر بكـةين , هَيشتا كةمة, هةر ضى بكةين بؤ خانةوادةى شةهيد و ئةنيتالكراو
ئَيمـة دةبـى   , بةكةقيقةت نةتيجةى خوَيرى ئةوانة, ان و ئَيستا دةيبيرنيتةجروبةية كة ئَيستا لةبةردةستم

لةطــةَل , مـن ثَيشــريارَيكم هةيـة  , ئــةوةى بةمـة بكـرَى بــؤ ئـةوان تةقصــريى نةكـةين    , بـةوان سـةر بَلرــد بـني   
مــن ثــَيم باشــة ئَيمــة داوا لــة ككومــةتى مــةركزى بكــةين بودجةيــةكى   , ثَيشــريارةكةم ئةوةيــة, تَيبيريــةك

ئةم ميزانيـة دةبَيــتة   , وةكو شَيوةى كة بةجيرؤسايد ديارى كراوة, بؤ ئةنيتال و كيمياباران بكةين وتايبةتى 
, بةَلطةيـةكى رة ـى بـؤ ئـةوةى ئيعــترياف بـةو جيرايةتـة دةكـرَى كـةوا دةركــةق بـة ميللـةتى كـورد كــراوة           

, اف بةو مةسـةلةي ناكـات  ئَيمة وةكو دةبيرني ككومةتى عَيراق وةكو ثَيويست ئيعتري, تَيبيريةكةشم ئةوةية
بـةَلكو دةركـةق   , كة داوا دةكرَى لة ككومةت دةَلَى ئةم جةرميةية تةنها دةركةق بة ميللةتى كورد نةكراوة
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لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين وةكـو  , دةيانةوَى لة ئةهميةتى كةم بكةنةوة, بة ميللةتى هةموو عَيراق كراوة
, با ئةوانيش بؤ خؤيان داوا بكةن خؤ رَيطامان لَيرةطرتوونـة , ناسنيئةوة بة جيرؤسايد بَيتة , ميللةتى كورد

قــةت تةنادوليشــى , لةبةرئــةوة ثَيويســتة ئَيمــة ثــَي لةســةر ئــةوة دابطــرين ئةمــة بةجيرؤســايد براســرَيت و  
 .دؤر سوثاس, لَيرةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــوثاس ــةكرد  , دؤر س ــت ن ــةنابت ئيرتيباه ــةَيم ج ــان وتــ , ب ــاد خ ــة    , ىنادن ــردووة ك ــةفؤنى ك ــان تةل ــرار خ ض

ثةرلـةمان قـةرار   , ئـةو تاوانـة بـة جيرؤسـايد دةناسـَيرَيت     , ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيـراق ثةسـردى كـردووة   
 .كاك عادل فةرموو, دةدات و ككومةتيش جَيبةجَى دةكات

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, لةبــةر ئــةوةى ئَيمــة خؤمــان خــةَلكى ناوضــةى ئــةنيتالكراوين , ن بكــةيهيــوادارام لــةكات تؤدَيــك جياوادميــا
ثَيشةكى دةمةوَى سوثاسى ئةو ثارَيزةرة بةِرَيزانة بكةم كة لةدادطاي باَيى تاوانةكانى عَيراق دياتر لـةماوةى  
 ساَلَيك دؤر بة موخاتةرةيةكـةوة لةسـةر كيسـابى خؤيـان هةنـدَى جـار ئامـادة بوويرـة لـة دادطـاى عَيـراق و           

مــن وةكــو خــؤم ئــةوة دؤر بــة , ككــومى دادطــا دةرضــوو بــةوةى كــة تــاوانى ئــةنيتال بــة جيرؤســايد ناســاندرا
هــةروةها , ئَيمــة ئــةوة بكةيرــة ثاســاوَيك بــؤ هــةموو هــةنطاوةكامنان, بةَلطةيــةكى طــرنط و ثَيويســتى دةدامن

, ال كـراو قسـةيان كـرد   سوثاس ئةو برا و خوشكة ئةندام ثةرلةمانانة دةكةم كة وةكو كـةس و كـارَيكى ئـةنيت   
سـاَل   80, بةِراستى وا ثشتطريى لةهةموو ئةو قسة باشانة دةكةم سةبارةت بة كَيشةى ئةنيتال  قسـةيان كـرد  
بةِراسـتى  , بةر لة ئَيسـتا بةِراسـتى رؤذَيكـى رةش بـوو بـؤ طةلةكـةمان ئـةمِرؤش يـادى ئـةو رؤذة دةكةيرـةوة          

شةكانى كورد نةيتوانيوة وةكـو ناسـرامةى ئـةنيتال و    ئةطةر تةماشاى شؤِرشةكانى كورد بكةين بةهةموو شؤِر
ــى طةلةكةمانــة   ــم لَيكردن ــى دوَل ــة دوو ناســرامةى طرنط ــا   , كيميابــاران ك ــوانَى طةلةكــةمان بــة هــةموو دني بت

بةِراستى سةركردايةتى سياسى طةىل كـورد ئـةو شـتةى كـة شـانادى ثَيـوة دةكـات كـة خـةَلك كـورد           , براسَيرَى
بـةَيم كاتَيـك باسـى ئـةنيتال و     , باس هةر شتَيكى بكـةيت ناسـراو نيـت   , يميابارانةئةناسَى بةهؤى ئةنيتال و ك

بؤيــة ثَيويســتة , كيميابــاران دةكــةيت يةكســةر هــةموو ميللــةتانى دنيــا ئــةدانَى كــورد ضــى بةســةر هــاتووة   
ئَيمة , بؤ ئةوةى ئةنيتال لةو قاوغة ناوخؤية دةربهَيرَى, سةركردايةتى سياسي كورد دؤر لَيرِباوانة ئيش بكات

بـؤ ئـةوةى لةييـةن نةتـةوة يـةكطرتووةكان وةكـو جيرؤسـايد        , لةئاستَيكى نَيو دةوَلةتى ئيشى لةسةر بكـةين 
ئةو كاتة ثاساوى باش , بَى طومامن لةوةى ئةطةر ئةنيتال لة ئاستى نَيو دةوَلةتى بة جيرؤسايد ناسرا, براسرَى

ــة د      ــةكانى ل ــةموو ماف ــوانَى ه ــورد بت ــةىل ك ــةوةى ط ــؤ ئ ــت ب ــىَ دةبَي ــت بهَير ــاتوو بةدةس ــارةى  , اه ــةمافى ض ب
, هةروةها ناساندنى ئـةنيتال بـة جيرؤسـايد لـة ئاسـتى نَيودةوَلـةتى دَلريـام رَيطرَيـك دةبَيـت         , خؤنووسيشةوة

ــورد دووبــارة نابَيتــةوة    ــةناوبردنى  طــةىل ك ــر ثِرؤســةى ل ــةتى, لةبةرئــةوةى جــارَيكى ت , رَيكخــراوى نَيودةوَل
مـن ثشـتطريى   , مـولزةم دةبـن بـةوةى كـة ثارَيزطـارى لـة طةلةكـةمان بكـةن         رَيكخراوة نةتةوة يةكطرتووةكان

ئــةمِرؤ , هةرضــةندة دوَيرــَى بــة جؤرَيــك ئَيمــة ثَيمــان طةيشــت, تــةواوى نــاوةِرؤكى ئــةو بةيانرامةيــة دةكــةم
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بـةهيواى  , لَيـرة ئةخيةمـة روو  , بةجؤرَيكى تر، بةَيم لةطةَل ئةوةشـدا هةنـدَى داواكـارى و ثَيشـرياريم هةيـة     
ثةرلـةمانى كوردسـتان داوا بكـات    / يةكةم, ةوةم كة ثشتطريى بكرَيت و رةنطة هةندَيكيشى دووبارة ببَيتةوةئ

كـة كوكمـةكانى دادطـاى بـاَيى تاوانـةكانى عَيـراق لةسـةر تـاوانى ئـةنيتال          , لة ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيـراق 
ثةرلـةمانى كوردسـتان داوا بكـةين ئـةو      ئةوة دؤر ثَيويستة كة ئَيمة وةكـو , جَيبةجَى بكات بةسةر تاوانباران

, مـن لَيـرةوة داواكاريـةكم نووسـيوة    , ئةوةى كة ئَيستا نادناد خـان باسـى كـرد   / دوو, كوكمة جَيبةجآ بكرَى
ئـةوة بةَلطةيـةكى باشـة    , ئةوة بةِراستى دؤر دَلخؤشكةرة ثةرلةمانى عَيراق ئةو تاوانةى بةجيرؤسايد ناساند

ثَيويسـتة هـةموو تواناكـانى    , ايةتى سياسى كورد وةكو دووبـارةى دةكةمـةوة  سةركرد/ سَى, بةدةستى ئَيمةوة
ثَيويسـتة ثةرلـةمانى كوردسـتان    / ضـوار , بؤ ئةوةى لةئاستى نَيـو دةوَلـةتى ئـةو تاوانـة براسـَيرَيت     , خباتة طِر

رؤذى  14/6/1621, رؤذى شـةهيدة  14/3/1622وةكـو  , لَيرة بِريارى ئـةوة دةربكـات  , بِريارَيك دةربكات
خؤمــان بــةبِريارَيك ( جيرؤســايد)ثَيويســتة لَيــرةش بِريارَيــك دةربكــةين كــة ئــةنيتال   , يرطــةى كوردســتانةذ

لـة بةيانرامةكـة ثَيويسـتة ئامـاذة بـة كـوكمى دادطـاى تاوانـةكانى نَيودةوَلـةتى لةهؤَلرـدا           / ثَيرج, بيراسَيرني
لـة  , ئَيمـة ئـةتوانني بـةكارى بهَيـرني    ئةوةش بةَلطةيةكة بـؤ ئَيمـة لةطـةَل دادطـاى تاوانـةكانى عَيـراق       , بكرَي

ــدا  ــى دةولي ــةش, حميتل ــادى      / ش ــةرمى بَير ــةوةى ت ــات لةهَيران ــة بك ــرة ثةل ــى دووت ــةرَيم هةرض ــةتى ه ككوم
, لةشــوَين و مةراســيمَيكى هاوســةنط و شــايان بةكارةســاتى ئــةنيتال بــةخاك بســثَيردرَين  , ئــةنيتالكراوةكان و

واوى قانونةكانى مافى كةس و كارى ئةنيتال بةتـةواوةتى  تة, ثةرلةمان داوابكات لةككومةتى هةرَيم/ كةوت
تا ئَيستا , بةِراستى كؤمةَلَيك قانون دةرضووة و باشة لة بةرذةوةندى كةس و كارى ئةنيتالة, جَيبةجَيى بكات

, داوا بكـرَى لـة ككومـةتى هـةرَيم    / هةشت, مانطة ثَيضووة 2،1نزيكةى , نةضؤتة بوارى جَيبةجآ كردنةوة
بـؤ هـةموو   , تى هةرَيم دؤسيةى تاوانى ئـةنيتال لـةدادطاى بـاَيى تاوانـةكان تةرجومـة بكـات      ثَيويستة ككومة

ــان و   ــدووةكانى جيه ــة دير ــةكان    , دمان ــراوة نَيودةوَلةتي ــةموو رَيكخ ــةر ه ــرَى بةس ــةش بك ــدةكانى , داب ناوةن
ئــةوةى بــؤ , بةســةر كتَيبخانــةكاني نــاوةخؤ و دةرةوة , هــةروةها بةســةر مؤدةخانــة جيهانيــةكان , دةســةَيت

بـؤ  , ليذنةيـةك لـة ثةرلـةمان و ككومـةت دروسـت بكـرىَ      , هةموو دنيا بزانَى طةىل كورد ضى بةسةر هـاتووة 
دروونيـةكان و هـةر كَيشـةيةكى    , كؤمةَييـةتى , تةندروسـتى , قـانونى , ضارةسةركردنى هةموو كَيشة ئابوورى

, يــان مةعاشــى بــدرَيتَى, تَىبةِراســتى كــةس و كــارى ئــةنيتال تــةنها ئــةوة نييــة خــانووى بــدرَي, تــرى ئــةنيتال
ئـةو ليذنةيـة لةييـةن    , ثَيويستة ليذنةيةك هةبَيت, كؤمةَييةتى و ياسايى هةية, كؤمةَلَيك كَيشةى دةروونى

ثَيويســتة , ئــةوةى كــة ثَيــى دةكــرَى, برــةبِرى ئــةو كَيشــانة بكــات, ككومــةت و ثةرلةمانــةوة دروســت بكــرَى
دةبَى , اوثؤشى نةكات لةهةر تاوانبارَيك كة دادطا داواى دةكاتدةسةَيتى سياسى كوردستان و هيض كزبَيك ض
كـة  , داوا بكـةين لةككومـةتى هـةرَيم   / يـاددة , بدرَيتة دادطـا , هةر تاوانبارَيك بةشدار بووة لة تاوانى ئةنيتال

ةر لةطـةَل نـاو و ذمـارةى ئـةنيتالكراوةكان و لةهـ     , دةبَى لةهةر دَييةكى ئةنيتالكراو هَيمايةكى ئةنيتال دابرَيـت 
, بؤ ئةوةى رةمزى ئةنيتال بة ديرـدوويى مبَيرَيــتةوة  , شارَيكيش هَيمايةكى فراوانرت و طةورةتر دروست بكات

ميزانيـةكى  , بةِرة ى داواى لَيبوردن لة خةَلكى كوردستان بكـاتن , داوا بكرَيت لة ككومةتى عَيراق/ دواددة
ككومـةتى هـةرَيم بودجةيـةكى    / سـَيزدة , تايبةت تةرخان بكات بـؤ ئـاوةدان كردنـةوةى شـوَيرى ئـةنيتالكراو     
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بةتايبـةتى طـةرميان كـة مةَلبةنـدى     , بـؤ ئـاوةدان كردنـةوةى ناوضـة ئـةنيتالكراوةكان     , تايبةت تةرخان بكـات 
 .دؤر سوثاس, ئةنيتالة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر خاَلَيك هـةبوو  , بةَيم لةطةَل ئةوةش بيرَيرة, لة داواكارييةكة هاتووة, دؤر لةو داواكاريانةى كة كردت

دوو خاَل ثَيم واية لَيـرة  , رةنطة هةر يةك, موَيكةدةمان نةنووسيبوو, لةبةيانةكة نةهاتبوو, باس نةكرابوو
 .فةرموو, نورى. كاك د, ئةوة بةهةندى وةردةطرين, نةهاتووة

 :نورى مجيل تاَلةبانى. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كؤبوونةوةى ئةمِرؤمان , ت بؤ كةس و كارى ئةنيتالكراوةكان دادةنوَيرم لةم رؤذةسةرةتا سةرى رَيز و كورمة
بـةَيم قســةكانى دؤربـةى ئةنـدامانى ثةرلــةمان و    , تـةرخان كـراوة بــؤ لَيكؤَليرـةوة دةربـارةى تــاوانى ئـةنيتال     

مـن كـاتى   , كة تاوانى ئةنيتال شَيوةيةكة لةشَيوةكانى جيرؤسايد, بةيانرامةكة سةبارةت بةتاوانى جيرؤسايدة
جرائم )كة سةبارةت بة تاوانى جيرؤسايد ناميلكةيةكم باَلوكردةوة بةدمانى عةرةبى , خؤى لةناميلكةيةكدا

كـراش  , باسى هةموو ئـةو تاوانانـةم كـردووة   , (ارتكبها النظام العراقى اليت تدخل ضمن مفهوم جرمية االبادة
لةِراستيدا تاوانى ئةنيتال تاوانَيكة دؤر كـةم  , ايةوةبة دمانى ئيرطليزى لةسةر ئاستَيكى باش لةدةرةوة باَلوكر

, تا ئَيستاش كارَيكى دؤر جدى نةكراوة بؤ ناساندنى ئـةم تاوانـة لـةو كؤنيترانسـة نـةبَيت     , وَيرةية لةمَيذوودا
ــةولَير بةســرتا    ــةر لــة ه ــك لــةم وب ــةو   , كــةوا ضــةند مانطَي ــتطريى لــةكارى ئ ــَى ئَيمــة ثش ــةمان كاتــدا دةب لةه

سَى ساَلة كارَيكى دؤريان كردووة بؤ ناسـاندنى تـاوانى ئـةنيتال    , ين كةوا لةدةرةوة ثرت لة دوورَيكخراوانة بكة
ئَيمــة دةبــَى كــارَيكى وا بكــةين كــةوا تــاوانى ئــةنيتال , لةســةر ئاســتى نَيودةوَلــةتيش, بــةراى  طشــتى جيهــانى

ةِراسـتى بِريـارى دادطـاى تاوانـة     لةسةر ئاستى عَيراق ئَيمة ب, ثَيراسة بكرَيت  تاكو ئاكامى قانونى لَيببَيتةوة
بـؤ ناسـاندنى تـاوانى ئـةنيتال وةكـو      , سـةرةتايةكى ضـاك بـوو   , طةورةكانى عَيراقى كـة بريـارَيكى دؤر طرنطـة   

, ئةو خةبةرةش كة ئةمِرؤ ثَيمان طةيشت ئةوةش بةِراستى ثشتطريى كردنة لةو بِريارة, تاوانَيكى جيرؤسايد
بــةَيم لةســةر ئــةردى واقيــع  بــاس لــةوة , و كــةس و كارةكانيانــة هــةموو كوردَيــك قــةردارى ئــةنيتالكراوةكان

بةَيم ديسان دؤر كةم سةبارةت بةو تاوانة طةورانةى دةركةق بةو طةلةمان , دةكرَى كةوا هةندَيك كار كراوة
ضــونكة , كارةســاتى ئــةنيتال هــةر ئــةوة نــةبوو كــةوا كؤمــةَلَيك خــةَلك ديردةبةضــاَل كــران و كــوذران , كــراوة

ئَيمة دةبَى كارَيكى وا بكةين كة ئةوان لةو , نى ئَيستاش ماوة و هةستى ثَيدةكةين لةيى نةوةكانيانئاكامةكا
بةتايبةتى بةشَيك لةوانة ثَيشـرت ئامـاذةى   , لةو كارة دةروونية ناخؤشيةى دذين كؤتايى ثَيبَيت, ناِرةكةتيةى

ئـةوان  , ةبةرضـاوى ئـةوان دةسـوِرَيرةوة   ئَيسـتاش كاربةدةسـ  ل  , بؤ كرا ئةبيرني ئةنيتالضيةكان و نةوةكانيان
كـورد دةمَيكـة وتوويـةتى خيانـةتى بـاب بـؤ       , دةبَى بضن بؤ ييان داواكارييةكانيان خبةنة بـةردةم بةشـَيكيان  

ئَيســتاش , بةداخــةوة دةَلــَيم ئةوانــةى كــةوا بةشــداريان كــردووة لــةتاوانى ئــةنيتال , نةوةكــةى بةجَيــدةمَيرَى
ئةمة جارى سَييةمة كةوا لَيـرة يـادى ئـةنيتال و هةَلةجبـة و ئةوانـة      , دةِرؤننةوةكانيان لةسةر خةتى بابيان 

ئَيمة ثَيويستة داوا , ئومَيدةوارين ئةجمارة وةكو جارةكانى تر نةبَيت, بةَيم تةنها هةر قسة بووة, دةكرَيتةوة
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ــار      ــةس و كـ ــةتى لةكـ ــتان بةتايبـ ــةَلكى كوردسـ ــوردن لةخـ ــةوا داواي لَيبـ ــةين كـ ــراق بكـ ــةتى عَيـ ى لةككومـ
بةشَيك لـة ئةَلمانـةكان لةضيكؤسـلؤفاكيا    , لةكاتى كةربى جيهانى دووةم, بؤ منوونة, ئةنيتالكراوةكان بكاتةوة

هةندَى كارى ناِرةوايان , وةكو كةميرةيةك لةثاش ردطار كردنى ضيكؤسلؤفاكيا خةَلكى ضيكؤسلؤفاكيا, دةذين
يكؤسلؤفاكيا بةِرة ى داواى لَيبوردنى لةو يةكةم سةرؤكى كؤمارى ض, كرد بةرامبةر بةو كةميرة ئةَلمانيانة

, كةميرة ئةَلمانيانة كرد بةرامبةر ئةو تاوانانةى كةوا لةييـةن خـةَلكى ضيكؤسـلؤفاكيا بةرامبـةريان كرابـوو     
كـةوا  , لةئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراق بكةين, ئةمِرؤ كاتى ئةوة هاتووة كةوا داوا لةككومةتى بةغدا بكةين

هـةروةها سـاَينة   , بةتايبـةتى لةكـةس و كـارى ئـةنيتالكراوةكان بكرَيـت     , خـةَلكى كوردسـتان  داواى لَيبوردن لة
بةشَيك لةبودجةى ككومةتى ناوةندى تةرخان بكرَى بؤ قةرةبوو كردنةوة و دروست كردنةوةى ذَير خـانى  

 .دؤر سوثاس, ئةو ناوضانةى كةوا بةر كارةساتى ئةنيتال كةوتوون
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــتان       ــورد و كوردس ــةهيدانى ك ــت ش ــةنيتالكراوةكان و طش ــاكى ئ ــانى ث ــؤ طي ــاَلو ب ــةداران س ــةكى ه ــزى , ثَيش رَي

تايبةتةيشم بؤ هةموو برةماَلةى شةهيدة سةربةردةكان و بةتايبةتى ئةنيتالـةكان هةيـة كةخؤِراطرانـة تـاكو     
سـةرةِراى ئـةوةى بةداخـةوة تـاكو ئَيسـتا وةكـو ثَيويسـت        , ئةمِرؤ درَيذة بةخةبات و تَيكؤشانى خؤيان دةدةن

لةهةمان كاتدا سوثاسى ئـةو بِريـارةى ئـةمِرؤى ثةرلـةمانى عَيـراق      , ياخود بَي نادن, ئاوةِريان لَيرةدراوةتةوة
يان لةِرَيطاى ليذنةى هاوثةميانى كوردسـتانةوة تـوانرا ئـةمِرؤ ئـةو     , كةبةتايبةتى لةرَيى ضرارخانةوة, دةكةم
ناتوانني ئةمِرؤ و , ئةطةر خؤمان مَيذووى خؤمان نةدانني, ة طرنطة لةثةرلةمانى عَيراق بةدةست بَيتبِريار

ــذوو ثَيويســت ناكــات    , ئايرــدة دابــني بكــةين  , لةبــةر ئــةوة لةطــةَل رَيزمــدا بــؤ ئــةو بؤضــوونةى كــةدةَلَى مَي
ــذوومان , وةبةثَيضــةوانةوة دةبــَى بــةرابردووى خؤمانــدا بضــيرة , بــةرابردووى خؤمــان بضــيرةوة  ضــونكة مَي

ضـونكة ئـةو دةمـة دةتـوانني ئـةمِرؤ و      , دةبَى لةسـةر ئاكامـةكانى كـار بكـةين    , ئاكامةكانى ماوةتةوة بؤ ئَيمة
تَيبيريم بةرامبـةر  , ئاكامى رابردووةكانى خؤمان هةَلبسةنطَيرني و تاوتؤيان بكةين, ئايردةمان دابني بكةين

, هةَلـةى دؤر طرنطـى تَيدايـة   , لةناو ئةو راطةياندنة هةَلةى تَيدايـة بةَيم , بة راطةياندنةكة لة جَيى خؤيةتى
من كةد دةكةم بيخةمةوة يادتـان لـةكاتى ئةنيتالـةكان    , دةكات 422يةكَيك لةو هةَلة طرنطانة باسى بِريارى 

ئةصــــَلةن كؤمــــةَلطاى نَيودةوَلــــةتى وةكــــو ئةجنومــــةنى ئاسايشــــى نةتــــةوة  , دةرنةضــــووة 422بريــــارى 
, بــةم كــارة, رَيكخــراوى نةتــةوة يــةكطرتووةكان بــَي دةنــط بوونــة بةرامبــةر بــةم هةَلوَيســتة, يــةكطرتووةكان

بـةَيم  , لـةو دةمـةدا راسـتة هةَلوَيسـتَيك هـةبوو     , ثةيوةندى بةشتَيكى تـرةوة هةيـة   422لةبةرئةوة بِريارى 
, ة لة ئةوروثا بوونهةَلوَيستةكان هى كَي بوون؟ ثَيش هةموو شتَيك ئةو هةَلوَيستة هى ئةو كوردانة بوون ك

راســتة , بةتايبــةتى ئيرســتيوتى كــورد لــة ثــاريس و مــةدام ميتــةران دةورَيكــى باَييــان بيرــى لــةو رؤذانــةدا   
يــان , بــةَيم تــةنها بؤخؤيــان ئــةوةيان بــة قــةتل و عــام ناســاندووة , كؤنطرَيســى ئةمريكيشــش دةورى هــةبوو

ئــةوة بِريــارة ثةيوةنــدى بــة  , ةوة هةيــة 422ئــةوةى كــة ثةيوةنــدى بــة بِريــارى  , بةجيرؤســايد ناســاندوة
لةطـةَل  , هـيض راسـتةوخؤ ثةيوةنـدى بـة ئةنيتالـةوة نييـة      , دةرضـووة  1661نيسـانى  / 5كؤِرةوةكة هةية لة 
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ئةطةر ئاماذةشى ثَيبكرَى نةك راستةوخؤ كة , ثَيويستة ئةو بِريارة لةناو ئةم راطةياندنة دةربكرَيت, رَيزمدا
بؤ ئاطـادارى لـةناو بلـؤكى    / خاَلَيكى تر, ةَلكو ثةيوةندى بةكؤِرةوةكةوة هةيةب, ثةيوةندى بةئةنيتالةوة هةية

من دَيتة بريم ئةو كـات مـن   , ئةوة نابَى باسى ئةوة بكرَى, شةرق و غةربدا ئةو كات بَي دةنطى باَلى كَيشابوو
رى يــةكَيك لــة ســةركردةكانى ئــةو دةمــى يــةكَيتى ســؤظيةت كــة وةديــ  , لةمؤســكؤ لــة موستةشــيتا كــةوتبووم

لةواشـرتؤن كـة باسـى    , وةديـرى خـارجى بـوو   ( ئيدوارد شـظةرنادة ), دةرةوةى كاروبارى يةكَيتى سؤظيةت بوو
يـةعرى هَيشـتا طومـانى    , ئةنيتال و باسى هةَلةجبة كرا بة دةقاو دةق بةرووسى ئةيوت كةسانَيكى كورد دةَلَين

كةواتة بةداخةوة ئةوكات , دةكرَى طومانى دةخستة سةر ئةوةى كة هةَلةجبة كيمياباران, دةخستة سةر ئةوة
راسـتة  , ئـةوةى هةَلوَيسـت بـوو تـةنها ئيرسـتوتى كـورد بـوون       , نةك هةَلوَيست هةبَيت, بَى هةَلوَيستى هةبوو

هةروةها لةكؤنطرَيسى ئةمريكى تةنها بؤ خؤيـان ئـةو   , بةَيم ئةوانة بوون, رةوةندى كورديش دةوريان بيرى
, ئَيمة فرياى خؤمان بكةوين, واية ثَيش هةموو شتَيك هةتا درةنط نةبووةبؤية من ثَيم , بِريارةيان دةركرد

, دروست نيية لةثةرلةمانى عَيراق ئةمرؤ بِريارَيك دةربضـَيت , ئةمِرؤ دةبَى بِريارَيك دةربكةين بؤ ناساندنى
ةنيتال بكـةين  ئةمِرؤ دةبَى ئَيمة بِريـارى بةناسـاندنى ئـ   , يان دوسبةى بَيني بِريارةكة دةربكةين, ئَيمة سبةى

بـةَيم ياداشـتةكة تـةنيا    , مـن لةطـةَل ياداشـتةكةم   , لةطةَل رَيزمـدا ئـةو ياداشـتةش شـتَيكى دؤر ثـريؤدة     , لَيرة
ئـةمِرؤ دةبـَى سـَى شـت     / خـاَلَيكى تـر  , ئاراسـتةى خـةَلكى تـريش بكـرىَ    , ئاِراستةى ككومةتى عَيراق نةكرَى

ياسـايةكى  , هةوَلبـدةين كـة ياسـايةك دةربضـَيت    / َىسـ , بِريارَيك دةربكـةين / دوو, ئةو ياداشتة/ يةك, بكةين
بـؤ لـةبري نـةكردن و ضـؤنيةتى تـةعامول      , بؤ ضؤنيةتى تةعامول كردن لةطةَل ئةو هيرـة , تايبةت دةربضَيت

لةثَيشـريارةكةى كـاك   , هةرضـةندة لـةناو راطةياندةكـةش هـاتووة    , من ثشتطريى لةو ثَيشـريارة دةكـةم  , كردن
كة باسـيان كـرد بةِراسـتى    , عو ان و كاك درار و برايانى تر و خوشكانى تر عادل و بؤضوونةكانى مامؤستا

مـن لةطـةَل رَيزمـدا ئةطـةر بـةراوردي      , بـةَيم طـةرميان بـَي نـادة    , طةرميان ناَلَيم هيضى بؤ نـةكراوة , دةرورة
تى لةطــةَل ئــةو ناوضــانةى تــر كــةوا ئَيســتا لــة ذَيــر دةســةيَ  , ذيــانى ئــةمرؤى طــةرميان و كــةركووك بكــةين 

ئـةبَى  , راسـتة ئَيمـة خـةم خـؤرى ئـةو ناوضانةشـني      , ككومةتى هةرَيمى كوردستاندان هيضـيان بـؤ نـةكراوة   
نـاَلَيم بةناوضـةكانى تـر    , وةكـو ومتـان ئـةو دةرةرو ديانـةى بـةوان كـةوتووة      , كيسابَيكى تايبةتيان بؤ بكةين

 .سوثاس, رانكراوةوَي, كاولكراوة وَيتةكة, دؤرة, هةدار ئةنيتال كةم نيية 128, نةكةوتووة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك حممد فرج, دؤر سوثاس
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تـةواوى كـةس و كـارى    , خؤدطة ئةمِرؤ لةتةواوى كوردسـتان / بةشى يةكةم, من موداخةلةكةم دوو تةوةرةية

ئةمـة  , ةدةنى رَيثَيوانَيكى وةكو ناِرةدايى نامة رَيكيان خسـتباية ئةنيتال و تةواوى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى م
ــةين   ــر بيك ــاَينى ت ــرَى س ــان      , دةك ــزاى خؤي ــةمِرؤ بةس ــة ئ ــة ك ــةو تاوانباران ــة ب ــةت بواي ــاَل تايب ــةَيم ئةمس ب

, بةيانـة : يـةكَيكيان , سَى عيروانى هةية, كة ثةيوةندى بةو نووسراوة هةية كة دوو/ خاَلَيكى تر, بطةيشتبان
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بـةعيروانيش بكـرَى بـؤ    , مـن ثـَيم باشـة ئـةوة بكرَيتـة ياداشـتَيك      , ئيعالنة: يةكَيكيان, وةسيقةية: كَيكيانية
ضونكة قةرارى نيهائى بؤ ناساندنى هةر كارةساتَيك بـة جيرؤسـايد ئـةبَى    , ئةجنومةنى ئاسايشى نَيودةوَلةتى

توانَى قـةرارى نيهـائى دةربهَيرـَى بـؤ     ئـةو ئـة  , ئةوانةى تر ئةكرَى ثاَلثشـت و ثشـتطريى ئـةوة بـن    , لةوَى بَيت
, ئةو كارةساتانةى كة بـةدنيا ناسـاندراون لةمةجلسـى ئـةمن دةناسـرَين     , هةر كارةساتَيك براسَيت, جيرؤسايد

بَلَيني ئةو دةوَلةتـة دةبـَى   , لةبةر ئةوة ئَيمة وةك نةتةوةيةك بؤمان هةية ئةمة ئيشى دةوَلةتى عَيراق نيية
بـةثَيى بريـارى كةوتـةمى    , ئةتوانني خؤمان ئةوة بكـةين , وةيةكى دوَلم لَيكراويننةخَير ئَيمة نةتة, بيكات

وةكــو , ئَيمــة ئــةو مافــةمان هةيــة, وةســيقةكانيش كــة لــةدواى هــاتوون, جاِرنامــةى طــةردوونى مــافى مــرؤظ
 بـةَيم دةكـرىَ  , وةكو شكايةتَيك بيطةيةنني, تةقريرى مةصري مافى خؤمان بدةيرة ئةو نةتةوة يةكطرتووانة

ييةنةكانى , لةثشتطريى ئةو ييةنانةى تر كة لةبةيانرامةكة, ئيستييتادة بكةين لة ثشتطريى دةوَلةتى عَيراق
كة دادطـاى  , ئةو سَى تاوانةية, ئةبَى دؤر ثشتى ثَيببةستني, خاَلَيكى ترى دؤر طرنط, ترى وةسيقةكة هاتووة

ئـةبَى ئَيمـة هةرسـَيكيان ديـارى     , مـاذة بـةدوان كـراوة   لَيرة تـةنها ئا , باَيى تاوانةكانى عَيراق دياريان كردووة
يـةعرى ئةطـةر سـةيرى ئةرمـةن بكـةين تـةنها جرائيمـى        , راستة جيرؤسايد تةنها يـةكَيكيانى بةسـة  , بكةين

سـَى  , ئةمـةي ئَيمـة لـةوان بـةهَيزترة    , ئيبادةى جةماعى بووةتة برةما بؤ ناساندنى هؤلؤكؤد بـة جيرؤسـايد  
جـةرائيمى  / سـَييةم , جـةرائيمى ئيبـادةى جـةماعى   / دووةم, جةرائيمى كـةرب  /يةكةم, جةرائيمى طةورةية

لة بِريارةكانى دادطا بؤ تاوانباركردنى عةىل كيميـاوى و هاوَلـةكانى هـةر سـَى جةرائيمةكـة      , ددى ئيرسانيةت
و قسةكانى  طرنطة لةكاتَيك ئةم دادطاية يةكَيك لةو دادطايانةى كة لةنَيو دةوَلةتي ئيعتريافى ثَيكراو, هاتووة

ئَيمـة  , باسـى قـةرةبوو كردنةوةيـة   , كة ئةمةوَى قسـةى لةسـةر بكـةم   / خاَلى دووةم, جَيطاى خؤى دةطرَيتةوة
ياداشـتَيك بَيـت بـؤ    / خـاَلى يةكـةم  , ثرؤذةيـةك سـَى خـاَل لـةخؤ دةطرَيـت     , بةنيةتني ياداشتَيك ئامادةبكـةين 

سـةرؤكى كؤمـارى عَيـراق ئيمـزاى هـةموو      , ضونكة ئةو كاتةى ئةو كارةساتة كـراوة , سةرؤكى كؤمارى عَيراق
, ككومـةت ككومـةتَيكى كؤمـارى بـووة    , لةوكاتة كة رةئيسى ودةرا نـةبووة , ئةو ئةمرانةى كردووة كة كراوة

ئـةم دةوَلةتـةى ئَيسـتا    , بةهةموو عورفَيكى نَيودةوَلـةتيش , سةرؤك كؤمار هةموو ئةو بِريارانةى دةركردووة
سـةيرى دةوَلـةتى ئـةَلمانياى دميوكراسـى     , ةش لةتةواوى عورفى دنيـا هةيـة  ئةم, مرياتطرى دةوَلةتى ثَيشووة

تـةواوى ئـةو ئيلتيزاماتانـةى    , كة بةتةواوى ثَيضةوانةى سياسةتى هيتلةر بوو, لةدواى هاترى هيتلةر, بكةين
, بةتايبــةتى بةرامبــةر بــةهؤلؤكؤد, كــة كةوتــة ســةرى هــةمووى ئيقــرار كــردو و هةمووشــى جَيبــةجَى كــرد 

يةكَيك ئةو قةرةبووانة لة ئةستؤ بطرَى , رنطرت دةبَى ئَيمة دوو شت داوا لةككومةتى عَيراق بكةينلةوةش ط
دةبـَى داواي لَيبـوردن لةطـةىل كـورد     / ئةو مودةكةرةيةى كـة ئةيـدةيرَى ئيمـزاى بكـات دوو    , ئيقرارى بكات, و

ؤمــارى بــةريتانيا داواى ســةرؤك ك, ئةطــةر ســةير بكــةين لــةم كةفتــةى ثَيشــووة دةوَلــةتى بــةريتانيا , بكــات
, لَيبوردنى كرد لـة سـَي سـةد سـاَل لةمـةو ثـَيش كـة دةوَلـةتى بـةريتانيا خـةَلكى ئـةفريقياي كؤيلـة كـردووة             

كــة هيتلــةر , داواى لَيبــوردنى كــرد لــة شــةعبى جولةكــة , هــةروةها موستةشــارى ئــةَلمانيا هةفتــةى ثَيشــوو 
َيطاى خؤيةتى دةوَلةتى عَيراقيش ئـةو دوو كاَلةتـة   لةبةر ئةوة دؤر ج, بةرامبةريان ئةو كارةساتةى كردووة

, داواى لَيبوردن بةرامبةر بـة ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان    : ئةوةى تر, تةعويز: يةكَيك, لةبةرضاو بطرَيت
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ككومــةتى هــةرَيم ئــةو بــِرة ثــارةى , لــةكاتى بودجــةش ئــةوة رادةطةيــةنني, ئَيمــة ثَيشــريارى ئــةوة دةكــةين
% 48, يـــةعرى ئــةو ئيجرائاتانـــةى ككومـــةتى هـــةرَيم كردوويـــةتى , كراوةخـــةرج نـــة 8001كــةماوة لـــة  

بةَلكو ئةو بِرة ثارةية تةرخان , 8002ئةوةى كةماوة نةكةوَيتة سةر بودجةى , ميزانيةكةى سةرف كردووة
بةتايبــةتى بــؤ ئــاوةدان كردنــةوة و قةرةبووكردنــةوةى ناوضــةكانى ديــان لَيكــةوتووى كيميابــاران و   , بكــرَى

, لةكوردسـتان كؤمـةَلَيك كؤمثانيـاى طـةورة و بـةتوانا هـةن      , بريتيـة لـة بةشـدارى كـردن    / اَلى تـر خ, ئةنيتال
ئـةوانيش بةشـدارى   , يةعرى جَيطاى خؤيةتى لةمةودوا ئَيمةش ئـةم كـارة خبةيرـة سـةر ئةسـتؤى خـةَلكيش      

ؤمــةَلَيك ك, ئــةوةى مامؤســتا ســعد وتوويــةتى و بــةعزَيكيش ئاماذةيــان ثَيكــرد / خــاَلى كؤتــايى, بكــةن لــةوة
لةسـةرووى هـةموويان ثـَيم    , لةنـةرويج , لةوانة لة هؤَلردا, رَيكخراو لةدةرةوة بةِراستى كارى باشيان كردووة

لةو كؤمثانيا و رَيكخراوانةى كـة  , يةعرى لةم مةجالة كارى دؤر باش و ضاكى كردووة, واية رَيكخراوى ضةث
داوايــان لــةو دةوَلةتانــة , تــةوة يــةكطرتووةكانيــان ئــةو كَيســة بدرَيتــة نة, ئيشــيان كــردووة ســةبارةت بةمــة

بـؤ ئـةوةى بتـوانني ئَيمـة     , ئَيمة لة ثةرلـةمانى كوردسـتان ثشـتطرييةكى مـادى و مةعرـةوى بكـةين      , كردووة
, كؤنطرةى بةرفراوانى خـؤى دةبةسـتىَ  , كة نةتةوةيةططرتووةكان، ئةجنومةنى ئاسايش 10/8002لةمانطى 

ــرَيني  ــادة بك ــةش ئام ــة ئَيم ــوا, لةم ــةين  بت ــديم بك ــاش تةق ــةكى بــةهَيز و ب ــةو  , نني مودةكريةي ــةوةى ئ ــؤ ئ ب
 .سوثاس, هةروةك ئةوانى ترى دنيا, كارةساتةى ئَيمةش بة جيرؤسايد براسرَى

 :بةِرَيز حممد ككيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةرَيم راثـؤرتَيكى  ثَيم باشة ككومةتى هـ / يةكةم, بةكورتى ئاماذة بةسَى خاَل دةكةم, من دؤر لةقسةكامن كرا
لةييــةن كـاك ســعدةوة  , ئامـادة كردبوايــة كـة تائَيســتا ضـى بــؤ كـةس و كــارى ئـةنيتال و ناوضــةكانيان كـراوة      

, بةتايبةت ثار كؤمةَلة داواكارييةك لةييةن ليذنـةى مـافى مـرؤظ لـة راثؤرتـةكانيان هـةبوو      , خوَيردرابايةوة
ئـةو خانوانـةى كـة بـؤ     / ا ضةندى جَيبةجآ كراوة؟ دووبزانني ئاي, ككومةت بةَلَيريدا كة جَيبةجَييان بكات

واتـة  , ثَيم خؤشـة هةنـدَيكى لـة ثارَيزطاكـان بكـرىَ     , كةس و كارى ئةنيتال دةكرَى من وةكو ثَيشريارَيكى خؤم
يـان بـؤ ئةوانـةى كـة     , دابـةش بكـرَى بةسـةر كـةس و كـارى ئـةنيتالكراوةكان      , لةسلَيمانى و هـةولَير و دهـؤك  

بـا  , ئةوةش لة رووى نةفسـيةوة دةورَيكـى خـؤى هةيـة    , هَيرن لة نةوةى ئةنيتالكراوةكانخَيزانى نوَى ثَيك دة
بةكةقيقةت ناوضـةكانى  , تةئيدى قسةكانى كاك فاروق دةكةم/ سَى, هةمووى هةر لةشؤِرش و  ود نةكرَى

دةكـةم كـة   داوا , ئةنيتالكراو بةتايبةت طةرميان رووبةِرووى ئةنيتالَيكى تر دةبرةوة كة ئةويش وشكة سـاَليية 
من ثَيم واية تا ئةو ليذنةية دةست بةكار دةبَيــت و ئـةو ثرؤذانـة    , ليذنةى دراعة كة باسى كرد دؤرى دةوَى

, ضونكة دةستيان ثَيكـردووة , ئةو طوندانة هةمووى ضؤَلى دةكةن و ئاذةَلةكانيان دةفرؤشن, جَيبةجَى دةكةن
شـكة سـاَليةى ئـةو ناوضـةية وةكـو كاَلـةتَيكى       ككومةتى هـةرَيم ئـةو و  , من لةطةَل جةنابيشت باسم كردووة

 .سوثاس, بةثةلة بةثالنَيك دةست بةكار بن و ئاو و هاوكارى بطةيرة ئةو طوندانة, تةواوى تةماشا بكات
 (:ديلمان ئامَيدى)بةِرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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هـةموو سـاَلَيكيش هةَلويسـت    , اغ دةكةيرـةوة ئَيمة هةموو ساَلَيك لة ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةم كارةسـاتة سـ     
ــةين   ــار دةردةك ــو      , وةردةطــرين و بري ــةنيتالكراوةكان وةك ــةكانى ئ ــةين و داواكاريي ــةتيش دةك ــة ككوم داوا ل

ــةين  ــةك دةك ــادةبوو     , مودةكةرةي ــؤى ئام ــتان خ ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةرؤك ككوم ــاَل س ــار س ــان , ث وةديرةك
لـــةمانى كـــرد لةســـةر ئـــةو خزمةتانـــة كـــة ثَيشكةشـــى  ثـــرؤذة ئامـــادةكرد و ثَيشكةشـــى ثةر, ئامـــادةبوون

, ضـةند ئةجنامـدراوة  , دةبواية لةم كؤبوونـةوة ئَيمـة هةَلسـانطاندنى تـةواومان كردبـا     , ئةنيتالكراوةكان دةكةن
بـةِرةئيى  , يـان بةيانـة  , لةسةر ئةو مودةكةرةيـة , ضةندى ئةجنام نةدراوة؟ ئةوةى تَيدةطةم لةو كؤبوونةوةية

ضـونكة ئاراسـتةى ككومـةتى عَيـراق و بـؤ ئةجنومـةنى نوَيرـةرانى        , ك بَيـت باشـرتة  من ئةطـةر مودةكةرةيـة  
من لةسةر ئةو مودةكةرةية , لةسةر ئةوةى كة ئيلتيزاماتى خؤى قانونى، دةستوورى جَيبةجَى بكةن, عَيراق

ةموويان بَين ثَيشةكةى دؤر دوور و درَيذة داعى ناكات ئَيمة بَيني لة سييتةر و لؤدان و ئةوانة ه, وا تَيدةطةم
, كارةسـاتَيكة كـة ثَيـى دةَلـَين ئـةنيتال      1622، 1621كـة تـةرخان كرايـة بـؤ     , بيرووسني بؤ كارَيكى تايبةت

ئةوانى تـر كـة لَيـرة    , تايبةت بَيت بة ئةنيتال, تاكو ئيختيصار بَيت, لةطةَل ئةوةمة كة ئةوة كورت بكرَيتةوة
ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة بـَيني     , غـدا ئيقـرار كرايرـة   ئةوة لة مةككةمةى جيرائيى كـوبراى بة , هاتيرة نووسني

داعـى ناكـات   , دةسـتى ثَيكرديـة   1668, 1661ضـونكة ئـةوة لةثاشـى سـاَلى     , باسى سةكبى ئيدارات بكةين
, يـان تـةغريى هةويـةى قـةومى    , 1625ئـةوة لةسـاَلى   , باسى ئيعالنى كوردستان مةناتقى مةكزورى ئةمرى

كـة كـوردى   , ضـونكة وابـزامن قـانونى جرسـية دةرضـوو لـة بةغـدا       , يان ئيعادةى جرسـيةى كـوردة فةيليـةكان   
بـةَيم فةقـةرةكانى تـر كـة تايبةتـة بـة       , ئَيسـتا بؤيـان  طةِرانديـة   , فةيلى مةمشول بوو بـة ئيعـادةى جرسـية   

خـؤ مةككةمـةى بةغـدا    , يةعرى ئَيمة بؤ موتاَلةبةى قانونى تةعويز بكـةين , كوردى فةيلى مومكيرة ببيرن
هةتا , دةبَى ئَيمة دةخت لةطةَل ككومةت بكةين كة تةعويزةكة بدةن, ةعويزى دةكاية بكةنت, قةرارى داوة

, بةتةصـورى مـن  , ئةو فةقةرةيةى كةهاتووة لةسةر تةرخان كردنـى ثـارة بـؤ ئيعمـار و تةمنيـةى كوردسـتان      
ية بؤ ئيعمـار  ضونكة ثارة هة, دةبَى ئَيمة موتاَلةبة بكةين كة ئةو ثارةية تةرخان كردية ككومةتى ناوةندى

 نةك تةنها ككومةتى عَيراق بةرنامةج دابرَيت بؤ ئي, بةَلكو تةَلةبى دياتر بكةين, و تةمنيةى موكافةدة
لةمودةكةرةكـة هـيض ئيشـارةت نـةهات بـؤ ئـةوة       , بـةَلكو ئـةوة ئيشـى ككومـةتى هةرَيمـة     , عمارى كوردستان

 .دؤر سوثاس, كانكةدةبَى تةنيتيزى كوكمى مةككةمة بَيت لةسةر ئيعدامى تاوانبارة
 :الدين حممد غريبالس حمي بةِرَيز طي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضـةند مانطَيـك ثَيشـرت    , ساَينة يادى ئةنيتال دةكرَيتةوة لةييةن ككومةت و كيزب و رَيكخراوة مةدةنيةكان

ئـيرت  , لـةو رؤذة كـة ضـايكيةكان ثَيشـكةش دةكـرىَ     , دةسـت خؤشـيان لَيدةكـةين   , خؤيان ثَي خـةريك دةكـةن  
كـة تـةعبري لـةو    , هَيمايةك نيية, تا ئَيستا شوَيرَيك نيية, تةقريبةن بري دةضَيتةوة تا ساَلى داهاتوو, كؤتايية

يـان ئــةم جيلــةى ئَيســتا و  , لــةناو كوردســتان كــة وةفـدَيكى بيــانى دَيــت , كارةسـاتة طةورةيــةى ئــةنيتال بكـات  
لةهــةر , كوردســتان روويــداوة و بــري نةضــَيتةوةجيلــةكانى داهــاتوو لةبةرضــاويان بَيــت كــة ئــةم كارةســاتة لة

كـة  , هَيمايـةكى بـؤ كراوةتـةوة   , مؤدةخانةيـةكى بـؤ كراوةتـةوة   , وَيتَيك كارةسـاتَيك ئةطـةر بضـووكيش بَيـت    
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مؤدةخانةيةك بكرَيتـةوة تايبـةت   , بؤية من ثَيشريار دةكةم كة شوَيرَيك, ئةثارَيزرَى لةناو ميللةتةكة خؤيان
بـؤ كؤكردنـةوةى   , هةرضةند لةو بةيانة خاَلَيكى تَيداية بؤ كردنـةوةى مةركـةدَيك  , لبَيت بةكارةساتى ئةنيتا

بةس مـن ثَيشـريارةكةم ئةوةيـة مؤدةخانةيـةك بكرَيتـةوة      , بةَلطةنامةكانى جيرؤسايد لةعَيراق و كوردستان
ئـةو وةسـائيقة    ,يان ئةو شتانة كة لة طؤِرةكانيان نايـة , تايبةت بَيت بة كارةساتى ئةنيتال و ئةو جلوبةرطانة

ــدة بــة ئــةنيتالكراوةكان   ــةَلكى   , هــةر خــاَلَيكى تايبةمتةن ــؤ ئــةوةى هــةم بةخ ــت ب ــةو مؤدةخانةيــة بثارَيزرَي ل
من ثَيشريار , هةر بؤ ثاَلثشتى ئةو مؤدةخانةية, هةم جيلةكانى خؤمشان لةيادى نةكةن, دةرةوةى بيراسَيرني

طةرميان و شوَيرةكانى ترى كوردسـتان بطةِرَيتـةوة   دةكةم كارى دؤر جدى بكرَى كة رؤفاتى ئةنيتالكراوةكاني 
بةَيم تـا ئَيسـتا هـيض شـتَيك     , ضونكة ئَيمة ضةند ساَلة باسى لَيدةكةين, بؤ كوردستان و كارى جدى بؤ بكرَى

لَيمان تَيك , كة ئةوانة رةنطة لةو سةكرايةن رؤذطارى بةسةر بَيت و تَيك بضَيت, بؤ ئةو مةسةلةية نةكراوة
ثَيشريارَيكى ترم ئةوةية كـة  , بؤية ثَيشريار دةكةم كة ئةوة كارى جدى بؤ بكرَى, نةدؤدرَيتةوةبؤمان , بدةن

ــةنيتالكراوةكان      ــةى ئ ــؤ ناوض ــرَى ب ــة بك ــةوةى بةثةل ــاوةدان كردن ــةتَيكى ئ ــةو   , هةَلم ــةوةى ئ ــؤ ئ ــتى ب بةِراس
, يان بـؤ بطؤِرَيـت  تـؤدَى جـةو  , بارةخةمؤكيةى بةسةر دانيشتوانى و باقى كةس و كارى ئـةنيتالكراوةكان نَيـت  

 .دؤر سوثاس, لةو برية تاَلة نةضن, بؤ ئةوةى هةر لةو بةرطة رةشة, ذيانيان طؤِرانكاري تَيدا بَيت
 :بةِرَيز طوَلراد عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هـةروةك كـاك ديلمـان ئامـاذةى ثَيكـرد و      , دؤر لـةبرادةران وتيـان  , هةرضةند ئةوانةى مةبةسـتم بـوو بيَلـَيم   

داوا بكرَى بة جَيبةجَى كردنى , لةبةيانةكة ئاماذة نةكراوة بةوة, شتطريى لة راثؤِرتةكةى كاك عادل دةكةمث
كة خاَلى يةكةم يى ئَيمة لـةناو بردنـى ئـةو تاوانبارانةيـة كـة فـةرمانى       , بريارةكانى دادطاى باَيى تاوانباران

با كةس , باسى قةرةبوو دةكات, ريارى تر دةرضووةبةَيم هةر لةو دادطاية كؤمةَلَيك ب, مردنيان بؤ دةرضووة
ئَيمة ضاودَيرى ئةوةش بني , داواى مافى خؤيان بكةن, و كارى ئةنيتال مافى ئةوةيان هةية سكاَي تؤمار بكةن

, مـن وةكـو كةسـَيكى شـارةدا  لـةوة     , سـةبارةت بـةو كارةسـاتةى ئـةنيتال    , ئةو بريارانة دوو جَيبـةجَى بكـرىَ  
ئةو شتانةش كة كرابن لةئاسـتى  , بةِراستى ئةوةندة كارةساتةكة طةورةية, ة تا باديرانلةسروورى طةرميانةو

طونـدى   61ةوة  16يـةكيان لـة   , ئَيمة خاوةن دوو كارةساتى طـةورةين , بةتايبةت لةطةرميان, ثَيويست نيية
, راق بـوون دانيشتوانةكةشـى ئـاوارةى جرـوبى عيَـ     61عـةرةبى تَيـدابوو تـاكو    , سروورى خانةقني راطوَيزكرا

هـةموو سـاَلَيكيش مةسـةلةى وشـكة     , كارةساتى ئـةنيتال كةوتؤتـة مةنتيقةيـةكى سـةرى طةرميانـةوة     / دووةم
بؤيـة  , ديانةكان برةماى ئابوورى جارَيكى تر ديان بةوان دةطةيـةنىَ , ساَلى رووبةرووى ئةو خةَلكة دةبَيتةوة

وةك تايبةمتةنـدى ناوضـةكة ئـةو    , ةوتووةداواى ئةوة دةكـةين ض لـةِرووى ئـةوةى وةكـو خؤيـان ديانيـان لَيكـ       
كةلةييـةن خؤمانـةوة   , ضاوخشاندنَيك بةياساى ئيمتيادى كةس و كـارى شـةهيدان  , بابةتة لةبةر ضاو بطريَى

من ثَيم وابوو ئةو خاَلة ضـؤتة بـوارى جَيبـةجَى    , بةتايبةتى خاَلَيك كةئةمِرؤ خؤشيان وروذانديان, دةرضوو
, يـان كةسـَيكى ئةنيتالـة   , ك خَيزان هةيـة كـة دايكَيـك مَيردةكـةى ئةنيتالـة     مةسةلةى ئةوةى هةندَي, كردنةوة

ــرج  ــةَيم ثَي ــةية دةذى   , ب ــةو مووض ــةر ئ ــةس لةس ــةش ك ــةَل     , ش ــرَى لةط ــاوادى بك ــرَى و جي ــاو بك ــةوة رةض ئ
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ئَيمة وةكو صربية خان ئاماذةى ثَيكرد لة مانطى رابـردوو سـةردانى وةدارةتـى شـةهيدامنان     , مووضةكانى تر
ككومـةت  , ن ئةو ثالنةى كة بؤ ئةمساَل دانراوة بـةطوَيرةى ئـةو بةدواداضـوونةى خؤمـان هةمانـة     وتيا, كرد

ضـونكة  , داواكـارين داواكارييـةكانى وةدارةت لةبةرضـاو بطـريىَ    , لةو بودجةية كةمرتى بؤ تـةرخان كـردووين  
ةكى طـةورةتر كـة لـةناو    كَيشةي, نيشتةجَى كردن, دؤر خاَلى تَيداية بةتايبةت لةِرووى بووذانةوةى ذيانيان و

, ئةو نةخؤشيانة لة كوردستان ضارةسةر نـاكرىَ , دؤريان نةخؤشى طرانيان هةية, كةس و كارى ئةنيتال هةية
بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو نةخؤشـانة لـةدةرةوةى      , بةِرَيوةبةرايةتيـةك نييـة  , كؤميتةيةك, تا ئَيستا بركةيةك

ثاسى ئـةو برادةرانـة دةكـةم كـة دؤربـةى خاَلـةكانى تريـان        من سو, ئةوة يةكَيك لة خاَلة ثَيويستةكانة, وَيت
 .سوثاس, شتى ترم نيية, ومت

 :بةِرَيز طةيوَيذ شابا ججى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةهةمان كات ثشـتطريى  , كة لةبيدايةتى جةلسةكة فةرمووتان, ئَيمة ثشتطريى لةقسةكانى جةنابتان دةكةين
التعامـل مـع السياسـات    )ئَيمة كة لَيرة دةَلَيني / يةك, ثَيشريارى بضووك لةطةَل دوو, تةواوى بةيانةكة دةكةم

بـةس ئـةو نيزامـةى دةمرـى     , كةواتة مانـاى وا نييـة  , (اليت انتهجت من قبل احلكومات الديكتاتورية املتعاقبة
شـارةتَيكى  كاك ئارَيز ئي, هةر لة بيدايةتى تةئسيسى دةوَلةتى عَيراقى تاكو ئةمرؤ, بةَلكو ثَيشرتيشة, بةعسة

بةرةو كارةساتى , من لَيرة بةرةو كةونرت دةضم, بَيت 16, بَي  22, 21كة تارخيةكة نةك تةنها ساَلى , ثَيدا
ــاَلى    ــةماعى كــة كــرا لةس ــرةوة بــة رؤذى  , (مذحبــة مســث) 1633يةكــةم ئيبــادةى ج ــةوا لةثةرلــةمانى ئَي ك

قةريـةى سـورية ئـةوةيش     46ةم لةساَلى ه, من داواكارم هةم ئةوة, شةهيدى ئاشوورى قةرارى لةسةر دراوة
, لـة سـورية بـةدةيان كـةس    , هـةدار كـةس قوربـانى ئـةو كارةسـاتة بـوون       6نزيكـةى  , ئيبادةى جـةماعى كـرا  

لَيـرة مـن داوا دةكـةم    , كةس بوونة قوربانى كة هةر هةموويان خةَلكى طونـدةكان بـوون   20دةطاتة نزيكةى 
تهديم كوانس و )كةوا طوندةكان , كرد لةرايةكةى دكتؤر فوئاد لةطةَل ثشتطريى, ئةطةر بِرطةيةك دياد بكرَى

بـةَيم  , جـا مـن نـادامن صـياغةكةى ضـؤن بَيـت      , لةطـةَل برطةيـةك ديـاد بكـرىَ    , ئةوة ئيزافـة بكـرىَ  , (جوامع
لةمواترى ئقليمى كوردستان لةقةوميةتى كلدان و ئاشوورى  6000ئيشارةت بةوة بدات كة ئيبادةى نزيكةى 

ئـةوةش ئيزافـةى   , لةو كارةساتانةى كـة لةسـةر طـةينى تـر لَيـرة بـاس كـراوة       ,  يل و سوريةلة قةريةكانى 
 .سوثاستان دةكةم, لةسةر بكرَى

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـارى  ثشتطريى تةواوى هةموو مـاف و داواكاريـةكانى كـةس و    , هاظاَلةكامن دؤر لةقسةكانى مريان كرد ثَيشرت
, هةموومان دَلرياين و كؤكني لةسةر ئةوةى هةرضـيةكيان بـؤ بكـرىَ   , شةهيد و ئةنيتال و كيمياباران دةكةين

جَيى خؤيةتى لَيرةوة دةست خؤشى لة , تةعويزى ئةوة ناكرَى كة رؤذَيك لة رؤذان ئاديزةكانيان لةدةستداوة
نى مووضـــةى ئـــةنيتالكراوةكان كـــةتوا, ككومـــةتى هـــةرَيم و بةتايبـــةتى لـــة وةدارةتـــى شـــةهيدان بكـــةين  

هـةدارةوة   30لة دةشتى هةولَير و باديران لة , هةدار 300بؤ  150بةتايبةتى لةطةرميان لة , بةردبكاتةوة
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ــؤ  ــةين    100ب ــيان لَيدةك ــت خؤش ــةدار دةس ــةوة    , ه ــتةجَيبوونيش بطرَيت ــةلةى نيش ــةوة مةس ــوادارين ئ , هي
ن هةَلمةتى نيشتةجَيبوون بـؤ كـةس وكـارى ئـةنيتال و     لة باديرا, لةقوشتةثة, لةشؤِرش, لة  ود, لةهةَلةجبة

بـةو داواكاريانـةوة   , ثشتطريى بةيانةكةى ليذنةى ياسايى دةكـةين , كيمياباران و شةهيدان ئةوة ثيادة بكرَيت
, بةتايبـةتى ئـةو مةسـةلةى كـة تيـا برووسـرىَ      , كة لةم بةيانة نييـة , كة كاك عادل لةراثؤرتةكةى نووسيبوو

بـةثَيى بريـارى دادطـاى باَلـاى تاوانـةكان      , اساندنى ئةنيتال و كيمياباران دذى طةىل كـورد بةتاوانى جيرؤسايدن
ئةم دوو دَيرة دياد , بريارةكةش ثلةى بررِبى وةرطرتووة, دةرضووة 86/4/8001كة لةرؤذى , بةذمارة يةك

بـؤ  , جاميعـةى ئةدهـةر   داوا دةكةين كة بدرَيتة, لةطةَل ئةوةم كة ئةو بةيانة بدرَيتة كؤمةَلَيك ييةن, بكرَى
ئةوةى بزانني ئايا راى دانايانى ئـايرى مـوافقن لةسـةر ئـةوةي كـة لـة ذَيـر ثـةردةى ئـاييرى ثـريؤدى ئيسـالم            

 .سوثاس, ميللةتَيك قِر بكرَي
 (:كمال كةركووكى. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ساَلوى بَى سروور بؤ ئـةو  , هيدة سةربةردانة كة ئةنيتال كرانثَيشةكى دؤر دؤر ساَلو بؤ طيانى ثاكى ئةو شة
بةبَى تةنادول , بةسةربةردى, بةَيم بةكةرامةت, خوشك و دايكانةى كة براكانيان و خوشكانيان ئةنيتال كران

لةطـةَل هـةموو ئـةو سـةختى و دذواري و دةسـتةنطيةى      , لةسـةر خاكةكـةيان  , بؤ دوذمن لةطةَل نةتةوةكةيان
ئــةمرؤ لةكةقيقــةت رؤذَيكــى دؤر  , وةكــو ضــياكانى كوردســتان بــة ســةربةردى مانــةوة , نــةوةكةهــةبوون ما

رَيطايةك دابرَيني بؤ ئـةوةى نـةوةكانى دواى ئَيمـةش    , ثَيويستة لةيادمان نةضَيت و يادى بكةيرةوة, موهيمة
خـاكى  , كةكـةمان ئَيمة ميللةتَيكني دؤرجار هَيرش هاتؤتـة سـةر خا  , بؤ ئةوةى تيكرار نةبَيت, يادى بكةنةوة

ــت , هــةوَلى نةهَيشــترى ئــةم نةتةوةيــة دراوة , كوردســتان بؤيــة ثَيويســتة رَي , لةِرةطــةوة ريشــةمان دةربكرَي
ثَيويسـتة ئـةو فيدراليـةى كـة لةدةسـتوور باسـى       , ئيمـِرؤ لـة عَيراقـى تـادة    , دابررَى كة ئةمة تيكـرار نـةبَيت  

ثَيويسـتة  , و مةركـةدَيكى متـةوادع و نؤرمـال هـةبَي      يان بةهَيز بَيت, بةهَيز مبَيرَيت, كردووة جَيطري بَيت
وةك , دةبـَى سـررتالَيكى بـةهَيز و ئيقتيصـادى لةدةسـت نـةبَيت      , لةسةر ئـةم خاَلـة دؤر بـةدةقيقى بوةسـتني    

ــراق   ــكيلى عَي ــةتى تةش ــاَلةكانى بيداي ــةر     , لةس ــا بةس ــاتى وةه ــر مةئس ــارى ت ــا ج ــت دةه ــةر وابَي ــونكة ئةط ض
ــت  ــةمان بَي ــاَلَيكى تــ , طةلةك ــىخ ــةرَيمن , رى طرنط ــوَيرانةى دةرةوةى ه ــةو ش ــةدارن , ئ ــة كَيش ــدةين , ك هةوَلب

ثَيويسـتة  , بـؤ ئـةوةى مةصـرييان بـؤ قـةداو قـةدةر بةجَيرـةهَيَلني       , بةدووترين كات بطةِرَيرةوة سةر هـةرَيم 
ترن ئةو بةِرَيزانةى لةوي , ضونكة مةصريى ئةو شوَيرانة ئةمرؤ لةبةر هات و نةهاتة, ئةوةش ئيزافة بكةين

نايانةوَى ئةو نةتةوةية بة ئاسـانى لةتـةكيان بـة ذيـانَيكى كةرامـةت      , رةفتارَيكى تر و تارخيَيكى تريان هةية
هـيض  , بؤيـة ئـةبَى كـار بـؤ ئةمـةش بكـرىَ      , يان ئةبَى لةذَير خاك بـن و نـةميرَين  , يان ئةبَى خويم بن, بذَي

نة بهـَيَلني شـوَيرة كَيشـةدارةكان دوور    , ت بَيتنةككومةتَيكى مةركةدى بةهَيز دروس, مةجالَيك نةهَيَليرةوة
, دةبـَى بةهـةر شـَيوةيةك بَيـت بطةِرَيرـةوة شـوَيرى سروشـتى خؤيـان        , لةسروورى هةرَيمى كوردسـتان مبَيرـىَ  

سـةرةوت و  , رذَيم ئةو كردةوانـةى ئةجنامـدا بـة ئيمكانيـةتى مـادى عَيـراق      , بةِرَيزان, لةسةر ئريادةى خؤيان
كيميايـان ثـَي دةكـِرى و    , لةبةردةسـتيان بـوو، ضـةكى بيانيـان ثـَي دةكـِري      , َيـراق بـوو  سامانَيكى طةورة لـة ع 



 346 

ــرد  ــران دةك ــَي وَي ــتانيان ث ــةرةبوو     , كوردس ــةى ئــةنيتال ق ــتا ثرؤس ــةبَى ئَيس ــامانة ئ ــةو ســةرةوت و س بؤيــة ب
و  كـةس , ئـةو كةسـانةى كـة دةرةريـان لَيكـةوتووة     , ثرؤسةى ئةنيتال بةطشتى قـةرةبوو بكرَيتـةوة  , بكرَيتةوة

بةشـَيوادَيكى تـر ئـةو    , ئةوانـة بةئيسـراكةت بـذين   , ئةنيتال ماَليان هةمووي طرتؤتةوة, كاريان لةدةست داوة
لةو ميزانيةى كة قـةرةبوو دةكرَيتـةوة و ئةدرَيتـة    , كةسانةى لةثاشيان ماوة وةدعةكةيان بؤ ضاك بكرَيتةوة

, طةورةيان سةرثةرشت بوون و ئةنيتال كرانيان براى , ئةو مراَل و ئافرةتةى كة باوكيان, هةرَيمى كوردستان
تةئسريى , ثاَل بدةنة بةر ئيشَيكى دؤر طران, كة لةتةمةنَيكى ناسك مةجبور كران دةست لةخوَيردن بةردةن

وةدارةتـى شـةهيدان و ئـةنيتالكراوان    , ثَيويستة ككومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان   , صةكى لة جةسةديان كراوة
ضــؤن هاوكــارى بكــرَين؟ دايكَيــك كــة ثياوةكــةى  , ثشــتيوانى بكــرَين, اتديراســةتَيكى بــاش بكــ, بريَيكــى ورد
ئيمِرؤ نابَيـت وةكـو   , سةكةتيشى تَيك ضووة, خؤى مةجبوور بووة شانى بداتة بةر ئيش و كار, لةدةستداوة

ئةمةش كةسانى ثسثؤِر دةبَى ديراسـةتى ئـةو   , ئةبَى كيسابَيكى تايبةتى بؤ  بكرَى, ئيرسانَيكى تةبيعى بَيت
, باسـى ثِرؤسـةى ئاشـت بوونـةوة دةكـرَى لـةعَيراق      , خاَلَيكى تـر دؤر طرنطـة  , ةتة بكةن و هاوكاريان بكةنباب

ــة     ــةريك بوون ــةكان ش ــة تاوان ــة ل ــةى ك ــةَل ئةوان ــة   , لةط ــةريك بوون ــة ش ــةو رذَيم ــةَل ئ ــرَى   , لةط ــةمِرؤ دةك ئ
خـةَلكى  , سـتان ثـا دابطرَيـت   بـةَيم ثَيويسـتة هـةرَيمى كورد   , باشـة , بةسةرضاو, ئاشتبوونةوةيان لةطةَل بكرَى

داواى عـةفوو لـة خـةَلكى كـورد و     , ككومةتى عَيراق و ثةرلـةمانى عَيـراق  , ثةرلةمانى كوردستان, كوردستان
ئةطـةر  , نـةك جوبرـة  , ئةمـة شـوجاعةتة  , لةطيانلةبةرةكانى كة لةسةرى ئةذَى بكات, لةخاكةكةى, كوردستان

نـابَى تـةوقوع بكـةين ئةوانـة تَيـدا شـةريك       , رم بكـةين بؤيـة ئَيمـةش نـابَى شـة    , نةيكةن جةبانية بؤ ئـةوان 
كــَى لةطــةَل كــَى ئاشــتبوونةوة دةكــةيت؟ بةعســةيةكان عــةفوو  , ئــةوة دَيــت ئاشــتبوونةوة دةكــرَى, نةبوونــة
جةيشةكة كَى بوو؟ ئةو جةيشة بـوو كـة   , بةعسةيةكان كَى بوون؟ ئةوانةى ثشتيوانى ئةوةيان كرد, دةكةيت

ــَى مــن , ثَيويســتة دان بــةوة برَيــت, مرؤ دةيهيريتــةوة نــاو ثرؤســةى سياســى ئــة, كوردســتانى وَيــران كــرد بَل
/ خـاَلَيكى تـر  , شةرمةدارم بةرامبةر ئةم ميللةتة و ئةم خاكة و ئةم طيانلةبةرانةى لةسةر ئةم خاكـة ذيـاون  

داوا , ثَيويسـتة ئَيمـة لَيـرة بيرووسـني    , كـوكمَيكى عـادل بـوو   , كـوكم دران , ئةوانةى بةئةنيتال تاوانبار كران
بؤ ثشـتطوَى  , ئةبَى ئةمانة جَيبةجَى بَيت, سةرؤكايةتى عَيراق, ثةرلةمانى عَيراق, ككومةتى عَيراق, بكةين
مــن , بــةِرَيزان وةدارةتــى شــةهيدانى هــةرَيمى كوردســتان دؤر كــارى كــردووة  , نابَيــت ئيهمــال بكــرَى, خبــرَى

ئَيمـة رةقـةمى   , ثرؤسـةى ئـةنيتال رَيـك خبـرىَ     ئةيانـةوىَ , كارى دؤر باشيان كـردووة , لةنزيكةوة ئاطام لَييانة
ئـةو كةسـانة كـَين؟ لـةكوَى شـةهيد      , ثَيويستة تةنزيم بكرَى, باسى لَيوة دةكةين, هةدار كة ان هةية 128

بـةبَى  , كران؟ ضؤن شةهيد كران؟ لةكام مةنتيقةن؟ بؤ ئـةوةى بتـوانني لةطـةَل عالـةمى خـارجى بـةدةقيقى      
لةخؤيـةوة  , لةهةمان كـات ئـةو بِريـارةى كةئـةمِرؤ لةبةغـدا وةرطـريا      , كةينهيض دوعيتَيك تةعاموىل لةطةَل ب

بَلــَين وةَلــاَل كـورد جيرؤســايدى دذ كــراوة و ئَيمــة ئيدانــةى  , ئــةو برادةرانــة ئةوةنــة سـةخى نــني , نـةهاتووة 
ئيشى ئـةو  , ئيشى وةدارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراو بووة, ئيشى ككومةتى هةرَيمى كوردستان بووة, دةكةين

هـةموو ئةمانـة و قيـادةى    , خوشك و برايانةى ئَيمةن كة لةثةرلةمان و ككومةتى عَيراق لـةوَى كـار دةكـةن   
ئـةم  , بـؤ طةِرانـةوةى تـةرمى ثـريؤدى ئـةنيتاليش     , ئةمِرؤ ئيجبار كراون ئةم بريـارة دةربكـةن  , سياسى كوردة
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ثَيويستة خاَلى يةك لة ئيعالن  ,ئةبَى باشرتيش بكةن, بؤية دةستخؤشيان لَيدةكةين, وةدارةتةمان بةردةوامة
كـة ئـةو بريـارة    , يان بَلَيني دةست خؤشيان لَيدةكـةين , ئَيمة تادة عَيراق مادةم دةريكردووة, نامةكة بطؤِرين

راستة ئَيمة لةهةرَيمى كوردستان , دروستةيان وةرطرتووة و هةم هةَلوَيستى ئَيمةشة لةثةرلةمانى كوردستان
, ةَيم دةتوانني داوا بكةن كة ئةمة جيرؤسايد بووة دذ بة ميللـةتى ئَيمـة كـراوة   ب, ناتوانني ئيجباريان بكةين

, دةست خؤشـى لةهـةموو ئـةو كةسـانة بكـةين كـة لـةناوةوة وةكـو تـاك         , ئيرت هيض شةرم و ثةردةيةكى ناوَى
ــراو  ــو رَيكخ ــةن, وةك ــى و , وةك يي ــةرفى سياس ــو ت ــايد و    , وةك ــاندنى جيرؤس ــؤ بةناس ــةدةرةوةش ب ــةوانى ل ئ

, من ئةوةندةم هةية, وانةى هؤَلرداش كة شةريكات و بةرثرسى شةريكةيةكيان داية دادطا و ككوميانداكةئة
قـةرةبوو كردنـةوةى   , ببَيتـة خاَلَيـك لَيـرة لةطـةَلمان هـةبَيت     , ئةوةى لةسَيدارةدانى تاوانبارةكان ثا دابطـرين 

كـة سـةبريان   , يدان برَيـرين سوثاسـى بـَى ثايـةن بـؤ كـةس و كـارى شـةه       , ثرؤسةى ئةنيتالكراو داخـل بكـةين  
 22مرـاَلَيكى شـةهيد كـة عـومرى ثَيـرج سـاَل بـووبَى لـة         , ثَيويستة كيسابَيكى تايبةتيان بؤ بكةين, كردووة

بؤيـة  , ساَل دةطرَيتـةوة  86تا , ئةمِرؤ هيض ياسايةكانى ئَيمة نايانطرَيتةوة, دايكى شةهيد بووبَى, برا, باوكى
يتالكراو و ثرؤسةكةيان و وةدعى نةفسى و طيـانى و هـةموو رَيطايـةكيان    دةبَى بةضاوَيكى تايبةت سةيرى ئةن

 .دؤر سوثاس, تةمةناى سةركةوتريش بؤ هةموو طةىل و كورد و طشت كوردستان دةكةين, بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

َيمةيان بؤ سةرجنى ئ, قسةى باشيان كرد, كة موداخةيتيان كرد, بؤ هةموو ئةندامة بةِرَيزةكان, دؤر سوثاس
ئةطةرضــى تــؤدَى تيكــرارى  , هــةموويان قســةى باشــيان كــرد , كــة لةوةســيقةكة نــةهاتبوو , دؤر شــت راكَيشــا

, بةَيم لةرؤذَيكى وةهادا هةر كةسَيك كةقيةتى تةعبري لةهةستى خؤى بكات و رةئيـى خـؤى بَلَيـت   , تَيدابوو
بةشـَيك لـة ئيعالنةكـة باسـى     , يش ئةوةيـة ئـةوة , تةنيا ئةوةندةية تؤدَيك طؤِرانكارى بةسةر ئيعالنةكة دَيـت 

ئَيسـتا ئةجنومـةنى   , دةبَى  بكرَيتة داوا لة ئةجنومةنى نوَيرةران بكات, ئةوة دةكات كة داوا لةككومةت بكات
دةبـَى بـوترَى ثةرلـةمانى    , لةبةر ئةوة ثَيشةكيةكةى ئةو ئيعالنـة دةطؤِرَيـت  , نوَيرةران ئةو بةيانةى دةركرد

بؤ يادكردنةوةى تاوانى ئةنيتال و ئةو تاوانانةى بةرامبـةر  , لة فالن رؤذ ئةجنامدا كوردستان دانيشترى خؤى
برياريدا ئةو وةسيقةية دةربهَيرَى بؤ ناساندنى ئةو تاوانانةى بةرامبةر طةلةكـةمان  , بة طةلةكةمان كراون و

لـةوةختَيك كـة   , ةلـةناوبردنى ميللـةتَيك كـة بةرامبـةر طـةىل كـورد كـراو       , بـةتاوانى دذى كؤمـةَلكوذى  , كراوة
 18, 11وةك لةبةيانةكـة هـاتووة كـة    , ثةرلةمان ئاماذةى بة يثةِرةكانى ئةو تاوانة دةكاتن كة ئةجنامدراون

, ئةوةى برا مةسيحيةكانة دةكرَى ئاماذةى ثَيبدرَى, ئةوةى يةديديةكانة, تاوانى تريش هاتؤتة سةرى, تاوانة
, دةقـى بِريارةكـة برووسـرَى بةهةموويـةوة    , ى عَيراقـى دواتر لةبةر رؤشـرايى بريـارى مةككةمـةى جيرايـةت    

كـة لةهـةمان   , بةسوثاسـةوة , دواتر لةكاتَيكدا كة ئاماذة بـة بِريـارى ئةجنومـةنى نوَيرـةرانى عَيـراق دةكـةين      
ئيرجــا , ئــةوان ئــةو بِريارةيــان قبــوَل كــرد و رةقــةمى بِريارةكــةيان دةنووســني, رؤذدا كـة ئَيمــة كؤبوويرــةوة 

ئــةو وةســيقةية بةناســاندنى ئــةو تاوانانــة , نى ئــةو رؤذة لةييــةن ثةرلــةمانى كوردســتانةوةدةَلــَيني ناســاند
دةبـَى بَلـَيني   , ثـَيش هـةموويان ئةجنومـةنى نوَيرـةران    , داواكارميان لةهةموو ييةنـةكان , بةتاوانى جيرؤسايد

ئيرجـا  , يةكطرتووةكانئيرجا نةتةوة , ئيرجا ككومةتى فيدرال, بةدواداضوونى جَيبةجَى كردنى بِريارةكةيان
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تةبعةن لةوانة سوثاس كردنى هةموو , تةبعةن موَيكةدات هاتووة, هةموو رَيكخراوةكان, ئتيحادى ئةوروثى
ئاماذةيان , كة كاريان كردووة, ض ئةوانى دؤس  لةوَيتانى ئةوروثا, ض هى كوردستان, رَيكخراوة نةتةوةيةكان

وانة جَيبةجآ كردنى بةدووترين كاتى بريارى دادطـا لةسـةر ئـةو    لة, ئةو هةنطاوانةى كة داويانة, ثَي بكةين
هــةروةها , هــى كــاك جــةمال, ئــةوةى كــاك عــادل, موَيكــةدةكان يم نووســراوة, تاوانانــة ئامــاذةى ثــَي بكــرَى
ئَيستا داواتان لَيدةكةم دةنـط بـدةن   , قسةكانى تريش ثَيم واية تةسجيل كراوة, برادةرانى تريش ناردوويانة

 .فةرموو, يعالنةبؤ ئةو ئ
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةِرة ى  , يـان نـةدرابَيت  , لةوَى ئةو بريارة درابَيـت , ئةو بريارة لة عَيراق نةدرابوو, ئَيمة كاتَيك دانيشتني

بـةدَلمان  , ان دةبَيـت ئايا ئَيمة بةدَلم, لةبةر ئةوة كةق نيية ئَيمة باسى بكةين, بة دةستى ئَيمة نةطةيشتووة
 .نابَيت؟ ثةيوةندى نيية بة دانيشترى ئَيمة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بِريـارى  , يـةك لـة داواكاريـةكامنان و كليلـى جَيبـةجَى كردنـى ئـةو بِريـارة        , دؤر دؤر ثةيوةندى هةية, ببورة

, بـؤ ئـةوة بةطؤِرانكارييـةوة    من دةَلَيم دةنط بدةن, كة خةبةرمان بؤ هاتووة, ئةجنومةنى نوَيرةرانى عَيراقة
كـة  , دةنط دةدةين بؤ عيروانةكـة , دةنط نادةين بؤ تةفصيالت, لةبةر رؤشرايى ئةو قةرارة كة ثَيمان دةطات

ئـةو شـتة   , لةبـةر رؤشـرايى ئـةو موَيكةداتانـةى كـة دراوة     , لةبةر رؤشرايى قسةكانتان, ئيعالنةكة دةربضَيت
ئةطةر تةفصيالتةكةى وا نةبوو داخلى , كويلى سةرؤكايةتى دةكرَيتتة, ئَيوة دةنط دةدةن, دَيتة بةردةممان

, ضـاوةِروان بكـةين رؤذَيكـى تـر دابرـَيني     , ناشـكرَى ئَيمـة دواى خبـةين   , ئةطةر وا بوو داخلى دةكةين, ناكةين
دةسـتى  , كـَى لةطةَليـةتى  , بةو طؤِرانكاريانةى كة كرايـة , بؤية من داوا دةكةم دةنط بدةين بؤ ئةو وةسيقةية

ثريؤدبـايى لةطـةىل   , دؤر سـوثاس , دةستى بةردبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَلدا نيية, بةردبكاتةوة؟ فةرموون
بـةو قـةرارةى كـة لـة ئةجنومـةنى نوَيرـةران       , لةكةس و كارى ئةنيتال و كيميابـاران دةكـةم  , كوردستان دةكةم

يـةك موَيكـةدةم   , واكاريـةكان بضـني  هةموو ييةكمان بةدواى دا, ئومَيد دةكةم سةرةتايةكى باش بَيت, دراوة
ئةوة بةكةقيقـةت موبالةغةيـة لـة    , وتى ضى نةكراوة, ئةويش ئةوةية دؤر برادةر ئاماذةى بةوة كرد, هةية

دؤر شت كـراوة لةضـاو تاوانةكـة    , بةَيم تاوانةكة ئةوةندة طةورةية, دؤر شت كراوة, رةخرةطرتن لةككومةت
بَلَين ئـةو  , هانيان بدةين, بؤ ئةوةى دياتر ثشتطرييان لَيبكةين, ديارةبؤية ئةوةى نةكراوة دياتر , كةم ديارن

ئومَيـدةوارم  , بة ئومَيدين ئةوةى نةكراوة بـةدووترين كـات بكرَيـت   , شتانةتان كردووة و دةستان خؤش بَيت
 ,لَيــرةدا كؤتــايى بةدانيشــترةكةمان دةهَيــرني, ئَيمــةش لةخزمــةتيان دايــن, ســةركةوتوون, بــةدَليان بووبَيــت

بـؤ ئـةوةى بـزانني كامـة ليذنـة كارةكـانى       , بةرنامةى كار لةصةندقةكانتان دائـةنَيني , دووبةيانى دادةنيشني
 .كوَيستان خان فةرموو, تةواو كردووة

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .نةك دوو بةيانى, با سبةى جةلسة هةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطـةر بَلـَيني سـبةى    / دوو, ئـةوة يـةك  , ضـونكة ئةوانـةى دةرةوة لَيـرة مـوقيمن    , ئةوة كيساب ناكةين ئَيمة
 .فةرموون, سوثاس, ئيرجا دانيشترةكة دةكةين, بزانني ضى كادرة, رةنطة كادر نةبَيت

 
 

           
 

                                                                                                                                                                    
 

 عدنان رشاد ميتس    (             كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل ست امحد عبداهلل                فر   
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  تمانيي      ةرؤكي ئةجنومةني نيشجَيطري س َيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت   

  عَيراق - كوردستان     عَيراق                          – كوردستان عَيراق                           – كوردستان   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 313 

 
 
 
 
 

 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2112\4\02رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 02/4/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومةني نيشتمانيي   14/6/8002رَيكةوتي  شةممة ضوار رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئ   كوردستاني عَيراق 



 315 

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (2)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي ذمـارة  لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤ   ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

ي (2)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةم  دا14/6/8002وتي ي ثَيشريوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكة(10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت

ةكةمى ثرؤذة ياساى وةدارةتى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةنى خوَيردنةوةى يـ  1
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن ئةجنومةنى  8
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

ابةش كردنى بودجةى كيزب و ييةنة سياسيةكانى هةرَيمى ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى كارى د 3
 .كوردستان كة لة ييةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة

ـ خوَيردنةوةى يةكةمى  ثرؤذةى هةمواركردنى يةكةمى ياساى وةدارةتى كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى  6
 .كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة 8004 ى ساَلى 16هةرَيمى كوردستان، ذمارة 

ـ خسترةروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستانى عرياق، كة لة  5
ييةن ذمارةى ياساى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة، خوَيردنةوةى يةكةمى لة دانيشترى 

دراوةتة ليذنةى كاروبارى  16/3ى ِرؤذى  14كراوة، بة نووسراوى ذمارة  8002/ 11/3ى ى ِرؤذ 1ذمارة 
 .ياسايي و دارايى و ئابوورى

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

لة بةروارى  2بةرنامةكةمان دةست ثَى دةكةين، دانيشترى ئةمِرؤمان خوىل طرَيدانى يةكةمى ذمارة 
 :بةرنامةى كارى ئةمِرؤمان ئةم خاآلنةية(  10,50)، كاتذمَير 14/6/8002
ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى وةدارةتى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةنى  1

 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
ةجنومةنى ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن ئ 8

 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى كارى دابةش كردنى بودجةى كيزب و ييةنة سياسيةكانى هةرَيمى  3

 .كوردستان كة لة ييةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة
ياساى وةدارةتى كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى ـ خوَيردنةوةى يةكةمى  ثرؤذةى هةمواركردنى يةكةمى  6

 .كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة 8004ى ساَلى  16هةرَيمى كوردستان، ذمارة 
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ـ خسترةروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستانى عرياق، كة لة  5
ومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة، خوَيردنةوةى يةكةمى لة دانيشترى ييةن ذمارةى ياساى ئةندامانى ئةجن

دراوةتة ليذنةى كاروبارى  16/3ى ِرؤذى  14كراوة، بة نووسراوى ذمارة  8002/ 11/3ى ِرؤذى  1ذمارة 
 .ياسايي و دارايى و ئابوورى

بةآلم . بةرنامةكةمان داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم بَين و لة شوَيرى خؤيان دابريشن بؤ دةست ثَيكردنى
ثَيش ئةوةى دةست بة بةرنامةكةمان بكةين، بة خَيرهاترى طةرمى بةرَيزان كاك شَيخ باييز وةديرى هةرَيم 

جرجيس سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير، كاك تاجةدين . بؤ كاروبارى دارايى و ئابوورى، كاك د
ى، كاك دَلزار بابكر كةنا بةرَيوةبةرى طشتى ديوانى ساكب جَيطرى سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى لة سلَيمان

رةقابةى ماىل لة هةولَير، كاك امحد امني رشيد جَيطرى بةريََوةبةرى طشتى ديوانى رةقابةى ماىل لة 
 .سلَيمانى، كاك سعد وةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، بةخَير بَين سةرضاوان

ئةوةى دةست بة بةرنامةى كار بكةين، ديارة دوَيرَى ضةندين  دوو بابةت هةية دةمةوَيت باسى بكةم، ثَيش
كارى ترِيؤرستى ئةجنام درا لة شوَيرة جياجياكانى عرياق، لة ديالةو لة بةغدا و رومادى، كة بووةتة هؤى 
ئةوةى دةيان كةس شةهيد بن، ثَيرَيش هةروةها بةهؤى كارَيكى تريؤرستى ضةندين ثَيشمةرطة شةهيد و 

، بؤية ئيدانةى توندى ئةو كارة دةكةين، سةرةخؤشى لة طشت ثَيشمةرطةو هاووآلتيانى بريردار بوونة
كوردستان و عرياق دةكةين، ئومَيد دةكةين بريردارةكان بة دووترين كات، بريرةكانيان سارَيذ بَيت، جارَيكى 

بؤية هةميشة  تر لَيرة دا دووثاتى دةكةمةوة و دةَلَيني ئريادةى طةل  دؤر لة تريؤرستان طةورةترة،
نةيانتوانيوة بزووترةوةى مَيذوويى ِرابوةستَيرن و ذيامنان ىَل تَيك بدةن، طةىل عرياق و طةىل كوردستانيش 
هةر سةركةتوو دةبن و جَيطاى ئةوانيش لة دؤدةخ دةبَيت، هةروةها ئةوانةى كة ثشتيوانيشيان ىَل دةكةن، 

سةلةى دووةم، ثَيش ضةند ِرؤذَيك ئَيمة بِريارمان دا كة غةيرى ثةشيمانى هيضى تريان بؤ نامَيرَيتةوة، مة
ببَيتة ِرؤذى ذيرطة، ئةمِرؤش ِرؤذى ذيرطةية، يةكةم جاريشة كة ئةو بِريارة لة ثةرلةمان جَى بة  14/6كة 

جَى دةكرَيت، ئومَيد دةكةين ببَيتة هؤى ِرؤشربريى دياتر لة ناو خةَلكدا، هةستى ذيرطةيى هةر هاووآلتيةك 
بكات، لة يى خؤيةوة ثابةند بَيت بة ياساكان و بة رَيرماييةكانى ضؤنيةتى ثاراسترى ذيرطة لة  هةستى ثَى

ثيسى، هةريةكة لة ييةن خؤيةوة ض بة ِرةضاوكردنى ِريرماييةكانى وةدارةتى ذيرطة، بة ئاشرابوونى خؤى 
ندروستى ذيرطةوة هةية، لة ضؤنيةتى ثاراسترى ذيرطة لة ثيسى و تَيكدانى ذيرطة، ضونكة ثةيوةندى بة تة

ثةيوةندى بة جوانى شارةكامنانةوة هةية، ثةيوةندى بة ئايردةى هةموومانةوة هةية، ئومَيد دةكةم ئةو 
بِريارة كة لة ييةن ئَيوةوة دةرضووة ببَيتة هؤيةكى كاريطةر بؤ بةرةو ثَيش ضوونى خةباتى خةَلكى 

 .ست بة بةرنامةى كارمان دةكةينهةرَيمى كوردستان بؤ ثاككردنةوةى ذيرطة، ئَيستاش دة
ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى وةدارةتى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةنى  1 

 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة
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من ثَيم واية تةنيا كاك خليل ئاماذة بة ثرؤذةكان بكةين و دواتر ئَيمةش تةكويلى دةكةين بؤ ليذنةى 
امان، بؤ ئةوةى راثؤرتى ثَيويست كادر بكةن، دواتر رؤذَيك ديارى دةكةين بؤ ثةيوةندارو ئةند

 .موناقةشةكردنى، كاك خليل فةرموو
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى وةدارةتى ناوخؤى هةرَيمى هةرَيمى كوردستان كة لة ييةن ئةجنومةنى 

 .ماددة لة خؤى دةطرَيت 13ةوة ثَيشكةش كراوة، ئةو ثرؤذةية وةديران
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 13ثرؤذةى يةكةم وةكو كاك خليل خوَيرديةوة،ثرؤذةيةكة لة ككومةتى هةرَيمةوة هاتووة، ثَيك هاتووة لة 
ة سايتى ماددة، ئَيمة ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ و ئةندامانى بةرَيزى دةكةين، ل

ثةرلةمانيش دا بآلوى دةكةيرةوة، ئومَيد دةكةم ئةو دوو ليذنةية بتوانن لة داهاتوو دا تاوتوَيى لةسةر 
بكةن، تا ئةو كاتةى دةخيةيرة بةرنامةى كارو وةدارةتى ناوخؤش لة كابيرةى نوَيى ككومةتى هةرَيم كة 

ت  بَيت و كارى خؤى دةكات و بؤ ئَيمةش ضاوةِروان دةكرَيت بةم دووانة ئيعالن بكرَيت، وةكو يةك وةدارة
 .كاك خليل خاَلى دووةم خبوَيرةوة. ئاسان تر دةبَيت

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان، كة لة ييةن ئةجنومةنى  8

 .ماددة ثَيك هاتووة 66وةم ثرؤذةية كة لة وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، دو
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ و ئةندامانى بةرَيز دةكةين، بة هةمان شَيوةى 
ثرؤذةى خاَلى يةكةم، ئومَيد دةكةين كة بة هةندى وةربطرن، ضونكة مةسةلةيةكى طرنطة، خؤمانى بؤ 

ين بؤ موناقةشةكردنى، ئةو تايبةمتةندية لة كوردستانيش دا هةية رةضاوى بكرَيت، كاك خليل كادر بكة
 .فةرموو خاَلى سَييةم خبوَيرةوة

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ى ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى كارى دابةشكردنى بودجةى كيزب و ييةنة سياسيةكانى هةرَيم 3

كوردستان، كة لة ييةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة، ئةوة لة يى ئَيمة 
 .نية و نةطةيشتووة بة ئَيمة نادامن ضةند ماددةية

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
وةكانى تَيداية، ئةطةر ئيجادة هةبَيت، وابزامن كاروبارى ئةجنومةن نةياخنستووةتة ئَيرة، ضونكة طرنطة و نا

ئةم ثرؤذةية جارى يةكةم دراية سةرؤكايةتى . ثَيويستة ناوةكان خبوَيرمةوة، بؤ ئةوانةى كة داوايان كردووة
ثةرلةمان كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بة ثَيى مةسئوليةتى ثَيى وابوو، كة دةبَيت ككومةتى هةرَيم 
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وان دةدانن ضؤنة و ضؤن نية، ئةدموونيان ثَيشكةشى بكات و هةَلى سةنطَيرَيت، بودجةى كيزبةكان ئة
هةية لةوةدا، ثرؤذةكةمان نارد بؤ ككومةتى هةرَيم تاوةكو ئَيستاش وةآلمى نية، ئَيمة لَيرة  طومتان ِرةنطة 
هةندَيك برادةر هةبَيت هةروا ئيمزاى كردبَيت، طومتان لةوانةية جارَيكى تر بةو ذمارةية ئيمزاى بكةين، 

مزاى كردووة، ناوةكان ئةوةتا لَيرةن، دواتريش رةخرةيةكيش دةطرم، كة ئةو كةس ئي 51جارَيكى تر 
رةخرةية لة ئَيمة دةطريدرَيت، كة بة دمانى عةرةبي ثرؤذةكةيان تةقديم كردووة، كاك غيتور يةكةم كةس 
تؤ ئيمزات كردووة، دةبواية ِرةضاوى ئةوة بكةى كة بة كوردى تةقدميى بكةى، ئةوة خؤشت لةوانةى كة 

ئةندامى ثةرلةمان ئةو ثرؤذةيان تةقديم كردووة، ناوةكان دةخوَيرمةوة، غيتور  51رةت لَيى طرتووة، رةخ
 عثمانمةمخورى، باثري كامال، رؤميؤ هةكارى، مجال مشعون، ناد ناد حممد، شريين عبدالرمحن، حممد فرج، 

، كرخى جنم الدين، دلَير ضاامحد ر، عبدالرمحن خضرامحد، عادل حممد، ئارَيز عبداللة، حممد صاحل، سارا 
حممد صاحل، خورشيد شَيرة، سوارة حممد امني، كامت محة جان، كسَين حممد رشيد،  طلعتحممد شريف، 

فضيلة نةسرين حممد صاحل، حممد ككيم جبار، كسن بابكر امحد، قادر سعيد، مشسة سعيد حممود، 
ر، ظيان ددةيى، سهام أنور وىل، ظيان سليمان ، أنور حممد غيتور، خليل ابراهيم حممد، كةذاَل جميد قادرمضان

ئاخر شَيخ مجال،  عثمان،نورى تاَلةبانى، بايزار ملكو أوهان، مجيل حممد . كاجى، سؤدان شهاب نورى، د
شوكرية رسول، سيد . رشيد كريم، هيوا صابر، مريم كسن ابراهيم، كوردستان ثريداود،  فاروق كريم، د

، شهاب مصطفى،  عزالدين سليم، جعيتر مصطفىةيى، ضرؤ على، هيوا كاكة، خةمان درار، شوكرى نَيرو
بانى مارانى، حممد كاجى حممود، طوَلراد عزيز، تاظطة حممد، صربية غيتار، اسعد شاكر عثمان عبداللة، 

امني، ئةوة ناوى ئةو ئةندامانة بوو كة ئيمزايان كردووة، داوايان كردووة كة لَيرة دا ثةرلةمان موناقةشةى 
ى هني بكات، كة ثرؤذةيةكيان تةقديم كردووة و ئَيستا من دةخيوَيرمةوة، كاك خليل ئةطةر لة بودجة

 .بةردةمتة مةشروعةكة خبوَيرةوة
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 مشروع قرار

 .ضوابط توزيع املنح املخصصة لالحزاب السياسية يف أقليم كوردستان
 .نية أقليم كوردستان حصة االحزاب يف أالقليمـ ختصص يف ميزا 1
 .ـ توزيع هذه احلصة  على شكل منحة سنوية احزاب من قبل جملس الوزراء دفعة واحدة 8 

 :ـ يقدرمبلغ املنحة السنوية من قبل جملس الوزراء مبوجب املعاير التالية 3
 .أ ـ عدد مقاعد احلزب يف برملان كوردستان

 .لالحزاب التى مل حتصل على مقعد يف برملان كوردستانب ـ عدد أصوات الناخبني 
 . اعلى 3ـ مينح احلزب عند تسجيله منحة مالية اساسية يضاف اليها ما تستحق مبوجب الفقرة  6
 .ـ تقطع املنحة السنوية لالحزاب يف حالة حل احلزب فقط 5
 .ـ على جملس الوزراء تنفيذ هذا القرار 4
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 (.وقائع كوردستان)خ نشره يف اجلريدة الرمسية ـ ينفذ هذا القرار من تأري 1
املعدل  قد احالة اىل  1663رقم لسنة  11، مبا ان قانون االحزاب يف أقليم كوردستان رقم االسباب املوجبة

اجمللس الوطنى االقليم كوردستان، حتديد الضوابط توزيع الضوابط املنحة السنوية لالحزاب ضمن ميزانية 
الفقرة أ ولدعم التعددية السياسة يف أقليم كوردستان، و اعطاء كل ذى حقه حقه،  16دة االقليم، مبوجب املا

 .فقد اصدرنا هذا القرار
ئةم ثرؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى دةكةم، ئةوانةى ئيمزايان كردووة ئيسثاتى دةكةن 

زا كردووة، من تةسةورم وا بوو كة كة سةربةخؤن و بريى سةربةخؤيان هةية، بؤية ئةو ثرؤذةيان ئيم
ناو جارى دووةميشة، ئَيمة دةخيةيرة بةر دةمتان،  51ناتوانن ئةو ناوانة كؤبكرَيرةوة، بةآلم كة بووةتة 

ئةوةيان ئيقراركرد   51ئةطةر ئةوة بة ثَيى مةنتق بَيت كة ئيمزا كرا دؤريرةية، بةآلم لة موناقةشة ئةطةر 
ئيقرار نةكرا ئةوة دةطؤِرَيت، بةآلم وةكو هيرَيك بؤمان خوَيردنةوة، ئومَيد  ئةو كات دةبَيتة قانون، ئةطةر

دةكةم كة لة وةختَيكى ثَيويست دا ثاش ئةوةى ليجانةكان بة ليذنةى ناوخؤشةوة تةبعةن، هةروةها ليذنةى 
د دةكةم دارايى و ليذنةى ياسايى و ئةندامةكانيش، هةروةها لة سايتى ثةرلةمانيش بآلودةكرَيتةوة، ئومَي

راثؤرتةكانيان كادر بكةن، ئةطةر لةو نَيوةندةش دا وةآلمى ككومةتيش هاتةوة، ليذنةكان وةآلمى ككومةت 
 .موناقةشة بكةن، بؤ كادركردنى راثؤرتةكةى خؤيان، خاَلَيكى تر تكاية كاك خليل

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ةى هةمواركردنى يةكةمى ياساى وةدارةتى كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى ـ خوَيردنةوةى يةكةمى ثرؤذ 6

 6كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةوةش  8004ساَلى  16هةرَيمى كوردستان ذمارة 
 .ماددة لة خؤى دةطرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مان دةكةم، بؤ هةمان مةبةست، وةكو خاَلةكانى ئةم ياسايةش ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ئةندامانى ثةرلة
 .فةرموو 5كاك خليل خاَلى . ثَيشوو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
وو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق كة لة ِرـ خسترة 5

ومةنى نيشتمانى ثَيشكةش كراوة و خوَيردنةوةى يةكةمى لة ييةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ئةجن
 16/3/8002ى ِرؤذى  14كراوة و بة نووسراوى ذمارة ك  11/3/8002ى ِرؤذى  1دانيشترى ذمارة 

 .دراوة بة ليذنةى كاروبارى ياسايى و دارايى و ئابوورى
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يان هةية يان هاوبةشة؟  ئةم ثرؤذةية لة ييةن ذمارةى ياسايى داوا لة ليذنةى دارايي دةكةم، ئةطةر راثؤرت
واتة مانطَيك ثَيش  11/3ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، خوَيردنةوةى يةكةميشى بؤ كراوة لة 



 320 

ئةمِرؤ، ضةندين كؤبوونةوةى بؤ كراوة، هةر دوو ديوانى ضاودَيري لة هةولَيرو سلَيمانى رةئيان كؤكة 
ؤذةية كة تةقديم كراوة، ئَيستا داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم خاَل بة خاَل بيخوَيررةوة، لةسةر ئةو ثر

ئةطةر رةئى هاوبةش هةبَيت باشة، ئةطةر نةشربَيت هةر يةكة لة ليذنةى دارايى و ليذنةى ناوخؤ 
 .دلَير.بيخوَيررةوة، فةرموو كاك د

 .كةقى شاوَيس ا اعيل دلَير.دبةِرَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكى بةِرَيز 

 اودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستانثرؤذة ياساى ديوانى ض
 بةشى يةكةم

 اجنةكانى ديوانى ضاودَيرى دارايىثَيراسةو ئام
 :مةبةست لةم داراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة :1ماددةى  

 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق: ـ هةرَيم 1
 .مديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَي: يوانـ د 8
 .ئةجنومةنى ضاودَيرى دارايى: ـ ئةجنومةن 3
 .سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيم: ـ سةرؤك 6
ئةجنومةن، سةرؤكى ئةجنومةن،  هةردةستةو فةرمانبةرَيكى ديوان كة يةكَيك لةو : ـ دةسةآلتى ضاودَيرى 5

 .دووانة دةسةآلتيان ثَى دابَيت لة بوارى ثسثؤرى ضاودَيرى دا
 :ةرؤكى ئةجنومةنسبةِرَيز 

 .ليلةبة عةرةبى بيخوَيرةوة كاك خ
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 املالي القليم كوردستان ـ عرياق قانون ديوان الرقابة

 الفصل االول
 ت واهداف ديوان الرقابة املاليةالتعاريف والتشكيال

 .بينة ازاءهايقصد باملصطلحات االتية، املعانى امل :1ة املاد
 .أقليم كوردستان العراق: ـ االقليم 1
 .ديوان الرقابة املالية يف االقليم: ـ الديوان 8
 .جملس الرقابة املالية: ـ اجمللس 3
 .رئيس الديوان الرقابة املالية لالقليم: ـ الرئيس 6
 .ختصاص الرقابةاجمللس ورئيسه وكل هيئة وموظف ديوان خيوله احدهما يف جمال ا: ـ سلطة الرقابة 5

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .رةئى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى هاوبةشة، فةرموو كاك دلَير
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 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياق
ى كوردى، ِرَيكةوتى  8101ى ساَلى ى ِرةشةمَي 82ليذنةى ياسايى، سةرلةبةيانى ِرؤذى سَي شةممةى 

داييرى، بؤ لَيكؤَليرةوةى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى  8002/ 12/3
هةرَيمى كوردستان كؤبووةوة، كة لة ييةن ئةجنومةنى وةديرانى هةرَيمةوة ثَيشكةش كراوة، ثاش 

كةواَلةى  8001 12/1لة بةروارى  84ايى ذمارة خوَيردنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان، لة دانيشترى ئاس
ليذنةكةمان كراوة، هةروةها لة هةمان كؤبوونةوةى ليذنةكةمان لة ثرؤذة ياساى ديوانى ضاودَيرى 
دارايشمان كؤَليةوة، كة لة ييةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةو دواى 

كةواَلةى  8002/ 11/3ى ِرؤذى  1يشترى ئاسايى ذمارة خوَيردنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دان
ليذنةكةمان كراوة، ليذنةكةمان لةطةَل كةسانى ثةيوةندار بةم بابةتة كؤبووةوة، ئةجنام بِريارى دا راثؤرت 
لةسةر هةردوو ثرؤذةكة ثَيشكةش كرا، دواى طيتتوطؤ و َراطؤريرةوة، بؤمان دةركةوت كة ثرؤذة ياساكةى 

ندامةكان هةموو ئةو برةماو هزرانةى تَيداية كة لة ثرؤذةكةى ككومةت دا بؤ هةموار ذمارةى ياسايى ئة
كردن ثَيشكةش كراوة، بة برةماى ياسايش دةوَلةمةندى دةكات، لةبةر ئةوة ليذنةكةمان سةرةتا تةئيدى 

 .دةكات و ثَيشرياد دةكةين ئةم هؤكارى دانانةشى بؤ دياد بكرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

واتة هيض مالكةدةتان لةسةر ماددةى يةكةم نية، كاك دلَير ئَيوة هيضتان  لةسةر ماددةى يةكةم هةية؟ كة
ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان لةسةر ماددةى يةكةم هيضيان نةبَيت، وةكو طومت هةردوو ديوانى رةقابةى ماىل 

كةس لة ئَيوة مالكةدةتان و ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى مالكةدةيان لةسةر ماددةى يةكةم نية، 
 .لةسةر ماددةى يةكةم هةية؟ تةنها سؤدان خان، كاك شوقى فةرموو نوقتةى نيزامى هةية

 :وقى كسني ابراهيمشبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثَيم واية ئةو تةقريرةى ليذنةى ياسايى لةسةر مةشروعى تةعديلى قانونى ديوانى رةقابةى مالية 
ى كة لَيرةية، ئةوة مةشروعَيكى موتةكاملة كة هاتووة، يةعرى فةرقى هةية لةطةَل ئةو هاتووة، ئةوة

 .تةعديلة، ئةطةر روونكردنةوةيةك لةو بارةيةوة بدةن باشة
 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 روونكردنةوةيةكة ئةوةية كة ثَيشرت دوو ثرؤذة هاتبوو لة ديوانى رةقابةى ماىل، دواتر بووة يةك و يةكيان
خستةوة، ئَيمة تةكلييتى ذمارةى ئةندامانى ياساميان كرد لة ثةرلةمان، بؤ يةكخسترى لةطةَل هةردوو 
رةقابة، ثسثؤرانى رةقابةى ماىل ديوانى ضاودَيرى لة هةولَير و سلَيمانيش دانيش  بةيةكةوة ئةو ثرؤذةيان 

آلم نادامن ليذنةى دارايش لةسةر نووسى، واتة ئةو ثرؤذةية هى هةردوو ديوانة لةطةَل ليذنةى ياسايى، بة
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، ثاش ئةوةى  11/3هةندَيك خاَل مالكةدةى هةية يان نا؟ ئةوة نةتيجةى خويسةى ماوةيةكة، كة دةَلَيني 
ضةندين مانط كؤبوونةوة و موناقةشات و ئةوانة كراوة، ئةوجا ئةوةيان كادر كردووة، سؤدان خان 

 .فةرموو
 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .رؤكى ئةجنومةنسةبةِرَيز 

ى بؤ ئيزافة بكرَيت، ضونكة ئةويش بةدةر (رئاسة جملس الوزراء) من ثَيشريار دةكةم لة تةعرييتةكان دا 
رئاسة جملس )واتة ( الرئاسة)نية لة سوَلتاتى رةقابةى ماىل، دةبَيت تةعرييتيش بكرَيت لَيرةدا، كة بَلَيني 

تةعرييتةكان كة هاتوون، هةرَيم مةبةستى هةرَيمى  دةدامن سةربةخؤية، بةآلم لَيرةدا هةموو(. الوزراء
كوردستانة، من دةَلَيم ثَيشريارى ئةوة دةكةم كة تةعريف بكرَيت، ضونكة لة دوو، سَى شوَين دا هاتووة ناوى 

 .رئاسةى مةجلسى ودةرا، ئةطةر لَيرةدا تةعريف بكرَيت شتَيكى خراث نية، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

هاتبَيت بة ريئاسةت مةجلسى ودةرا، ثَيى ناوَيت، لَيرةدا مةبةستيان قانونةكة و ديوانى ضاودَيى و كة ناوى 
سةرؤكى ديوانى ضاودَيرية، كة دةَلَيني سةرؤك لَيرةدا بؤ ئةوةى كةس نةَلَيت سةرؤكى ثةرلةمان يان 

َلى مةكةن، كاك ِرؤميؤ سةرؤكى ككومةت يان سةرؤكى هةرَيم، مةبةستمان سةرؤكى ديوانى ضاودَيرية تَيكة
 .فةرموو

 : ؤميؤ كزيران نيسانربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دا هاتووة،  8لة بِرطةى ( قانون ديوان الرقابة املالية القليم كوردستان ـ العراق)من عروانةكةى 
رئيس ديوان الرقابة املالية .....الرئيس)داهاتووة  6لة بِرطة ( ديوان الرقابة املالية يف االقليم.......الديوان)

اجمللس و رئيسه وكل هيئة وموظف )بكرَيت بة (  سلطة الرقابة) يشدا ثَيم باشة  5وة لة بِرطةى  (لالقليم
 .بؤ ديادبكرَيت، دؤر سوثاس( يف)نةك بةس ديوان، ( يف الديوان

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .تؤ بِرطة مةبةستت ماددةية؟ بةَلَى كاك ِرؤميؤ
 
 
 

 :ؤميؤ كزيران نيسانرةِرَيز ب
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وا هاتووة، مةبةستم ئةوةية  8، لة بِرطةى (لالقليم)هاتووة، لة بِرطةيةكى تر ( يف ايقليم)لة بِرطة يةك 
اجمللس ورئيسه وكل هيئة : سلطة الرقابة: )كة دةَلَيت 5لة بِرطةى . بكرَيت بة ئيقليمى كوردستانى عرياق

 .دؤر سوثاس، (وموظف يف الديوان) بطوترَيت( ديوانوموظف ال
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوة ئةو مالكةدةية لة دؤر ثرؤذةدا هةمان موناقةشة دةكرَيت، جارَيكى تر دووثاتى دةكةمةوة كة تؤ 
ديسان  لة خوارةوة ثَيويست ناكات( ديوان الرقابة املالية يقليم كوردستان ـ العراق) نووسيت لةسةر ئةوة 

) يةعرى كوردستانى عرياق، هةموو جار وامان طوتووة، بةآلم ئةوة ( أقليم)برووسَيت كوردستانى عرياق، 
 .مةعقولة، وانية كاك خليل؟ كاك غيتور فةرموو( وموظف يف الديوان

 :مةمخورى سعيد طاهرغيتور بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

نى عرياق، ئَيمة هةتا لة ناو ثةرلةمان دؤر جاريش با ان نيسبةت بِرطةى يةكةم، هةرَيمى كوردستابة
يش  5، لة بِرطةى (ـ ) بكرَيت بة ( ى)كردووة، هةرَيمى كوردستان ـ عرياق، نةك كوردستانى عرياق، ئةو 

ئةجنومةن و سةرؤكى ئةجنومةن و دةستةو هةر فةرمانبةرَيكى ديوان كة يةكَيك لةو : دةسةآلتى ضاودَيرى
لة بوارى ثسثؤرى ) يان ثَيدا بن لة بوارى ثسثؤرى ضاودَيرى دا، ئةوةى بؤ ئيزافة بكةيندووانة دةسةآلت

، لَيرةدا جةنابى سةرؤك ثرسيارَيكم هةية، بة ِراستى لة  5ئةوة بة نيسبةت بِرطةى ( ضاودَيرى دارايى دا
ا لة ، ثار لة ِرؤذَيكى وةكو ئةمِرؤ د8002/ 14/6دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كة ئةمِرؤ 

خوَيردنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذةى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة كرا، ئَيستاش داخلى  14/6/8001
مةنهةجى ئةو فةسَلة كراوة كة كارى لةسةر بكرَيت، كة راثؤرتى ليذنةكانيش ئامادةن، هةموومان لة يية، 

واكارم لة دانيشترةكانى من تَى ناطةم بؤضى كة طرفتى ِرؤذانةى خةَلكة، بؤ ئَيمة هةر دواى خبةين؟ دا
داهاتوو دا بيخةنة ثَيش بؤ ئةوةى بةشَيك لة همومى خةَلك كةم بكةيرةوة لة رووى كرَيى خانووبةرة، دؤر 

 .سوثاس
 : سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

. كةق بوو بهاتباى بؤ يى ئَيمة لة ريئاسةت ثَيش كؤبوونةوةكة باست كردبا، لة مةودوع دةرضووى
رة بؤ سةركردايةتى بةسةر ضاو، جوابيشمان هةية بؤ ئةوة كة ثَيشرتيش جوامبان مالكةدةت هةية وة

 .داويةتةوة، طةيوَيذ خان فةرموو
 :طةيوَيذ شابا ججىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 ئيدارةى بؤ دياد( قانون ديوان الرقابة املالية)من لةسةر عروانى ثرؤذةكة باسَيكم هةية، ئةطةر بكرَيت 
 .َيت، دؤر سوثاسبكر

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كة طوتت رةقابةى ماىل ئيدارةش دةطرَيتةوة، كاك مجال فةرموو
 :مجال يوسف بؤتانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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، من بة سياغةيةكى ترم نووسيوة، ئةطةر بكرَيت ئةو سياغةية تةسبيت بكرَيت 5كةقيقةت لة فةقةرةى بة
سلطة الرقابة لرئاسة اجمللس و هيئاته ختويل املوظفني كله يف ) تيشة ِرةنطة باشرتيش بَيت،باشة، دؤر كور

 .هةر ئةوة بَيت لة جياتى فةقةرةكةى تر تةسبيت بكرَيت، دؤر سوثاس (جمال االختصاصات الرقابية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وكل هيئة وموظف يف ) ىل تَيداية كاك جةمال ئةوةى هاتووة تةعرييتة دةبَيت وابَيت، بةس يةك خةلة
هةرَيمى ( ايقليم) تؤدَيك نا مةفهومة، لة خاَلى يةكةم  (احدهما) نةك( الديوان خيوله الرئيس او اجمللس

ئةطةر ( االقليم كوردستان ـ العراق) بؤ ئيزافة بكةن، ئةوةى كاك غيتور طوتى ِراست دةكات( ـ)كوردستان 
دةيةكيان نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، تةنيا ئةو تَيبيرية وةرطريا كة دلَير هيض مالكة.كاك شَيخ و كاك د

بؤ ئيزافة كرا، كَى لةطةَل موقتةرةكةكةية دةستى بَلرد ( ـ ) ، كوردستانةكةش (وموظف يف الديوان) دةَلَيت 
؟ كاك تكاية 8ثةسةند كرا، بؤ ماددةى   1بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط ماددةى 

 .دلَير فةرموو.د
 :كةقى شاوَيس ا اعيل دلَير. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ديوانى ضاودَيرى هةرَيمى ) دةسةآلتَيكى ضاودَيرى دارايى دادةمةدرَيت لة هةرَيم بة ناوى  :8ماددةى 
ةبَيت و هةموو كةسايةتيةكى مةعرةوى سةربةخؤى دارايى و كارطَيرى و ضاودَيرى د( كوردستان ـ عرياق

رةفتارَيكى ياسايى بؤ بة ئاكام طةياندنى ئةركى سةر شانى خؤى ثيادة دةكات، سةرؤك يان ئةو كةسةى كة 
 .سةرؤك ئةو دةسةآلتةى ثَي دةدات نوَيرةرايةتى دةكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

، تتمتع (ديوان الرقابة املالية القليم كوردستان ـ عرياق)تؤسس رقابة املالية يف االقليم بأسم  :8ددة املا
بالشخصية املعنوية واالستقالل املاىل وأالداري، وهلا القيام جبميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها وميثلها 

 .رئيسها او من خيوله
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

باش نية و ( تتمتع: )سايى هيض تَيبيريةكى لةسةر ئة ماددةية نية، تةنها لَيرةدا كة دةَلَيتليذنةى يا
، ضونكة باس باسى ديوانة، مادام ناوى ديوامنان هةية، ئةو شةخسية مةعرةوية بؤ (يتمتع)دةيكةيرة 

 .ديوانة، ضاككردنةوةيةكى لوغةوية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 دلَير هيض مالكةدةيةكتان هةية؟. د استة، كاكمالكةدةكةتان ر
 :كةقى شاوَيسا اعيل دلَير . دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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 .هيض تَيبيريةكمان نية، دؤر سوثاس 8ئَيمة وةكو ليذنةى دارايى سةبارةت بة ماددةى 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كةس قسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ كاك مال سعدالدين فةرموو
 :سعدالدين مال عبداللة مولودبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

تأسس رقابة مالية يف االقليم، ديوان الرقابة : ) لَيك بدرَيت، وا بَلَيني 6و  3و  8من رةئيم واية ماددةى 
هةية، ى ناوَيت، ثرسيارَيكم لة ليذنةى قانونى  (يتمتع) ، (القليم كوردستان ـ العراق، ذات شخصية معنوية

، ضونكة ئةو ئيستقالىل (وله ميزانية خاصة)ئيستقالىل ماىل و ئيدارى ض فةرقَيكى دةبَيت؟ ئةطةر بَلَيى 
: ) ئيدارى هةية، بةس ئيستقالىل ماىل تؤدَيك تةفسرياتى دؤر هةَلدةطرَيت، لة كؤتاييةكةشى دا كة دةَلَيني

الوطنى، ويهدف الديوان اىل حتقيق رقابة فعالة  وميثلها رئيسها او من خيوله ويرتبط الديوان برئاسة اجمللس
يةعرى ئةو  (على االمالك واالموال العامة عن طريق ممارسة االقتصاد وصالحية خمولة مبقضى هذا القانون

ماددةية هةر ضواريان ثَيكةوة موتةعةلقن بةيةكةوة، نةك هةر يةكةو بة ماددةيةكى تايبةت، لةطةَل  6
 .رَيزم

 :جنومةنسةرؤكى ئةبةِرَيز 
 .كاك هيوا فةرموو

 :هيوا صابر أمنيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل ثرسيارَيك روومان تَي دةكات، كة دةسةآلتَيكى ضاودَيرى دادةمةدرَيت، ئَيمة ئَيستا ديوانى ضاودَيرى 
ياساى بؤ دابرَيت،  داراييمان هةية، دوو ديوانة ئايا باشرت نية ثةرلةمان بِريارى يةكطرترةوةى بدات دواتر

 .ئةوة ثرسيارَيكةو ضاوةِرَيى وةآلمى جةنابتانني
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوة دؤر بة ضاكى باس كراوة، ئةو ثرؤذةية بؤ ئةوةية برةماى ياسايي تةواوى هةبَيت بؤ يةكخسترةوةى 
ى دواتر ئةوةية كة ئيعالن ئةو دوو ديوانة، هةموو كارى فةنى تةواو بووة، ئةمةش كارَيكى ياسايية، هةنطاو

كردنى ئةو ديوانة، تؤدَيكيش ثةيوةندى بةوةوة هةية كة هةردوو وةدارةتةكة يةكبطرَيتةوة، ئةطةر دوو 
وةدارةتةكة يةكى طرت من دَلريام لةوةى كة يةك، دوو ِرؤذَيكى ثَى ناضَيت، ناَلَيم ضةند هةفتةيةك، 

ية و دةدانَيت، ئَيمةش هةموومان ئةو كةقيقةتة دةدانني ديوانةكةش دةبَيتة يةك ديوان، كاك بايزيش لَيرة
كة هةموو خةَلك ضاوةِرَيى ئةوة دةكةن، كة وةدارةتةكان يةكبطرنةوة، نةك تةنها وةدارةتى دارايى، بةَلكو 
هةموو ئةو وةدارةتانةى كة ماون، ئةوةش ويستى هةموو خةَلكة، كة هةر سَى وةدارةتةكة بةيةك جار 

 .ك شَيروان قسةت هةبوو؟ فةرمووئيعالن بكرَيت، كا
 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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ئيلغاى ديوانى رةقابةى ماىل دةبَيت كة لَيرة : بكةين، دةَلَيت 88ى ماددةى  3ئةطةر تةماشاى فةقةرةى 
ت كراوة، بؤية بة ثَيى دروست كراوة،  وة ئيلغاى نيزامى رةقابةى ماىل دةبَيت كة لة ئيدارةى سلَيمانى دروس

 .ئةو ياساية هةردووكيان تةوكيد دةبن، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .جرجيس فةرموو.كاك د
 :جرجيس كسن.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من تَيبيريةكى بةسيتم هةية كة لة مابةيرى عةرةبى و كورديةكةيةتى، لة كوردى دةسةآلت هاتووة، لة 
( تأسس سلطة الرقابة)نةهاتووة، لةبةر ئةوة لة عةرةبيةكةش وةكو كورديةكةى بَيت باشرتة بَلَيني  عةرةبى

 (.تأسس ديوان الرقابة) نةك
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 كاك خليل ئةوة شةرح بكة؟
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

سَلى ثرؤذةكة بة كوردى بؤ ئَيمة هاتووة، كوردى تةرجومة كراوة بةَلَى مويكةدةيةكى بةجَيية، ضونكة  ئة
بؤ عةرةبى، ئةوة جَيطاى دَلخؤشية أنشاللة هةموو ثرؤذةكان وا دةبَيت، لةبةر ئةوة كورديةكة موعتةبةرة، 

 .لةوَى ئيزافةى دةكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 ئةى ئةوةى كاك سعدالدين طوتى؟
 :دخليل ابراهيم حممبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ئةوةى كاك سعدالدين طوتى، يةعرى واباشرتة وةكو قانونةكانى ترة، ضونكة ئَيمة وا ضوويرة، هى يةكةم 
باسى تة يةية و ئيرشاى شتَيكة ناوة، دووةم باسى عائيديةتة، ئةمةش شتَيكى ئةساسيةو جةوهةرية، 

ةسَلى تةعديلةكةش هةروا بوو، هةر بة رةئيسى دةمج بكرَيت، ضونكة ئ 3ناتوانني لةطةَل ماددةى 
تةكةرورى كوردى بوو، ئَيستا سةر بة ريئاسةى مةجلسى وةتةنية، بؤ ئةهميةتةكة ماددةيةكى تايبةت بَيت 
باشرتة، ئةوةى تريش باسى جةوهةرى ئيشةكة دةكات بؤ ئةو ديوانة، وابزامن هةريةكةو ماددةيةكى 

 .كةينموستةقيل بَيت باشرتة، هيض دةمج نا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبداللةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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ِراستة لة كورديةكةى دةسةآلت هاتووة، ئَيمة لة ليذنةى ياساييدا ئةو دةسةآلتةمان يبرد بؤ ئةوةى تَيكةَلى 
ان و دةسةآلتى تةنيتيزى و دةسةآلتى دادوةرى، دةسةآلمتان هةية، دةسةآلتى ياسادان 3دروست نةبَيت، ئَيمة 

ئةوةش ئةطةر بكرَيت بة دةسةآلت ثَيمان شتَيكى ثةسةند نةبوو، لةبةر ئةوة دةسةآلتةكةمان يبرد، لة 
 .كورديةكة دةبواية يبضَيت، بةآلم بة داخةوة ييان نةداوة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .  كاك خليل فةرموو
 :يل ابراهيم حممدخلبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
يش دةنطمان بؤى دا و تةعرييتمان كرد، هةتا بة  1وةَلآل وةكو ئةوةى لةبريمة يمان نةدا لة ماددةى 

نووسرايش نةمان نووسيوة، لة راثؤرتى ليذنةى خؤمان دةنطيشمان بؤ دا، لةبةر ئةوة ئةو سوَلتةية يدمة 
 .ببَيت

 :مةنسةرؤكى ئةجنوبةِرَيز 
 .كاك فرست فةرموو

 :فرست امحد عبداللةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وشةى سوَلتة لَيرةدا فةرقى هةية، لةطةَل سوَلتةى تةشريعى و تةنيتيزى و دادوةرى، لة هةموو ئةجهيزةى 
يش موراقةبةى ماىل كة سوَلتةى نةبَيت ناتوانَيت هيض بكات، ئةو سوَلتةية بةو مةفهومة نية كة ئةو

سوَلتةى ضوارةمة، ئةوة سوَلتةى مالية و مةكدودة بة ئيش و كارى خؤى دمرى رةقابةى ماىل، لة دةوَلةتان 
لة هةموو دةدطا ماليةكان و سيستةمةكانيش ئةو وشةية هةية، من مويكةدةم كردووة كة بةكارهاتووة، 

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 : رىروان ناصح كيدشَيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوةى كاك خليل و كاك فرست طوتيان لة جَيطاى خؤيةتى بزةبت، بةآلم من دةمةوَيت ئةوة بَلَيم مةسةلةى 
شةخسيةتى مةعرةوى شتَيكةو مةسةلةى ميزانيةى موستةقيليش شتَيكى ترة، ئةوةى كة كاك سعدالدين 

مةعرةوى، ئةوة مةفهومى قانونى خؤى هةية، بةآلم موادةنةى ديوانى  ئيشارةتى ثَيدا مةسةلةى شةخسيةى
رةقابةى ماىل فةقةرةيةكة دةبَيت لة دمرى موادةنةى عامةى دةولة لة بؤ هةرَيم، بؤية شةخسيةى 
مةعرةوى و مودانةى ماىل دةبَيت لَيك جيابكرَيرةوة، لةبةر ئةوةى لة ئةسَل دا جياواديان هةية، دؤر 

 .سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةن بةِرَيز
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كةواتة ماددةكة وةكو خؤى دةخيةمة دةنطدانةوة، تةنها لوغوييةكةى كة ضاككراوة، كَى لةطةَليةتى دةستى 
تكاية كاك دلَير  3بَلرد بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، ماددةى 

 .فةرموو
 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 
 .ةجنومةنسةرؤكى ئبةِرَيز 

 .ديوان بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياقةوة دةبةسرتَيتةوة :3ماددةى 
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 (. اجمللس الوطنى لكوردستان ـ العراق)ترتبط الديوان برئاسة :3املادة 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .لة عةرةبيةكة دةَلَيت سةرؤكايةتى لة كورديةكة دةَلَيت ئةجنومةن،
 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 

 .ديوان بةئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياقةوة دةبةسرتَيتةوة: بةَلَى لة كورديةكة دةَلَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 جرجيس رةبتى بة ريئاسةتةوة هةية يان نا؟. كامةيان ِراست ترة؟  كاك د
 :س كسنجرجي. دبةِرَيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

برئاسة ) بة تةسةورى من وةك لة عةرةبيةكة هاتووة ئاوا تةواو ترة، ئةوةش هةر ثَيويستة وا مبَيرَيت 
 (.اجمللس الوطنى

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

خؤى كاك فرست شةركةكةى دا، ثَيى واية ئةطةر بَلَيى ئةجنومةنيش هةر ريئاسةية، بؤ ئةوةى  ئيشى 
 .ثةرلةمان تةفسري نةبَيت، تةكديد بكرَيت، كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
لة يى ئَيمة وةكو لة موناقةشةش دا هةر ريئاسةمان دانا، هةرضةندة لة هى عرياق ئةوةى ثةسةند كراوة، 

ى نيشتمانية، بةآلم وابزامن ئةوانة هةيئاتى ، ئةسَلى ثرؤذةكة ئةجنومةن(مبجلس الرواب)ئةويش دةَلَيت 
موستةقيلن تابع بة ثةرلةمان بَيت، ئةوا ريئاسة تةعاملى لةطةَل دةكات، لةبةر ئةوة برووسني يان 

 .نةنووسني وةك كاك فرست ئيشارةتى ثَي كرد هةر ريئاسة دةطرَيتةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك درار نوقتةى نيزاميت هةية؟ فةرموو
 :أمنيطاهر درار بةِرَيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ئَيستا ئةوانةى كة هةَلدةس ، بةشَيكيان دةَلَين ثَيمان باشة سةر بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بَيت، بةشَيكى 
تريش دةَلَين ثَيمان باشة سةر بة ئةجنومةن بَيت، يةكسةر بيخة دةنطدانةوة، ئةو يان ئةو بَيت، ضونكة 

 .شةى ناوَيت، دؤر سوثاسئةوة موناقة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

خؤى ئةسَلى ثرؤذةكة كة هاتووة، سةر بة ثةرلةمان بَيت يان سةر بة ئةجنومةن بَيت، قانونيةن ئةطةر 
طوتت سةر بة ئةجنومةن بَيت، يةعرى سةر بة سةرؤكايةتى بَيت، كَيشةيةك نية، ئةطةر بَلَيى سةرؤكايةتى 

ؤكايةتى، وة نةبَيت بَلَين بؤ خؤى لةوَى دانيشتووة بؤية، ئةطةر سةر بة سةرؤكايةتى دةبَيتة بةشَيك لة سةر
بَيت ئيستقالليةتى ئةوانة كةمرت دةبَيت، ئةطةر ضى عةمةليةن سةرؤكايةتى تةعاملى لةطةَل دةكات، ئةطةر 

ؤبَيتةوة، بيداتة بَلَيى ئةجنومةنيش هةر سةرؤكايةتية، خؤ ناكرَيت هةر راثؤرتَيك كة هات ثةرلةمان بؤى ك
 .  سؤدان خان فةرموو. ثةرلةمان، ئةوة هةر ناكرَيت

 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

سةرؤكى ديوانى رةقابةى ماىل بة قةرارَيك لة ريئاسةى : دا هاتووة و دةَلَيت 5لةبةر ئةوةى لة ماددةى 
ةنى نيشتمانى، يةعرى ئَيمة كؤدةبيرةوة و ناوَيك ئيقليم تةعني دةبَيت، ثاش هةَلبذاردنى لة ئةجنوم

ثَيم  ( يرتبط الديوان باجمللس الوطنى)دا  3دادةندرَيت، ئةوة وا تَيطةيشتووم، واتة لةسةرةوة لة ماددةى 
دا وا هاتووة، مةبةستيشمان لةوة نية كة هني بَيت، ضونكة ئةمة ياسايةو بؤ  5باشرتة، ضونكة لة ماددةى 

 .هةموو عومرى، دؤر سوثاس ثةرلةمان دةبَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةس تةنيا ئةوةى روون بكةمةوة، ئةوة ماناى ئةوة ناطةيةنَيت تؤ و وةديريش لَيرة متمانةى لَيت دةوَيت، 
هةروةها ثةرلةمانيش متمانةى لَيت دةوَيت، بةآلم ئريتيباتى بةرَيز رةئيسى ودةراية، رةبتى بةوةش نية، 

روونكردنةوةش بكةى، ئةو ماددةيةش فةرقى هةية لةطةَل ماددةكانى تر، متمانة لة هةر دةتةوَيت 
ثةرلةمان دةدرَيتة وةدير، دةدرَيتة سةرؤكى دادوةريش، دةدرَيتة سةرؤكى ككومةتيش، بةآلم هةريةكة 

 .رةبتى جَيى تةنيتيزى خؤيةتى، كاك سعدالدين فةرموو
 :عبداهلل سعدالدين مال عبداللةمالبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنِرَيز بة
وةكو دانان تةرشيحةكةى ( يرتبط)جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، سةرؤكى ديوان بة دةرةجةى وةديرة، ِراستة 

لة جانبى مةجلسى وةتةنية، لة جانبى ثةرلةمان دا، بةآلم ئريتيباتةكةى وةكو رةفةى تةقارير لة بؤ 
 .طةَل رَيزمريئاسةو سةرؤكة، خؤ ناكرَيت هةر بة هةمووى بَيت، لة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ةرمووكاك كامت ف
 :كسن جان كامت حممدبةِرَيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
وةَلآل تةقريبةن هةر ئةو ثَيشريارةى كاك درار بَيت، باش بوو كة لةطةَل ئةوةم ديوان ِراستةخؤ ثةيوةندى 

 .تؤكمة ترو باشرت بَيت، دؤر سوثاسبة سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة بَيت، بؤ ئةوةى كارةكانيان 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شَيخ اللة فةرموو
 :شَيخ اهلل شَيخ اللة ابراهيمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل من لةطةَل دةقى ثرؤذةكةمة كة هاتووة، هةروةكو خؤى مبَيرَيتةوة، ثَيم واية لة جَيطاى خؤيةتى و 
 . ت بةرامبةر بة ليذنةكة، مةبةستم كورديةكةية، دؤر سوثاسهَيزى دياترى دةبَي

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك بكر فةرموو
 :بكر فتاح كسنيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثرسيارَيكم هةية، ديوانى رةقابةى ماىل كَى لَيى دةثرسَيتةوة؟ تةبعةن ثةيوةندى بة ريئاسةى 
تة يةعرى ثةرلةمان ثةسةندى دةكات بة دؤريرةى دةنط، بةآلم لَيثرسيرةوة لة ثةرلةمانةوة هةية، ِراس

 .ئاداى ديوانى رةقابةى ماىل مةفرودة ريئاسةى ثةرلةمان لَيى بثرسَيتةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .  فةرموو طلعتكاك 
 :سيف اللة خضر طلعتبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ةرلةمان بةشَيكة لة ثةرلةمان، لةبةر ئةوة ئةو نةسة دوو شتى جياواد نية، بةو من ثَيم واية ريئاسةى ث
 .دةقة عةرةبيةش وابزامن ماناكةى تةواو دةبةخشَيت، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .ناصح فةرموو. كاك د

 :غفور رمضانناصح . دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ن بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياقةوة دةبةسرتَيتةوة، ديسانةوة لَيرةدا كة ديارى كراوة ديوا
ضاك بكةنةوة لة كورديةكةى دةمحةت نةبَيت، لة ِراستيدا بة هةموو ( ـ ) خةلةىل تَى دةكةوَيتةوة، ئةو 

ر ئةجنومةن نابةستَيرَيتةوة، ئةمة بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان دةبةسرتَيتةوة، لةبة
ديوانى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ )ئةوة مريش ثَيم واية دروست ترة برووسرَيت 

دةبةسرتَيتةوة، ئةوةيان دروست ترة لة رووى ياساييةوة، ضونكة جياوادى لة نَيوان ئةجنومةن و ( عرياق



 361 

ةن كةوا لة مةنةسةكة سةرؤكايةتى هةرَيم هةية، ئةجنومةن هةموومانني، سةرؤكايةتى ئةو سَى بةرَيز
دانيشتوون، لةبةر ئةوة من ثَيم واية باشرتة برووسرَيت بؤ سةرؤكايةتى، ئةمة ماناى ئةوة نية لة ثَيش 
ئةجنومةنى نيشتمانى ئةو بةرثرسيار نية، ئةو بةرثرسيارة، بةآلم لة ِرَيطةى بةرَيزتانةوة، لة ِرَيطةى 

ديوان بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى )ى دةكةمةوة سةرؤكايةتيةوةية، لةبةر ئةوة ثَيويستة و تةئكيد
 .ببةسرتَيتةوة، لةطةَل رَيزم( نيشتمانيى كوردستان ـ عرياق 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركي دؤؤسةردار صباح ببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دستان، بةآلم لَيرة كَيشةيةك هةية، ئَيمة لة من رةئيم ئةوةية، ببةسرتَيتةوة بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كور
طوتوومانة كة سةربةخؤيى دارايى و ئيدارى دةبَيت، ثَيم واية ئةطةر بَيت و ببةسرتَيتةوة بة  8ماددةى 

ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان، نابَيت ئةو ئيستقالليةتةى هةبَيت، بةَلكو ميزانيةكةى دةبَيت جودئَيك 
مان، يةعرى ناكرَيتة فةقةرةيةك لة موادةنة، وةكو هاوِرَيم كاك شَيروان باسى كرد، بَيت لة ميزانيةى ثةرلة

بةآلم دةكرَيت ئيستقالىل ماىل هةبَيت و ببةسرتَيتةوة بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان، 
 .دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبداللةبةِرَيز 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر
لة رووى ياساييةوة هيض جياواديةك نية، لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش ئةو دةسةآلتانةى لة ئةجنومةنى 
ثةرلةمانةوة وةرطرتووة، بؤية هيض ئةشكاليةتَيك دروست ناكات، ئةطةر بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانيش 

  .ببةسرتَيتةوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .عو ان فةرمووكاك 
 :(بانى مارانى)عبداللة قادر عثمانبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل لةبةر ئةوةى رةقابة هةية، خؤشتان دةدانن ضاوى خةَلكى دؤر لةسةر ئةو دةدطاية هةية، بؤية 
ةجنومةنيش مةجاىل قسة كردن بؤ هيض كةسَيك نةمَيرَيتةوة، فعلةن باشرتة بة ئةجنومةن ببةسرتَيتةوة، ئ

وابةستةية بة سةرؤكايةتى، خؤ ئةجنومةن و سةرؤكايةتى دوو شتى لةيةك جيا نني، بةآلم ئةطةر وا ثيشان 
دةدرَيت كة سةرؤكايةتى تايبةت بكرَيت، ِرةنطة جَيطاى قسةكردن بَيت، بؤية باشرتة ئةطةر بة ئةجنومةن 

 .ببةسرتَيتةوة دؤر بة قوةت تر دةبَيت، سوثاس
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 :ئةجنومةن سةرؤكىبةِرَيز 
 .كاك جرجيس فةرموو

 :جرجيس كسن. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةِراستى ديوان، بؤ خؤى ديوانَيكى موستةقيلة، تةئكيد لةوة دةكةيرةوة كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
مورتةبت بَيت، ضونكة دةسةآلتى هةرة بةردة لة هةرَيم، ئَيمة دؤر موناقةشةمان كرد كة بة شةخسى 

ئيسةوة مورتةبت بَيت، نةك بة ريئاسةت، بةآلم لةبةر دروفى هةرَيم، ئَيستا ئَيمة ئةوةمان طوت بة رة
ريئاسةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دا مورتةبت بَيت، بةرةئى من ضونكة ئريتيباتةكة بةس تةقدميى 

ى دةكرَيت، ئيرجا تةقاريرة، هةندَيك تةقاريرى تايبةت رةبت دةبَيت بة ثةرلةمانةوة، ئةوةش بؤ سةرؤكايةت
سةرؤكايةتى موخةيةرة، كة ثةرلةمان نايدات رةبتى بةوةوة هةية، بةآلم ئَيمة تةقارير دةنووسني بؤ 

 .سةرؤكايةتى ثةرلةمان، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

رجومةكة هةبَيت بة ِراستى، من رةئيم لةطةَل رةئى ئةو برادةرانةية كة دةَلَين دةبَيت ِرةنطة خةلةل لة تة
ئةو دةدطاية ثةيوةندى بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةوة هةبَيت، شتَيكى دؤر دؤر مةنتقية كة 

ن ثةيوةندى بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةوة هةبَيت، ضونكة ثةرلةمانى كوردستان طةورةتري
دةسةآلتى رةقابية لةو هةرَيمة دا، دؤر تةبيعية دةدطايةكى رةقابى تابع بة ئةجنومةنى نيشتمانيى 
كوردستان بَيت، نةك بة ريئاسةتى ثةرلةمانى كوردستان، لة دؤر تةشريعاتةكانيش ئةو مةسةينة يةكاليي 

 .ستان بَيت، دؤر سوثاسبووةتةوة، بؤية من لةطةَل ئةو رةئيةم كة سةر بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كورد
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك خليل فةرموو
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

جرجيس ئيشارةتى ثَيكرد، تةواو ديوانى رةقابة مةستةقيلة، تةبةعيةت، . ئةو مودوعى ئريتيباتة، وةكو د
نة دائريةيةكيشة لةوة، هيض سوَلتةشى لةسةر نية، تةنها  باسى تةبةعيةتى ئؤِرطانى نية، نة جودئَيكة لةوة،

ئَيستا بة ( رئيس احلركة التحررية)مةرجةعيةتة، عائيديةتة، ثَيشرت سةر بة رةئيسى هةرَيم بوو، بة ناوى 
سةرؤكايةتى هةرَيم دةبَيت  لة ناكيةى ئةوةى تةقارير بؤ ئةو دةدات، يان بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةن 

ت برؤ هةمان جيهةت ئيجرائى رةقابة بكة بِرؤ تةكقيقى رةقابة بكة بؤ فالن شت، يةعرى هةية، ثَيى بَلَي
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وا دةدانن بة ريئاسة عةمةىل ترة، هةتا تؤ نةنووسى هةر ريئاسةية و بة عةمةىل وا دةبَيت، ئَيمة ضةند 
 .،دؤر سوثاسدانيشترمان كرد لةطةَل هةردوو ثسثؤرانى هةولَير و سلَيمانيش هةر بةوة دةرضوون لة بري

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة، دةبَيت يةك شت روون بكرَيتةوة كة طوترا ئريتيباتى بة مةجلسى وةتةنى 
كوردستانةوة هةية، ئةوا ئريتيباتى بة ريئاسةتةوة دةبَيت، ضونكة قةت ناكرَيت راثؤرتى ديوانى رةقابةى 

اكلى ماوة راثؤرتَيك دةنووسَيت دةيداتة سةرؤكى هةرَيم يان دةيدات بة ماىل بَيتة ئَيرة، هَيشتا مةر
سةرؤكايةتى ثةرلةمان، هَيشتا وةدارةتةكة وةآلمى وةدارةتةكة نةهاتووة، ناكرَيت ئيحتيماىل غةَلةتى هةية، 
ئيحتيماىل ضاككردنةوةى هةية، بؤية ناكرَيت بةو شَيوة فراوانة شتَيك عةرد بكةى،كة ى نيهائى 

اتووة، هةمووى لَيرة دانيشتوون ثسثؤرن، ئةدموونيان هةية، ضةندين ساَلة دانان لةو ئيشانة، دةخيةمة نةه
 .دةنطدانةوة، دوو رةئى هةية لةسةر ماددةكة، يان دةَلَيى ئةوة يان ئةوة، سؤدان خان فةرموو

 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

َيرن، لة هةمان كاتيش دا تؤ دةتوانى ئةو تةقريرة بةدواداضوونى تةواوى بؤ ئةوان كة تةقريرى خؤيان دةه
بكرَيت، هةتا وةدارةتةكةش وةآلمةكةى دةداتةوة، دةيدةيتة ئةو ليذنة مةعرية و دةَلَيى تؤش بِرؤ 
بةدواداضوونى خؤى بؤ بكة، يةعرى شتةكة هةمووى هةماهةنطية لة يى جةنابتان بَيت ياخود لةيى 

 .بَيت هةريةك شتة، دؤر سوثاس ئةجنومةن
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوةى من تَيى دةطةم عيالقةى بة ليذنةوة نية، ئةو راثؤرتانة هيض عالقةيةكيان بة ليذنةكانى  
ثةرلةمانةوة نية، ئةو راثؤرتانة ئةطةر هيرى وةدارةت بَيت، ليذنة دةبَيتة مةككةمة، ئةطةر كؤتايى قةتعى 

ئَيستا . نة ببَيتة مةككةمة و تةكقيقى بؤ بكات، لة كؤتاييدا قةرارى مةككةمة دةبَيتبَيت، دةبَيت ليذ
دةخيةمة دةنطدانةوة، ثةيوةندى بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان، لة عةرةبيةكة كة هاتووة بة 

بة  ريئاسةت، كَى لةطةَل نةسة عةرةبيةكةية، دةستى بَلرد بكات كة دواتر هاتووة، كة ئريتيبات دةكات
كةس لةطةَل ئةوةن، كاك كمال دةَلَيت بيخةوة دةنطدان  36ريئاسةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةوة، 

وادح نية، كَى لةطةَل ئةوةية كة ديوانى رةقابةى ماىل ئريتيبات بكات بة ريئاسةتى ثةرلةمانةوة؟ ئةم جارة 
لةطةَل دةقة كورديةكةية؟ كة دةَلَيت  كةسن، ديارة يةكَيك ثةشيمان بووةوة، كَيية با بيَلَيت، كَى 33

ثةيوةندى بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةوة هةبَيت، دؤريرةية، بؤية بة دؤريرة ثةسةند كرا، ضاكى 
بكةنةوة لة عةرةبيةكة، بؤ مةعلوماتتان ئةو سيغةية ناطؤرَيت، نةوةكو سبةى يةكَيك بَيت تةفسريى بكات، 

يباتة كة بة ريئاسةتة، ئةوة قانونيةكانيش لَيرة دانيشتوون، تكاية ماددةى كوا راثؤرت نةهاتووة، هةر ئريت
 .، كاك دلَير فةرموو6

 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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ئاماجنى سةرةكى ديوان بريتى دةبَيت لة ضاودَيريةكى كارا لةسةر موَلك و ماَلى طشتى لة ِرَيطةى  :6ماددةى 
 .ثسثؤرى و دةسةآلتانةى كة بة ثَيى ئةم ياساية ثَيى دراوةثيادةكردنى ئةو 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يهدف الديوان أساسا اىل حتقيق رقابة فعالة على االمالك  واالموال العامة، عن طريق ممارسة  :6املادة 
 . والصالحيات املخولة له مبقتضى هذا القانوناالختصاصات 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
موَلك و )ئَيمة هيض تَيبيريةكمان نية، تةنها ئةوة دةقى كورديةكةى كةتةرجومة كراوة، طوتراوة لةسةر 

خؤى ئةمواىل عامة ئةمالكيش ( االموال العامةعلى االمالك و)لة عةرةبيةكة نووسراوة ( ماَلى طشتى
َيتةوة، ئةو كةليمة هةبَيت يان نةبَيت، هةر يةكة لة رووى قانونيةوة، لةبةر كورديةكة وا تةرجومة دةطر

 .كراوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك دلَير هيضتان هةية لةسةر ئةوة؟ فةرموو
 :قى شاوَيسدلَيرا اعيل ك. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .نية، دؤر سوثاس 6كمان لةسةر ماددةى ئَيمة هيض تَيبيرية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كةس قسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ فةرموو كاك شَيخ فتاح
 :فتاح عبداللة نقشبردىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بة لةنط وةَلآلهى ئةوةى من دةمةوَيت باسى بكةم، مومكيرة  ئيشى من نةبَيت، بةآلم من ئةو عيبارةتة 
 ثَيم واية( يهدف الديوان أساسا اىل حتقيق رقابة فعالة على االموال واالمالك)دةبيرم، ئةوةى كة نووسراوة 

بؤية من ثَيم واية باشرتة وابَيت،  (اهلدف من تأسيس الديوان أساسا لتحقيق رقابة فعالة على االموال العامة)
 .هةر ئةوةندةم مةبةست بوو، لةطةَل رَيزمدا

 :سةرؤكى ئةجنومةنز بةِرَي
 .ة دياد بَيت، كاك مجال فةرموو( أساسا)وةَلآلهى من مالكةدةى ئةوة دةكةم ئةو 

 
 :مجال حممد قاسمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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وةَلآل بة رةئى من، ئةمة دؤر دؤر وادكة ئةطةر هةر ئةمالك بَيت، ئةموال ناطرَيتةوة، بةآلم ئةطةر ئةموال 
دووكى دةطرَيتةوة، خؤ ئةطةر هةردووكيان هةبَيت دؤر باشرتة، ضونكة لة ناكيةى قانونى لةم بَيت ئةوا هةر

مةودوعانة دةتوانرَيت ئيستييتادةى ىَل بكرَيت بة شَيوةيةكى غةَلةت، بؤية تةواجودى هةردووكيان دؤر 
 .واردة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك حممد ناوت نةنووسى، بةآلم بؤ ئةخري جارة

 :حممد فرج امحدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

هيرةكةى من لةسةر ئةوةية كة تةكقيقى هةدةف نية، تةكقيق دائيمةن وةسيلةية، دةبَيت ئةم هةدةفة 
ديار بَيت ئايا بؤ شةفافيةتة، يان بؤ تةكقيقى عةدالةتة؟ يةعرى تةكقيقى رةقابة هةدةف نية، ئامانج 

ى تر، لةبةر ئةوة ئَيمة هةدةفةكة بكةين بة شتَيك كة بؤ تةكقيقى نية، وةكو وةسيلةيةكة بؤ شتَيك
 .شةفافيةت بَيت، تةكقيقةكة خؤى وةسيلةيةكة دةكرَيت بؤ شتَيكى موهيم تر بَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
دلَير هيض قسةيةكت هةية؟ كاك خليل قسةت هةية لةسةر قسةكانى كاك حممد فرج؟ دةى فةرموو . كاك د

 .كاك خليل
 :خليل ابراهيم امحدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةَلَى ديادةية، بةآلم ئةوةى ئةموال، ئةمواىل عامة مةعلومة قةدائيةن تةفسريى ديارة، هةروةها لة ( أساسا)
قةوانيريش ديارة، يةعرى ئةمالك ديادةية بة ِراستى، ئةوةى بةرَيز حممد فرج خؤى ئةمة هةدةفةكى 

راكردنى ضاودَيرى، ئةو قانونة هةمووى دةرضووة لةبةر ئةوةى كة ئةم دةدطاية كاراتر بَيت ئةساسية بؤ كا
 .و بةهَيز تر بَيت، لةبةر ئةوة، ئةوة هةبَيت بة رةئى من

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
قابة يهدف الديوان احملافظة على االمالك واالموال العامة عن طريق حتقيق ر)كاك خليل باشرت واية بوترَيت 

هةدةفةكة ئةوةية حمافةدة بكات  ،(فعالة ومبارسة االختصاصات والصالحيات املخولة له مبوجب هذا القانون
 .نورى فةرموو. كاك د. لةسةر ئةمواىل عامة

 :نورى مجيل تاَلةبانى. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ى االمالك واالموال العامة عن طريق ممارسة يكون الديوان رقيبا عل) :من سيغةيةكى ترم هةية ئةطةر بَلَيني
 .دؤر سوثاس، (املخولة له مبقتضى هذا القانون االختصاصات والصالحيات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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لةبةر ِرؤشرايى هةندَيك مويكةدات ئةو سيغةية باشرتة، كاك خليل بيخوَيرةوة بؤ ئةوةى بيخةيرة 
 .دةنطدانةوة

 :دخليل ابراهيم حممبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يهدف الديوان اىل احملافظة على االمالك و االموال العامة عن طريق ممارسة رقابة فعالة وفق  :6املادة 
 .االختصاصات والصالحيات املخولة له مبوجب هذا القانون

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
رد بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو موقتةرةكةية دةستى بَل

 .تكاية كاك دلَير بيخوَيرةوة 5نورى لةطةَل دانية، بة دؤريرةى دةنط ثةسةند كرا، بؤ ماددةى . بةس كاك د
 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ادى ئةجنومةنى نيشتمانيى سةرؤكى ديوان بة بِريارى سةرؤكايةتى هةرَيم و لةسةر ثَيشري: 5ماددةى 
كوردستان بة دؤريرةى دةنطى ئةندامانى دادةمةدرَيت، بة ثلةى وةديرو هةموو ماف و ئيمتيادَيكى وةديرى 
هةية سةبارةت بة مووضةو دةرماَلةو خانةنيشيرى خزمةت و دةسةآلتى وةديرى دارايى سةبارةت بة 

ارى دووبارةبوونةوةى هةية بة دؤريرةى دةنطى ساَلةو بو 6بوودجةو ميالكى ديوان و ماوةى سةرؤكايةتى 
ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةو نابَيت لة ماوةى سةرؤكايةتيةكةى دا لةسةر كار يبربدرَيت، 

 .دةبَيت ِرةدامةندى دؤريرةى دةنطى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان بَيرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .مووكاك خليل فةر
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يعني رئيس الديوان بقرار من رئاسة االقليم و بناء على ترشيح اجمللس الوطنى الكوردستانى : 5 املادة
بأكثرية أعضاءها و يكون بدرجة وزير وله حقوق وامتيازات الوزير فيما يتعلق بالراتب واملخصصات 

 6وله صالحيات وزير املالية فيما يتعلق بشؤون الديوان ومالكه وموازنته، ومدة رئاسته  والتقاعد واخلدمة
سنوات قابل للتجديد و موافقة أكثرية أصوات أعضاء اجمللس الوطنى الكوردستانى ، وال جيوز عزله يف مدة 

 .رئاسته اال مبوافقة أغلبية أصوات أعضاء اجمللس الوطنى لكوردستان ـ العراق
 :سةرؤكى ئةجنومةنز بةِرَي

 كاك خليل هيض تَيبيريةكتان هةية؟ 
 
 
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .ليذنةى ياسايى هيض تَيبيريةكيان لةسةر ئةو ماددةية نية

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .دلَير فةرموو.كاك د

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك.دبةِرَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكى بةِرَيز 

ليذنةى دارايى هةست دةكات يسةنطيةك و لةنطيةك هةية لة داِرشترى ئةو ماددةية، جطة لةوة ئَيمة ثَيمان 
 :ضاكة خاَل بةند بكرَيت و بةو شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

ستان بة ـ سةرؤكى ديوان بة بِريارى سةرؤكايةتى هةرَيم و لةسةر ثَيشريادى ئةجنومةنى نيشتمانيى كور 1
 .دؤريرةى دةنطى ئةندامةكانى دادةمةدرَيت

ـ ثلةى وةديرو هةموو ماف و ئيمتيادَيكى وةديرى هةية سةبارةت بة مووضةو دةرماَلةو خانةنيشني و  8
 .خزمةت

 .ـ دةسةآلتى تةواوى هةية سةبارةت بة بوودجةو ميالكى ديوان 3
ردستان بؤى هةية بة دؤريرةى دةنط تةنيا بؤ ساَلةو ئةجنومةنى نيشتمانيى كو 6ـ ماوةى سةرؤكايةتى  6
 .ساَلى ترهةَلى بذَيرَيتةوة 6
ـ لة ماوةى سةرؤكايةتيةكةى دا بة بَى ِرةدامةندى دؤريرةى دةنطى ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى  5

 .كوردستان ينابرَيت
 .ثَيم باشة بةو شَيوةية بَيت، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
( قرار) ، بةآلم كردووتة ضةند خاَلَيك، لة نةسةكةى تر دةرنةضووة، بةآلم لة عةرةبيةكةى عةيرى شتة

جرجيس .   كاك دكةس قسةى هةية، (اعضاءه)ببَيتة  (اكثرية أعضاءها)كاك خليل، ( مرسوم)دةبَيت ببَيتة 
 .قسةى هةية فةرموو

 :جرجيس كسن.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

الجيوز عزله اال ) سةر نوقاتةكانى كاك دلَير نية، بةآلم مالكةدامت لةسةر ئةوة هةية كة من مويكةدةم لة
من ثَيشريار دةكةم كة بة دوو لةسةر سَيى دةنطى ( مبوافقة اغلبية أعضاء اجمللس الوطنى لكوردستان

مةلة ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى بَيت، بةخؤى ئيشةكة ئيشَيكى قورسةو ئيشَيكى واية موكتة
خاسةتةن بة نيسبةت هةردوو كيزب، ِرةنطة بضَيتة ناو دؤر مةوادعى تر، لةبةر ئةوة دةبَيت سيقةيةكى 
تةواوى هةبَيت بة خؤى وة نةترسَيت لةوةى كة بةيانى فكرةيةكى موعةيةن يان كيزبَيكى موعةيةن 

بكات، بؤ ئةوةى عةدىل  بتوانَيت عةدىل بكات، دةبَيت فعلةن دوو لةسةر سَيى ئةندامان موافةقةى لةسةر
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نةكةن، لةبةر ئةوة بة تةسةورى من عةدلةكةى دةبَيت قوةتَيكى موعةيرى هةبَيت و نةترس بَيت، سيقةى 
 .بة خؤى هةبَيت كة ئيش و كارى خؤى بة جدى بكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .م، كاك ديلمان فةرمووئةوة مويكةدةيةكى باشة، بةآلم با موناقةشةى بكةين دواتر من رةئى خؤم دةَلَي

 :(ديلمان ئامَيدي)حممد امحد صاحلبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ى لةطةَل بَيت، ضونكة (ملرة واحدة) ثَيشريار دةكةم (  سنوات قابل للتجديد 6مدة رئاسته : )ئةوةى دةَلَيت
ةم كة دوو لةسةر سَيى دةنطى ساَل، شتَيكى موهيمة با بؤ يةك دةور بَيت، هةروةها لةطةَل ئةو 2دةبَيتة 

ئةندامانى لةطةَل بَيت، ضونكة هةم ئةم دةدطاية هةم رةئيسةكة طرنطى خؤى هةية، باشرتة دؤر جار 
ئةغلةبيةكى بةسيت دَيت كة ئيجابى نابَيت، لة يى من تؤدَيك ئيزديواجيةتى سوَلتة دروست بووة 

رشيحةكة يى ثةرلةمانة، خؤى تابعى ثةرلةمانة، بةرامبةر ئةم دةدطاية، تةعني لةيى سةرؤكى هةرَيمة، تة
هةردوو جَيطرةكةش لةييةن ثةرلةمانةوة تةرشيح دةبن، سوَيردةكةش لة ثةرلةمان دةخوَيرَيتةوة، بؤية 
ثَيشريارى من ئةوةية تةعيرةكةش هةر لةييةن ثةرلةمانةوة بَيت، يةعرى وةكو هةر ياسايةكى ديكة 

 .رَيم بَيت، دؤر سوثاسئيقرار موسادةقةى سةرؤكايةتى هة
 : سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك جرجيس موداخةلةيةكت هةبوو؟ فةرموو
 :جرجيس كسن.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

من كةوا دةَلَيم، تةبعةن تةبيعةتى ثةرلةمان دةدانني لة دوو كيزب ثَيكهاتووة، ئةوة لةطةَل ئيش و كارى 
دةمحةتة، يةعرى هةر كيزبَيك لةو كيزبانة بِرَيك لة وةدعةكةى تَيك دا كة ديوانى رةقابةى ماىل بِرَيك 

وةَلآل بة ئةغلةبيةتى ئةسوات عةدىل دةكةن، بؤ : شتَيكى موعةين ثةيدا بوو، يةكَيك ثةيدا دةكات دةَلَيت
ةكات، ساَلى خؤى تةواو د 6خؤى لة ديوانى رةقابةى ماىل ئةسَلةن لة هةموو دونيا عةدل نية، كة دامةدرا 

بةآلم لَيرة وةكو طومتان با عةدل هةبَيت، نةوةكو شتى موعةين هةبَيت،لةبةر ئةوة من تةئكيد دةكةمةوة 
لةسةر ئةوة،بة باشى دةدامن بؤ ئةوةى ثشتطرييةكى تةواو لة رةئيسى ديوان بكرَيت، بؤ ئةوةى تووشى 

بة خؤى هةبَيت، لةم دروفةى كة هةندَيك شت نةبَيت، ئيزافةى دوو لةسةر سَيى بكرَيت بؤ ئةوةى سيقةى 
ئَيستا ئَيمة تَييداين، دروفى طةندةَلى تةواوة، يةكجار دؤرة، خةريكة بةرةو نةهيبةمان ببات، ئةو نةهيبةش 
ئَيمة دةدانني ضيةو لة كوَى دَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر ئَيوة سةيكياتى كامل  بة تةواوى نةدةنة ديوانى 

شكلة دةمَيرَيت، ئَيمة با بة جدى بضيرة ناومةودوع، هةندَيك خاَلى  رةقابةى ماىل باوةِربكةن هةر بةو
 .تريش هةية، بةآلم جارَى ئةو خاَلة با تةسبيت بكةين، بؤ ئةوةى بتوانني باشرتين بةرنامةمان هةبَيت

ِراستة ئةمة يةك لة هةدةفةكانى ئَيمةية، بة قوةت بَيت، بةهَيز بَيت، سةربةخؤ بَيت، هةروةها 
ى بةجَى بهَيرَيت، بةآلم يةك شت دةَلَيم من خؤم دام نابوو ئةخري كةس قسةى بكةم، بةآلم ئةو ئةركةكانيش
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موشكيلةى كة هاتووة، ئؤتؤماتيكيةن ئةطةر ئيقراريشيان نةكرد ئةو ئيقرتاكةى تؤ، هةر وا دةطةيةنَيت، 
كةسن،  20ت، ئَيستا دةنط كةمرت بَيت نابَي 54واتة ئةطةر ( أغلبية أعضاء اجمللس) ضونكة كة نووسراوة 

 .لةو هةشتا كةسة ديسان دةكاتة دوو لةسةر سَيى، بةآلم موقتةرةكةكةت دوايى دةخيةمة هيرةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك حممد فرج فةرموو
 :حممد فرج امحدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

موويةتى، وة ثَيكهاتةكةشى ئةوة خاوَيرة، ئَيمة سةيرى ثةرلةمان بكةين كة نوَيرةرى خةَلكى كوردستان هة
ئةطةر ئةمِرؤ تؤدَيك ئيعتيبارات هةبَيت ئةوا سبةى ئةو ئيعتيباراتانة كاَل دةبَيتةوة، خاَلَيكى تر، ئَيمة كة 
دةَلَيني سةرؤكى هةرَيم دةسةآلتى باآلى تةنيتيزية، ئَيستا لَيرة ثةرلةمان كة سوَلتةى تةنيتيزيةو يةكةم 

دةكات و تةعيرى دةكات، من ثَيم واية ثَيضةوانةكةى دروستة، بةآلم بؤ؟ ضونكة  دةسةآلتة تةرشيحى
ئيسدارةكة هةر سةرؤكى هةرَيم دةيكات، وةكو بَلَيى تةكسيلى كاسَلة، ئةوةش هةر دروست دةبَيتةوة كاتَيك 

َيكى كة ثةرلةمان هةر قةرارَيك دةدات، ئيسدارى نيهائى هةر سةرؤكى هةرَيم دةيكات، لةبةر ئةوة شت
سروشتية، ئةو تةرشيح بكات و ئةم ئةوةى بكات، خاَلَيكى تر ئَيمة وةكو وةديرَيكى سروشتى مامةَلةى 
لةطةَل بكةين، يةعرى سَى لةسةر ضوار ئَيمة دامانراوة بؤ شتى موهيم، بؤ منوونة بؤ يبردنى، بؤ طؤريرة 

مةسةلةن، يةكَيك كة بيخةيتة  ثةرلةمان، بؤ سيقة سةندنةوة لة ئةجنومةنى وةديران، يةعرى ناكرَيت
ئاستى وةدير ئةو هةموو شتةى ثَى بكرَيت، هةروةكو وةدير مامةَلةى لةطةَل دا بكةين، شتَيكى دروستة 

 .لةطةَل ئةو تةركةى كاك ديلمان دام كة بةرثرسى ئةو دةدطاية تةنها يةك جار بَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .نورى فةرموو. د
 :تاَلةبانى مجيل نورى. د بةِرَيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
من ثشتطريى لة راثؤرتى ليذنةى دارايى دةكةم، تةنها ئةوةندة دةَلَيم كةوا ناولَيران و يبردنى بة دوو 

 .لةسةر سَيى ئةندامانى ثةرلةمان بَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك حممد فةرموو
 :ارحممد ككيم جببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل مريش تةئيدى كاك حممد  فرج دةكةم، ضونكة  دذيةكيةك دةبيرني، يةكةم جار ثةرلةمان تةرشيحى 
ساَلى ديكة بة دةست ثةرلةمانةوة بَيت، يةعرى هةر لة ييةن ثةرلةمانةوة  6دةكات و لة خوارةوةش بؤ 

دةكات، بةآلم لة خوارةوة نووسراوة ثةرلةمان يى دةبات لة  بَيت، يةكةم جار ثةرلةمان دايرانَيت تةرشيحى
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ساَلى ديكة ثةرلةمان دةيكات، جا يان ئةوةى سةرةوة  6كاتَيك ئةطةر ثَيويست بوو، يان بؤ تةجديدى بؤ 
ضاك بكةنةوة لة ييةن ثةرلةمانةوة بَيت، سةرؤكى هةرَيم ثَيشريادى دةكات و تةرشيحى دةكات ئةو كات 

 .ى بؤ دةدات، ئةوة ضاك بكرَيتةوة هةر باشة، دؤر سوثاسثةرلةمان دةنط
 : سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .شريين خان فةرموو
 :شريين عبدالرمحن ديرؤبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل مريش تَيبيريم هةية لةسةر تةرشيح، كة بة تةئكيد ئةو شةخسةى دةبَيتة رةئيسى ديوان دةست 
لة دواى مةرسووم ريئاسةتى ئيقليم بَيتة كرن، بةس تةرشيح لَيرة ديار نية، يةعرى ئَيمة نيشان دةكرَيت، 

وةكو دةدانني ئةجنومةنى نيشتمانى دةنطى بؤ دةدةين نةك تةرشيحى بكةين، نادامن بةديلَيك هةية ثَيش 
 .ؤر سوثاستةرشيح يان نا،يةعرى موافةقةى بكات و تةسديقى بكات، ضونكة ئاليةتى تةرشيح ديارنية، د

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
من  ئةوةندة دةَلَيم كَى تةرشيح دةكرَيت، موهيم نية، خؤ لَيرة قةرارى لةسةر دةدرَيت، جا ريئاسةتى 
ثةرلةمان بَيت يان ككومةت بَيت، بةآلم ئؤتؤماتيكيةن ئةوة هةر ِراوَيذى لةسةر دةكرَيت و موناقةشةشى 

خؤ هةر لة ثةرلةمانة، يةعرى مةركةدَيكى موهيمى هةية رةئيسةكة كةس لةسةر دةكرَيت، بةآلم بِريارةكة  
لة خؤيةوة ناتوانَيت ئةوة تةقيم بكات، تةقيمةك دةبَيت بة طيتتوطؤ كردن لةطةَل سةرؤكى هةرَيم لةطةَل 
سةرؤكى ككومةت، لةطةَل هةموو ييةنة ثةيوةندارةكان، بةآلم دواتر لَيرة موناقةشةو متمانةكة دةدرَيت 

ى كة بوو بة قةرار سةرؤكى هةرَيم وةكو ئةوانى تر بة مةرسوم دةرى دةكات، شتةكة يةعرى هةيئاتى ثَي
موستةقيلة بةو شَيوةية دةبَيت، بةآلم برووسى سةرؤكى هةرَيم تةرشيحى دةكات رةبتت بةوَى كردةوة، 

رارى نيهائى لةسةر نةنووسرَيت مةعلومة و عورفة بة ِراوَيذ يةكَيك تةرشيح دةكرَيت و لَيرة ئَيوة قة
 .دةدةن، كاك ا اعيل فةرموو

 :عبداهللا اعيل حممود بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مريش هةر لةطةَل ئةوةم يةك جار بَيت دةورةكةى، جارَى ئةو كةسةى دادةندرَيت دةبَيت كَى بَيت، يةعرى 
ة رةقابةى ماىل دةرضوو بَيت، ئةوجا بةِراستى مةرجَيكى بؤ دابردرَيت ئةو كةسةى كةدادةندرَيت، خؤى ل

ئةو كةسة دابردرَيت، بووة كةسَيك دابردرَيت كة لة دادطا ئيتيهام كرابَيت؟ يان دةستى هةبوو بَيت لة 
 .ثَيشَيلكاريةك، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
يةعرى ( قابل للتجديد)ى بؤ يةكجار وابزامن كاك دلَير داواى كرد، ئةوة غةَلةتة، بةآلم بؤ غةَلةتة؟ دةَلَي

ديسان ئَيوة دةنطى بؤ دةدةنةوة، خؤ ئةوة تؤماتيكيةن نابَيت، ديسانةوة دَيتةوة ئَيرة و بؤ دووةم جار 
تةرشيح دةبَيتةوة و دةنطى بؤ دةدرَيت، بةآلم ئةطةر سةرؤكى ديوانةكة لَيهاتوو و سةركةوتوو بوو، تؤ 
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تر نةبَيت، مةجبور دةبى يى ببةى يان دةبَيت قانونةكة بيخةيتة ناو قانونةوة بؤى نية لة يةكجار ديا
هةموار بكةيةوة، كة طوتت بؤى هةية جارَيكى تر ئةوا لَيرة دووبارة هةَلى دةسةنطَيرى كة باش بووة يان 

 .خراث بووة، فةرموو كاك ا اعيل
 :عبداهلل ا اعيل حممودبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ةعرى بؤ يةكجار دابردرَيت، كة جارَيكت دانا نةبَيتة جارَيكى تريش نةِروات لةوة من بزةبت وا دةَلَيم ي
 .دياتر

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
من عةكسى قسةى تؤم نةطوت، بةآلم دوو، سَى كةسى تر هةبوون كة قسةيان كرد درَيذةى كَيشا ، كاك 

 .سعدالدين فةرموو
 :مولودعبداللة مالسعدالدين مالبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
وحقوق ) بةسة، ئةوةى ناوَيت ( ويكون بدرجة وزير) من هةندَيك شت هةية بة ديادى دةدامن، يةعرى 

وله ) ئةوانةى بؤضية؟ هةروةها ( وامتيازات الوزير فيما يتعلق بالرواتب واملخصصات والتقاعد واخلدمة
ناوَيت، بة دةرةجةى وةدير كافيةو تةواو، خاَلَيكى  ئةوةشى( صالحيات وزير املالية فيما يتعلق بشؤون املالك

تر لةطةَل رةئى برادةرامن كة خؤى تةرشيح دةكاتةوة بؤ جارَيك يان دوو جار يان دياتر لة جارَيك، ئةوجا 
ثَيويستة ئةوة تةكديد بكرَيت ضةند جار بؤى هةية رةئيسى ديوان خؤى تةرشيح بكاتةوة، خاَلَيكى تر لة 

سَى ئةغلةبية هةية، ئةغلةبيةى بةسيت هةية، ئةغلةبيةى موتَلةق هةية، ئةغلةبيةى بارةى ئةغلةبية، 
ساكق هةية، ئةغلةبيى ساكق نايةت لَيرة، بةآلم بةيى كةمى لَيرةدا تةكديدى ئةغلةبيةى بةسيت و 

+  50موتَلةق بكرَيت، ئةوةى دةوَيت، ضونكة كة تؤ طوتت ئةغلةبية كيسابى كزورى ئةسَلى دةكةى، ئةوجا 
 . ى دةكةى، ئايا ئةغلةبيةى موتَلةق دياترة؟ دواتر تؤ كيسابى ئةغلةبيةى بةسيت يان موتَلةق دةكةى؟ 1

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
كة دةَلَيى وةدير يان سةيكياتى : كاك سعدالدين، ثَيويستى بة وةآلم دانةوة هةية قسةكانى تؤ، يةكةم

ئةمانة هةمووى ....... ثَيويست دةكات كة كقوق و ئيمتيادات ووةدير، كة تؤ دةَلَيى وةدير بةسة، نا دؤر 
برووسرَيت، غةيرى وةديرى مالية كةسى تر بؤى نية ئةبواب نةقل بكات يان لة فةسلَيكةوة بؤ فةسَلَيكى 
ترى بةرَيت، لةبةر ئةوة ئةو سالكياتةى دراوةتَى، سةيكياتى سةرفى ميزانيةى خؤى دةدرَيتَى، لةبةر ئةوة 

ديدة دؤر دةرورية، ئةغلةبية ئةوةية، ئةغلةبيةى ساكقة نية، ئةوةَلةن قانونيةكان كة ئةو تةك
دايانِرشتووة دةدانن، ئَيمةش ثَيشرت ئاطادارين لةو شتانة، ئةو جوملةيةى كة دةرورية، ئةطةر نا دةبَيت بة 

وةكو ئَيستاى ىَل دَيت،   هةموو شتَيكةوة بطةِرَيتةوة بؤ وةديرى مالية، ئةطةر نا ئةو ئيستقالليةتةى نابَيت
ئةكسةريةى ساكقة لة موستةلةكاتى قانونى دا نية، : دووةم. ئةى ئَيمة ئةو قانونة بؤ دةردةهَيرني؟
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ئةكسةريةى بةسيتة  و موتَلةق هةية، بةآلم ئةوة لة جةريدة هةية، لَيرة نية، ساكقة ضية؟ فةرموو كاك 
 .سعدالدين بؤم شةرح بكة

 :عبداللة مولودمالسعدالدين مالبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةش، سَى لةسةر ضوارى ئةوة دةبَيتة ئةكسةريةى ساكقة، بةآلم  6ساكقة ئةوةية كة دةبَيت كة كردتة 
 .دةكرَيت 1+ 50ئةغلةبيةى بةسيت و ئةغلةبية موتَلةقة هةية كة كيسابى كزور دةكرَيت ئةوجا 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
سَى لةسةر ضوار ناطرَيتةوة، سَى لةسةر ضوار ئةغلةبيةى سَى لةسةر ضوارة، دوو لةسةر  ئةغلةبيةى ساكقة

ئةغلةبيةى بةسيتة كزور (  1+ 50)سَى ئةغلةبيةى دوو لةسةر سَيية، ئةغلةبيةى موتَلةقة ئةوةية كة 
 .دةكرَيت، ئةو دووة هةية لة قانون دا، كاك رؤميؤ فةرموو 1+ 50ضةندة؟ ئةوجا 

 :ؤ كزيران نيسانرؤميبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

جرجيس، كة دوو لةسةر سَيى ئةندامانى ثةرلةمان دةنطى بؤ بدةن، . من دواى ثشتطريى خؤم بؤ رايةكةى د
بة ثَيضةوانةوة من تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة، بةِراستى خؤ ديارة لةبةر ئةوةى ئةم ثؤستة ثؤستَيكى 

كردنةكةى، لة كقوق و ئيمتيادات، هةر لة سةيكياتى كة سةيكياتةكةى  طرنط و كةساسة، هةر لة تةعني
ساَلة قابيلة بؤ  6لة ئاستى وةدير دابَيت لة ئيش و كارةكانى، بةِراستى ماوةى سةرؤكايةتيةكةى كة دةَلَيت 

تةوة، دووبارةكردنةوة، ئةو تةجديدة دؤر دةطرَيت، دةتوانَيت بؤ جارَيك و دوو و سَى جار خؤى تةرشيح بكا
من دةثرسم ئايا ئةم تةجديدة تةئكيدى لةسةر بكةيرةوة، ئايا بؤ جارَيكة يان ضةند جارة؟ ثَيشم واية بؤ 

 .يةك جار بَيت باشرتة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركي دؤؤسةردار صباح ببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

د لة طةَل ئةوةى نيمة يةك جار بَيت، ئةو شوَيرة كةساسانة بة تايبةتى رةقابةى جارَى لة ناكيةى تةجدي
ماىل يان هةر شَيوادَيكى كَيشةى طةندةَلى ثَيم وا نية كارَيكى ئاسان بَيت، كةسَيكى كةفوئى فةعال بؤ ئةو 

ضانسى ئةوةى  ثؤستانة بدؤدرَيتةوة، كة  يةكَيكت دؤديةوة باش بوو و ئيشةكانى بة باشى بةِرَيوةبرد بؤ
له امتيازات حقوق  وامتيازات : )نةبَيت جارَيكى ديكة ئةو ثؤستة بةِرَيوة ببات، خاَلَيكى تركة دةَلَيت

ئةوة ديادة، لةبةر ئةوةى راتب و موخةسةسات رةواتب و  (فيما يتعلق بالرواتب واملخصصات......... الوزير
الجيوز عزله يف مدة رئاسته اال : )عةدل كة دةَلَيت ئةوة خؤى كقوق و ئيمتياداتة، خاَلَيكى تر لة ناكيةى

بة رةئى من هةموو خاَلةكان دةست نيشان بكرَيت، لة ض كاَلةتَيك ثةرلةمان عةدىل  (مبوافقة أغلبية االصوات
 :ئةوةى دةكات، عةدىل سةرؤكى ديوان دةكات، ئةطةر ئيجادةم بدةي ضوار كاَلةمت ديارى كردووة
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 .هامـ التقصري يف اداء امل 1
 .ـ ارتكاب جناية او جنحة 8
 .ـ  اتهام بفعل يتناقض مع اهداف الديوان 3
ـ ئةوة ثَيشريارَيكى نوَيية، كةق واية لةمةوي لة ِرؤشربريى بةِرَيوةبردنى وآلت ئةو فةقةرةية ئيزافة  6

بة، ياخود بكةين، لةبةر ئةوةى ئَيمة كَيشةيةكمان هةية لة دؤر لة وةدارةتةكان، ئةوةى مةسةلةى تةكةدو
هةندَيك بِريار لة هةندَيك شوَين ناَلَيم هةموو، دةردةضَيت بة ثَيى ئيرتيماى كيزبية، بؤية ثَيشريار دةكةم 

 .دؤر سوثاس (على صدر عن وعى القرار فيه متييز على أساس فكرى أو الساسى) كاَلةتَيك ئيزافة بَيت 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

، بةآلم خؤى كة طوتت ثةرلةمان عةدىل دةكات، ئةوة ثَيويست ناكات، لَيرة كاك سةردار قسةكانت بة جَيية
خؤى ئةسبابةكة لَيرة عةرد دةكرَيت، قةناعةتتان ثَيى هات دةنطى بؤ دةدةن، ثَيويست ناكات شةركى بكةى، 

دةدرَيت،  ئةوة وا نية بَلَيى مودةفَيكةو شروتةكانى هني بكةى، لَيرة كة طوتت ثةرلةمان، لَيرة قةرار لةسةرى
كةسةكة يان ييةنةكان كة تةقدمييان كردووة، ثةرلةمان كة قةناعةتى ثَيى هات دمرى ئةو شتانةية كة  10

 .خةَلك دةنطى بؤ دةدات يى ببةن، قةناعةتى ثَيى نةهات متمانةى ثَيى تادة دةكاتةوة، كاك رشاد فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ساَل و بةس، ئةوة رةئيسى ديوان دةرفةكة بة قانون  6ساَلة كراوة بَيت، نةوةكو  6ثَيشريار دةكةم، ئةو من 
ساَل جارَيك ديسان  6تةعني دةبَيت، ئةطةر ئاداى باش بوو، كةفائةتى باش بوو، با ئيستمرار بكات، بؤ 

ساَل دؤر دؤرة  6اكيش نةبوو، بَيتةوة ناو ثةرلةمان و تةرشيح بكرَيتةوة و دةنطى بؤ بدرَيت، ئةطةر ض
مانةوةى با خيالىل ساَلَيك يبربدرَيت، دواتر بة نيسبةت عةدليشى كة بة ِرَيطاى ثةرلةمانةوة دةبَيت، 

ضونكة ئيحتيمايت هةية، خوا نةكات  (أو بقرار صادر من جهة قضائية)فةقةرةيةكى بؤ ئيزافة بكرَيت، 
لةسةر تةسجيل بكات و مومكيرة قةرارَيك دةردةضوَيريت بة شتَيك بوو داواكارى طشتى بؤى هةية دةعواى 

 .ددى وى، ئةو كات تؤ بَلَيى تةعارود نةكات لةطةَل ثةرلةمان؟ دؤر سوثاس
 : سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك مجال فةرموو
 :مجال حممد قاسمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

فراوان و بة بريَيكى تادةوة بري لةم بابةتة بكةيرةوة، من لةم بابةتة كةد دةكةم ئةطةر بة شَيوةيةكى 
تةبيعى لة سيستةمى ئةمريكى بؤ هةر كارَيك لةم بابةتانة سةرؤكى هةرَيم كةسَيك دةست نيشان دةكات و 
تةرشيحى دةكات، ئةو كةسة ئةطةر دَيتة بةردةمى ثةرلةمان، دةبَيت ثةرلةمان تةبةنى بكات، كة ثةرلةمان 

كى هةرَيم تةعيرى دةكات، تةبيعى ئةم سيستةمة، سيستةمَيكى دؤر ضاكة كة دةبَيت تةبةنى كرد، سةرؤ
كةسَيك تةرشيح بكات كة دوو لةسةر سَيى دةنطى ثةرلةمان بَيرَيت، يةعرى لةسةر برةماى كيزبايةتى و 
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هةر ( ؤئةليكس بان)بؤ مانةوةى شةخسيةتَيك لةم بابةتة، : ئةو شتانة نية، بؤ كارَيكى لةم بابةتة، دووةم
ساَل هةر ئةم موهيمةيةى هةبووة،  15ةوة ضوومةتة ئةمريكا، ثَيش مريش بة  1614لةوةتةى من لة 

ساَل جارَيك كة ككومةت دةطؤرَيت يان ككومةتَيكى  6هةتا ئَيستاش هةر ئةو موهيمةيةى هةية، هةموو 
يةك دروست نةبَيت لةسةر تادة دَيت، ئةو ناهَيررةوة بةردةمى ثةرلةمان، هةتا قةناعةت و هةتا موشكيلة

شةخسيةتى، جارَيكى تر ئةو شةخسة نايةتة بةردةمى ثةرلةمانةوة بؤ ئةوةى كارةكةى ثَي بسثَيردرَيتةوة، 
لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَيت مةجالةكة فراوان بكةين لة بةردةمى ئةو شةخسة، بؤ ئةوةى ئةو شخسة بتوانَيت 

وو خةَلك بة دةست بَيرَى و هةموو خةَلك سوور بَيت كارى خؤى بة شَيوةيةك بكات كة ِرةدامةندى هةم
لةسةر ئةوةى كة مبَيرَيتةوة، لةبةر ئةوة من لةطةَل يبردن و دوو ساَل و دوو جارو ئةمة نيم، شةخسيةتَيك 
لةو بابةتة كة دروست بكةى كة ئيشرافى ئومورى ماىل و ئيمكانيةتى دةوَلةت و تةقديرى ثارةو ئةو 

مة دةبَيت مبَيرَيت، ضونكة دروست كردنى شةخسيةتَيك لةو بابةتة، شارةدايةك لةو شتانةى ىَل دةكات، ئة
بابةتة كارَيكى ئاسان نية، من لةطةَل ئةوةم لة ييةن سةرؤكى هةرَيم وةكو ئةمريكا و دةوَلةتانى تر 

 .تةرشيح بكرَيت، ثةرلةمان تةبةنى ئةو ناوة بكات، ئيرجا سةرؤكى هةرَيم تةعيرى بكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةس تةنها روونكردنةوةيةك كاك مجال، هةر وآلتَيك ثابةندة بة دةستور، ئةطةر وآلتةكة ثةرلةمانى بَيت، 
بةو شَيوةيةى كة لة عرياق و لَيرة هةية، ئةطةر ريئاسى بَيت، وةكو لة ئةمريكا، وةك ئةوةى جةنابت 

ةروةها ثرؤذةى دةستورى خؤمشان بةو شَيوةية دةبَيت، بةآلم ئَيمة ثابةندين بة دةستوورى عرياقى و ه
داِرَيذراوة، كة لةطةَل دةستوورى عرياقى ثرؤذةى دةستوورى خؤمان بطوجنَيت، ئةطةر نا هةردووكى هةمان 

 .هةدةف دةطةيةنَى، كاك جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفىجعيتر بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ساَلى ديكة بؤى  6ةكة من تةئيدى ليذنةى دارايى دةكةم، كة ساَل 6من يةك، دوو تَيبيريم هةية، لة 
جرجيس طوتى، . هةبَيت، فةترةيةكى دةمةنية، خاَلَيكى تر بة دوو لةسةر سَيى ثةرلةمان، وةكو كاك      د

هةر بةوة دابردرَيت و يش بربدرَيت، ئةطةر ثَيويستى كرد لة كاتَيك دا خوا نةكات ئةو شةخسة كارَيكى 
ت، فةترةكة فةترةى ثشووى ثةرلةمانة، دةبَيت سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةسةآلتَيكى هةبَيت ئةو خراث دةكا

كارة رابطرَيت تاوةكو ثةرلةمان دةست دةكاتةوة بة كارى خؤى، خاَلَيكى تر ئةطةر ئةو ثلةى وةدير بَيت، 
وةديران ض يةعرى ض مةهامَيكى لة ئةجنومةنى وةديران هةية، لة كاتى لَيثرسيرةوة ئةجنومةنى 

مةسئوليةتَيكى بةرامبةر بةوة هةية ئةطةر بة ثلةى وةدير بَيت، لةبةر ئةوة كةقة بة ثلةى وةدير نةبَيت، 
ثلةيةكى ترى بؤ ديارى بكرَيت، ئةطةر دياتريش بَيت لةوة ئاسايية، بةآلم با ئةو مولزةم نةبَيت بة 

 .ئةجنومةنى وةديرانةوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك ئارام فةرموو
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 :ئارام رسول مامردبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 6من ثشتطريى بؤضوونةكةى ليذنةى دارايى و ئابوورى دةكةم، سةبارةت بة فةترةى سةرؤكايةتى ديوان كة 
و بةرَيزانة ساَلى تر هةَلبذَيردرَيتةوة، من ثَيم واية بة ثَيضةوانةى رةئى هةندَيك لة 6ساَل بَيت و تةنها بؤ 

كة باسيان كرد، لة هةرَيمى كوردستان بةردترين دةسةآلتى ياسادانان و بةرَيوةبردن، فةترةى دةسةآلتى بؤ 
ديارى كراوة و هةَلدةبذَيردرَيتةوة، من ثَيم وانية دةسةآلتى سةرؤكى ديوان لة سةرؤكى هةرَيم و ثةرلةمان 

انى ليذنةى دارايى و ئابوورى ئيشارةتيان ثَيداوة، با بةردتر بَيت، بؤية بة باشى دةدامن، وةكو كة برادةر
ساَل دواى ئةوةش بتوانَيت خؤى هةَلبذَيرَيتةوة، بة شةرتَيك كة ئةندامانى  6ساَل بَيت و  6فةترةى 

ثةرلةمان، بة دؤريرة دةنطى بؤ بدةن، من ثَيشم واية ئَيمة دةتوانني لة فةترةى ئيش كردن بتوانني، دةيان 
روةردة بكةين لةم بوارةدا، كة جَيطاى ئةو بطرَيتةوة، ئَيمة ئومَيدَيكى طةورةمان بةو ثةفوء كادرى كة

دةدطاية هةية كة هةوَل بدات، ِرَيطرى بكات لةبةردةم ئةوةى كة ثَيى دةطوترَيت طةندةَلى ئيدارى كة ئةمِرؤ 
لة خؤيدا ئَيمة دؤر باسى لَيوةدةكرَيت، بة ديدى من كة ئَيمة دةست نيشانى فةترةكةى بكةين، خؤى 

ثابةندين بة ثرنسيثَيكى دميوكراسى و لةسةرةتاوة ئةو دةدطاية وةكو دةدطايةكى بة توانا و سةرؤكةكةشى 
 .كة دةدانَيت فةترةى هةية، باشرت دةتوانَيت بة دةم ئيش و كارةكانيةوة بضَيت، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك بةَلَين فةرموو

 :(بةَلَين)لة حممودمحد عبدالبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

جرجيس دةكةم، سةبارةت بة دوو لةسةر سَيى دةنطى ئةندامان، بةآلم ثرسيارَيك . وةَلآل من ثشتطريى لة د
دَيتة ثَيشةوة، ئايا ئةطةر هاتو لة كاتى دامةدراندنى يان عةدل كردنى جارَيكى تر تةرشيح كردنةوةى لة 

دوو لةسةر سَيى نةهَيرا، ئايا ئؤتؤماتيكيةن  تةكسيل كاسَلة ئةو مورةشةكة؟  هةر سَى كاَلةت، ئةطةر
 يةكَيكى تر هةَلدةبذَيردرَيت؟ يان ضؤن دةبَيت؟   جارَيكى ديكة نادرَيتةو دةنطدانةوة؟ يان

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .فةرموو عثمانكاك 

 :(بانى مارانى)قادر عبداللة عثمانبةِرَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكىبةِرَيز 

من لةطةَل ئةوةم كة ياسايةك هةبَيت بؤ ثشتيوانى كردنى لَيثرسراوى ضاودَيرى دارايى لة وآلتةكة، ضونكة 
ئةطةر لَيثرسراوى دارايى ثشتَيوانَيكى بة قوةتى ياسايى نةبَيت ناتوانَيت ضاودَيرى بكات، كةقة ئَيمة بة 

ارايى لَيرة دةربكةين، بؤ ئةوةى بتوانَيت رةقابةو ياسا ثشتيوانيةكى بة قوةت بؤ لَيثرسراوى ضاودَيرى د
ضاودَير لةسةر هةموو دةدطايةكى ككومى بكات، هةروةها لةطةَل ئةوةم كة بؤ يبردنيشى دوو لةسةر سَيى 
دةنطى ئةندامانى ثةرلةمانى ثَي وةربطريَيت، بؤ دامةدراندنى هةم بؤ لَيثَيضيرةوة لةطةَلى، خاَلَيكى تر كةد 
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َيت، كَى بانطى سةرؤكى ضاودَيرى دارايى دةكات بؤ ىَل ثَيضيرةوة، يةعرى كةقة ئةجنومةن دةكةم وادح ب
بَيت، داواش بكات بانطهَيشت بكرَيت بؤ ىَل ثَيضيرةوة نةك هةموو كةسَيك بة كةييتى خؤى بانط بكرَيت، 

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كمال فةرموو. كاك د
 (:كمال كةركووكى. د)عبداهللحممد قادربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ِراستى ضاودَيرى دارايى كارَيكى طرنط و ثريؤدة، هةر هةموومان ثَيويستيمان ثَيى هةية كة دةمانةوَيت بة
ماَلى خةَلكى كوردستان بة ئةمانةت و بة ثاكى ضاودَيرى بكرَي و نةكةوَيتة دةست خةَلكَيكى بَى ويذدان و 

ى بة ئارةدووى خؤيان تةسةروفى ثَى بكةن، بؤية بةرثرسةكةشى ثَيويستة دؤر سيقةى بى ياسا، بؤ ئةوة
هةبَيت و ثشتى قايم بَيت بةو ياسايةى كة ئةو ثةرلةمانة بؤى دةردةكات، بة ئاسانى دوو ييةن كة 

ةكةم دةسةآلتى دؤرتريان هةبَيت لةناو ثةرلةمان نةتوانَيت بة ئاسانى يى ببات، بؤية من تةئيدى ئةوة د
ساَل  6كة يبردنةكةى بة دوو لةسةر سَى بَيت، دؤر دؤر ثشتى قايم بَيت، بؤ تةمديد كردنةكةش تةنها 

نةبَيت، ئةطةر ئةو بةرثرسة كارى باشى كرد، دوذمرى دؤر دةبَيت، هةر ئةو دوذمرانةش تةئسرييان لةسةر 
ساَل با هةر  6وو ثةرلةمان نةك بؤ خةَلكَيكى تر دةبَيت، كة بتوانَيت ئاَلوطؤرى ثَى بكات، ئةطةر باش ب

ساَلةى كة ماوةكةى  6ثشتيوانى بكات تا باشرت كارةكانى بةرَيوةببات، هةر كاتَيك ديرتا خراثة، ئةو كاتة لةو 
تةواو دةبَيت دةنطى بؤ نادةن و يى دةدةن، يان ئةطةر خةلةلَيكى هةبوو تةكويلى قةداى دةكات، قةداش 

ةَل ئةوةم ثشتيوانيةكى دؤر بةهَيزيان هةبَيت، تاوةكو دياتر جورئةت ثةيدا حماسةبةى دةكات، بؤية من لةط
بكةن و بتوانن ئيشةكانيان بة ثاكى و دروستى بكةن، تةئسريى يبةيو ئةم بةرو ئةو بةر لةسةريان نةبَيت، 

سَى  با دوو لةسةر 1+ 50لةوةش نةترسَيت هةر دووي يةكى طرت بتوانَيت عةدىل بكات، بة دةنط دانَيك 
بَيت، بؤ وةرطرترةكةى تةبيعى وةربطريدرَيت و بة ئةغلةبية بَيت، مالكةدةيةك كرا كة ثةرلةمان لة دوو ي 
ثَيك هاتبَيت، نا ثةرلةمان لة دوو ي ثَيك نةهاتووة، ييةنى ترى دؤر تَيداية، ئةكزابى بضووك و طةورةى 

تةرةفى رةئيسى و ئةساسى تَيداية كة وةدنَيكى تةرةفني لة ناو ئةو ثةرلةمانة، بةآلم دوو  18تَيداية، كة 
قورسيان هةية، بؤية ئةوة ثَيويستة تةسحيح بكرَيت، لة دوايى دا كة هةر بؤ ئةو ثةرلةمانة بةرَيزة 
دةمَيرَيتةوة، رةئى من ئةوةية كة  ئةم ضاودَيرية دارايية لَيرة بةهَيز بكةين، نة ترس بن، ئةطةر ئيشيان 

 .ةين عقوبةيان بدةين، قةرارى ئةخرييش هةر بؤ ثةرلةمانة، دؤر سوثاسنةكرد ئةوجا بانطيان بك
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ز فةرمووكاك شَيخ باي
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 :ةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايىو/ز تاَلةبانىشَيخ بايبةِرَيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

رةوة بَيت ياخود لة ريئاسةى ئيقليم، موناقةشةى دؤر  كرا بؤ تةرشيح كردنى سةرؤكى ديوان، جا لَي
بةِراستى ئةمة يةكَيكة لة دائريةكانى تابع بة ثةرلةمان، مةفرودة هةر لَيرةوة تةرشيحةكة بكرَيت، لةبةر 
ئةوةى بة دةرةجةى وةديرةو لَيرةوة موسادةقةى لةسةر دةكرَيت، بةو شَيوةيةى كة باس كرا، باسى ئةوة 

شةرت نية هةبَيت، ئةطةر دةسةآلتى وةديرى دارايى نةبَيت، دةبَيت داواى كرا كة دةسةآلتى وةديرى دارايى 
يةك ميالك و يةك تةبديل لة وةدارةتى دارايى بكات، ئةو كاتة دةبَيت ضةند ملكةض بَيت بةرامبةر بةو 
فةرمانبةرةى تةبديلى عروانةكةى بؤ دةكات يان نايكات، باسى ئةوة كرا كةوا تةفسيل باس نةكرَيت، كةوا 

: ةقاعودى هةبَيت يان ئةو ئيمتيادةى هةبَيت، ئةطةر ئةوةى نةبَيت قانونَيكى ثةرلةمان هةية، دةَلَى ت
وةدير و ئةوانةى ئةعزاى مةجلسى ودةران، بةم نةوعة تةقاعودية موستةكةقن، لةبةر ئةوةى ئةوة ئةندام 

 .نية لة مةجلسى ودةرا، مةفرودة بةو شَيوةية باس بكرَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنز بةِرَي

ئَيستا هةندَيك شت هةية دةبَيت بيخةيرة دةنطدانةوة، تةبعةن وابزامن كةسئيعرتادى لةسةر ئةوة نية كة 
كةس بؤ  54=  1+ 55واتة  1+  50دانانى يةكةمى بة دؤريرةى دةنطى ئةندامانى ثةرلةمان دةبَيت، واتة 

اودَيرى لة هةولَير كة دةَلَيت بة دوو سولس بَيت، جرجيس سةرؤكى ديوانى ض. دانانى، بؤ يبردنى رةئى د
موناقةشةى دؤر لةسةر كرا، ئةوة هةندَيك لة ئةندامانى ثةرلةمان ثشتطرييان لةو داخوادية كرد، كة 
يبردنةكةى بة دةنطى دوو لةسةر سَى بَيت، بؤية ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو رةئيةية؟ 

يبردنةكةى، عةدلةكةى دروفَيكى تايبةتى هةية، ئيمكانى ئةوةى هةية، وةكو  دانانةكة فةرقى هةية لةطةَل
باسى كرد نةبَيتة جَيطاى موساوةمة، نةبَيتة جَيطاى ئيتييتاقَيكى وا كة ئةطةر خةلةلَيكى هةبَيت، 
كةموكوِريةكى هةبَيت، ِرةنطة ئةو كاتة هةموو ئةندامانى ثةرلةمان دةنط بؤ ئةوة بدةن كة يى ببةن، 

ةآلم ئةوة كيمايةكة بؤ ئةوةى بوَير بَيت، بةآلم لة دانانةكةى هَيشتا تؤ نايراسى بة ضاكى، دؤريرةكة ب
دةنط دةتوانني كؤى  54كافية بؤ دانانى، بؤ يبردنى بة رةغبةتى عةدنان و كمال نةبَيت، بَلَين وةَلآل  لَيرة 

ر غةَلةتَيكى طةورةى نةكردبَيت، ناتوانَيت بكةيرةوة بؤ يبردنى، وةكو با ان كرد كيمايةكى هةبَيت، ئةطة
دوو لةسةر سَيى ئةندامانى ثةرلةمان دةنطى بؤ بدات كة يى ببةن، لةبةر ئةوة كةد دةكةن هةردووكيان 
دةخةيرة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية بؤ دانانيشى دوو لةسةر سَى بَيت؟ كَى لةطةَل ئةسَلى ثرؤذةكةية 

امانى ثةرلةمان بَيت؟ كةواتة هةَلبذاردنى بة دؤريرةى دةنطى ئةندامانى كة بة دؤريرةى دةنطى ئةند
ثةرلةمان بَيت، واتة بة دؤريرةى موتَلةق دةبَيت، كَى لةطةَل ئةوةية بؤ يبردنى سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى 

ة دانية؟ بة دةنطى دوو لةسةر سَيى ئةندامانى ثةرلةمان بَيت؟ با دةستى بَلرد بكات تكاية؟ كَى لةطةَل ئةو
بة دؤريرةى دةنط يبردنةكةى دوو لةسةر سَى دةبَيت، مةسةلةيةكى تر كة قسةى لةسةر كرا، لة ثرؤذةكة 

ساَلة و دةكرَيت تادة بكرَيتةوة، تةكديد نةكراوة ضةند جار تادة  6نووسراوة ماوةى سةرؤكايةتى 
نةوة، كَى لةطةَل ئةوةية لة بكرَيتةوة، واتة دووجارة يان سَى جارة، ئةو موقتةرةكة دةخةمة دةنطدا
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ساَلة و بؤى هةية كة يةك جار تادة بكرَيتةوة، كَى لةطةَل  6ماددةكة هةموار بكرَيت، ماوةى سةرؤكايةتى  
 .دلَير فةرموو.ئةوةية؟ بةَلى كاك د

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ساَل بَيت بة تةنيا، ئَيمة داوا دةكةين كة  6ئَيمة داوا ناكةين بؤ  ئةوة رةئى ليذنةى دارايى و ئابوورية،
ساَل، ئَيمة داوا دةكةين  2ساَل ثةرلةمان تةنيا بؤ جارَيكى تر بَيت كة دةبَيتة  6خؤى هةَلدةبذَيرَيت بؤ 

ةدطاية، تةنيا بؤ جارَيكى تر هةَلبذَيردرَيتةوة، بَيجطة لةوة ئَيمة مةرجى تريشمان هةية بؤ سةرؤكى ئةو د
ساَل خزمةتى هةبَيت، بة ِراستى كارَيكى وا دةمحةتيش بكات  15ساَل خزمةتى هةبَيت، كة  15كة دةبَيت 

هةر دةختَيكى دؤر دؤرة، ئةمة جطة لةوةى دةرطا بؤ خةَلكى تر بكةيرةوة، بؤية ثَيشريادةكةى ئَيمة ئةوةية 
ساَل  2ساَلى تر كة دةكاتة  6ةى هةبَيت بؤ ساَل، تةنها مافى ئةو 6كة وةكو هةَلدةبذَيردرَيت بؤ ماوةى 

 .هةَلبذَيردرَيتةوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

لَيرة عةيرى قسة دةطةيةنَيت، ئَيمةش هةروا دةَلَيني قسةكامنان هةر يةكة، لَيرة نووسراوة، ماوةى . كاك د
ةو موقتةرةكة كة ليذنةى دارايى بة ساَل دةبَيت بؤى هةية تادةى بكاتةوة بؤ يةك جار، ئ 6سةرؤكايةتى 

نةوعَيكى تر نووسى بووى بةس ماناكةى عةيرى ئةوةية، كة ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كرد كة 
تادةكردنةوةكة بؤ يةك جار بَيت، وةكو سةرؤكى هةرَيم كة كرا، كَى لةطةَل ئةو مةقتةرةكةية دةستى بَلرد 

. ةى دةنط مودةى ريئاسةكةى بؤ يةك جار دووبارة دةكرَيتةوةبكات تكاية؟ سَى كةس لةطةَل نية، بة دؤرير
 .ئةوجا سياغةكةى دةطؤرين، ماددةكة بة طؤرانكاريةوة، بةَلَى كاك فرست فةرموو

 :فرست امحد عبداللةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ت، وةسيقة لة نادامن تةرشيح ضؤن لة مةجلس دةكرَيت، ئيحتيمالة تةرشيح لة ريئاسةتى مةجلس بكرَي
 .مةجلس وةردةطريدرَيت، ئةمة وةكو مالكةدةيةكة

 :سةرؤكى ئةجومةنبةِرَيز 
ِراستة واية، تةرشيح لة ريئاسةتى مةجلس دةكرَيت، بةآلم موافةقةتى مةجلسى دةوَيت، كةواتة ئةوةش 

قةرارى  دةطؤردرَيت، خؤ مةجلس كؤنابَيتةوة، ريئاسةت تةقدميى دةكات و دةخياتة بةردةمتان و ئَيوةش
لةسةر دةدةن، كةواتة ئةو ماددةية بة طؤرانكاريةوة، واتة يةكةم طؤرانكارى قةرارةكة بووةتة مةرسوم، كاك 

 .كريم فةرموو
 :رى عبدالةكريم حببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كة لَيرةدا باس لة تةرشيح لة مةجلسى وةتةنى دةكرَيت، مةبةستى ئةوةية بة دؤريرةى دةنط ئةو 
تةرشيحة بؤ سةرؤكايةتى هةرَيمة، بؤ ئةوةى مةرسومى هةرَيمى ثَى دةربكات، لَيرةدا تةرشيحةكة بؤ ئةوة 

 .هاتووة، يةعرى دةخرَيتة دةنطدانةوة بة دؤريرة، دؤر سوثاس
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
الديوان مبرسوم  يعني رئيس)ئةم جارة لة نوقتةى نيزاميةكةت دؤر موةفةق بووى، ماناكةى فعلةن وا دَيت، 

يةعرى ئةوة واية كة بةو شَيوةيةى كة تةقديم كراوة لة ريئاسةت و  (ن رئاسة االقليم وبناء على ترشيحم
يعني رئيس الديوان مبرسوم من رئاسة االقليم )دةنطى بؤ دراوة و ئيقراريش كراوة، ئَيستا دةخيوَيرمةوة، 
ق بأكثرية أعضاءه، ويكون بدرجة وزير له حقوق وبناء على ترشيح من اجمللس الوطنى لكوردستان العرا

وامتيازات فيما يتعلق بالراتب وخمصصات والتقاعد واخلدمة وله صالحيات وزير املالية فيما يتعلق بشؤون 
سنوات قابل للتجديد مبوافقة اكثرية أصوات أعضاء اجمللس  6الديوان ومالكه وموازنته ومدة رئاسته 

عزله يف مدة رئاسته اال مبوافقة ثلثى أصوات أعضاء اجمللس الوطنى لكوردستان الوطنى لكورستانى، والجيوز 
تكاية؟ كاك  4دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى ( العراق

 .دلَير فةرموو
 :دلَير حممد شريفبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 :َيت لة ديوان ثَيك د: 4ماددةى 
 :ـ ئةجنومةنى ضاودَيرى دارايى 1

أ ـ ئةجنومةنى ضاودَيرى ثَيك دَيت لة سةرؤكى ديوان وةك سةرؤك و دوو جَيطرى سةرؤك و بةرَيوةبةرة 
طشتيةكان وةك ئةندام، لة كاتى ئامادة بوونى سةرؤكى ديوان يةكَيك لة دوو جَيطرةكةى جَيطاى دةطرَيتةوة، 

 .تكة سةرؤكى ديوان ديارى دةكا
ب ـ ئةجنومةن مانطى جارَيك كؤدةبَيتةوة لةسةر داواى سةرؤك و رَيذةى ياسايى تةواو دةبَيت بة 

 .ئامادةبوونى دوو لةسةر سَيى ئةندامان
ج ـ ئةجنومةن بِريارةكانى بة دؤريرةى دةنطى ئامادة بووان دةدات و لة كاتى يةكسان بوونى دةنطةكان ئةو 

 .لةطةَل داية يية سةركةوتووة كة دةنطى سةرؤكى
 :ـ سةرؤكى ديوان 8
سةرؤكى ديوان دةبَيتة سةرؤكى ئةجنومةن و ئةم فةرمانطانةى خوارةوة ثةيوةست دةبن بة سةرؤكى  

 :ديوانةوة
أ ـ فةرمانطةى كاروبارى كاطَيرى و دارايى و ياسايى كة بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات و 

كردنى خزمةتطوداريةكانى كارطَيرى و دارايى و ياسايى لة هةَلدةستَيت بة ئامادةكردن و ثَيشكةش 
 .ثَيكهاتةكانى ديوان

ب ـ فةرمانطةى كاروبارى هونةرى و توَيذيرةوة، بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات و هةَلدةستَيت بة 
ن و بة ثَيشكةش كردنى ئةركى هونةرى و ثيشةييةكان كة كارى ضاودَيرى ثَيويستيةتى لة ييةنى بة ثال

دواداضوون و ثَيوةرة ذمَيرياريةكان و هةَلسةنطاندنى ئةجنامدانى كارو راهَيران، هةروةها ئةركى طةِران بة 
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دواى هؤكارةكانى بةرةوثَيش بردنى ئةركى ضاودَيرى و ديادكردنى كاريطةرى و بةردكردنةوةى ئاستى جَى 
 .وةبةراتيةكانى ديوانبةجَى كردن بة هاوكارى و هةماهةنطى لةطةَل فةرمانطةو بةرَي

 .ج ـ نووسيرطةى سةرؤكى ديوان فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات
 . بةشى راطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان

 .ه ـ بةشى ضاودَيرى ناوخؤيى
 :ـ هةردوو جَيطرى سةرؤك 3

دَيكى تايبةت بة بريكارى سةرؤكى ديوان دوو جَيطرى دةبَيت، بريكارى وةدارةت و هةموو ماف و ئيمتيا
وةدارةتيان دةبَيت، بة بِريارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان دادةمةدرَين، لةسةر ثَيشريارى 

 .سةرؤكى ديوان
ـ هةر فةرمانطةيةكى وردبيرى بةرَيوةبةرَيكى طشتى ياخود ذمَيريارى ياسايي يةكةم كة ثسثؤر بَيت لة  6

تى دةكات و تايبةت دةبَيت بة ذمارةيةك ضايكى بؤ ئةو ييةنانةى كة دةكةونة كارى ضاودَيرى دا سةرؤكاية
ذَير كوكمى ضاودَيريةوة، بة ثَيى بِريارى ئةجنومةن كة بطوجنَيت لةطةَل كارى ضاودَيرى دارايي كة 

 :ئةمانةن
 :أ ـ فةرمانطةكانى وردبيرى مةَلبةندى

 .انياكانـ فةرمانطةى ضايكى تةمويل و دابةش كردن و كؤمث 1
 .ـ فةرمانطةى ضايكى ثيشةسادى و سةرضاوة سروشتيةكان 8
 .ـ فةرمانطةى ضايكى كشتوكاَل و ئاوةدان كردنةوة 3
 .ـ فةرمانطةى ضايكى خزمةتة طشتيةكان 6
 .ـ فةرمانطةى ضايكى سةنديكا و كؤمةَلةو رَيكخراوة جةماوةرى ثَيشةييةكان 5
 .ةرىـ فةرمانطةى ضايكى ئةندادةيى و هون 4

 :ب ـ فةرمانطةكانى وردبيرى ثارَيزطاكان
 .ـ فةرمانطةى وردبيرى ناوضةى يةكةم 1
ى ئةم ماددةيةدا هاتوون  6ـ فةرمانطةى وردبيرى ناوضةى دووةم، هةموو ئةو فةرمانطانةى لة بِرطةى  8

 .ة دةردةضَيتبةسرتاونةتةوة بة هةردوو جَيطرى سةرؤكى ديوان بة ثَيى بِريارَيك كة لة ييةن ئةجنومةنةو
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك خليل فةرموو
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 :يتشكل الديوان من: 4املادة 
 : ـ جملس الرقابة املالية 1
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أ ـ تتشكل جملس الرقابة من رئيس الديوان كرئيس مع نائبيه واملدراء العامني أعضاء وعند غياب رئيس 
 .لديوان ينوب عنه أحد نوابه الذى حيدده رئيس الديوانا

 3/8ب ـ جيتمع اجمللس مرة واحدة يف الشهر ويكون  بطلب من الرئيس ويكتمل النصاب القانونى حبضور 
 .أعضاءه

ج ـ يصدر اجمللس قراراته بأكثرية أصوات احلاضرين، وعند تساوى أالصوات يرجح اجلانب الذى صوت له 
 .الرئيس

 :س الديوانـ رئي 8
 :يكون رئيس الديوان رئيسا للمجلس، وترتبط الدوائر التالية برئيس اجمللس

أ ـ دائرة شؤون االدارية واملالية والقانونية، يرأسها مدير عام فيقوم بأعداد وتقديم اخلدمات االدارية واملالية 
 .والقانونية اىل تشكيالت الديوان

ا مدير عام، يقوم بتقديم املهمات الفنية واحلرفية التى حتتاجها ب ـ دائرة الشؤون الفنية والبحوث يرأسه
للتخطيط واملتابعة واالنظمة احلسابية مع تقييم نتائج العمل والتأهل، وكذلك تأخذ على عاتقها البحث عن 
عة عوامل التطوير مهمة الرقابة وزيادة تأثريها، ورفع مستوى تنفيذها والتنسيق مع الدوائر واملديريات التاب

 .للديوان
 .ج ـ مكتب رئيس الديوان يرأسه موظف بدرجة مدير

 .د ـ قسم االعالم والعالقات العامة
 .هـ ـ قسم الرقابة الداخلية

 :ـ نائبى الرئيس 3
لرئيس الديوان نائبان ويكون كل واحد منهما بدرجة وكيل وزارة، ويتمتع جبميع احلقوق واالمتيازات 

بقرار من رئاسة اجمللس الوطنى الكوردستان العراق، و برتشيح من رئيس  اخلاصة بوكيل الوزارة، ويعينان
 .الديوان

 :ـ دوائر التدقيق 6
يرأس كل دائرة منها مدير عام أو حماسب قانونى، وختتص بعدد االنشطة القطاعية حسب ما يقرره اجمللس  

 :و وفقا ملتطلبات العمل الرقابى  املاىل وتتكون من
 :ركزية، وهي أ ـ دوائر تدقيق امل

 .ـ دائرة نشاط التمويل والتوزيع والشركات 1
 .ـ دائرة نشاط الصناعى واملوارد الطبيعية 8
 .ـ دائرة نشاط الزراعى واالعمار 3
 .ـ دائرة نشاط اخلدمات العامة 6
 .ـ دائرة النشاط النقابات واملنظمات اجلماهريية واملهنية 5
 .ـ دائرة النشاط اهلندسى والفنى 4
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 : وائر تدقيق احملافظاتب ـ د
 .ـ دائرة التدقيق املنطقة االوىل 1
 .ـ دائرة تدقبق املنطقة الثانية 8
 .من هذه املادة بنائيب رئيس وفق قرار يصدره اجمللس 6ترتبط الدوائر املنصوص عليها يف الفقرة  
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يرى هةندَيك مويكةداتى لوغةوى نةكوى كة ليذنةى ياسايى هيض تَيبيرى لةسةر ئةم ماددةية نية، غة
 . دوايى دروستى  دةكةين

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .دلَير فةرموو. كاك د

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

رايى، يةكةم ئةجنومةنى ضاودَيرى دا( أ) 4ليذنةى دارايى و ئابوورى ثَيى ضاكة، سةبارةت بة ماددةى 
ليذنةكةمان ثَيى ضاكة لة بِرى دوو جَيطرى سةرؤك با يةك جَيطر هةبَيت، ئةطةر لة كاَلةتَيكيش دا 
بةرَيزان ئةندامانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان بِرياريان دا لة جياتى دوو جَيطر يةك جَيطر بَيت، 

بةم شَيوةيةى خوارةوة ( ب)ضاكة خاَلى  لةهةر شوَيرَيك لة ياساكة دا دووان هةية با بكرَيت بة يةك، ثَيمان
ى بؤ ( بةييةنى كةمةوة) دابِرَيذرَيتةوة، ئةجنومةن بة ييةنى كةمةوة مانطى جارَيك كؤدةبَيتةوة، واتة 

دةقى ياساكة فةرمانطةكانى وردبيرى، ثَيمان ضاكة بكرَيت بة فةقةرةى  6ديادبكرَيت، هةروةها لة فةقةرة 
ب ـ : ثارَيزطاكان، ليذنةكةمان ثَيى ضاكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوةفةرمانطةكانى وردبيرى ( ب)

ناوضةى ) نةك بةو شَيوةى كة هةية . لةهةر ثارَيزطايةكى هةرَيم دا فةرمانطةيةكى وردبيرى دادةمةدرَيت
ت، دؤر يةعرى هةر ثارَيزطايةك لة هةرَيم دا فةرمانطةيةكى وردبيرى تيا بَي( يةكةم و ناوضةى دووةم

 .سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل مويكةدةكانى ليذنةى دارايى فعلةن بةجَين، بة نيسبةت دوو نائيبةوة، ضونكة ئةطةر وةكو ثرنسث 
يةك نائيب بَيت باشرتة، دائريةكانيش با لةسةر ئةساسى ثارَيزطاكان بَيت باشرتة، هةروةها ئةوةى ثَيش 

ئةوة هةمووى ديادةية، ضونكة ئةوة تةكسيل كاسَلة ( أو بطلب من الرئيس ملرة واحدة على االقل)مةجلس 
من )هةر دةبَيت ئةوة داوا بكات، بةآلم ئةطةر لَيرة بيرووسى ئةطةر رةئيس داوا نةكات، ئةوة نابَيت، ئَيستا 

واشى نةكرد هَيشتا ئةوة مولزةمة، هةتا رةئيس داوا دةكات، ئةطةر دا( اجمللس مرة واكدة على ايقل يف الشهر
ئةو كاتة موتةئةكيدم لَيرةوة نةبوو نائيبى رةئيس دةتوانَيت داوا بكات، بةآلم ئيلزامى بكةى بة بَى ئةوةى 
تةكديدى بكةى كةئةنةهو رةئيس داوا بكات، ضونكة رةئيس لَيرة نةبوو و غائيب بوو، يةعرى كؤبوونةوة 

 . وونةكرَيت، دةبَيت ئيجتيماعةكة هةر بكرَيت، كاك خليل فةرم
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 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

أكثر من ) نيسبةت دوو نائيب، ِراستى لة ثرؤذةى عرياق لة قانونى ديوانى رةقابةى عرياقى لةوَيش   بة
نائيبيش كةمرت نية، خاَلَيكى تر باسى مةنتيقة لةسةر ئةساسى ثارَيزطاكان،  6هةية، وابزامن لة ( النائب

 4مةنتيقةية لة عرياق، لة ثرؤذةى ئةخريى ثَيشرت  1هةر لةسةر ئةساسى ثارَيزطاكانة، ئَيستا  عرياقيش
 .مةنتيقة بووة لة ساَلى نةوةدةكان، ئيرجا مةودوعى مةناتق شتَيكى وابزامن تةبيعية

  :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ةكاتة هةولَيرو سلَيمانى، دوو وةَلآلهى كاك خليل من بة سةراكةت ثَيت بَلَيم، دوو مةنتيقة بَلَيى د

مةنتيقة مانعمان نية، بةس مةَلَين  5ئيدارةيى، لةبةر ئةو كةساسيةتة هةية يببةن، كةد دةكةن بيكةنة 
 .دوو مةنتيقة، كاك شَيروان فةرموو

 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 . سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ضاودَيرى دارايى، هى ئيدارةى سلَيمانى كؤن و هى ئَيمة كة موناقةشةى ئةوةمان كرد لةطةَل هةردوو 
هةولَير، مةبةستمان ئةوة نةبوو كة دوو نائيب هةبَيت، يةكَيك تةمسيلى ئةوي بكات و ئةوةى تريش 
تةرةفةكةى تر، بةَلكو تةماشاى ئيش و كارى رةقابةمان كرد، دوو ئيشى سةرةكى هةية، يةكَيكيان تةدقيقة، 

بَيت ئةمانة  يةك و نائيبيان هةبَيت، بؤ ئةوةى سةرثةرشتى سةر ئيشةكانيان ئةوةى تريان رةقابةية، دة
بكةن، ئةوة لة ييةن تةدقيقةوة، ئةوةش لة ييةنى ريقابيةوة، بؤية ئَيمة تةئيدمان كردن، بةِراستى نةك 

 .بةو تةوةجوهةى ئَيستا عةرد كرا، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .شَيخ باييز فةرموو
 :وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/شَيخ بايز تاَلةبانىَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
بةِراستى من مويكةدةم لةسةر يةك شت هةية، لة هةموو شوَيرةكان هاتووة دةَلَيى فةرمانطة، فةرمانطةى 

هيرةكان باسى بةرَيوةبةرى طشتى فالن شوَين، فةرمانطةى فالن شوَين، عادةتةن فةرمانطة كة هاتووةتة ناو 
دةكرَيت، ئَيمة واى دادةنَيني ديوان بة دةرةجةى وةديرةو ئيمتياداتى وةديرى هةية، جَيطرةكان بة 
دةرةجةى وةكيلى وةدارةت دادةنَيني، بةآلم ناكرَيت فةرمانطة بَيت و دائرية برووسى موديرى عام و دائريةى 

الن، با بة دةرةجةى موديرى عام بَيت و هةموو ئيمتياداتى فالن، دةبَيت برووسى سةرؤكى دائريةى ف
 .موديرى عامى هةبَيت، ئةوة هاتووة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .جرجيس قسةت هةية؟ فةرموو. ، د(يرأسها مدير عام)لة عةرةبيةكةى وا هاتووة 
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 :جرجيس كسن. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

َلَيت قيتاعة يان موقاتةعة، هةولَير بة موقاتةعة نادانني، تةنها دهؤك و نيسبةت ئةو خاَلةى كة دةبة
سلَيمانى دةطرَيتةوة، ضونكة هةولَير مةركةدى لَيية، بة خؤى مةركةد بة خؤى ئةو كارة دةكات، لةبةر ئةوة 

 .ئَيمة دوو ناوضةمان داناوة، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :امحد ئارَيز عبداللة بةِرَيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
لة يةكةم نووسراوى ئةجنومةنى ضاودَيرى ثَيك دَيت لةسةرؤكى ديوان، وةك سةرؤك و دوو جَيطرةكةى، 

ى ناوَيت، ديوانى ( وةك سةرؤك)ئةجنومةنى ضاودَيرى ثَيك دَيت لةسةرؤكى ديوان وةك سةرؤك، ئةو 
ؤكى ثَي ناوَيت، ئةوةى تريش ثشتيوانى لة رةئى ليذنةى دارايى دةكةم ضاودَيرى دارايية، يةعرى وةك سةر

كة بة ِراستى يةك جَيطر باشرتة، خؤم تةجروبةى دوو  جَيطريم هةية، دةدامن ضةند ناخؤشة، كة ضةند 
ئؤباَل دةخرَيتة ئةستؤى يةكرتى، دؤربةى جار كارةكان بة شَيوةيةكى ِرَيك و ثَيك ناكرَيت، لةبةرئةوة 

كة دوو جَيطرى ديت بَيت دةدانَى، يةعرى هةبووة ئةو شتة وةكو هةوَييةتى ىَل دَيت، لةبةر ئةوة ئةوةى 
يةك سةرؤك و يةك جَيطر بةسة، ئةطةر باسى ئةوةش دةكرَيت لةبةر ئةوةى دوو جَيطرة، ئةى بةرَيوةبةرى 

% 100بةر ئةوة طشتى ئيشةكانى ضؤن دةكات، ثَيويستة خؤى ئاطاى لة هةموو وردةكاريةكان بَيت، لة
 .ثشتيوانى لة رةئيةكانيان دةكةم و بة طوجناوى دةدامن

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك ا اعيل فةرموو

 :عبداهلل ا اعيل حممودبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .مريش ثشتيوانى لة راثؤرتةكةى ليذنةى دارايى دةكةم، كة يةك جَيطرى هةبَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك رشاد فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثَيشريار دةكةم، هةيئةى ئيستيشارى تَيدا نةهاتووة لة تةشكيلةى ئةو ديوانة، مةفرودة بة ييةنى كةم 
ر دؤر فراوانة هةموو موستةشار هةبَيت لة ئيختيساسى جؤراوجؤر، لةبةر ئةوة ئيشى ديوانى رةقابة دؤ 6

ييةنَيكى بةخؤوة دةطرَيت، مةفرودة موستةشارَيكى قانونى هةبَيت بة ثلةيةكى بةرد، موستةشارى 
ثيشةسادى و دراعى هةبَيت، لةبةر ئةوةى ئةو ئيشانة لوبى ئيشى ديوانى رةقابةى مالية، ثَيويستى دؤرى 
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استى بِرَيك ئاستةنط ثةيدا دةبَيت، لةبةردةم بةو بوارانة هةية، ئةطةر خيربةى نةبَيت لةو مةجاينة بةِر
ئيشةكانيان، بة نيسبةت دوو جَيطرةكةش، ثَيشريار دةكةم يةكَيكيان ماىل بَيت و ئةوةى تريان قانونى بَيت، 

 .بؤ ئةوةى تةختيةى هةردووي بكرَيت، بة ثَيى ئيختيساس دابردرَيت، يةك قانونى و يةك ماىل، دؤر سوثاس
 :جنومةنسةرؤكى ئةبةِرَيز 

 .كاك بةَلَين فةرموو
 :(بةَلَين)محد عبداللة حممودبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مريش ثشتيوانى لة هةردوو ثَيشريارةكةى ليذنةى دارايى دةكةم سةبارةت بة يةك جَيطر، هةروةها 
 5ى، فةقةرةى لة دةوائريى تةدقيقى مةركةد 6مةنتيقةكانيش بكرَيتة ثارَيزطا، بةآلم لة بارةى خاَلى 

ثَيش ئَيستا هةر لةو جةلسةى ( دائرة نشاط النقابات واملنظمات اجلماهريية واملهنية: )هاتووة كة دةَلَيت
ئةمِرؤكة ياساى ميرحةى ئةكزاب خوَيردراوة، كة لة ماوةى داهاتوو مومكيرة بكرَيت بة ياسا، لةبةر ئةوة 

 .َيرى ئةو نةقابانة، دؤر سوثاسثَيويستة لَيرةدا ميرحةى ئةكزابيش بضَيتة ذَير ضاود
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شوقى فةرموو
 :شوقى كسني ابراهيمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ِرةنطة تَيبيريةكةم، ثةيوةندى بة ماددةى ثَيشووةوة هةبَيت، بةآلم ئةو ماددةية ِرؤيشت، ِرةنطة بتوانرَيت 
سةند دانرا ضارةسةرى بكةين، لة كاتى غيابى هيض موشكيلةيةكمان لَيرةش ئةو مةسةلةية، ئةطةر بة ثة

نية، بةآلم لة كاَلةتَيك كة خؤى ئيستيقالةى دا يان كاَلةتى وةفات يان كاَلةتى دوورخسترةوة، لةو 
كاَلةتانة ثَيويستة سةقيتَيكى دةمةنى هةبَيت، بؤ ئةوةى كة يةكَيكى تر دابردرَيت، بؤ منوونة دوو مانط 

 6ةنى هةبَيت بؤ ئةوةى كة يةكَيكى تر لة جَيطةى دابردرَيت، نةك بة مةفتوكى مبَيرَيتةوة بؤ سةقيتى دةم
 .ساَلى تر و مةجاىل ئةوةى تَيدا نةبَيت، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
شتَيكى واى دةبَيت تَيدا بَيت، كاك ( عند غيابه ينوب عنه نائب)خؤى دةبَيت ماددةيةكى تَيدا بَيت 

 .رجيس فةرمووج.د
 :جرجيس كسن. دبةِرَيز 
 . سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بة تةسةورى من دةبَيت دوو نائيب هةبَيت، من ثَيشريار دةكةم كة دوو نائيب هةبَيت، ضونكة ئيش و كارى 
 10ديوانى رةقابةى ماىل يةكجار دؤرة، وةدعَيكة كة فعلةن دةبَيت بة جدى بضَيتة ثَيش، ئَيمة 

ةية دائيدى ناكيةى ماىل و ئيدارى، هةروةها تةدقيقيش، لةبةر ئةوة بة رةئى من نائيبَيك فةرمانطةمان ه
بة تةنها ِرةنطة ئةم ئيش و كارةى ثَى بةِرَيوة نةضَيت، ئةوةش ماناى ئةوة نية، يةعرى لة جَيطايةكى 
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ئةطةر سَى كةس  موعةيةن دوو نائيب ثَيكةوة لةطةَل وةدير بةرَيوة ناضن، بة ثَيضةوانةوة تةسةور دةكةم
دانيشن لة كؤبوونةوةيةك دا، ِرةنطة لة ديوانى رةقابةى ماىل دؤر دؤر ضاكرت بَيت لة دوو كةس، لةوانةية 
مةعلوماتى دؤر تر بة دةست بهَيرن، دةتوامن بَلَيم ئيش وكاريان باشرت دةبَيت و دةتوانن بة باشى بةرَيوةى 

 .ببةن، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

تان ضؤنة قةرارَيك وةربطرين، ئةوةى ثَيشرت ناوى نةنووسيوة دواتر داواى قسةكردن بكات نةى دةيرَى؟ ثَي
 .باشة، سؤدان خان فةرموو

 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

لة بةشى من كةد دةكةم ئةجمارة دؤر ثَيضةوانةى برادةران ببم، من ثشتطريى ليذنةى دارايى دةكةم، بةآلم 
نائيبى هةبَيت ئةو كةسة، بةس بؤ ئةوةى بتوانَيت ئيشةكةى بة  10يةكةم يةك نائيب نا، كةد دةكةم 

تةواوى بةرَيتة سةر، دوو نائيبيش دوور بَيت لةوةى كة ئةمان با عايدى ئيدارةى ماىل سلَيمانى و ئةوةى تر 
تا ئَيستا دةنطمان نةداوة بؤ بودجةى مةبةستم لة كؤنةكةية كة هة)عايدى ئيدارةى ماىل هةولَير بَيت، 

، بةآلم من ثَيم خؤشة بةِراستى، ئةطةر وةكو ئةوة بَيت كة جةنابى كاك (وةدارةتى ماليةى هةردووي
جرجيس باسى كرد، وةَلآلهى طوناكة ئةو ئيشة دؤرة دةخةيرة ئةستؤى ئةوانةوة، بةوة بيبةستيرةوة كة 

َيت، با تؤدَيك واقع بيرانة بني، ئَيمة ئةطةر دةمانةوَيت نةوةكو لةسةر ئييترتادى ئةوة بةو هيرةوة ب
بةدواداضوونى طةندةَلى بكةين و بزانني لة كوَيدا كةموكوِرى هةية، داواى شةش بكات با شةش نائيبى بؤ 

يكون رئيس الديوان رئيسا )دابرَيني، هيض كَيشةى تَيدا نية، خاَلَيكى تر كة من دةمةوَيت باسى لَيوة بكةم 
دائرية ) ى دووةم، نووسراوة( ب)بَيت، لة خاَلى ( بالرئاسة اجمللس) لَيرةدا( وترتبط الدوائر التالية للمجلس

ئةوة ( احلرافية)لَيرةدا ( الشؤون الفنية والبحوث ويرأسها مدير العام يقوم بتقديم املهمات الفنية واحلرافية
كة ( ثرؤفيشراَلتى)ى ثَيى دةطوترَيت كةليمةى شياو نية لةوَيدا، ضونكة كرفة نية ئةمة، ئةوة شتَيك

ثَيشكةش دةكات، جا ئَيوة جةنابتان بطةرَين بزانن ئةو ثرؤفيشراَلتية ضية كة ثَيشكةشى دةكات، بؤ ئةوةى 
هاتووة، لة كؤتايى ( نائبى الرئيس) باسى  3شتَيكى بؤ دابرَين لةوَيدا، خاَلَيكى ترم ئةوةية، كة لة خاَلى 

ترتبط الدوائر املنصوص عليها فى الفقرة مع من هذه املادة بنائبى : ) ات و دةَلَيتدا باس لةوة دةك 6خاَلى 
يان ( لرئيس الديوان نائبان) ئةوة ئةطةر بَيتة خاَلى دووةم و بَلَيى ( الرئيس وفق قرار يصدره اجمللس

لة دوايى دا بؤ هةركامَيكيان با تةكديدى نةكةين ئَيستا، ئيرجا ( ويكون) هةرضةندَيك كة دادةندرَيت 
، دؤر (من هذه املادة بنواب الرئيس أو نائبى الرئيس 6وترتبط الدوائر املنصوص عليها يف الفقرة ): دةَلَيت

 .سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك ئارام فةرموو
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 :ئارام رسول مامردبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

طر دةكةوَيت، بةو ئيتيجاهة فكرم دةِروات كة ئةمة بؤ دَلِرادى لة ِراستى دا هةر كاتَيك من ضاوم بة دوو جَي
كردنة، بؤ تةوافقة، نةك لةسةر ئةساسى ئةوة بَيت، هةروةكو براى بةرَيزم كاك شَيروان ئيشارةتى ثَيدا و 
طوتى لةسةر ئةساسى ثَيويستية بؤ هةردوو ئةركةكةى ئةو دةدطاية كة دادةمةدرَيت، من ثَيشريارى ئةوة 

ةوةكو ليذنةى دارايى و ئابووريش ثَيشرياريان كردووة كة تةنها يةك جَيطرى هةبَيت، خؤ ئةطةر دةكةم ه
ئةركةكانى بةو شَيوةية رؤيشت و ثَيويستى بة دوو جَيطر هةبَيت، ئةوا ثاش فةترةيةكى تر دةتوانَيت بة 

ةن ئةطةر هةر بةو موحلةقَيك ثرؤذةيةكى تر تةقديم بكةن بؤ ئةوةى جَيطرَيكى بؤ ديادبكرَيت، ئةسَل
شَيوةية بَيت كة هاتووة، ئةطةر سةرؤك غائيب بَيت، جَيطرَيكى سةرثةرشتى كؤبوونةوةكة  دةكات، بةآلم 
ئةطةر دوو جَيطرى هةبَيت، ئيحتيمالة لة بةيرى جَيطرةكان ِرَيك نةكةوترَيك هةبَيت، بؤ ئةوةى كة كَى 

ارى ئةوة دةكةم كة وةكو سةرةتا جَيطرَيكى سةرثةرشتى كؤبوونةوةكانى ديوان بكات، بؤية من ثَيشري
هةبَيت و ئةطةر ثَيويستى بةوةش هةبَيت كة سةرثةرشتى بةشةكانى بكرَيت با بةرَيوةبةرايةتى طشتى 
ضارةسةرى بكات، نةك بة جَيطر، ثشتطريى ئةو ثَيشريارةى بةرَيز وةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و 

وةكو وةدارةتَيكة باسى سةرؤكى ديوان دةكةين بة ثلةى وةدير، ئابووريش دةكةم، ئةم  موئةسةسةية 
بريكارةكان بة ثلةى بريكارى وةدارةت، هةتا بةرَيوةبةرةكانيش بة ثلةى بةرَيوةبةرايةتى طشتى، بؤضى 
فةرمانطة بَيت؟ بؤضى بةرَيوةبةرايةتى طشتى نةبَيت؟ بؤية من ثَيشريار دةكةم ئةو موستةَلةكةش طؤِرانى 

 .ت، بؤ ئةوةى ياساكانى تريش لةطةَلى بطوجنَيت، دؤر سوثاسبةسةر دابَي
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين مال عبداللةمالبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

، يةعرى ئةطةر ئَيمة تةماشاى بكةين، بةرَيوةبةرة طشتيةكان 4مالكةدةيةكم هةية لةسةرماددةى 
دائرية لة دوائريى تةدقيق، دائريةى شئونى ئيدارةو ماىل، دائريةى شئونى فةنى،  4ديان طةلَيك دؤرة، عةدة

بةرَيوةبةرى طشتى دةكات،  6ـ  2يةعرى ئةطةر لَيكى بدةيةوة، ( ويرأس كل فيها مدير عام) هةمووى 
ةى شئونى ماىل و ئيدارى، رةئيسى ديوان، ئةو دوو دائري: كة دةَلَيت 8ئةوةش عةدةدَيكى دؤرة، لة خاَلى 

لةطةَل دائريةى شئونى فةنى، تةقريبةن مةهامةكانيان وةكو يةكة، مةهامةكانيان لةيةك نزيكة، ئةطةر بَيتو 
دائرة الشؤون االئدارية : )تةماشاى ديوانى رةقابةى قانونى عرياقى بكةى، يةك دائرية هةية، هةر دةَلَيت

بأداء وتقديم )ا ئَيمة لَيكمان كردووةتةوة، ئةطةر تةماشا بكةين وا هاتووة، لَيرةد( والفنية والقانونية
يقوم )و لقى ب،  8ئةوة مةهامةك، لة خاَلى ( اىل تشكيالت الديوان)نةك  (اخلدمات االئيدارية والقانونية

  ن،بةآلم بؤ كَى؟ ئةويش بؤ عةيرى ديوا ،(بتقديم املهامات الفنية واحلرفية التى حتتاجها للتخطيط واملتابعة
( د)كة باسى مةجلسى رةقابةى ماىل دةكات، واباشة كة  1يةعرى مةهامةكانيان دؤر لةيةك نزيكة، لة خاَلى 
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ديادبكرَيت، سةيكيةتَيك بدرَيتة رةئيسى ديوان دؤر باشة، ئةو سةيكيةتة ضية؟ رةئيسى ديوان ئةو 
انط بكرَيت، بؤ كزورى سةيكيةتةى هةبَيت، رةئيسى هةر دائريةيةك يان رةئيسى هةر جيهةتَيك ب

لرئيس الديوان دعوة أى رئيس أو اجلهة : )ئيجتيماعاتى مةجليس، ئةطةر ثَيويست بَيت، يةعرى بَلَيني
لة ثاشان كة باسى دائريةى ، (املتعلقة بدائرته)  ئةوة وا باشرتة( خاضعة للرقابة حلضور اجتماعات اجمللس

ها مدير عام أو حماسب قانونى وختتص بعدد بأنشطة ويرأس كل الدائرة من: ) تةدقيق دةكةين، دةَلَيت
، يةعرى جيهاتى خادعة لة بؤ رةقابة نةك هةمووى، تةنها ئةوةى كة (القطاعية واجلهات اخلاضعة للرقابة

: لَيرةدا باسى كراوة، لةسةر مةسةلةى كة دوو نائبى هةبَيت يان يةك يان سَى، ئةو دوو نائبانة كة دةَلَيت
ئَيمة دوو دائريةى تةدقيقمان  (من هذه املادة بنائبى الرئيس 6ملنصوص عليها يف الفقرة وترتبط الدوائر ا)

هةية، ئةطةر تةماشا بكةين، دائريةى مةركةدى و دائريةى تةدقيقى ثارَيزطاكان، ئةوانة هةريةكةو وةكيلَيك 
 .َيزمئيشرافى لةسةر دةكات، يةعرى ئةطةر يى ببةى خةلةل بة قانونةكةى دةطات، لةطةَل ر

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك سامل فةرموو

 :سامل حممد علىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثَيم واية دوو نائيب بَيت باشرتة، يةكى ئيدارى و يةكى قانونى، بةآلم ئاليةتى تةعيرى ئةوان، تةرشيحى 
رةئيس دةطرنةوة، دةوائرى تةدقيق، لة ئةوان ثةرلةمانى و ريئاسى ثَى دةركةوتووة، ضونكة دؤرجار جَيطاى 

هةموو دائريةيةك موديرو حماسبى قانونى هةية، وابزامن ئةو مةكاسب قانونة ديادةية، ضونكة يةك مودير 
 (دوائراحملافظات)عام هةبَيت جا حماسب بَيت يان نةبَيت، بؤية ئةو حماسب قانونية ديادةية، خاَلَيكى ترم، 

مةبةست لة سلَيمانى و دهؤك بَيت باشة، ئةطةرنا دةبوو سَى بوباية، جرجيس طوتى ئةطةر . جةنابى د
مةنتيقةى سلَيمانية، ئةوةى تريش دائريةى مةنتيقةى ( دائرة املنطة االوىل: ) بةآلم مادام واية ئةطةر بَلَيني

 .دهؤك دةبَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كوَيستان خان فةرموو
 :د عبداللةكوَيستان حممبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

طريى هةر سَى خاَلةكةى ليذنةى دارايى دةكةم، بؤ مةسةلةى دوو جَيطرى ناكرَيت ئَيمة بَلَيني لةبةر تمن ثش
ثارَيزطاين،  3ثارَيزطاية و ئَيمة  14ئةوةى عرياق لة يةكَيك دياترى هةية با ئَيمةش دووان دابرَيني، عرياق 

مةو ئةو هةموو فةرمانطةية، بةِراستى ئةمة وةكو كاك ئارام ئيشارةتى ثَيدا هةندَيك ئةو هةموو موديرى عا
جار طومان دروست دةكات بؤ دؤديرةوةى جَيطايةك بؤ خةَلك، كة ئةطةر ئةو طومانةى ئَيمة ِراست بَيت، 

جَيطرة،  ئةمة مةهامةكةى خؤى ناثَيكَيت بؤ ضاودَيرى، بؤ مةسةلةى بةرَيوةبردن و ئيش،  ئةوة وةديرة،
كؤمةَلَيك مودير عام و كؤمةَلَيك فةرمانطةية ناكرَيت بةمة ئةو ئيشةيان ثَيوة بةرَى نةضَيت، تةنها دةبَيت 
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وةكيلَيكى ديكة هةبَيت ئيرجا مةهامةكةيان تةواو دةبَيت، لةبةرئةوة ثشتطريى هةر سَى خاَلةكةى ليذنةى 
 .دارايى دةكةم، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .طَيالس خان فةرموو

 :طَيالس حمى الدين محة غريببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مريش ثشتيوانى لة ثَيشريارةكةى ليذنةى دارايى دةكةم بؤ دانانى يةك جَيطر، بة هةمان شَيوةى باس كرا 
 .دؤر سوثاسعرياق طةورةترة، ئَيمة سَى ثارَيزطاين، لةبةر ئةوة تةنها جَيطرَيك لة جَيطاى خؤيةتى، 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك عادل فةرموو

 :عادل حممد أمنيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مريش ثشتطريى لةوة دةكةم كة تةنها يةك جَيطر هةبَيت، لةبةر ئةوةى جَيطرو سةرؤك عادةتةن ئيشيان 
كان دةكةن، سةبارةت بةوةى كة سةرثةرشتى كردن و ئاراستة كردنة، فةرمانطةكانى خوارةوة دياتر ئيشة

ناوى بة فةرمانطة هاتووة، من ثَيشريارى ئةوة دةكةم كة بةرَيوةبةرايةتى طشتى بةرَيوةبةرايةتيةكان ئيرجا 
فةرمانطة، بةم شَيوةية بَيت، هةروةها سةبارةت بةوةى دوو ناوضةى وردبيرى، من لةطةَل ئةوة نيم، من 

بَيت، بةآلم لَيرة ثرسيارَيك دَيتة ثَيشةوة، ئةم داوايةى من كورت لةطةَل ئةوةم لة ئاستى ثارَيزطاكان نة
بيرانة بَيت، ئَيمة لَيرة باسى ثارَيزطا دةكةين، ئيدارةيةكمان هةية بة ناوى ئيدارةى طةرميان، ئةويش لة 

، قةداى لةبةر دةست داية، لة رووى مةساكةشةوة ئةوةندةى ثارَيزطايةك دةبَيت 5تا  6ئاستى ثارَيزطا دا 
ئةطةر بةم قانونة بَيت، ماناى واية لةوَى بةرَيوةبةرايةتيةك ناكرَيتةوة بؤ ئةو ئيدارةية، بؤية ثَيم باشة و 

 .ثَيشريارى ئةوة دةكةم شوَيرى ئةو ئيدارةيةش بةرَيوةبةرايةتيةكى هةبَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ناصح فةرموو. د
 :رمضانناصح غيتور . دبةِرَيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنِرَيز بة
ئةو ثَيشريارانةو تَيبيريانةى ليذنةى دارايى دايان ناوة مريش ثشتطريى دةكةم، لة بيدايةتى بِرطةى أ 

وةك )ئةجنومةنى ضاودَيرى ثَيك دَيت لة سةرؤكى ديوان وةك سةرؤك، من ثَيم واية ثَيويست ناكات : دةَلَيت
ةطةر تةماشا بكةين لة هةموو خاَلةكان دا ناوى فةرمانطة ، تةبعةن جَيطرَيك باشرتة هةبَيت، ئ(سةرؤك 

هاتووة تا دةطاتة هى ثارَيزطاكانيش، من ثَيم واية دابةش بكرَيت، فةرمانطة نةمَيرَيت با بةرَيوةبةرايةتى 
طشتى هةبَيت، نةك فةرمانطة، ضونكة فةرمانطة ئةسَلةن ئةوة موستةلةكَيكة خةريكة تادة دَيتة ناو 

ساَلة هةرَيمى كوردستان دامةدراوة، ئَيمة بةرَيوبةرايةتى  11ةوة، ئَيمة ئَيستا لةوةتةى هيرةكانى ئَيم
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طشتيمان هةبووة، من ثَيم واية هةر بةرَيوةبةرايةتى طشتى بَيت نةك فةرمانطة، ضونكة ئةطةر بَلَيى 
طشتى هةبَيت ئةو فةرمانطة هةر هةمووى بة فةرمانطة هاتووة، نادامن كامةيان بةردترة، بةرَيوةبةرايةتى 

دا دةَلَيت هةر فةرمانطةيةكى وردبيرى بةرَيوةبةرَيكى  6كاتة دواييش بةرَيوةبةرايةتى هةبَيت، لة خاَلى 
طشتى ياخود ذمَيريارى ياسايى يةكةم، من نادامن ثَيويستة ذمَيريارى ياسايى يةكةم دةبَيت ثلةى هةبَيت، بؤ 

دةنَيى، ضونكة لَيرة مةسئوليةتةكة مةسئوليةتى ئةوةى بَلَيني بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتى داي
بةرَيوةبةرايةتى طشتية، بؤية دةبَيت ئةو ذمَيريارية ياساييةش هةر بة ثلةى بةرَيوبةرايةتى طشتى بَيت، 
هةروةها ثشتطريى لة ثَيشريارةكةى كاك عادل دةكةم، هةر لَيذنةى دارايى و ياسايش وايان داناوة، وردبيرى 

ت نةك بكرَيت بة ناوضةى يةك،  ناوضةى دوو، وةكو لَيرةدا هاتووة، ئةى ناوضةكانى تر ثارَيزطاكان هةبَي
ضى ىَل بكةين، باسى سلَيمانى و دهؤك دةكرَيت ئةى طةرميان ضى ىَل دةكرَيت، كة ئَيستاكة لة ئاستى 

وة و وادمان ثارَيزطاية، باشة ئةى كةركووك ضى ىَل بكةين، ديارة بة تةواوى دةستمان لة كةركووك شوشتؤتة
 .لَيى هَيراوة، لةبةر ئةوة تكادةكةم هةر ثارَيزطاكان مبَيرَيتةوة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .نورى فةرموو. د
 :تاَلةبانى مجيل نورى. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كةوا يةك جَيطر هةبَيت، مريش ثشتطريى لة راثؤرتى ليذنةى دارايى دةكةم، بة تايبةتى ثَيشريارى ئةوةى 
سةبارةت بة بةكارهَيرانى وشةى فةرمانطةكان لَيرة تا ئَيستا لة هةموو وةدارةت و دةدطاكانى ككومةتى 
هةرَيم دا تَيرمى بةرَيوبةرايةتى طشتيمان بةكارهَيراوة، ضاكرتة لَيرةش دا هةر ئةو وشةية بةكاربهَيرني، 

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .فةرموو عثمانكاك 
 :(بانى مارانى)قادر عبداللة عثمانبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

هةرضةندة قسةى دؤرى لةسةر كرا، بةآلم دةربارةى دوو جَيطرى، لة سةرةتا رةئيةكى تر هةبوو، بةآلم 
 جرجيس بة جؤرَيك شةركى كردو كاك شَيروانيش بة. هةردوو ئةو بةرَيزانةش تةركيان كرد، كاك د

جؤرَيكى تر، كةواتة وا ثَى دةضَيت دياد بَيت و بة شَيوةى تةوافقى بَيت، بؤية مريش ثشتطريى يةك جَيطرى 
دةكةم، ضونكة وةك هةندَيكيان باسيان كرد ئةو جَيطرة، يةكَيكيان بؤ تةدقيق و ئةوةى تريان بؤ دوو 

ةضَيت تةوافقى بَيت، من ثشتطريى ثارَيزطا، كةواتة هةموو وجهة نةدةرةكان يةكيان نةطرتةوة، بؤية ثَي د
ليذنةى دارايى دةكةم كة يةك جَيطر هةبَيت، دةربارةى موستةشار فعلةن لة هةموو دةدطاكانى تر 
موستةشار داندراوة، ئةوةش ثَيويستة موستةشاريان هةبَيت، ضونكة لة رووى ياساييةوة باشة، مةسةلةى 

ى وةكو وةدارةت دارايى ىَل بَيت، بؤ وا طةورة بَيت، فةرمانطةكانيش بةراستى با تةدةخوم نةكرَيت، يةعر
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ئةوة ئيشى ضاودَيرية، شةرت نية هةموو مديريةتى عامةكانى هةبَيت لة هةموو شوَيرَيك، ئَيمة خؤمان 
هةموومان لةبةر تةدةخومى مووضةخؤر هةموو ِرؤذَى شت دةنووسني و هاواردةكةين، كةق نية وا طةورةى 

انية وةكو وةدارةت هةيكةىل طةورة بَيت، دةربارةى طةرميانيش، من ثَيم واية ضؤن بكةين، ضاودَيرى ماناى و
بؤ ثارَيزطاكانى تر كيساب دةكرَيت هةرواش بؤ ئيدارةى طةرميانيش كيساب بكرَيت، ضونكة ئةوان لةمةوي 

يةك كة وا بِريار دراوة كة وةكو ثارَيذطا تةعاموىل لةطةَل بكرَيت، بؤية ئةويش كةقة لة هةر مةسةلة
 .مةمشولة بة ثارَيزطاكان وةك ئيدارةى طةرميانيش لةبةرضاو بطريدرَيت، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
قسةكانت لةجَين، بةآلم نادامن بؤضى تةعليق هةر دةبَيت هةبَيت، يةعرى يةكَيك طوَيى لة تؤ بَيت دةَلَيت 

 .دى تةوافقت كرد باش بوو، كاك حممد فرج فةرموودائيمةن دةنط بؤ تةوافق دةدات، احلمدللة ئةمِرؤ تةئي
 :حممد فرج أمحدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 (أو يكون بالطلب)دابردرَيت، ( أو)، ( و)لة جياتى ( جيتمع اجمللس مرة واحدة بالشهر) لة فةقةرةى ب 
طَيك بَيت رةئيس دةتوانَيت يةعرى جارى وا هةية جطة لة مانطَيك لةوانةية كةمرت لةوة بَيت، ئةطةر مان

أو )ة بكرَيت بة ( و)دواى خات و ثَيشى خبات، ئةوة تةكسيلى كاسَلة، بةآلم لة ناكاويةك هةبَيت، بؤية ئةو 
مريش وةكو سؤدان خان ئةو كةرةفية، وا دةبيرم وةكو طؤدة دروست كردن و ( يكون بالطلب من الرئيس

ئةطةر تةخةسوسى بَيت (ية والتخصصية التى حتتاجها التخطيطالفن)ئةوانةية، لةِراستى دا ئةوة بكرَيت بة 
لة باتى ئةو كةليمةية، مريش هةر لةطةَل ئةوة نيم كة دوو نائيب هةبَيت، ديارة بؤ خؤى ماناكةى 
دةطةيةنَيت، ئةم ئيشة ئةوة نية بَلَيني تةنها رةقابة و حماسةبة دةكات، ئةطةر سةيرى فةسَلى دووةم بكةين 

ئيختيساسى جياواد جياوادن، دةتوانني  4لةو فةقةرانة  4فةقةرةى داوة، دةتوانني بَلَيني  2 دا 2لة ماددةى 
بَلَيني بؤ هةريةكَيك لةوانة نةفةرَيكى دةوَيت، بةآلم دةكرَيت ئَيمة كورتى بكةيرةوة و بيكةين بة سَى 

خؤ طرتووة، لة مةسةلةى كة دَيت لة دواوة كؤمةَلَيك ئيختيساساتى هيرى لة  2نائيب، ضونكة ئةو ماددةى 
ثارَيزطاكان من هةر لةطةَل دوو ناوضةيةدا نيم، ئَيمة دةبَيت مةسةلةى ثارَيزطاكان دؤر بة طرنط وةربطرين، 
ئَيمة دةدانني تةمنيةى ئةقاليمى هةية، يةعرى ثارةيةكى جيا لة ميزانيةى عرياق دادةنرَيت بؤ تةمنيةى 

ثارَيزطايانة ثارةيةكى دؤر خةرج دةكةن، يةعرى ئَيستا ئةطةر  ئةقاليم، هةروةها دوةىل ماحنة هةميشة لةم
بؤ منوونة بَلَيني ئةمريكا لة هةولَيرو سلَيمانى و لة دهؤك ضةندى خةرج كرووة يان كؤريا، ئةمانة 
هةمووى ثَيويستى بة تةدقيقَيكى دياتر هةية، دةبَيت لةسةر ئاستى ثارَيزطا بَيت، نةك لةسةر ئاستى 

و دائريةى دووةم، لةبةر ئةوة ثَيم باشة دةوائريةكة لةسةر ئاستى ثارَيزطا بَيت نةك لةسةر دائريةى يةكةم 
 .مةنتيقةى يةك و مةنتيقةى دوو، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك حممد فةرموو
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 :حممد رفعت عبدالرمحنبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دارايى و ئابوورى دةكةم كة يةك جَيطر هةبَيت باشة، ضونكة يةك مريش ثشتطريى لة راثؤرتةكةى ليذنةى 
جَيطر دةتوانَيت كارةكانى بكات، خاَلَيكى تر بة نيسبةت دابةش كردنى فةرمانطةكان بة دوو ناوضة، من 
لةطةَل ئةوةدام كة ئةوانة ئيلغا بكرَين، وةكو جةنابت باست كرد ِرةنطة تةفسريَيكى ترى بؤ بكرَيت، بَلَين 

و كؤن دةمَيرَيتةوة، هةر هةولَيرو سلَيمانى دةبَيت، لةبةر ئةوة ئةو تةفسرية نةمَيرَيت باشة،  ئَيمة وةك
بةرةو وةكدةو تةوكيد دةِرؤين، بؤية ثَيشرياردةكةم كة ئةوةش يبربدرَيت، دةربارةى فةرمانطة مريش 

طشتى و بةرَيوبةرايةتى لة جَيطاى رةئيم لةطةَل رةئى ئةو برادةرانةية كة نةمَيرَيت، وشةى بةرَيوبةرايةتى 
 .ئةوانة بكاربهَيردرَى، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .ثةخشان خان فةرموو

 :ثةخشان عبداللة دةنطةنةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دبوو دابوون، داواى ىَل بوردن دةكةم كة دواكةومت، من خؤم ئامادةكر 5بةِراستى من كة هامت لة ماددةى 
ةمةوة، يةعرى ئةركةكانى ديوانى رةقابةى ماىل  4بؤياساى بةرهةمة كشتوكاَليةكان، بة نيسبةت ماددةى 

ئةوةندةى من لَيى تَيطةيشتبم ئةركةكانى رةقابية، تةدقيقة، يةعرى ئةطةر شتَيكى تةنيتيزى تَيدابَيت بؤ 
ية هةست دةكةم دؤر قورس كراوة خزمةتى ئةو تةدقيق و رةقابةيةية، نةك جيهةتَيكى تةنيتيزى بَيت، بؤ

بة موديريات و ئةمانة، لةطةَل ئةوةم ناوضةكان لة جياتى يةك و دوو، با سَى ناوضة هةبَيت، يةعرى ئَيمة 
مةنتيقةى طةرميان مةنتيقةيةكى بةرفراوانة، دةكرَيت بة ناوى ثارَيزطاوة ناو بردرَيت، من لةطةَل 

يةك جَيطر هةبَيت، هةرضةندة ئةو شةركةى جةنابى كاك  بؤضوونةكانى ليذنةى دارايى و ئابووريم كة
خليل و جةنابى برادةرانى رةقابة كرديان، يةعرى تا ِرادةيةك خةريك بوو ئيقراع ببم، بةآلم هةست دةكةم 
ئةوةش دؤر وارد نية، يةك جَيطر دةتوانَيت بةو كارة هةَلبستَيت، لةطةَل ئةوةى ليذنةى دارايى و ئابووريم 

ى كةمةوة مانطى جارَيك كؤببَيتةوة، بةآلم من واى تَي دةطةم عادةتةن هةيئات بة بانطهَيشتى كة بة ييةن
سةرؤك كؤدةبَيتةوة، يةعرى بوونى ئةو عيبارةتة غةَلةت نية لَيرة كة لةسةر داواى سةرؤك يةعرى 

ى ثةرلةمان ئةوةندةى من تَيى بطةم هةموو هةيئةتَيك هةر واية، وةكو ثةرلةمان كة لةسةر داواى سةرؤك
كؤدةبيرةوة، يةعرى شتَيك نية مةرهون بَيت بة ئةوةوة، وابزامن ئوسوَلةن واية لةهةموو هةيئاتةكان لةبةر 

 .ئةوة دياد نية، بةآلم لةطةَل ئةوةم مانطى جارَيك كةمرت نةبَيت كؤبوونةوةكانيان، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شَيخ بايز فةرموو
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 :بؤ كاروباري دارايي و ئابووري وةديري هةرَيم/خ بايز تاَلةبانىشَيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ديارة دؤر باسى مديريةتى عامةو فةرمانطةكان كرا، برادةرانيش رةئيان هةبوو، مديريةتى عامة ئةو 
م دائريانةى كة مديريةتةية كة ضةندةها ئةقسام و مديريات و لة خوارةوةش حمافةدات مديرياتى هةية، ئة

ئَيستا ناويان هاتووة، لة هةموو قانونةكانى عرياقيش دا بةناوى دائريةوة ناوى هاتووة، ئةم دائريانة دةبَيت 
رةئيسى دائريةى هةبَيت، نةك مديرى عام، ئَيمة طومتان و جارَيكى تريش دةيَلَيمةوة رةئيسى ديوان بة 

، لةبةرئةوة دةبَيت رةئيسى دائريةكانيش بة مديرى دةرةجةى وةديرة، جَيطرةكانيش بة دةرةجةى وةديرن
 .عام بن، تكام واية تَيى بطةن، ضونكة ِراستيةكةى بةم شَيوةيةية، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ئَيستا شتةكان روون بوونةوة ثَيويست دةكات هةندَيك لة شتةكان بة دةنطدان كة ى بكةين، يةكةم شت 

نائيبى هةبَيت، كة لة ثرؤذةكة هاتووة دوو نائيبى هةبَيت، رةئى لَيذنةى دارايى و ئةوةية كة رةئيس يةك 
دؤر لةئةندامانيش رةئيان وابوو كة يةك نائيبى هةبَيت، بؤية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية كة 

ئيبى دةبَيت، سةرؤكى ديوان يةك نائيبى هةبَيت؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بة دؤريرةى دةنط يةك نا
مةودوعَيكى تر هةية كة باس نةكرا بة كةقيقةت من مالكةدةم كرد هيض يةكَيكتان باستان نةكرد، كة 

، دائريةى تةدقيقى 1دانانى نائيبى رةئيس و مديرعامةكان، داواى لَيبوردن دةكةم باسى ئةوة لة ماددةى 
ستا عةمةليةن، بة ثَيى ئةو قانونة وا مةكافةدات، دوو دائريةيان هةية لة سلَيمانى و لة دهؤك كة ئَي

دةبَيت، بةآلم ئَيمة هةموو قةوانيرةكانى ترمان لةسةر ئةساسى حمافةداتة، ئةندامانى ثةرلةمانيش 
ئاماذةيان بةوة كرد، كةوا ثَيويست دةكات لَيرةش بة ناوى دائريةى حمافةدات بَيت، هةمانة كة كةركووك 

كرَيت، ئةويش دةبَيتة دائريةيةكى تر، لةبةر ئةوة دةوائريى جَى بةجَى ب 160بطةرَيتةوة و ماددةى 
هةر ئةوةندة بَيت، كاك  (تشكل دائرة التدقيق يف كل احملافظات يف أقليم كوردستان) تةدقيقى حمافةدات 

 .جرجيس فةرموو.د
 :جرجيس كسن.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ادةران دةكةم كة تةئكيديان لةسةر ئةوة كردووةةتةوة كة بةخؤى بةناوى دائرية هاتووة، فعلةن تةئيدى بر
دائرية تةواو ترة، هةروةها رةئيسى دائرية دةبَيت بة دةرةجةى مديرى عام بَيت، ضونكة ئَيمة دةدطامان 

 .هةية، وةدارةتةمان هةية، ئةنشيتةمان هةية، لةبةر ئةوة ثَيويستى بة دائريةية دياتر، دؤر سوثاس
 :ومةنسةرؤكى ئةجنبةِرَيز 

( احلرفية)نوريش ثشتطريى لَيى كرد، . ئةو وشةى كرفية، وةكو مويكةدةكةى سؤدان خان طوتى، وابزامن د
 .ديادةية، موهيماتى فةنى هةمووى دةطرَيتةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك كامت فةرموو
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 :كسن كامت حممد جانبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ةت هاتووة، خؤى ثيشةيية، بةآلم كراوة بة كرةفيةلة تةرجومةكة بة غةَل
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كةواتة ئةوةى تر دةخةمة دةنطدانةوة، كة دةوائريةكان لةسةر ئةساسى ناوضةى يةك و دوو نةبَيت، لةسةر 
 . ناصح فةرموو. ئةساسى دةوائريى تةدقيق نةبَيت، يةعرى لةسةر ئةساسى ثارَيزطا بَيت، كاك د

 :رمضانناصح غيتور .دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 لةطةَل رَيزم بؤ جةنابى وةدير كة دةَلَيت فةرمانطة باشرتة، يةعرى تؤ فةرمانطة دةخةيتة دةنطدانةوة؟
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ت، ئَيوة فةرموو دانيشة، من ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة كة حمافةدات بَيت يان دائرية بَيت، يان ناوضة بَي
هةندَيكتان طوتتان لةسةر ئةساسى حمافةدات بَيت، كَى لةطةَل ئةوةية لةسةر ئةساسى حمافةدات بَيت دةستى 
بَلرد بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بةكؤى دةنط دةبَيتة دةوائريى تةدقيقى حمافةدات، هةر 

 .رَيت لةييةن كاك عادل، فةرمووئةوةية، ئيرجا دَييرة سةر ئةوةى نوقتةى نيزامى تةقديم بك
 :عادل حممد أمنيبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كة بِريارى ىَل دةرضووة وةكو حمافز تةعاملى لةطةَل دادةكةن
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كاكة دانيشة، ئيدارةى طةرميان ئةوةى كة لة ككومةت كراوة شتَيكى موةقةتة، طةرميان بةشَيكة لة 
ووك، ئةو شتة ناكرَيت، لةبةر ئةوة دامان ناوة بؤ بووذاندنةوةو خزمةت طودارية كة كَيشةكانيان كةرك

. ضارةسةر بكرَيت، لة هةموو قانونةكة دابرَين، ئةوة شتَيكى خراثة، ئةو دائريانة وةكو كاك شَيخ بايزو د
تانى تريش هةمووى باسى جرجيسيش ئاماذةيان ثَيى كرد، قانونى رةقابةى ماىل لة عرياق نادامن لة وآل

دةوائري دةكات، فةرقى هةية لةطةَل مديريةى عامة، تؤ طوتت مديريةى عامة دةبَيت مدير عامى بؤ 
تةعيني بكةى، ئةمة دائرية بَيت بضوكرتة، دةكرَيت مةكاسبَيكى بؤ تةعيني بكرَيت، لَيرة لة قانونةكةدا 

ةطةر بيكةيتة مديريات فراوانى دةكةى، مةجبورى دةَلَيت يان مديرى عام يان حماسبى قانونى، كةواتة ئ
مديرى عاميشى بؤ دابرَيى، ضةند فروعَيكى بؤ دابرَيى، هةندَيك دائرية هةية  6مديريةت بَيت و  6دةكةى 

موجةرةد دةستةيةكةو دائريةيةكة، يةعرى ئةوة تةواو بيكةية مديريات دؤر فراوان تر دةبَيت، ئةو 
ش دا هاتووة و تةبيعيشة، لةبةرئةوة ئةوانةى كة داوايان كرد هةر موسرين، موستةَلةكة لة قانونى عرياقي

 .ناصح فةرموو. بؤية دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك د
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 :نرمضاناصح غيتور . دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز  

وست ترة،  فةرمانطة مديرياتى عاميش دةطرَيتةوة، هةروةها مديرياتيش دةطرَيتةوة، من ثَيم واية ئةوة در
ئَيمة دةبَيت تةكديدى بكةين، ضونكة هةم مديريات هةية لة ناو ئةو فةرمانطانة، هةم مديرياتى عامةش 
هةية، بؤية كة باسى حماسبى قانونيرم كرد طومت ئايا بة دةرةجةى مديرى عامة يان نا؟ ضونكة جةنابى 

 .رَيزم وةدير بؤ خؤى دةَلَيت دةبَيت بة دةرةجةى مديرى عام بَيت، لةطةَل
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك شَيخ بايز فةرموو.دةكرَيت مديرى عام بَيت يان حماسبى قانونى بَيت
 :وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يةك لةم دائريانة خؤى هةيئةيةكة، ئةم شت ئةمانة هةيئاتن، مديرياتى تَيدا نية، هةموو دائرية: يةكةم
بة ِراستى من ثَيم : هةيئانة دةضن تةدقيق دةكةن و مةربوتن بة مديريةتى عامة ى دائريةكةيانةوة، دووةم

واية، ئةمة مةودوعَيك نية هني بَيت، خؤى مةعلومة، يةعرى ئَيستا دةتوانن بة هةيئة بَلَين كة ئةوةندة 
 .ى عام لةيى ئَيمة ئَيستا كة هةية بريتية لة مديرى عام و سكرتَيرةكةىهةيئةية هةمووى، دةَلَيم مدير

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .سؤدان خان فةرموو

 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دامن نية، يةعرى شتَيك نية ناوى مديريةى عام بَيت، بةس نا( جةنةراَل دايرَيكتةرى )لةهيض كوَيى دنيادا،  
) ئةوة ضةند ساَلة لة هةرَيمى كوردستان دا ئةوة ثةيِرةو كراوة، لة هةموو شوَيرَيكى دنيادا دائريةية، 

يةعرى ثَيى ناطوترَيت مرييةى عامة، نية شتى وا، لةوانةية ئيرستتيوشن كةليمةيةكى ( ئيرستتيوشرة
 .غةَلةت بَيت، بةآلم جةنةراَل دايرَيكتةرى نية

 :ومةنسةرؤكى ئةجنبةِرَيز 
 .كاك شَيروان فةرموو

 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كةلقةى دةوائري لة دام و دةدطاكانى ككومةتى هةرَيمى كوردستان تةقريبةن نةماوة، هؤيةكةيشى ئةوةية 
مانة مديرياتى دؤر وةدارةت هةية تةنها سَى تا ضوار مديريةى عامةى تَيداية، لَيرة ئَيمة دةنطمان دا كرد

عامة، بةس ئةوة ماناى وانية دةدطايةكى وةكو ضاودَيرى دارايى تايبةمتةندى خؤى نةثارَيرَيت، ئةو دام و 
دةدطايةى كة هاتووة وةكو خؤى ثةسةند نةكةين، دةوائري هةر بة دةرةجةى مديرى عام تةرةئوسى دةكات، 

من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو دةدطايانةى كة  مديريةى عامةش هةر بة دةرةجةى عام تةرةئوسى دةكات، بؤية
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هاتووة وةكو خؤى دةنطى لةسةر بدرَيت، ئةوة نية كة تةقليدى بةغدا دةكةين، بةآلم ضاودَيرى دارايى 
 .لةسةر ئةساسى ئةو تةشكيالتة ِرؤيشتووة لة هةموو دنيادا، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
: احلرفية يدرا، سَييةم: دوو نائيب دةبَيتة يةك نائيب، دووةم: ئةوةى كة طؤِرانكارى ىَل كرا، يةكةم

دةوائريى تةدقيق بووة حمافةدات، لةبةر ئةوة ماددةكة : فةرمانطةكان وةكو خؤى دةمَيرَيتةوة، ضوارةم
 .هةمووى خبوَيريرةوة، كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ترتبط الدوائر املنصوص عليها يف الفقرة )ماددةية، يدمة ئةويش بطؤردرَيت كة نووسراوة  ئاخر سةتر لةو
 (.وفق قرار يصدره اجمللس)، مادام ئةوة نةما( من هذه املادة بنائبى الرئيس 6

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .لةهةر شوَيرَيك دا نائيبةى هةبَيت دةبَيتة نائيب، بةَلَى مامؤستا كاكة

 :مصطفىعبدالكريم أبوبكر ز بةِرَي
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يان كرد لة مةجلسى رةقابةى مالية هاتووة، بؤية ( ب)كاك حممد فرج و ثةخشان خان باسى فةقةرةى 
جيتمع اجمللس مرة واحدة يف الشهر وله أن جيتمع )ثَيشريار دةكةم ئيعادةى سياغةى بةو جؤرة بكرَيتةوة، 

ضونكة لة هةموو ئةوانى تر واية، هةندَيكيان ِرؤتيرة هةندَيكيان  (قتضاءبطلب من الرئيس عند اال
 .ئيستيسراية، لةبةر ئةوة دةبَيت واى ىَل بكةين

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ئةوة ( جيتمع اجمللس يف الشهر مرة واكدة على ايقل )ئةوة كاكة بيدايةتى قسةكامنان طومتان ئةوة طؤِرا، 

 .بةَلَى مامؤستا كاكة. ناكات بة تةَلةب بَيت كة ئةوة تةكسيل كاسَلة دةطرَيتةوة، ثَيويست
 :مصطفىأبوبكرعبدالكريم بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .دةتوانَيت ئةطةر رةئيس داواى بكات بة سورةى ئيستيسرائى ئيجتماع بكات، لةبةر ئةوةية
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .جرجيس فةرموو. كاك د
 :جرجيس كسن. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةِراستى من ئةوةى تَى ناطةم كة بؤ ئَيمة تةقليس بكةين؟ ئَيمة لةييةكةوة دةَلَيني دةبَيت تةفعيلى ديوانى 
رةقابةى ماىل بكةين، ئيهتيمامى ثَي بدةين، بةآلم لة ييةكى ترةوة دةَلَيني دةبَيت تةقليس بكةين و يةك 
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ت لة يةك نائيب بؤ؟ دوو نائيب لة ئيجتماعات لة دانيش  لة دانوستاندن، بؤية بة نائيب بةسة، مةبةس
 .تةسةورى من باشرتة لةوةى كة يةك نائيب بَيت، مومكني نية بة يةك نائيب بةرَيوةبضَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ةرَييرةوة، كة دةنط درا جرجيس مادام دةنطمان بؤى دا، ئَيستا هةموو ئةندامةكانيش بَلَين ناتوامن بط. د

تةواو، ئةوة بة دؤريرةى دةنط دةنطى بؤدراوة، هةردووكى مةنتقى هةية، بةآلم تةواو، ئةو مالكةدةى كة 
 .كاك خليل طوتى، فةقةرةى ئةخري لة ماددةكة لةو سياغةى كة خؤت طوتت، بيخوَيرةوة

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 (.مع هذه املادة بقرار من اجمللس 6العمل وارتباط الدوائر املنصوص عليها يف الفقرة ينظم نطاق )
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كة تؤ باسى دةكةى، وابزامن ئةوة ديادة، كة خيالفى  6كاك خليل ئةمة فةرقى هةية، ئةوة بةس فةقةرةى 
خؤتان يان مةجلسةكة قةرار بدات و جرجيس؟ .لةسةر ئةوةنية با ئةو جوملةية نةمَيرَى، وانية كاك د

يبربدرَيت، باشة ماددةكة بةو طؤِرانكاريةى كة كراو خوَيردرايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى 
تكاية، كاك دلَير  1دةستاى بَلرد بكات؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى 

 .فةرموو
 :شريفدلَير حممد بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 :1ماددةى 
 :ثَيويستة ئةو كةسةى بة سةرؤكى ديوان دادةمةدرَيت ئةم مةرجانةى تَيدا بَيت: يةكةم

 .ـ ثَيويستة هاووآلتى نيشتةجَيى هةرَيم بَيت 1
سايى و ـ هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس بَيت لة يةكَيك لة بوارةكانى كارطَيرى، دارايى، ئابوورى، يا 8

شارةدايى هةبَيت لة ثسثؤريةكةى دا يان ثَيشرت ثؤستَيكى بة ثلةيةكى تايبةت وةرطرتبَيت لة بوارى 
 .ثسثؤريةكةيدا

 .ـ نابَيت بة تاوانَيك بةندكرابَيت كة لة ثلةو ناو وناوبانطى كةم بكاتةوة 3
 :يان تَيدابَيتثَيويستة ئةوانةى بة جَيطرى سةرؤكى ديوان دادةمةدرَين ئةم مةرجانة:  دووةم

 .ـ ثَيويستة هاووآلتى و نيشتةجَيى هةرَيم بَيت 1
 .ـ دةبَيت بِروانامةى بةكالؤريؤسى لة دانستةكانى كارطَيرى دارايى يان ئابوورى هةبَيت8
ساَلى بة كردةيى هةبَيت لةبوارى  10ساَل هةبَيت، بة مةرجَيك كارى  15ـ ثَيويستة خزمةتى بؤ ماوةى  3

 .ثسثؤريةكةيدا
 .ـ نابَيت بة تاوانَيك بةندكرابَيت كة لة ثلةو ناوو ناوبانطى كةم بكاتةوة 6



 682 

بةرَيوبةرة طشتيةكان بة بِريارى ئةجنومةنى نيشتمانى دادةمةدرَين لةسةر ثَيشريارى سةرؤكى : سَييةم
 :ديوان و ثَيويستة ئةم مةرجانةيان تَيدا بَيت

 .ـ  ثَيويستة هاووآلتى و نيشتةجَيى هةرَيم بَيت1
 .ـ دةبَيت بِروانامةى بةكالؤريؤسى لة دانستةكانى كارطَيرى يان دارايى ئابوورى هةبَيت 8
ساَلى كارى بةكردةيى هةبَيت لة بوارى  10ساَل هةبَيت، بة مةرجَيك  15ـ ثَيويستة خزمةتى بؤ ماوةى  3

 .ثسثؤريةكةيدا
 .وةـ نابَيت بة تاوانَيك بةندكرابَيت كة لة ثلةو ناوبانطى كةم بكاتة 6

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 :1املادة
 :يشرتط فيمن يعني رئيسا للديوان مايلى: أوال
 .ـ أن يكون من مواطنى االقليم ومقيما فيه 1
( االدارة، املالية، االقتصاد، القانون)يف احدى جماالت (البكالوريوس )ـ أن يكون حاصال على شهادة جامعية  8

 .وله اخلربة يف جمال اختصاصه أو كان قد توىل وظيفة بدرجة خاصة يف جمال اختصاصه
 .ـ أن اليكون حمكوما عليه جبرمية تنتقص من مركزه و مسعته 3

 :يشرتط فيمن يعني نائبا لرئيس الديوان توفر مايلى: ثانيا
 .ومقيما فيهـ أن يكون من مواطنى االقليم  1
 .ـ أن يكون حاصال على شعادة بكالوريوس يف العلوم االدارية أواملالية أو االقتصادية8
سنوات خدمة فعلية يف الوظيفة ذات العالقة   10سنة شريطة أن تكون له  15ـ أن يكون له اخلدمة ملدة  3

 .مبهام االختصاصه
 .و مسعته ـ أن اليكون حمكوما عليه  باجلرمية تنتقص من مركزه 6 

يعني املدراء العامون بالقرار من اجمللس الوطنى و برتشيح من رئيس الديوان و يشرتط بأن تتوفر فيهم : ثالثا
 :مايلى

 .ـ أن يكون من مواطنى االقليم ومقيما فيه 1
 .ـ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس يف العلوم االدارية و املالية أواالقتصادية أواهلندسية 8
 .سنوات ممارسة الفعلية يف وظيفة ذات العالقة مبهام اختصاصه   10سنة منها  15ـ له اخلدمة ملدة  3
 .ـ أن اليكون حمكوما عليه باجلرمية تنتقص من مركزه ومسعته 6

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 كاك دلَير فةرموو ليذنةى دارايى هيض تَيبيريةكى لةسةر ئةم ماددةية نية؟
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 :قى شاوَيسَير ا اعيل كدل. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

خاَلى دووةم بة ذمارة، بةم شَيوةى خوارةوة  1ليذنةى دارايى و ئابوورى ثَيى ضاكة لة ماددةى 
بةيى كةمةوة هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس بَيت لة يةكَيك لة بوارةكانى كارطَيرى، : )دابِرَيذرَيتةوة

 15بوورى و ياسايى، شارةدايى هةبَيت لة بوارى ثسثؤريةكةيداو خزمةتى كردةنى لة ذمَيريارى، دارايى، ئا
، ئةمة سةبارةت بة ثَيداويستيةكانى سةرؤكى ديوانى رةقابةى مالية، لَيرةدا دةَلَيت (ساَل كةمرت نةبَيت

ياسايى،  هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس بَيت لة يةكيك لة بوارةكانى كارطَيرى دارايى و ئابوورى و
شارةدايى هةبَيت لةبوارى ثسثؤريةكةيدا يان ثَيشرت ثؤستَيكى بة ثلةيةكى تايبةت وةرطرتبَيت لةبوارى 
ثسثؤريةكةيدا، ئَيمة ئةو فةقةرةى ئةخريمان لَيى يبردووةو فةقةرةيةكى تريشمان بؤى ديادكردووة، كة 

ى كةمةوة دةبَيت هةَلطرى بِروانامةى ساَل كةمرت نةبَيت، دواتريش بةي 15خزمةتى كارطَيرى كردةنى لة 
 .بةكالؤريؤس بَيت لةو ئيختساسانة، هةروةها حماسةبةمشان بؤى ئيزافةكردووة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
لَيرةدا نةى طوتووة وةدييتةكةى دةرةجةى خاسةى هةبَيت، ئةو دةَلَيت ئةطةر ئةوةى نةبوو ئةوجا، بؤ 

ئيختساسى خؤى نةبَيت، بةآلم ثؤستى وةديرى وةرطرتووة، ئةو منوومة يةكَيك هةية مومكيرة مةجاىل 
ثؤستة وةديرية مةبةستى لةوةداية، يان ثؤستَيكى تايبةتى وةرطرتووة، ئةطةر خيربةكةى نةبوو و شةهادةى 
بةكالؤريؤسى هةبوو ئةو ثؤستةشى وةرطرتبوو، لَيرةدا ِرَيطةى داوة كة تةرشيح بكرَيت، ضيت طوتووة تؤ لة 

 .كمال فةرموو.؟ باشة لة ريئاسةتةوة دةست ثَى دةكةين، كاك دئةخريةكةى
 (:كمال كةركووكى.د)قادر حممد قادربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

لة كةقيقةت دا بؤ سةرؤكى ئةم دةدطاية بة رةئى من ثَيويستى بة كةسَيكة كة شةهادةيةكى جامعى ئةوةىل 
نى قودرةت بَيت، شةرت نية تةشخيس بكرَيت تةنها دةبَيت لةو هةبَيت، بةآلم  ثاك  و دَلسؤد بَيت، خاوة

مةجالة بَيت،بؤية من لةطةَل ئةوةم سةرؤك با وا نةبَيت، بةآلم ئةوانى تر قةيدى نية، سةرؤكى دةدطاكة با 
شةهادةكةى تةكديد نةكرَيت، كةدى ئةقةل بَيت شةهادةيةكى جامعى ئةوةَلى هةبَيت، هةروةها 

ساَل  15ت لة مةجاىل خؤى، ضونكة نةداهةت و جديةت و هةوَلدان، ئةطةر تؤ خيربةيةكى باشى هةبَي
ساَل خيربةى هةبَيت، بةآلم ئةو شروتةى كة ئةم ئيشةى بؤ  15خيربةى بؤ دابرَيى ئيحتيمالة يةكَيك 

 ساَلى 15داندراوة، ئةو شروتة نةيطرَيتةوة، خيربةكةى بة رةئى من ئةوةى ليذنةى دارايى، ئةو خاَلةى كة 
 .بؤ داناوةو دةست نيشانى كردووة، باشة ئةوة دانةنرَيت، دؤرسوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك شَيردَل فةرموو
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 :شَيردَل عبداللة كةوَيزىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دمة ضؤن بة نيسبةت سةرؤكى ديوان مةرمجان بؤى داناوة، دةَلَيني شارةدا بَيت، بةآلم شارةدايى بة بَى خ
ساَل كةمرت نةبَيت،  10شارةدا دةبَيت، بؤية دةبَيت مودةى خدمةكةى تةكديد بكةين، بةييةنى كةمةوة لة 

 .دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ظيان خان فةرموو
 :ظيان سليمان كاجى بةشاربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ثَيويستى دةدامن كة ئةوةى دةبَيتة سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى  من لةطةَل بؤضوونى ليذنةى دارامية، بةآلم بة
ساَل، شةهادةكةشى ماستةر  10دةبَيت شةهادةيةكى بةردى هةبَيت، هةروةها خزمةتيشى هةبَيت بؤ ماوةى 

 .يان دكتورا بَيت، بوارى ذمَيرياريشى بؤ ديادبكةين وةكو ليذنةى دارايى فةرموويان، دؤر سوثاس
 :ومةنسةرؤكى ئةجنبةِرَيز 

 .فةرموو عثمانكاك 
 :امحد محدأمنيعثمان بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

هةر بؤ خؤى ئةو ديوانى رةقابية يةكةجمارة لة كوردستان شتَيكى واببَيت، بةِراستى ئَيمة تةجروبةمان 
سى لَيوة نية، يةعرى ئةوةى كة لَيرةدا ديارى كراوة، شروتةكانى بةوةى كة راثؤرتى ليذنةى دارايش با

كردووة، ئةوة دةبَيتة ئةساس بؤ ئايردةيةكى ديكة كة ثةرلةمان دةتوانَيت  بة ضاوَيكى روونرتبِريار لةسةر 
شتةكان بدات، ئةو خيربةية لةطةَل شةهادةكةى كة بةكالؤريؤسى هةبَيت، خؤى ئةوة ئةدناى تةجروبةية، 

لةو شروتانةى كة ئيدارةو ماليةو  ئةطةر نا تةجروبة هةر ئةوةية كة خاوةنى شةهادةى بةكالؤريؤس
ئابوورية، لة خيالىل دائريةكةى خؤيدا، ئةطةر نا بؤ رةقابة نادانرَيت كة خاوةنى خيربةية يان نية، 

ساَل  10ساَلة يان  15لةبةرئةوة ِراثؤرتةكةى ليذنةى دارايى شتَيكى باشة و ئةوةى كة دياريش كراوة كة 
 .ئةوةشيان شتَيكى باشة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنِرَيز بة
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد ككيم جباربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وةَلآل من تةئيدى ِراى ليذنةى دارايى دةكةم، كة بؤ بوارةكان ذمَيريارى ديادبكرَيت، ئةوةى يان ثَيشرت 
ةى خزمةتة فيعليةكان كة ثؤستَيكى هةبَيت با يبربدرَيت، ضونكة مةسةلةيةكى تةخةسوسية، ثاشان مةسةل

دووبارة بووةتةوة لة هةر سَى شوَيرةكة، لة هى يةكةم نية، بةآلم ليذنةى دارايى بؤى ئيزافة كردووة بؤ 
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ساَل، بةمةرجَيك ئةو ساآلنةى كة خزمةتى كردةنى هةبَيت لة بوارى ثسثؤريةكةى دا ثاش بة  15ماوةى 
دا شةهادةكةى هةبوو بَيت ئيرجا خزمةتى ئةوةندة دةست هَيرانى شةهادةى بةكالؤريؤس، يةعرى لة ثَيش

 .ساَلةى هةبوو بَيت، نةك لةم دواييةدا كة دوو، سَى ساَلة شةهادةى وةرطرت بَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك رشاد فةرموو
 :رشاد أمحد ابراهيمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من مواطنى اقليم كوردستان وساكنا : )عني، خاَلى يةكةم كة دةَلَيتمن تَيبيريم هةية لةسةر شروتى تة
لةبةرئةوةى ئَيمة  ،(على أن يكون عرياقيا و مقيما يف اقليم كوردستان)  من ثَيشريار دةكةم بكرَيتة( فيه

ضةندين وةديرمان لة بةغدا هةية، جَيطرى سةرؤك وةديرامنان هةية لة بةغدا، سةرؤك كؤمار هةر هى 
: وابزامن ئيحتيمالة تةعارود بكات لةطةَل دةستورى عرياقيش، شروت لة دةستورى عرياقى دةَلَيت خؤمانة،

، بؤية وابزامن كَيشةيةك دروست دةبَيت لة موستةقبةل، بؤية ليذنةى ياسايى دياتر ( على أن يكون عراقيا)
 .دةدانن لةو مةسةلةية، ثَيم خؤشة روونكردنةوةيةكمان بدةنَى، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ثةخشان خان فةرموو

 :ثةخشان عبداللة دةنطةنةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةِراستى لةو شروتانة ضةندين جارى ديكةش باسكراوة، يةعرى كة دةَلَيني هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤس  
سبةت ئةوةى كة شةرتةكانى كة بَيت، مريش تةئيدى ئةو رةئية دةكةم كة لةوة كةمرت نةبَيت، بةني

شارةدايى هةبَيت لةو بوارانة يان ثَيشرت ثؤستَيكى هةبوو بَيت، مريش لةطةَل ئةو رةئيةم كة ئةو 
دةَلَيت نابَيت بة تاوانَيك بةندكرابَيت، بؤية من  3شارةداييةى ضؤنة؟ ضةندى خزمةت كردووة؟ لة خاَلى 

ية لةجياتى ئةوةى بةندكرابَيت بة تاوانَيك سيغةيةكى واى دةبيرم ئةو ثَيطةية ثَيطةيةكى كةساسة، بؤ
ترى واى بؤ ببيررةوة كة ئةو شةخسة هيض تةعرَيكيشى لةسةر نةبوو بَيت لة بوارى ماىل يان هةر بوارَيكى 
تر، ِرةنطة لةرووى قانونيةوة ئيرسان نةتوانَيت، ضونكة جارى وا هةية تةعن هةية، بةآلم ِراست نية، بؤية 

بؤ بدؤديرةوة هةر لةوة كةسر نةبَيت كة كوكم نةدرابَيت، هةية كوكم نةدراوة بةآلم ثَيم  سيغةيةكى واى
بَلَين فالن دةبَيتة رةئيسى ئةوة، لةوانةية بَلَيم ناوةَلآل با ئةوة نةبَيت بة رةئيس، لةبةر ئةوة ئَيمة 

ةو مةوقعة داندراوة، دؤر سيغةيةكى واى بؤ دابرَيني دةمانى قودرةت و لَيهاتوويى ئةو كةسة بكةى كة بؤ ئ
 .سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
بؤ ئةو ئةندامانةى تر كة ناويان نووسيوة، ئةو مةودوعة بؤ ئةوةى ئةوةندة تيكرار نةبَيتةوة، ئةو 
شروتانةى كة داندراون هةمووى شروتى قانونني، بةآلم دواتر كة ئَيوة  موناقةشةى دةكةن و متمانةى ثَي 
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رار دةدةن، هةر شتَيكى تر هةبَيت وةكو جةنابت فةرمووت لَيرةدا دةبَيتة كؤسث، ئةوةى كة دةكةن ئَيوة قة
ان يكون حاصل على ) شتَيكى ترى هةبَيت با داوا بكات دةنطى بؤ نةدةن، ئةوة يةك، دووةم ئةوةى كة 

بكةن بؤ  كة ئةوةليةت طوت بةيى كةمةوة ئةوة كةل دةبَيت، بؤية ئةوة ئيزافة (شهادة جامعية أولية
 .ئةوةى ئةو رةئية تيكرار نةبَيتةوة، كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفىجعيتر بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثَيشريار دةكةم، لةو ماددةية بِرطةيةكى ترى بؤ ديادكرَيت، كة تةمةن تةكديد بكرَيت، يةعرى 
ساَل بَيت و تؤ  40تر نةبَيت، نةك تةمةنى ساَل ديا 40ساَل كةمرت نةبَيت و لة  85بةييةنى كةمةوة لة 

 .بضى ثؤستَيكى بدةيتَى، يةعرى ئةطةر بِرطةيةكى بؤ ديادبكرَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين مال عبداللةبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ادامن ض عيالقةيةكى بة ماليةوة هةية؟ يةعرى بةكالؤريؤس لة من خيالفم لةطةَل برادةران هةية، قانون ن
قانون ض عيالقةيةكى بة ماليةوة هةية؟ ِراستة مشوىل قانون دةكات و تةعليماتى قانونى ثَيويستة، ئةوة 
شتَيكى دؤر لَيك جياية، يةعرى تةماشا بكة كارطَيرى و ئابوورى هَيشتا باشة، بةآلم قانون ضى؟ هةر لةو 

تةكديدى وةدييتةكةى بكرَيت باشة، ( توىل وظيفة)وو ئيشكال هةية، يةكةم لة خيربةكةى ئةو دَيرةدا د
 .لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
كة مواسةفات بؤ رةئيسى ديوان دادةنَيى، رةئيسى ديوان حماسب نية، مودةقيقيش نية، رةئيسى ديوان 

كةسة لة ئةجنومةنةكة هاوكارى دةكةن، شةرت نية واجبى قانوني و ئيدارى و ماىل هةية، ئةو هةموو 
حماسب بَيت ئةوجا ببَيتة رةئيسى ديوان، عةقلى عامى هةبَيت، ئيدارةى جيهادةكةى بؤ ِراطرترى ئةداى 
ليجانةكان و دةوائريةكان، بؤ ِرةضاوكردنى جانبى قانونى، لةبةرئةوة خيربةكة لة هةمووى موهيم ترة، خؤ 

ريةكة تةدقيق بكات، بؤية قانونيش دةبَيت، ماىل و ئيداريش دةبَيت، لةبةرئةوةية رةئيسى ديوان ناضَيت دائ
 .كة ئةو سييتاتانةى هةبَيت، بؤ ئةوةى بتوانَيت ئةو هةموو ييةنانة ِرةضاوبكات، كاك سةردار فةرموو

 :هةركي دؤؤسةردار صباح ببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ان جَيطةيةكى دؤر دؤر كةساسة، من ثَيم واية بةييةنى كةمةوة لةبةرئةوةى مةرجةكانى سةرؤكى ديو
( كان قد توىل وظيفة بدرجة خاصة: )شةهادةى بةكالؤريؤسى هةبَيت، لةبةرئةوةى ئةو بِرطةيةى كة دةَلَيت

ِرَيطا دةدات كة شةهادةى بةكالؤريؤسى نةبَيت، ضونكة لةوانةية خةَلكانَيك هةبن كرابرة وةديرو لةوانةية 
أن اليكون حمكوما عليه )ةى سةرةتاييان هةبَيت، ئةمة  بةِراى من ئيشَيكى باش نية، خاَلَيكى تر شةهاد
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، كَى تةكديدى دةكات كة كام جةرميةية، لةبةرئةوة نةيطوتووة (جبرمية تنتقص من مركزه ومسعته
ية لة جةرائيمى موخالةف بةشةرةف، جةرائيمى موخةيلة لة شةرةف تةكديد كراوة، بةآلم ئةو سيغة

هيض ( أن اليكون حمكوما عليه جبناية أو جنحة)جَيطاى خؤى نية، من ثَيشرياردةكةم، ئةطةر بطوترَيت 
ئةشكاليةتةكمان نابَيت، خاَلَيكى ترم، مةرجةكانى جَيطر و سةرؤكى ديوان و بةرَيوبةرة طشتيةكان هةمان 

شرتط فيمن يعني نائبا للرئيس أو ي)مةرجيان هةية، بؤية دةكرَيت بيكةيرة يةك سيغة و واى ىَل بكةين 
يعني املدراء العامون بقرار من اجمللس ) يش تةنها يةك شت بَيت 3لةبِرطةى ، (املدراء العامون يف مايلى

 .، دؤر سوثاس(الوطنى وبرتشيح من رئيس الديوان
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

وله خربة يف  .شهادة جامعية أولية  علىأن يكون حاصال) مالكةدةكانت هيرن، بةآلم ئةو جوملةى كة دةَلَيت
ةية بؤ ئيختيساسةكة دةطةرَيتةوة و ئيلغاى شةهادة ناكات، ( أو كان)ئةو  ..(جمال اختصاصاته أو كان

وله خربة يف جمال اختصاصه أو كان قد )ئةوة شتَيكى موتَلةقة، ئةو ( أن يكون حاصال)عةرةبيةن واية، 
ةكة مولزمة ئةوة هيض، مالكةداتةكانى ترى جرحةو مةككوم نةبَيت يةعرى خيربةكةى نةبوو، شةهاد( توىل

بة جيرايةو جوحنة، ئةوة دةبَيت قانونيةكان جوابى بدةنةوة، بةآلم مةنتقيةن ئةوة موناسبة، كاك غيتور 
 .فةرموو

 :مةمخورىسعيد  غفور طاهربةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

مريش لةطةَل ئةوةدام كة ئةوةى ثاشرت يان  8استى لةبِرطةى بة نيسبةت مةرجةكانى سةرؤكى ديوان، بةِر
ثَيشرت ثؤستَيكى بة ثلةيةكى تايبةت وةرطرتووة لة بوارى ثسثؤريةكةى دا ئةوة نةمَيرَيت، لةبةرئةوةى 
بةخؤت دةدانى ئةمِرؤ جيهان هةمووى بةرةو تايبةمتةندى دةِروات، خاَلَيكى ترم مةسةلةى خيربةكةشى كة 

ساَل كةمرت نةبَيت، ئةطةر ئةويش لةو مةجالة ئيشى كردبَيت  10كرَيت خزمةتةكةى لة لَيرة ديارى ب
شارةداييةكى ثةيداكردووة، سةرؤكيش كةقة ئةوةى بؤ ديارى بكرَيت، مريش لةطةَل ئةو رةئية دام كة 

يستة ثَيو) هةردووكى دةمج بكرَيت و بكرَيتة يةك بِرطة، وة ثَيشةكيةكةشى واى ىَل بَيت  3و 8بِرطةى 
: ) ئةوانةى بة جَيطرى سةرؤكى ديوان و بةرَيوبةرة طشتيةكان دادةمةدرَين ئةم مةرجانةيان تَيدابَيت

 .ة، بؤية ئةطةر ِرَيك خبرَيت باشرت دةبَيت، دؤر سوثاس( هةمان شت كة ضوار بِرطة بة ضوار بِرطةية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .طَيالس خان فةرموو
 :حممد غريب ينطَيالس حمى الدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من لةسةر ماوةى خزمةتى سةرؤك و جَيطرةكةى قسةم نية، بةآلم لة هى بةرَيوبةرة طشتيةكان بةِراستى 
كةقة تؤدَيك كةم بكرَيتةوة، لةبةرئةوةى مةجالَيك بدرَيتة خةَلكى طةنج، ضونكة طةجنى وا ثسثؤرمان 

ن ثَى بدرَيت لة شوَيرى وا كةساس بؤ ئةوةى كاربكةين، ئةوا شتَيكى هةية لةو بوارة كة ئةطةر مةجالَيكيا
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ساَل و ئةو  10ساَلة بكرَيتة  15ساَلى هةبَيت، بة مةرجَيك ئةو  15باشة، من ثَيشرياردةكةم كة خزمةتى 
 .ساَل، دؤر سوثاس 1ساَلةش بكرَيتة  10

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .فةرموو عثمانكاك 

 :(بانى مارانى)قادر اللةعبد عثمانبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دةربارةى شارةدايى و خزمةت، ثشتطريى ليذنةى دارايى دةكةم، بةآلم تةمةنيشى بؤ ئيزافة بكرَيت، هةم 
كاتى دامةدراندنى هةم كاتى دةست لةكاركَيشانةوةى، ضونكة بةِراستى ئةوةى باسيان كرد لة تةمةنَيكى دؤر 

لةوانةية تواناى نةشاتى كاركردنى نةبَيت، دةربارةى موديريةتى عامةش، ديوانى طةورة دامبةدرَيت 
ضاودَيرى دارايى، ثشتطريى لة بوونى يةك مديريةى عامة دةكةم، ديوانى ضاودَيرى دارايى باقى ناوضةكانى 

ت ديكة فةرمانطة بن يان مديريةت بن، سةر بة مديريةتى عامةى ضاودَيرى دارايى بَيت، ضونكة نابَي
مديريةتى  2مديريةتى عامى هةبَيت يان  6لةبريمان بضَيت ئةوة ضاودَيرى داراييةو وةدارةت نية، ناكرَيت 

 .عامى هةبَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك كامت فةرموو
 :جانكسن كامت حممد بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةو بةرَيزانة، لَيرة ئَيمة كة دةَلَيني سةرؤكى ديوان، مةنسبى من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةى ياسايى و 
وةديرى هةية، لة وةدارةتةكانى تريش كة هاتووة و داِرَيذراوة، وةدير بؤى هةية بةرَيوبةرايةتيةكان 
هةَلوةشَيرَيتةوة يان بةرَيوبةرايةتى دروست بكات، بةآلم لَيرة بؤ تةنها بؤ بةرَيوبةراتية طشتيةكانى ئةو 

 انة بِريارى ثةرلةمانى دةوَيت؟ديو
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك ا اعيل فةرموو
 :عبداهلل ا اعيل حممودبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ثَيم واية ئةوة تةجروبةيةكى تادةية لة كوردستان، ئةو ديوانةش ديوانَيكى نوَيية و تةجروبةيةكى 
ئةو ديوانة و ئةو ثؤستة طرنطة هيضى لة ثؤستة سياسيةكانى تر كةمرت  تادةية لة كوردستان، من ثَيم واية

ساَل بؤ سةرؤكى ديوان دابردرَيت، كةفائةت و تواناو  80ساَل و  15نية، بؤية ثَيويستة ئةوة ِرةضاونةكرَيت 
نَيني  لَيهاتوويى و دَلسؤدى و جةرائةتى ئةو رةئيسى ديوانة بةسة، ئَيمة دؤر خةَلكمان هةية، ئةطةر دايان

بة رةئيسى ديوانيش تواناى بِرياردانى نية، بؤية ئةو تةكديدى ساَلة كةق نية بؤ رةئيسى ديوان 
دابردرَيت، تةنها شةهادةيةكى هةبَيت و لة دةرضووى كوليةيةك كةمرت نةبَيت، بةآلم ئةو مةرجانةى بؤ 
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ةجالة تةجروبةى هةبَيت، بةآلم ساَليش لةو بوارةو لةو م 80دانةندرَيت، ضونكة ِرةنطة خةَلكى وا هةبَيت 
جورئةتى ئةوةىرية تؤ بَيى لةو دةدطايةى دانَيى، ِرةنطة ئةو خةلًَكانةت دةست نةكةوَيت، بةِراستى كةقة 
بطةِرَييرةوة بؤ مةسةلةكان و بة وردى تةماشاى بكةين، سةرؤكى ديوان من بة ثؤستَيكى سياسى دةدامن، 

دؤر باش بَيت ئةوجا دةتوانى ئيجرائات بكات لة كوردستان، بؤية  بؤية با خاوةنى جورئةت و بِرياردةرَيكى
كةقة مةرجى بؤ دانةنَيني، تةنها بةكالؤريؤس بَيت و بةس، خاَلَيكى تر بؤ نائيب و بؤ مدير عامةكانيش 

 .ساَل دياتر نةبَيت، دؤر سوثاس 10ئةويش 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

يةكبخرَيت، بةآلم لة دانانى جَيطرى  3و  8دةش ئةوةية كة مالكةداتى باشيان دا، موهيم ترين مالكة
 سةرؤك فةرقى هةية لةطةَل بةرَيوبةرة طشتيةكان، بؤية جَيطرى سةرؤك، ريئاسةتى   

ثةرلةمان دايدةنَيت بة تةشاور لةطةَل رةئيسى ديوان، بةرَيوبةرة طشتيةكانيش بة تةرشيحى ريئاسةتى 
ائيبةكةى نابَيت خؤى تةرشيحى بكات و دايبرَيت، دةبَيت ئَيمة ديوان، ئةجنومةن دايدةنَيت، يةعرى ن

دايبرَين، بةآلم رةئى ئةويش وةردةطريدرَيت، مودير عامةكان خؤى ديوان خؤى تةرشيحى دةكات و 
ثةرلةمانيش قةرارى بؤ دةردةكات، شروتةكان وةكو يةكن، دةمَيرَيتةوة مةودوعى تةمةن، لةِراستى دا 

مةدةنيمان هةية كة تةمةن تةكديد دةكات، دووةميش ئةو مةنسبة مةنسبَيكى  ئةوةَلةن قانونى خدمةى
و  48تايبةتة، دةسةآلتَيكى تايبةتيشى هةية، تؤ بيبةستيتةوة بة تةمةن، دؤر كةس هةية ئَيستا تةمةنى 

ساَلى تَيثةِريوة، كاك  40ساَلة، ئَيستا سةرؤكى هةردوو ديوانى هةولَيرو سلَيمانيش تةمةنيان لة  46
ساكيب ئاغا ماشااللة ئَيستا وةكو طةجنَيك كاردةكات، ئةطةر بةو هيرةى بكةين، لةييةك                      

ساَلة، لةبةرئةوة تةكديد كردنى تةمةن، تؤ خؤت تةقيم دةكةى بةيرةما  40جرجيس وابزامن تةمةنى . د
ةرلةمان تةعيرى دةكات، ئةطةر تةكديدى نةكةى، ثاشان لة هةمووى موهيم تر كَى تةعيرى دةكات؟ هةر ث

دانيمان كةفائةتى لةبةر ديادى تةمةنى ناتوانَيت بةو ئيشة هةَلبستَيت دةنطى مةدةنَى، لةبةرئةوة ثَيم واية 
كة دؤر لةبرادةران ( أو كان قد توىل بدرجة خاصة) تةكديد كردنى ئةو تةمةنة لَيرة ديادة، مةودوعى 

د بَيت، مايةوة مةودوعى خدمة كة برووسرَيت يان نا؟ خؤ خدمة ئةوةيان ئيزافة كرد، ِرةنطة ئةوة ديا
ساَل، ئةطةر خؤى خاوةنى ثرؤذةكة،  10ساَل و  15برووسرَيت كة دؤر لة برادةران باسيان كرد لة مابةيرى 

ساَل باشة، كة خزمةتى هةبَيت سةرؤكى ديوان ئةوة دؤر لة  10ئةطةر ثَييان باش بَيت برووسرَيت 
ئةوة ئةطةر يبربدرَيت، ئةو ( كان قد توىل وظيفة بدرجة خاصة) يان ثَيى كرد، ئةو ئةندامان ئاماذة

مويكةدةيةى كاك سةرداريش نامَيرَيت كة دةَلَيت ئةوة ماناى واية مومكيرة شةهادةشى نةبَيت، ئةطةر 
، جرجيس  مةبةستم ئَيوةية.موافقن يى دةدةين، ئةطةر موافقيش نني دةخيةيرة دةنطدانةوة، كاك د

ئةوةمشان شةرح كرد، كاك سعدالدين ( على ايقل)شةهادةى جامعى، طومتان شةهادةى جامعى ئةوةَلى 
وله خربة يف جمال ) ئةوة هةر دةبَيت، دوايى( شهادة اجلامعية اولية على االقل)طومتان ماناى ئةوة ناطرَيتةوة 

أو ) تساسى لَيرة بةديار دةكةوَيت ئةوةش بِراوةتةوة، ئةو ئةطةر خيربةى نةبوو لة مةجاىل ئيخ (اختصاصه
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ئيرجا كاك كماليش لَيرة مويكةدةيةكى هةية، دةَلَيت  ،(كان له وظيفة بدرجة خاصة يف جمال اختصاصه
 .لةبةرئةوةى ئةوة رةئيسة ثَيويست ناكات هةتا بَلَيى قانون  و ئةوانة، كاك شَيخ باييز فةرموو

 :بؤ كاروبارى دارايى و ئابووريةديرى هةرَيم و/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 من شتَيكم لةي  شاراوةية، ئَيستا بة مديرى عام تةسبيت بوو يان بة سةرؤك؟ 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

كاك شَيخ بايز، سةرؤكى دائرية خؤى دةيتوانى دايبرَيت، بةآلم ئةطةر دةرةجةى مديرى عامى بداتَى دةبَيت 
الدائرة يرأسها مدير عام ) شيحى بكات و قةرار لة ئةجنومةنى نيشتمانى دةربضَيت، ئَيمة طومتان خؤى تةر

ئةطةر ديوان قةرارى دا حماسب بَيت ئةوا خؤى قةرارةكة دةدات، ئةطةر ثلةى مديرى ( أو حماسب قانونى
ت، ئاواية شتةكة، عامى داية دةبَيت تةرشيحى بكات بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمان قةرارى نيهائى دةردَيرَي

 .رةئيسى دائرية ئةطةر حماسبى قانونى بَيت ثَيويست ناكات، كاك شَيخ بايز فةرموو
 :ةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئاو/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ةرئةوة ئَيمة كة باسى هةموو دةرةجةيةكى مدير عام لة دةسةآلتى وةدير و دةرةجةى وةديردا نية، لةب
فةرمانطة دةكةين، ئةطةر بَلَيني مديرى عام ئةوا دَيتة ثةرلةمان، بةآلم ئةطةر بَلَيى سةرؤكى دائرية، ئةوةش 
هةر بة دةرةجةى مديرى عامةو دَيتة ثةرلةمان، ئَيستا لة ئةجنومةنى وةديران خؤ مديريةتى عام نية، 

ارة، يةعرى ئةوانة هةية، بةآلم هةمووى مديرى عامة هةمووى سةرؤكى دائريةى ياسايية، سةرؤكى ئيد
 .دةرةجةى مديرى عامة

 : سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ئةوةندةى من تَيى دةطةم، ئةوانةى شارةدان لة رةقابةى ماىل لَيرةن، بةآلم دائرية هةية ِرةنطة بضووكة، 

ةر دائريةكة طةورة بَيت ثَيى واية ديوان تةكلييتى حماسبَيكى قانونى بكات بؤ ريئاسةتى ئةو دائريةية، ئةط
دةبَيت مدير عامةك بَيت، ئةطةر كردية مديرى عام دةبَيت تةرشيحى بكات بؤ ثةرلةمان و ثةرلةمان 
قةرارى دةربَيرَيت بة دانانى ئةو مديرعامة، بةآلم ئةطةر لة مستةواى حماسبى قانونى بوو وةكو مستةواى 

ئيختساسى خؤيةتى دةتوانَيت خؤى هيرى بكات مادام بة  مدير عام بة وةكالةت دةبَيت، وةدير ئةوة
 وةكالةتة، بةآلم كاك بايز مديرى عام بةوةكالةت دةسةآلتى وةدير نية؟

 :ةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئاو/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

، مديرى عام بؤ دائيمى هةموو موخةسةسات و قوربان مديرى عام بةوةكالةت بؤ ضةند ِرؤذَيك دةبَيت
هةموو ئيستحقاقاتى مديرى عامى ئةسيلى بةردةكةوَيت، لةبةرئةوة دةبَيت لةسةرةوة قةرارى لةسةر 
بدرَيت، خؤى ئَيستا لة تةسةلسولةكة بة فةرمانطة هاتووة، ئةم فةرمانطانة بة مديريةتى عام كيساب 

 .كراوة
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
تؤ دةَلَيى ضةند ِرؤذَيك، تؤ دةدانى ضةند وةكيلى مدير عاممان هةبووة بة وةكالةت دوو تا سَى ساَليش كاكة 

 .بةَلَى كاك بايز. مانةوة
 :ةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئاو/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كومةتى موشتةرةكمان هةيةئَيستا وانية قوربان، ئَيستا ثةرلةمان هةيةو ك
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .سؤدان خان فةرموو
 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من ئةوةى تَيى طةيشتم لة قسةكانى شَيخ بايز، ئةوةى كة بة حماسبى قانونى دادةندرَيت، سةرؤكى 
هةمان ئيمتياداتى مديرى عامى هةبَيت، هةمان فةرمانطةية، ئةطةر فةرمانطةكةشى بضووك بَيت، دةبَيت 

يعني )ثلةى هةبَيت بؤ ئةوةى هةمان راتب و موخةسةساتى بؤ سةرف بكرَيت، لةبةرئةوة دةتوانني بَلَيني 
 ( .رؤساء الدوائر بدرجة مدراء عامون بقرار من اجمللس الوطنى وبرتشيح 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
يعني املدراء العامون ورؤساء الدوائر بالقرار من رئاسة ) نني واى ىَل بكةين باشة ئةطةر ثَيتان باشة دةتوا

 .، ئةوا باشة؟ كاك شَيخ فةرموو(  اجمللس الوطنى لكوردستان ـ العراق برتشيح و برتشيح من ديوان رئاسة
 :ةديرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئاو/شَيخ بايز تاَلةبانىبةِرَيز 
 :مةنسةرؤكى ئةجنوبةِرَيز 

مةودوعى حماسبى قانونى ئةمة ضةندين جار تيكرارمان كردووةتةوة، ئةم حماسبى قانونية دؤر دؤر كةمة، 
حماسبى قانونى ئةطةر هةبَيت، بةوةى بطةِرَييرةوة سةر ئةسَلى ديوانى رةقابةى ماىل مةفرودة هةموو 

وجودن دةرضووى كوليةى رةئيسى فةرمانطةكان خؤيان حماسبى قانونى بن، ئةم حماسبانةى ئَيستا مة
ئيدارةو ئيقتسادن، ريئاسةتى ئةم فةرمانطانة دةكةن بة ثَيى ئةم قانونةش هةروا هاتووة، لة ثَيشوو تريش 
دا هةروا هاتووة، ئةسَلةن ئةمة لة شوَيرى تر وانية، ضونكة لة عرياق دا دةست ناكةوَيت، لة هةموو 

دياتر هةبَيت، يةعرى ئةمة هةرواية، جا لةبةر ئةوة كوردستان دا باوةِر ناكةم لة سَى حماسبى قانونى 
مةودوعى حماسبى قانونى، كة جةنابت دةفةرمووى دةوائري، كة باسى دائرية دةكةى ئيعالميش دائريةيةكة 
لَيرة، مةعقول نية تؤ مةسئوىل ئيعالم برووسَيت بؤ ثةرلةمان بؤ موافةقةتى لةسةر بكات، ئَيمة كة دةَلَيني 

فةرمانطة تةدقيقيةكان دةطرَيتةوة، كة خؤيان دةرةجةى مديرى عاميان هةية، ئةو رةئيسى فةرمانطة تةنها 
 .دائريانة مةفرودة بة موافةقةتى ثةرلةمان تةعيني بن

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك شَيروان فةرموو
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 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

طاى خؤى هاتووة، ضونكة لة ثرؤذةكة ئةو دائريانةى كة تةكديدكراون من ثَيم وايةنةسةكة دؤر لة جَي
مديرى عام سةرثةرشتى دةكات و دؤر بة وادكى هاتووة، كام دائرية مديرى عام سةرثةرشتى دةكات، بؤية 
سيغةى مديرى عام كة هاتووة، بة قةناعةتى من دؤر لة جَيطاى خؤيةتى، ضونكة دةوائريى ديكة بةو 

ونة كة مديرى عامى بؤ دابردرَيت، واتة دةرةجةى مدير وةردةطرَيت لة ييةن رةئيسى سيغةية نةهاتو
 .ديوانةوة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

طةَل مودةرائى عامون عةيرى تةوكيد بكةين، بة ئيعتيبار شروتى نائيب لة 3و  8ئةطةر ئَيمة خاَلى 
شروتن، بةس ئةوة دةمَيرَيتةوة ئايا تةعييرى ئةوان وةكو يةك دةبَيت؟ مةبةستم نائيب و مودةرائى 

 .عامةية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ببورة، ئَيستا من ئةو دوو فةقةرةية تةوكيد دةكةين، كة توكيد دةبَيت يةك شت دةمَيرَيتةوة باسى ئةوةم 
ر ئيعتريادى نةطرن، لةبةر ئةوة نائيبى رةئيس، ريئاسةتى ثةرلةمان دايدةنَيت بةتةشاور كرد كة ديات

لةطةَل رةئيسى ديوان، مودةرائى عامون ريئاسةتى ثةرلةمان قةرارى بؤ دةدات، بة تةرشيحى رةئيسى ديوان، 
ر لة ريئاسةتى دووشتى جياوادن، مودةرائى عام تةرشيح دةكرَيت لةييةن ديوانى رةقابةى ماليةوة قةرا

ثةرلةمان وةردةطريدرَيت، يةعرى نائيبةكةى ناكرَيت بَلَيت من ئةوةم دةوَيت ببَيتة نائيب، نائيبةكةى 
ريئاسةتى ثةرلةمان دايدةنَيت،  ديارة بة تةشاورة، يةعرى ناكرَيت يةكَيكى بؤ دابردرَيت جَيطر بَيت، 

ياغةكة بةو شكلةى من طومت نائيبةكة  وةختى خؤى باس دةكرا، ئَيرجا ئةطةر تةوكيدةكةمان كرد س
ريئاسةتى ثةرلةمان بة تةشاور لةطةَل رةئيسى ديوان، مودةرائى عامون ريئاسةتى ثةرلةمان بة تةرشيحى 
لةييةن ديوانى رةقابةى ماليةوة، قةرارةكة لة ثةرلةمان دةردةضَيت دةمَيرَيتةوة مةسةلةى يةكةم رةئيسى 

يان ئةو وةدييتة بة دةرةجةى خاسة بَيت، ثَيم باشة ئةوة خبةمة  ديوان ئايا وةكو خؤى مبَيرَيتةوة
 .دةنطدانةوة، مبَيرَيتةوة يان نةمَيرَيتةوة؟ كاك دلَير فةرموو

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

س بَيت، ئةو مةرجةش بةِراستى ئَيمة كاتَيك كة دةَلَيني بةيى كةمةوة هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤريؤ
يدةبةين كة ثؤستَيكى ثلة تايبةتى هةبووبَيت، بَيجطة لةوة ئيزافةى بةيى كةمةوة دةبَيت خزمةتى فعلى 

ساَل كةمرت نةبَيت، كؤمةَلَيك ئيعتيبارمان بةنةدةرى ئيعتيبار وةرطرتووة، ئةويش ئةوةية بةيى  15لة 
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ى ئةو كةسة كة دانكؤ تةواو دةكات بةيى كةمةوة كةمةوة هةَلطرى بِروانامةى بةكالؤيؤس بَيت، يةعر
ساَل دةكات تةمةنى، ئَيمة ئيعتيبارمان بؤ  60ساَلى ديكةش بَيت، نزيكةى  15ساَلة، ئةطةر  86تةمةنى 

ساَلى، ضونكة ئةمة ثؤستَيكى دؤر  15تةمةن كردووة، دةبَيت ئةو كةسة خيربةو تةجروبةيةكى هةبَيت لة 
ة، ِراستة بة ثلةى وةديرة، بةآلم طرنطى و ئةهميةتى لة وةدير طةورةترة، ئةمة دؤر طرنطة لة وةدير دياتر

مراقةبةى ككومةت و ضاودَيرى دارايى دةكات، ثارَيزطارى لة سةروةت و سامانى طشتى دةكات، بؤضى ئَيمة 
جار ثَيمان ضاكة بة نةدةرى ئيعتيبار وةرنةطريدرَيت؟ بة دةرةجةى خاسة كرابَيت، بةداخةوة ئَيمة دؤر

دةرضوويةكى دانكؤ كة تادة تةخةروجى كردووة تةعييرى دةكةين بة مديرى عام، تةعييرى دةكةين بة 
ثلةيةكى تايبةت، خيربةو تةجروبةيةكى نية، لةسةر ئةساسى ئةوةية دؤربةيان وةدائيتى سياسني، 

ان بة نةدةرى ئةهميةتى سياسى خؤيان هةية، لةبةرئةوة هةندَيك مةسائيلى توانايى و دانستى و ثسثؤري
ئيعتيبار وةرناطريدرَيت، ئةم مةسةلةيةى ضاودَيرى دارايى مةسةلةيةكة ثسثؤرى تةواوى دةوَيت، شارةدايى 
و خيربةو تةجروبةيةكى دؤرى دةوَيت، عةقلَيكى فراوانى دةوَيت، لةطةَل رَيزم دا من لةطةَل ئةوة نيم 

ةكان و طةجنةكامنان داخبةين، بة ثَيضةوانةوة خةَلكى طةجنى ئَيمة كارى ثَى نةكةين و دةرطا لةرووى يو
 5ئَيمة دةبَيت دةرطايان بؤ بكةيرةوة كة ثَيش بكةون و كاربكةن، خةرجيَيكى دانكؤ كة خيربةو تةجروبةى 

ساَلى هةبَيت بةِراستى بةداخةوة ناتوانَيت بةم ئةركة هةَلبستَيت، ئةطةر ئَيمة بةنةدةرى ئيعتيبار  1ساَل و 
يةى دانكؤكانى خؤمشان وةربطرَين، لةبةرئةوة ئَيمة ثَيمان ضاكة ئةو تَيبيريانةى ليذنةى ئةو ئاستة دانست

 .دارايى و ئابوورى لَبرة بةهةند وةربطريدرَيت، دؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوةى كة ثَيويست دةكات خبةيرة دةنطدانةوة، تةبعةن هةمووتان موافق بوون ئةطةر هيض ئيعرتادتان 
لةبةرئةوةى كاك رشاد ئةو هيرة لة هةموو ( أن يكون من مواطنى االقليم ومقيما فيه)ةرى نةبَيت،  لةس

أن يكون حاصال على شهادة جامعية اولية على االقل يف احدى اجملاالت املالية )قةوانيرةكان وا هاتووة، 
وله خربة يف جمال ) َيرَيتةوة، ، رةئيةك هةبوو  شةهادةى جامعيةى ئةوةلية مب(واالدارية واالقتصاد والقانون

لَيرةدا ئيختالفى لةسةرة ، ليذنةى دارايى دةَلَيت ثَيويست ناكات، وانية ( اختصاصه، أو كان قد توىل وظيفة
كَى لةطةَل موقتةرةكى ليذنةى دارايية كة  (أو كان قد توىل وظيفة بدرجة خاصة)كاك دلَير؟ ئةوة دةَلَيت 

د بكات؟ كَى لةطةَل دانية؟  ئةو جوملةية يدةدرَيت، دةمَيرَيتةوة خاَلَيكى تر، ئةوة ديادة؟ تكاية دةستى بَلر
ساَل برووسرَيت، كةددةكةم رةئى رةقابة  15ليذنةى دارايى دةَلَيت  (وله خربة يف جمال اختصاصه)

 .وةربطرم، كاك جرجيس فةرموو
 :جرجيس كسن.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ساَل، فعلةن دةبَيت مومارةسةيةكى  15ةى مومارةسة دؤر دؤر موهيمة، كة دةَلَيت بة تةسةورى من ناكي
دؤرى هةبَيت ض لة ناكيةى ئيدارى ض لة ناكيةى ئيختيساسى خؤى، ئةوة بةتةسةورى من شتَيكى باشة و، 
فعلةن ئةطةر ئةوانة تَيدا هةبَيت دةتوانَيت ئيش و كارى خؤى بةباشى بةرَيوة ببات، ضونكة هةر 
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ةستمان ئيختيساسى خؤى نية، قةديةى ئيدارةش دةبَيت بتوانَيت ئيدارةى ئةو دةدطا طةورةية بكات، مةب
 .لةبةرئةوة مومارةسة بةتةسةورى من ثَيويستة مبَيرَيتةوة، دؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ساَل،  10تريان دةَلَين ساَل، هةندَيكى  15لَيرةدا دوو موقتةرةح هةية، موقتةرةكى ليذنةى دارايى دةَلَيت 

 10ي تقل عن )ئةطةر كاك دلَير وةكو ليذنةى دارايى موافقن موقتةرةكةكةى ئَيوة تةعديل بكةين، 
 .ئةطةر موافقى ئةوا ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة؟ كاك دلَير فةرموو( سروات

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

َيمة تةعامل لةطةَل كةمية ناكةين، ئَيمة تةعامل لةطةَل تةراكومَيكى نةوعى دةكةين، لة بةِراستى لَيرة ئ
ماوةى ساَلَيك دا ئةو شتةى ئيرسان فَيرى دةبَيت، ئةو شتةى فةرمانبةرَيك فَيرى دةبَيت، لةماوةى ساَلَيك دا 

رايى دةدةيرة دةست كةسَيك ئةم ساَل دةَلَيني كاتَيك كة رةقابةى ماىل ضاودَيرى دا 15شتَيكى كةم نية، بؤية 
مةسئوليةتة طرنطةى دةدةيرَى دةبَيت ئةوةندة خيربةو تةجروبةى هةبَيت كة بتوانَيت مراقةبةى خةَلك 
بكات، بتوانَيت حماسةبةى خةَلك بكات، شارةدايى هةبَيت لة مةسائيلى ئيدارى و كيسابى و ياساييدا، ئةمة 

 .دؤر دةروريةساَلةكة  15ثَيويستى بة كات هةية، بؤية 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ساَل، باشة تةنها تؤ قسة بكة بؤئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة 10كاك شَيردَل رةئى وابوو 
 :شَيردَل عبداللة كةوَيزىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

دةرضوو بَيت، ئيشى ئَيمة هةر ئةوانة دانانَيني كة لة كوردستان دةرضوونة،  ئيحتيمالة لة دةرةوةى وآلت 
يتقل عن ) ساَلى ئَيرة دياترة، لةبةر ئةوة من ثَيم واية  80كردووة، يةعرى بة مودةتَيكى كةم خيربةى لة 

 .، دؤر سوثاس(سروات 10
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 10ت لة ساَل، ئةوةى تريش دةَلَيت كةمرت نةبَي 15دوو موقتةرةح هةية، يةكَيكيان دةَلَيت كةمرت نةبَيت لة 
جرجيس خؤى . ساَل، لةبةر ئةوةى كاك  د 15ساَل، موقتةرةكى ليذنةى داراييش كةمرت نةبَيت لة 

تةئيدى ليذنةى دارايى كرد، بؤية ئةسَلى موقتةرةكةكةم نةخستة دةنطدانةوة كة ساَلى تَيدانية، مادام ئةو 
دوو موقتةرةح هةية، كَى لةطةَل ثشتطريى لة ليذنةى دارايى كرد يةعرى موقتةرةكى خؤيان نةما، كةواتة 

كةس لةطةَل ئةوةية، كَى لةطةَل ئةو موقتةرةكةية كة  81ساَل؟  15ئةو موقتةرةكةية كةمرت نةبَيت لة 
كة طومت نائيبى رةئيس   3و 8كةس لةطةَل ئةوةية، كةواتة تةوكيدى فةقةرةى   38ساَل بَيت؟  10

ر لةطةَل رةئيسى ديوان، مودةرائى عامونيش بة بةقةرارى ريئاسةتى ثةرلةمان دادةندرَيت بة تةشاو
تةرشيحى رةئيسى ديوان بة قةرارى ريئاسةتى ثةرلةمان دادةندرَيت، شروتةكانيش هةن ئةو شروتانة وةكو 

أن )يةكن تةوكيدى دةكةين، ئةوة هةمووتان موافقن بؤى؟ ئةوةمشان ئيزافة كرد بة جيرايةو جوحنة، 
ئَيستا بةم  (رمية تنتقص جبناية أو جنحة تنتقص من مركزه ومسعتهجب)لة جياتى ( اليكون حمكوما عليه

 .هةموو طؤِرانكاريةوة، بةَلى كاك شَيروان
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 :رىشَيروان ناصح كيدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةو جيرايةو جوحنةية، لةبؤ هةندَيك وةدائييتى عام ئيستعمال دةكرَيت، ئةوة لَيرة قةيدةكة توندترة هةتا 
ةفةش دةطرَيتةوة لة بؤ دةست نيشان كردنى ئةو شةخسة، يةعرى مةككومى بة موخالةفة يان موخال

 .جيرايةية يان جوحنةية، يةعرى قةيدةكة بة قوةت ترة لةسةر دةست نيشان كردنى رةئيسى ديوان
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سةردار تؤ خاوةنى موقتةرةكةكةى فةرموو
 :هةركي دؤؤسةردار صباح ببةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

من رةئيم موخاليتة لةطةَل هاورَيم كاك شَيروان كةيدةرى، لةبةرئةوةى كةس نية تةكديدى ئةوة بكات كام 
دةبَيت، ئةطةر بَلَيى موخةيلى شةرف تةعرييتى هةية لة قانون، بةآلم ( ينتقص من مركز ومسعته)جةرمية 

ية جةرائيم هةبَيت جيراية بَيت يان جوحنة، ئيرتيقاس نةكات لة ئةوةيان نية لة قانون،  كةواتة لةوانة
سومعةتى و لة مةركةدى كابرايةكة، كةواتة لَيرةدا ئةو كةسة تاوانى ئةجنام داوةو دةكرَيت ببَيتة سةرؤكى 
ئةوة ياخود مديرى عام يان جَيطرةكةى، بؤية لة دؤربةى كايت هةية، لةوانةية بةو شَيوةية نةبَيت لة 

 .، دؤر سوثاس(أن اليكون حمكوما جبناية أو جنحة)ييتى عام ئةوةى كاك شَيروان باسى كرد، ئةو شةرتة وةدائ
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةوة مةسةلةيةكى قانونية، دوو قانونى تر، كاك فرست رةئيةكى ترى هةية، دواتر عةكسةكةى 
 .دةخةيرةروو

 :فرست امحد عبداللةبةِرَيز 
 .ومةنسةرؤكى ئةجنبةِرَيز 

ِراكردن لة عةسكةرى لة عرياق جةرميةيةكى موخيلة بة شةرةف، هةر لةبةرئةوة، بةآلم بة نيسبةت ئَيمةوة 
 .هةر جةرمية نية، شةرةفة تةنها، جا لةبةرئةوة بة رةئى من نةسةكة خراث نية

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
 .ةندى بكات؟ سؤدان خان فةرمووكَى لةطةَل كاك سةردارة و دةيةوَيت موداخةلةى بكات و دةوَلةم

 :سؤدان شهاب نورىبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

تنتقص من )من ثشتطريى لة قسةكانى كاك سةردار دةكةم كَى تةكديدى دةكات كة ئةمة جةرميةية؟ 
 يةعرى ئةو جةرميةية ضؤن ديارى دةكرَيت؟  ،(مركزه أو مسعته

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
أن ييكون )سةردارم ثَى ناخؤش نية، بةآلم بة بَى برةماية هيرةكة، ضونكة ئةطةر بيخوَيريةوة تةئيدى كاك 

يةعرى قةرارى مةككةمةى هةية، يةعرى كوكم دراوة، ئةطةر سةكبى ناكةيةوة دةخيةمة ( حمكوما
كةدو دةبَيت كوكم نةدرابَيت بة جةرميةيةك كة لة مةر)دةنطدانةوة؟ باشة ئةسَلى فةقةرةكة دةَلَيت 
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كاك سةردار دةَلَيت دةبَيت كوكم نةدرابَيت بة جيرايةيةك يان جوحنةيةك، ( سومعةتى كةم بكاتةوة
موقتةرةكى كاك سةردار كة سؤدان خانيش ثشتطريى لَيى كرد دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية 

ةكو خؤى مايةوة، ماددةكة كةس لةطةَل ئةوة بوو، كَى لةطةَل دانية؟ ئةوة و 1تكاية دةستى بَلرد بكات؟ 
بةو ئيزافاتانةى كة كردمان، كَى  3و 8هةمووى بةهةموو طؤِرانكاريةوة كة خوَيردمةوة، بة تةوكيدى 

لةطةَليةتى دةستى بَلرد بكات تكاية؟ كَى لةطةَل دانية؟ تةنها يةك كةس لةطةَل دانية، كةواتة بةكؤى دةنط 
ةلسةى دواترمان ِرؤذى يةك شةممة بَيت، ضونكة بودجة ثةسةند كرا،  ثَيم واية هةمووتان ماندوون، ج

 .دةست ثَى دةكات، بةَلى كاك فرست
 :فرست امحد عبداللةبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

كةددةكةم دائيمةن وابني كة بِريارةكةمشان هةروا بوو، ثَيش جةلسة ِرؤذَيكى فةراغمان من وةك سكرتَير
 .ومةنهةبَيت، لةبةر ئيش و كارى ئةجن

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
كاك فرست دةَلَيت ِرؤذَيك ثَيشرت فةراغمان هةبَيت، سبةى هةمانة هةروةها يةك شةممةش فةراغة، بةَلى 

 .كاك مجال
 :مجال حممد قاسمبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

شةممة دةوائري نية، يةعرى ِراستيت دةوَيت ئَيمة هيض ئيشَيكمان بؤ ناكرَيت ئةطةر وابَيت، ضونكة ِرؤذى 
 .دؤر شت هةية كة ئَيمة بضني سةردانى بكةين ِرؤذى يةك شةممة دةتوانني بيكةين

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
جارَى ئةوةَلةن ئةو هةفتةية بودجة دةست ثَى دةكةين، نة عوتَلة هةية و نة ئيجادةش هةية، هةتا تةواوى 

ة لة يةك شةممةوة دةست ثَى بكةين، دةَلَين لة جةريدة نةكةين، ئةطةر وةدير هاتبَيتةوة مةفرود
كؤتايى  10، 30نووسيويةتى هاتووةتةوة، بةآلم نادامن، جا لةبةر ئةوة باشة با دوو شةممة بَيت، سةعات 

 .بة دانيشترةكةمان دَيرني، دؤر سوثاس
 

                                                                           
 

                                                                                                                                                                             
 

 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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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 20/4/2112 رَيكةوتي شةممةدوو 

ومـةني نيشـتمانيي   ئةجن  81/6/8002رَيكةوتي  شةممة دوو رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)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

 .خؤي بةستي ( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (6)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  
ي (6)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

بةم  دا 81/6/8002يوةِرؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي ي ثَيشر(10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 
 :شَيوةية بَيت

بةردةوام بوون لةسةر خسترةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي  -1
 .عَيراق –كوردستان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةرنامـةي كارمـان بـةردةوام بـوون لةسـةر خسـترةِروو       كةمان ئةكةيرةوة، بةناوي طةلي كوردستان، دانيشترة
 .ٍِعَيراق –وطيتتوطؤكردني ثرؤذة ياساي ديواني ضاودَيري دارايي لة هةرَيمي كوردستان 

داوا لة ليذنةي ياسايي وليذنةي دارايي ئةكةم، بَين لة شوَيين خؤيـان دابريشـن، بـةخَيرهاتين بـةِرَيزان كـاك      
ن، وةديري دارايي و ئابووري هةرَيمي كوردستان، كاك بـايز تاَلـةباني، وةديـري هـةرَيم بـؤ      سةركيس ئاغا جا

كاروباري دارايـي لـة كوردسـتان، مامؤسـتا تـاج الـدين صـاكب ومامؤسـتا دَلـزار بابةكـة كرـا، مامؤسـتا جبـار              
ي، كةبةشـدارن  عبداليتتاح، مامؤستا امحد، كة هـةموويان ثسـثؤِر ولَيثرسـراون، لـة هـةردوو ديـواني ضـاودَير       

لةطةَلماندا بـةخَيربَين سةرضـاوان، بـةم موناسـةبةتةوة كـة كـاك سـةركيس طةِراوةتـةوة لةطـةَل وةفدةكـةي،           
تةواومان كـرد، بةئومَيـدي خـوا ئـةوا      انشاء اهللئومَيد دةكةين كةسةردانةكةيان باش بووبَيت، ئةمرؤ ئةطةر 

ستان، بؤ ئيقرار كردني وةكو خؤتان بِريارتان بةياني دةست دةكةين، بة موناقةشةي بودجةي هةرَيمي كورد
دابوو، بةبَي ئامادة بووني وةديري دارايي وئابووري موناقةشـةكة ِراطـريا، ئـةوة ئَيسـتا هاتووةتـةوة، سـبةييَن       
لةطةَل كاك شَيخ بايز تاَلةباني، هةردووكيان بةشدار ئةبن، ئةويش بةهيمةتي خـواو ئَيـوة تـةواوي دةكـةين،     

ةو رؤذة كةوت ماددةمان تةواو كرد، لة ثرؤذةي يةكخستين هةردوو ئيدارةكة، ثـرؤذة ياسـاي   ئَيمة وابزامن ئ
 .ديواني ضاودَيري دارايي، تكاية بؤ ماددةي هةشتةم، ئةصَلي ماددةكة خبوَيررةوة دوايي ِرةئي ليذنةكان
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 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى دووةم
 ئةو ييةنانةى دةكةونة ذَير كوكمى ضاودَيرى دارايى ئةركةكانى ديوانء

 :ماددةى هةشتةم 
بؤ دَلريا بوون لة ئةجنامى ضايكيةكانى ذمَيريارى و كارطَيِرى لة ِرووى ياساو ِرَيرمايية دارايية  -1

 :ثةيِرةوكراوةكان، ديوان بؤى هةية
طشتيةكان بة مووضةو دةرماَلةو  هةَلسَيت بة ثشكرني و وردبيرى كردنى طشت مامةَلةكانى خةرجية -أ

 .ثاداشتةوة بؤ دَلريابوون لة ضؤنيةتى خةرجكردنيان
 .دَلريابوون لة نةبةداندنى سروورى ثاَلثشتة داراييةكان لة بودجةى ثةسردكراو -ب
دَلريابوون لة بةكارهَيرانى دارايى طشتى بؤ ئةو مةبةستةى كة بؤى تةرخانكراوة، هةروةها دَلريا بوون  -ج

 .ةفرِيؤنةدان و دةست باَلوى و خراث ِرةفتار تيادا نةكردن، وهةَلسةنطاندنى سوودةكانلة ب
 .ضاودَيرى و هةَلسةنطاندنى كاروضايكى بةثَيى بةندةكانى ئةم ياساية -د
ثَيشكةوتن و وردبيرى مامةَلةكانى خةماَلندن و بةدةستهَيران و وةرطرترى داهات بؤ دَلريابوون لة هةَلس  -8

 .ةيرةوكراوةكان، وضؤنيةتى جَيبةجَى كردنيانوكةوتة ث
ثَيشكةش كردنى كؤمةكى هونةرى لة بوارةكانى ذمَيريارى و ضاودَيرى و هةموو كاروبارَيكى ِرَيكخسترى  -3

 .كارطَيِرى كة ثةيوةندى بةم بوارةوة هةبَيت
ؤ بةردكردنةوةى ِرَيكخسترى خوىل فَيركارى بؤ فةرمانبةرانى ديوان و دام و دةدطاكانى ككومةت ب -6

 .تواناكانيان، وديوان بؤى هةية بةثَيى ياسا ثةيِرةوكراوةكان دةرماَلةيان بؤ دابني بكات
ديوان راى خؤى دةردةبِرَيت لةسةر خشتةو بةيانرامة و ِراثؤرتة ثةيوةنددارةكان بة ئةجنامى كارو  -5

َيرى داراييةوة و، ِرادةربِرين لةسةر ضايكية داراييةكان بؤ ئةو ييةنانةى كة خراونةتة ذَير كوكمى  ضاود
شَيوادى ِرَيكخس  بةثَيى ياساو ِرَيسا ذمَيرياريية ثةيِرةوكراوةكان، كة تا ض ِرادةيةك لةطةَل ِراستى و 

 .دروستى ناوةندى دارايى و ئةجنامةكان يةك دةطرنةوة
هَيران و بَي توانايى لة كاروبارى دةرخسترى بةَلطةكانى طةندةَلى و فَيَلكردن و بة فرِيؤ دان و خراث بةكار -4

وةرطرتن و خةرجكردن و بةكارهَيرانى دارايى طشتى لة ئةجنامى وردبيرى و هةَلسةنطاندنى كاروضايكى 
 .فةرمانطةكان

لَيكؤَليرةوةو ئاطاداركردنةوة لةو كاروبارانةى ثةيوةندييان هةية بة بةدةستهَيران و خةرجكردن و  -1
 .وةك ضؤن داواكراوة لةييةن ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانةوةبةكارهَيرانى ماَلى طشتى 

بةدواداضوونى ثَيِرةو و ِرَيرمايةية دارايى و ذمَيرياريية ثةيِرةوكراوةكان بؤ ساغبوونةوةى جَيبةجَى  -2
 كردنى و شياوى و طوجنانى لةطةَل ئةو ثَيشكةوترانةى ِروودةدات لة هةرَيم و ديارى كردنى كةم و كوِريةكان
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و ثَيشكةش كردنى ثَيشريار بة هةماهةنطى لةطةَل ييةنى ثةيوةندار بةمةبةستى ثَيشخس  و طؤِرانكارى 
 .لةو ياساو ِرَيرماييانةدا

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثاني
 مهام ونطاق عمل الديوان واجلهات اخلاضعة للرقابة املالية

 مهام الديوان
 :ادة الثامنةامل
للتأكد من نتائج النشاطات احلسابية واالدارية من الوجهة القانونبة والتعليمات املالية املطبقة حيُق  -1

 :للديوان
 .فحص وتدقيق معمالت االنفاق بالنسبة للرواتب واملخصصات واملكافآت للتأكد من كيفية الصرف -أ
 .من امليزانية املصدقة التأكد من عدم جتاوز حدود االعتمادات املالية -ب

التأكد من إستعمال املالية العامة لألغراض اليت خصصت هلا وتقيم فوائدها والتأكد من عدم االسراف  -ج
 .والتبذير مع تقيم فوائدها

 .رقابة وتقيم االعمال والنشاطات وفق مواد هذا القانون -د
كد من مالءمة االجراءات املعتمدة وكيفية تفتيش وتدقيق معامالت التخمني وحتقق وجباية املوارد للتأ -8

 .تنفيذها
 .تقديم العون الفين يف اجملاالت احملاسبية والرقابية ومجيع ما يتعلق بها من ُأمور إداريةوتنظيمية -3
تنظيم دورات تعليمية ملوظفي الديوان واملؤسسات احلكومية لرفع قابلياتهم وللديوان تأمني املخصصات  -6

 .نني املرعيةهلم وفقًا للقوا
يبدي الديوان رأيه حول اجلداول والبيانات والتقارير املتعلقة بنتائج عمل النشاطات املالية للجهات اليت  -5

وضعت حتت الرقابة املالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمة وفق القانون والقواعد احلسابية املتبعة للتأكد 
 .راكز املالية ونتائجهامن مدى مالءمته مع احلقيقة وتوافقه مع امل

إظهار وثائق الفساد واالحتيال والتبذير وسوء االستعمال وعدم الكفاءة يف شؤون التسلم والصرف وإستعمال  -4
 .املالية العامة نتيجة التدقيق وتقيم اعمال ونشاطات الدوائر

موال العامة كما هو مطلوب التحقيق والتبليغ يف االمور املتعلقة بكفائة التحصيل واالنفاق وإستعمال اال -1
 .رمسيًا من قبل اجمللس الوطين الكوردستاني

متابعة االنظمة والتعليمات املالية واحلسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفاءتها ومالءمتها للتطورات  -2
سيق مع اجلهات املستجدة يف االقليم وتوجيه االنظار اىل أوجه النقص يف ذلك وتقديم االقرتاحات الالزمة بالتن

 .ذات العالقة لتطوير أو تعديل يف تلك االنظمة والتعليمات
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبيريةكي لةسةر ئةم ماددةية نية، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةِرَيز دكتؤر دلَير سةرؤكي ليذنةي دارايي، ئَيوة هيض تَيبيريةكتان هةية؟

 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش هيض سةرنج و تَيبيريةكمان سةبارةت بةم ماددةية نية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي دكتؤر جةرجيس نةهاتووة، كاك تاج الدين و كاك دَلزار وكاك جةبار و كاك امحد ، هةر 
بؤ ئةوةي دةري برِبن، كةس لةسةر ئةو ماددةية  تَيبيريةكتان هةبوو، بيدةنة وةديرةكان هةردووكيان،

 .قسةي هةية، ناوتان ئةنووسم، فةرموو كاك كةريم حبري
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من دوايي كة بريوِرا دةربِرا ئةو كاتة مريش ِراي خؤم دةَلَيم، ضونكة خؤت داوات كردووة وةكو ليذنةي 
 .رد بكةمياسايي دةست بَل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةمزاني قسةكةي خؤم جَيبةجَي ئةكةيت، خاتوو فةخرية فةرموو
 :حممد علي مصطفىبةِرَيز فخرية 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ئةكةم، بةآلم هةندَيك غةَلةتي دمانةواني تَيداية، كة ليذنةي 

معمالت، معامالت فحص وتدقيق  -أ ذةيان ثَيكرد، لَيرةدا هةندَيك شس دياد هةية، لة خاَلي ياسايش ئاما
ئةوة  التأكد من إستعمال املالية العامة لألغراض اليت خصصت هلا وتقيم فوائدها -جئةنووسرَيت، ( ا)بة 

سرَيت، من  ثَيم باشة بَلَيني ئةنوو( يا) لَيرةدا ديادةية، لَيرة دووجار دووبارة كراوةتةوة، تةقيميش بة دوو 
تنظيم دورات تعليمية  -6. والتأكد من عدم االسراف والتبذير مع تقييم فوائدها لألغراض اليت خصصت هلا

التحقيق والتبليغ يف االمور املتعلقة بكفائة  -1. ملوظفي لَيرةدا ئةو يمةي موةدةفني ديادةيةللموظفي 
 .كةفائةكة وا نانووسرَيت، سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة هةية، بةخؤي بةيةك صياغة باشرتة، (ئةلف وباو جيم) وةَلآلهي من نادامن بؤ لةم ماددةي هةشتةدا ئةو

للرواتب ام، ئاوا تةسقيف ناكرَيت، نةك بَلَيني العام، ئةطةر بَلَيني اينيتاق الع فحص وتدقيق معامالت االنفاق
للتأكد من كيفية العام ئاوا باشرتة، لةثاشان  فحص وتدقيق معامالت االنفاقهةر بَلَيني  واملخصصات واملكافآت
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ِراستة عايدي رةقابةي مالية، بةس ئيشي ديواني ضاودَيري سةيمةتي كيفية الصرف،  نا ضونكةالصرف، 
  .اني تر ِروون ئةبَيتةوة، لةطةَل رَيزمداصةرفة، كة لةماددةك

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
التأكد من عدم جتاوز  -بمن ضةند خاَلَيكم هةية، ئةطةر بكرَيت، ِرةئي خؤتاني لةسةر بدةن، لة بِرطةي 

دةست خؤشي لةم خاَلة ئةكةم، بةآلم لةهةندَي جاردا . امليزانية املصدقةحدود االعتمادات املالية من 
ئةبيرني، لة ئيعتيماداتي مالي دؤر كةمرت سةرف كراوة، ئةويش هؤيةكة، ئةبَي لَيكؤَليرةوةي لَي بكرَيت، 

تةوة، بؤضي ئةو ئيعتيمادة مالية بةتةواوةتي سةرف نةكراوة، ئةمة لةكوَيدا بةتةواوةتي بؤمان ِروون ئةبَي
التأكد من إستعمال املالية العامة لألغراض اليت خصصت هلا وتقيم فوائدها والتأكد من عدم  -جلةخاَلي 

نةكرَيت و دةست  االسراف والتبذير، ئَيمة دائيمةن، جةخت لةسةر ئةوة ئةكةيرةوة، كة االسراف والتبذير
مة ئةبَيتة هؤي ئةوةي كة دؤر لة خؤشي ئةكةين، بةآلم دؤر جاريش هةية تةقييمة ئةكرَيت، ئةو تةقيي

ثِرؤذةكان، دؤر لةكاري وةدارةتةكان، بةِراسس دوا ئةكةوَيت بةهؤي ئةو تةقييمة و دةستطرترةوة، ئةويش 
ئةبَي بطةِرَيني بةدوايدا بؤ ئةوةي بزانني هؤكةي ضية؟، بؤ تةقييمة نةكراوة؟ بؤ بودجةيةك دائةندرَيت 

ةشي كة ئةمَيرَيتةوة ئةطةِرَيتةوة بؤ وةدارةت، ئةمة خاَلَيكة، خاَلي لةكاتي خؤيدا سةرف ناكرَيت؟، ثارةك
تقديم العون الفين من اجملاالت احملاسبية والرقابية ومجيع ما  -3: من ثَيم باشة، كة ئةَلَيت: سَييةم وضوارةم

 .وتنظيمية يتعلق بها من ُأمور إدارية
، ئةمة دوو ش  هةردووكيان كومية لرفع قابلياتهمتنظيم دورات تعليمية ملوظفي الديوان واملؤسسات احل -6

يةك مانايان هةية، بؤية وا باشرتة بكرَين بةيةك، ضونكة هةردووكي يةك مةبةستيان هةية، ئةويش 
تةقدميي عةوني فةنية، لة خاَلي شةشدا ئةمة من دؤر دةست خؤشي لَي ئةكةم، بةآلم ئةبَي دياتر ِروون 

اد واالحتيال والتبذير وسوء االستعمال وعدم الكفاءة يف شؤون التسلم والصرف إظهار وثائق الفس -4بَيتةوة، 
ماناي إظهار وثائق الفساد . وإستعمال املالية العامة نتيجة التدقيق وتقييم اعمال ونشاطات الدوائر

ضونكة ، إظهار وثائق الفسادةشةفافيةتة، من ثَيم خؤشة لَيرةدا هةركامَيك لةو بةِرَيزانة، ميكانيزمي ئةم 
ئَيمة ئةدانني ئةو بةِرَيزانةي كةوا لة ضاودَيري دارايي كار ئةكةن، ضةندين ساَلة ضةندين وةسيقةيان لةي 

هةتا ئَيستا كَيشةي هةرة طةورةي ئَيمة ئةوةية، كة ئةم وةسائيقانة هيضيان دةرناخرَين،  كؤبووةتةوة،
و هيض شتَيك ناكرَيت، ئَيمة ئيشمان ئةوَيت  هةمووي ئةمَيرَيتةوة ياخود ئةدرَيت بةييةني ثةيوةنديدار

لةمةودوا، لةبةر ئةوة ئةبَي ثَيمان بَلَين، ضؤن ئيزهاري ئةم وةسائيقة ئةكةن، ئةبَي ثَيمان بَلَين بؤ ئةوةي 
التحقيق والتبليغ يف االمور املتعلقة بكفائة التحصيل واالنفاق وإستعمال  -1: ئَيمة دةنطي بؤ بدةين، ئةَلَيت

التحصيل واينيتاق : هةر بَلَيني. العامة كما هو مطلوب رمسيًا من قبل اجمللس الوطين الكوردستانياالموال 
داوا ئةكةين ئَيمة ثَيمان بَلَين، ئةوانة ئيشةكةيان دؤر دؤر باش كردووة، كةواتة ئةمةش موتةعةليقة 
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 -2ن هةمووي ِروون بَيت، بةخاَلي ثَيشووةوة، هةموو كةموو كوِرييةكيش دةبَي بدرَيـت، بؤ ئةوةي شتةكا
من لَيرةدا يةك خاَلي  متابعة االنظمة والتعليمات املالية واحلسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفاءتها

بضووكم هةية، ئةطةر لَيم قبوَل بكةن، ئَيمة تةعليماتي ماليةمان، خؤمان هةموومان ئةدانني، ئةو كةسةي 
انَي ئةبوابة هةمووي ئةبوابة، دؤر جار هةية كاَلةتَيك دَيتة كةوا لة بواري ماليةدا ئيش ئةكات، ئةد

ثَيشةوة، ئةَلَيت ئةمة لةبابي سةرفدا نية، من نادامن كةقة سةريف بكةم، بةآلم ضونكة بابي مالية ِرَيطام ثَي 
ي مالي نادات، نادامن ضؤن سةريف بكةم، لةذَير ض بابَيكدا سةريف بكةم، ضونكة من ئةدامن سبةي ِرؤذَي ِرةقابة

قسة ئةكات، من بؤ ئةوة ثشتيطريان ئةكةم، ئةطةر بتوانن، ئةم تةعليماتي سةرفةو ئةم تةعليماتي مالية، 
هةر دوو دوو طؤِرانكاري بةسةردا بَيت، لةطةَل ئةو وةدارةتانةدا قسة بكرَيت، كة بزانن ض بابَيكي تادة 

 .ةية، دؤر سوثاسهاتووةتة ثَيشةوة، تةنها ئةو دةقانة نةبَيت كةلةيي خؤيان ه
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :دؤ هةركيؤردار صباح بةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ثشتطرييم بؤ قسةكاني سؤدان خان، بةتايبةتي سةبارةت بةوةي شةفافيةت و بآلوكردنةوةي 

اي دةبَيتةوة لة ماددةي نؤ بِرطةي يةك، ئةويش نةتائيجي ئةو وةسائيق و ديكؤمَيرتانة، ئةوة تةبعةن جَيط
بةِراثؤرتَيكي طشس لة هةموو دةدطاكاني ِراطةياندندا، دةتوانني لةوَي جَيطاي بكةيرةوة، دوو تَيبيين ترم 

خؤي إظهار وثائق الفساد واالحتيال والتبذير، إظهار  -4هةية، ئةويش لةسةر خاَلي شةشةم، كة باس ئةكات، 
البحث عن  بَيت، من ثَيم واية موهيمةي ئةو ديوانة ئةوةية،حبث عن  ئةبَي لةثَيشةوةشتَيكي يكيقة، 

دوايي بِرطةيةكي تري بؤ ئيزافة بكرَيت، ياخود رستةيةك  تا دوايي،حاالت الفساد واالحتيال والتبذير، 
، ئةوةي ة للمعاجلةوتبليغ اجمللس الوطين لكوردستان بنتائج وتقديم التوصيات الالزم: ئيزافة بكةين، بَلَيني

بؤ ئيزافة بكةين، هةروةها ثَيشريارَيكم هةية، ماددةيةكي تر يان بِرطةيةكي تر ئيزافة بكةين، ديواني 
ِرةقابةي مالي صةيكيةتي ئةوةي هةبَيت، دميةي مالي بةرثرسةكان وةربطريَيت، بةرثرسةكانيش تةبعةن 

َيت، دميةي مالي مولتةديم، مرداَلة لة طةورةترين ثؤسس تا بضووكرتين خاوةن ثلةي تايبةت ب
لة ماوةي شةشت رؤذ لة دةست بةكار : قاصرةكانيشي تا خَيزاني، وة لة ضوار كاَلةتيش بَيت، كاَلةتي يةكةم

ساَلي جارَيك، كاَلةتي سَييةم، لة هةر دياد بوونَيك لة سةروةت و ساماني لةطةَل : بووني، كاَلةتي دووةم
لة ماوةي شةشت رؤذ لة كؤتايي هَيران بة ثؤستةكةي، ئَيمة : وارةمدةرخستين هؤيةكةي، كاَلةتي ض

ثرؤذةيةكمان تةقديم كردبوو، جةنابي سةرؤك، تةبعةن وةرنةطريا، بؤية ثَيشريار ئةكةم لَيرة جَيطاي 
 .بكرَيتةوة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو
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 :زادبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

دؤر سوثاس جةنابي سةرؤك قسةكاني من لةييةن برادةراني ثَيش خؤم كرا، دووبارةي ناكةمةوة دؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك تارق فةرموو
 :حممد سعيد جامباد طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
استمارات الذمة املالية، اموال من لةم ياسايةدا بؤ جَيطاي نابَيتةوة، لة هةموو دونيا، ئيستيمارةيةك هةية، نادا

ئةوةي ثؤستَيكي موعةيةن وةردةطرَيت، ثِري دةكاتةوة، لة وةخس مةلةكي و منقولة وغري منقولة، 
مجهوريش هةبوو، ضوار يثةِرة بوو، ثِريان ئةكردةوة، ئةوةي هةيبوو تةسجيل ئةكرا، كة دوايي لة 

ما، ئةوجا هةييَن قسة دةكرا، ئايا ئةوةي ديادة كراوة شتَيكي تةبيعية يان نا تةبيعية، من ثؤستةكة نةدة
منوونةيةك دَيرمةوة، ثَيش ئةوةي كة وةديرةكان لة ئةجنومةني وةديراني ئوردن، ثَيش ئةوةي سوَيردي 

 .ياسايةدا، سوثاس ياسايي خبؤن دةبواية ئةو ئيستيمارةية ثِر بكةنةوة، ثَيم باشة شوَيين بكرَيتةوة لةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ جعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةَلسَيت بة ثشكرني و وردبيرى كردنى  -من لةسةر ماددةي هةشت يةك دوو مويكةدةم هةية، بِرطةي أ

بكرَيت، هةركاتَيك ثَيويسس كرد، ئةو كارة ئةجنام  تا دوايي، بةِرةئي من بؤي دياد... طشت مامةَلةكانى 
ئةدرَيت بةبَي ئاطاداري ثَيشةكي، ضونكة دؤر جار ئاطادارييةكي ثَيشةكي ئةدرَيت و ئةو كةسة خؤي ئامادة 
ئةكات، ئةطةر ئةو تةفتيشة كتوثِر بَيت، باشرتة لةِرووي مالييةوة، بِرطةيةكي تر دياد بكرَيت بكرَيتة 

ريا بوون لة ضؤنيةتي كِريين هةموو ثَيداويستيةكاني فةرمانطةكان، وةكو سةيارات و ئاليات و دَل( د)بِرطةي 
هةموو ئةجهيزةيةكي ئةلكرتؤني، ئةوةش يةكَيكة لة ثَيويستيةكان، ضونكة مةبلةغَيكي دؤري ثارةي 

ة دواي بِرطةي كوردستان لةو بوارةدا سةرف ئةكرَيت، لَيرةدا هيض ئيشارةتَيكي ثَي نةدراوة، بةشي دال ل
ضوار، ئةطةر بكرَيـت دياد بكرَيت، يان لةطةَل ئةو بِرطة برووسرَيت، ناردنة دةرةوةي كاديراني ثسثؤِر لة 
بوارةكاني داراييدا بؤ بةشداري كردن لة خولي تايبةت لة بواري داراييدا، ئةوةشي تَيدا نةهاتووة، ئةطةر 

 .تَيرو تةسةلي بكات، دؤر سوثاس ئةو دوو مويكةدةية وةربطريَيت لةوانةية تؤدَيك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك باردان فةرموو
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 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشريار ئةكةم بِرطةيةكي بؤ دياد بكرَيت، كة تةواوي طرَيبةستةكان بةتايبةتي ئةوانةي كة سةروةي 
بةستةكاني نةوت، ئةمانة خادعي ضاودَيري دارايي بن، ضونكة ئَيمة لة قةومي ثَيك ئةهَيرن، وةك طرَي

ياساي نةوت وغادي هةرَيمي كوردستاندا، هيض ئاليةتَيكمان دياري نةكردووة، بؤ ضؤنيةتي ئيشراف كردني 
ثةرلةمان، لةسةر ئةو طرَيبةستة نةوتيانة، يان تةندةري طرنط، كة تةندةري ئيسرتاتيذين و طةورةن، 

 .بةبِرطةيةكي سةريح و وادح ئيشارةي ثَيبدرَيت، كة خادعي ِرةقابةي مالي بن، دؤر سوثاسئةوانة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يقابةش هةية، خؤي موهيمةي ئةم ديوانة، موهيمةي ِريقابةي ئيدارييةو هي ِريقابةي مالية، ئةنواعي ِر

ِرةقابة لةسةر ئةساسي ئيجرائات، كة ضؤنيةتي ئيجرائاتي توند موافقة بؤ ئصوَلي مالي، بؤ قةواعيدي 
قانوني و، بؤ ئةنزميةي مالي عموومةن، لةسةر ئةساسي نةتائيج، يةعين تةقيمي ئةدا، يةعين ضؤنيةتي 

قي ئةهداف ئةكةن، ض ئةدائي عامل لة ئيستيغاللي ئيمكانياتي ماددي و ئيمكانياتي بةشةري، ضةند تةكقي
موئةسةساتي ككومةت، ئانيش ئةو ثارةي بؤ مةشروعَيك دانراوة، ئةو ثارة ضةند تةكقيقي هةدةيف ئةو 
مةشروعة ئةكات، لَيرة ثَيم باشة، تةوادونَيكي باشرت خبةيرة بةردةم، هةرضةندة دياتر فكري ئةوَيت، كة 

جوا  بدةنةوة، جةماعةت، يدمة ِريقابةي ئرياداتيش بكةن، هي  ئايا تةوادون هةية، تكام واية ئةخريةن
يقابة سةرفيش بكةن، لَيرة سةرف دياترة لة ئريادات، عادةتةن لة دؤربةي قةوانني تةصريف ئةكةن، ِر

بؤ رسومات وهةموو عائيدات،  تدقيق حتقيق الضرائبلةسةر ئريادات، تةصريف ئةكةن، ئةَلَين مةسةلةن، 
، ئةوانة واريداتيش مةسةلةن مرح، قةرد، ئةوانة ضؤن دَين، مةودوعي راضي و اموال الدولةمعامالت بيع اال

موراقةبةي ئيستيسمارات و هةيئةي ئيستيسمارات، ئةو بِرطةي موهيمة ئةوةشي تَيدا بَيت، ئةو مةودوعةي 
ودو ئةوانةي كرد، نوقتةيةكي دؤر طرنطة، باسي كيساباتي ئيتييتاقيات وعق: براي بةِرَيزم كاك باردان وتي

يدمة ئةم عقودانة، ثَيشرت بَيرة ئةم ديوانة، تا بتوانَيت موتابةعة بكات، مادام موراقةبةي ئيداريش هةية، 
قةراراتي موتةعةليق بة تةعني وتةرقيةو عةيوات وموخةصةصات وئةو شتانة، يةعين هةمووي ثَيويستة 

تابةعةي هةندَيك شةريكات هةية، ئان هةندَيك وادح تر، لةم مةودوعةدا ببَيت، شتَيكي تر هةية، مو
موئةسةسات هةية، هةموويان هي ككومةت نني، بةَلكو ككومةت سةهمي تَيدا هةية، ئان ِروحبي ئةوة بؤ 

 .ككومةتة، ئايا ئةوانةش بِرطةيةك موهيمة تَييدا بَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة فةرموو
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 :سهيل وادي هالة. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مع تطبيق العدالة لة خاَلي ضوارةم باسي دةورات ئةكات، ثَيشريار ئةكةم فةقةرةيةك ئيزافة بكرَيت، 
يةعين بؤ منوونة، ئةطةر دةورةيةك هةبَيت لةدةرةوةي هةرَيم، تةنها املشمول مجيع درجات املوظفني، 

ا ئةوانة نةطرَيتةوة، ضونكة تةنها ئةوانة بؤيان هةية، بضرة ئةو موديري قسمةكان ومودير عامةكان، تةنه
دةورانة، ئةطةر هةموو دةرةجاتي فةرمانبةران مةمشول بَيت، دياتر عةدالةت تةتبيق ئةبَيت، لة خاَلي 

والتحقيق من قوائم  شةشةم ثشتطريي كاك جعيتر ئةكةم، كة هاتووة، وسْو  استعمال دةتوانني ئيزافة بكةين،
بؤ ئةوةي، ئةطةر وةدارةتَيك بةثَيرج سةيارة بةِرَيوة بضَيت، بيست السيارات واالثاث : يات، مثلاملشرت

سةيارةي بؤ نةكِرَيت، ئيستيغالل بكرَيت ثاش دةوامي ِرة ي يان ِرؤذةكاني هةيين، كة لةسةيرانن، دؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شكرية، فةرموو
 :رسول ابراهيمشكرية . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس ِرةقابةي مالية شتَيكي ضاكة، ئةطةر بَيتو ئةم هةموو ئةركانةي كة ئةكةوَيتة سةر شاني، 
جَيبةجَيي بكات، لةو باوةِرةدام، هيض طةندةَلييةك نامَيرَيت، خاَلَيكي تريشم ئةوةية، كةوا ثشتطريي ِراكاني 

وةكو برادةران ئاماذةيان ثَيكرد، : ي ئيتييتاقيات و عقودةكانةوة، خاَلي سَييةميشمكاك باردان ئةكةم لةِروو
هةندَيكيان دةست نيشاني شوَيرةكةيان نةكردووة، هةندَيكيشيان دةست نيشاني ئةو خاآلنةيان كرد لة ِرووي 

فحص وتدقيق  -أ:: دمانةوانيةوة، جا من هةر لةِرووي دمانةوة، ئيزافاتيشم هةية، بةنيسبةت خاَلي يةكةم
، معامالت نةك معمالت، انيتاق معامالت العام مبا فيها الرواتب، برسبة للرواتب، ئةوة جوان معامالت

تقديم العون  -3بكرَيت بة ايموال املالية، ئةوة جوانرتة، خاَلي  التأكد من إستعمال املالية -جنةهاتووة، خاَلي 
ئيزافةي ئةمةشي . ما يتعلق بها من ُأمور إداريةوتنظيميةالفين يف اجملاالت احملاسبية والرقابية ومجيع 

يبدي  -5خاَلي ، ومساهمة يف وضع وتطوير القواعد واالصول واملعاير احملاسبية والرقابية، ئةطةر بؤ بكةن
ئةوداعي  الديوان رأيه حول اجلداول والبيانات والتقارير املتعلقة بنتائج االعمال  ونشاطات  االوضاع املالية

للرقابة، جوانرتة بةِرةئي من، اخلاضع ئةطةر بكرَيت،  للجهات اليت وضعت حتت الرقابة املاليةدياد بكرَيت، بؤ 
القانون بكرَيت بة القوانني بةِرةئي اليت وضعت حتت الرقابة املالية مع ابداء الرأي حول اسلوب تنظيمة وفق 

 .من باشرتة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .م فةرمووكاك كةري
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 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس كاري ديواني ضاودَيري دارايي لة ِرووي ياساييةوة لة ئةصَلدا، لةجياتي ثةرلةمان دةسةآلتي 
تةشريعي، بةو كارة هةَلدةستَيت، بةضاودَيري دارايي، بؤية من بة ضاكي ئةدامن وَيِراي ثشتطرييم لة 

ني كاك سةردار، لة بوارَيكي تةسكدا، لةبةر ئةوةي ئَيمة هةيئةي نةداهةمان نية، ِرؤَلي هةيئةي قسةكا
نةداهة بدرَيتة ئةو هةيئةية، ئةويش بةماددةيةك، من لَيرةدا ماددةيةكم ئيزافة كردووة، لة ناو ليذنةي 

قصر اىل السلطة التحقيقية، يف إحالة امل: ياسايش ئةوةم ورووذاند، بةآلم وةرنةطريا، ئةويش ئةوةية ئةَلَيت
اعاله من ( 4)حالة ظهور الوثائق الفساد واالحتيال يف نتيجة التحقيق يف االمور املالية، كما وردت يف الفقرة 

يةعين ئةطةر فةقةرةكي وا دياد بكةن، ثَيم واية دةتوانَيت دةسةآلتي نةداهة ببيرَيت، دؤر هذه املادة، 
 .سوثاس

 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

دؤربةي تَيبيريةكان، دمانةواني بوو، يان تةوكيدي دوو خاَل بوو، دةكرَي ئةوانة بدةنة ليذنةي قانوني و 
ليذنةي مالي بؤ ئةوةي لة ئيعادةكردني صياغة ضاكي بكةن، مويكةدةيةك ثَيش ئةوةي ِرةئي ِرةقابةي 

ةردار، هةمووي ئةطرَيتةوة ئةو يةعين كةشف كاك س إظهارمالي وبرادةران وةربطرين، ئةوةي كة دةَلَيت 
ماناي وا نية يةعين هةر دةري بكات، كةشيتي بكات، ِراثؤرت برووسَيت، تةقدميي  إظهارشتةي كة وتت، 

بكات، دواييش ِرةنطة كاك شَيخ بايز دياتر شةركي بكات، دوو خاَل باس كرا مةسةلةي طرَيبةستةكان، كاك 
و هةموو شتَيك كة ثارةي ككومةت بَيت، موعةرةدة بؤ باردان باسي كرد، بةتةئكيد طرَيبةستةكانيش 

ِرةقابةي مالي، ئةوة بةديهية، هةمووي كةتا ثارةي ِرَيكخراوةكانيش كة ميزانيةيان هةبَيت، ثارةيان هةبَيت 
لةوةدارةتي مالية خادعن بؤ ِرةقابةي مالي، يةك نوقتةي طرنط ئةمَييَن ئةوةي كاك سةردار ئاماذةي 

ميةي مالية، ِرةقابة ئيشي ئةوةية، بةدواي ئةو شتانةدا بضَيت كةسةرف ئةكرَيت، ئةمة ثَيكرد، مةسةلةي د
نادامن من ثشتطريي ئةكةم لةوة، بةس ئةبَيت قانون هةبَيت، قانونَيكي بؤ دةربضَيت، قانونَيك هةبَيت رَيكي 

فةساد، يان ئةيداتة خبات، ئيرجا ئةو قانونة سةيكيةتةكةي ئةدات بةِرةقابةي مالي يان ئةيداتة هةيئةي 
مودةعي عام، بةآلم ئةبَيت قانونَيكي هةبَيت وةكو ئةو ثرؤذةيةي كة وةخس خؤي هةر خؤت تةقدميت 
كرد، باشة ئَيستا وةخس هاتووة، بةتايبةتي كة ثرؤذةي دةستورمان لة ثَيش دةستة، لةثرؤذةي دةستوردا 

ي ئةو هةيئةية دياتر، كاك شَيخ، برادةراني هةيئةي فةساد دادةندرَيت، ِرةنطة من ثَيم واية، ئةوة ئيش
 .ِرةقابة قسةتان هةية، فةرموون

 :و ئابووري وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 لة نةتيجةي بةكس دَيت، ئةطةر ئةو بةكس نةكات، ضؤن إظهاركرا، خؤي  (إظهار)ديارة يةكةم باسي 

بةنيسبةت وةسائيقةوة، كة باس كرا، هةتاكو ئَيستاكة تةقاريري مالي لةييةن : ئةوان ديار ئةبَيت، دووةم
دةستةكاني ضاودَيرييةوة، لة ديواني ِرةقابةي مالي بة كاملي ئةدَيرة جيهةتي ثةيوةنديدار، ئَيستا لةمةودوا 
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كان وتةقريرةكان دَيتة ئَيرة، لَيرةوة جيهةتي ثةيوةنديدار، ثةرلةمانة، بةتةئكيد بة كاملي وةسائيقة
جارَيكي تر جواب ئةدرَيتةوة، تا ئَيستا موتةبةع وابوو، لةمةودوا ئةبَيتة عائيدي ثةرلةمان بةتةئكيد، 
بةنيسبةت ئةوةي كة برادةران هةندَيك مويكةدةيان هةبوو، لَيرة لة خاَلي دوودا، ئةَلَيت ثَيشكةوتن، خؤي 

ئةوة ضاك بكرَيتةوة، خاَلَيكي تريشيان هةية برادةراني ِرةقابةي مالي، لَيرةدا  ثشكريرة، تكام واية ئةطةر
بةنيسبةت ئةركةكاني ِرةقابةي ديوان و ئةو ييةنانةي كة ئةكةونة ذَير كوكمي ضاودَيري داراييةوة، 

اددةي ئةَلَيني ئةركةكاني ديوان، ئةويش ئةكرَيت بةدوو بةشةوة، ئةطةر ضاكي بكةن، ئةوة هةر م: يةكةم
هةشتةم، كة ئةَلَيت ماددةي هةشتةم برووسرَيت ئةركةكاني ديوان، لة ماددةي دةيةمدا ئةويش بةشةكةي 

 .تريةتي، ئةو تةوصيةي برادةرانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ت بؤ شةرح بكةمئةطةر ئيجادة هةبَيت من ئةوة
 الفصل الثاني

 املالية مهام ونطاق عمل الديوان واجلهات اخلاضعة للرقابة
 مهام الديوان

تــةبيعي هــاتووة، يــةعين مــاددةي    مــاددةي نــؤ و دةش، عةمــةلي ديــوان و جيهاتةكةيــة، لةبةرئــةوة شــتةكة  
 . عيالقةي بة فةصَلي دووةمةوة هةية( هةشت و نؤو دة)

 :ئابووري وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةتي ئـةوةي كـة ئـريادو مةسـروف و خةرجيـةكان، ئةوانـة تـةدقيق كردنـي، خـؤي كـة تـؤ كةفائـةتي             
ئةدائت هةبَيت، هةموو شتَيكي تَيدا دةر ئةكةوَيت، وة قـةت خةرجيـةكان تـةدقيقي تـةواو ناكرَيـت، ئةطـةر       

 .بَيت وتؤ ثَيشرت ئريادات وةرنةطريت، ئةوة شتَيكي عةمةلية لة تةدقيقدا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةواتة كاك سةردار موقتةرةكةكةت بةو شةركةي من ِرادي ئةبيت، سةكيب ئةكةيتةوة يان نا فةرموو
 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
افـة بكـةين   من بةس تةودحيَيكم هةية، ئَيمة ئةمِرؤ بةس لَيرة ئةو سـةآلكيةتةيان بـدةييَن، ماددةيـةك ئيز   

مةبةسـت   (املسـؤولني احلكـومني  ) التأكد مـن سـالمة الذمـة املاليـة للملتزمـون     : صياغةكةشم نووسيوة، نؤيةم
ضية لَيرةدا، ئَيمة وةخس خؤي كة قانونةكةمان داِرشت، كردبوومانة ليذنةيةكي تايبةمتةندي ثةرلةمان، لة 

ان ئــةبَي هةيئةيــةكي جيــاواد بَيــت، هةيئــةي  فراكســيؤنة جياوادةكــان، دوايــي ثَيشــريارةكان دؤر هــاتن، وتيــ 
جياواد، ميزانيةيةكي طةورةي ئةوَيت، بيرايةي ئةوَيت، ئَيستا ِريقابةي ماليمان هةيـة، يةكسـةر سـةآلكيةت    
ئةدرَيتة ئةو، بةآلم ئـةمِرؤ ئَيمـة ئةطـةر تـةنها ئـةو سـةآلكيةتةيان بـدةييَن، دوايـي قانونةكـةمشان كـادرة،           
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ــةر ئـــةمِر قانونةكـــة تةقـــديم ئةكـــةين،  ــة   ئةطـ ــت، ثَيشـــكةوترَيكي طةورةيـــة لـ ــريارة وةربطريَيـ ؤ ئـــةو ثَيشـ
 .ضارةسةركردني كَيشةي طةندةَلي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةقابة لةسةر ئةوة، خؤي ئـةوة لـة ِراسـتيدا ئةطـةر قانونةكـة هـةبَيت،       تان ليذنةي قانوني و برادةراني رِرةئي
تة ئةوان، يان ئةدرَيتة هةيئةي فةساد مـن نـادامن، بـةآلم مةسـةلةن ئَيسـتا      ئةو ماددةية ئةو دةسةآلتة دةدرَي

ئةوة تةتبيق ئةبَيت لةسةر سةفريةكان، كة دا ئةندرَيت، ثَيش ئةوةي دةست بةكار بن، ئيستيمارةيةك هةية 
 لـة وةدارةتــي دةرةوة، ثــِري ئةكةنــةوة، دميــةي ماليــان ضـيان هةيــة، دةبــَي لــةوَي برووســرَيت، جــا هةريةكــة  

ئةجنومةني وةديران بةنيسبةت وةديرةكاني خـؤي، دةبـَي بيرووسـَيت، ئةطـةر قانونةكـة دةرضـوو، جانـادامن        
هةيئةي نةداهة بةو ئيشة هةَلئةسَيت، يان ِرةقابة، ئةوة دؤر وادح نية، بيخةيرة ئَيـرة دوايـي لةقانونةكـةدا    

تؤدام، ئةطةر قانونةكة دةرضوو تَييدا بوو بةمةسئوليةتي هةيئةي نةداهة، تؤدَيك طرانة، ئةطيرا من لةطةَل 
بوو، هةيئةي نةداهة يةعين مةودوعةكة عائيدي هةيئةي نةداهة بوو، ئةوة ثَيويست ناكـات، ئةطـةر ِرةبـس    
ِرةقابة كرا، ئةو وةختة بةماددةيةك لةوَي ئيلزامي ِرةقابة ئةكرَيت، بؤ بةدوادا ضووني، من تةسـةورم وايـة،   

 .كاك دكتؤر فوئاد فةرموو
 :امحد حممد بابان فؤاد. ِرَيز دبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بِرطةي هةشتةم، لة عةرةبيةكةو كورديةكةشدا جياوادييةكيان هةية، بةِراسس باسي ياسا كراوة لة 

مبتابعة القوانني واالنظمة كورديةكةدا، لة عةرةبيةكةدا باسي نةكردووة، وا باشة لة بِرطةكةدا بكرَيت بة 
لة كورديةكةشدا، ئةطةر تةماشا بكةين، لة دواييةكةدا ئةَلَيت، بةمةبةسس ثَيشخستين نظمة، اال نةك تةنها

تعديل يف : طؤِرانكاري لةو ياساو ِرَيرماييانةدا، لةبةر ئةوة باسي ياسا كراوة، بةآلم لة عةرةبيةكةدا ئةَلَيت
االنظمة بردرَيت لةثَيشةوة، نةك هةر باسي ياسا نةكراوة، لةبةر ئةوة ئةطةر ياسا دا تلك االنظمة والتعليمات

ئةوة بكرَيت التأكد من إستعمال املالية العامة،  -ج، وا باشة لة بِرطةي جيم طؤِرانَيكي تَيدا بكرَيت، والتعليمات
ضمان كفائة استخدامه،  بكرَيت بةتقيم فوائدها  بة مالي عام، ضونكة تؤدَيك لةنطة، دوايش لةجياتي

 .سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ثَيم باشة ئةوانةي وردة مويكةداتيان هةية، بة وةرةقةيةك بيدةنة ليذنةي قانوني، ئةوة تةبيعية، لة 
ئيعادةي صياغةدا ئةوانة ضاك ئةكرَيتةوة، تةنها نوقتةي موهيم، ضارةسةرمان كرد ئةوةي كاك سةردار، 

ت دميةي ماليةكة، كاك مجال و كاك سةكيب ثَيشريارةكةي ئةكات و ئيهتيمام بةثرؤذةكة ئةدات، بةنيسبة
 .عادل قسة ئةكةن، فةرموو كاك مجال
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 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةكةقيقةت، ئةطةر لة كؤمةَلطاي مةدةني سةيري ئيش وكار و مةهامةكاني ئةم دام و دةدطاية بكةين، 
بةِراسس مواجةهةي خةتةرَيكي طةورةين، ئةوانةي كة تةنها دةوائريي ككومةت ووةدارات ناطرَيتةوة، ئَيمة 

ئيش وكاريان هةية، ئةوانةي تيجارةت ئةكةن، ئةوانةي بادرطاني ئةكةن، ئةوانةي يةعين بةشَيوةيةك 
بةهةوةسي خؤيان سعر دائةنَين، بةهةوةسي خؤيان كار ئةكةن، و بةهةوةسي خؤيان شت ئةكةن، 

، لةبةر ئةوة بةِرةئي من مةهامي ضاودَيري كردني بادرطانةكان، نةشومناكةيان دؤر دؤر فراوان وطةورةية
ئةطةر لة شوَيرَيكدا جَيطاي بكرَيتةوة، دؤر ثَيويستة بؤ ئةوةي بتواندرَيت، دةبس باداِر بكرَيت، ئةمة 
يةكَيكة لة هةرة شوَيرة طرنطةكان، يةعين ئيشوكاري ئةم دائريةية تةنها دةوائريو فةرمانبةران ومةسئولني 

ةبَيت، بادرطانةكان و ئةوانةشي كة تيجارةت ئةكةن، هةر كةسَيك لة شوَيرَيك كار ئةكات، مةفرودة ناوي ن
كؤمثيوتةر خؤي هةَلي ئةبذَيرَيت، ( ئادد)هةبَيت، لة سيستةمي نوَيدا، سيستةمَيكيان هةية، ثَيي ئةَلَين 

تر يةكَيكي تر هةَل ئةبذَيرَيت،  هةَل ئةبذَيرَيت، مةسةلةن ثاش فةترةيةكي( ئةمحةدي مةمحود) ئيمِرؤ 
ليذنةيةكي تةدقيقي ئةضَيت، ئةم برادةرةي كة ناوي هاتووة، بة ئةوراقةكانيدا ئةضرةوة، ضةندي كِريووة، 
بة ضةندي فرؤشتووة، ضةند قاداجني كردووة، بؤ ئةوةي دةبس باداِر بكرَيت، ضونكة بةكةقيقةت، ئَيمة 

اداِردا هةية، ضونكة بةبَي كيساب تاجريةكامنان دةوري خؤيان طةورةترين موشكيلةمان ئةمِرؤ لةناو ب
 .ئةبيرن، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك جةمال ئةوة ِريقابةي تيجاريية، عيالقةي بة باداِرةوة نية، ِرةقابةي مالية، ِرةقابةي مالي هي 
ةرف ئةكرَيت، باداِر ليذنةي تري ككومةتة، ئةموالي عامة يةعين ئةموالَيك كة لة وةدارةتي ماليةوة س

هةية، حمافز دةري ئةكات، ليذنةي تيجاري دةري ئةكات، رةبس نية، نوقتةي نيزام نةبَيت، لة نيوةيدا 
 .ئةيرِبم سؤدان خان، فةرموو

 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انياندا كرديان، سةآلكيةتت دا بةليذنةي جةنابت لة ميانةي ئةو طؤِرانكارييانةي كة برادةران لةقسةك
ياسايي كة دوايي، ئَيمة تةقدمييان بكةين، ئَيمة قةت وامان نةكردووة، ئةطةر ئةو طؤِرانكاريانة ئةتانةوَيت 
بيخةنة ناو ياساكةوة، يةكسةر خؤيان ئَيستا نةصةكة ئةطؤِرن، بؤ ئةوةي ئَيمة دةنطي لةسةر بدةين، دؤر 

 .سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةو قسانةي كة تؤ كردت، شةرت نية، ئةوةي كاك سةردار خؤم ثَيم وت، بؤم شةرح كردو، : جارَي ئةوةلةن
سةكيب ئيقرتاكةكةي ئةكاتةوة، باشة ئَيستا ئةخيةمة دةنطةوة، كاك سةردار داوا ئةكات، كةلَيرةدا، فةرموو 

 .كاك عادل
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 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

وونكردنةوةيةك ئةدةم، ثشتطريية لة ِرةئيةكةي تؤ، ئةوةي كاك تارق باسي كرد، كة دميةي مالية، لة من ر
يةعين ئةوة لَيرة جَيطاي نابَيتةوة، ثَيويستة بة قانون اشهار الذمة املالية، ئوردن قانونَيك هةية، بةناوي 

سةبارةت بة فةسادي : دوو: رَيت، ئةوة يةكقانونَيكي تايبةت ثرؤذةيةكي بؤ ئامادة بكرَيت و تةقديم بك
، يةعين ئةبَيت بةدوو قانوني جيا، دوايي لةو قانون هيئة الفساد االداريئيداري، ديسان قانون هةية، 

قانونةشدا هاتووة، ئةشخاصةكان كَين كة مشوليان ئةكات، ئيشهار دميةي مالي وةديرةكان، ئةندام ثةرلةمان، 
ة، ئيرجا ئيجرائاتَيكي دوورو درَيذي هةية، ئةوةي كاك تارق باسي كرد، تةنها سةرؤك وةديران، دياري كراو

 .فؤِرمةكةية ثِر ئةكرَيتةوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دانا فةرموو
 (:دانا) خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةم، لةسةر مةسةلةي ئيشهاري دميةي مالي، بةآلم من لةكاتَيكدا كة دؤر بةجدي ثشتيواني كاك سةردار ئة

ثَيم واية هيض ثةيوةندي بةديواني ضاودَيري داراييةوة نية، ضونكة ئةو ديوانة تايبةتة بة مالي عام، 
ثةيوةندي بة دةدطاي نةداهةوة هةية، جَيي خؤشيةتي ثةلةي لَي بكرَيت، ثرؤذة ياسايةك ثَيشكةش بكرَيت 

التأكد من  -باَلي تريشم هةبوو، ئةطةر لَيم وةربطرن، ئةويش سةبارةت بة خاَلي ودةنطي بؤ بدرَيت، يةك خ
لةبةر ئةوةي ئَيمة تةقريبةن بَي ئومَيد بووين لة . عدم جتاوز حدود االعتمادات املالية من امليزانية املصدقة

ي ضاودَيريية ككومةتي هةرَيم، كساباتي خيتامي خؤي برَيرَيت بؤ ثةرلةماني كوردستان، با ئةم ديوان
 .ِراثؤرتَيكي ساآلنة بداتة ثةرلةمان، لةسةر ضؤنيةتي سةرف كردني ميزانية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، بةآلم ئةوة ئةو قانونة خؤ بؤ يةك ساَل نية، ئةم ساَل تةقدمييان نةكردووة، ئةو قانونة بؤ بيست 
 .ساَلي تريشة، كاك شَيروان فةرموو

 :ريوان ناصح كيدبةِرَيز شَير
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة دؤر بةي دؤري بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان لةطةَل ئةوةدان كة ئةوةي كاك سةردار وتي لةم ياسايةدا 
جَيطاي نابَيتةوة، مريش ثشتطريي ئةو ِرةئية ئةكةم، ئةوةي كاك سةردار ئةَلَيت، نزيكي ئيشوكاري هةيئةي 

القةي بةدةوابتَيك هةية، ئةو دةوابتةش ثَيويستة بةياسايةك بكرَيت، ئةوةي كة نةداهةية، ضونكة عي
لةهةيئةي ديواني ِرةقابة هاتووة، هةمووي عيالقةي بةموادةنةوة هةية، ئةوةي كاك سةردار دةَلَيت هةندَي 

يبةتي خاَل دةطرَيتةوة خارجي موادةنةية، ضؤن موراقةبة ئةكرَيت، جا لةبةر ئةوة دةبَي ياسايةكي تا
هةبَيت، ئةو ياسايةش لة ثةرلةمان دةبَي ثةسةند بكرَيت، ئَيمة لةثرؤذةي دةستوري هةرَيمي كوردستانيش 
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هةيئةي نةداهةمان داناوة، بةهةيئةيةكي موستةقيل، بؤية بةقةناعةتي من، ئةوة جَيطاي لَيرة نابَيتةوة، 
 .دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د) بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاري ئةم بةِرَيزانة ليذنةي ضاودَيري دارايي، ضاودَيري ماَلي ميللةت ئةكةن، ئةو بودجةية ئةو ميزانيةي 

ة ئةو كة هةمانة، كة ئةو وةدارةتانة، ثةرلةمان، سةرؤكايةتي هةرَيم، ككومةت ضؤن سةريف ئةكات، بةو
مومتةلةكاتةشي كة هةية، هةمووي هي ميللةتة، ثةرلةمان هي ميللةتة، سةرؤكايةتي هةرَيم هي ميللةتة، 
ككومةت هي ميللةتة، دائريةكانيش هةمووي ماَلي ميللةتة، ئةمان بةثَيي ياسا لَيي ئةكؤَلرةوة بزانن لةكوَي 

ك لة برادةران باسيان كرد، ئةوة بةياسايةكي ئيستييتادة ئةكةن، ئةوانةي كة بةِرَيزان كاك سةردار و هةندَي
تايبةت دةرئةضَيت، ئيشي ئةم بةِرَيزانة نية، كة ياساي ثَي دةرضوو ئةوجا ئةم بةِرَيزانة ئيستيرادةن بةو 

 .ياساية بةدوادا ضوون ئةكةن، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار دوا ِرةئيت، فةرموو
 :دؤ هةركيؤردار صباح بةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من وةكو قانونيةك هيض قانونَيكم نةديووةو هيض ماددةيةكيشم نةديووة، بَلَين ئةو سةآلكيةتة هي 
هةيئةي نةداهةية ياخود هي ديواني ضاودَيريية، وةكو موشةريع تؤ ض قانونَيك دا ئةنَييت ئيرت ئةوةية 

، ئةوة إظهار وثائق الفساد واالحتيال والتبذير -4ك خاَل بكةم، قانونةكة، لَيرة كةد ئةكةم ئاماذة بةية
ئالياتي ناوَيت، يةعين ضؤن كةشيتي ئةكات، ضؤن ئيحتيال كةشف ئةكات، ئةطةر ئالياتي بؤ دانةنَيني، يةك 
لةو ئالياتانة مةسةلةي دميةي ماليية، من تةبعةن ئةدامن، قانونةكاني هةموو وآلتةكامن خوَيردووة، 

لةطةَل هةندَيك لةبرادةران قانونةكةمشان ئامادة كردبوو، قانون من اين لك هذا، ثَيي ئةَلَيت، دؤربةيان 
يةعين ثَيي وةرنةطريا، بةهةر كاَل بؤية ئةوةي كة داوا ئةكةين، تةنها ئةمِرؤ سةآلكياتةكةي بدةيرة 

 .زة، سوثاسديواني ضاودَيري ودوايي قانونةكة تةقديم ئةكةين، دوا ِرةئيش هي ئَيوةي بةِرَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موقتةرةكي كاك سةردار، فةرموو يا شَيخ
 :رديبةِرَيز فتاح عبداهلل نقشب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةو ماددةية دؤر قسةي لةسةر كرا، ئةطةر ضي تةعارودَيك دروست ئةكات لةطةَل ماددةي 

ئةو ماددةية هةَلبطريَيت، ضونكة ماددةي ياددةم ئةطةر ضاوَيكي ثَيدا ياددةم، جا بؤية من داوا ئةكةم لَيرة 
 .خبشَيين
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 :املادة احلادية عشرة
تا ..... للديوان حق االطالع على الوثائق وملفات املعامالت العلنية والسرية ذات العالقة باالعمال املالية،

من داوا ئةكةم يان ماددةي هةشت كؤتايي، ئةو ماددةية، ضارةسةري  هةموو ئةو شتانة ئةكات، بؤية 
 .هةَلبطريَيت، يان ماددةي ياددة كة هات ئةبَي هةَلبطريَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة دوو شس جياوادة يا شَيخ، ماددةي ياددة شتَيكي تايبةتي تري تَيداية، ئَيستا قسةي دؤرمان كرد، باشة 
 .دةي فةرموو كاك باردان

 :عبداهلل نصراهللبةِرَيز باردان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ ئيشارةتت بةوةدا كة طرَيبةستة نةوتيةكان ئةوة شتَيكي بةديهية، ئةركي ديواني ضاودَيري دارايية، : يةك
: من ثرسيارَيك لة ديواني ضاودَيري دارايي ئةكةم، بزامن ئاطايان لة هيض هةية، كردوويانة ئةو كارة؟ دوو

ئيشارةت بةوة دراوة، كة طرَيبةستة  طشتيةكان بؤ مرح، قةرد، تةسهيالتي ككومي،  لةماددةي دواددةدا
ئيشارةت بةهيض شَيوةيةك بةوة نةدراوة، لةبةر ئةوة كةقة بةبِرطةيةكي سةريح و وادح وةك خاص ئةوة 

 .ئيشارةتي ثَيبدرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةم، فةرموو دكتؤر ناصحدوا كةس قسة ئةكات، ئيرت ِرَي بةكةس ناد
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ثَيشريارةي كاك سةردارو كاك تارق كرديان، يان ئةوة كاك عادل كردي هيضيان موعاردي يةكرتي نني، 

 تةعارود ئةتواندرَيت بةتةنها ئةو ياساية دةربكرَيت، وة ئةتواندرَيت لَيرةش جَيطاي بكرَيتةوة، يةعين
ناكات، كاك سةردار راست ئةكات، ئَيمة موشةرعني، ئَيمة ئةتوانني لَيرة بَلَيني كة لَيرة ئةكرَيت، يان 
بةياسايةكي تر دةربضَيت، لةبةر ئةوة ئةمَيرَيتةوة سةر بِرياري ئةنداماني ثةرلةمان، لَيرة ئةوة جَيطاي 

 .بكرَيتةوة، يان لةياسايةكي تردا بَيت؟ سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .فةرموو كاك سعدالدين، بةناوي نوقتةي نيزامي قسة ئةكةن و واش نية
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو نوقتةي نيزامي، كة دةَلَيت رةقابةي مالي لة تةهيوئةي خوتةي سةنةوي، لة مةجالي كةشف و 

 جمال التعاون مع هيئة التزاهة، لةو تةقريرانةي كةوا تةقدميي ئةكات، كة بؤ تةدقيقات، ئةوةية، دةَلَيت يف
ئةجنومةني وةديران و ئةجنومةني نيشتمانيية، يةكَيك لةو تةقريرانةي كةوا تةقدميي ئةكات، تةقدميي 

 .نةداهةي عاميشي ئةكات، بؤ روونكردنةوة بوو، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك سةردار كة سَي، ضوار ئةندام ثشتطريييان لَي كرد، دةَلَيت فةقةرةيةك دياد بكرَيت، ئَيستا موقتةرةكي 
كة دياري دميةي مالي بكات، ِرةئيةكةي موقابيليش ئةَلَيت، ئةوة ئةبَي بةقانونَيكي جياواد دةربضَيت، واتة 

و رةقابةي مالي لةسةر  لةسةر مةبدةئةكة كةس خياليف نية، كة دةبَيت دميةي مالي هةبَيت، قانوني هةبَيت
هةبَيت، كةس لةسةر ئةوة خياليف نية، بةآلم موقتةرةكي كاك سةردار ئةوةية ئةَلَيت، لَيرة با 
بةفةقةرةيةك دياد بكرَيت، ئةوةي تريش ئةَلَين، نةخَير ئةبَي قانوني بؤ دةربضَيت، ئَيستا ئةوة دةخةمة 

اد بكرَيت، بادةسس بَلرد بكات تكاية، فةرموون  دةنطةوة كَيي لةطةَلداية؟ كةئةو فةقةرةية لَيرةدا دي
كةواتة لَيرة  31دةنطي هَيرا، كَيي لةطةَلدا نية؟ واتة بةتةنها قانوني بؤ دةربضَيت،  82دةيذمَيرم، 

داناندرَيت، سؤدان خان تؤ تةكديدةن ضيت ثَي باش بوو كة دمانةواني ضاك بكرَيت و وةرمان نةطرتووة، 
 .فةرموو
 :شهاب نوريبةِرَيز سؤدان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ومت لةطةَل جيمدا، خؤ . التأكد من عدم جتاوز حدود االعتمادات املالية من امليزانية املصدقة -بكة ئةَلَيني 

ئَيمة هةر باسي ئةوة ئةكةين، كة ئيسراف و تةبزيرة تةقصرييش خبرَيتة سةري، ضونكة تةقييميش 
ميكانزم طاداري بيت، سةبارةت بةخاَلي شةشةميش، باسي ئةوةم كرد، كة بةشَيكة لةوانةي كة ئةبَيت، تؤ ئا

، باسي بكةن بؤمان، من ثرسيارةكامن لةوةديري مالية بوو، بةآلم هيضيان جوابيان اضهار وثائق الفساد
 .نةدامةوة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وو وةديري ماليةوة نية، بةآلم وةكو وةدير لَيرة ئةو قانونةي كة موناقةشةي ئةكةين، عيالقةي بةهةرد
تةمسيلي ككومةت ئةكةن لَيرةدا، ئةطيرا وةديري مالية فةقةت ناكيةي مةعرةوي كةد ئةكةن ياساكة 
بةقوةت بَيت، ضونكة كاريان ئاسانرت ئةبَيت، بؤ ئةوةي باشرت ئةو ثارةية سةرف ببَيت، من نادامن ئةو 

يان لةسةرفة، مةسئوليةتيان لة عةدةم سةرف نية، جيهةتي تر هةية، ثارةية، با جواب بدةنةوة، مةسئوليةت
 . لة عةدةم سةرف، مةسئوليةت ئةطةر عدم سرف بَيت، ئةوة مةسئوليةتيانة، مةكاسةبة دةكرَيت، فةرموو

 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئَيمة ئةكات، لةوانةية نةطاتة يي جةنابت، من باس لةوة ئةكةم، ضونكة ِرؤذانة خةَلك دَيت طلةيي لةي
بةآلم طلةيي لة ئَيمة ئةكات، يةكَيك لةسةرؤكي دانكؤكان، كةداواي تانكيةكي كردووة، بؤ دانكؤكةي ثارةي 
بؤِرييةكةي بؤ سةرف كراوة، بةآلم هي تانكيةكةي بؤ سةرف نةكراوة، ئةوة مةئساتة، ئةي ئةوة نابَي 

اكة دةسس خؤش بَيت، دَلي بةثارةي ككومةتةوة ئةلةردَي، بةآلم خؤ ئةبَيت، موكاسةبة بكرَيت، خؤ قةير
بري لةوةش بكاتةوة، ئةو سةرؤكي دانكؤية ثَيويسس بةو تانكية هةية، بؤية داواي كردووة، لةبةر ئةوة 

 .تةقصرييش ِرجا ئةكةم بةهةموو نةوعَيك باسي تَيدا بكرَيت لةناو ئةم ياسايةدا، دؤر سوثاس
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 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

فةرموو برادةران ِرةئيتان ضية لةسةر ئةوة، هيض ِرةئيتان نية؟ سؤدان خان با من جوابت بدةمةوة، ئةوان 
ئةو فةقةرةي كةهاتووة، تأكد لة ئيستعمال ثارةكةية، لة كدودي ميزانية، : جوابيان نةدايتةوة، ئةوةلةن

يصات، ئةوة بِراوةتةوة، بةآلم لة فةقةرةي كةوتدا، ئةوة ئةركَيكي كيسابي سرفة، تةجاود نةكردني تةخص
لَيرةدا التحقيق والتبليغ يف االمور املتعلقة بكفاءة التحصيل واالنفاق وإستعمال االموال العامة،  -1: دةَلَيت

ئيريتاقةكة ئةو مةودوعةي كة تؤ دةيَلَييت دةيطرَيتةوة، يةعين ئةوةي تؤ دةيَلَييت ئيريتاقةكة بؤ نةكراوة، 
، يةعين ئةجنومةني نيشتمانيي داواي جَيبةجَيكردني قانونةكان هو مكتوب من قبل اجمللس الوطينكما 

 .دةكات، داواي ثَيداويسس خةَلك ئةكات، ئةوةي تؤ دةيَلَييت لَيرةداية، نادناد خان فةرموو
 :بةِرَيز نادناد حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطوَى  -داواي ئةكات، لةماددةي سياددةهةمدا هاتووة، لة فةقةرةي بوابزامن ئةوةي كة سؤدان خان 

خس  و كةم تةرخةمى كة دةبرة هؤى ون بوون و بةفرِيؤدانى دارايى طشتى ياخود طةياندنى ديان بة 
 .ئةو كةمتةرخةميية بؤ ِرةضاونةكردني ئةو شتانة ئةبَيت، سوثاس. ئابوورى نيشتمانى

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ابزامن كاك سةركيسيش ئةيويست هةمان شت بَلَيت، فةرمووو
 :وةديري دارايي وئابووري/بةِرَيز سركيس ئاغا جان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضاودَيرى و هةَلسةنطاندنى كاروضايكى  -بكرَيت، هاتووة، د( دال)ئةطةر سةيري خاَلي يةكةم فةقةرةي 

ودَيري دارايي دَيت تةقيم ئةكات، ئةوةي بةِرَيز سؤدان خان ديواني ضا. بةثَيى بةندةكانى ئةم ياساية
فةرمووي لةو كاَلةتةدا، ضاودَيري دارايي كة بودجةكة سةرف ناكات، وةكو كةموكوِرييةك، لة ِراثؤرتةكةي 

 .خؤي دةيرووسَيت و داواي ئيجرائات ئةكات، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م ديوة، كة ِرةخرة ئةطرَيت، كة هةَلرةساوة بةدابني كردني مةسةلةن دؤثا بؤ من دؤر ِراثؤرتي ِرةقابةي مالي
فةرمانبةرةكان، با وادابرَيني، ديومة كة مويكةدةيان كردووة، دستان هاتووة سةرؤكي دائريةكة دؤثاي 

ادا، نةكِريوة، ئةدائي فةرمانبةران كةم بووةتةوة، وةكو مويكةدةيةك نووسيويةتي، ئةو شتة لة سَي جَيط
لةماددةي كةوت وهةم ئةوةي جةنابي وةديري دارايي ئيشارةتي ثَيدا، هةم ئةوةي نادناد خان ئيشارةتي 
ثَيدا، بةوانة جوابي تؤ دراوةتةوة، ئَيستا ماددةكة دةخةمة دةنطةوة، بة تةعديالتي دمانةواني و 

ات تكاتة، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةوةرطرتين مويكةدةي بةِرَيزتانيش، كَيي لةطةَلداية؟ با دةسس بَلرد بك
بةكؤي دةنط ماددةكة قبوَلكرا، داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةم، كة ئيعادةي صياغةي فةقةرةكان بكةنةوة، 

 .بةثَيي ئةو مويكةداتانةي كةوا دران، بؤ ماددةي نؤيةم تكاية
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 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى نؤيةم

اثؤرتَيكى ساَينة دةدات بة سةرؤكايةتى هةرَيم و ئةجنومةنى نيشتمانيى و ئةجنومةنى يوان رد :يةكةم
وةديران كة تيايدا بؤضوون و تَيبيريةكانى تايبةت بة بارودؤخى دارايى وكارطَيِرى و ئابوورى لة بوارى 

ة، هةروةها ِراثؤرتةكة ضاودَيرى دارايى لةسةر وةدارةت و ئةو ييةنانةى دةكةونة ذَير كوكمى ضاودَيريةو
 .كورتةيةك لة كارو ضايكيةكانى ديوان لة ماوةى ئةو ساَلةدا لةخؤ دةطرَيت

ةنى ديوان بؤى هةية راثؤرت بدات بة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانى و سةرؤكايةتى ئةجنوم :دووةم
ى دارايى و كارطَيِرى و نط  لة بوارى ضاودَيرى و هةَلسةنطاندنى كاروضايكوةديران كاتَيك بابةتَيكى طر

 .ئابوورى دَيتة ثَيشةوة
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
يقدم الديوان تقريرًا سنويًا اىل رئاسة االقليم واجمللس الوطين وجملس الوزراء، يبني فيه مالحظاته عن : أواًل

ال الرقابة املالية عن الوزارات واجلهات اخلاضعة للرقابة وحيوي الوضع املالي واالداري واالقتصادي يف جم
 .التقرير ملخصًا عن اعمال الديوان ونشاطاته خالل تلك السنة

للديوان احلق يف تقديم تقرير اىل رئاسة اجمللس الوطين ورئاسة جملس الوزراء عن اي موضوع مهم : ثانيًا
ليذنةي ياسايي هيض تَيبيين . طات املاليةواالدارية واالقتصاديةيظهر يف جمال الرقابة وتقييم االعمال والنشا

 .نية، لةسةر ئةم ماددةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 دكتؤر دلَير ئةي ليذنةي دارايي تَيبيين نية؟
 :يسر ا اعيل كقي شاودلَي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةو ماددةية نية، دؤر سوثاس ليذنةي دارايش هيض تَيبيريةكي سةبارةت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ِرةضاوي ئةوة بكةن، كة ئَيمة ئومَيد ئةكةين ئةم قانونة ئةمِرؤ تةواو ببَيت، بؤ ئةوةي سبةي بضيرة سةر 
ياساي بودجة، لةبةر ئةوةي تكام واية ئةوةي دمانةوانية يان شس بةسيتة، لةسةري مةوةس ، لةبةر 

 .ياغة ئةكرَيتةوة، ئَيستا ناوتان ئةنووسم، فةرموو دكتؤر رةمةدانئةوةي ئيعادةي ص
 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثَيم واية ئةوةي كةديوان ِراثؤرتي ساآلنة بدات، مةفرودة ئةو ئةيداتة ثةرلةمان، ثةرلةمان بيداتة 
ضونكة ئةمة ئؤرطانَيكي سةر بة ئةجنومةني نيشتمانيية، لة  سةرؤكايةتي هةرَيم وئةجنومةني وةديران،

ديوان بؤى هةية راثؤرت بدات، وابزامن نةك بؤي هةية، بةَلكو ثَيويستة لةو كاتانةي : دووةميشدا، كة ئةَلَيت
 .كةطؤِران دَيت، بة ئيلزامي بيدات، نةك بة بؤي هةية، مةجادي نةبَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين ثَيشكةشي ئةكات، نةك بؤي للديوان احلق يف تقديم تقرير: ثانيًا: عةرةبيةكةي ِراست ترة، ئةَلَيت
هةية، ِراثؤرتةكة لة عةيين وةختدا دةدرَيتة ثةرلةمان، دةدرَيتة سةرؤكي هةرَيم وئةجنومةني وةديرانيش، 

ؤ ئاطاداريية، بةآلم هي ثةرلةمان بؤ ئةوة شتَيكي موتةبةعة لة هةموو دونيادا واية، بةآلم هي ئةوان ب
 .موتابةعةية، فةرموو كاك رةشاد

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتيواني لة بؤضوونةكةي كاك دكتؤر رةمةدان ئةكةم، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ضرؤ فةرموو
 :بةِرَيز ضرؤ علي محة امني

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
وةَلآلهي من لةخاَلي يةكةمدا تَيبيريةكم هةية، باسي ئةوة ئةكات، كة تةقريري سةنةوي تةقديم بكرَيت، 
بةآلم من كةدةكةم ئةو تةقريرة سةنةويية حتديد بكرَيت، لة ض مانطَيكدا ئةو تةقريرة ئةنَيردرَيت، 

انطَيدا ئةنَيردرَيت، بؤ ئةوةي بةِراسس وةكو بةتايبةتي بؤ ئةجنومةني نيشتمانيي كة ئةنَيردرَيت، لة ض م
ميزانيةكةي لَي نةيةت، ساَلَيك مانطي شةش ئةنَيردرَيت، ساَلَيك مانطي ضوار ئةنَيردرَيت، با كاتةكةي 

 .تةكديد بكرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيال لة كاَلةتي تايبةت نةبَيت، كة ِرةقابةي مالي ساَل دوانزة مانطة ئيش ئةكات، بةآلم تةقيمي بؤ ساَلَيكة، 
وةدير يان سةرؤكي وةديران يان ثةرلةمان داواي ئةكات، كة ئةضَيتة شوَيرَيك، ئةطيرا ئؤتؤماتيكيةن دةبَي 
تةقيمي ساَلَيك تةقريري ساآلنةي هةبَيت، لةسةر هةر فةرمانطةيةك، تةنها تةعليق لةسةر قسةي كاك 

كي وةديران و وةديرةكان، ئؤتؤماتيكي ئةبَي ئاطادار بن، لةِراثؤرتةكة، ِرةشاد وئةوان، سةرؤكي هةرَيم وسةرؤ
ضونكة ئةوانة دياد ثَيويست دةكات، تا سةكيب يةدي يةكَيك بكةنةوة، تةقدميي حماكةمةي بكةن، ئيجرائات 
وةربطرن، ئاطاداري وةدعي عام بن، ضؤن ئةبَيت؟ ئةطةر ئيجرائات وةرنةطرن، دَيت ئةو وةختة ثةرلةمان 

وتابةعةي ئةكات، كة بؤ ئيجرائات وةرنةطرياوة، ئةوة موتةبةعة لةهةموو دونيا، لةبةغداش واية لةهةموو م
 .شوَيرَيك واية، كاك شةوقي فةرموو

 :بةِرَيز شوقي كسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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نة شةش مانط من لةسةر فةترةي دةمةني تةقريرةكة قسةم هةية، من ثَيم باشة، لةجياتي ئةوةي ساآل
جارَيك بَيت، شةش مانطيش فةترةيةكي باشة، بؤ ئةوةي كة ِريقابةي مالي مويكةداتي خؤي بدات لةسةر 
ئيش وكارةكان، كة ئيلزاميش بَيت، ثَيويسس بةوة هةية، كة موتابةعة بكرَيت، ثَيم باشة، كة ئةو فةترة 

 .اشة، دؤر سوثاسدةمةنية بؤ ئيش وكارةكان وبؤ بةدوادا ضوونةكانيش كارَيكي ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ بايز فةرموو
 :م بؤ كاروباري دارايي و ئابووريوةديري هةرَي/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ةقابةي ماليةوة، بؤ هةر دائريةيةك ئةِروات، لةسةر ئةو دائريةية تةقريرَيكي تايبةتيسبةت رتةقارير بةن

كةش جواب ئةنووسَيت، ئةنووسَيت بؤ ثةرلةمان و وَيرةشي ئةداتةوة بة دائريةكة خؤي، ئةبَي دائرية
ةقابةي مالي ئةيرووسَيت، مومكيرة غةَلةتي تَيدا هةبَيت، مومكيرة لة ِرةقةمَيكدا بداتةوة، ضونكة ئةوةي ر

ةكةوتبَيت، ئةوة ضةندةها جار غةَلةتي كردووة، مومكيرة داواي وةسيقةيةكي كردبَي، ئةو وةختة دةسس ن
دَيت وئةِروات، لة نةتيجةدا ئةم موخاتةباتانة هةمووي طةآلَلة ئةبَيت، تةقريرَيكي سةنةوي لَي دروست 
ئةبَيت، تةقريرة سةنةوييةكة بةهيض شَيوةيةك ناتواندرَيت، برووسرَيت، ئةطةر كيساباتي خيتامي نةبَيت، 

ئيختيالس وتةقسري ومةودوعَيكي مةوعةيةن كة دَيتة طؤِرَي،  ئةوة بةنيسبةت تةقارير، بةآلم بةنيسبةت
ثةرلةمان داوا ئةكات، يان ئةجنومةني وةديران بَيت، يةكسةر ِرةقابةي مالي ئةضَيتة ئةوَي، تةقريرَيكي 
تايبةت ئةنووسَيت، ئةو ئةيرَيرَيت بؤ جيهاتي مةعين، دوايي ئةوة ِرةقابة هةم ديسان داوا ئةكات، لة 

ن لة دائريةكان، كةوا ئةطةر لةو جؤرة شتانة هةبَيت، بيانداتة مةككةمة، دواي تةكقيق، وةدارةتةكا
 .لةهةمان كاتيشدا خؤي دةسةآلتي ئةوةي هةية، بيانداتة مةككةمة، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان كردووة،  هاتوون وةَلآل هةر تةئكيد بؤ جةنابت، سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةوة دووةم ساَلة داواي ِرةقابةم
ثَيرَي ِراثؤرتيان لةسةر ثةرلةمان نووسيوة، كة هاتةوة يي ئَيمة، يةكسةر دامة ديوان لةطةَل كسابات، بؤ 
ئةوةي ديراسةتي بكةن، ِرةدي بدةنةوة، ئةو خاآلنةي كةِراس  باسي بكةن، ئةو خاآلنةشي كة ثَيويست 

ك ئةبَيـت، ئةبَي بدرَيتة فةرمانطةكة، ئةبَي بدرَيتة بةشةرح ئةكات، شةركي بكةن، ئةوة لةهةموو شوَيرَي
وةديرةكة، بؤ ئةوةي موتابةعةي بكات، جا ئةطةر جوابي دايةوةو ِرةقابة هةر موسِر بوو، لةسةر ِراكةي ئةو 
وةختة، ئةطةر خةلةلَيك هةبوو، فةسادَيك هةبوو، دةبَي ثَيش هةموو شتَيك سةرؤكي دائريةكة، وةديرةكة 

ات، بةتةكريري بطاتة مةككةمة، ئةطةر ئيجرائاتي وةرنةطرت، ثةرلةمان ئَيستا شتَيكي سةكيب يةدي بك
تادةية، موتابةعةي ئةكات، بؤ ضي ئيجرائات وةرنةطرياوة، قوةتَيكي تادةي دراوةتَي، دكتؤرة شوكرية 

 .فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وقيم هةبوو، بةِراسس شةش مانط باشة ئةطةر ِراثؤرت برَيردرَيت، ضونكة تؤ مريش هةمان ِراي كاك شة
سةيري قوتاخبانة بكة، هي دانكؤ بكة، ئةبيين دوو جؤرة تاقي كردنةوة هةية، بؤ ضي لَيرةشدا ئةو ِراثؤرتة 

دؤر تةسةلسول : نةبَيتة هةر شةش مانط جارَيك، كة بةرد بكرَيـتةوة، ئةمة خاَلَيك، خاَلي دووةميشم
طرنطة، بةِراسس لَيرةشدا دؤر ثَيويستة، لةثَيشدا بؤ ئةجنومةني نيشتمانيي، دوايي بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم، 

 .ثاشان بؤ ئةجنومةني وةديران، كة ئةو ِراثؤرتة بةرد بكرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
من ئةو شةركةي كة بةِرَيزت دات، كايف بوو بؤ من، بةآلم من لَيرة يةك قسة ئةكةم، هيوادارم برادةراني 
وةدير لَيم تَيبطةن، كة من هيض مةبةستَيكم نية، كاتَيك كة باسي توندو تؤَلي ضاودَيري ئةكةم،  ضاودَيري 

ية، ئةطةر قسة بكةم لةسةر ئةو مةودوعة، دارايي لة خزمةتي بةرذةوةندي طشتيداية، بؤ هيض كةسَيك ن
يقدم الديوان تقريرًا سنويًا اىل رئاسة االقليم واجمللس الوطين : أواًل: بةآلم من لَيرةدا يةك شتم هةية، ئةَلَيت

اىل اجمللس الوطين مةفرود بوو، بَلَي , خؤشي بةئَيمةوة بةندة، يةعين ضاودَيري دارايي وجملس الوزراء،
، يةعين ثاش و ثَيش خس  هيض لة مةودوع كةم ناكاتةوة، بةآلم تؤ دةدطاكةت بة ورئاسة االقليم

ئةجنومةني نيشتمانييةوة بةندة، لةبةر ئةوة خؤ ئةمة ئةتةكَيت و ئةو شتانة نية، بَلَيي وا ئةبَيت لةثَيشدا، 
الوضع املالي  يبني فيه مالحظاته عن: بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم بَيت،  دوايي بؤ ئةوان، بةآلم كةئةَلَيت

تكا ئةكةم، يةعين شةفافيةت دؤر دؤر طرنطة،  واالداري واالقتصادي يف جمال الرقابة املالية عن الوزارات،
بؤضي نةشر نةكرَيت، لةوةسائيلي ئيعالمدا، بؤ من هةتا ئَيستا ئةوة كةظدة ساَلة نةمبيريوة، كةظدة ساَلة 

ؤذَيك لةِرؤذان نةم بيين حماسةبةي يةكَيك بكرَيت، خةمةكةي ضاودَيري دارايي هةية، ثَيم وابَي، تا ئَيستا ِر
ئَيمة ئةوةية، هةر بةردةوام بَيت، ئةوةية خةمةكةي ئَيمة، ئةطةر ئةيكةن بةو شَيوةي كة جاران 
كردووتانة، با خؤمان هيالك نةكةين، ئةطةر موكاسةبةي تَيداية وبةجدي موكاسةبةي خةَلك ئةكةن، 

ك، ياخود هةر فةرمانبةرَيك، دةست درَيذي ئةكاتة سةر ماَل وثارةي دةوَلةت، لة مودير عامَيك ياخود كةسَي
بةردترين ثلةوة بيطرة هةتا بضووكرتين ثلة، ئةبَي خادع بَيت بؤ ئةم قانونة، لةبةر ئةوة من دؤر سوثاستان 

 .ئةكةم، بةس ثَيم بَلَين ضةند كةستان تا ئَيستا داوة بة مةككةمة وهيض تر، سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

من هةرخؤم ضةند كاَلةتَيكم لةبرية، نابَيت واش بني، خؤ دؤريش هةية هةر نةدراوة، ئَيمة دانةنيشتووين 
تةعقيب بكةين لَيرةدا، بةس من يةك شت ئةَلَيم، ِرةقابة لة دوانزة مانط كةمرت نابَيت، ضونكة هةتا 

كاَلةتَيكي تايبةت بَيت، ِرةقابة بؤي هةية بضَيت، خؤي ميزانيةي ساَلةكة سةرف نةكرَيت نابَيت، بةآلم هةر 
هةست ثَيبكات، يان تةقريرَيكي بؤ بَيت، بؤي هةية بضَيت، يان لةسةر داواي ئةجنومةني نيشتمانيي بَيت، 
يان لةسةر داواي ئةجنومةني وةديران بَيت، يان لةسةر داواي سةرؤكي هةرَيم بَيت، بؤ كاَلةتَيكي تايبةتي 
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بضَيت، بةآلم ناتوانَي هةموو رؤذَيك بضَيت تةقريرَيك بدات، كَي ئةتوانَي و كَي فريا ئةكةوَيت، دةتوانَيت 
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مال املتصلة ايع: تةقيمات، سَييةم: كةشيتي تةدقيقات، دووةم: تةقريرةكة موتةدةميرة بؤ سَي شت، يةكةم
ئةو تةقريرة ئةبَي مالحظاته حول الوضع املالي، بالديوان، يةعين ئةو سَي شتةي تَيداية، بةآلم كةئةَلَيت 

مالحظاته عن دؤر موفةصةل بَيت، ئةبَي ئةو سَي شتة موتةدةمني بَيت تَييدا، كة تادة باسم كرد، ضونكة 
برادةران باس ئةكةن، ئةو تةقريرة، تةقريرَيكي  بِرَيك غمودي تَيداية، لةثاشان هةروةكوالوضع املالي 

موفةصةلة، بةآلم ئةو ِرةقابةية نةتائيجي ئةعمالي هةية، ئةوة يبد ئَيمة لَيرةدا داومانةتة ديوان، للديوان 
كق، بؤية دةبَي تةقريري فةصَلي هةبَيت، بؤ نةتيجةي كارةكان، ضونكة ئةطةر لة كؤتايي ساَل ِرةقابةي 

ؤي تةقديم كرد، ئةوة ناتواني تؤ دؤر خادع بيت بؤ تةقيم كردن، دوايش كة ئَيمة مالي تةقاريري خ
باشة ئةي ئةطةر ديوان تةقريرةكةي رةفع نةكرد؟ رةئيشم لةطةَل للديوان حق عن اي موضوع مهم، ئةَلَيني 

بةس لة ئةوةداية كة سةرؤكايةتي هةرَيم دياد بكرَيت، كة جةنابت باست كرد، لة كورديةكةي نةنووسراوة 
 .سوثاسله حق ان اليرفع التقرير، عةرةبيةكةي نووسراوة للديوان، يةعين 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَي ديوان واتة جةبرة، دةبَي : ئةوة دوو شس جياوادة كاك سعدالدين، بؤية دةَلَيم تَيرةطةشس، يةكةم
هةية، بريوبؤضوونَيكي تايبةتي خؤي  دةَلَيت ديوان كةقي: تةقدميي بكات ِراثؤرتي ساآلنةي خؤي، دووةم

هةية، مةودوعَيكي خاص هةية، خارجي ئةو واجبةي كة بؤي دياري كراوة، ئةوة ئةطةر نةشرووسرَيت، 
تةكصيل كاصلة هةر كةقي هةية، مةبةستم فةقةرةي دووةمة، ئةطةر نةشرووسرَيت ئةو كةقةي هةر 

هةية، بؤضوونَيكي هةية، شتَيكي تايبةتي خارجي هةية، بةآلم لَيرة فةرقي هةية ئةوةيان موقتةرةكَيكي 
ئةو ِراثؤرتة ساآلنةي كة ئيعتيادي دَيت، موقتةرةكَيكي هةية، ئةَلَيت من ثَيم واية، يان ثَيم باشة، قانوني 
ديوان تةعديل بكرَيت بةو شَيوةية، كةقي ئةوةي هةية، موقتةرةكَيكي تري هةية، تةقريرَيكي تايبةتي 

تر مةعلوماتي بؤ هاتووة، تةدقيقي كردووة، بؤية ثَيويست ئةكات، ِرانةوةستَيت لةسةر  هةية، بةِرَيطايةكي
ِراثؤرتي ساآلنة، يةكسةر تةقدميي بكات، ئةطةر نةشي نووسيت ئةو كةقةي بةبةديهي هةية، بةآلم لَيرةش 

ةمانطي يةكةوة دةست نووسراوة، ئَيستا با بؤت ِروون بكةمةوة، ِراثؤرتي ساآلنة دةنووسَيت، لة كؤتايي ساَل ل
ثَيدةكات، بة تةدقيقي ساَلي ثَيشووي ئةو وةدارةتة، با بَلَيني وةدارةتي عةدل، ضونكة ئةو موشكيلةي كةمرت 
هةية، وةدارةتي عةدل تةقريري نووسي، لة مانطي ضواردا تةقريرةكة تةقديم كرا، لةمانطي شةش 

ةية، ضوو داني ياخود وةدارةتةكة رَيطايان نةدا، مةعلوماتَيكي بؤ هات، كة لةوةدارةتي عةدلدا خةلةلَيك ه
هةر شتَيك يةعين بؤ هةية، ِرانةوةستَيت لةسةر ئةوةي تا كؤتايي ساَل ئيرجا بضَيت، تةدقيق بكات، بؤي 
هةية، نامةيةك برووسَيت بؤ ئةجنومةني وةديران، بَلَيت ئَيمة ثَيمان باشة ئةو وةدارةتة خةلةلَيكيان هةية 

ت وةربطريَيت، يان بؤي هةية، وةكو باسم كرد داوا بكات، قانونةكةي خؤيان تةعديل بكات، بؤية با ئيجرائا
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يان بؤي هةية، داوا بكات كة خةَلكَيك ئةنَيرَيتة دةرةوة ميزانيةي خؤيان بةشيان ناكات، ثارة تةخصيص 
ةِراسس لَيرة هةر بكةن، بؤ هةموو شتَيك، يةعين ئةو كةقة تةبيعية، لَيرة برووسرَيت يان نةنووسرَيت، ب

ديادة نووسراوة، ئةو كةقة هةموو كةسَيك هةيةتي، هةموو فةرمانطةيةك هةيةتي، بؤية فةقةرةي دووةم 
 .هةر بةدياد هاتووة،  كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من تَيبيريةكامن وترا، نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .كاك غةفور نوقتةي نيزاميت هةية، فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةِراسس بةِرَيوةضووني دانيشترةكان خارجي نيزامي داخلي ثةرلةمان ئةبيرم، لةبةر ئةوةي دؤر جار 

ين ئةكةم، ئةوةشي كةناوي نةنووسراوة كةقي قسة لة ماددةي ثَيشتوو تريش و ئةو ماددةيةش من تَيبي
دؤر جار موناقةشة دةكةوَيتة نَيوان سةرؤكايةتي وئةندامَيكي تري : دوو: كردني ثَي ئةدرَيت، ئةوة يةك

ثةرلةماني كوردستان، يةعين ئةوانة هةمووي لةدةرةوةي نيزامي داخلي ثةرلةمانن، كةقة سةرؤكايةتي 
انةي كة دةيرووسَيت، دواي ئةوةي كةقسةي خؤي كرد، ليذنةي ياسايي و ثةرلةماني كوردستان، ئةو ناو

جةنابتان دةتوانن لةوَي وةآلمي بدةنةوة، ثاش ئةوة مةجالي ئةوة نةدرَيـت، هةر كةسَيك كةبريو بؤضووني 
بؤ هات، دةسس بَلرد بكاتةوةو دووبارة كةقي قسةي ثَيبدرَيت، ئةطةر بةو شَيوة بِروات، تةواو نابَيـت، 

 .لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ نوقتةي نيزاميةكةت ِراستة، لةطةَلتدام بؤ ئةو شتانة، بةآلم ئةوةي ِراستيشة نوقتةي تادة كةئةهاتة 
ثَيشةوة ناكرَيت، لةبةر ئةوةي كة نيزامي داخلي موقةيةدمان ئةكات، ثشتطوَيي خبةين، ئةوةي كاك سةردار 

ي كرد، شتَيكي تادة بوو، ئيختياليف لةسةر هةبوو، هةست كرا كة دوو بؤضووني لة ماددةي ثَيشوودا عةرد
كةس دةنطي بؤ دا، بَلَيت مةجال نادةم،  82جياواد هةية، ناكرَيت هةروا سةرؤكايةتي ثشتطوَيي خبات، 

دةبَيت ئةوة بةتَيري قسةي لةسةر بكرَيت، ئةندامان هةموويان تَيبطةن هةردوو وجهة نةدةر، ئيرجا 
خرَيتة دةنطدانةوة، ئةوة طرنط ترة لةوةي كة نةصي شتَيك ئيلتيزامي ثَيوة دةكرَيت، ئةطةيرا قسةكةت دة

وةكو نيزامي داخلي شتَيكي ِراستة، بةس كة شتَيكي وا طرنط بَيتة ثَيشةوة، ئةنداماني ثةرلةمان تةقسيم 
ي هةية، بَلَيت نابَي تؤ قسة بوون، بةئاساني سةرؤكايةتي ئةو كةقة ناداتة خؤي، لةبةر ئةوةي ئةو كةقة

 .كةسة دةنطي بؤ داوة؟ دكتؤرة هالة فةرموو 82بكةيت، دةبَي روون بَيتةوة بؤضي ئةو 
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثرسيار ئةكةم بؤ ضي ِرؤتني و موخاتةباتي وةدارةت بة شةش مانط جَيبةجَي نةكرَيت؟ يةعين ئةبَي 
اَلَيك بَيت، ئيرجا جَيبةجَي بكرَيت، يةعين ئةو دةدطاية دةسةآلتدارة، ئةطةر جوابي ئةو نةدةنةوة، ئيال س

 .ماناي واية ضؤن ئاوا ئيش ئةِروات، ئةطةر جةنابي وةدير ِرووني بكاتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ياشَيخ قسةيةك بكة، ديارة بةمن باوةِر ناكةن
 :م بؤ كاروباري دارايي و ئابووريوةديري هةرَي/بايز تاَلةباني بةِرَيز شَيخ

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر قانون و نيزامةكاني قانوني ِريقابةي كؤن خبوَيريتةوة، هةردوو نيزامي ئَيرةو ئةوَي خبوَيريتةوة، 

ِرةقابةي دوايي سةرفة،  ئةصَلةن ئةمانة ِرةقابةي بةعدة سةرفة، ئةوةي ديواني ضاودَيري دارايي ئةيكات،
ضونكة ِرةقابةي ثَيش سةرف لةهةموو دائريةيةكدا، تةدقيقي ئةكةن، بَيجطة لةِرةقابةي مالي دؤربةي 
دائريةكان، مةربووتن بة خةدَيرةوة، ئةضَيتة خةدَيرةو لةوَي تةدقيق ئةكرَيت، ئةوجا سةرف ئةكرَيت، 

ةكات، ئَيستا تادة لَيرة وا فةقةرةيةك هاتووة، ئةَلَيت بؤي ِرةقابةي مالي دَيت، ِرةقابة لةسةر ئةو ِرةقابانة ئ
هةية، ِرةقابة ثيشي سةرفيش بكات، لةبةر ئةوة لةهةموو كاَلةتَيكدا، لةدةوائريي دةوَلةتدا كساباتي 
خيتامي هةية، كة تؤ هةر تةدقيقَيكت نارد، هةر تةقريرَيك رؤشت، تؤ ناتوانيت، ئرياد وسةرف وئرياداتي 

يت بكةيت، ضونكة كساباتي خيتامي نةكراوة، كساباتي خيتامي ئةصَلةن تةسوية كيسابي تةسب
وخيتامةكاني هةَلةكان، هةَلةي تةدوير نا ئةختائي كسابي ئةنواع وئةشكال مةشاكيلي كسابي هةية، ئةو 

نة و برادةرانةي كة كيسابني باشرت ئةدانن، ئةو تةصويانةي كةوا تَييدا ئةكرَيت، دواي ئةوة تةقريري ساآل
هي مانطانةو هي سَي مانطي دَيت، يةعين ِرةقابةي مالي بةهيض شَيوةيةك، لة هيض وةختَيكدا لة شوَيين 

 .خؤيدا ِرانةوةستاوة، ئَيستا كاليةن لةيي ئَيمة ِرةقابةي مالي هةية، تةدقيق ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد رفعت فةرموو
 :رمحنبةِرَيز حممد رفعت عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي دةدطاي ديواني ضاودَيري بة ياسا بةسرتاوةتةوة بة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستانةوة، بؤية 
دةبَي ئةو ِراثؤرتانةي كةوا دةيدات، بيدات بةسةرؤكايةتي ئةجنومةن ثَيشةكي، سةرؤكايةتي ئةجنومةني 

تي هةرَيم وسةرؤكايةتي وةديران ئةكات، لة ماددةي دووشدا لةو ئةطةر بةباشي داني ئاطاداري سةرؤكاية
بابةتة طرنطانةي كة دَيتة ثَيشةوة، لة بواري ضاودَيري دارايي وكارطَيِري وئابووريدا، هةر ثَيويستة 
سةرؤكايةتي ئةجنومةني لَي ئاطادار بكات، سةرؤكايةتي ئةجنومةن لةِرَيطاي خؤيةوة، ئةطةر بةباشي داني 

 .تي ئةجنومةني وةديراني لَي ئاطادار بكاتةوة، سوثاسسةرؤكاية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
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 (:مان ئامَيديديل) بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي ئةو بةِرَيزانة ئةكةم كة لةسةر دووةم بؤي هةية، قسةيان كرد، كة بابةتي دؤر طرنط ئةبَيت، 
دةبَيت مولزم بَيت ِرةقابة، كةِراثؤرتةكة برووسَيت، لةبةر ئةوة يان دووةكة نةمَيرَيت يان ئةو بؤي هةية، 

 .نةمَيرَيت، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةذاَل خان فةرموو
 :بةِرَيز كةذاَل جميد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَيبيريةكامن وترا، دؤر سوثاس

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .سوثاس، كاك رؤميؤ فةرموو
 :ؤميؤ كزيران نيسانبةِرَيز ر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاستان ئةكةم، ثَيشريارةكةي من كرا، بةآلم بؤ تةئكيد كردن، بِرطةي دووةم مريش تةئكيدي ئةكةمةوة 

 .هةبَيت، سوثاس سةر، ئةطةر ديوان كاَلةتةكةي بةطرنط ئةدانَيت، با مولزةم بَيت، نةك بؤي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك درار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز درار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَيبيريةكاني مريش وترا، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةر دووةم ئيرت ئةوانةي كةوا ناويان نووسي تةواو، ئيلتيزام بةنيزامي داخلي ئةكةم، قسة نادةم بةكةس، لةس
دؤر موناقةشة كرا، موقتةرةكَيك هات دةَلَيت ديادة كة دوو كةس وتيان، مريش ئةَلَيم هةر ديادة، كَي 

 .لةطةَل ئةوةية كةدووةم ديادة، ئةوة خؤي تةكصيل كاصلة، بةديهية، كاك خةليل شةركي ئةكات، فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةماعةت باسي تةسةلسولةكةيان كرد، لة عةرةبي ئةو واوة بؤ جةمعة، بؤ تةرتيب : ، يةكةمدؤر سوثاس
نية، ئةجنومةني نيشتمانيي يةعين ثةرلةمان، ثَيش بَيت يان ثاش طرنط نية، لة قانوني سابقيش بؤ شةش 
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لة قانوني مانط هاتبوو، ئَيستا ئةو موقتةرةكة هةبوو، تةقريرةكة سةنةوي نةبوو، بؤ شةش مانط بوو، 
لةو مةشروعةدا وابوو، لَيرة باسي ديادة دةكرَيت بؤ دووةم، دووةم دؤر طرنطة  8000هي ساَلي ( 16)ذمارة

كة هةبَيت، مةسئةلةيةكي جةوهةريية، مةسةلةكة ديوان هةست ئةكات، شتَيكي طرنط هةية، خةلةلَيك 
نطة هةبَيت، ضونكة جةوهةري هةية، بؤية رجائةن دووةمةكة دياد نية، دؤر طرموثري هةية، شتَيكي 

كَي ئيلزام ( على)ضونكة خؤي مةسةلةيةكي ئيجتيهادية، خؤيان ئةدانن ( على)بَلَييت : مةودوعةكةية، بةآلم
ئةكات، خؤيان ئيلزام ئةكات، يةعين ئةوة كةقي ئةوانةو واجيب ئةوانيشة، بؤية طرنطة مبَيرَيت، من لة 

 .موويان ئةوة هةية، دؤر سوثاسنزيكةي دة قانون ئيتآلعم لةسةر كرد، لةهة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين تؤ بةموختةسةري لةطةَل ئةوةدايت كة مبَيرَيت وةكو خؤي، باشة، كَي بوو وتي با شةتب بَيت؟ باشة 
ماددةكة وةكو خؤي دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكات، كَيي لةطةَلدا نية؟ بة دؤريرةي 

 .وةرطريا، خاتوو ضرؤي لةطةَلدا نية و كاك دراريش، تكاية بؤ ماددةي دواتردةنط 
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةم ييةنانةى خوارةوة دةكةونة ذَير كوكمى ضاودَيرى داراييةوة :ماددةى دةيةم

 .ة مامةَلة بة دارايى طشتى بكاتهةر فةرمانطةيةك لة فةرمانطةكانى هةرَيم ياهةر ييةنَيكى ديك -أ
هةموو ئةو سةنديكا و كؤمةَلة و يةكَيتى و ِرَيكخراوانةى مؤَلةتى كاركردنيان لةييةن ككومةتةوة  -ب

 .ثَيدراوة

هةر ييةنَيكى تر كة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان بِريار دةدات خبرَيتة ذَير كوكمى ضاودَيريةوة  -ج
 .ندا هاتووةيان لة ياساى دامةدراندنيا

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ختصع اجلهات التالية للرقابة املالية :املادة العاشرة

 . كل دائرة من دوائر االقليم أو اجلهات االخرى اليت تتعامل باملالية العامة -أ
 .احلكومة مجيع النقابات واجلمعيات واالحتادات واملنظمات اجملازة من قبل  -ب

أية جهة اخرى يقرر اجمللس الوطين الكوردستاني إضافتها اىل رقابتها من قبل الرقابة املالية أو اليت وردت  -ج
 .تَيبيريمان لةسةر ئةو ماددةية نية، وةكو ليذنة دؤر سوثاس. يف قوانني تأسيسها

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر دلَير فةرموو
 :يساعيل كقي شاودلَير ا . ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هةموو ئةو سةنديكا و كؤمةَلة و يةكَيتى و  -ب: دا كة ئةَلَيت(ب)ليذنةي دارايي ثَيي ضاكة، لةبِرطةي 
دةستةواذةيةكي تري بؤ دياد بكرَيت، يان . ِرَيكخراوانةى مؤَلةتى كاركردنيان لةييةن ككومةتةوة ثَيدراوة

 .يةن ككومةتةوة ئةمةش دياتر ئةو بِرطةية تؤكمةتر و بةهَيز تر ئةكات، سوثاسهاوكاري دةكرَين، لةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو  ئةو هةرة بكرَيت بةهةموو فةرمانطةو دامةدراوةيةكي هةرَيم، ضونكة( أ)من لةسةر بِرطةي 

فةرمانطةيةك مامةَلة بةدارايي طشتيةوة ئةكات، يةعين هةرةكة بكرَيت بةهةموو فةرمانطةو 
 .دامةدراوةيةكي هةرَيم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة، هةر فةرمانطةيةك هةمووي ناطرَيتةوة لَيرةدا، وةكو لة عةرةبيةكةدا واو هاتووة، يةعين كل الدوائر،  
 .رمووكةذاَل خان فة

 :بةِرَيز كةذاَل جميد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش ثشتطريي لةليذنةي دارايي ئةكةم، بةوةي هةموو ئةو سةنديكا و كؤمةَلة و يةكَيتى و ِرَيكخراوانةى 
مؤَلةتى كاركردنيان لةييةن ككومةتةوة ثَيدراوةو بودجةي تايبةتيان بؤ تةرخانكراوة، ضونكة رَيكخراو 

ةتي ثَيدراوة، بةآلم بودجةي تايبةتي نية، يان داهاتي نية لةييةن ككومةتةوة، بؤية ثشتطريي هةية مؤَل
 .ئةكةم، كة بودجةي تايبةتيان هةية، لةييةن ككومةتةوة، ئةوةي بؤ دياد بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد ككيم فةرموو
 :بةِرَيز حممد ككيم جبار

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
من ثَيشريار ئةكةم، ئةوةيان لة ئةلف بَلَيني، يان هةر ييةنَيكي ديكة كةمامةَلة بة دارايي طشس بكات، ئايا 

 .ئةوة سَي دةسةآلتةكة ئةطرَيتةوة، يان نا؟ ئةطةر نايطرَيتةوة، با بؤي دياد بكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة، وةكو دائرية هةموويان ئةطرَيتةوة، كاك سةردار فةرمووئةوة تةكصيل كاصلة هةمووي ئةطرَيتةو
 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنها تَيبيريم لةسةر ثَيشريارةكةي ليذنةي ئابوورية، كة ئةَلَين ئةوانةي هاوكاري وةردةطرن لة 

فراوانرتة، ئةوةي هاوكاري وةردةطرَيت، ئةوةي وةري  اجملازة من قبل احلكومة،ككومةت، ثَيم واية كة ئةَلني 
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ناطرَيت، دمين موجادةكةية، نةمزانيوة ككومةت هاوكاري بداتة، ِرَيكخراوَيك يان سةنديكايةك، كة ئيجادةي  
 .ثَيرةدابَي، ثَيم واية ديادة ئةوة، سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :عبداهلل مولود بةِرَيز مال سعدالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش ئةوةي قسةكان بكةم، ثَيم خؤشة جةنابت ئيعتيبار بةيةك شت بكةيت، كة جةنابت ئةَلَيت 

أية جهة اخرى يقرر  -جتَيرةطةشس يان ئةوة لةقانوندا نية، سةرةتا رةئَيكمان ثَي بَلَييت باشرتة،  كة ئةَلَيت 
بؤ  ئةجنومةني اي جهة اخرى يعتبريه ديوان الرقابة، باشة بؤ ئَيمة نةَلَيني  ،اجمللس الوطين الكوردستاني

نيشتمانيي، كة ئةوان قةرارةكةشيان لةدةستة نةك ئةجنومةني نيشتمانيي، ئةوان ئيعتيباري ثَي ئةكةن، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
لةبةر ئةوةي مالي عام بةِراسس ئةبَيت هةموو كةسَيك ئاطاداري بَيت، ِرةقابةي مالي، ئَيمة ئةمساَل طوَيمان 
لَي بوو، كة وا ثةرلةماني عَيراقيش هةستا كؤمةَلَيك ثارةي داوة بةو رَيكخراوانةي كةوا لة ناو هةرَيمي 

ليؤن، سةدو ثةجنا مليؤن، كة وةريانطرتووة، كوردستاندان، ثارةكةش خةياَلي بوو، هةمووي سةد م
لةثةرلةماني عَيراقي، لةسةرؤكايةتي ثةرلةماني عَيراقةوة، هةمووشيان هَيراويانة كةوا لَيرة ثرؤذةي ثَي 
بكةن، ئايا ضاودَيري دارايي ئةم مالي عامة، وةكو بودجة، وةكو مرحة وةري نةطرتووة؟ لة شوَيرَيكي ترةوة 

ئةو ييةنة، كة ئةو مرحةيةي وةرطرتووة، ئاطاداري ككومةت بكاتةوة، ياخود ييةني  بؤي هاتووة، مةفرودة
ثةيوةنديدار بَلَيت، من ئةو مرحةيةم وةرطرتووة، فةرموون وةرن بزانن من ضؤمن سةرف كردووة، ياخود 

َيزاني ليذنةي ئةمان ئةبَيت ئاطادار بن، بزانن ئةو رَيكخراوانة ضؤن ثارة وةر ئةطرن، لةطةَل رةٍِئيةكةي بةِر
 .دارايم وثشتطرييشي لَي ئةكةم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةندةي من بزامن لةو مةودوعةدا، ئةطةر فةرمانطةكة سةر بةدةوَلةتي عَيراقي فيدِراَل بَيت، يةعين 
ت تةدقيقي ميزانيةو يارمةتيةكةي لة عَيراقةوة وةرطرتبَيت، ئةوة خادعي ِرقابةي مالي عَيراقة، ئةو دَي

ئةكات، ئةطةر لَيرةش هةبَيت، يةعين موشتةرةك بَيت، لةوَي موساعةدةيةكي وةرطرتبَيت، ئةوة تؤماتيكي 
كة ئةو ثارةية وةردةطرَيت، خؤ نايشارَيتةوة، دةبَيت تؤماري بكات لة سجيالتي خؤي، كة تؤماري كرد، 

ية، ثارةكةي ضية؟ تةماشا ئةكات، ِرةقابةي مالي كة ئةضَيت، يةكةجمار سجالتي بزانَيت واريداتي ض
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تةدقيقي ئةكات، ئةو كاتة خادعة بؤ ِرةقابة، رَيكخراوةكانيش هةروةها، ئَيمة مةسةلةن يةكَيس 
ثةرلةمانتاراني كوردستان، ئيجادةيان وةرطرت، ئَيستا ئَيمة مرحةيةكيان ئةدةييَن، خادعة بؤ ِرةقابة، 

ةية لَيرة، يارمةتي لة بةغدا وةر ئةطرَيت، ئةو رَيكخراوة لة دةضَيت ِرةقابة تةدقيق ئةكات، رَيكخراوَيك ه
كوردستانيش وةري ئةطرَيت، بةآلم سجالتي هةية، ئةو ثارةي لَيرةش وةري ئةطرَيت ولة بةغداديش وةري 
ئةطرَيت، تؤماري ئةكات، بةغدا بؤي هةية، ئةطةر ئةو جيهةتة ر ةقابةي مالي مةسةلةن، مةجلسي نوابة، 

مليؤني داوةتة ِرَيكخراوَيك لة كوردستانداية، بؤي  100ةقابةي مالي دةضَيت، تةماشا ئةكات، ئةو مةجلسة ِر
هةية، بَيت بزانَيت ئةو سةد مليؤنة ضؤن سةرف كراوة، ِراستة وةرطرياوة، بةآلم بؤي هةية، ثارةيةكي 

 .ئيتيحادية، فةرموو يا شَيخ ئةطةر قسةت هةية لةسةر ئةوة
 :م بؤ كاروباري دارايي و ئابووريوةديري هةرَي/بانيبةِرَيز شَيخ بايز تاَلة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة بةثَيي قانوني رَيكخراوةكان ذمارة  ( 12)هةموو رَيكخراوَيكي موجاد بةثَيي قانوني جةمعيات ذمارة

ابةي مالي خادعة بؤ ِرةقابة، جا ئةطةر ثارةي وةرطرتبَيت يان وةري نةطرتبَيت، ئةوا دةوائريي ِرةق( 861)
تةدقيقي ئةكات، ئةطةر رَيكخراوَيك ئيجادةي نةبَيت، ضؤن ئةتوانَيت ئيش بكات لةكوردستاندا؟ دؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ تةئكيدي قسةكانت، ِرةنطة ِرَيكخراوَيك تةنها ئيجادةي وةرطرتبَيت، هيض ثارةش لة ككومةتةوة وةر 
ئيشرتاكاتي هةية، مادام واية خادعة بؤ ِرةقابة، يةعين قانونية، ئةو نةطرَيت، بةآلم ثارةي خؤي هةية، 

ثارةيةش لة ئيشرتاكاتيش بَيت هةر خادعة بؤ ِرةقابة، لَيرة يةك نوقتة ئةمَيرَيت ئةوةي كاك دلَير وتي هي 
 .ةرمووليذنةي مالي، ئةوةي كاك سةرداريش ئةَلَيت، ئةوةي نووسراوة فراوانرتة، كاك دلَير تؤ ثَيت ضؤنة؟ ف

 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس باوةِر ناكةم ئةوةي هاتووة لةدةقي ياساكةدا، فراوانرت بَيت لةوةي كة ئَيمة ثَيشريادمان كرد، بةآلم 

كومةتي هةرَيم ديارة هةر كؤمةَلةو سةنديكاو رَيكخراوَيك لة هةرَيمي كوردستاندا كار بكات، ئيجادةي لة ك
وةرطرتووة، ئَيمة تةنها بؤ بةدطوماني ئةوانةي كة بةضاوي طومانةوةن، بةِراسس ئةمانةوَيت، ئةوة ئيزافة 

 .بكرَيت، بةهَيزتري ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة كاك برادةراني ِرةقابة هيض قسةتان هةية لةسةر ئةو قسةية بؤ ئةوةي دياد بكرَيت، ئةطةر بيخوَيريت
 .خةليل بؤ ئةوةي بيخةيرة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةسةر بِرطةي يةكةميش قسة هةبوو، يةعين ئةطةر ئَيوة ئيجادة بدةن، ئَيمة ئةليتيش ئةطؤِرين، هةيئاتي 
هةية، موحلةق هةية، ئةوانة سةربةخؤمان هةية، وةدارات و ئيداراتي تابع بةوة، وة ميزانيةي موستةقل 

مجيع النقابات واجلمعيات واالحتادات واملنظمات اجملازة من قبل احلكومة،  اي  -بهةية، ئةوي تريش 
 .مدعومة من قبل احلكومة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة من قبل مجيع النقابات واجلمعيات واالحتادات واملنظمات اجملاز -بئةوة كاك دلَير بِرَيك لةنطي ئةكات، 
 .كة ئيرةهو غري جمادة، كاك رةشاد فةرموواحلكومة، اي مدعومة، 

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو ئيتيحادات و نةقابات ميزانيةيان موستةقيلة، موستةقيلة ئيدارييةن و مالييةن، بؤ خؤي 
َير ئةو بارةوة دوايي تةعارود ئةكات، هيض ئيشرتاكاتي هةية، خؤي كؤي دةكاتةوة، ئةطةر بيخةيرة ذ

ميزانيةكيان نية لة ييةن ككومةتةوة، هةتا ئَيستا ئةوة مةفتوكة، ئةوةي بة ميرحة دةياندرَيَس ئةوة 
شتَيكي ترة، بةآلم خادعي ِرةقابةي مالية، هةموو ساَل كة كساباتي ختاميان دةكرَيت، نوسخةي دةدةن بة 

نيش لة سةر رؤشرايي ئةو كيساباتي خيتامية، ئةضَيت تةدقيقي كساباتيان ديواني ِرةقابةي مالي، ديوا
 .دةكات، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نادامن من ثَيم واية، ئةوة ديادة نووسيرةكةي، كاك دلَير تةكصيل كاصلة ئةطةر نةشرووسرَيت
 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة تةنها بؤ تةئكيد كردن، نووسيومانة، بةبَي ئةوةش كة برووسرَيت لةِراستيدا ئةوة هةر ئةطةيةنَيت، 

 .ئَيمة وةكو تةئكيدَيك نووسيمان، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة سةكيب بكةنةوة، ماددةكة بةو موقتةرةكةي كاك خةليل و بةوةش كة كوَيستان خان وتي، 
دةنطةوة كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكات، تكاية، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةدؤريرةي دةنط وةرطريا، دةخيةمة 

 .بؤ ماددةي دواتر تكاية
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى سَييةم

 ثسثؤِرىء دةسةَيتةكانى ديوان
 :ماددةى ياددةم
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طة نامانة و دؤسيةى مامةَلة ئاشكرا و نهَيريانةى هةية كة ثةيوةنديان ديوان مافى بيريرى هةموو ئةو بةَل
بة كارى داراييةوة هةية تةنها ئةوانةى سةرؤكى هةرَيم بة هةماهةنطى لةطةَل سةرؤكى ئةجنومةنى 
نيشتمانى بة دةرى دةكةن، بؤ ئةمانةش ثَيويستة سةرؤكى ديوان ئاطادار بكرَيت و دانيارى و راى خؤى 

 .داتلةسةريان ب
 

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثالث
 اختصاصات وصالحيات الديوان

للديوان حق االطالع على الوثائق وملفات املعامالت العلنية والسرية ذات العالقة  :املادة احلادية عشرة
سيق مع رئيس اجمللس الوطين، على أن خيرب باالعمال املالية، عدا الوثائق اليت يستثنيها رئيس االقليم بالتن

ليذنةي ياسايش هيض تَيبيريةكي لةسةر ئةم . رئيس الديوان لالطالع على املعلومات وإبداء الرأي فيها
 .ماددةية نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ليذنةي دارايي ئَيوة تَيبيريتان هةية؟
 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 .ليذنةي دارايش هيض تَيبيريةكي نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد رفعت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 تةنها ئةوانةى سةرؤكى هةرَيم: ماددةي ياددةم من ثَيشريار ئةكةم، ئةمةي لَي بهَيردرَيتة دةرةوة، كة ئةَلَيت

بة هةماهةنطى لةطةَل سةرؤكى ئةجنومةنى نيشتمانى بة دةرى دةكةن، ضونكة ئةم مةسةلةية، مةسةلةي 
ثارةية بةِراسس، نابَي هيض كةسَيك و هيض دةدطايةك، لة مةسةلةي كساباتي ثارة دةربهَيردرَيتة دةرةوة، 

 .دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت فةرموو
 :ضر سيف الدينطلعت خبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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فةرمانبةراني ديواني ِرةقابةي مالي، خةَلكي كوردستانن، دوايي لة سييتةتة هةرة باردةكاني ئةوانة، ئةوةية 
كة نهَيين بثارَيزن و ئةميريش بن، لةبةر ئةوة كةقي ئةوةيان هةية، ئيتيآلع لةسةر هةموو وةسائيقَيكي 

نية ئةو وةسائيقانةشي كةئةوان ئيتيآلعي لةسةر ئةكةن، بآلو بكرَيتةوة،  مالي كة هةية بكةن، شةرت
عدا ضونكة هةندَي جار بآلو ناكرَيتةوة، بةس دةبَي كةقي ئةوةيان هةبَيت، ئةو فةقةرةشي كة هاتووة، 

 .ئةوة يبربَيت، دؤر سوثاس الوثائق اليت يستثنيها رئيس االقليم بالتنسيق مع رئيس اجمللس الوطين،
 

 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

بؤ ئةوةي تؤدَيك ئةوة شةرح بكرَيت وشتةكة بة عاتيتي وةرنةطريَيت، لة هةموو دونيادا ئةو جؤرة سةرفة 
هةية، طةورةترين دةوَلةت كة ئةمةريكاية، ئةو جؤرة مةسرةفة هةية، لة ذَير دةسةآلتي سةرؤكي وآلتداية، 

ية كةوا لة موستةقبةلدا كةشف نةكرَيت، ئةطةر تؤ لَيرة كة خؤي تةكةمولي مةسئوليةت ئةكات، بؤ ئةوة ن
ئةوة يبةريت كةواتة تؤ دةسس هةرَيم دةبةسس، كةوا ئةنواع و ئةشكال مةساريف هةية، با بةسةريح تر 
بَلَيني، لةوانةية بؤ دذة تريؤر شتَيك سةرف بكات نابَي كةس بيزانَيت، بؤ ثشتطريي كردن لةهةندَيك 

ؤ هي ئةوة نية باسي بكةين، ناكرَيت بةو شَيوةية هةموو شتَيك باس بكرَيت، بةآلم من رَيكخراو، كة ئةمِر
موقتةرةكي خؤم ئةوةية، لَيرة دةبَي سَي كةس ئاطادار بكرَيتةوة، سةرؤكي هةرَيم، سةرؤكي ثةرلةمان، 

كي ديوانيش سةرؤكي وةديران، دةبَي ئةو سَي كةسة ئاطادار بن، تةنسيق لةو مةسرةفةدا هةبَيت، بة سةرؤ
 .بَلَين ئةو شتة نهَيرية، بؤية خادع نية بؤ ِرةقابة، ئةوة تةبيعية، كاك حممد ككيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد ككيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ثشتطريي ِراكةي كاك رةفعةت ئةكةم، بةآلم يةك تَيبيريم هةية، دذة تريؤر وةك ياسا دةدطا نية 
ة كوردستان، ئَيمة ئاسايشي طشتيمان هةية، ثَيم وابَي بةثَيي ياساش دةدطاي ثاراس  ياساي بؤ تاكو ئَيستا ل

دةركراوة، دذة تريؤر تة يةيةكي تادةية، لةطةَل ئةمريكادا هاتووة، ثَيم واية ياساي لة ثةرلةماني 
 .كوردستان بؤ دةرنةضووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نادناد خان فةرموو
 :قادرعبدالةِرَيز نادناد حممد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموومان لةمةسةلةي ئةمين قةومي تَيئةطةين، بةآلم وا بزامن ئةم ئيستيسرائة، كؤمةَلَي كَيشةمان بؤ 
دروست ئةكات لةداهاتوودا، دووريشمان ئةخاتةوة لة شةفافيةت، بؤية من ثَيم واية لة دواي تةنها نةمَيرَيت، 

 .يوةي ِرستةكة مبَييَن كافية، سوثاستةنها ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيالس خان فةرموو
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 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش هةمان ِراي كاك رفعت و كاك تةلعةمت هةية، ئةوةي نادناد خانيش كة بةِراسس، ئةوة لة 
 .مريش ثَيم باشة يبربَيت، سوثاس شةفافيةمتان دوور ئةخاتةوة، بؤية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةديلة خان فةرموو
 :فضيلة رمضان سعداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس مادةيةكي دؤر طرنطة، ثشتطريي لَي ئةكةم، بةس مريش لةطةَل ئةو برادةرانة تةئكيدي لَي ئةكةم، 

 .، سوثاسهيض ئيستسرايةك نةبَيت باشرتة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةذاَل خان فةرموو
 :بةِرَيز كةذال جميد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مريش ثَيم باشة، ئةو ئيستيسرائة نةمَيرَيت، ضونكة تةنها لة ضوارضَيوةيةكي تةسكدا ئةبَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :دؤ هةركيؤباح ببةِرَيز سةردار ص

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةو شَيوةي كة : مريش ثشتطريي برادةرامن ئةكةم، لةوةي ئةو ئيستسرائة يبربَيت، لةبةر ئةوةي يةكةم

عدا الوثائق اليت يستثنيها رئيس االقليم بالتنسيق مع رئيس : هاتووة، دؤر بةموتَلةقي هاتووة، ئةَلَيت
كة ان : م وةسائيق بَيت، بؤيان هةية ئيستسرائي بكةن، ئاشكراو نهَيين، دوويةعين هةركااجمللس الوطين، 

مانعمان نية، هةندَيك سةريف يبةي هةبَيت، مةسةلةي دذة تريؤرة، ئاسايشة، هةر جؤرَيك سةرف بَيت، بةآلم 
مةسةلةن بؤ ئةو مةسرةفانة، خادعي ئةوة نةبن، كة بةكسي لَي بكرَيت، لةسةر فةساد و طةندةَلي، ئةوةي 

، با هةموويان خادعي إظهار وثائق الفساد واالحتيال والتبذير وسوء االستعمال -4، لة بِرطةي شةش هاتووة
 .ئةوة بن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةبةر ئةوةي وةكو اليت يستثنيها رئيس االقليم، ئةو ئيستسراية مبَيرَيت، وةَلآل من لةطةَل ئةوةدام كة 
جةنابت باست كرد، يةعين وةسائيقي سِري هةية، مةوقيعي جوطرايف ئَيمة مةوقيعَيكي خةتةرة، لةمابةيين 
دوةلي جماور، دؤر شت هةية، قابيلي ئةوة نية، كة عةرد بكرَيت، لةبةر ئةو برادةرانة با سةرؤكايةتي 
ثةرلةمانيش دياد بكرَيت، ئيحتيمالي هةية، ئةوانيش ِرادي ئةبن، من ثَيم باشة فةقةرةيةكي تر دياد 

( الوثائق السرية) لديوان صالحية حتقيق امللفات ايبكرَيت، بؤ ئةوةي مساعد بَيت بؤ ئةو فةقةرةية، 
يلي ئةمين بكرَيت، ، يةعين تةخووصالحية اصدار التقرير السري او املدقق حاصل على ختويل االمين

 .ئةوةي كة تةدقيق ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةمةدان فةرموو
 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا. بةِرَيز د

 .بةرٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من ثشتطريي لة هاوكارامن ئةكةم، ضونكة ئةمة دذي ياساي شةفافيةتة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وتيار فةرمووكاك ج
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مريش ثشتطريي ئةو ِرةئية ئةكةم كة نةمَيرَيت، ضونكة لةِراستيدا ئاسايشي نةتةوةيي ييةنَيكي طرنط 

كي وئةهميةتدارة، بةآلم ئةو كةسةي سةرؤكي ئةو ديوانةية، بةِراسس بة ثلةي وةديرة، يةعين فةرمانبةرَي
ئاسايي نية، ئةوة لةييةك، لةييةكي تريشةوة، بةثَيشرياري ثةرلةمان وبةِرةدامةندي سةرؤكي هةرَيم لةوَي 
دائةندرَيت، يةعين كةسَيكي ئاسايي نابَيت، ئةطةر ئةو دؤسيانة ئةو بيبيرَيت، هةندَيك دؤسية هةية، ِراستة 

ديوان كةسَيكي بةرثرس و مةسئول و ئةو  دؤسيةي ئةهةميةت دار نابَيت ئةو بيبيرَيت، بةآلم سةرؤكي
شتانةية، ئةوة لةييةك، لةييةكي تريشةوة، طرنطي وبايةخي ئةم دةدطاية لةوةداية، كة شةفافيةتي هةية، 
طرنطي وبايةخي دؤرة، ئةمة لةدةسةآلت و سةآلكياتي كةم ئةكاتةوة، بةِراسس فةقةرةيةكي تريش هةية، 

ر بكةم، دؤر قسة لةسةر ئةلف ويم ويائي بِرطةكان كرا، ئةم ثرؤذة جطة لةوة من ئةمةوَيت، قسةي لةسة
ياساية جةنابي سةرؤك بة كوردي هاتووة، كة بةكورديش هاتووة، بؤ ئَيمة تةركيزي نةكةيرة سةرو ئيشي 
لةسةر نةكةين، جارَيكي تر بطةِرَييرةوة بؤ سةر عةرةبيةكة، بةِراسس بؤ ئَيمة تةركيز نةكةيرة سةر 

خؤمان، كةبةِراسس لةم دةدطا طرنط و ئةهةميةتدارةدا، ئيش لةسةر دمانةكةي خؤمان نةكةين، دمانةكةي 
لة كوَي ئيشي لةسةر بكةين؟ بةتايبةتي دؤر طرنطي هةية، من ثَيم واية ئةمة مةسئولةيةتَيكي طةورةية 

 .سبةرامبةر بة نةتةوةكةمان، بةرامبةر بة دمانةكةمان، كةقة لَيرة ئيشي بؤ بكةين، سوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
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 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةلسةفةي ئةو ياساية كيمايةي ئةموالي عامة، مومتةلةكاتي عامة، هةر ئيستسرايةكي تَيدا بَيـت، بةِرةئي 
كايةتي هةرَيم، سةرؤكايةتي ثةرلةمان، من كَيشةمان بؤ دروست ئةكات، بؤ بةِرَيزيشتان وادكة ئَيستا سةرؤ

سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةديران، ئَيمة شيعاري ئةوةمان هةَلطرتووة، موكارةبةي طةندةَلي بةهةموو 
شَيوةيةك، بةقةناعةتي من ئةو جؤرة ئيستسرائانة، دةبَيتة يةكَيك لةهؤكارةكان، كة موبةِريِر بداتة 

 .عام، دؤر سوثاسهةندَيك كةس كة تةجاود بكاتة سةر كةقي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة كةقيقةتدا لة هةموو دونيادا هةية، مةسةلةن لة ئةَلمانيا، ئَيمة لةوان ثَيشكةوتوو تر نني، ئةم 

ةعةيان بكةن، دؤر جار سةرؤكي ئةجنومةني وةديرانيان، دواي ماوةيةكي دؤر بابةتةيان هةية، ئةطةر موتاب
بة سةر كوكمةكةي رةت ئةبَيت، ئيرجا ئةضن ئةوراقةكاني دةرئةكةن، تةدقيق ئةكةن، تا بزانن ثاككاري 
كردووة، يان نا دوايي بؤ خةَلكي وآلتةكةيان بآلوي ئةكةنةوة، لةبةر ئةوة هةندَيك لةو بةِرَيزانة 

رةتيان ثَيدا، ئَيمة لة مةوقعَيكي كةساسني، ئَيمة لةطةَل شةفافيةتني، مادام سةرؤكي هةرَيم خةَلكي ئيشا
كوردستان دةنطيان ثَيدا، مادام سةرؤكي ثةرلةمان، لة كةساني نةديه ئةبَيت، سةرؤكي ككومةتيش، هيض 

ئاطادار ئةكرَيتةوة، لةبةر  سِرَيكي طةورة لة مابةين ئةو سَي كوضكةية بزر نابَيت، سةرؤكي ديوانيشي ثَي
ئةوة من لةبةرذةوةندي كوردستاني ئةبيرم، كة ئةمة وةكو خؤي مبَيرَيتةوة، ماددةكة ِرَيك وثَيك هاتووة، 
ضونكة نةك ئَيمة بةتةنها لة ئةَلمانيا، كة دةوَلةتَيكة لة قيمةي دميوكراتيةتداية، ئةو شتة هةية، لة 

ةي ماليان هةية، كة سةرؤكيان بؤي هةية، هةندَيك شت نهَيين دةستورةكةيان هةية، لة قانوني ِرةقاب
 .بهَيَليتةوة، لة ئةمريكاش هةية، ئيرجا نادامن ئةطةر، ئَيمة لةوان ثَيشكةوتووتر بني، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئَيوة ككومةت ِرةئيتان لةسةر ئةوة؟
 :وةديري دارايي و ئابووري/بةِرَيز سةركيس ئاغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِرةئي ئَيمة نةصةكة باشة،  كة هاتووة، ضونكة ئةوة بةماناي ئةوة نية، سةرؤكي ديواني ضاودَيري ئاطادار 
نية، سةرؤكي ديوان ئاطادار ئةكرَيتةوة، كةتا ئيحتيمالة لة نيتاقَيكي مةكدود، تةدقيقيش بكرَيت، بةآلم 

 .ضاودَيري دارايي، دؤر سوثاس دانابةدَيت بؤ ستايف خوارةوةي ديواني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ بايز جةنابت، قسةت هةية
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 ::َيم بؤ كاروباري دارايي وئابووريوةديري هةر/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنطة جةنابت ئاطات لةوة بَيت، تا ئَيستا ئةمانة، هةر مةوجود بووة، لةقانونةكاني تريشدا، تةدقيق كراوة، ِر
كة بةعزَيك مةواديع تةدقيق كراوة، بةآلم تةدقيق مومكيرة تةنها لةييةن سةرؤكي ديواني ضاودَيرييةوة 

ئةمة خؤي تايبةمتةندي هةية، بةعزَيك وةسائيق هةية، بةهيض جؤرَيك ( او من خيولة)تةدقيق كرابَي، 
لي دياتر لةدواوة ئةبَيت، لةبةر ئةوة ئَيستاكة ئةوة سَي جيهةت نابَي ثيشان بدرَيت، ئةو مةواديعانة مةشاكي

ئةيبييَن، لةطةَل ئةوةشدا سةرؤكي ديواني ضاودَيري داراييش ئةي بييَن، ثَيم واية، هةمووي هةَلبذَيردراون، 
 .بؤية ثَيويست ناكات هةموو شتَيك بَيتة خوارةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ان لةِرةئي و، لةو قسانة بوو، فةرموو كاك جةمالوةَلآل ئيرت طوَيت
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من كةدةكةم بةكةقيقةت هةموو شتَيك شةفاف بَيت، بةآلم لةم مةودوعةدا بةعزَيك واقيع هةية، ئةبَي 

كردن وثشتيواني، يةعين  بةنةدةري ئيعتيبار وةري بطرين، ئَيمة ثَيويستيمان ثَي هةية، واتة ديعاية
ثشتيواني كردن بؤ قةديةي ئَيمة، مةسةلةن بؤ منوونة سةرؤكي هةرَيم ئةتوانَيت، لة قةديةي ئيرتيخاباتي 
ئةمريكيدا، لةطةَل يةكَيك لةم تةرةفانةدا، هاوكارييةك بكات، ئةطةر ئةو تةرةفة، مةسةلةن ئةو شةخصةي 

َيت لةقانونةكةدا شتَيكي هةية، هةموو كةسَيك ئةتوانَيت كة سةرؤكي هةرَيم هاوكاري ئةكات، ئةطةر بزان
سةيري بكات، كة سةرؤكي هةرَيم ضي داوة بةم كةمثيرةي ئةم، مةعراي واية بةهيض شَيوةيةك تؤ ناتوانيت 
نة دؤست نة هاوكاري بكةيت، لةعالةمدا هيض شتَيك ناكرَيت بةبَي ثارة، بةبَي ئيمكانيات، ئَيمة ئةطةر 

ةديةي خؤمان ثشتيواني ثةيدا بكةين، لةناو كؤنطرَيس، لةناو سيرات، لةدةرةوة، لة ئةوروثا، مبانةوَيت بؤ ق
بةكةقيقةت ئَيمة ئةبَيت ثارة سةرف بكةين، ضونكة هيض شتَيك لةسةر ئةم سةر دةميرة بةبَي ثارة 

ت، دؤست ثةيدا ناِروات، لةبةر ئةوة ئةمة دؤر دؤر واريدة، وةكو ئةوةي خؤي هاتووة، ضونكة باوةِرت هةبَي
 .ناكةيت، ئةطةر طؤِرانكاري لةمةدا بكةيت، بؤ ثشتيواني قةدييةي خؤت لةداهاتوودا، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس، وةَلآل خؤ تؤ بةسةِراكةت قسةت كرد، من ومت دذة تريؤر، كاك حممد ككيم وايزاني مةبةستم 
و نةوعة نةشاتانةية كة سياسية، بةآلم خةباتة بؤ دذي تريؤر، جيهادي دذة تريؤرة كة هةية، مةبةستم ئة

 .كاك شَيروان ئاخر كةس قسة ئةكات
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةس نية، لةم ثةرلةمانة لةطةَل ئةوةدا نةبَيت، كة بةرةنطاري طةندةَلي نةكات لةكوردستاندا، بةآلم 
اتي سِري هةية، بؤ خزمةتكردني ئاسايشي نةتةوةيي، بؤية دؤر تةبيعية سةرؤكي لةهةموو وآلتَيك نةفةق
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هةرَيم لةم ثةرلةمانة هةَلبذَيردراوة، سةرؤكي ثةرلةمان كَيية، لةم ثةرلةمانة هةَلبذَيردراوة، سةرؤكي 
تسراي ككومةت لةم ثةرلةمانة سيقةي دراوةتَي، كةق نية، ئَيمة طومان خبةيرة سةر ئةو سَي سةرؤكةو ئيس

بةعزة فةقةراتَيك بكةين، لة ِريقابةدا، ديواني ِرةقابةي مالي و سةرؤكي ديواني ِرةقابة، هةر ئَيمة دةنطي 
ثَيدةدةين، كةلة ئايردةدا دادةندرَيت، كةق نية ئةو مةسةلةية بةو شكلة ئيرعيكاد بكاتة سةر ئةم ماددةية، 

 .ثةسةند بكرَيت، دؤر سوثاس بؤية من لةطةَل دةقي ماددةكةم، ثَيم باشة ئةو ماددةية
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دؤر قسة كرا، باشة دةي با كوَيستان خانيش قسة بكات
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو هةموو ظاَلةكامن ثَيشرت ئيشارةتيان ثَيدا وتيان سةرؤكى ديوان كةسَيكة سيقة ثَيدراوة، لةييةن 

رلةمانةوة هةَلدةبذَيردرَيت وكةسَيكة سةرؤكايةتى هةرَيم دةست نيشانى بؤية دةكات، ئةطةر هةندَيك ثة
لةو ئةسرارانة كةباس ئةكرَيت لةبةيرى ئةو سيانةدا ئةويش بيزانَيت ، ،ئَيمة ثَيمان واية ثَيويستة هةموو 

و تةتقيقى تَيدا دةكا، مةسةلة ئةوة داراييةك بكةوَيتة ذَير ديوانى ضاودَيريةوة، بؤئةمة كة ئةو ئةيبيرَى
نية ئيعالن ئةكرَيت و خةَلك ئةيبيرَيت، بةَيم مةفرودة ديوانى ضاودَيرى بيبيرَى وتةدقيقى تَيدا بكات ، 

 .سوثاس 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و كةقي ئاطاداري بووني هةية، لةسةر ئة: لة موقتةرةكةكةدا كة لةئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، دةَلَيت
وةسائيق و مةلةفاتانةي كة هةية، ض نهَيين ض ئاشكرا، كة ثةيوةنديان بةكاروباري داراييةوة هةبَيت، تةنها 
ئةو بةَلطةنامانةي كةوا لةييةن سةرؤكي هةرَيمةوة، ئيستسرا ئةكرَيت، بة تةنسيق لةطةَل سةرؤكي 

رةفة تَييدا، دةبَي ئاطاداري ثةرلةمان، ئيزافةش كرا، سةرؤكي ئةجنومةني وةديرانيش، ضونكة ئةويش تة
سةرؤكي ديواني ِرةقابةش بكرَيت، بؤ دانيين مةعلوماتةكةو ِرةئي دان لةسةري، واتة دةبَيتة ضوار كةس، 
موقتةرةكَيكيش هةية، لةييةن ضةند ئةندامَيكةوة هاتووة، دةَلَيت، ئةو ئيستسرائة نةمَيرَيت، ديوان كةقي 

ين وئاشكراش بَيت، كةثةوةنديان بةكاروباري داراييةوة هةبَيت، يةعين هةية، ئاطاداري هةموو مةلةفاتي نهَي
ذمارةيةك لةئةندامان داوا ئةكةن، ئةو بِرطةيةي دواتر يبربَيت، ئةوة دةخةمة دةنطةوة، فةرموو كاك 

 .عو ان ئةطةر نيزاميش نةبوو، قسةت ثَي دةبِرم
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
دةسةآلتت هةية بيرِبيت، بةآلم ثَيم واية، دوو ِرةئية، بؤية دةبَي يةكَيكيش موخاليتي ئةوة قسة بكات، واتة 

 .يةك تةئيد بَيت و يةكَيكيش دذ بَيت، مةبةستم ئةوة بوو، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ة يبربَيت، بةهةركاَل هةشت كةس لةوانةي قسةيان كرد، برام ضةند كةسَيك قسةيان كرد، ئةمانة ِرايان واي
كةوا قسةيان كرد وتيان با يبرِبَيت، ذمارةيةكيش قسةيان كرد وتيان با مبَيرَيتةوة، فةقةت ئةوةندةية، 
سةرؤكي ئةجنومةني وةديران ئيزافة بكرَيت، ئةوةي كة دةَلَيت با يبرِبَيت ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَيي 

كةس، فةرموون كَيي  30َلرد بكات تكاية، واتة ئيستسراكة يبربَيت، ئةيذمَيرم، لةطةَلداية؟ بادةسس ب
 .فةرموون 18كةس، بةس سةرؤكي وةديران ئيزافة ئةكرَيت، ئَيستا ماددةي  31لةطةَلدا نية؟ 

 
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارايى كاروبارى طرَيبةستة طشتيةكاني هةية، بؤ ديوان دةسةَيتى هةَلسةنطاندنى د: ماددةى دوانزدةم

دَلريابوون لةوةى كة هةموو كؤمةك و بةخشني و قةردو ئاسانكارييةكانى ككومةت، بؤ مةبةستى ديارى 
 . كراو بةكارهَيرراوة

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت التقييم املالي، لشؤون العقود العامة للتأكد من أن للديوان صالحية القيام بعمليا: املادة الثانية عشرة

ليذنةي ياسايش هيض . املعونات واملنح والقروض والتسهيالت احلكومية، خمصصة لالغراض احملددة
 .تَيبيريةكي نية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ليذنةي دارايي ئَيوة هيضتان هةية لةسةر ئةم ماددةية؟
 :يسي شاودلَير ا اعيل كق. ةِرَيز دب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش هيض تَيبيريةكمان لةسةر ئةم ماددةية نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيستا كَي قسةي هةية، ناوتان ئةنووسم، فةرموو كاك باردان
 :قادرعبالبةِرَيز باردان حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةتيشي بؤ دياد بكرَيت، لةم وآلتةدا كةسَيك نية، جيهةتَيك نية، موراقةبةي وةَلآل من ثَيم واية، عقودي تايب

عقود بكات، موِراجةعةي بكات، تةنها لة قانوني ئيستسماردا نيمانة، لة هي نةوتدا نيمانة، كةقة عقودي 
 .تايبةتيش لة ذَير سةآلكيةتي ئةماندا بَيـت موراجةعة كردني، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: نادامن موقتةرةكةكةي كاك باردان هةورامي كة ئَيستا خؤي لَيرة نية، لَيرةدا جَيطاي ئةبَيتةوة، كة ئةَلَيت

وة، ضونكة ئَيمة العقود العامة، عقودي نةوتيش ئةطرَيتة: العقود العامة، يةعين من ئةو ثرسيارة كة ئةَلَيت
دؤر دؤر كَيشةي ئةوةمان هةية، دؤر لةو عقودانةي كة ئَيمة ئةدانني، دؤر طرَيبةست هةية، كةكراوة، ييةني 
بةرامبةر كارةكةي تةواو نةكردووةو ثارةشي بؤ سةرف كراوة، ِرؤشتووةو وآلتي بةجَي هَيشتووة، ئايا ئةمة 

سئوليةتة بكات؟ جيهةتَيكيش هةبَيت، لَيي بكؤَلَيتةوة، ئيرت نابَيت جيهةتَيك هةبَيت، تةكةمولي ئةو مة
 .دؤر سوثاس

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .نوري. خوَيردرايةوة، كاك باردان قسةى كرد و سؤدان خان قسةى كرد، د 18ماددةى 

 :نوري مجيل  تاَلةباني. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

يـة بـة شـَيوةيةكي جيـاوادتر دابِرَيذرَيتـةوة، مـن عةرةبيةكـةم لـة بـةر          وةلآل من ثَيشـرياد دةكـةم ئـةو ماددة   
للديوان صـالحية القيـام بعمليـات التقيـيم املـالي لشـؤون العقـود        : دةستداية و ثَيشرياد دةكةم كة برووسرَيت

صـرفت   العامة و كذلك القروض و املساعدات و املنح اليت تقدمها الدول و املنظمات الدولية للتاكد من انها قد
ضونكة كؤمةَلَيك رَيكخراوى نَيودةوَلةتي هـةن كـة دَيـن لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا ثـارة        لالغراض احملددة هلا، 

سةرف ئةكةن، بةداخةوة هيض ييةنَيك نية كة ضاودَيري شَيوةى سةرف كردني ئةو ثارانة ئاطادار بَيت، دؤر 
ويسـتة كـةوا ئـةم دةدطايـة ئاطـاداري شـَيوةى       جاران بؤ مةبةسس سياسي ئةو ثارانة سـةرف ئـةبَيت، بؤيـة ثيَ   

 .سةرف كردني ئةو ثارانة بَيت، ضونكة ئةوانة بؤ بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان تةرخان كراون، سوثاس
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سعدالدين
 :َيز سعدالدين عبداهلل مولودبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
لـة جـةنابي وةديـر، ميرـةح و قـرود لـة جـانييب ككومـةتى مةركـةدي نيـة؟           وةلآل من يةك ثرسـيارم هةيـة   

صةيكيةتى ئَيمةية، هةتا لة مةودوعي كارةباي كة بؤ صيانةى دوكان، ئةوةكة لةيي ئةوان بوو، تةقيمةكـة  
 و تةودييتةكة و ئيمتيادةكة هةر لةوَيردةرَى كرا، نةك لَيرة، هَيشتا ثاشان كة ئةو ئةغرادى موكةدةدة ئةوها

 .ئةوها باشرتة، لةطةَل رَيزم( الجله للغرض الذي اعطيت او اقرضت)نا
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 لَيذنةى قانوني لةسةر ئةو تَيبيريانة هيض قسةتان هةية؟
 :َيز فرست امحد عبداهللبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر



 625 

ودوعـة، يـةعين رةبتـة بـة مـةهام بـةس مـن        وةلآل من ئَيستا تةفكري لَي ئةكةم، مةفرود لة مةهام با ئـةو مة 
جيب على مؤسسات االقليم ان ترسل بيانات )موقتةرةكَيكم هةية كة لَيم وةربطرن، من ئةَلَيم واي لَيبةكةين
ايام من تاريخ توقيعها لغـرض متابعتهـا    10مجيع العقودو القروض و املنح اليت حتصل عليها للديوان خالل 

، مــن ئــةو موقتةرةكــةم هةيــة و شــتَيكي جةديــدي تَيدايــة و هــةمو عقــوديش (و ابــداء املالحظــات يف شــانها
 .دةطرَيت و قرود و ميرةكيش دةطرَيت، وا بزامن شتَيكة دؤر خزمةت دةكات، دؤر سوثاس

 
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سةركيس
 :وةديري دارايي و ئابووري/َيز سةركيس ئاغا جانبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
، يـةعين خـاديع   %11قرود و ميرةكَيك كة وةردةطريَيت و كـة داخيلـي ميزانيـةى ئَيمـة دةبَيـت ئَيسـتا        هةر

دةبَي بؤ ضاودَيري دارايي، ئيرجا بؤية دةبَي داخيل بكرَي، بؤية ثشتطريي لة رةئي لَيذنةى ياسـايي و ئةوانـة   
 .نوري دةكةم.و بةرَيز د

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

نـوري بَيرـة   .نوري ئيزافةى موعامةيتي دةوليت كردية، ئةطةر بة نووسني هةتا كـاك د .دئةو موقتةرةكةى 
 موصادةقةى بكةين بزانني ضية؟ لَيذنةى قانوني فةرقي بةيين عقودي عامة و خاصة ضية تكاية؟ 

 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
امة ئةوةية ئةوةى نةوت و ئةوانة دةطرَيت و ئـةوةى تـريش   وةآل من خؤم مةعلومامت نية بةراسس، عقود ع

 .ض دةطرَيت؟، ئةطةر جةماعةت بؤمان تةوديح بكةن
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك شَيخ بايز
 :و ئابووري وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي/ َيز شَيخ بايز تاَلةبانيبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
عامة هةمووى دةطرَيتةوة و عقودي خاصةشي لةطةَلداية، بـةآلم بـؤ دَلريـايي كةقـة     خؤي عادةتةن عقودي  

 (.مجيع العقود)برووسن 
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 نوري ئةطةر شةركَيكت هةبَي بؤ عقودةكةت؟.كاك د
 :نوري مجيل تاَلةباني. َيز دبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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ككومــةتى هــةرَيم ( ئَيمــة مةبةســتمان كوردســتانة)ومــةتى هـةرَيم عقـودي عامــة ئــةو عةقدانةيــة كــةوا كك 
تةرةفَيك بَيت، ييةنَيك بَيت لةوانة، بةآلم ئةطةر بَيت و تةرةف نـةبَيت ئـةوة بـة عةقـدَيكي تايبـةتي و بـة       

 .رَيكةوترَيكي تايبةتي ئةدرَيتة قةَلةم، سوثاس
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

نوريشـةوة و  .بة مويكةداتي كاك خةليليشةوة كة داي، بـة مويكـةداتي د   ئَيستا ئةو مويكةداتانةى كة درا
بــة مويكــةداتي تــريش كــة دران، صــيغةيةك دةخوَيرمــةوة بــزانن ئةطــةر هــةموو ييــةك ثَيــي رادي بــوون   

للديوان صالحيات التقيـيم املـالي لشـؤون العقـود العامـة و كـذلك املسـاعدات و املـنح و         : دةخيةمة دةنطدانةوة
ت و القروض الداخلية و اخلارجية و التسهيالت احلكومية للتاكد من صـرفها لالغـراض املخصصـة هلـا، و     املؤنا

على مؤسسات االقليم ارسال نسخة من بيانات مجيـع العقـود و القـروض و املـنح الـيت حتصـل عليهـا للـديوان         
 باشة ئةوة؟ كاك رةشاد ضيت هةية؟خالل شهر لغرض املتابعة و ابداء املالحظات، 

 :شاد امحد ابراهيمَيز ربةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
نيسبةت هةر عقودةك كة باسي دةكةين، عقودى نةوت بة قانونَيكي تايبةت رَيكخرا و ئةو جيهاتانة ديـار  بة

كران و دةست نيشان كران كة موافةقةى لةسةر دةكةن لـة كاَلـةتَيك ئةطـةر ئـةو جيهـةتي مـةعين بـة ثَيـي         
سةر ئةو عةقدانةى كرد بة قةناعةتي من ديادة ديواني رةقابةى مالي تـةداخولي ئيشـي   قانون موافةقةى لة

ئةوان بكاتن، ضونكة ئةطةر مويكةدةيةكي بوو، ناتوانَي ئةو مويكةدةى ئيرباد بكات، ئةوة عقودة و كرايـة  
تان ثَيـدا لـة   بة ثَيي قانون، جيهةتَيك كرديس لةوةى فـةوقي تـرة و لـةوةي ئـةعال تـرة، جـةنابتان ئيشـارةت       

قانوني نةوت مةجليسةكي دؤر فراوان دروست كـرا و طـةورة كـة بةعةقـدةكان دا بضـرةوة، بؤيـة ثـَيم باشـة         
 .ئةطةر باسي عقود دةكرَي ئيشارةتي ثَي بدرَي عةدا عقودي نةوت، دؤر سوثاس

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سةركيس
 :ووريوةديري دارايي و ئاب/َيز سةركيس ئاغا جانبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئةو عقودانةى نةوت كة ثَيشرتيش كرابوون، ئيَستا هةر خؤمـان وةكـو ككومـةت ثَيداضـوونةوةمان كـردووة      
لةسةريان و طؤِرانكارميان لةسةر كردووة، لَيرةش باس لة هةَلسةنطاندني دارايي ئةو عقودانـة دةكـرَي، بؤيـة    

َيري دارايي ئةو مافةى هةبَيت، بزانَيت ئايا ئةو عقودانةى كة بةسرتاون بة رةئي ئَيمة مبَييَن و ديواني ضاود
لة بةرذةوةندي هةرَيمن؟ لة بةرذةوةندي طشتيرة؟ يان كةم و كورتيـان هةيـة، لـةو بابةتـةوة ئَيمـةش وةكـو       
ككومةتى هةرَيم دةمانةوَى شةفاف بني، كةتا هةموو عقوداتيش لةسـةر ئيرتـةرنَيت و ئةوانـة دابـةدَيرني،     

 .دؤر سوثاس
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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باشة كةواتة لةسةر موقتةرةكةكة ككومةتيش موافيقة، كاك فرسةتيش دةَلَيت ببَيتـة يـةك و دوو، يةكـةم    
للديوان صالحيات التقييم املالي للعقود العامة و كذلك املسـاعدات  : وةكو خؤي مبيرَيتةوة بة تةعديلةكة واتا

وض الداخليــة واخلارجيــة و التســهيالت احلكوميــة للتأكــد مــن صــرفها لالغــراض    و املعونــات و املــنح و القــر 
جيب علـى مؤسسـات االقلـيم ارسـال نسـخة مـن بيانـات        : ئةوة فةقةرةى يةكةم، فةقةرةى دووةماملخصصة هلا، 

ايام من تاريخ توقيعها لغرض متابعتهـا   10مجيع العقود و القروض و املنح اليت حتصل عليها للديوان خالل 
، كَي قبوَليةتي دةسس بَلرد بكات 10، هةردوو فةقةرة دةخيةمة دةنطةوة ماددةى (و ابداء املالحظات الفورية

 .ول كرا، دؤر سوثاس، ماددةى دواترتكاية؟ كَي قبوَلي نية؟ بة كؤي دةنط قب
 

 :َيز دلَير حممد شريفبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 بةشي ضوارةم
 َيريةكانطسةرثَيضية دارايي و كار

 :ماددةى سَيزدةم
 :ئةم كار و رةفتارانة بة سةرثَيضي دارايي و كارطَيِري دادةنرَي بة ثَيي ئةم ياساية -1

 .ثابةند نةبوون بة ياسا و بِريار و سيستةم و رَيرمايية داراييةكانةوة _أ
دني ديـان بـة   ثشت طوَي خس  و كةم تةرخةمي  كـة دةبرـة هـؤي بـةفَيِرؤداني دارايـي طشـس  و طةيانـ        _ب

 .ئابوورى نيشتمانيي
ياخود هةر ياسايةكى ديكة كة كارى ثَي ( بةردةفتكردنى فةرمانبةرانى دةوَلةت)سةرثَيضى كردنى ياساى  -ج

 .بكرَيت
شـاردنةوةو نةخســترةِرووى مســتةنةدات و تؤمارطـاو بةَلطةنامــةكانى ثَيويســت بـؤ كــارى ضــاودَيرى بــةبَى     -د

 .بوونى ثاساوى طوجناو
 .م نةدانةوةى نووسراوةكانى ديوان و لةبةر ضاو نةطرترى سةرنج و تَيبيريةكانوةَي -ه
هةَلرةستان بةكارى ثَيويسـت سـةبارةت بـةكؤتايى نـةهَيران بـةو سةرثَيضـية داراييانـةى لـة ِراثؤرتـةكانى           -و

 .ديواندا هاتوون
ئاطـادارى ديـوان   داراييـةوة   ثَيويستة لةسةر ئةو ييةنانةى دةخرَيتة ذَيـر كـوكمى ديـوانى ضـاودَيرى    : دووةم

أ ، )هةروةها لةو سةرثَيضيانةى لـة ثَيشـةوة لـة بِرطـةكانى     ( ئيختالس)و ( تةدوير)وودانى بكةنةوة لةكاتى ر
ــراوة   ( ب ــؤ كـ ــاذةى بـ ــة ئامـ ــةم ماددةيـ ــةمى ئـ ــاَلى يةكـ ــة خـ ــةو   . لـ ــةوةى ئـ ــةبَى ئـ ــكرابوونى بـ ــةكاتى ئاشـ لـ

انـة بـةكارى ثَيويسـت، هـةروةها ثَيويسـتة ديـوان ئاطـادار        ئاطاداركردنةوةية ببَيتة هؤى هةَلرةسانى ئةو ييةن
 .بكةنةوة لة ئةجنامى لَيكؤَليرةوة لةو سةرثَيضيانة، بة ثَيضةوانةوة بة سةرثَيضى ئةم ياساية دادةنرَيت

 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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 :املادة الثالثة عشرة
- :ذا القانون االفعال والتصرفات اوتيةتعترب خمالفة مالية الغراض ه: أواًل
 .عدم االلتزام بالقوانني والقرارات واالنظمة والتعليمات والبيانات املالية -أ

 .االهمال والتقصري الذي يؤدي اىل الضياع أو اهلدر يف االموال العامة أو االضرار يف االقتصاد الوطين -ب
 .نون شخر معمول بهانتهاك قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قا -ج
 .اخفاء سلطة الرقابة بغري عذر مشروع عن االوراق واملستندات والسجالت املطلوب لعمل الرقابة والتدقيق -د
 .االمتناع عن الرد على كتب سلطة الرقابة واعرتاضاتها ومالحظاتها وعدم اخذه بنظر االعتبار -هـ
 .ات الواردة يف تقارير الديوانعدم اختاذ االجراءات الالزمة بشأن تصفية املخالف -و

واملخالفـات املاليـة   ( االخـتالس )و( التزويـر )علـى اجلهـات اخلاضـعة لرقابـة الـديوان ابالغـه عـن حـاالت         : ثانيًا
من البند اوال من هذه املادة اليت تقع فيها، وذلك حال أكتشافها دون االخالل مبا ( ب)و(أ)املذكورة يف الفقرتني 

ات من االجراءات وعليها ابالغ الـديوان بنتـائج التحقيـق يف تلـك املخالفـات وبـالعكس       جيب أن تتخذه تلك اجله
 .تعترب خمالفة هلذا القانون

 .لَيذنةى ياسايي هيض تَيبيريةكي لةسةر ئةو ماددةية نية
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .دلَير. كاك د
 :قي شاوَيسدلَير ا اعيل ك. ز دَيبةِر

 .ةنَيز سةرؤكي ئةجنومبةِر
 .ئَيمةش هيض تَيبيريةكمان نية

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .ضرؤ خان فةرموو
 :َيز ضرؤ علي محة امنيبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
وةلآل من ئةو خاآلنة كة ئةبيرم، ئةم خاآلنة هةموو باشن كة بةرامبةر بة رةقابةى مالي ئةكرَي، بةآلم ئايـا  

لةفـةيان كـرد؟ كـةد دةكـةم وةآلمـي ئـةو ثرسـيارةم بدةنـةوة، بـؤ منوونـة           ئةطةر هات و رةقابة خؤيان موخا
، 8006نـةبي بـؤ    8002ئةطةر هات و لة ماددةى ثَيشرتدا باسـم كـرد تةقريرةكـة  بـؤ منوونـة ، ببـورة لـة        

 .يةعين هةندَيك موخالةفات بكات، كةد دةكةم وةآلمم بدةنةوة، دؤر سوثاس
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

عقوبةكةيان دوو قات بَي، خؤيـان رةقابةنـة و خؤيـان ئـةوة بكـةن، دةبـَي عقوبةكـةيان دوو قـات          ئةوة دةبَي
 .بَيتةوة، كاك جعيتةر

 :مصطفى معروفَيز جعيتر بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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بـة كـار نـةهَيراني    ( ى)ئةطـةر بِرطةيـةكي بـؤ ديـاد بكرَيـت، ئةبَيتـة بِرطـةى        : ماددةى سـَيزدة بةشـي يةكـةم   
لي تةكرةلؤجي لة فةرمانطة طشـتيةكان بـة سـةر ثَيضـي كيسـاب دةكـرَي، لةبـةر ئـةوةى دؤر جـار لـة           وةسائي

 .بوارةكاني داراييدا، ون بووني يةك وةرقة يان هةَلةيةكي ذمارةيي بوويتة موشكيلةيةكي طةورة
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .سودان خان
 
 
 

 :َيز سؤدان شهاب نوريبةِر

 .ومةنَيز سةرؤكي ئةجنبةِر
الغراض هذا القانون االفعال ، باسي ئيداريةكةى نةكردووة، تعترب خمالفة مالية :لة نةصة عةرةبيةكةدا ئةَلَي

يـش دؤر سـةقةتة،   (د)تكاية برادةرانـي لَيذنـةى ياسـايي ئاطـادار بـن، سـةبارةت بـة خـاَلي         : والتصرفات اوتية
االوراق واملسـتندات   اخيتـْا  : وة نـابَي، ئـةبَي بـوتريَ   ئةاخفاء سلطة الرقابة بغري عذر مشروع ،  : ضونكة ئةَلَي

من  ، ئةوة ئةبَي ضاك بكرَي، بةآلم ثرسيارةكةىوالسجالت املطلوبة لعمل الرقابة والتدقيق بغري عذر مشروع
االمتنــاع عــن الــرد علــى كتــب ســلطة الرقابــة واعرتاضــاتها ومالحظاتهــا وعــدم اخــذه بنظــر     :لَيــرة ئةوةيــة

ةت لة قانوني عقوباتيشدا هيض عقوبةيةكي نية، من ئةمةوَى تَيبطةم لَيرة ضؤن ئةوة بة ئةوة تةنان.االعتبار
ضـي ئـةكرَي بةرامبـةر بـةو كةسـةي كـة يـاخود بةرامبـةر بـةو          ، موخالةفةى مالي و ئيداري كيساب ئةكرَي

ــت      ــة ناداتــةوة؟ ضــونكة ئــةوة راس ــة وةآلمــي كيتابــةكاني ســوَلتةى رةقاب ة جيهةتــةي يــاخود ئــةو دائــريةى ك
 .موخالةفةية، بةآلم لة قانوني عقوباتدا واديح نية و تَيدا نية

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 كاك شَيخ ضي لَيئةكةين؟ 
 :و ئابووري وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي/ َيز شَيخ بايز تاَلةبانيبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ي كيسـابي هةيـة و ئيختـيالس هةيـة و تـةدوير هةيـة،       ديارة موخالةفة هةية و موخالةفة هةيـة، ئيعـترياد  
 .قانوني ئيرزيباتي دةوَلةتيش هةية، بة ثَيي قانوني ئيرزيباتي دةوَلةت موكاسةبة دةكرَي

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سةردار
 :َيز سةردار صباح بؤدؤ هةركيبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئـةوةى سةرثَيضـي ياسـاي ئيرزيبـاتي دةوَلةتـة، مـن ثـَيم وايـة هـةموو           ،(ج)تَيبيريةكةى من لةسـةر بِرطـةى   

سةرثَيضيةك ناكةوتة قاَليب موخالةفةى مالي، هةندَي شت هةية ثةيوةندي هةية بةدةوام و بـة ئـةو شـتانة    
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ئةوة موخالةفةى مالي ئيعتيبار ناكرَي، بؤيـة لَيـرة ثـَيم وايـة ئةطـةر تـةوديح بكـرَي يـاخود بِرطةيـةكي بـؤ           
 .دؤر سوثاساذا كان االنتهاك يلحق الضرر او يسبب تبذيرش باملال العام،  :ة بكرَي ياخود رستةيةكئيزاف

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك عبد الرمحان
 :َيز عبدالرمحن ا اعيل سليمبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
اخفــاء االوراق :اشــرتة بــة رةئــي مــناخيتــْا  ايوراق بــا برووســرَيت ب: هةيــة(د )مــن تَيبيرــيم لةســةر بِرطــةى 

بةراي من ئـةوها  واملستندات والسجالت املطلوب لعمل الرقابة والتدقيق عن سلطة الرقابة بغري عذر مشروع، 
 . باشرتة ئةطةر برووسرَيت

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سعدالدين
 :َيز سعد الدين عبداهلل مولودبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
يـان قـوانيين مـالي     بةياناتي مـالي االلتزام بالقوانني والقرارات و االنظمة و التعليمات و البيانات املالية،  لعدم

ئـةوة دؤر  املخالفـات اخلاصـة بقـانون املوازنـة،     : ئةوة  دمرى صةيكياتي وةديرة، ثَيم باشة ئـةوة ديـاد بكـريَ   
، دةبـَي لـة   انتهـاك قـانون انظبـاط مـوظفي الدولـة     دةروورة لَيرة هةبَي، و هةر لةطةَل رةئي برادةرانيشم كـة  

عــةردةكي بــؤ ديــاد بكــرَي، راســتة لــة قــانوني مةجليســي شــوراي ئيقلــيم باســي ئــةوةى كــرا، باســي      ثاشــان
 .موةدةفيين دةولة و شتةكة ثةيوةندي بة مالي هةبَي، نةك بة ئيداري

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 كةداتانة؟كاك خةليل ض وةآلمتان هةية بؤ ئةو موي
 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئةو صياغة باشرتة، ئةوة عيبارةتة ئةطةر تةئيدي ئـةوة دةكـةم،   ( د)ئةوةى خوشكة سؤدان طوتي بؤ بِرطةى 

لعدم االلتزام بالقوانني : دووةم ئةوةى براي بةرَيز كاك سعدالدين طوتي، ئةويش نوقتةكي موهيمة بةراسس 
ئةوة وادحيرتة و يةكَيك لةوانة، ئيحتيمالة ئةو شاملرتيش : القرارات و االنظمة و التعليمات و البيانات املاليةو

بيَب، بةس ثَيم باشرتة ض ببَيتة بِرطةيةكي موسـتةقيل يـان ئيزافـة بكـرَي ئـةوةى يةكـةم، هةروةسـا شـتَيكي         
نات العقود، بةآلم لَيـرة ئةطـةر تـةئخري ئريسـال     ارسال نسخ بيا: تريشمان ثَي باشة مادام ثَيشرت ئةوةمان طوت

كــرد لــةو مــودة لــة مانطَيــك نــةنارد، ئــةويش دةبَيتــة موخالةفــة، ئــةوةى تــر لــة هةنــدَي ئيتييتاقــات هةيــة،  
مةشروع ئيرجاد بَيت لة مودةيةكي موكةدةد، التاخر يف اجنـاد املشـروعات ايمنائيـة عـن مواعيـدها احملـددة،       

 .ت ، ئيقترياح دةكةم ئةوةش باشةئةوةش بِرطةيةك دياد بكرَي
 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 ئةو ئيقترياكة تادةية، هيض ئيقترياكتان لةسةر هةية رةقابةى مالي؟
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 :و ئابووري وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي/ َيز شَيخ باييز تاَلةبانيبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ــو     ــَي، ئَي ــانون دةردةض ــة ق ــؤي ب ــة خ ــةوة       موادةن ــرَي ئ ــةى بك ــةي قانونةك ــة موخالةف ــاتووة ك ــدا ه ة لَيرةش
 .موخالةفةية و قانون موكاسةبةي دةكات، هةموو ساَلَيك موادةنة بة قانون دةردةضَي

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .كاك شَيروان

 
 

 :رىَيز شَيروان ناصح كيدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
، كة ئةطةر فةقةرة يةك تةماشا بكةى قوانيين مالية دةطرَيتةوة، قانوني  هةر وةكو كاك بايز ئيشارةتي ثَيدا

موادةنــةش قــانونَيكي ماليــة، ئــةوة يــةك، دوو، عــدم ايلتــزام بــة نيســبةت فةقــةرةى يــةك و ئــةوةى ســودان  
عـدم االمتثـال بقـوانني    )خانيش ئيشارةتي ثَيدا لة قانوني عقوبات، عقوباتي تايبةتيان بؤ هةية، يـةكَيكيان  

، دووةميريشيان ايكجام عن ايخبار، ئةطةر شـتَيكي وا هةيـة دةضـَيتة قـانوني عقوبـات، عيقـابي بـؤ        (الدولة
بـؤ ئـةوةي ئيرزيبـات    : داندراية، بةآلم ئةوةى من تَيراطةم بةراسس، سوئالةكةشم موةجةهي جةنابي وةديرة

يـة، مـن ئـةوةي تَيراطـةم، ئةطـةر      بكرَيت، من قانوني ئيرزيبـات بكرَيـت ئيعتيبـار دةكرَيـت موخالةفـةي مالي     
 .تةودحيَيك بدةن، دؤر سوثاس

 :  َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

) يةعين ئةوةي ثرسيارةكةي جةنابت، ئةطةر مويكةدةكةي كاك سةرداري ئيزافة بكةين، كـة دةَلـَيني هـةر    
، ئةطـةر ئـةوة   (امالتحاق قانون انضباط موظفي الدولة او اي قانون اخـر اذا كـان ذلـك يلحـق ضـرر باملـال العـ       

ئيزافة بكرَيت، ئيزافـةي بكـةن، شـتةكة مـةعقول دةبَيـت، ضـونكة ئـةوةي تـر مـةفهوم نييـة، يـةكَيك دةوام            
نةكاتن دائيدة، ضة دةرةرَيكـي نييـةو ض عيالقـةي بـة رةقابـةوة هةيـة، ئةطـةر غائيـب بوونةكـة بـووة هـؤي            

َيت، ئةوةي سؤدان خانيش ئاماذةي ثَي كرد، ئةوةي هةدرَيك بَيت لة ثارةكة، يان ئيسائة بكات ئةوة هني دةب
اخفـاء االوراق واملسـتندات السـجالت    )بضـَيتة ئـةخريةوة   ( بغـري عـذر مشـروع   ( )د)ئةو ضاك كردنـي فةقـةرة   

ئـــةوهاي لـــَي دَيـــ ، كورديةكـــةي شـــاردنةوةو  ( املطلوبـــة لعـــرض الرقابـــة والتـــدقيق بغـــري عـــذر مشـــروع 
ةنامةكاني ثَيويست بؤ كاري ثَيويست ثَيي، كورديةكـة دؤر بـاش   نةخسترةِرووي موستةنةداتي تؤمارطاو بةَلط

هاتووة، بةبَي بووني ثاساوي طوجناو، كورديةكة عةييب نييةو مودبوتةو عةرةبيةكة لةنطة، ئةو فةقةرةيـةي  
كة ئيقترياح كرا ئيزافة بكرَي ، جةنابي وةدير، هيضي تر هـةبوو كـاك خـةليل، كـاك جـةمال داواي قسـةت       

 .فةرموو جةنابتنةكرد بوو، 
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تنفذ قوانني اخلدمة املدنية واملـالك وانضـباط املـوظفني    )دةَلَيت ( 81)بؤ وةَيمةكةي خوشكة ضرؤ ماددةي 
 .، وةَيمةكة بؤ ئةوة، دؤر سوثاس(حبق موظفي الديوان شريطة ان ال يكون خمالفا هلذا القانون

 :  سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 كاك خةليل ئةو شتةي ئيزافةت كرد بوو، ضي بوو؟
 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئَيستا هةرضةندة جةنابي يا شَيخ وةَيمي دايةوة، راستة ئةوة قةوانيين عامة دةطرَيت، بةَيم جةوهةري ئةو 

ئةككامي ميزانية، ئةوة يةعين ثَيم باشـرتة، يـةعين يـةكَيك     مةودوعة دياتر باسي ميزانيةية، بطوترَيت بة
 عامـة،  ميزانيـة  ئـةككامي  موخالةفةي بَلَيي (أ) بة بكةيت ئيزافةي ئان ،لة موخالةفات بِرطةيةك دياد بكرَيت

 مؤسسـات  علـى ) مـةطوت  دووةم بِرطـةي  بؤ ثَيشرت ماددةي مادام دةكةم ئيقترياكَيك /دووةم .موخالةفةية ئةوة

 .موخالةفة دةبَيتة ئةويش (شهر خالل العقود من صور ارسال عدم) لَيرة (العقود بيانات نسخ ارسال ماالقلي
 ئيحالـة  دؤربـةي  ثـار  ساَلي مةشروعي مةسةلةن ئَيستا (احملددة مواعيدها يف االمنائية اجنازاملشروعات) /سَييةم

لة مةشاريعى % 80 موقةصرية، كَي ئايا ت،دةبَي دروست مالي دةرةرَيكي و دةبن دؤر تةكاليف ئَيستاو بؤ بوويرة
ثار نسبةيةك لة سةد دةر سةد دةقيق نيم لةوة، تةتبيق نةبووة لة وةختى خـؤى، ئـَى باشـة كـَى مةسـئولة؟      

لـة ميزانيـةى   % 30موقةسرة يان موقةسر نية؟ ضؤن دةبَيت ئةوة؟ كَى مةكاسةبةى ئةوة دةكـات، ديـاتر لـة   
 .ئةمساَل وةردةطريدرَيت

 :رؤكى ئةجنومةنَيز سةبةِر
خؤى كاك خليل، ئةى موخالةفةى قانونى عامة، ئةى ئةوة ضية؟ ئةو هةموو تةفسيالتةى با ان كرد ضى 

بة قةوانني ئيلتيزام نةكردنة بة ئةككامى ميزانيةى ( عدم التزام)ئةوانةى تَيداية، ( ي)ةوة تا ( أ)بوو؟ لة 
طؤِرين بَى موافةقةتى مالية عةدةم ئيلتيزامة،  عامة، ديادة سةرف كردن هةر عةدةم ئيلتيزامة،  ئةبواب

لَيرة نووسيرةكان هةمووى تيكرارة، يةعرى موبةررى نية، هةمووى هةر هاتووة، ئةو تةفسيالتةشى داوة، 
دؤرى لة ئةككامى ميزانيةى عامةى دةرهَيراوة، هةروةها لة قانونى تريش دةريهَيراوة، بةرَيز كاك شَيخ 

 .فةرموو
 :م بؤ ماروبارى دارايى و ئابوورىوةديرى هةرَي/يز تاَلةبانىخ باَيز شَيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئيزافة بكرَيت يان نةكرَيت موشكيلة نية، ضونكة دياتر ئيجتيهادى ئَيرةية، بةآلم كة باسى مةشاريع 
هةية، كة  دةكرَيت كة دواكةتووةو دةمَيرَيتةوة، كة ئةويش قانونى خؤى هةية، شروتى عامةى موقاويت

تةئخري دةبَيت، ئيجرائات هةية، شروتى عامةى موقاويت ئيجرائاتى بؤ دادةنَيت، سةكبى عةمةىل لَي 
دةكةين، ليذنةى بؤ دادةنَيني، بة تةنيتيزى موباشر دةيكةين، جارى وا هةية دةيدةيرةوة خةَلكى تر، يةعرى 

ةويش هةر قانون و شةرت و شروتى خؤى هةية بؤ ئةو ئيجرائاتانة، بؤية ئ..........يةك و دوو و سَى و
 .هةية، دؤر سوثاس
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 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

سةرثَيضى كردن لة ياساى : ةكة كة دةَلَيت( ج)ئةو ماددةية بةو دوو تةغريةى كة هاتة سةرى، واتة 
يجةى بةردةفت كردنى فةرمانبةرانى دةوَلةت ياخود هةر ياسايةكى ديكة كة كارى ثَيبكرَيت، ئةطةر لة نةت

) يش ضاك دةكرَيتةوة و دةبَيتة ( د)ئةوة دةرةرى بة ماَلى طشتى طةياند، واتة ئةوةى ئيزافة دةكرَيت، 
شاردنةوةو نةخسترة رووى موستةنةدات و تؤمارطاى بةَلطة نامةكانى ثَيويست بؤ كارى ضاودَيرى بة ثَيى 

ستى بَلرد بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط ، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَليةتى دة(بوونى ثاساوى طوجناو
ماددةكة بةو دوو طؤِرانكارية قةبوَل كرا، كة دةنطمان دا بؤ دووةميشة، ضونكة دووةم هيض خيالفى لةسةر 

 .،  كاك دلَير فةرموو16نةبوو، بؤ ماددةى 
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .ومةنى ضاودَيرى داراييدةسةآلت و كارةكانى ئةجن :بةشى ثَيرجةم
 :16ماددةى 

 :ئةجنومةنى ضاودَيرى ئةم كارانة دةكات
 : يةكةم

 .دانان و ثةسردكردنى ثالنى كاركردنى ديوان
 : دووةم

 .دانانى برةماى كاركردن لة ديوان و شَيوادى جَيبةجَى كردنى
 : سَييةم

 .دابني كردنى ثَيداويستية برضيرةييةكانى كارى ضاودَيرى و وردبيرى
 : ضوارةم

ديارى كردنى ضوارضَيوةى كارى فةرمانطة و بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ديوان و ِرَيكخستريان بة ثةيِرةوَيكى 
 .ناوخؤيى

 : ثَيرجةم
 .ديارى كردنى ضوارضَيوةى طشتى ِراثؤرتةكانى ديوان

 : شةشةم
ى كة لة ِراثؤرتى ساَينةى تاوتووكردن و بِرياردان لةسةر ئةو تَيبيرى و ثَيشريارو داواكارى و بؤضوونانة

ديواندا هاتوون ثَيش دةركردنى، و بؤ ئةجنومةن هةية هةر ئةندامَيك ياخود فةرمانبةرَيكى ديوان لةو كارة 
 .بةشدارى ثَي بكات

 : كةوتةم
ِرَيكخسترى خوىل ِراهَيرانى ثراكتيكى بؤ فةرمانبةران، و بؤ ئةجنومةن هةية دةرماَلة بدات بة وانةى 

 .ةنبةشدارى دةك
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 : هةشتةم
توَيذيرةوةى هةموو ئةو كَيشانةى كة سةرؤكى ديوان يان هةر ئةندامَيكى ئةجنومةن دةخياتة ِروو و 

 .بِرياردان لةسةرى
 : نؤيةم

ئامادةكردنى بودجةى ساَينةى ديوان و ناردنى بؤ وةدارةتى دارايى بة مةبةستى يةكخسترى لة بودجةى 
 .هةرَيمدا

 : دةيةم
 .بةِرَيوةبةرايةتى يان بةش لة ثَيكهاتةى ديوان بكاتةوة ياخود هةَليوةشَيرَيتةوة ئةجنومةن بؤى هةية

 : ياددةم
 .ئةجنومةن بؤى هةية ضاودَيرى مامةَلة داراييةكان بكات ثَيش كؤتايى هاترى قؤناغةكانى خةرج كردن

 : دواددةم
ووبارة دابةشيان بكاتةوة ئةجنومةن بؤى هةية طؤِرانكارى بكات لة ضايكى فةرمانطةكانى وردبيرى و د

 .بةثَيى ثَيويستى كارةكان
 : سَيزدةم

لَيكؤليرةوةى هةموو ئةو ِراثؤرت و بابةتانةى لةييةن سةرؤكى هةرَيم و سةرؤكى ئةجنومةنى نيشتمانى و 
سةرؤكى ئةجنومةنى وةديرانةوة دةخرَيتة بةردةم ئةجنومةن و بِريار و ِراسثاردةو ثَيشريارى ثَيويستيان 

 .بداتلةسةر 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك خليل فةرموو

 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 16 املادة  
 :خيتص جملس الرقابة باملهام اوتية 

 .وضع وتصديق خطط العمل يف الديوان :أوي 
 .وضع أسس العمل يف الديوان وأساليب تنفيذها :ًثانيا
 .لزمات االساسية اليت تقتضيها مهام الرقابة والتدقيقتوفري املست :ثالثًا
 .حتديد نقاط عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها بنظام داخلي :رابعًا
 .حتديد االطار العام لتقارير الديوان :ًخامسا
السنوية قبل  مناقشة واقرار املالحظات والتوجيهات واملقرتحات واوراء الواردة يف تقارير الديوان :سادسًا

 .اصدارها وله يف ذلك ختويل أي من أعضائه أو موظفي الديوان من هذا االختصاص
 .تنظيم  دورات دراسة تطبيقية للموظفني وللمجلس منح امللتحقني بها املخصصات اليت يقررها :سابعًا
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اذ القرارات دراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان أو أي من أعضاء اجمللس من قضايا وأخت :ثامنًا
 .والتوصيات بشأنها

 .إعداد امليزانية السنوية للديوان وارساهلا اىل وزارة املالية لدرجها ضمن املوازنة العامة لالقليم :تاسعًا
 .   للمجلس استحداث أو الغاء مديريات وأقسام ضمن تشكيالت الديوان حسب ضرورات العمل :ًعاشرا

 .املعامالت قبل بلوغها مراحلها النهائيةللمجلس اجراء الرقابة على  :حادي عشر
 .للمجلس اجراء تعديل يف انشطه الدوائر التدقيقية واعادة توزيعها حسب ضرورات العمل :ثاني عشر
التحقيق يف كل التقارير واملواضع احملالة اىل الديوان من قبل رئيس االقليم أو رئيس اجمللس  :ثالث عشر

 .ختاذ القرارات والتوصيات واملقرتحات الالزمة بشأنهاالوطين أو رئيس جملس الوزراء، ن
 .ليذنةى ياسايى هيض تَيبيريةكى لةسةر ئةو ماددةية نية

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .دلَير. ليذنةى دارايى هيض تَيبيريتان هةية؟ فةرموو كاك د

 :قى شاوَيسدلَير ا اعيل ك.َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر 

 .ايش هيض تَيبيريةكى نية، دؤر سوثاسليذنةى دار
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .تةنها كاك حممد  قسةى هةية؟ كاك سعدالديريش باشة
 :َيز حممد رفعت عبدالرمحنبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ان و دان) ى ببَيت بةيةك بِرطةو بةو شَيوةيةى ىَل بَيت      8و 1بِرطةى  1من ثَيشريار دةكةم لة ماددةى 
 (.ثةسةندكردنى ثالنى كاركردنى ديوان و برةماو شَيوادى جَيبةجَيكردنى 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين مال عبداللة مالَيزبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

هةر لة كن ئةوانة، ئيقرارةكةش  ضونكة، (وضع واالقرار) ببَيتة( وضع وتصديق خطط العمل الديوان) لة
مناقشة واقرار املالحظات والتوجيهات ) 4بؤية ثَيم باشة ئيقرار بَيت باشرتة لة تةسديق، لة بِرطةى 

واملقرتحات واوراء الواردة يف تقارير الديوان قبل اصدارها وله يف ذلك ختويل أي من أعضائه أو موظفي 
موو تةقريرَيكى بطرَيتةوة، نةك تةقاريرى ئةخريى بؤضية؟ با هةى ( السنوية. )الديوان من هذا االختصاص

 .ساَل
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 8و  1مالكةدةى سةنةوى، خؤى تةقاريرةكة سةنةوية، مالكةدةى كاك حممد ِراستة دةكرَيت بِرطةى 
بكرَيتة يةك بِرطة، ثَيم واية ئةطةر مويكةدةتان نةبَيت، مريش مالكةدةيةكم هةية، مواقع ضية لة 

نية، ( مواقع) ة (مواضع )هاتووة، لة كورديةكةى ضؤن هاتووة؟ كةواتة  13ةرةبيةكةى كة لة خاَلى ع
تةوكيد بكةن، بة وةرطرترى ئةو دوو مويكةدةية كة  8و  1كورديةكة ئةساسة، ئةطةر مانعتان نية 

كَى لةطةَليةتى ، دةخيةمة دةنطدانةوة (مواضعمواقع لة عةرةبيةكةى دةبَيتة )تةوكيدى يةكةم ودووةم و 
 .دةستى بَلرد بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر، كاك دلَير فةرموو

 
 
 

 :َيز دلَير حممد شريفبةِر

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 15 ةىمادد

  : يةكةم
- :ئةجنومةن بؤى هةية ئةم دةرماَينة بدات بة فةرمانبةرانى ديوان

 .ى مووضةى فةرمانبةران دياتر نةبَيت%  (50) ِرَيذةى دةرماَلةى ضاودَيرى لة -أ
 .ى مووضةى فةرمانبةران دياتر نةبَيت%(15)دةرماَلةى ترسراكىء ئةركةكانى تايبةت لة ِرَيذةى  –ب 

 . ى مووضةى فةرمانبةران دياتر نةبَيت%(30)دةرماَلةى شوَيرى جوطرافى لة ِرَيذةى  -ج
 :دووةم 

 .وةندى نية بةو دةرماَينةوة كة بةشَيوةى طشتى دةدرَيت بة فةرمانبةران ئةو دةرماَينةى سةرةوة ثةي
ئةجنومةن بؤى هةية ثَيشخس  بدات بةو فةرمانبةرانةى ديوان كة لة كارةكانياندا سةركةوتوو دةبنء  :سَييةم

جَى لة يةك كارَيكى ديار جَيبةجَى دةكةن بة مةبةستى سةرمووضةو ثلة بةردكردنةوة لة هةرثلةيةك  دا بة مةر
 .ساَل دياتر نةبَيت بة ثَيى ئةو رَيرماييةى دةريدةكات بؤ ئةم مةبةستة 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك خليل فةرموو
 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 15املادة    

- :للمجلس منح موظفي الديوان املخصصات اوتية :أواًل
 .من راتب املوظفني%( 50)تجاوز نسبتها عن خمصصات رقابية الت -أ
مـن الراتـب للمـوظفني الـذين يقومـون مبهـام       %( 15)خمصصات خطـورة ومهـام خاصـة التتجـاوز نسـبتها       -ب

 .الرقابة والتدقيق ويتعرضون للمخاطر أثناء عملهم
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 .من الراتب%( 30)خمصصات املوقع اجلغرايف التتجاوز  -ج 

 .ا عالقة باملخصصات املمنوحة لباقي املوظفني بشكل عاماملخصصات أعاله ليست هل :ثانيًا
للمجلس حق منح قدم التتجاوز سنة واحدة يف كـل درجـة نغـراض العـالوة والرتفيـع ملـوظفي الـديوان         :ثالثًا

 .ممن يتميزون بكفاءة عالية أو يبذلون جهودًا استثنائية وفق تعليمات يصدرها هلذا الغرض
 :م حممدَيز خليل ابراهيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

بةِراستى ئةو ماددةية بيدايةت بة موعةلةقى مابوو لة ليذنةى قانونى، كة تةقريرمان نووسى، ئةسَلى ماددةكة 
ئةوة نية وةكو خوَيردمانةوة، ئةوة دواى ئيستيشارة لةطةَل نوَيرةرى مالية و ضةند جار دانيش  لةطةَل برادةرانى 

و لة سلَيمانى، ئَيمة طةيشتيرة ئةو نةتيجةية، ئةمانة لة طةَل هى بةغدا كةمرتة دؤر دؤر، رةقابةى ماىل لة هةولَير
خمصصات منع مزاولة )هةرضةندة وةكو بَلَيى سةقيتَيكة يان لةبريمان ضووة، نةوعة دةرماَلةيةكى تريان هةية، 

ئةوة لة يى ئَيمة نةهاتووة،  ، ئةوةش نةوعة موخةسةساتَيكى ديكةية، ضونكة(املهنة خارج أوقات الدوام الرمسى
فةلسةفةى موخةسةسات بؤ ئةو دةدطاية، ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى دؤر باش لةطةَلني وةكو ئَيستا نووسيومانة بة 

،ضونكة ِرا ستى ئيشى ئةوان ئيشَيكى دؤر طرنط و موهيمة ختوِرةى تَيداية، لة مةجاىل ( مزاولة املهنة)ئيزافةى 
موستةغرى بنب، كاجةيان نةبَيت، كيسابى ختورةيان بؤ بكةين، ئةمة شتَيكى دؤر باشة،  ماىل تا بتوانن ئةوانة

شتَيكى تريش هةية بؤ ئةوانة نابَيت دواى دةوام ئةوانة هيض ئيشَيك بكةن بؤ خؤيان، تةنها ئةطةر موكادةرة بَلَين 
بؤ ئةوة، لةبةر ئةوة ضةند لة شوَيرَيك، ئةطةرنا مةمروعة  عةمةلَيكى تر بكةن، ضونكة ئةوان مةتةخةسسن 

ريعايةتيان بكةن لة مةجاىل موخةسةسات و ئيمتياداتى ماىل، ئةوا باشرت خزمةت بةو دةدطاية و ئيشى ئةوان 
 .دةكات، دؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .دلَير فةرموو. ليذنةى دارايى ض مويكةدةيةكتان هةية؟  كاك د

 :َيسقى شاودلَير ا اعيل ك. َيز دبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ِراستى فةرمانبةرانى ضاودَيرى دارايى دةبَيت فةرمانبةرى تايبةتى بن، بة كوكمى ئةوةى ثارَيزطارى لة ماَلى بة
طشتى و سةروةت و سامانى نيشتمانى دةكةن، دةبَيت ئةمريةت تَيروتةسةل بن، بؤية ئَيمة ثشتطريى هةموو ئةو 

انة دةكةين كة ثَييان بدرَيت، هةروةها ثشتطريى ئةو بؤضوونانةش دةكةين كة موخةسةسات و ئةو ئيمتيادات
 .برايان لة ليذنةى ياسايى دايان، دؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .سؤدان خان فةرموو
 :َيز سؤدان شهاب نورىبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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عدم )دا هاتووة دةرماَلةى  12لة عرياقيش لة ماددةى من ثشتطريى لة هةردوو ليذنةى ياسايى و دارايى دةكةم، 
، لةبةرئةوةى ئَيمة ئيمامنان بةوة هةية كة ئةو دةدطايةو هةموو (مزاولة املهرة خارج أوقات الدوام الر ى

فةرمانبةرَيكى كة لةو دةدطاية كار دةكةن دةبَيت بة شَيوادَيكى وا ئَيمة دةعمَيكى ماىل واى بكةين كة نةتوانَيت 
ض كةسَيك ياخود هيض ييةنَيك بتوانَيت تةئسريى لَيى بكات و موخاليتى كارةكانى خؤى لةوَى كار بكات، لةبةر هي

خمصصات منع مزاولة املهنة خارج أوقات الدوام )ئةوةمن لَيرةوة داوا لة جةنابت دةكةم كة ئةوة ئيزافة بكرَيت، 
 .، وةكو ئةوةى عرياقى ىَل بَيت، دؤر سوثاس(من الراتب واالجر% 50الرمسى والتى ال تتجاوز نسبتها عن 

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

باشة هةر جارَيك دييتاعيان ىَل بكة، ئةوة كاك خليليش ئاماذةى ثَى كرد، كةقة ئةوة هةبَيت، ضونكة ثشتطرييةكة 
واى ىَل بكةن، بؤ ئةوانةى رةقابة ئيش دةكةن ئاداتر بن و بَى مرةت تريش بن، جا نادامن ئةوةى عرياق ضؤنة ئا

 .جةنابى وةدير رةئيت ضية؟ فةرموو
 :وةديرى دارايى و ئابووري/َيز سركيس اغا جانبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

ئَيمة ثشتطريى لة هةموو هةنطاوَيك دةكةين، كة بؤ بة قوةت كردنى كةواديرى ديوانى ضاودَيرى بَيت، بة رةئى 
َيت لة ديوانى ضاودَيرى عرياقى لةطةَل ئةوةى ئَيمة وةك يةك بن، وةكو من باشرتة كة ئةو دةرماآلنةى كة دادةندر

هةموو جار بيدايةت كَيشةيةكى طةورة بؤ ئَيمة دروست دةبَيت، كة ئَيمة دةرماَلةيةك لَيرة دةدةين ئةوان 
وان كة دياتر مةجبورن ياساكانى خؤيان دةستكارى بكةن، لةبةر ئةوةى ئَيمة دةرماَلةمان لة ئةوان دياتر داناوة، ئة

دابرَين ئَيمة مةجبور دةبني ياساكانى خؤمان كارى تيا بكةين، بؤية بة رةئى من مادام يةك شت هةية و 
هةردووكيشيان ئيشيان دوانى ضاودَيرية دارايية، بةو شَيوةى كة لة بةغدا ثَيشريار كراوة با بةو شَيوةيةش ئَيمة 

 .ردطارمان دةبَيت، دؤر سوثاسلَيرة با ثيادةى بكةين، تاوةكو لةو كيَيشةيةش 
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

خمصصات منع ممارسة املهنة خارج أوقات الدوام الرمسى والتى ال )باشة مادام موافقة با ئةوةش ئيزافة بكرَيت، 
 .نوقتةى نيزامت هةية كاك دانا؟ فةرموو، (من الراتب واالجر% 50تتجاوز نسبتها عن 

 (:نادا)خضرَيز قادر سعيد بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .؟ مهرة جياوادة(مزاولة العمل)يان ( مزاولة املهنة)
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

مزاولةى ميهرة لة هةمووى باشرتة، ضونكة ناتوانى هةندَيك عةمةىل دراعى يان هةر ئيشَيكى تر بؤ مةنعى بكةى، 
وةرطرترى ئةو دوو مويكةدةية، كَى لة طةىل داية دةستى دةضَيت موكادةرة دةدات، باشة دةخيةمة دةنطدانةوة بة 

 .بَلرد بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر، كاك دلَير فةرموو
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر



 666 

 بةشى شةشةم
 دةسةآلتةكانى سةرؤكى ديوان

ياسايةو دَلريابوون لة ِراستى ئةو هةَلس وكةوتانةى كة دةكرَيت لة مةبةستى جَيبةجَى كردنى ئةم بة: 14ماددةى 
- :سةر ئةجنامى كارى ضاودَيرى دارايى سةرؤكى ديوان ئةم دةسةَيتانةى هةية 

كردنةوةو دانياريةك لةو كةسانةى   لَيكؤَليرةوة لة سةرثَيضية داراييةكان و داواى ثَيشكةش كردنى هةر روون -0
رانى فةرمانطة بَيت ياخود ى كردنى سةر ثَيضيةكةى لة سةر راوةستاوة لة فةرمانبةكة هةست بكرَيت ديار

 .ىدةرةوة

ى ئةطةر راستى و دروستى لَيكؤَليرةوة و (دةست كَيشانةوة ) لة كارخسترى فةرمانبةر بة شَيوةى كاتى ياخود -2
َيكى دارايى ياخودهةر رةفتارَيكى كارى ضاودَيرى ثَيويستى كرد ، ياخود لةكاتى دةركةوترى سة رثَيضى هةر تاوان

 .دذ بة بِرطةكانى ئةم ياسايةو هةر ياساو ثةيِرةو و ِرَيرمايية  دارايية كارثَيكراوةكان

ةوانةى لَيذنةى لَيكؤَليرةوة ر( خمالف)ايبةمتةند بكات كة سةرثَيضيكار سةرؤك بؤى هةية داوا لة وةديرى ت -3
 .ةريدابكات ، ياخود سثاردنى سزاى كارطَيرى بة س

سةرؤك بؤى هةية لةو كَيشانةى لَيكؤَليرةوةى تَيدا كؤتايى هاتووة ، داوا لة وةديرى تايبةت بكات فةرمانبةر  -4
غرامة بكات بةو ديانةى بة فةرمانطةكة طةيشتووة بة هؤى كةمتةرخةمى ياخود سةرثَيضى كردنى ياساو ثةيِرةو 

 .و ِرَيرمايةكانةوة 

ةند ياخود ييةنى ثةيوةنديدار بكات بؤ تؤماركردنى داواى مةدةنى بةو سةرثَيضية داوا لة وةدارةتى تايبةمت -5
داراييانةو بة دوا داضوونى لة دادطاى تايبةت ، ديوانيش هةَلبستَى بة دانى دانيارى بة ييةنى ثةيوةنديدار لة سةر 

كى ديوان بؤى هةية سةرؤكايةتى ئةو سةرثَيضية لة كاتى جَيبةجَى كردنى، بة سةرثَيضى دارايى دادةنرَيت و سةرؤ
 .ئة جنومةنى نيشتمانى ىَل ئاطادار بكاتةوة

سةرؤكى ديوان بؤى هةية داواى ياسايى تؤماربكات يى داواكارى طشتى ِراستةوخؤ لة سةر ئةو كةسانةى تاوانى  -2
 .داراييان ئةجنامداوة ، ئةطةر وةدارةت وييةنى ثةيوةنديدار هةَلرةستان بةو كارة

كى ديوان بؤى هةية لة كاتى ثَيويستدا بانطَيشت ياخود ميواندارى هةر ييةنَيكى ذَير كوكمى ضاودَيرى سةرؤ -1
دارايى بكات بؤ ئامادة بوون لة كؤبوونةوةكانى ئة جنومةن  سة بارةت بةو بابةتانةى ثيوةندى هةية بة كارى 

 .فةرمانطةكةيةوة

شَيوةيةى بِريارى لة سةر دةدات فةرمانبةرانى ككومةت و  سةرؤكى ديوان بؤى هةية لة كاتى ثَيويست و بةو -2
شارةدا بة شدارى ثَى بكات لة كارى ضاودَيريداو ثاداشت و كرَييان بؤ خةرج بكات بةرامبةر بةو خزمةتانةى 

 .ثَيشكةشى دةكةن بة ثَيى ياساو ِرَيرمايية ثةيِرةو كراوةكان

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك خليل فةرموو

 :ز خليل ابراهيم حممدَيبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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 الفصل السادس
 صالحيات رئيس الديوان

لغرض تنفيذ هذا القانون ولضمان سالمة االجراءات اليت ترتتب على نتائج أعمال الرقابة املالية، : 14املادة 
 :لرئيس الديوان االختصاصات والصالحيات اوتية

الية وطلب تقديم أية ايضاحات أو معلومات ممـن تـرى أكتشـاف املخالفـة متوقفـًا      التحقيق يف املخالفات امل :أواًل
 .على التحقيق معه سواء كان من العاملني يف الدائرة أو غريهم

تنحية املوظف عن وظيفته مؤقتًا أو سحب يـده كلمـا اقتضـت ذلـك سـالمة التحقيـق والرقابـة أو عنـد          :ًثانيا
رفات خمالفـة نحكـام هـذا القـانون أو القـوانني واالنظمـة أو التعليمـات        ظهور خمالفـة أو جرميـة ماليـة أو تصـ    

 .املالية النافذة
اىل جلنة حتقيقية تشـكل يف وزارتـه   ( خمالفة مالية)للرئيس أن يطلب من الوزير املختص إحالة املخالف  :ثالثًا

 . أو فرض العقوبات االدارية عليه
قيق فيها، أن يطلـب مـن الـوزير املخـتص تضـمني املوظـف بانضـرار        للرئيس يف القضايا اليت ينتهي التح :رابعًا

 .اليت تكبدتها الدائرة بسبب أهماله أو خمالفته للقوانني واالنظمة والتعليمات املرعية
الطلب من الوزارة املختصة أو اجلهات املعنية إقامة الدعاوى املدنيـة باملخالفـات املاليـة ومتابعتهـا لـدى       :خامسًا

ختصة على أن يقوم الديوان بتزويد اجلهة املعنية مبا لديه من معلومات عن تلك املخالفات ويف حالة احملاكم امل
عدم تنفيذ ذلك من قبل الوزارة املختصة يعتـرب خمالفـة ماليـة علـى الـوزارة املعنيـة ولـرئيس الـديوان اعـالم          

 .رئاسة جملس الوطين بذلك
 .ى القائمني جبرائم مالية لدى االدعاء العام مباشرًةلرئيس الديوان إقامة دعوى قانونية عل :سادسًا
لرئيس الديوان دعوة أو إستضافة أية جهة خاضعة لرقابة الديوان حلضور اجتماعات اجمللس يف االمـور   :سابعًا

 .املتعلقة بها
شراكهم يف لرئيس الديوان االستعانة مبوظفي احلكومة أو اخلرباء عند احلاجة وبالصورة اليت يرتئيها ال :ثامنًا

العمل الرقابي وله صرف املكافأت واالجور هلم لقاء اخلدمات اليت يقدمونها وفـق القـانون والتعليمـات املعمـول     
 .بها

 .تَيبيريةكى لةسةر ئةو ماددةية نية ليذنةى ياسايى هيض
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .دلَير ِراى ليذنةى دارايى ضية؟ فةرموو. كاك د
 :قى شاوَيس اعيل كدلَير ا.دَيز بةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

) هةية بكرَيت بة ( بؤى هةية) ، هةرضى 4و  5و  6دا بِرطةكانى  14ليذنةى دارايى ثَيى ضاكة لة ماددةى 
، ضونكة سةرؤكى ديوان ثَيويستة لةو كَيشانةى لَيكؤَليرةوةى تَيدا كؤتايى هاتووة، داوا لة وةدير بكات، (ثَيويستة

 .ةبَيت، بة ِراستى ثَيويستة ئيلزام بكرَيت ئةوة، دؤر سوثاسنةك بؤى ه
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 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
 .كاك حممد فةرموو

 :َيز حممد رفعت عبدالرمحنبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

وة ، سةرؤك بؤى هةية لةو كَيشانةى لَيكؤَليرةوةى تَيدا كؤتايى هاتو) دا كة هاتووة 6من ثَيشريار دةكةم لة بِرطةى 
داوا لة وةديرى تايبةت بكات فةرمانبةر غرامة بكات بةو ديانةى بة فةرمانطةكة طةيشتووة بة هؤى كةمتةرخةمى 

، باشة كة كؤبوونةوة تةواو بوو ئةو فةرمانبةرة لةسةرى (ياخود سةرثَيضى كردنى ياساو ثةيِرةو و ِرَيرمايةكانةوة
ت بة قةدا، بؤ ئةوةى بة طوَيرةى ياسا سزاى خؤى وةربطرَيت؟ ئيسثات بوو، كة سةرثَيضى ياساى كردووة، بؤ نةدرَي

 .نةك بة تةنها بة غةرامة بَيت، دؤر سوثاس
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك فرست فةرموو
 :َيز فرست امحد عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

سـحب  (. )مؤقتـًا أو سـحب يـده    تنحية املوظـف عـن وظيفتـه   )لة نوسخةى عةرةبى كة دةَلَيت  8لة فةقةرةى 
خؤى تةحنيةى موةدةفة، لة قةوانيرى نةوافز نةهاتووة، داوا  دةكةم هـةر سـةكبى يةدةكـة مبَيرَيـت     بة( يده

ئيقامـةى دةعـوا يى مـودةعى عـام ناكرَيـت، يـان داوا لـة مـودةعى عـام           4باشرتة، خاَلَيكى تـر لـة فةقـةرةى    
 .وا يى كاكمى تةكقيق موباشر دةكرَيت، دؤر سوثاسدةكرَيت ئيقامةى دةعوا بكات يان ئيقامةى دةع

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .كاك كريم فةرموو
 :َيز كريم حبرى عبداللةبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

لـرئيس  )كـة دةبَيـت بـةو شـَيوةية بَيـت       4بةِراستى ئـةوةى مرـيش هـةر تةئيـدى كـاك فرسـةتة لـة بِرطـةى         
دةبَيت بةو شَيوةية ( لى مرتكب اجلرائم املالية لدى احملاكم املختصة مباشرةالديوان حتريك دعوى جزائية ع

 .بَيت، دؤر سوثاس
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

مويكةدةى ئةوة بكةن لة عةرةبيةكة وةكو كورديةكة نةهاتووة، ضونكة ئةوةَل جار واجبـى وةديـرة ئةطـةر    
 .نةيان كرد

 .كاك سةردار فةرموو
 :دؤ هةركيؤب َيز سةردار صباحبةِر
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
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وةَلآل تَيبيرى ئةوةى مريش هةر قسةكانى كاك فرست بوو، بةآلم دووبـارةى دةكةمـةوة لةبةرئـةوةى فكـرةى     
ترى تَيداية، يةكةم شت ئةوة ِراستة يى ئيدعاى عام تةكريكى دةعوا ناكرَيـت يى قـةدا دةكرَيـت، دةكرَيـت     

، ثَيشـريارى  (مرتكـب جـرائم  )نية، بَلـَى  ( قائمني جبرائم ماىل )، خاَلَيكى تر (امبواسطة االدعاء الع)بطوترَيت 
من ئةوةية دةبَيت، مودةعي عامَيك يان ئةندامَيكى داوكـارى طشـتى ئيرتيـداب بكرَيـت بـؤ ديـوانى رةقابـةى        

طوترَيـت  ب 4ماىل، بؤ هةستان بةو ئةركانة ، ئةويش تةكريكى بكات، بؤية مـن ثَيشـريار دةكـةم، لـة بِرطـةى      
لرئيس الديوان اقامة دعوى قانونية على املتهمني بارتكاب اجلرائم املالية بواسطة عضو االدعـاء العـام الـذى    )

 دؤر سوثاس ،(ينتدب اىل الديوان لدى احملاكم املختصة
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

 .سؤدان خان فةرموو
 

 :سؤدان شهاب نورىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

و ئةم شتانة، ئَيمة ( بؤى هةية)و ( لرئيس)ش ثشتطريى لة بؤضوونةكانى ليذنةى دارايى دةكةم، با هةرنةَلَيني مري
دةبَيت تةواوى سوَلتة بدةيرة دةست رةقابةى ماىل، لةبةر ئةوة دةبَيت بَلَيني ثَيويستة ئةو وةديرة بةرَيزةى كة 

ا ئةوة بكات، يةعرى دؤر تةشديد بكةين لةسةر ئةوةى كة ليذنةى رةقابةى مالية، ئةطةر موخالةفةى ماىل هةبوو ب
هاتووة ( بؤى)ئةمان دةبَيت كةسانةيان هةبَيت و سوَلتةى تةواويشيان هةبَيت، لة هةموو شوَيرَيك دا كة دةَلَيت 

 .يبربدرَيت، با ئيلزام بكرَيت( بؤى هةية)ئةو 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بؤى )فةرقي دؤريان هةية، ( بؤى هةية)و ( جيب) ةدانيةو بِرَيكيش كةساسة من نادامن با تَيطةيشترةكةى دمان
كةسرت كرد بةو، ( جيب)بؤ ئةو دةسةآلتة دةبَيت كة خةَلكى تريش هةمان دةسةآلتيان هةية، تؤ كة طوتت ( هةية

كةضى ئةمة ئيشى وةديرة، ئيشى جيهةى موختةسى ترة بؤية دةَلَيت بؤى هةية ئةطةر وةديرةكة ثَيى 
لةنط دةبَيت ئةوة، لة بؤ مةعلومات لةبةر ( جيب)ةَلرةستَيت، لَيرة بؤى هةية دؤر دةقيق هاتووة، ئةطةر بَلَيى ه

 .ئةوةى دوو كةس مويكةدةى دا، ناد ناد خان فةرموو
 :نادناد حممد عبدالقادرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لة فةرمانبةر دةكردرَيت، ئةى ئةطةر هاتوو لة كاَلةتَيك دا  وةكو من دةيبيرم لةو فةقةراتانة دةيبيرم، دياتر باس
 .خودى وةدير يان ئةوانةى بة ثلةى وةديرن شتيان لةسةر ئيسثات بوو لةو كاَلةتانة دا ضى دةكرَيت؟ سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ئةى جةنابت ضى دةكةى؟ ئةندامى ثةرلةمان ئيشى ضية؟ ظيان خان فةرموو

 :سلَيمان كاجى بشار ظيانَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .هةية 4من تَيبيريم لةسةر خاَلى 
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لرئس الديوان اقامة دعوى قانونية على مرتكيب على )ى دةطؤِرَيت، 4دؤر سوثاس، كةواتة ئةو ماددةية بِرطةى 
، بة كوردييةكة ئةو (الوزارة او اجلهة املختصة بذلك متهمي اجلرائم املالية بواسطة االدعاء العامل اذا مل تقوم

جوملةية باش هاتووة، ئةوةي كاك فرست وتي، سحب اليد، بةتةنها ترحية، نة لةبةر ئةوةي ترحية نية لةقانوندا، 
با ترحية يبدرَيت، دةخيةمة دةنطدانةوة ئةو دوو طؤِرانكاريية، كَي لةطةَلَيس؟ بادةسس بَلردكات، كَي 

 .انية؟فةرموون، بةكؤي دةنط قةبوَل كرا، بؤ مادةي دواترلةطةَلد
 
 
 

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةر ناكؤكيــةك كةوتــة نَيــوان ديــوان و ييــةنَيك كــة كةوتبَيتــة ذَيــر  كــوكمى ديــوانى طــئة :مــاددةى كةظــدةم
ن بــؤى هةيــة كَيشــةكة خباتــة بــةر دةم  ســةرؤكى ديــوا ،ضــاودَيرى داراييــةوة خؤيــان بؤيــان يةكالنةكرايــةوة 

 .كوردستان بؤ يةكال كردنةوةى ييئةجنومةنى نيشتمان
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
إذا وقع خـالف بـني الـديوان واحـدى اجلهـات اخلاضـعة للرقابـة ومل يـتم حسـمه بينهمـا            :املادة السابعة عشرة

 .وضوع على رئاسة اجمللس الوطينمباشرة فلرئيس الديوان عرض امل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة تةبيعية كةس قسةي لةسةر هةية؟ كاك رشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ضـونكة قةديةكـة   الحالتـه اىل جملـش شـورى االقلـيم للبـت فيـه      من ثَيشريار دةكةم لةطةَلي ئيزافة بكرَيـت،  
واَلةي مةجليسي وةتةني دةكرَيت، ئَيرة خؤ جيهةي قةدائي نية تةماشاي ئةو مةودوعةبكات هةر دةبَيت هة

جيهةيةكي قةدائي كوتـايي بةمةودوعةكـة بَيرَيـت، ئَيمـة مةجليسـي شـوراي هـةرَيمان هةيـة، دةكرَيـت ئـةو           
 .، دؤر سوثاسمةسةلة ئيحالةي مةجليسي شوراي ئيقليم بكرَيت لةبةر ئةوةي قةراري نيهائي بدات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة ومتـان ئـةو رةقابـة رةبـس بةثةرلةمانـةوة هةيـة        : مةجليسي شوراو ئيستيشاري رةبتيان هةية، يةكـةم 

مةركةلةيةكــة ئةطــةر ثةرلــةمان و ريئاســةتي ثةرلــةمان تــواني كــة ي بكــات ئــيرت بــؤ بضــَيتة مةجليســي  
ي كردبَيت، خيالفَيكي قانونية، خيالفَيكـي ئيداريـة ئةطـةر لَيـرة     ئيستيشاري، شكات نية، تةرةفَيك نية شكات
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ضارةسةر بكرَيت مةككةمةي ناوَيت، ئةطةر نةكرا ئةو وةختة مةودوعةكة دةبرَيتـة ئـةوَي، غَيـر مـةفرودة     
 .بكرَيت، كاك كريم فةرموو

 :م حبري عبداهللبةِرَيز كري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةنطي لةسةر درا كة ديواني رةقابـة بةئةجنومـةني نيشـتمانيةوة رةبـت بكرَيـت،       لةمادةكاني ثَيشوو ئَيمة وا
 .لَيرةدايش بةهةمان شَيوة بؤ ئةوةي عةرد بكرَيت لةسةر ئةجنومةني ئيشتمانيي و، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت بَيرـة جةلسـةي   ئةوة فةرقي هةية كـاك كـريم، تـؤ ئةطـةر لَيـرة بَلَييـت مـةجليس، مـةعراي ئةوةيـة دةبيَـ          

كؤبوونــةوة، ئةطــةر بَلــَيني ريئاســة، يــةعين هةيئــةتي ريئاســة كــة ي خيالفةكــة رةنطــة بكــات وثَيويســت   
بةجةلسة ناكـات، رةئيةكـة دةيـدات وتـةواو، دؤر فـةرقي هةيـة لةطـةَل ئـةوةي تـر، تـةواو، موناقةشـة تـةواو             

لةطةَلَيدا نيـة؟ بةئةكسـةريةت وةرطـريا، بـؤ      دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ دةسس بَلردكات، فةرموون، كَي
 .مادةي دواتر

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 كوكمة كؤتاييةكان
 :  ماددةى هةذدةم

ثَيش ئةوةى سةرؤكى ديوان كارو دة سةَيتةكانى ئةم ياساية ثيادة بكات، ثَيويستة لة بةردةم ئةجنومةنى  -1
 .دا سوَيردى ياسايى خبواتى كوردستانينيشتمان

هةردوو جَيطرةكانى سةرؤك و بةرَيوةبةرة طشتيةكان و ياريدةدةرةكانيان و سةرؤكى دةستةى ضـاودَيرى   -8
و ئةوانةى بـةو ثلةيـة دَيـن ثَيؤيسـتة ئـةو سـوَيردة ياسـايية خبـؤن لـة بـةر دةم ئةجنومـةنى ضـاودَيريدا كـة              

تة ئامــادة دةكرَيــت و تيايــدا ثابةنــد بوونيــان بــة      لةييــةن ئةجنومــةنى ضــاودَيريةوة بــؤ ئــةم مــة بةســ      
ثرنسيثةكانى ثيشةى ضاودَيرى و ئةجنامدانى بة شَيوة يةكى بَى ييةنانةو دةرخسترى هـةموو ئةوانـةى كـة    

 .بة ثَيويستى دةدانن بؤ بةرد راطرترى ئاستى ضاودَيرى دارايى لة هةرَيم
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
 االحكام اخلتامية

 :املادة الثامنة عشرة
ــوطين          -1 ــس ال ــام اجملل ــؤدى ام ــانون ي ــذا الق ــررة به ــه وصــالحياته املق ــديوان اعمال ــيس ال ــوىل رئ ــل أن يت قب

 .الكوردسانى اليمني القانونية
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نـًا  يؤدى نائب رئيس الديوان واملدراء العامون ومعاونوهم ومن هم بدرجتهم ورؤساء اهليئـات الرقابيـة ميي   -8
قانونيًا أمام جملس الرقابة ُتعد من قبل اجمللس هلذا الغرض قبل ممارستهم أعماهلم وتتضمن االلتزام مببـادئ  

 .مهنة الرقابة وأدائها حبيادية والكشف عن كل ما يراه ضروريًا لرفعة ومكانة الرقابة يف االقليم
 .هيض تَيبيريمان نية

 :دلَير ا اعيل كقي شاويس. بةِرَيز د
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .ئَيمةيش هيض تَيبيريةكمان نية جةنابي سةرؤك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شكرية فةرموو. ناوةكان دةخوَيرمةوة، د
 
 
 

 :بةِرَيز شكرية رسول ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيـت سـوَيرد خبـوات، ئـةي     لةم خاَلةدا من تَيبيريةكم هةية، دةَلَيت سةرؤكي ديـوان لةبـةردةم ثةرلةمانـدا    
خيـول هيئـة اجمللـس    : نائيبةكةي، بؤية من ثَيشـريار دةكـةم ئةطـةر ئـةم دوو خاَلـةي بـؤ ديادبكرَيـت، يةكـةم        

خيـول رئـيس الـديوان صـالكية     : ، دووهةمالوطين صالحية تعيني نائب الرئيس او املدراء العامون يف الديوان
 .ري ثَي بكرَيت، دؤر سوثاسمرتسيب الديوان، ئةطةر ئةو ثَيشريارانةم كا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نوري فةرموو. د
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويستة دةقي سوَيردةكة لةم ماددةيةدا دةست نيشان بكرَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نادناد خان فةرموو

 :عبدالقادربةِرَيز نادناد حممد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوريم هةبوو، كة دةبَيت دةقي سوَيردةكة هةبَيت، دؤر سوثاس. مريش بةهةمان شَيوة رةئي د
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شتيشــةوة، لــةخاَلي دووهةمــدا كاتَيــك كــة جَيطــري   مرــيش هــةمان رةئــي ئــةوامن هــةبوو، بةئيزافــةي يــةك 

سةرؤكي ديوان لةطةَل بةِرَيوةبةرة طشتيةكاندا سـوَيرد دةخـؤن، دةبَيـت بـةئاطاداري ثةرلـةمان بَيـت، يـةعين        
ــت، دؤر      ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان يــةكَيك دةكاتــة نوَيرــةري خــؤي لــةو رؤذي ســوَيرد خؤاردنــدا ئامــادة دةبَي

 .سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .ناصح فةرموو. د
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مريش هةمان تَيبيرـيم هـةبوو دةربـارةي سـوَيردة ياسـايةكة، كـة مـةفرودة هـةبَيت، ناكرَيـت ئـةوة موبهـةم            

 .سوثاسمبَيرَيتةوة، ضونكة سوَيردي ياسايية، كة سوَيردي ياسايش ئةبَيت دةقةكةي هةبَيت لَيرة، دؤر 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :دؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نـوري و برادةرانـي تـريش، مـن ثَيشـريارَيكم هةيـة بـؤ        . مريش هةمان تَيبـيين بـرادةرامن هـةبوو، ئـةوةي د    
ردةكة دةخــوات، دةبَيــت قةســةمةكة  ضــونكة وتيــةتي لــةثَيش ثةرلــةمان ســويَ : قةســةمةكة، يــةعين يةكــةم

اقسـم  : ، يةعين بؤ منوونة دةتوانني بَلـَيني يؤدي اليمني القانونية التالية: دياربَيت، يةعين لة نهايةتي بَلَيني
، دةكرَيـت ئيزافةيــةكي تــريش  بـاهلل العظــيم وبكـل مبــادئي ان اؤدي مهـامي بكــل اخــالص ونزاهـة واســتقالل    

 .وانني، دؤر سوثاسوالتزم بكل الق: بكرَيت بَلَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سعد الدين فةرموو
 :عبداهلل مولودمالسعد الدين مالبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وتتضــمن، يعــين مــاذا يتضــمن االلتــزام مببــادئ مهنــة الرقابــة وادائهــا حبياديــة : لةفةقــةرةي دووهــةم دةَلَيــت

ة لَيرة دةتواني هةر ئةوة لةفةقةرةي يةكةميشدا بَيت لةدمين ئةو دوو ، ئةووالكشف عن كل ما يراه ضروريا
ومعاونوهم، يةعين موعاويرـةكان ئيجـاب   : سةترةي قةسةمةكة دةردَيت، وة رةئي دووهةم ئةوةية كة دةَلَيت

 .، دؤر سوثاسرئيس الديوان واملدراء العامون ورؤساء اهليئاتناكات، تةنها 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةي لةريقابة بَيت دةبَيت سوَيرد خبوات، ضونكة مةسـئوليةتة، سـوَيردةكة وةكـو ئامـاذةي ثـَي كـرا راسـتة        ئة
 .دةبَيت لةنةصةكةدا هةبَيت، دةكرَيت نةفس نةصي سوَيردي وةدير لَيرة دابررَيت، كاك خليل فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يــؤدي موظفــوا الــديوان عنــد اول : ، ئــةوة بــةو شــَيوةية8004/8001ةي عَيراقــي ئــةوةي مةشــريعي ثــِرؤذ
اقسم باهلل العظيم ان اقوم مبهام وظيفيت بصدق وامانة واخـالص وان اطبـق القـوانني    : تعينهم اليمني التالية

علـى   واالنظمة والتعليمات بامانة ونزاهة وحياد واحافظ على اسـتقالل الـديوان وحيادتـه وكرامتـه واحـافظ     
اسرار العمل واحرتام القواعد واالخالقية واملهنية اليت تنظم شؤون الوظيفة واملهنـة والتـزم بهـا واهلل علـى مـا      

 .اقول شهيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةراسس ئةمة درَيذة، من شتَيكم نووسيوة غةيري ئةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيت، درَيذ بَيت، كاكة ئةوة مادةكة واي لَيـدَيت، ئـةو سـوَيردةيش داخيـل     درَيذبَيت دؤر باشرتة، با هةروا مبَير
قبل ان يتوىل رئيس الديون اعماله وصالحياته املقررة يف هذا القـانون يـؤدي القسـم القـانوني امـام      : دةكرَيت

دةخوَيررَيـت،  سةيريكة خوَيررايةوة، : يةكةمالعراق، اليمني القانونية التالية،  –اجمللس الوطين الكوردستاني 
 .فةرموو كاك باردان

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بِرطةيةك ديادبكرَيت بؤ ئةم مادةية كة سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي تةرشيح دةكرَيت سـةر بةكوتلـةي   
 .نةبَيت هةميشة، بكرَيت بة بِرطةيةك، دؤر سوثاس رئيس وزراء

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
عيالقةي بةئةوةوة نية، ئيختياري شةخسي رةئيسي ديوان كـة با ـان كـرد مواسـةفاتي هةيـة، دواجـار لـةم        
كوتلةية بَيت يان لةو كوتلةية بَيت، كة بووة رئيسي ديوان دةبَيـت موسـتةقل بَيـت، دةبَيـت سـةر بـةخؤيش       

 .بَيت، رةضاوي كؤمةَلَيك سروور دةكرَيت، فةرموو كاك ناصح
 :رمضانناصح غيتور . ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن ئةو سوَيردةي كةوا مامؤستا خليل خوَيردةوة، شـتَيكي باشـة، بـةآلم ئةطـةر وشـةي عةدالةتيشـي بـؤ        

 .دياد بكرَي، ثَيم واية باشرت دةبَيت، ضونكة دةرورية، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئةوة هةمووي، دةخيةمة دةنطةوة ئةو طؤِرانكاريانةي كـة موافةقـةتان بـؤ    خؤ كاكم نية كاكة ئةوة، ئةرقام
كـرد، لةطـةَل تـةدمني كردنـي، كــَي لةطـةَلَيس؟ دةسـس بَلرـدكات، كــَي لةطةَلدانيـة؟ فـةرموون، بـةكؤي دةنــط           
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وةرطريا، تةبعةن ئةطةر خيالف بوو كوردييةكـة ئةصـلة، تكايـة ضـونكة لةعةرةبييةكـة هةنـدَيك نـةهاتووة،        
ندَيك كةليمة لةبريضووة، بؤية يةكةمني جارة كوردَيكة دةبَيتة ئةصل، انشْا اهلل هةموو ثِرؤذةكامنـان واي  هة

 .لَي دَيت لةئايردةدا، بؤ مادةي دواتر
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و ســةرؤك و ئةنــدامانى ســةرؤكى ديــوان و هــةردوو جَيطرةكــةى و ســةرؤكى فةرمانطــةكان  :مــاددةى نــؤددةم
بؤيان نية هيض كارو ثيشةيةكى  ،دةستةكانى ضاودَيرى خؤيان بؤ ئةرك و كارى فرمانةكةيان تةرخان دةكةن

وك و وترةوةى وانةو  ثَيشـكةش كردنـى  ِراوَيـذ لـة دواى     وجطة لة دانان و باَلوكردنةوةى ثةرت  ديكة بكةن،
 .دةوامى ِر ى

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

خيصص كل من رئيس الديوان ونائبيه ورئيس الدوائر ورئيس وأعضـاء هيئـات الرقابـة     :املادة التاسعة عشرة
جهودهم ملهمات وأعمال وظائفهم والجيـوز هلـم االشـتغال يف أي عمـل ومهنـة اخـرى عـدا تـأليف ونشـر الكتـب           

 .مسيوالقاء احملاضرات وتقديم االستشارات بعد الدوام الر
 .دؤر سوثاسنائبه،  دةبَيتة، ونائبيهليذنةي ياسايي هيض تَيبيريةكي نية، بةآلم ئةو 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دلَير فةرموو. ئةوة دياد نية ئةو مادةية، دةخيةمة دةنطةوة بؤ يبردني، د

 :دلَير ا اعيل كقي شاوَيس. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئـةم  : وةكو ليذنةي دارايي وئابووري، ثَيمان ضاكة ئةم مادةية مبَيرَيتةوة، ضونكة يةكةمبةراسس ئَيمة 
دةدطاية ديواني ضاودَيري دارايي ديوانَيك و دةدكايةكي دؤر دؤر طرنطة، دةدطايةكة ئـةبَيت فةرمانبـةرةكاني   

وتةفـةريَ بـن بـؤ ئـةم كـارة،      بةتايبةتي، سةرؤكي ديوان و جَيطرةكةي و بةِريوةبةرة طشـتييةكاني ئـةبَيت م  
لةبةر ئةوة ئةبَيت ئةمة وةكو مادةيةكي ياسايي لةياساكةدا هةبيت، ئَيمة بةدةروري دةدانني، جطة لةوةيش 
ئَيمة لةمادةي ثاددةدا ئةو دةر ماآلنةمان تةرخان كرد بؤ فةرمانبةرةكاني ئةم دةدطاية، بؤية ئَيمة ثَيشـرياد  

كؤتـايي مادةكـةدا بِرطةيـةكي تَيدايـة دةَلَيـت، ثَيشـكةش كردنـي راوَيـذ         دةكةين وةكو ليذنـةي دارايـي كـة لـة     
لةدواي دةوامي رة ـي، دةبَيـت ئةمـة يبـدرَيت، ضـونكة ئـةو مودةفانـةي، ئةوكاديرانـةي ضـاودَيري دارايـي           
ئةطــةر هــاتو راوَيــذكاري دارايــي و ذمَيرياريــان كــرد ئــةو وةختــة مامةَلــة لةطــةَل كؤمثانيــاو لةطــةَل كؤمةَلــة  

َلكَيكدا دةكةن كةلة موستةقبةلدا ئةمان موكاسةبةيان نةكةن و ئـةمان ضـاودَيري مةسـةلة دارايـةكانيان     خة
دةكةن، ئـةبَيت ئـةم مادةيـة مبَيرَيـت و ئةوبِرطةيةيشـي لـَي يبـدرَيت، ئَيمـة دؤر دؤر ثَيمـان ضـاكة، دؤر دؤر           

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةقةرةية هةر دةبَيت يبدرَيت، ضونكة تةئكيدمان لةسةر كردوةتةوة، كاك ئةطةر ئةو مادةية مبَيريت، ئةو ف 
 .شَيخ بايز فةرموو

 :م بؤ كاروباري دارايي و ئابووريوةديري هةرَي/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َلَيـت، خيصـص، خـؤي    مريش هـةمان تَيبـيين ليذنـةي دارايـيم هةيـة، بـةآلم لَيـرة لـة نةصـةكةيدا هـاتووة دة          
 .تةفةرغ باشرتة، يتيترغ، لةبةر ئةوةي خؤي دةبَيت تةفةروغ بكات، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةكوردييةكةي دؤر باشرت هاتووة، دةخيوَيرمةوة بـةكوردي، لةطـةَل ئـةو موقتةرةكـةي ليذنـةي دارايـي ثـَيم        

ــة    ــا بيخوَيرم ــة، ب ــت لةموناقةش ــكيلةتان نامَيرَي ــة موش ــت  واي ــة دةَلَي ــة ك ــوان و  : وة بةكوردييةك ــةرؤكي دي س
ــةرك و         ــؤ ئ ــان ب ــاودَيري خؤي ــتةكاني ض ــداماني دةس ــةرؤك و ئةن ــةرمانطاكان و س ــةرؤكي ف ــةي وس جَيطرةك
فةرمانطةكةيان تةرخان دةكةن، بؤيان نية هيض كارو ثيشةيةكي ديكة بكةن جطـة لـةدانان و بآلوكردنـةوةي    

ةبرَيت؟ وترةوةي وانة بؤ يبدرَيت؟ موكادةرات دةدات لةدانكو، بـؤ  ثةرتووك و وترةوةي وانة، ئةوةي تر يد
 .يبدرَيت؟ فةرموو كوَيستان خان

 
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةتوانَيت لـةموقابيلي موكـادةرةدا ثـارة    : من ثَيم واية وترةوةي موكادةراتيش يبدرَيت، لةبةر ئةوةي يةك

كة لةثَيشرت لةسةدا ثةجنا موخةسةسامتان بؤي دانـاوة، دةكرَيـت لـةرَيطاي ئـةو موكادةراتـةوة دؤر      وةرطرَيت 
 .مةعلوماتي نهَيين وطرنط بة خوَيردكارةكاني بدات لةدانكؤ، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي كـة لـةوَي ئـيش    دةداني ضؤنة، ئةوة ئةسرار نية دؤر جار ثَيويستيمان هةية بةخيربةو ئـةدمووني ئةوانـ  

دةكةن، جاميعة ثَيويستيةتي، لَيرة ثَيويستيمان ثَييةتي، ئةطةر لَيرة بةقانون مةنعيان بكـةين دوايـي خـؤت    
داواي ئيستيشارةتَيكيان لَيبكةي نابَيت، قورسـة بةراسـس، ئةوةندةيـة، ئـةوةي تـر يـةعين ثَيشـكةش كردنـي         

ن كرد لةسةر ئةوة، ئةوة كوردييةكة دةخوَيرمةوة بةشةتب راوَيذ لةدواييدا ئةوة ديادة، ثَيم واية دؤر قسةما
 .كردني ئةوة، فةرموو كاك كريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسس من ئةوةي يمة هةر ئيستيسرائَيكة هةمووي يبدرَيت لةبةر ئةوةي تةئلييتي كتب، مةسةلةي ئةوة، 
ةطةر باسيش نةكرَيت دةتوانَيت كتاب دانَيت مةنعي تَيدا نية، بةآلم مةسةلةي ، ئاالشتغال يف اية مهنة اخرى

و مةســةلةي دانــاني ئيستيشــارات بةراســس ئــةوة مةترســي تَيدايــة، يبــدرَيت باشــرتة، دؤر    القــاء احملاضــرات
 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـــوان وجَيطرةكـــةي و ســـةرؤكي ســـةرؤكي د: كوردييةكـــةي موتـــابيقي عةرةبيةكـــة دةكـــةم ودةخوَيرمـــةوة

فةرمانطاكان و سةرؤك و ئةنداماني دةستةكاني ضاودَيري خؤيان بؤ ئةرك و كاري فةرمانطةكـةيان تـةرخان   
دةكةن، بؤيان نية هيض كارو ثيشـةيةكي ديكـة بكـةن جطـة لـةدانان و بآلوكردنـةوةي ثـةرتووك و وترـةوةي         

انوني و ليذنـةي دارايـي، هـي ليذنـةي دارايـي بـوو،       وانة، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطـةوة، موقتـةرةكي ليذنـةي قـ      
ليذنةي ياسايش تةئيدي كرد، وة كاك فرسةتيش تةئيدي كرد، جةنابي وةديريش تةئيدي كـرد، بـةو شـَيوة    
دةخوَيرمةوة، دةبَيتة ئةساس، كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكات تكايـة، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة       

 .، تكاية بؤ ماددةي دواييدؤريرةي دةنط وةرطريا
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةى بيستماد
بة دواداضوونى ياسايى ناكرَيت بةرامبةر سةرؤكى ديوان ثَيش وةرطرترى ِرةدامةندى سةرؤكى ئة  -1

ى ضاودَيرى و جنومةنى نيشتمانيي كوردستان سةبارةت بةو ِرةفتارة ِرة يانةى ئةجنامى دةدات لة كار
 .وردبيريدا

ىَل ثَيضيرةوةى ياسايى ناكرَيت بةرامبةر هةردوو جَيطرى سةرؤكى ديوان و سةرؤكى فةرمانطةكان ثَيش  -8
وةرطرترى ِرةدامةندى سةرؤكى ديوان و بة ئاطادارى سةرؤكى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان سةبارةت 

 .ةجى كردنى كارى ضاودَيرى ووردبيرىبةو ِرةفتارة ِرة يانةى ئةجنامى دةدةن بؤ جَى ب
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة العشرون
الجيوز اختاذ التعقيبات القانونية حبق رئيس الديوان أال بعد احلصول على إذٍن من رئيس اجمللس الوطين  -1

 .رقابة والتدقيقالكوردستانى فيما يتعلق بتصرفاته الرمسية يف أداء مهام ال
الجيوز اختاذ التعقيبات القانونية حبق نائبـ رئيس الديوان ورؤساء الدوائر التدقيقية فيما يتعلق  -8

بتصرفاتهم الرمسية يف جمال الرقابة والتدقيق إاّل بعد احلصول على إذن من رئيس الديوان وبعلم رئاسة 
 .ةسةر ئةو ماددةية، سوثاسهيض تَيبيريةكمان نية، لاجمللس الوطين الكوردستاني، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر دلَير فةرموو

 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. َيز دبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش هيض تَيبيريةكمان نية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
سةبارةت بة بِرطةية يةكةم، من ئةمةوَيت، ئَيمة كةسانةيةكي تةواو بةسةرؤكي ديوان بدةين، بةو جؤرة 

وةكو ئةندام  يتمتع رئيس الديوان، باحلصانة القضائية اليت يتمتع بها اعضاء الربملان،برووسرَيت، 
 .ثةرلةمانَيك، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤر نوري، نيةتةكةت ثاكة وساغيشةو سةليميشة، بةآلم كةسانةي ثةرلةماني فةقةت، بؤ ئةنداماني كاك دك
ثةرلةمانة، بؤ جيهاتي تر نية، بؤ وةدير نية، بؤ كاكم نية، بؤ ئةوان نةوعَيكي ترة، لةبةر ئةوة ناكرَيت، 

اكرَيت كةسانةي بةقانون ئةو كةسانةي ئةدةييَن، وةكو ئةوةي كة مةسئوليةتةكةي جَيطايةتي، ن
 .ثةرلةماني بدةييَن، كاك كةريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس من ثَيشريار ئةكةم، هةر دوو بِرطةكة بكرَيت بةيةك وموافةقةش لةييةن سةرؤكايةتي 
 .ثةرلةمانةوة بَيت، هةردوو بِرطةش بكرَيت بةيةك، سوثاس

 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

وةكو خؤي دةخيوَيرمةوة، كورديةكةش ئةساسة، عةرةبيةكةش وةكو كاك خليل طوتي، دةخيةمة دةنطةوة، 
 .كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكات، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةي دواتر

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةر فةرمانبةرانى راذةى شارستانى و ميالك و بةر دةفتى فةرمانبةران بة س ياساكانى :بيست و يةك ماددةى

 .مةرجَيك ثَيضةوانةى كوكمةكانى ئةم ياساية نةبَيتديوان جَى بةجَى دةكرَيت، بة
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دمة املدنية واملالك وانضباط املوظفني حبق موظفى الديوان، ُتنفذ قوانني اخل :املادة احلادية والعشرين

 .ليذنةي قانوني هيض تَيبيريةكي لةسةر ئةو ماددةية نية، سوثاس. شريطه أن اليكون خمالفًا هلذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دكتؤر دلَير
 :يسدلَير ا اعيل كقي شاو. ةِرَيز دب

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
 .ئَيمةش  هيض تَيبيريةكمان لةسةر ئةو ماددةي نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ماددةية دةخيةمة دةنطةوة، بةو تةعديالتةي كةتَييدا كراوة، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية؟ 
 .دواتربادةسس بَلرد بكات، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةي 

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : و دووةم ماددةى بيست

ثَيكهاتةو فةرمانطةكانى ديوان و ئةرك و ثسثؤِريان بة ثةيرةوَيكى ناوخؤيى ديارى دةكرَين كة : يةكةم 
 . لةييةن ديوانةوة دةردةضآ

رمايى دةر بكات بؤ ئاسان كارى جَيبةجَى سةرؤكى ديوان بؤى هةية بة ِرةدامةندى ئةجنومةن رَي: دووةم
 .كردنى ئة م ياساية

و ثَيِرةوى ديوانى ضاودَيرى دارايى 8000/ى ساَلى ( 16)ياساى ديوانى ضاودَيرى دارايى ذمارة : سَييةم
 .هةَلدةوةشَيتةوة  1666/ى ساَلى ( 818) ذمارة 

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :الثانية والعشريناملادة 
 .حتدد تشكيالت ودوائر الديوان ومهامها وأختصاصاتها بنظام داخلي يصدر عن الديوان: أواًل
 .لرئيس الديوان مبوافقة اجمللس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون: ثانيًا
( 818)رقابة املالية رقم ونظام ديوان ال 8000لسنة ( 16)ُيلغي قانون ديوان الرقابة املالية رقم : ثالثًا
 .ليذنةي قانوني هيض تَيبيريةكي لةسةر ئةو ماددةية نية، سوثاس .1666لسنة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضةوانةي كوكمةكاني ئةم ياساية من ئةَلَيم بِرطةيةكي تر دياد بكةين، بةهيض ياساو دةقَيك كار ناكرَيت، ثَي

 .بَيت، ئةطةر ئةمةش برووسني ئةوةي ماددةي بيست ويةكيش ثَيويست ناكات، بيرووسني،  سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح فةرموو
 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م جيابكرَيتةوة لة سَييةم، سَييةم ماددةيةكي تايبةتي بَيت، من ثَيم واية، ماددةي بيست ويةك يةكةم ودووة

 .باشرتة لةوةي كةوا تَيكةآلو بكرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةديرانة، يان ثةرلةمانة، ديوانَيك بةِراسس من ثَيم واية، اصداري ئةنزمية لة سةآلكياتي، ئةجنومةني 
 .ناتوانَيت نيزامَيك دةربكات، بؤي هةية، تةعليمات دةربكات، بةآلم نيزام ناتوانَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةدطايةكي سةربةخؤية، كةقي خؤيةتي و كةقيشة نيزامي داخلي بؤ خؤي دةربكات، ئةو ماددةية 
داية؟ بادةسس بَلرد بكات، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةدؤريرةي دةنط وةرطريا، تكاية دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَل

 .بؤ ماددةي دواتر
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى بيست و سَييةم 

 .عى كوردستان دا جَيبة جَى دةكرَىئةم ياساية لة ِرؤذى باَلوكردنةوةى لة وة قاي 
  

 :ابراهيم حممد بةِرَيز خليل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثالثة والعشرين

 (. وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكالَيرة ماددةيةك نية، لةهةموو قانونةكاني تردا هةية، 
كَي لةطةَل ئةو موقتةرةكة تادةداية، بادةسس بَلرد بكات؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط هذا القانون، 

وقائع )ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  وةرطريا، ماددةي دواتر كة خوَيرديةوة،
ت، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكا(. كوردستان

 .وةرطريا، تكاية بؤ هؤكاري داناني ئةم ياساية
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكاري داناني ئةم ياساية
، كاراكردني رؤَلي (الشيتافية) لةثَيراوي ثاراستين، دارايي طشس وثتةوكردني برةماي بةرضاو ِرووني، 

عَيراق و بؤ دامن كردني سةيمةتي سيستةمي دارايي وبؤ  –ي ئةجنومةني نيشتمانيي  كوردستان ِريقابةكار
 .ئةمةش كة هةموو، ئةرك ومةسرةفَيك لةبواري دروسس خؤيدا خةرج بكرَيت، ئةم ياساية داندرا
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 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

 تفعي  للدور الرقابي للمجلس الوطين لكوردستان العراقلعامة وترسيخأ ملبدأ الشفافية واحفاظآ على االموال 
 .صرف النفقات يف االوجه املخصصة هلا فقد شرع هذا القانون وضمانآ لسالمة النظام املالي و

 
 
 
 
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةوة، كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلرد بكات، كةواتة ثرؤذةكة هةمووي، لةطةَل ئةسبابي موجيبة دةخيةمة دةن
دةستةكانتان خؤش . كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ياساي ديواني ضاودَيري ثةسةند كرا، دؤر سوثاس

بَيت، بةخَير هاتين، جةنابي وةدير و هةردوو وةديري دارايي وبرادةراني ميوان ئةكةين، كة ماندوو بوون 
بودجة ية بة ئامادة بووني هةردوو وةديري دارايي و ئابووري،  11يَن سةعات لةطةَلمان، دؤر سوثاس، سبةي

 .دؤر بةخَير بَين سةرضاو
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر   
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س    َيري ئةجنومةني نيشتمانيي   سكرت  

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

 2112\4\22رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 10) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 22/4/2112 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     88/6/8002رَيكةوتي  شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( ركووكيكمال كة.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , دســتاني عَيــراقئةجنومــةني نيشــتمانيي كور

 دا 88/6/8002ي ثَيشريوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (10)
 :بةم شَيوةية بَيت

ةييةن كة ل, عَيراق –خسترةِروو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، كؤبوونةوةكةمان دةكةيرةوة، بةرنامةي كار
ــة   ــةكاني بِرط ــةثَيي كوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 80)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه

ومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومـةن بِرياريـدا بةرنامـةي    ي ئةجن1668



 512 

ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة     (11)ي خولي دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (10)كاري دانيشتين 
 :دا بةم شَيوةية بَيت88/6/8002رَيكةوتي 

عَيراق و ياساكةي، كة لة ييةن ئةجنومةني  –ردستان خسترةِروو و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كو -1
 .وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك سةركيس ئاغا جان وةديري دارايي و ئـابووري، شـَيخ بـايز وةديـري هـةرَيم      
م بـؤ  بؤ كاروباري دارايـي و ئـابووري، كـاك عو ـان شـواني وةديـري ثالنـدانان، كـاك سـةعد وةديـري هـةريَ           

كاروباري ثةرلةمان، كاك رةشيد بريكاري وةدارةتي دارايي و ئابووري دةكةم، دؤر بةخَير بَين سةرضـاو، داوا  
لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةم بـَين لـة شـوَيين خؤيـان دابريشـن، لـة دانيشـتين ثَيشـوو راثـؤرتي          

ثـَيش ئـةوةي بضـيرة سـةر خاَلـةكان لةسـةر       دارايي خوَيردرايةوة، ئةطةر جـةنابي وةديـر قسـةيةكي هـةبَيت     
 .بودجة بةشَيوةيةكي طشس هةر لة شوَيين خؤت دةتواني قسة بكةيت

 
 

 :وةديري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز سركيس ئاغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـةن دَيمـة   بةِراسس ئةطةر لةسةر بودجة روون كردنةوة بكةين، تؤدَيك كاتي دةوَيـت، ئيرجـا ئةطـةر كـةد ب    
 .سةر مةنصة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةرموو كاك سةركيس، ثَيش ئةوةي قسة بكةيت، برييان خستمةوة كة ئةمِرؤ رؤذي رؤذنامةطةرييـة، ئيرجـا   
دوو قســة لةســةر ئــةوة بكــةين، ســوثاس ئــةوةي دةكــةم كــة بــريي خســتمةوة، كــاك ئــارَيزة بــةو ئيعتيبــارةي 

كةقي خؤيةتي هني بكـاتن، ئـةمِرؤ رؤذي رؤذنامةطةرييـة، بـة كةقيقـةت      لَيثرسراوي ليذنةي رؤشربرييية، 
بؤيــة لــة بــريم ضــوو لــة كؤنيترانســي كــة تايبــةت بــة ســةربةخؤيي دةســةَيتي دادوةري لــةوَيوة دَيــم، لــةوَي    
ثريؤدباييم بؤ ناردن، باسيشم كردةوة كة ئةمِرؤ رؤذي دامةدراندني رؤذنامةيـة لـة كوردسـتان، يةكـةم جـار      

امةنووسانة ثريؤدبايي طـةرميان لـَي دةكـةين و باسيشـم كـرد كـة وةخـس ئـةوة هـاتووة، كـة ئـةو            رؤذي رؤذن
دةسةَيتة وةكو دةسةَيتي ضوارةم، دةسةَيتي مرييية مةبةستمة بـة هـةموو بةشـةكانيةوة دةوري كاريطـةري     

كـردن و ثةرلـةمان    ببيرن لةناو كؤمةَلطاي كوردستاندا بؤ خسترةِرووي راستيةكان، بؤ دةسةَيتي جَي بـةجيَ 
 .و دةسةَيتي دادوةري، هوشيار كردنةوةي خةَلك، بةشدار بوون لة ثَيشخستين ئةو كؤمةَلطاية

 :وةديري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز سركيس ئاغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وَيرم، نةك بة ديرارمن هةوَلدةدةم ئةرقامةكان بؤ ئةنداماني ثةرلةمان باشرت روون ببَيتةوة بة دؤير بيخ
 :دؤير بةم شَيوةية( 66226611651)بريتية لة  8002بودجةي طشس عَيراق بؤ ساَلي / يةكةم

 .دؤير( 34285488003)بودجةي تةشغيلي 
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 .دؤير( 13056355656)بودجةي ثالن 
 .دؤير( 1518610864)عيجزي بودجة 

 .ةثِر دةكرَيتةو 8001عيجزةكان لة ثارةي مودةوةري ساَلي 
ــِري     ــة بـ ــراق بـ ــس عَيـ ــةي طشـ ــةكاني بودجـ ــةش  ( 68318541441)داهاتـ ــة لةمـ ــةمَلَيرراوة، كـ دؤير خـ

دؤير ( 51)بةرميلــة، بــؤ هــةر بــةرميلَيك  ( 1100000)داهــاتي نةوتــة كــة رؤذانــة  ( 35342685000)
ك هـةر ديـادةو كةمييـة    8002خاَلي شةشةم لة ياساي بودجـةي سـاَلي   ( 11)كيساب كراوة، بةثَيي ماددةي 

لـةم ديادةيـة، يـان كةميـة     % 11كة رووبـةِرووي خةرجيـةكاني بودجـةي طشـس ئيتيحـادي ببَيتـةوة رَيـذةي        
و 8004هةرَيمي كوردسـتانيش دةطرَيتـةوة، بـؤ ئاطـاداري بـةِرَيزتان لـة ياسـاي بودجـةي فيـدراَلي بـؤ سـاَلي            

طشس فيـدراَل ثةيـدا ببَيـت    تةنيا باس لةوة كرا بوو كة هةر ديادةيةك لة بودجةي ( ج( )13)بةثَيي ماددة 
ئةم ديادةية دةدرَيتة هةرَيمي كوردستان، لة بودجةكاني ساَيني ثَيشووتريش بة هـةمان شـَيوة   % 11رَيذةي 

ئةم خاَلة طؤِرانكاري تيا كرا بةشَيوةيةك كة هةردوو ييةني كةمي و ديادة لة  8001هاتبوو، بةَيم لة ساَلي 
 .هةرَيمي كوردستانيش بطرَيتةوةي %11بودجةي طشس فيدراَل رَيذةي 

ــران و    / دووةم خةرجيــةكاني ســيادي واتــا ســةرؤكايةتي كؤمــارو ئةجنومــةني نوَيرــةران و ئةجنومــةني وةدي
وةدارةتي دةرةوةو وةدارةتي بةرطري و بةِرَيوةبةرايةتي سةفةرو رةطةدنامةو فةرماندةيي هَيزةكـاني سـروور   

دنـة دةرةوةي نــةوتي خـام و ئيلتيزامــاتي عـةرةبي و نَيــو    قـةرةبوو كردنـةوةي شــةِري كوَيـت و خــةرجي نار   
دةوَلةتي، تةسويةي نةقدي قةردةكاني دةرةوةو فةوائيدي قـةردةكاني بـانقي نَيودةوَلـةتي و هـي تـر دةكاتـة       

دؤير بـــــــؤ وةدارةتـــــــي بـــــــةرطري و ( 5018641130)دؤير لـــــــةم مةبلةغـــــــة ( 11243643188)
ي بةِرَيوةبةرايــةتي ســةفةرو رةطةدنامــةو فةرمانــدةيي دؤير بــؤ خةرجيــةكاني تةشــغيل( 1316484803)

 .هَيزةكاني سروور تةرخان كراوة
دياد كراوةتةوة بؤ  8002دؤير بووة، لة ساَلي ( 2664123362) 8001خةرجيةكاني سةروةري لة ساَلي 

ي %11دؤير، كة ئةم ديادةية ديان بة هةرَيمي كوردستان دةطةيةنَيت، ضونكة رَيذةي ( 11243643188)
خـاَلي  ( 11)دؤير، بـةثَيي مـاددة   ( 521088455)ي ديانةكـةش دةكاتـة   %11بؤ كيساب ناكرَيـت، رَيـذةي   

شةشـــةمي ياســـاي بودجـــةي طشـــس ئيتيحـــادي ئةطـــةر موناقةلـــةي خةرجيـــةكاني ســـيادي كـــرا بـــؤ ســـةر  
 دةكرَيتــة ســةر بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان، % 11خةرجيــةكاني طشــس لــة بــِري موناقةلــة كــراو رَيــذةي  

ي هـةمان ياسـادا هـاتووة، كـة سـةرؤك وةديرانـي ئيتيحـادي بـؤي         (11)هةروةها لة خاَلي هةشتةمي ماددةي 
هةية لةطةَل سةرؤك وةديراني هةرَيمي كوردستان لةسـةر خةرجيـةكاني هَيزةكـاني ثاسـةواني هـةرَيم رَيـك       

 .بكةوَيت كة لةطةَل دةستووردا بطوجنَيت
و  8005و  8006اسـاكاني بودجـةي طشـس فيـدراَلي لـة سـاَيني       بـةثَيي ي : خةرجيـةكاني كاكيمـة  / سَييةم
نابَيت ئةم خةرجيانة تةسةروفيان ثَي بكرَيت، مةطةر ثـاش راوَيـذو هةماهـةنطي لـةنَيوان      8001و  8004

وةدارةتةكاني ناوةندي و وةدارةتـة هاوضةشـرةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، بـةَيم نـةك تـةنيا وةدارةتـةكاني          
هةماهـةنطيان نـةكردووة، بـةَلكو تةنانــةت لـة ضـؤنيةتي و ضـةندايةتي خـةرجكراوي ئــةم         ناوةنـدي راوَيـذو  
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ئـةم   8002خةرجيانةش ككومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئاطـادار نةكراوةتـةوة، لـة ياسـاي بودجـةي طشـس          
 ماددةية طؤِراوة بةشَيوةيةك هاتووة، كة تةرخان كراوي كاكيمة نابَيـت تةسـةرويف تيـا بكرَيـت مةطـةر دواي     

راوَيذو هةماهةنطي لةنَيوان وةدارةتي دارايي لة بةغداو وةدارةتة ثةيوةنديدارةكان لة هةرَيمي كوردسـتاندا،  
 :لةمانة ثَيك دَيت 8002خةرجيةكاني كاكيمة بؤ ساَلي 

 .دؤير( 554644441)ي هةرَيمي كوردستان دةكاتة %11كةلوثةلي خؤراك رَيذةي 
 .دؤير( 5100000)خةرجيةكاني كةج 

 .دؤير( 53413150)يين كارةبا كِر
 .دؤير( 68500000)هةيئةي دةعاوي موَلكداري 

 .دؤير( 86385000)كِريين سوتةمةني بؤ وَيستطةكاني كارةبا 
 .دؤير( 114105668)كِريين دةرمان 

ي خةرجيــةكاني كاكيمــة دةكاتــة %11دؤير، كــؤي طشــس رَيــذي ( 11212333)ســةرذمَيري دانيشــتوانان 
ي هــةرَيمي كوردســتان، ئــةو شــَيوةيةي كــة بــؤ دةســت نيشــان كردنــي  %11دؤير، رَيــذةي ( 281526168)

لةييةن ككومةتي فيدراَلي بةكار دَيت بـةم جؤرةيـة، كـة ثـاش كـةم كردنـةوةي خةرجيـةكاني        % 11رَيذةي 
ي بــؤ هــةرَيمي %11ي بودجــةي طشــس فيــدراَل، ئــةوةي كــة دةمَيرَيتــةوة %23كاكيمــة لــة تــةرخان كــراوي 

يـةكَيك بـووة لـة كَيشـةكاني     % 11ستان تةرخان دةكرَيت، لةِراستيدا ضـؤنيةتي ئـةذمار كردنـي رَيـذةي     كورد
ي بودجةي طشس فيدراَلي بة هةرَيمي كوردسـتانةوةش خةرجيـةكاني   %100نَيوان هةرَيم و بةغدا، سةرةتا 

دا جطة لة سيادي و 8004ي بؤ هةرَيم دادةنرا، لة ساَلي %11سيادي و كاكيمة كةم دةكران و ثاشان رَيذةي 
ي بودجـةي عَيـراق كـةم كـردةوة، ئيرجـا      %100ي هةرَيمي كوردستانيشـيان لـة رَيـذةي    %11كاكيمة رَيذةي 

مليؤن ديرار ديان بـة بـةر هـةرَيم كـةوت، بـةَيم لـة       (184552)بؤ هةرَيميان دانا، كة بةمةش % 11رَيذةي 
ئـةم كةموكوِريـة ضارةسـةر كـرا،      8004ةغـدا  سةردانةكةي بةِرَيز سةرؤكي ككومةت و وةفدي ياوةري بؤ ب

هةروةها بابةتَيكي تر ثَيويستة ئاماذةي ثَي بدةين، ئةويش لةسةر ديار كردني ئةم رَيذةية لةسـةر داهـات و   
خةرجيةكان، ئةطةر بودجةي هةرَيمي كوردستان لةسةر داهاتي سـاَينةي عَيـراق كيسـاب بكرَيـت رَيذةكـةي      

مليار ديرار دانرا بوو، كة ثاش سـةرداني وةفـدي   ( 3564)بة بِري  8002ي كةم دةبَيتةوة، هةروةك بؤ ساَل
دارايي هةرَيم بؤ بةغداو ثشتطريي بةِرَيز دكتؤر بةرهـةم ئـةم ئيحتيسـاب كردنـة لةسـةر داهـات طـؤِردرا بـؤ         
خةرجيةكان، هؤي ناِرادي بوومنان لةسةر ئةذمار كردني رَيـذةي بودجـةي هـةرَيم لةسـةر داهـات دؤرتـر بـؤ        

، لـة  8002خباتة سـةر داهـاتي سـاَينةي     8001وة دةطةِرايةوة، كة بةغدا ئامادة نةبووة مودةوةري ساَلي ئة
ضوار جار بِري تةرخان كراوي هةرَيم رووبةِرووي طؤِرانكـاري   8001تا مانطي دووي  8004مانطي ياددةي 

ي بودجـةي فيـدراَلي   (16)بووة، ئةويش بةهؤي دةسـتكاري كردنـي بودجـةي عَيراقـي فيـدراَل، لـة مـاددةي        
هاتووة كة طؤِرانكاري لة رَيذةي هةرَيمي كوردستان و ثارَيزطاكان دةكرَيت، لة كـاتي ئامـادة كردنـي بودجـةي     

داو ثشت بة دةستوور دةبةسرتَيت، بؤ ئةم مةبةسـتةش ككومـةتي فيـدراَلي سـةرذمَيري طشـس      8006ساَلي 
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دةربـاد   31/18/8002مَيريـةش نابَيـت ماوةكـةي لـة     دانيشتوانان لة عَيراق ئةجنام دةدات، كة ئـةم سـةر ذ  
 .ببَيت

 8002بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 
ــارة   ــراوي ذمــ ــةثَيي نووســ ــة ( 11632)بــ ــِري    31/2/8001لــ ــة بــ ــتان بــ ــةرَيمي كوردســ ــةي هــ بودجــ

ي دؤير ثَيشكةش بة وةدارةتي دارايي عَيراقي فيدراَل كـرا، بـةَيم ئةمسـاَليش وةدارةتـ    ( 11133333333)
دارايي فيدراَلي بةبَي بةشداري كردني نوَيرةري هةرَيم لة ئامادة كردنـي بودجـةي طشـس عَيراقـي فيـدراَلي      
بِرياري دةست نيشان كردني بِري بودجةي بـؤ هـةرَيم دا، هـةروةها هـةردوو وةدارةتـي دارايـي بـة هاوكـاري         

يـان بـؤ طشـت    8002اَلي خشـتةي ئامـادة كردنـي بودجـةي طشـس سـ       6/10/8001وةدارةتي ثالنـدانان لـة   
و ( 16/11/8001وةدارةتـــةكان نـــاردووة، تـــا لـــةماوةي ثـــاددة رؤذدا بـــؤ وةدارةتـــي دارايـــي برَيـــرن، لـــة   

دوو جار لة وةدارةتـةكان و بـة نووسـراوي رة ـي تةئكيـد كرايـةوة، كـة ثةلـة بكـةن لـة           ( 85/11/8001)
لـةنَيوان هـةردوو وةدارةتـي     خشـتةي طيتتوطـؤ كـردن    3/18/8001ناردني خشـتةكاني بودجـةدا، لـة رؤذي    

 11/18/8001تـا   5/18دارايي و ثالندانان لةطـةَل وةدارةتـةكان بـاَلو كرايـةوة، كـة ئـةم طيتتوطؤيانـة لـة         
 :درَيذةي خاياند، لة ئاكامدا طةيشتيرة ئةم ئةجنامة

ــةكان    ــةن وةدارةتـ ــة ييـ ــراو لـ ــِري داواكـ ــةوتووين   ( 13443616141)بـ ــةري رَيككـ ــة لةسـ ــِري كـ دؤير، بـ
دؤير، ( 5623624441)لـــة بودجـــةي فيـــدراَلي % 11دؤير، بـــِري تـــةرخان كـــراوي ( 4351316141)

 .دؤير( 213338500) 8002عيجزي بودجةي ساَلي 
ي سـي كـةوت و   %31,1و ثرؤذةكـاني سـةرمايةداري وةبـةرهَيران رَيـذةي     %(48)خةرجيةكاني بةكارخس  

س خةرجيةكاني بـةكار خسـ  قـةرةبوو كردنـي     كةوت لة سةدي بودجةي هةرَيم ثَيك دةهَيرن، لةسةر ئاس
%( 63)ثةجناو نؤو دوو لة سةد، لةسةر ئاسس بودجـةي طشـس هـةرَيم رَيـذةي     % 5698فةرمانبةران رَيذةي 

لة بةراورد كردنيـدا لةطـةَل    8002لة بودجةي فيدراَلي بؤ ساَلي % 11ثَيك دةهَيرَيت، بِري تةرخان كراوي 
دؤير ديـاد بوونـةوةي هـةبووة، لةسـةر ئاسـس      ( 662460000)دا  بـِري  8001بِري تةرخان كراوي ساَلي 

وةدارةتـةكان بابــةكان جطـة لــة وةدارةتـي دارايــي ئـةم وةدارةتانــة دؤرتـرين تــةرخان كراويـان هةيــة، كارةبــا       
ــارةواني ( 161205000)دؤير، ثــــةروةردة ( 146146141) دؤير، نــــاوخؤ ( 164161441)دؤير، شــ
دؤير، ( 866113333)دؤير، خوَيرــدني بــاَي ( 364516141)اوةدانكردنــةوة دؤير، ئ( 566182333)

 .دؤير( 811323333)تةندروسس 
ي خةرجيــةكاني كاكيمــة جطــة لــة وةدارةتــي بادرطــاني لةســةر وةدارةتــة        %11ئةطــةر تــةرخان كــراوي   

 :ثةيوةندارةكان دياد بكةن، ثلةكان بةم شَيوةية دةطؤِرَين
 .ردؤي( 261101611)كارةبا 

 .دؤير( 161205000)ثةروةردة 
 .دؤير( 164161441)شارةواني 

 .دؤير( 566182333)ناوخؤ 
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 .دؤير( 366026385)تةندروسس 
 .دؤير( 364516141)ئاوةدانكردنةوة 

 .دؤير( 866113333)خوَيردني باَي 
ةبةسس دامةدراندن ثلةي وةدييتي نوَي بة م( 86200)ي هةرَيم ثَيشرياري داناني 8002لة بودجةي ساَلي 

 .دانراوة
 :دجنرية بةندي وةدارةتةكان، كة دؤرترين ثلةي وةدييتيان هةية بةم شَيوةية

 .ثلة( 6153)ثةروةردة 
 .ثلة( 5050)تةندروسس 

 .ثلة( 3530)ناوخؤ 
 .ثلة( 3665)ئاسايش 

 .ثلة( 8015)شارةواني 
 .ثلة( 1166)خوَيردني باَي 

 .ثلة( 1185)كشتوكاَل 
 .ثلة( 1000)روباري ئايين ئةوقاف و كا

باقي ثلةكان بةسـةر سـةرؤكايةتي هـةرَيم و ثةرلـةماني كوردسـتان و ئةجنومـةني وةديـران و وةدارةتـةكاني         
رؤشـــربريي و شـــةهيدان و ئـــةنيتالكراوةكان و دارايـــي و دادو طواســـترةوةو بادرطـــاني و وةردش و يوان و      

 .سةرضاوةكاني سروشس دابةش كراون
دةبَيـت   8002بودجةي طشس فيدراَلي وةدارةتي دارايي فيدراَلي لـة ناوةِراسـس سـاَلي    ( 82)بةثَيي ماددةي 

ــة       ــت ل ــا بَي ــةوةي كــة دَلري ــراق بكــات، ثــاش ئ ــةني نوَيرــةراني عَي ــكةش بــة ئةجنوم بودجــةي تــةكميلي ثَيش
تووة ئـةو  دا هـا (85)بةردةوامي نرخي ئَيستاي نةوت و ئاسس بةرهةمهَيراني ئَيستايدا، هةروةها لة ماددةي 

قةردانةي نَيودةوَلةتي كة ثَيشكةش بة ككومةتي ئيتيحادي دةكرَين بة ضاوَيكي يةكسان بةسةر هةرَيمةكان 
و ثارَيزطاكــاني عَيــراق و بــةثَيي ذمــارةي دانيشــتوانانيان دابــةش بكــرَين لةطــةَل رةضــاو كردنــي ثــرؤذة           

 .ئيسترياتيجيةكاني كة تةنيا لةسةر ئةم قةردانة تةمويل دةكرَين
 :داهاتةكان

ــاَلي    ــؤ س ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــةكاني ه ــِري   8002داهات ــة ب ــةرَيم  ( 124360233)ب ــةي ه ــة بودج دؤير ل
دؤير دانـراوة،  ( 646065000)خةمَلَيرراون، بةَيم لة بودجةي طشس فيدراَل داهاتةكاني هةرَيم بـة بـِري   
ــةَلمان، يــاخود ئاطــادار كردنــةوةمان، بــة    ــذ كــردن لةط ــةو  ئةمــةش بــةبَي راوَي ِرَيزتان ئاطــادارن كــة يــةكَيك ل

بابةتانةي لة بةغدا باسي لةسةر دةكرَيت داهاتي هةرَيمي كوردستانة، بةثَيضةوانةي ئةو ثرؤثاطةندانةي كة 
لة بةغدا لةسـةر داهـاتي هـةرَيمي كوردسـتان بـاَلو دةكرَيتـةوة، تـةواوي داهاتـةكاني هـةرَيم بـة ذمـارةو بـة             

وةدارةتي دارايي ثَيشكةش بة بةغدا كراوةو بـة بـةردةوامي لـةم داهاتـة     نووسراوي رة ي لة ييةن هةردوو 
ئاطادار كراونةتةوة، ئةو ييةنةي كـة بودجـةي هـةرَيم تـةمويل دةكـات وةدارةتـي دارايـي فيدراَليـةو دةبَيـت          
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 لةسةر ئةو بِرة داهاتةي كة بة ذمارة ثَييان رادةطةيةنني عةمةليةي موقاصة ئةجنام بدةن و لـة تةمويلةكـة  
تةئكيـدمان لةسـةر ئـةو بابةتـة كردؤتـةوةو       8001و  8004كةم بكةنةوة، بـؤ ئـةم مةبةسـتةش بـؤ سـاَلي      

تةنانةت داوامان كردووة لَييـان كـة ديـواني ضـاودَيري دارايـي بةغـدا بـة تةنسـيق لةطـةَل ديـواني ضـاودَيري            
ة هةرَيم بدرَيت كة ديواني هةرَيم دةتوانن تةئكيد لةم داهاتانة بكةنةوة، بة مةرجَيك دةبَيت ئةم مافةش ب

ضاودَيري هةرَيم بة تةنسيق لةطةَل ديواني ضاودَيري لة بةغدا لة داهاتةكاني عَيراق دَلريا ببَيتـةوة، رةنطـة   
يةكَيك لةو هؤيانةي كة دؤر باسي لةسةر داهاتي هةرَيم دةكرَيت، بؤ ئةوة بطةِرَيتةوة كـة بـةردةوام هـةرَيم    

ار نيية لة داهاتي نةوت و لة داهاتةكاني تري عَيراق و غةدري لـَي دةكرَيـت،   تةئكيد لةوة دةكاتةوة كة ئاطاد
لةبةرامبـةر داهـاتي هـةرَيم لـة      8004مليـار ديرـاري لـة سـاَلي     ( 168)تةنانةت وةدارةتـي دارايـي فيـدراَلي    

ــاددةي    ــة م ــةوة، ل ــةرَيمي بِريوةت ــةي ه ــاَلي  (12)بودج ــةي س ــاي بودج ــواني  8002ي ياس ــة دي ــاتووة، ك دا ه
َيري دارايي ئيتيحادي بة هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل ديـواني ضـاودَيري دارايـي هـةرَيمي كوردسـتان      ضاود

داهاتةكاني ئيتيحادي كة لة هةرَيم وةردةطريَيت دةذمَيردرَيت و دةست نيشانيان دةكـات و وةدارةتـي هـةرَيم    
موســتةكةقاتي نَيــوان هــةرَيمي  دةبَيــت مانطانــة بــؤ وةدارةتــي دارايــي فيــدراَلي برَيرَيــت، هــةروةها دةبَيــت  

و ساَيني دواتريش ثاش وردبيين كردنيان لة  8001تا  8006كوردستان و ككومةتي ئيتيحادي بؤ ساَيني 
ييةن ديواني ضاودَيري دارايي ئيتيحادي بة هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي 

داهاتـةكاني هـةرَيم رةوانـةي بةغـدا نـةكرَين، ئـةو كـات وةدارةتـي         كوردستان تةسـوية بكـرَين، ئةطـةر بَيتـو     
دارايي ئيتيحادي بةثَيي ئةو بِرة خةمَلَيرراوةي كة لة داهاتي هـةرَيم لـة بودجـةي طشـتيدا تؤمـار كـراوة لـة        

 .تةمويل كردني بودجةي هةرَيم كةم دةكاتةوة
ن، ئـةم فةسـَلة بريتيـة لـة قـةرةبوو      بودجةي ككومةتي هةرَيمي كوردستان قةرةبوو كردنةوةي فةرمانبـةرا 

كردنـي فةرمانبـةران مووضـةو ثاداشـت و كرَيـي خانةنيشــيران و وانـة طوترـةوةو تـاقي كردنـةوةو خــةرجي          
ــوون،          ــتةجَي ب ــادةكي، نيش ــي، دي ــةي مةترس ــووة، دةرماَل ــدنيان وةرطرت ــةتي خوَير ــةي مؤَل ــةكان، ئةوان ليذن

دانكـؤ، مووضـةي خانةنيشـين مـةدةني و سـةربادي، بـِري       مَيوانداري، ئيستيسرائي، ضاودَيري، ثلة، خزمةتي 
دؤير، فةسَلي كاَيكان و خزمةتطوداري و ثاراس ، كة بريتيية لة قورتاسيةو ( 8361346141)ئةم فةسَلة 

ضاث كردني كتَيب و طؤظار، بةَلطةنامة، دةسترووس، كرَيي ئاوةِرؤ، كارةبا، هاوردني ودةي كارةبا، سوتةمةني، 
مةني، جل و بةرط و دةرمان، مةوادي قةَيضؤ كردني دةردةواَلةو ئافات، مـةوادي ثارَيزطـاري،   هاوردني سوتة

مةوادو ثَيويستيةكاني قوتاخبانةو كتَيب، داو و دةرمان، كةرةستةي شووش ، ضةك و كةرةسـتةي سـةربادي،   
ــر    ــةفةر بــؤ نــاوةوةو دةرةوةي عَي ــةي س ــاري، ضــاثكةر، وَيرــةطرتن، دةرماَل ــاَلو ئــامَيري ذمَيري ــةرجي ب اق، خ

كردنةوةو راطةياندن، هاوبةشي لة رؤذنامة، بةكرَي طرتين مةكيرـةو كةرةسـتةو كاسـيبةو كةلوثـةل، كرَيـي      
تري وةك كرَي طرتين هؤيةكاني طواسترةوةو مَيوانداري، شـاندو ثةيوةنـدي طشـس، ثـولي ثؤسـتة، طةيانـدن،       

هاوكـاري وةرطَيـِران و دانـان، كرَيـي ضـوونة ثـاَل       كرَيي ثسثؤِري راوَيذ، ضاثكردن، خـاوَين كردنـةوةي دةدطـا،    
دةدطاكاني دانكؤيي و ثرؤثاطةنـدةيي، ثارَيزطـاري لـة رَيطاوبـان، ثـرد، دانـاني تـؤري ئـاو و كارةبـا، هؤيـةكاني           
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طواسترةوة، شووشترةوةي دةوي خوَيواوك و ثرؤذةكاني ئاودَيري، كةلوثةل، باَلةخانة، ئامَيرو دةدطـا، كارطـة،   
 .، تؤمارو بةَلطةنامةباخضة، كتَيب

دؤير بـاربوو،  ( 186408500)بِري تةرخان كراوي ئةم فةسَلة، كـة بـؤ ئـةم خةرجيانـة دَيـت، بريتيـة لـة        
ــةروبووم و       ــةوةي ب ــة كِرير ــاران ل ــي جوتي ــتيواني كردن ــومي، ثش ــي كك ــني كردن ــي خانةنيش ــس كردن هاوثش

ين ثةين بة نرخي داشكاو، داشـكاندني نرخـي   دانةوَيلةي نةخؤشي لَيدراو، ثةلةوةِرطا، تؤي دانةوَيلة، فرؤشت
 .دؤير( 61500000)دانةوَيلة، باربووي تري كشتوكاَلي، بِري تةرخان كراو بؤ ئةم فةسَلة بريتية لة 

 :بةخشيرةكان
واتا ميرحةي دانكؤكان، رَيكخراوةكاني شارستاني، يةكَيتيةكاني وةردشي، ميرحةي يةكةكاني ككـومي طشـس،   

اكــان، رَيكخراوةكــاني دانســس و كــةلتوري، كــؤِري دانيــاري، بــِري تــةرخان كــراو بــؤ ئــةم   ئةجنومــةني ثارَيزط
 .دؤير( 155233333)فةسَلةش دةكاتة 

 :سوودة كؤمةَييةتيةكان
خةرجيــةكاني ئــةم فةســَلة بــؤ هاوكــاري، بــاربوو، مووضــةي خانةنشــيين بــؤ دامودةدطــاي كــارو دةســتةبةري  

( 26102333)ردني كؤمةَييةتيانةي لَيقةوماوان، بِري تةرخان كراو كؤمةَييةتي، بةهاناضوون و باربوو ك
 .دؤير

 :خةرجيةكاني تر
ــةي        ــاران، دةرماَل ــةيامرَيران و هاوك ــس ث ــةر، ثاداش ــا فةرمانب ــةَلكي ن ــؤ خ ــت ب ــي دةوي و دار، ثاداش ــا كرَي وات

يان بـذاردن بـؤ قوربانيـان،    شاندطةلي قوتابيان، دةرماَلةي قوتابياني دانكؤ، قةرةبوو و ثِر كردنةوةي ديان، د
هَيرانــةوةو هــاوةردن، طَيــِراوةي جؤراوجــؤر، ميرحــةي رَيكخــراوي خَيرخــوادو ئايرــةكان، ضــايكي ديــدةواني،  
يةدةطي كتوثِر، دياني طؤِريرةوةي ثـارة، كوذاندنـةوةي قـةرد، ضـايكي وةردشـي و قوتاخبانـةيي و ديـدةواني،        

 .دؤير( 310616141)بِري تةرخان كراو بؤ ئةم خةرجيانة دةكاتة 
 :هةبووةكاني غةيري دارايي

كة بريتني لة خانووبةرةي نيشتةجَي بوون و غةيري نيشتةجَي بوون، ئامَيرو كةرةستةو هؤي طواسـترةوة،  
 .دؤير( 866856141)ئامَيرو كةرةستةي تر، كةلوثةل، ئاذةَل، دةوي، بِري تةرخان كراو 

دؤير، كـؤي  ( 8366838500)بودجـةي وةبـةرهَيران   دؤير، كـؤي  ( 3652024441)كؤي بودجـةي رةوا  
 .دؤير( 4351316141)طشس 

بودجةي ككومةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـة بـةراورد لةطـةَل بودجـةي هـاتوو لـة بودجـةي طشـس فيـدراَلي،            
مليـؤن، ئــةوةي كـة لــة بودجـةي فيــدراَلي    ( 8206463)قـةرةبوو كردنـةوةي فةرمانبــةران، ثَيشـريار كــراو    

مليؤن، باروبووةكـان  (6641)مليؤن ( 246583)ر ديرار، كاَيكان و خزمةتطوداري و ثاراس  مليا( 1200)
ــةمَلَيرراو  ( 51) ــار، خ ــيرةكان  ( 835)ملي ــار، بةخش ــةمَلَيرراو  ( 121)ملي ــار، خ ــوودة  ( 800)ملي ــار، س ملي

ـــ ( 686110)مليـــؤن، خـــةمَلَيرراو ( 1630)كؤمةَييةتيـــةكان  ــريار ك راو مليـــؤن، خةرجيـــةكاني تـــر ثَيشـ
سـَي سـةد مليـارو كـةفتاو سـَي مليـؤن، هـةبووةكاني غـةيري         ( 300013)مليؤن، خـةمَلَيرراو  ( 318503)



 585 

مليــار، كــؤي بودجــةي رةوا ثَيشــريار كــراو  ( 325)مليــؤن، خــةمَلَيرراو ( 353105)دارايــي ثَيشــريار كــراو 
( 8216016)ن مليـؤن ديرـار، كـؤي بودجـةي وةبـةرهَيرا     ( 6866106)مليؤن، خةمَلَيرراو ( 6166106)

ــةمَلَيرراو   ــؤن، خ ــراو      ( 8883)ملي ــريار ك ــةي ثَيش ــس بودج ــؤي طش ــار، ك ــار دير ــؤن، ( 1482123)ملي ملي
 .مليؤن( 1154016)مليؤن ديرار، عيجزي بودجة ( 4618106)خةمَلَيرراو 

ــةعَيراق           ــت ل ــاد بكرَي ــةران دي ــةي فةرمانب ــار درا مووض ــة بِري ــةوةي ك ــاش ئ ــةمان، ث ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيز س ب
غَيكي تر هاتة سةر بودجةي هةرَيمي كوردستان، بةَيم ئةمـة دواي ئامـادة كردنـي بودجـة بـوو، بؤيـة       مةبلة

عيجزةكــةي بودجــة جــا ئةطــةر ئــةو ديادةيــة لةســةري كيســاب بكــةين، عيجــزي بودجةكــة دادةبــةدَيت بــؤ   
 .مليؤن ديرار( 1061666)

 :داهاتةكان بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخةمَلَيردرَين
 .مليؤن( 158621)ي كة خةمَلَيردراوة هي هةرَيمي كوردستان باجةكان ئةوة

 .مليؤن( 554616)مليؤن، كؤي طشس ( 603633)داهاتةكاني تر 
 :رَيذةي فةسَلةكاني بودجة بةم شَيوةيةي خوارةوةية لةسةر ئاسس طشس بودجة

 %(.63)قةرةبوو كردنةوةي فةرمانبةران 
 (.%18,5)كاَيكان و خزمةتطوداري و ثاراس  

 %.092باربووةكان 
 %.8،1بةخشيرةكان 

 %.1،6سوودة كؤمةَييةتيةكان 
 %.5،3خةرجيةكاني تر 

 %.5،1هةبووةكاني غةيري دارايي 
 %.31،6ثالني وةبةرهَيران 

 :رَيذةكاني فةسَلةكاني بودجةي ئاسايي بةم شَيوةيةي خوارةوةية، ئةوة لةسةر بودجةي ياسايي
 %.56،8قةرةبوو كردنةوةي فةرمانبةران 

 %(.12,3)كاَيكان و خزمةتطوداري و ثاراس  
 %.198باربووةكان 

 %.6،3بةخشيرةكان 
 %.1،8سوودة كؤمةَييةتيةكان 

 %.2،1خةرجيةكاني تر 
 %.5،1هةبووةكاني غةيري دارايي 

ن ديار كردني ئةم بِرانةي خوارةوة وةك دابني كراوَيك لة بودجةي وةبةرهَيران بؤ طةشة ثَيـداني ثارَيزطاكـا  
 :بةم شَيوةية

 .مليار ديرار( 120)ثارَيزطاي هةولَير 
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 .مليار ديرار( 800)ثارَيزطاي سلَيماني 
 .مليار ديرار( 115)ثارَيزطاي دهؤك 

 .مليار ديرار بؤ ثرؤذةكاني ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانة( 665)كؤي طشس 
 .وةدارةتي ثَيشمةرطة لة بودجةي ثَيشريار كراوي هةرَيم نةهاتووة

دةستووري عَيراقي رة ي سياسةتي دارايي و طـومرطي و  ( 110)ز سةرؤكي ثةرلةمان، بةثَيي ماددةي بةِرَي
ــاني       ــراق و دان ــاو عَي ــاني ن ــروورةكان و ثارَيزطاك ــة س ــاني ل ــةتي بادرط ــتين سياس ــي دراو و رَيكخس ــاث كردن ض

ــدارة كر      ــدي و ئي ــانكي ناوةن ــاني ب ــةتي دراو و دان ــي سياس ــةت و رة  ــس دةوَل ــةي طش ــي  بودج ــي و رة  دن
سياسةتي ئابووري و بادرطاني دةرةوة لة دةسةَيتي كةصري ككومـةتي ئيتيحادييـة، هـةروةها هـةر بـةثَيي      
ئةم ماددةية دانـاني ثـرؤذةي طشـس و ئيستيسـماري لـة دةسـةَيتي كةصـري ككومـةتي ئيتيحـادي دانـراوة،           

ثالني طشس دةبَيت بة هاوبةشي  ي دةستوور رة ي سياسةتيطةشة ثَيدان و(116)تةنانةت بةثَيي ماددةي 
ــة        ــةنطاوَيك ل ــيض ه ــةش ه ــة ئَيم ــةنَيت، ك ــة ناطةي ــةوة ئةم ــةَيم ئ ــت، ب ــادي دابررَي ــةتي ئيتيح لةطــةَل ككوم
ضوارضَيوةي تواناي خؤمان لة هةرَيم ناهاوَيـذين، هـةروةكو بـةِرَيزتان ئاطـادارن لـة سـاَيني رابـردوو بـةثَيي         

وت لةطةَل بودجةدا دةكرا، بودجـةي هـةرَيم كـةوتبووة ذَيـر فشـاري      ثَيداويسس دةروري و بة ثةلة هةَلسوكة
دابني كردني ئـةم ثَيداويسـتية دةرورييانـة، بـةبَي ئـةوةي ثالنَيكـي سـترياتيجي درَيذخايـةن هـةبَيت، بـةَيم           
ئَيستا بةبووني وةدارةتي ثالندانان و ئةجنومةني بـاَيي ئـابووري هـةرَيم و دةسـتةي وةبـةرهَيران دةتـوانني       

و ئيتيجاهــة بــِرؤين، بــؤ ئــةوةي بتــوانني ثالنَيكــي ســترياتيجي بــؤ هــةرَيم دابِرَيــذين و ثيــادةي بكــةين،    بــة
بودجةي تةشغيلي و ئةويرتيان بودجةي ثالن، / بودجةي طشس هةرَيم لة دوو بةشةوة ثَيك دَيت، يةكَيكيان

ــؤ م     ــذةي بودجةكــة ب ــرين رَي ــغيلي دؤرت ــةي تةش ــة بودج ــةبارةت ب ــماري، س ــةي يــان ئيستيس ــةو دةرماَل ووض
فةرمانبةران و ثاداشس خانةنشريان دةضـَيت، بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةم كَيشـةية ثَيويسـتة دامةدرانـدن لـة          
فةرمانطةكان رابطريَيت، تةنيا بؤ كةرتةكاني دةروري وةك ثـةروةردةو خوَيرـدني بـاَيو تةندروسـس بكرَيـت،      

ر دةست نيشان بكةن، هةر لة هةمان كاتدا فائيزةكـان  دةبَيت وةدارةتةكان ثَيداويستيةكاني خؤيان لة كةوادي
لة هةر وةدارةتَيكدا ئيحصا بكرَين، ئيرجا ئةو فائيزانـة بةشـَيوةيةكي دانسـتيانة تـةئهيل بكـرَين بـؤ ئـةوةي        
ئةو ميالكانة ثِر بكرَيرةوة، كة وةدارةتةكان ثَيويستيان ثَييان هةية، نةك فةرمانبةري نوَي دامبةدرَيرن، بـؤ  

ةستةش ثَيويستيمان بة دانان و تةفعيل كردني ئةجنومـةني راذةوة هةيـة، بـؤ بـةرةنطار بوونـةوةي      ئةم مةب
ــي       ــكةش كردن ــةرهَيران و ثَيش ــداني وةب ــةويش بــة هان ــةين، ئ ــةيِرةو بك ــَيوةيةكي دي ث ــت ش ــاري دةبَي ــَي ك ب

َيــك بــؤ تةســهيالتي بــؤ كــةرتي تايبــةت، بــؤ ئــةوةي ضــايكي ئــابووري خــؤي مومارةســة بكــات، بةمــةش بادار
ئيستيعابي ثةروةردةو خوَيردني باَي ثةيدا ببَيت، سةرةِراي ئةمةش ئةركي دةدطاكاني ثةروةردةو خوَيرـدني  
باَيية كة ثرؤطرامةكاني خؤيان بةشَيوةيةك دابِرَيذن تـا كـةوادير ثَيداويسـس بـاداِري كـار ثـةروةردة بكـةن،        

لــة مووضــةو دةرماَلــةو كــرَي و ئيلتيزامَيكــي  ئةطــةرنا ثــاش ضــةند ســاَلي تــر بودجــة تــةنيا بــريس دةبَيــت  
بةردةوام بؤ ككومةت دروسـت دةبَيـت، هـةروةكو ئَيسـتا دةبيـرن بـة ديـاد بـووني مووضـةي فةرمانبـةران و           
ــةند          ــةر ض ــة س ــاد بكرَيت ــت ئيعتيم ــووة، دةبَي ــاد ب ــةر دي ــةمان لةس ــةم ئيلتيزاماتان ــيران ئ ــس خانةنش ثاداش
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نداو، نابَيت دامةدرانـدن وةك ئيعانةيـةك، يـان بـؤ رادي كردنـةوة      برةمايةكي عيلمي لة سياسةتي دامةدراند
بةكار بهَيرني، بـؤ بـةرةنطار بوونـةوةي هـةذاري و رووبـةِروو بوونـةوة لةطـةَل بـَي كـاري تـؤِري كؤمةَييـةتي            
بةهَيز بكرَيت، لة هةمان كاتدا بانكةكاني كشتوكاَلي و ثيشةسادي ديردوو بكرَيرةوة، بؤ ئةوةي بةداني قةرد 
ئةم كةرتة بةرهةمهَيرةرانة ثَيش بكةون و هةلَيكي كاركردن بؤ هاووَيتيان ثةيـدا ببَيـت، ئـةوةش لـةبريمان     
نةضَيت كة ثشتيواني ككومةت لة هاووَيتيان بارطرانيةكي طةورةي خستؤتة سـةر بودجـةي طشـتيدا، وةكـو     

ج و كــِريين دةرمــان و كةلوثــةلي خــؤراك و كــِريين ســووتةمةني و ثشــتيواني لــة جوتيــاران و خــةرجي كــة 
كارةباو كةرةستةكاني تر، ككومةت ناضارة بةردةوام بَيـت لـةم ثشـتيواني كردنـة، لـة دواي رووخـاني رذَيـم        
روسـومات و بــاج هةَلوةشــَيردرانةوةو يــاخود دةســتكاري كــران، ئةمــةش بــووة هــؤي دابــةديين بــة تــةواوةتي  

مة لة سياسةتي داناني نةقدي، ئةويش بريتية لة داهاتي ناوخؤي هةرَيم، بانكي ناوةندي عَيراقيش بةردةوا
ديراري عَيراقي، لة ( 1500)هةر دؤيرَيك بةرامبةر بوو بة  8004بةهَيز كردني ديراري عَيراقي، لة ساَلي 

ديرار دانراوة، وا ثـَي دةضـَيت كـة بـانكي     ( 1800)بة  8002ديرار، بؤ ساَلي ( 1840)كرا بة  8001ساَلي 
ت لــةم سياسـةتةي بــؤ سـاَيني داهــاتووش، راسـتة ئــةم سياسـةتةي بــانكي مةركــةدي     مةركـةدي بــةردةوام بيَـ  

رةنطدانةوةي ئيجابي هةبووة لة دابةداندني داهريةي تةدةخوم، بةَيم لة هةمان كاتدا تةئسريي كردؤتة سةر 
بـةقوةت  داهاتةكان بة ديراري عَيراقي، ئةطةر ئةم بةردةوام بوونة هةبَيت، ئةو كات نرخـي ديرـاري عَيـراق    

دةبَيت بةرامبةر بة دؤيرو كاريطةري دةبَيت لةسةر داهاتي نةوتي و دةبَيتة هؤي دابـةديين ئـةم داهاتـة بـة     
ثارةي عَيراقي، لة كاتَيكدا كة ئيلتيزاماتي ئَيمة وةك مووضةو دةرماَلةو ثاداشـس خانةنشـيين و هـي تـر بـة      

ــؤِرين     ــةوةمان بط ــري كردن ــت ب ــة دةبَي ــة، بؤي ــاري عَيراقيي ــاج،   دير ــومات و ب ــرتين روس ــان و وةرط ــةر دان لةس
بةتايبةتيش بة دةرضووني ياساي مةواريدي مـالي، هـةرَيم بةشـي هةيـة لـة تـةواوي داهاتـة ناوخؤييـةكاني         
ــدا بكــةين، بةرنامــةمان وايــة ثَيداضــوونةوة بــة     عَيــراق و بــة هــةمان شــَيوةش دةبَيــت موشــارةكةيان لةطةَل

َي دابرَيني و بةتايبةتي ئةو فةرمانطانةي كة خـةدةمات ثَيشـكةش   روسومات بكةين و هةروةها روسوماتي نو
دةكةن داهاتةكانيان بة رَيكـوثَيكي وةربطـرن، ضـةندي بتـوانني ئاسـس داهـاتي نـةوتي و غـةيري نـةوتي لـة           
هـةرَيمي كوردسـتان بـةرد بكةيرــةوة، بـة هـةمان ئاســت توانيمـان لةسـةر بودجــةي طشـس عَيـراق بــةهَيزتر          

ي تريشــةوة ئــةم مةترســيةمان بــؤ نامَيرَيــت، كــة هةميشــة ضــاومان لــة بةغــدا بَيــت، دؤر  دةبَيــت، لــة ييــةك
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةوةي        ــؤ ئ ــتة، ب ــرنط و ثَيويس ــةنطاوَيكي ط ــة ه ــة ثَيمواي ــارةي ك ــةو وت ــؤ ئ ــوثاس ب ــوثاس، دؤر دؤر س دؤر س

دةكةم كة هةنطاوةكاني تريش لـة   موناقةشة كردن و ثةسرد كردني بودجة بضَيتة سةر سكةي خؤي، ئومَيد
داهاتوودا وةكو ئةم هةنطاوة، واتا خسترةِرووي راستيةكان و تةفسيالتي و ئةوانـة، جطـة لـةو داواكارييانـةي     
كةوا ليذنةي دارايي لة راثؤرتةكةيدا نووسـي بـووي، مـن داوا دةكـةم كـة ئـةو وتـارةي كـة خوَيرديـةوة كـاك           

ن و نوسخةيةك بدةيرة ئةنـداماني ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةي لةبـةر      سةركيس بيدات بؤ ئةوةي فؤتؤكؤثي بكةي
ضاويان بَيت، ئةوةي بة دةسس نووسيووة دةكرَيت ئةوة ضاث بكرَيت و بدرَيتة ئةنداماني ثةرلةمان، ضونكة 
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وا تةسةور نةكةن بة دوو سةعات تةواوي دةكةين، ئَيمة دةضيرة سةر موناقةشـات، بـةثَيي نيزامـي داخيلـي     
رةتا ئةو راثؤرتةي كة خوَيردرايةوة لـة ييـةن ليذنـةي دارايـي موناقةشـة دةكرَيـت، دواتـريش        ثةرلةمان سة

دةضــيرة ســةر ئــةو بابةتــةكان، يــةعين يةكــة يةكــة، بةشــةكاني بودجــة كــة موناقةشــة كــراوة بــة هــةموو      
ش نووسـرا  تةفسيالتي، ديارة راثؤرتي ليذنةي دارايي بة ئوسول واية لةبةر رؤشرايي راثؤرتةكاني ليذنةكاني

بَيت، بةَيم لـةوة دةضـَيت هةنـدَي لـة ليذنـة راثؤرتةكـةي نةدابَيتـة ليذنـةي دارايـي، بؤيـة ئةطـةر لـة كـاتي              
موناقةشة ئةطةر سةرؤكي ليذنـةكاني تـر راثؤرتةكـةيان نـةدا بَيـت، دةكرَيـت لـة جيـاتي موداخةلـةي خـؤي           

يذنـةي دارايـي بـؤ كردنـةوةي موناقةشـة،      راثؤرتةكةي خؤي خبوَيرَيتةوة، ئةطةر لة بريتان مابَيت راثـؤرتي ل 
ئةطةر داواش دةكةن جارَيكي تر بيخوَيرَيتةوة، ئةطةر خؤتان كادر كرد بَيت، ثَيويست ناكات بيخوَيرَيتـةوة،  

 .بةَلَي كاك باردان
 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِرَيز وةديـري ماليـة لـة يي هـيض ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان       ئَيمة هةموو ليذنةكان ئةو مـةعلومات و وتـارةي بـة   

نةبووة تةفاسيلةكة، بةِراسس ئَيمة كة راثؤرتةكامنان نووسيووة، لةوانةيـة ثَيضـةوانةي وتارةكـةي بـةِرَيزيان     
بَيت، دةبوو دؤر دووتر ئةو مةعلومات و ئةو وردةكاريانة لة يي ئةنداماني ثةرلةمان بواية، بؤ ئةوةي ئَيمة 

 .اثؤرتةكامناندا دؤربةي ثَيشريارةكامنان لةوَي ضارةسةر كراوة، سوثاسلة ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـــةو وتـــارةي وةديـــري دارايـــي ثَيويســـتة لـــة هـــةموو هيرـــةكان ثـــاش ئـــةوةي راثـــؤرتي ليذنـــةي دارايـــي   
تةفسـيالتةي   دةخوَيردرَيتةوة، ئـةو وتـارة ثَيشـكةش دةكـاتن، روون كردنـةوة ثَيشـكةش دةكـاتن، بـةَيم ئـةو         

نَيردراوة بؤ بودجة، ئةوة ئَيمة موناقةشةي دةكةين، ئةو ثَيشريارانةي خؤي ثَيشـريارَيكن بـؤ ككومـةتيش،    
بؤ ئَيمةش، ئةو تةفسيالتة، ئةطةر نةنَيرَيت باسي بكاتن، بةَيم ئَيمـة لةسـةر بودجةكـة دةِرؤيـن كـة بؤمـان       

نيشــترةكاني داهاتووشــدا ســوود وةردةطــرن لــةو  هــاتووة، ثــرؤذةي ياســاييةكة بَيجطــة لــة بودجةكــةي، لــة دا 
راثؤرتةي كة هةيةتي، دةتوانن لة موناقةشةدا ئيسارةي ئةو نوقاتانة بكةن كة ثَيويستة، ئَيستا من راثـؤرتي  
ليذنةي دارايي كة خوَيردرايةوة هةر لة دانيشتين ثَيشوودا، ئةطـةر كةسـَيك لةسـةري قسـةي هـةبَي ، كـةد       

 .بةَلَي كاك سةركيس فةرموو دةكةم و ناوتان دةنووسم،
 :وةديري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز سركيس ئاغا جان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بــة ثَيويســتم دةدانــي ضــةند وةَيمدانةوةيــةكمان هــةبَيت لةســةر ئــةو خاَينــةي كــة بــةِرَيز ليذنــةي دارايــي   

دووتـري بودجـة، كـة ئيشـارةت درا لـة      ئامادة كردني / ثةرلةمان ثَيشكةشي كردووة، بةنيسبةت خاَلي يةكةم
خاَلي يةكـةم، ئومَيـدمان دؤرة كـة لـة مانطـةكاني داهـاتوودا ياسـاي مةواريـدي مـالي لةسـةري رَيـك بكـةوين             
لةطةَل بةغدا، ئةم ياساية لةييةن ثةرلةماني عَيراقةوة ثةسرد بكرَيت، يةكة يةكة لة موحلةقـةكاني ياسـاي   
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رت تةقديري داهاتةكان بكةين، ئاداتر دةبني لة دانـاني بودجـةدا، ضـةند    نةوت و غاد، ئةو كاتة دةتوانني باش
 .راستيةك هةية كة ثَيويستة عةردي بةِرَيزتان بكةين

ئةو بودجةيةي كـة لـة عَيراقـدا دادةنرَيـت لةييـةن سـردوقي نةقـدي دوةلييـةوة بةرنامـةي بـؤ           / يةكةميان
َيـك دةخـات، نابَيـت لـةو دةوابتانـةي كـة سـردوقي        دادةِرَيذَي و لةو ضوارضَيوةوة عَيراق بودجةكـةي خـؤي ر  

نةقدي دوةلي دادةنرَيت تةجاود بكات، بؤية ئَيمةش ثَيويستة ثابةندي ئةو دةوابتانـة بـني، ئةطـةر لةييـةن     
سردوقي نةقديةوة رةخرةمان لَي دةطريَيت و رووبةِرووي كَيشةي تريش دةبيرةوة، يةعين مةبةستم ئةوةية 

ةر مبانةوَيت دووتريش دايبَيرني ثَيويسـتة رةئـي سـردوقي نةقـدي دوةلـي لةسـةر       هةر بودجةيةك لَيرة ئةط
ئةو بودجةية وةربطرين، ضونكة بودجة عَيراق بؤ خؤي دانانَيت، ثَيشرت دةبَيت كادر بكـات هـةتا صـردوقي    

 .نةقدي دةولي تةئيدي نةكات بةثَيي ئةو دةوابتانة نةبَيت ميزانيةي طشس عَيراق ئامادة ناكات
ئةو بودجةيةي ساَينة كة دةدةيرة بةغدا لة رووي ذمارةوة بودجةيةكي طةورةية، يةعين ثَيشرت كـة  / مدووة

هةموو جارَي لة بةغداوة دةكرَيت بؤ ئَيمة بودجةيةك بؤمان برَيرن، ئَيمة بودجةيةكيان دةدةييَن، بةِراسس 
ــونكة ئةطــ     ــت، ض ــارةوة طــةورة بَي ــة ذم ــن كــة دؤر ب ــةوَل دةدةي ــة  ئــةو بودجةيــة ه ــةو خاَل ــةبني ل ــا ن ةر وري

بودجةيةكي وا دةكرَيت، ئةو وةخس ئيحتيمالي هةية دواي ئةوةي كة بودجة كةوتة دةستيان، عَيـراق بَيـت   
بودجةيةكي دؤر دةخم بؤ خؤي دروست بكات بة ئَيمة بَلَيت ئَيـوة ئةوةنـدةتان تةقـديم كـرد بـوو، فـةرموو       

ة دةبَيت ضاوةِرَيي ئةوة بكةين بزانني تةقديراتي ئريداتيـان  من ئةوةي كة داواتان كردووة ثَيتان دةدةم، ئَيم
ي بودجةي عَيراق بَيت، %30ضةندة؟ ئةو بودجةيةش كة دةدةيرة ئةوان ثَيويستة هةوَل بدةين لة كةددي 

ئةمةش خاَلَيكي ترة كـة دةبَيـت   % 16و % 11ضونكة بةِرَيزتان دةدانن هةموو جار كَيشةمان هةية لةنَيوان 
انني ئةوان بودجـةكانيان بـة ض شـَيوةيةك دادةِرَيـذن لـة رووي داهاتـةوة، ئيرجـا ئَيمـة بودجـةي          وريا بني بز

خؤمان لَيرة ثةسردي بكةين، بةَيم ئةطـةر بَيتـو ياسـاي مةواريـدي مـالي هـةروةكو عـةردي بـةِرَيزتامن كـرد          
وتي دَيرـة سـردوقَيك،   ثةسرد بكرَيت، ئةو كاتي ئةو ترسةمان نامَيرَيت، ضونكة يةكسةر هةموو ئرياداتـي نـة  

ئرياداتي ماليش دَيتة ناو سردوقَيك ئَيمـة دةسـةَيمتان دةبَيـت تةقـديرَيكي موشـتةرةك بـؤ داهـات دةبَيـت و         
دةسةَيت كة بة كةييتي خؤمان بودجةكةي خؤمان تـةنزيم بكـةين، مةبةسـتم لـة دةسـةَيت ئةوةيـة يـةعين        

كةم تةقديم كردووةو ئةوة بودجةكةت و ئةوةت داوا هيض ترسَيكمان لة بةغدا نابَيت، كة لة بودجةيةكي وا 
كردووة، ئيرجا ئةو دوو خاَينة كةدم دةكرد هةر عةردي بةِرَيزتان بكةين لةسةر تاخري بووني بودجةو كـة  

 .بؤضي تاخري ثَيشكةش كراوة
َل و نيـوةي  داوا كراوة هةردوو وةدارةت بة دووترين كات يةك بطرنةوة، لةماوةي ئةم ساَلة، سا/ خاَلي دووةم

رابردوو بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، هـةردوو وةدارةتـي دارايـي دؤر هـةوَليان داوةو دؤر ليذنـةمشان دروسـت       
كردووة، وابزامن نؤ ليذنةية لة هةموو بوارةكان، بؤ ئةوةي هـةموو روسـومات يـةك بـن، هـةموو تـةعليماتي       

ــةو       ــن، ل ــا ب ــةك ياس ــةمووي ي ــة ه ــاكان ك ــرَين، ياس ــد بك ــي تةوكي ــان   داراي ــةنطاوي دؤرم ــة ه ــةوة ئَيم ناكيان
هاوَيشــتووة، جطــة لــةوةي دةســتةيةكي هاوبــةمشان دروســت كــردووةو هــةر تــةعليماتَيكيش كــة مبانــةوَيت     
دةربكةين ليذنةي تايبةتيمان هةية تةعليماتةكان بة هاوبةشي دةريدةكةين، يةعين لةناكيةي تةعليمات و 
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ر بةباشيمان هةبووة، تةبيعي ثشتطريي لـة داوايةكـة دةكـةين    كاري دارايي ئَيمة بةِراسس ثَيشوةضوونَيكي دؤ
 .لةسةر يةكطرترةوةي

لةسةر يةكخستين بودجةكانة، بةنيسبةت يةكخستين بودجةكاني ئةو وةدارةتـةي كـة يـةكيان    / خاَلي سَييةم
نةطرتؤتةوة يةك خبرَين شتَيكة، هةتا ئةطـةر يـةكيش نـةخران خـؤ ئـةو كاتـة هـةردوو وةدارةتـةكان دةبرـة          
يةك بة بِريارَيك دةكرَيت هـةردوو ميزانيـةكان دةمـج بـن، بـةَيم هـةر بِريارَيـك لـةم بارةيـةوة بـدةن ئَيمـة            
ثشتطريي لَي دةكةين، بةَيم يةك شس تريش هةيـة ئـةوةش كـةد دةكـةم لةبةرضـاوي بـةِرَيزاني ئةنـداماني        

ــةع      ــةوة، ي ــج ببر ــريش دةم ــةكاني ت ــة وةدارةت ــارة دؤر ل ــة بِري ــت، ك ــةمان بَي ــةو   ثةرل ــؤ ئ ــة خ ــةو كاَلةت ين ل
وةدارةتانةي تريش وةدارةتي فيعلني كة دةمج ببرةوة، ئـةو كـاتيش خـؤ دةبَيـت بـة بِريارَيـك بودجـةكانيان        

 .يةك خبرَيت، يةعين تةنيا كاَلةتي ئةو سَي وةدارةتة ناطرَيتةوة
م وةدارةتانـة يـةك   داوا كراوة كة هةندَيك لـة وةدارةتـةكان كـارو فـةرمانيان نزيـك يةكـة، ئـة       / خاَلي ضوارةم

خبرَين، بؤ ئاطاداري بةِرَيزتان كةمتةن ئاطـادارن ليذنةيـةكي تايبـةتي دروسـت كـرا بـوو لـة بـةِرَيزان دكتـؤر          
عماد ئةمحةدو كريم سرجاري و دكتؤر فوئاد كوسَين، ئةم ليذنةية ديراسةتي تةواوي كردووة لةسةر دةمج 

ةطـةَل ثسـثؤِران و لةطـةَل وةديرةكـان، ئيرجـا راثـؤرتي       كردني وةدارةتةكان، ثاش ئةوةي كة راوَيذي كردووة ل
ــي ييةنــة       ــداري كردن ــةر بةش ــادارم لةب ــن ئاط ــةوةي م ــةَيم ئ ــردووة، ب ــةرؤكايةتي ك ــكةش بــة س ــان ثَيش خؤي
سياسيةكانيش لةوانةية هةندَيك طؤِرانكاري تريش لـة ذمـارةي وةدارةتـةكان كـرا بَيـت، ئـةوةي كـة دانيـاري         

ثَيشـمةرطة، نـاوخؤ، دارايـي، ودة كـة كارةباشـي لةطـةَل       : ساسي ئةم شـَيوةية بـن  هةمة وةدارةتةكان لةسةر ئة
دةبَيت، ثةروةردة، ئاوةدانكردنةوة، شارةواني، تةندروسس، شةهيدان و كؤمةَييـةتي، ئـةوقاف، وةبـةرهَيران،    

َيم، بادرطـاني و  كشتوكاَل و ئاودَيري، خوَيردني باَي، ثالندانان، رؤشربريي و يوان، ناوضـةكاني دةرةوةي هـةر  
ثيشةســادي، ذيرطــة، طواســترةوةو طةيانــدن، داد، لةطــةَل دوو وةدارةتــي هــةرَيم، يــةكَيكيان بــؤ كاروبــاري          
ثةرلةمان، ئةويرتيان بؤ كؤمةَلطاي مةدةني، رةنطة وةديري تريش وةك وةديـري هـةرَيم دابررَيـت، بةِراسـس     

ونكة هـةتا ئـةو ليذنةيـةي كـة راثـؤرتي خـؤي       دةكرَيت هةتا ذمـارةي ئـةو وةدارةتانـةش كـةم بكرَيتـةوة، ضـ      
ثَيشكةشي كرد بوو، ذمارةي ئةو وةدارةتانةي كة ثَيشرياري كرد بـوو دةمـج بكـرَين دؤرتـر بـوون، ئَيسـتا لـة        
دواي طؤِرانكاري كة دؤرتر تةئسرياتي سياسـي رةنطـة بـوو بَيـت بـؤ بةشـداري سياسـي، ذمـارةي وةدارةتـةكان          

 .بووةرةنطة يةك، دوو وةدارةت دياتر 
داوا كراوة كة وةدارةتـي دارايـي ذمَيريـاري كؤتـايي و راثـؤرتي سـَي مـانط جارَيـك ثَيشـكةش          / خاَلي ثَيرجةم

( 32)لـة مـاددةي    8006سـاَلي  ( 65)بكات، بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، بةثَيي ياساي ئيـدارةي مـالي رةقـم    
دةكـات دةداتـة ئةجنومـةني وةديـران،     ثاش ئةوةي وةدارةتي مالية، ثاش ئةوةي كة خيتامي كيسابات ئامـادة  

كة ئةجنومةني وةديران موافةقةتي لةسـةر كـرد لةسـةر موسـوةدةي كيسـاباتي خيتـامي لـة كؤتـايي مـانطي          
ئايار، ئةم خيتامي كيساباتة دةداتة ئةجنومةني نيشتماني لة كؤتايي مانطي كـوديران، ئـةوة بـةثَيي ياسـاي     

ــةو باب    ــةمان ل ــيض كَيش ــة ه ــالي، ئَيم ــدارةي م ــي     ئي ــة ثَيشكةش ــاتيش ئَيم ــي ك ــاو كردن ــةبَي رةض ــة، ب ــة نيي ةت
ئةجنومةني وةديران دةكةين، بؤ ئةوةي بؤ بةِرَيزتان برَيرَيتةوة، بةنيسبةت راثؤرتي سَي مانطانـة، بةِراسـس   
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ئةوةي كة ئَيمة داوامـان كـردووة راثؤرتـةكان دةبَيـت هـةر شـةش مـانط جارَيـك، مةسـةلةكة دؤرتـر ماليـة،            
ئةجنومـةن، ضـونكة كـة شـةش مـانط بَيـت دةدانـي لـة نيـوةي سـاَل سـةرفياتت ضـؤن بـووة،              بةِرَيز سةرؤكي 

تةسيتيةي سلف دةكةيت، ثَيـت دةكرَيـت دواي شـةش مـانط لـة خياللـي مانطَيـك راثؤرتَيـك ئامـادة بكـةين و           
مـة  ثَيشكةش بكةين، بةَيم لة خياللي سَي مانط ض راثؤرتَيكي وا شامل دةكرَيـت ثَيشـكةش بكرَيـت، بؤيـة ئيَ    

ثَيشريارمان كرد بوو كة شةش مانط بَيـت، بـةَيم ئةطـةر هـةر بِريـاري ئَيـوة لةسـةر سـَي مانطـة، دؤر باشـة،           
بةَيم لة هةمان كاتيش دةبَيـت ضـاوةِرَي بكـةين سـَي مـانط تـةواو بَيـت بـزانني سـةرفيات ضـؤنة، ماوةيـةك            

 .َل بةِرَيزتانني ضؤن بِريار دةدةنديراسة بكرَيت، ئيرجا راثؤرتةكة ثَيشكةش بكرَيت، موهيم ئَيمة لةطة
باسي ئةوة دةكرَيت كة ئةو ثارةيةي لة بةغدا مـابوو، ثةيوةنـدي هـةبوو بـة بودجـةي سـاَلي       / خاَلي شةشةم

شَيوةي ئيحتيساب كردني / لةطةَل بةغدا دوو كَيشةي سةرةكيمان هةبوو، يةكَيكيان 8004، لة ساَلي 8004
بودجــةي هــةرَيمي  8005و  8006ت بــة ثَيضــةوانةي ســاَيني بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان بــوو، ئــةو كــا 

كوردستانيان كيساب كرد بوو، يةعين عَيراق وا كيسابي كرد بـوو، كـة سـةرةتا هـات بودجـةي طشـس خـؤي        
دانا بوو، بودجةي هةرَيمي كوردستاني لة بودجـةي عَيراقـي كـةم كـرد بـؤوة، ثاشـان هـاتبوو خةرجيـةكاني         

بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان دانـابوو، لـة نةتيجـةي ئـةو شـَيوة         % 11بـوو، ئيرجـا    سيادي و كاكيمةشـي دابةدانـد  
كـةوت سـةدو بيسـت و شـةش مليـارو ثَيـرج       ( 184554)ئيحتيساب كردنةي بودجةي هـةرَيمي كوردسـتان   

 .سةدو ثةجناو شةش مليؤن ديرار ديان بة بودجةي هةرَيم كةوتبوو
ي ئَيمـة  %11بوو، كة هاتبوون بـؤ ئـةوةي نيسـبةي     لةطةَل بةغدا ئةوة 8004هي ساَلي / كَيشةي دووةممان

ثَيرج تريليؤن و سَي سةد مليار ديراريان هَيرا بوو لة جياتي ئةوةي لة بودجةي ثالني ( 5300)كةم ببَيت، 
عَيراق دابررَيت، ئةوانة مةشاريعي ئيستيسماري نةوت بوون، هاتوونة بايي ثَيرج تريليؤن و سَي سةد مليـار  

هيضـي مشـولي ئَيمـة نـةكات، ئةمـةش كَيشـةي دووةممـان هـةبوو         % 11سيادي، بؤ ئـةوةي   ديرار بردبوويانة
، ئـةو طواسـترةوةي مةشـاريعي ئيستيسـماري نـةوت بـؤ سـيادي بـووة         8004لةطةَل بةغدا لةسـةر بودجـةي   

ي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةوَيت، ئَيمـة     %11سةبةبي ئةوةي كة نؤ سةدو يةك مليار ديرار دةرةر بـة رَيـذةي   
ةوة بة رة ي و بَيجطة لة سةردان و ئةوانـة ئيعترياداتـي   8004وو وةدارةتي دارايي لة سةرةتاي ساَلي هةرد

رة يمان ثَيشكةش كرد لةسةر هةردوو ئةم بابةتة، ثاشان ئةو كاتة طةيشتيرة نةتيجة كة وةفدَيكي باَي بة 
بـووين طةيشـتيرة ئـةو كةلـة     سةرؤكايةتي سةرؤكي ئةجنومةني وةديران ضووة بةغدا هـةموومشان لةطـةَلي   

ثاش ئةوةي كة ديواني ضاودَيري دارايي عَيراقيش هاتة ناو مةودوعةكةو موداخةلـةيان كـرد، رَيككـةوترَيك    
لةطةَلياندا كرا، بةثَيي ئةو رَيككةوترة بِريار درا ئةو شَيوة ئيحتيسـاب كردنـة بـؤ هـةرَيم كـراوة شـَيوةيةكي       

ادةي نةدةر بكةنةوة، يةعين بيدايةت سـيادي و كاكيمـة دةربكـةن لـة     راست نةبووة، بؤية بِريارياندا كة ئيع
ي بدرَيتة هةرَيمي كوردستان، لـة نةتيجـةدا سـَي سـةدو     %11بودجةي طشس عَيراق، ئةوةي كة دةمَيرَيتةوة 

ثةجناو سَي مليارو سةد مليؤن ديرار دراية هـةرَيمي كوردسـتان، بـةَيم سـةدو نـةوةد و دوو مليـارو نـؤ سـةد         
ديرــاريش لـة بابــةت داهاتـةكاني هــةرَيم كـةم كرايــةوة، يـةعين لــة يي خؤيـان طليــان دايـةوة، بــةَيم       مليـؤن  
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بةنيســبةت مةشــاريعي ئيستيســماري نــةوت كــة باســم كــرد، طوتيــان لةبــةر ئــةوةي هيضــي ســةرف نــةكراوة   
 .مودةوةر بؤتةوةو ميزانيةي عَيراق عيجزي هةية، بؤية هيضي مشول ناكات

راوة لة كاتي تاوتؤ كردنـي ثشـكي هـةرَيم، يـةعين لـةكاتي موناقةشـة كردنـي بودجـةي         داوا ك/ خاَلي كةوت
عَيراق نوَيرةري هةرَيم لةوَي ئامادة بَيت، ئَيمة بةردةوام ئةو داوايةمان كردووة، ئةمساَليش هـةموو ييـةك   

ة بةغـدا، كــة  بـةَلَيريان بـة ئَيمـة داوة، سـردوقي نةقـدي دوةلـي، هاوثـةميانان، هـةتا ككومـةتي ئيتيحـادي لـ           
ئةمساَل بةشداري تَيدا بكةين لة ئامادة كردني بودجة، بةس نادانني ئةو بةَلَيرةيان جَي بةجَي دةكةن، يـان  
نـا، يــان ديسـان خةبــةرمان دةدةنــَي دةَلـَين ئــةوة بودجــةي عَيراقـةو ئــةوةش نيســبةي ئَيوةيـة، بــةَيم ئَيمــة      

 .بةردةوام موتابةعةي دةكةين
ــتةم  ــاَلي هةش ــر / خ ــؤي، لــة       طلــةيي ك ــةكاتي خ ــكةش نــةكردووة ل ــةكانيان ثَيش ــة وةدارةتــةكان بودج اوة ك

ــط       6/10/8001 ــةكان درةن ــة وةدارةت ــدَيك ل ــوو، هةن ــارد ب ــةكان ن ــؤ وةدارةت ــةمان ب ــتةي بودج ــة خش ئَيم
خشــتةكانيان بــؤ ئَيمــة ئيعــادة كــردةوة، بؤيــة طيتتوطــؤ كــردن لةســةر بودجــة كةوتــة مــانطي دواددةي ســاَلي  

طة هةنـدَيك ئةسـبابي تـريش هـةبوو بَيـت، ضـونكة ئةطـةر بـةِرَيزتان بـة بريتـان بَيـت            ، بةِراسس رةن8001
هةرضةندة نابَيت نة هيض وةدارةتَيك، نة هيض وةديرَيكيش بةو شَيوةية بؤي بضَيت، بةس رةنطة كة باس لة 

ةن ئـةو  طؤِرانكاري ككومةت و ئةوانة دةكرا، رةنطة ئةوةش سةبةبَيك بوو بَيـت كـة سيسـتيةك كـراوة لةييـ     
 .وةدارةتانة، بةَيم دَلرياين ئةمساَلةكة دووبارة نابَيتةوة

لة ثرؤسةي ئامادة كردني بودجةي ئةجنومةني نيشتماني ليذنةي دارايـي و ئـابووري دةبوايـة    / خاَلي نؤيةم
 ئاطادار بواية، نةك لة رَيطاي ئةجنومةني وةديران، لة ضوارضـَيوةي بودجـةي هـةرَيم ئـةو دانياريانـةمان ثـيَ      

بطات، ئةوة راستة ثَيشرت سيستةمَيك ئَيمة لة هةرَيمي كوردسـتان موتةبـةع بـوو، هـةموو جـارَي ثةرلـةماني       
كوردستان ميزانيةي خؤي ئامادة دةكرد، ثاشان ثةسـردي دةكـرد، ثـاش ثةسـرد كـردن دةبـووة فةقةرةيـةكي        

جـةي طشـس عَيـراق كـادر     موستةقيل لة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستاندا، بـةَيم عَيـراق ئـةوةي لـة بود    
دةبَيت، بةو شَيوةية كة وةدارةتي دارايي لةطةَليان موناقةشة دةكـات و هـةمووي بـة يـةك شـَيوة بـة شـَيوةي        
ئةبواب لة بودجةي طشس عَيراق دادةبةدَيت، رةنطة ئةوةش دؤرتر بـؤ ئةوةيـة كـة دانيـاري هـةبَيت لةسـةر       

َيمة وةكو وةدارةتةكاني دارايي ئَيوة ضـؤن بِريـار بـدةن    هةموو فةسلةكاني سةريف بودجة، بةَيم بةنيسبةت ئ
بةنيسبةتي ئَيمة هيض مانعَيك نييةو ثشتطريي دةكةين، ئَيـوة بـة ثةسـردي دةدانـن كـة بودجـةي ثةرلـةمان        
هــةموو جارَيــك خؤتــان ثةســردي بكــةن وةكــو فةقةرةيــةكي موســتةقيل لــة ياســاي بودجــة بِريــاري بــدةن،    

ئَيستا كراوة بةردةوام بني، ئةويش بِريارةكة بـؤ بـةِرَيزتان دةطةِرَيتـةوة، ضـؤن     دةتانةوَيت بةو شَيوةيةي كة 
بِريــار بــدةن بةنيســبةت ئَيمــة تةســبيت كردنــي ئةرقامةكانــة، ئــةوةي كــة لةســةري بِريــار دةدةن، يــةعين     

 .دةسةَيتي ئَيوةية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةية لةسةر ئةو رَيذةيـةي كـة وةدارةتـةكان داوايـان      لةسةر ئةوة باس كراوة كة فةرقَيكي دؤر/ خاَلي دةيةم

كردووة، لةطةَل ئةو رَيذةيـةي كـة ثَيشـريار كـراوة لـة بودجـةدا، بـاس لـة سيسـتةمي ئامـادة كردنـي بودجـة             
كــراوة، يــةعين طلــةيي كــراوة كــة ديــارة وةدارةتــةكان دؤريــان تةقــديم كــردووة، كــة ئــةوةش ثيشــان دةدات    
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ات كــة دَيدةِرؤييــةكي دؤر كــراوةو لــة داوا كردنــي وةدارةتــةكان، بــؤ ئاطــاداري دَيــدةِرؤيي، يــةعين ثيشــان دةد
بةِرَيزتان ئةو بودجةية، يان ئةو رةقةمانةي كة لة بودجـة دادةبـةدن شـَيوةية موناقةشـة كردنـي وةدارةتـي       

ت لـة  دارايي لةطةَل وةدارةتةكان تةبيعي فةنيةكاني ئَيمة هةرضـةندة ئَيمـة فـةني نيرـة، بـةو شـَيوةية دةبيَـ       
هةر ماددةو جؤري هةر فةسلَيك دَيـت فـةرةدةن ئةطـةر وةدارةتَيـك داواي سـووتةمةني دةكـات، مةبلـةغَيكي        
دةوَيت بؤ سـووتةمةني لـةناو بودجـةدا تةسـبيت بكـات، دَيـن لَيـي دةثرسـن وةدارةتـيش مـةعلوماتي هةيـة،            

وامي رة ي هةيـة؟ لـة   ضةند سةيارةي هةية؟ ضةند مؤليدةي هةية؟ كيساب دةكرَيت كة ضةند سةعات دة
فةرمانطةكــة، يــان ئــةو ســةيارةية ضــةند بــة واجيــب دةردةضــَيت؟ ســعري ئــةو بةنزيرــة، يــان ئــةو طادوايلــة  
وةردةطريَيت مةعةدةلَيك دادةنرَيت، ئةو مةعةدةلة تةقريبية تةسبيت دةبَيت لـة مـاددةو نةوعةكـة، ئيرجـا     

ت، تةقـديرةكان هـةمووي لةسـةر ئـةو نةوعـة      بؤ هةموو شتةكاني تريش بة هةمان شَيوةية تةقـدير دةكريَـ  
ثَيوةرانةنة، بةَيم ئةوةي كة دةدةيرة بةغدا بةِراسس خارج ئةوةي ئَيرةنة، بةس ئةوةي كة دةدرَيتة بةغـدا  
ضواردة مليار دؤيرو سَيزدة مليـار دؤير ئةمـة سـاَينة بودجـة ثَيشـكةش بـةوان دةكـةين ئـةونا، ئـةو لةبـةر           

. رضةندة ئَيسـتا لةوانةيـة طوَيشـيان لـَي بَيـت، كـة بضـيرة ئـةوَي نةقـدمان بطـرن          وةدعي سياسي هةرَيمة، هة
شتَيكي تريش سيستةمَيكي تريش بؤ ئامادة كردني بودجة بةكار دَيت، دةطةِرَييرةوة شةش مانطي خـةرجي  

 .فيعليش دةكةيرة ثَيوةر بؤ داناني ئةو بودجةية تةمخيرية
ين، كة باسيان كردووة بةكار خستين ئةو رَيذةية ثَيكي هَيرـاوةو  سوثاسي ليذنةي دارايي دةكة/ خاَلي ياددةم

 .بودجةي وةربةرهَيرانيش بةرد بؤتةوة بةشتَيكي ئيجابيان لة قةَلةم داوةو سوثاسيان دةكةين
لةسةر ثرؤذة بةرهةمهَيرةكانة، بةِراسس سياسةتي ككومةت دؤرتر بةو ئيتيجاهةوة دةضَيت / خاَلي دواددةم

قيتاعي خاص بكةين، دةعمي ئيستيسمارات بكةين، بؤ منوونة داوامان كردووة لة وةدارةتي كة ئَيمة دةعمي 
ثيشةسادي بةتايبـةتي ئةجنومـةني بـاَيي ئـابووري، بـؤ ئـةوةي ديراسـةتي هـةموو كارطـةكان بكـات، ضـونكة            

ن ئامادةيـة  بةِرَيزتان دةدانن ذمارةيةكي دؤري كارطةي قيتاعي خاص راوةستاوة، بـزانني ئـةم كارطانـة كاميـا    
جيهادي موتةتةوةر بَيرَيت، مؤدَيرن بَيرَيت تةتوير بكات بة كارطةكاني خؤي، ثَيشريارةكاني خؤي ثَيشكةش 
بة ئةجنومةني باَيي ئابووري بكات، بؤ ئةوةي لةم بارةيةوة تةسهيالتيان بؤ بكرَيـت، ياسـاي ئيسيتسـماريش    

َيني مةشـاريعي بةرهةمهَيرـةر لـة كوردسـتان     بةخؤي هاندةرَيكة بـؤ ئـةوةي دةعمـي موسـتة رين بكـات، بـ      
دابرَيني وةكو كارطةكاني ضيمةنتؤ، كارطـةي ئاسـن و ئـةنواعي كارطـةكاني تـر، بـةَيم ئَيمـة وةكـو ككومـةت،          
ــة         ــني و كارط ــةكان ب ــي كارط ــَيني و داخيل ــر ب ــارَيكي ت ــة ج ــة، ك ــان نيي ــةكي وام ــيض بةرنامةي ــزامن ه ــو ب وةك

هـائي ككومـةت هـةموو جـار دةرةري كـردووة، نـةيتوانيوة مونافةسـةي        دامبةدرَيرني، ضونكة لة نةتيجةي ني
قيتاعي خاص بكات، بار طرانيةك بووة لةسةر ككومةت، بةَيم ئـةوةي كـة ككومـةتي هـةرَيم سياسـةتيةتي      
ثَيويستة بايةخَيكي دؤر بة كةرتي كشتوكاَلي بدات، ئَيمة دةمانةوَيت لةو ساَلة كـة هـةردوو بـانكي دراعـي و     

دوو بكةيرةوةو تةركيزَيكي دؤريش دةكرَيـت بـؤ دةعمـي كشـتوكاَل، ضـونكة هـةروةكو بـةِرَيزتان        صراعي دير
ئاطادارن ساَل بة ساَل مةواد طران دةبَيت و تادة هةرداني نةماوة، ساَل بةساَل بةرةو طـرانرت دةِرءيـن، دةبَيـت    

 .بطةيرة خود كةفائي، يةعين كةفائةتي داتي
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بـة قـةرةبوو كردنـةوةي فةرمانبـةران، بـةِرَيز ليذنـةي دارايـي و ئـابووري         ثةيوةنـدي هةيـة   / خاَلي سـَيزدةم 
لة رَيذةي ئةو فةسةلة بةرد بؤتةوة لـة بـةراورد كردنـي لةطـةَل سـاَلي رابـردوودا،       % 5ئاماذةي بةوة داوة كة 

تـةبيعي  كةضي دةبواية ئَيمة هةوَلمان دابواية وةكو وةدارةتةكاني دارايي ئةو رَيذةية كـةمرتمان كـرد بوايـة،    
فةســلي  8001وةكــو مةبلــةغي ثــارة ئةطــةر ســةيري بودجــةي بكــةين و موقارةنــةي بكــةين لةطــةَل ســاَلي   

بةرد بؤتةوة، لَيرة بةِراسس بـةِرَيز  % 5قةرةبوو كردني فةرمابرةران كةمرتة وةكو مةبلةغ، بةس وةكو رَيذة 
 :ابةتةسةرؤكي ئةجنومةن، ثَيويستة هةندَيك روون كردنةوة بدةين لةسةر ئةو ب

ئــةو ديادةيــة كــة لــة رَيــذةي قــةرةبوو كردنــي فةرمانبــةران هةيــة، دةطةِرَيتــةوة بــؤ ضــةند هؤيــةك،  / يــةك
دةرضووني ياساي نوَيية بؤ ديـاد كردنـي مووضـةي فةرمانبـةران، هـةروةها ياسـاي خانةنشـيرية،        / يةكَيكيان

دانـراوة،   8002سـاَلي   ثلـةي نـوَي هـي ميالكـات بـؤ     ( 86200)جطة لةوةش ئةطةر سةيري ميالكات بكـةن  
بةِرَيزتان ئاطادارن كة ياساي وةدارةتي شةهيدان ثةسرد كراوة لةو ثةرلةمانة، بةثَيي ئـةم ياسـاية مووضـةي    
خانةوادةي شةهيدان دانـراوة، ئـةوةش بؤتـة سـةبةبي ديـاد بوونـةوةك لةسـةر فةسـلي قـةرةبوو كردنـةوةي           

ن ئَيمة هةتا دةرضووني ياساي خانةنيشيين فةرمانبةران فةرمانبةران، لة ييةكي تريشةوة بةِرَيزتان ئاطادار
ةوة بةِراسـس داواي تـةقاعوديان كـردووة،    8001ي مووضة تـةقاعوديان دةكـةين، كـة دؤربـةيان لـة      %20بة 

ئةمانة هةمووي ئةسبابن بؤ ئةوةي ئةو رَيذةية بةرد بؤتةوة، بةَيم يةك شت كةد دةكةم عةردي بةِرَيزتان 
ي طرنطة، هةموو جارَي ئةو مةسـائيالنةي كـة ئَيمـة لـةناوخؤ باسـي دةكـةين لـة بةغـدا         بكةم ئةوةش خاَلَيك

بةشَيوةيةكي سليب وةريدةطرن، بؤ ئةوةي لة طيتتوطؤ كـردن وةكـو نوقتةيـةكي سـليب لـة ئَيمـة وةربطـرن لـة         
طرنطـة  طيتتوطؤيةكاني بودجةدا، يان هةموو موناقةشاتي تر كة لةسةر وةدعي دارايي دةكرَيت، تةبيعي ئةوة 

هةموو ييةكمان بزانني لة ماوةي ئـةو سـَي سـاَلة عَيـراق يـةعين ناوضـةكاني تـري عَيـراق، ضـونكة ئَيمـةش           
بةشَيكني لة عَيراق، هةشت سةدو شةسـت و شـةش هـةدارو نـةوةد سـَي كـةس تـةعيريان كـردووة، لـة سـاَلي           

% 38ناوضـةكاني تـري عَيـراق    رَيذةي فةرمانبةراني هةرَيم لة بةراورد كردني لةطةَل فةرمانبةراني  8005
بةم ميالكة نوَييةش، كـة ئَيسـتا ئَيمـة داوامـان كـردووة لـة بيسـت و نـؤ هـةدارو           8002بوو، بةَيم لة ساَلي 

هةشت سةد رَيذةي هةرَيم لة بةراورد كردن وةكو ميالك نةوةكو مةبلةغ، هـي مةبلـةغ بـاس دةكـةم بؤتـان،      
بـةرةو دابـةدين دةضـَيت، هـي ئـةوان بـةرةو بـةرد بـوون          ة ساَل بةساَليش هـي ئَيمـة  %83بةس وةكو ميالك 

دةضَيت، بةَيم ئةوان ضؤن كيساب دةكـةن، يـةعين ئـةو كـةمو كوِريـةي خؤيـان ضـؤن دةشـارنةوة؟ مـن لـةو           
سةفةرة دؤر بة سةراكةتيش باسم كـرد لةطـةَليان تةنانـةت بـة وةديـري داراييشـم طـوت، ئـةومان بودجـةي          

اني كاكيمةش دةردةكةن، ئيرجا كيساباتي خؤيـان دةكـةن كيسـاباتي    سيادي دةردةكةن، بودجةي خةرجيةك
ةكة بـؤ ئَيمـة دانـراوة جـارَيكي تـر دَيـن هـةموو خةرجيـةكاني         %11ي ئَيوةية، كة %11هةرَيم، دةَلَين ئةوة 

سيادي و كاكيمةش دةخةنة بودجةي خؤيان، ئيعتيادي ئةو رَيذةي مووضةخؤران، ئةو ثارةيةي كـة سـةرف   
لـة  % 11لة خةرجيـةكاني سـيادي،   % 11ووي فةرمانبةران لة يي ئةوان دادةبةدَيت، كةضي دةكةن بؤ قةرةب

خةرجيةكاني كاكيمة هي بودجةي هـةرَيمي كوردسـتانة كـة يي ئـةوان ماوةتـةوة، ئةطـةر بَيتـو ئـةو شـَيوة          
ضـةخؤراني  ئيحتيساب كردنة كة ئَيمة لَيرة عةردي بةِرَيزتامنان كرد، عَيـراق بـةو شـَيوةية ئيحتيسـابي موو    
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لة بودجةي تةشغيلي ناوضةكاني تري عَيراق بؤ مووضةخؤرانيان دةضَيت، ئيرجا % 15خؤي بكات، دياتر لة 
بؤية نابَيت ئةو مةجالة بة ئةوان بدةين، تةبيعي ئَيمة لةناو خؤمان هةروةكو با ان كرد لةطةَل ئةوةيرـة،  

هـةر دةَلـَيني دةبَيـت ئيسـاَلكات بكـةين، نابَيـت       من تةئيدي ئةوة ناكةين نةخَير ئَيمة بةردةوام بني، ئَيمـة  
بةردةوام بني لة دامةدراندن، دةبَيت كةوادير موئـةهل بكـةين، يـةعين ئةوانـة ئَيمـة لةسـةر ئـةو سياسـةتة         
بةردةوام دةبَين، بةَيم دةرورةتي هةبوو ئـةوةش عـةردي بـةِرَيزتان بكـةين، كـة ئةطـةر موناقةشـةك لةطـةَل         

م بكرَيت، بةو ئيسلوبة ئَيمة موناقةشةي لةطةَل دةكةين، بةَيم لـةناوخؤمان ئَيمـة   يةكَيك لة دةرةوةي هةرَي
ي ســيادي كــة لــة %11هـةر داواي ئــةو ئيصــاَلكاتة دةكــةين، ئةطــةر ئَيســتا ئَيمــة دوو بابــةتي طــرنط هةيــة  

ن ،ي سـيادي بَيـر  %11كاكيمـةو  % 11ي خةرجيةكاني كاكيمة، ئةطةر ئَيوة %11بودجةي ئَيمة دةبِردرَيت، 
لةطةَل بودجةي تةشـغيلي كـة كةقيـةتي لـة كيسـاب كـردن بـةو شـَيوةية بَيـت، لةطـةَل بودجـةي تةشـغيلي             

هـي هـةرَيمي كوردسـتان، ئَيسـتاش كـة      % 36كيساب بكـةين، رَيـذةي قـةرةبوو كردنـي فةرمانبـةران دةكاتـة       
ةبووي مةواريــدي مــالي ئَيمــة لةســةر ياســاي مةواريــدي مــالي رَيككــةوين، خــؤ ئيحتيســاب كردنــي قــةر           

فةرمانبةرانيش بةم شَيوةية دةكرَيت، ئَيوة بِريار دةدةن ئـةوة كاكيمةيـة، ئةمـةش سـيادي دةدرَيتـة ئـةوان       
بــةس كاكيمــة بــؤ ئَيمــة دَيــت، ئــةو كاتــة نيســبةي قــةرةبوو كردنــي فةرمانبــةرانيش دادةبــةدَيت، تــةبيعي   

ني رابـردوو، ئيرجـا فةترةيـةك هـات     بةِرَيزتان ئاطادارن كة كوردستان مةكرومياتَيكي دؤري هةبووة لة سـايَ 
دامةدراندن دؤر بووة، بَيجطة لةوة بة دةيـان هـةدار خانةنيشـن هـةبوو، ئةطـةر بـةبريتان بَيـت هـةمووي لـة          
دةرةوةي هةرَيم مووضةيان وةردةطرت، لة دواي رووخـاني رذَيـم هـةموويان طواسـرتانةوة بـؤ سـةر بودجـةي        

قةرةبوو كردني فةرمانبةران بةو رَيذةية بـةرد ببَيـت، ثـاش     هةرَيم، يةعين ئةوةش هةموو ئةسباب بوويرة
ئةوة خاَلَيكي تريش هةية هةرضةند با ئةوةش طوَييان لَي بَيت، ئةمة تةنيا بؤ سَي ثاريزطا نيية، بـةِرَيزتان  
 دةدانن ئةو ثارَيزطايانة، ئةو ئةقزيةو ناكيانة كة لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستانن، ئَيمة كيسابيان دةكةين

ناوضةكاني موتةنادع و كيسابيان دةكـةين لـة ضوارضـَيوةي هـةرَيمي كوردسـتان، ئيرشـائةَلاَل بـةو دوو، سـَي         
مانطة كةل دةبَيت، بة هـةداران فةرمانبـةري هـي ئةوانيشـن كـة هاتوونةتـة سـةر فةسـلي قـةرةبوو كردنـي           

نكـاري لةسـةر دةكرَيـت،    جـَي بـةجَي ببَيـت، يـةعين ئـةو رَيذةيـةش طؤِرا       160فةرمانبةران، ئةطةر مـاددةي  
 .ضونكة ئةو كاتة بودجةي ئةو ناوضانةش دَيتة سةر هةرَيم

لةسةر كَيشةي نيشتةجَي بوون و داناني سردوقي نيشتةجَي كردنة، بةِراسس لـةو روويـةوة   / خاَلي ضواردةم
ردي ضةند سياسةتَيكي جيا هـةبووة، ئَيمـة وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان سياسـةتَيك هـةبووة كـة ثَيويسـتة قـة          

خانووبةرة بدرَيت، ضونكة ئةوة دةبَيتـة هـؤي ئـةوةي كـة كـار ثةيـدا ببَيـت، هـاووَيتيش دةسـت دةكـات بـة            
هـةبووة كـة   / خانوو دروست كردن، بةمـةش كَيشـةي نيشـتةجَي بـوون ضارةسـةر دةكرَيـت، سياسـةتَيكي تـر        

تي ئةوة بوو خةدةمات ككومةت بَيت و شوقة دروست بكات و بة قست بيداتة هاووَيتيان، ضونكة مةبةريرا
ئةوةية كة نةخَير باشرتة ئَيمة دةعمي موستة رين بكةين، / باشرت بة هاووَيتيان دةطات، سياسةتي سَييةم

كة ئَيستا موستة رين دؤر دَيـن و يـةكَيك لـةو شـتانةي كـة دؤر تـةركيزي لةسـةر دةكـةن دروسـت كردنـي           
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ــعرَيك لةســ     ــمارات س ــةي ئيستيس ــة هةيئ ــةرتة ك ــةو ش ــوقةية ب ــؤ    ش ــت ب ــب بَي ــة موناس ــات ك ــةرد بك ةريان ف
 .هاووَيتيان

ئةوةية كة نةخَير وةكو ئَيستاكة بةغدا دةيةوَيت ثةيِرةوي بكات داناني سردوقي  نيشتةجَي / رةئي ضوارةم
 .كردنة، ئَيمة لةطةَل ئَيوةين ئةو بِريارةي كة دةدةن ثةيِرةوي لةو سياسةتة دةكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةركيس بزانني نوقتةي نيزامي هةية فةرموو بةِرَيز
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة        ــدَيك ل ــة، هةن ــة وةَيم نيي ــس ب ــييةو ثَيويس ــي تةوص ــةي داراي ــةي ليذن ــةي راثؤرتةك ــةو خاَين ــدَيك ل هةن
ةدانـني ئةطـةر بكرَيـت جـةنابي وةديـر      وةَيمةكان دؤر دوورو درَيذة، كة شةركي دةكات ثَيمواية دؤربةمان د

مــةمروني دةبــني كــورتي بكاتــةوة، ضــونكة ئــةوة ســةعات دووة ئَيمــة ثرســيارمان دؤرة، ثَيشــريارمان دؤرة،    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كوَيستان خان ئةوة راثؤرتي مالية، لة هةموو راثؤرتةكان طرنطرتة، ثَيويست دةكـاتن بـةو روون كردنةوةيـة،    
ثَيضــةوانةوة ئــةو تةفســيالتة دؤر ثَيويســ ، ئةطــةر خــؤت لةبــةر ئــةوةي دةدامن ضــةندين كؤبوونــةوةو  بــة 

كؤنيترانستان كردووة، ثسثؤِري بِرَيك شارةداييتان ثةيدا كردووة، مانـاي ئـةوة نييـة هـةموومان دةيـزانني و      
 .خةَلكيش تةماشامان دةكات، لةبةر ئةوة ئةو تةفسيلة طرنطة، سوثاس بةردةوام بة

 :وةديري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز سركيس ئاغا جان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشريار دةكةم تةنانةت كة بودجةي سـاَلي ئايرـدة ئامـادة دةكرَيـت، ئـةم بودجةيـة ئَيمـة        / خاَلي ثاددةم
ن بـؤ ئـةوةي   موشارةكةي ليذنةي دارايي و ئابووريش بكةين هي ثةرلةمان، بَين موشـارةكةمان لةطةَلـدا بكـة   

سياسةتَيك دابِرَيذرَيت كة هةموو ييةك رادي بني ثَيي، ئيرجـا نوَيرـةرَيكيان دَيـت، دوو نوَيرـةريان دَيـت لـة       
 .كاتي موناقةشةي بودجة لةطةَل ئَيمة بةشداري بكةن دؤر باش دةبَيت بؤ خاَلي ثاددةم

ــراق موتابةعــة بكــ  / خــاَلي شــاددة ةين، ئَيمــة لــةو ســةردانةمشان  كــة داوا كــراوة بودجــةي تةواوكــةر لــة عَي
موتابةعةمان كردووة، ئَيستا خةريكة وةدارةتي دارايي ئيتيحادي لة بةغدا بودجةي تةكميلي كة ئَيمة لةوَي 
بووين خةريك بوون ئةو بودجة تةكميلية ئامادة دةكةن، بؤ ئةوةي بيدةنة ئةجنومةني وةديـران لـةوَيوةش   

بكرَيت، بةِراسس ئَيمة هةوَلَيكي تريشمان دا، هةوَلماندا بابةتةكة  بضَيتة ثةرلةماني عَيراق و لةوَي تةسديق
ي ئيـزايف، يـةعين بـةثَيي ياسـاي     %11بودجـةي تـةكميلي داهـاتي    / بة دوو شَيوة لَيـك جيـا بكةيرـةوة، يـةك    

ي ئةم داهاتة دةبَيت بدرَيتة هةرَيمي كوردستان، %11بودجةي عَيراق هةر داهاتَيكي ئيزايف كة ثةيدا ببَيت 
ئَيمة لةطةَل برادةراني خؤمان لة بةغدا ئـةو هةوَلـةمان داوة، ئةطـةر ئـةوان ثَييـان بكرَيـت جـارَي هـي ئـةو          

ي داهــاتي بــووة ئــةوة بدرَيتــة هــةرَيمي كوردســتان، بودجــةي تةكميليةكــة، ضــونكة         %11شــةش مانطــة  
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و دةبـني، ئايــا  يـش، ئيرجــا نـادانني ضـةند ســةركةوتو   8002دةطةِرَيتـةوة بـؤ شــةش مـانطي داهـاتووي ســاَلي     
هةمووي بةشَيوةي بودجةي تةكميلي دةبَيت؟ يان دةكرَيتة دوو بـةش، بودجـة تةكميليةكـةش بـؤ ئاطـاداري      

 .بةِرَيزتان بؤ هةموو ثرؤذةكان تةرخان دةكرَيت
راستة ئَيمة دةسـةَيتي دادوةري لـة ضوارضـَيوةي وةدارةتـي دادمـان دانـا بـوو، ثاشـان بـةِرَيز          / خاَلي كةظدةم

 .ارايي داواي كرد بوو، ئةمةمشان راست كردةوةليذنةي د
ئةو خاَينةي كة لةسةر ياساي بودجة بوو سَي مانط بوو، ئةو باسم كرد، بةَيم بةنيسبةت دةسةَيت كـة داوا  

بَيـت، بةِراسـس ئَيمـة ئـةو دةسـةَيتة هـةر عـةردي        ( 850)كراوة، كة بدرَيتة وةديرةكاني سةرف، مةسةلةن 
دوع ئةوة نيية، كة مبانةوَيت دةسةَيتَيك لة وةدير كةم بكةيرةوة، يان ديـاد بكةيرـةوة،   بةِرَيزتان بكةين مةو

% 11مليؤنــة، باشــة ( 850)ي بودجــةي لــةبن دةســتة دةســةَيتةكةي %23وةديــري ئيتيحــاد لــة بةغــدا كــة 
بودجــةي لةبــةر دةســتة، ئــةوة ثةيوةنــدي بــة كةميــةي ثارةكــة هةيــة، بــة  % 11وةديرَيــك كــة لــة هةرَيمــة 

ةبلةغةكة هةية، ئَيوة ضـةند بِريـار دةدةن دةسـةَيتي هـةبَيت، لَيـرةش ئَيـوة بِريـار بـدةن، ض بِريـار دةدةن          م
 .ئَيمة وا دةكةين، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دؤر سوثاس بؤ ئةو روون كردنةوةية، ئةو راثؤرتةي ليذنةي دارايـي خـاَل بـة خـاَل جـةنابي وةديـر وةَيمـي        

روون كردنةوةي ثَيويسس دابوو، ئومَيد دةكـةم وةَيم دانـةوة بَيـت بـؤ ئـةو ثرسـيارانةي لـةيي         دايةوةو دؤر
ئَيوةش دروست ببوو لةسةر راثؤرتةكة، من تةنيا ثَيش ئةوةي هني بكةم يةك، دوو مويكةدةي خؤم هةيـة  

اتةكـةي جـةنابي   لةسةر مةودوعي ماوةي ثَيشكةش كردني بودجة، كـة موبةرير / عةردتان دةكةم، يةكَيكيان
وةدير ئةوة بوو لة بةغـدا دةخةمَلَيرـدرَيت، سـردوقي نةقـد موتابةعـةي دةكـات و ئةوانـة، ئَيمـة ثَيشـرتيش          
ئةوةمان موناقةشة كردووة، لةييةن خؤمشانةوة موتابةعة دةكرَيت، تـةوةقوعاتيش رةضـاو دةكرَيـت، خـؤي     

ت، تةوةقوعات ضية لة ديادة كردنـة؟ هـةر لـة    بودجة خةمَلَيرراوة، داهاتي عَيراقيش هةروةها دةخةمَلَيررَي
( 51)دةسس ثَي كردووة، هةر لة ئَيستاوة، بـةثَيي تـةوةقوعات بـة     8006ئَيستاوة تةوةقوعات بؤ بودجةي 

و  بـة ضـةند كيسـاب دةكرَيـت، رةنطـة بـة نـةوةد        (110)يلي نـةوت، ئَيسـتا طةيشـتؤتة    كيساب كراوة بـةرم 
بةجَي دةكرَين هي ساَلي ثارةكةية، بة هةر كـاَل ئَيمـة داوا دةكـةين     كيساب بكرَي ، ضونكة عقودةكان جَي

كة بودجةي خـةمَلَيرراو، يـةعين كـة دةَلـَيني خـةمَلَيرراو هـةردووكي خبـةمَلَيرن، يـةعين هـةم وةدارةتـةكان           
ن، ثَيداويستيان و نةفةقاتيان و ئةو ثرؤذانةي ثةرةثَيداني ثَيش ئاوةدانكردنةوةو هةر هـةمووي دةخيـةمَلَير  

ئةو خةمَلَيرراوة تةبعةن رةضاوي ئةوة دةكاتن تةوةقوعات ضية بؤ داهاتوو، ئَيمة ناَلَيني ئةو بودجةيةي كة 
دَيتة ئَيرة كؤتاييية، بة تةئكيد كؤتايي نيية، بةَيم لَيرة ثَيش ئةوةي بضيرة بةغدا، داواكاري ئَيمـة ئةوةيـة   

ؤِريرةوة بكةين، بةَيم كـة ضـوويرة بةغـدا بـة تةئكيـد      لَيرة ئةوةي باس بكةين و داواي دياد بكةين، داواي ط
كؤتاييةكة لةوَيية، رَيذةكة ضةند دةبَيت؟ دياد دةبَيت، كـةم دةبَيـت دةتـوانن ئـةو كـاتي كـة طةِرانـةوة بَلـَين         
بةغــدا لةســةر ئــةوة موافةقــةتي نــةكرد بــة جةلســةيةك هــةمواري دةكةيرــةوة، يــاخود دةتــوانني ئاليــةتَيك 

بةثَيي نيزامي داخيلي ثةرلةمان دةَلَيت لة ثَيش كؤتايي ئؤكتؤبةر دةبَيت بودجة تةقديم  بدؤديرةوة، بةَيم
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بكرَيت، جا لةبةر رؤشرايي ئةو وةدعةي ئَيستا تادة لةطةَل بةغداو ئةوانة، دةبَيت صيغةيةك بدؤديرةوة كة 
يـان قـةبول بكرَيـت، لـةو     هةنطاو بَيت، بةنيسبةت ئةو كَيشانةي لةطةَل بةغدا هةية، بةِراسس كةق نييـة ليَ 

بةشةي كة دةيانةوَيت غةدر لة ئَيمة بكةن، ناكرَي  قةبول بكرَي ، ئَيمـة دةسـتوورمان هةيـة، دةسـةَيمتان     
هةية لة بةغدادا، لَيرة ككومةتي هـةرَيم هةيـةو سـةرؤكي ككومـةت هةيـة، لةبـةر رؤشـرايي ئـةو كةقـةي          

الةتي تَيدا بَيت، ئةطةر نةبوو ئةوة مةككةمةي عوليـا  قةبول نةكاتن، نةفةقاتي سياديية رةجعي بَي ، عةد
هةية، مةككةمةي دةستووري هةية، دةتوانني لةوَي شكايةت بكةين، بةنيسبةت سردوقي نيشـتةجَي بـوون،   
ــةكانيش       ــةموو ليذن ــيويةتي و ه ــي نووس ــةي داراي ــة ييــةن ليذن ــة ل ــةكي طةورةي ــةقار، داواكاريي ــوليتةي ع س

ئةندامان ئاماذةيان ثَي كردووة، دةبَيت رَيذةيةك دابررَيت بؤ سوليتةي عةقار، ئاماذةيان ثَي كردووةو هةموو 
ئيرجــا ئةطــةر ســردوقي عةقاريةكــة دابررَيــت، ئــةوة مامراوةندييــة، يــةعين هــةم رَيطــاش دةكاتــةوة بــؤ ئــةو 
شتانةي كة ئاماذةم ثـَي كـرد، ئيستيسـمار ئةوانـةي لـة دةرةوة دَيـن، ككومـةتيش دةتوانَيـت شـوقة دروسـت           

كاتن، يةعين دةكرَي  هةرسـَي بةرنامـة ثَيكـةوة بَيـت، هـةم سـوليتةي عـةقار بـدةيت، هـةميش بةرنامـةت           ب
هةبَيت بؤ دروست كردني شوقةو ئةوانة، هةم رَيطاش دةدةيت بؤ ئةوانةي كة دَين لَيرة ئيستيسمار دةكـةن،  

وعمان هــةبَيت ئــةو كَيشــةي نيشــتةجَي بــوون كَيشــةيةكي طةورةيــةو بــةردةواميش دةبَيــت، دةبَيــت تــةوةق   
مةودوعة قةت كؤتايي ثَي نايـةتن، لةبـةر ئـةوة دةكرَيـت هـةوَل بـدةين كـةمي بكةيرـةوة بـة بةرنامةيـةكي           
هةمة ييةنانة، ثَيش ئةوةي قسة بدةم بة ئَيوةي بةِرَيز، داوا لة جةنابي كاك عو انيش دةكةم، دواتر ثاش 

 .كاك عو ان جةنابيشت قسةي بكةيت، كاك عو ان فةرموو
 :وةديري ثالندانان/ شواني عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تــةنها مــن هةنــدَيك مويكــةدةي ئيــزافيم هةيــة لةســةر قســةكاني جــةنابي وةديــري دارايــي و ئــابووري بــة  
سوثاسةوة كة هةموو شةركةكاني كرد، مةسةلةي ميزانيةي تةكميليةكة ئَيستا كتابي رة يمان بـؤ هـاتووة   

يةتي ئةجنومةني وةديراني عَيراقةوة، كة ميزانيـةي تةكميليـة كـادر بكـةين، ئَيمـة خؤمشـان بـؤ        لة سةرؤكا
ثرؤذة داواكارييـةكان لةسـةر ئـةو سياسـةتةي كـة جـةنابي وةديـري         1/5كادر كردووة، بؤ ئةوةي لة ثَيشي 

ةقديم دةكـةين، بـؤ   دارايي فةرمووي داواكاري بةثَيي ئةو رَيذةيةي كة تةقدير دةكرَيت ضةند بَي ، دياتر ت
ئةوةي بتوانني دياتر كصة بة دةست بَيرني، نةوةك ئةو سوَلتةية تةقـدير بكـةين ثَيـرج مليـار دؤير بـَي       
تةبعــةن هــةمووي بــؤ مةشــاريعة نيســبةي ديــاتر دةربضــَي ، كــة ديــاتر دةربضــَيت مةســةلةن ثَيــرج مليــارم   

ةعويزم ناكاتـةوة، بؤيـة بـة تةمايرـة ديـاتر      تةقديم كرد، كصةي هةرَيمي كوردستان دةِروات جـارَيكي تـر تـ   
تةقديم بكةين لةسةر ئةمة، دووبارةش كة ميزانيةي تةكميليةكة هاتـةوة دَيتـة بةردةسـس بـةِرَيزتان و بـؤ      
بِريـاردان لةســةر ئـةو ثرؤذانــة، لةسـةر مةســةلةي ئـةوةي كــة يـةكَي لــة مويكـةدةكاني ليذنــةي دارايـي بــة        

نووسيبوو، كة مويكةدةي دؤر جددي تَيداية لةسةر مةسـةلةي سياسـةتي   سوثاسةوة راثؤرتَيكي دؤر باشيان 
عامي، ميزانية ضؤن دادةِرَيذرَيت، لةسةر مةسةلةي بةِرَيوةبردني بودجـةو سـةرمايةي وَيت ضـؤن دةبـَي ؟     
ضؤن تةوةجوه دةبَيت بؤ كةرتـة ئابووريـةكان، تةبعـةن كـاك سـةركيس شـةركي كـرد، بـةَيم بـة تةفسـيلرت           
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ومةتي هةرَيمي كوردستان دةعمـي تايبـةت دةكـاتن، ككومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دةكرَيـت بـؤ         ئةوةية كك
كةرتي كشتوكاَلي و ثيشةسادي و رَيطاي بانكةكان بكاتن، لة رَيطاي ئيستيسمارةوة بيكاتن، ناكرَيـت ككومـةت   

تةوة، كـة بريتييـة   خؤي ثرؤذةي ئيستيسماري بكاتن، ضونكة سياسةتي عام لة هةرَيمي كوردستان داِرَيذراوة
لةوةي ككومةت نابَيت خؤي كار بؤ ئةو كارخانةو ئةوانةي هةبَي ، بة ثَيضةوانةشةوة سياسةتةكة ئةوةيـة  
كار لةو كارخانة هةيةتي بةرةو خـةص خةصـة ببـاتن، بيداتـة دةسـت كـةرتي تايبـةت، ضـةندين منوونـةش          

هةبوو لـة تاسـوجةية ئيرتاجةكـةي رؤذي    هةية، هةمووتان دةدانن لة كوردستاندا مةعمةلَيكي ضيمةنتؤمان 
نةدةطةيشـتة هةشـت سـةد تـةن، ئَيســتا ئيرتاجةكـة رؤذي شـةش هـةدارو ثَيــرج سـةد تةنـة، يـةعين هــةموو           
كرَيكارةكانيش تَيدا ئيش دةكةن، كة ككومةت هةدار تةن بةيشيش وةردةطرَي ، ئيرجـا سـةرمايةدارةكةش   

يةكان كةدم كرد هةندَيك مويكةداتي عـام لةسـةر ئةمـة    قادانج دةكات، لةسةر مةسةلةي ثرؤذة ئيستيسمار
كة كاك سةركيس بةس بة ئةرقام خوَيرديةوة، ئَيمة ميزانيـةي ئيستيسـمارميان دابـةش كـردووة، كـة خـؤي       
كؤي طشتييةكة دوو تريليؤن و هةشت سةدو كةفتاو سَي مليـار ديرـارة، كـة دةكاتـة دوو مليـارو ضـوار سـةد        

ةسةور دةكةين ئةمساَل كة بكةوَيتة باداِري هةرَيمي كوردستانةوة كةرةكةيـةكي  مليؤن دؤير، ئةم رةقةمة ت
ئيقتيصــادي طــةورة لــة كوردســتان دروســت دةبَيــت لــة بــواري طواســترةوة، لــة بــواري بيراســادي، لــة هــةموو  
 بوارةكاني دابني كردني كـةرتي بيراسـاديية، ئةمـة بـة تةئكيـد ئَيسـتاكة كَيشـةيةكة، كَيشـةي بةتاَلـة هةيـة،          

كَيشةي ركودي ئيقتيصادي هةية، ئةمانة تةسةور دةكةين لة ئةجنامي دابني كردني ئةو بودجةية بكةوَيتـة  
باداِرةوة لة ماوةي ساَلَيكدا لة ضةند شارَيكي هةرَيمي كوردستان لةو مةساكة جوطرافيةدا بة تةئكيد دةوري 

ةشدا، بةشَيكيان بؤ ئةو ثرؤذانةي كـة  ئيجابي دؤر باشي دةبَيت، ميزانيةكةمان دابةش كردووة بةسةر سَي ب
بــةردةوام بوويرــة لــة ســاَيني رابــردووةو ئةمســاَل تــةواو دةبــَي ، هــةر مويكةدةيــةكم خوَيرــدةوة لــة            
رؤذنامةيةك دةَلَيـت ثـرؤذة هةيـة رؤذي دوو جـار ثـارةي بـؤ دابـني كـراوة، بـة تةئكيـد جاميعـةي سـلَيماني             

يـش  8001يـش بـةردةوام دةبَيـت،    8004دةسـس ثـَي كـردووة،    ةوة 8005عومرةكةي ثَيرج ساَلة، لة سـاَلي  
ش بةردةوام دةبَيت، بؤية ساَينة مةبةستمان لـة  8006يش بةردةوام دةبَيت، ساَلي 8002بةردةوام دةبَيت، 

شةرح كردني ثرؤذة بةردةوامةكان كة ئةو ثارةي بؤيان تةخصيص كراوة تريلؤنةك و دوو سةدو نـةوةد نـؤ   
دة مليؤن ديرارة، كـة دةكاتـة مليارَيـك و هةشـتاو هةشـت مليـؤن دؤير، كـة دابـةش         مليارو هةشت سةدو شاد

كراوة شةش سةدو هـةذدة ثرؤذةيـة بةسـةر هـةموو ثارَيزطاكـان و بةسـةر هـةموو وةدارةتـةكان، بـةَيم كـؤي           
دوو هـةدارو   8002طشس ئةو ثرؤذانة كوليتةكانيان دوو تريليؤن و شةش سةد مليار ديرارة، بةَيم بؤ ساَلي 

سةدو نةوةد و نؤ ملياري دةوَي ، ئةمة بؤ ثرؤذة تادةكانة كة ثَيشريار كراوة، ثرؤذة بةردةوامـةكان خؤيـان   
كةفت سةدو شةست و شةش ثرؤذةيـة كـة مليارَيـك و كـةفتاو هةشـت ديرـاري دةوَيـت، كـة دةكاتـة هةشـت           

ةرةثَيـداني ثارَيزطاكانـة، كـة    سةدو نةوةد هةشت مليؤن دؤير، بةشي سَييةميان لة ثرؤذةكان، كـة ثـرؤذةي ث  
دابةش كراوة بةسةر هةرسَي ثارَيزطـا، ثارَيزطـاي هـةولَير سـةدو هةشـتا مليـاري بةركـةوتووة، سـلَيماني دوو         
سةد مليـاري بةركـةوتووة، دهـؤك سـةدو ثـاددة مليـاري بةركـةوتووة، كـة ئـةوانيش شـةش سـةدو شةسـت و             

، هـةموو سـةكتةرةكامنان دةرهَيرـاوة، ئَيمـة بـةثَيي      كةوت ثرؤذةية، دابةشيان كردووة بةسةر خةدةماتـةكان 
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جةداول هـةمووي عـةردي سـةر برادةرانيشـمان كـردووة، كـة رَيـذةي دؤري بـؤ ئـةو خةدةماتانةيـة، بـؤ ئـةو             
ثرؤذة سةريعانةية كة ثَيداويسس هاووَيتيانة، يةكَيك لة مويكةداتةكاني ليذنـةي دارايـي و ئـابووري ئـةوة     

تةقديم كراوة بؤ وةدارةتي دارايي و وةدارةتي ثالندانان، كةقيقةتةكةي ثَيداويسس  بوو ميزانية دؤر دياتر
هةرَيمي كوردستان لة بودجةي ئيستيسماري دياتر لة بيست مليؤن دؤيرة، بؤية هـةر وةدارةتَيـك دةيـةوَيت    

رةتـي كارةبـا   دؤرترين كةمية ثارةي دةستكةوَيت، بؤ ئةوةي بتوانَيت دؤرترين خةدةمات تةقديم بكات، وةدا
تةقدميي سَي ملياري كردووة، ناكةقي نيية بيـةوَيت سـةكتةري كارةبـا ضـاك بكـاتن، ثَيويسـس بـةو ثارةيـة         
هةية، بةَيم ئةو ثارةيةي كة لةبةر دةسس ئَيمةدا هةية ضةندي بؤ تةخصيص دةكةين، تةبعةن ئةولـةويات  

/ بــةم شــَيوةية دابــةش كــراوة، يةكــةم لــة ييــةن ككومــةتي هــةرَيمي كوردســتانةوة ئةمســاَل بــؤ ثرؤذةكــان   
 .وةدارةتي كارةباية، كة سةكتةري كارةبا ئةولةويةتي رةقم يةكي دراوةتَي لة ثارة تةخصيص كراوةكاندا

 .وةدارةتي شارةوانيية، بةتايبةتي كةرتي ئاو و خةدةماتي شارةوانيية/ دووةم
، لةبـةر ئـةوةي يـةكَيك لـة تةوةجوهـةكان      مةسةلةي ئاودَيريية، ئاودَيري دؤر بة كيسامبان كردووة/ سَييةم

دةَلَيت بؤ كةرتي كشتوكاَلي ثَيش ناكةوَيت، هةموو ئَيوةي بةِرَيز دةدانن كةرتي كشـتوكاَلي كَيشـةي ئةساسـي    
 :كوردستان نةبووني سَي شتة

نةبووني ساغ كردنةوةي موَلكيـةتي دراعييـة، نـةبووني مةكرةمـةي دراعييـة، نـةبووني ئـاوة، بؤيـة         / يةكةم
ــة ــان       ت ــة ثرؤذةك ــةكجار دؤر ل ــةكي ي ــؤ ثرؤذةي ــردووة ب ــيص ك ــان تةخص ــةكي بامش ــردووةو ثارةي ركيزمان ك

تةخصيص كراوة بؤ وةدارةتي سةرضاوةي ئاو، لة دواي ئاو رَيطاوبان دَيت، لـة دواي ئةوانـة قوتاخبانـة دَيـت،     
ؤ دروسـت كـردوون و   ئةمساَل بة تةنها كَيشةي قوتاخبانةكان ئَيمـة ديـاتر لـة سـةدو كـةوت قوتاخبانـةمان بـ       

جطة لةوةي لة ميزانيـةي ثارَيزطاكانيشـدا هةيـة ئـةويش بيسـت و كـةوت قوتاخبانـةي تَيـدا هةيـة، يـةعين           
ــحي و        ــةراكيزي ص ــت، م ــت دةكرَي ــاَل دروس ــةس ئةمس ــة، ب ــوار قوتاخبان ــي و ض ــةدو س ــة س ــةن دةكات تةقريب

صحي، ئيرجا دَييرة سةر خـةدةماتي  تةندروسس، ئيرجا دَييرة سةر كشتوكاَل و ئيرجا دَييرة سةر خةدةماتي 
يوان و وةردش و جيهةتةكاني تري وةكو خوَيردني باَيو ئةوانة هةمووي بـة نـةدةِري ئيعتيبـار وةرطـرياوةو     
ثرؤذةكانيان بةسةر دابةش كراوة، موِراعاتي ئةولةويـةتي ئـةوة كـراوة كـة لـةناو وةدارةتةكـةدا خـؤي باسـي         

تَيك بري بكةمةوةو موناقشةي لةطةَل دةكةين، موناقةشةكة بـة ئامـادة   كردووة، ناكرَيت من لة جياتي وةدارة
بــووني نوَيرــةري هــةردوو وةدارةتــي دارايــي و وةدارةتــي ثالنــدانان لةطــةَل وةدارةتــةكان كــراوة، دواي ئــةوة   
دووبارة لةطةَليان دانيشترةوة كة طةيشتونةتة ذمـارةي كؤتـايي ثَيشـكةش بـة بـةِرَيزتان كـراوة، ويسـتم ئـةم         

 .بيريانة بؤ جةنابتان و بؤ خوشك و برا ئةندامة بةِرَيزةكان روون بكةيرةوةو دؤر سوثاستَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس بؤ ئةو روون كردنةوةية، نةفـةقاتي ئيستيسـماري دؤر تةفسـيالتي باشـي تَيـدا بـوو، كـاك شـَيخ         
 .فةرموو كاك دلَير بايز هيض قسةيةكت هةية، تَيبيريةك، كةواتة ثشتطريي دةكةيت،

 :دلَير ا اعيل كقي شاويس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِراسس دؤر سوثاسـي ئـةو بةِرَيزانـة دةكـةم، بـةِرَيزان وةديـري دارايـي و وةديـري ثالنـدانان بـؤ ئـةو روون            
كـرد، ثـَيش ئـةوةي     كردنةوانةي كة دايان، لةِراستيدا هةردووكيان بةشَيوةية ثشتطريي راثؤرتةكةي ئَيمةيان

بَيمة سـةر وةَيمدانـةوةي هةنـدَيك خـاَل، كـة بةِراسـس ثـَيم ضـاكة لةسـةري بوةسـتم، دةمـةوَيت تَيبيريـةك             
لةسةر برا ثةرلةمانتارةكان بَلَيم، ئَيمة لة راثؤرتي ليذنةكةمانـدا كـاك ئيحسـان ئامَيـدي ئيمـزاي نـةكردووة       

يةكَيكــة لــة ئةدامــة ضــايكةكاني ليذنةكــةمان، داواي  هةَلةيةكــة، بةِراســس بةشــدارييةكي ضــايكي كــردووةو
لَيبوردني لَي دةكةم لَيرةوة، لةبةر ئةوةي كةم تةرخةميةك هةبوو، بؤيـة ئيمـزاي نـةكردووة، سـةبارةت بـة      

 .يةكطرترةوةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرةكاتن نةضـيرة  عةفو كاك دلَيـر وةَيمـي دايـةوةو جةنابيشـت نووسـيووتة، ئةوانـةي كـة سياسـيرةو موقتـ         
 .سةري، جةنابت ثَيشريارت كرد بوو، ئةويش وةَيمي دايةوة، باشة فةرموو

 :دلَير ا اعيل كقي شاويس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة يـةك نةطرترـةوةي وةدارةتـةكاني دارايـي و نـاوخؤ و ثَيشـمةرطة بةِراسـس ئةمـة مةسـةلةيةكي          
ةَلكي كوردستانةوة، دَلة راوكَييةكي لة يي خةَلك دروست كـردووة، بؤيـة ئَيمـة    ضارةنووسسادة بةنيسبةت خ

وةكو ليذنةي دارايي ثَي دادةطرين بة دووترين كات ئةو وةدارةتانة يةك بطرَيتةوةو ئةو دَلة راوكَيية لة يي 
دةضـن، ئةمـة    خةَلك نةهَيَلن، ضونكة جياوادي هةيـة لـةنَيوان يةكطرترـةوةي ئـةو وةدارةتانـةي لـة يـةكرتي       

 .تؤدَيك مةسةلةيةكي جياوادة، بؤية ئَيمة ثَيمان ضاك بوو لةسةري بوةستني
سةبارةت بـة راثـؤرتي وةردي، هـةموو دائريةيـةك راثـؤرتي رؤذانـةي هةيـة، رؤذانـة كيسـاباتي خـؤي ضـةك            

دةكـات،   دةكات، هةموو هةفتةيةك و دة رؤذو ثاددة رؤذو مانطَيك  شتَيك دةكات، هةموو سَي مانطيش شتَيك
هةموو وةدارةتةكانيش ئةو كيساباتانةي هةيـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ثَيمـان ضـاكة بةشـَيوةيةكي سـَي وةردي،         
هةموو سَي مانط جارَيك، هـةموو شـةش مـانط جارَيـك، هـةموو سـاَلَيكيش جارَيـك وةدارةتـي دارايـي ضـؤن           

ار بكاتـةوة لـة ضـؤنيةتي سـةرف     سةرؤكايةتي ككومةتي لَي ئاطادار دةكات، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانيش ئاطـاد   
كردن و لة ضؤنيةتي بارودؤخي دارايي، ئَيمة لة خاَلي هةشـتدا بةِراسـس داوامـان كـردووة، ديـارة ميزانيـةو       
بودجة يةكَيكة جطة لـة ئةركـةكاني تـري، ئامرادَيكـة بـؤ ضـاودَيري كردنـي كـاري ككومـةت، ئامرادَيكـة بـؤ            

ثَيوانة كردني ئةداي ككومـةت، ضـؤن ككومـةت ئـةداي      كيساب كردن و مةقياس كردني ئةداي ككومةت و
خؤي دةكات؟ بؤية لةسةر ئةو ئةساسة ئَيمة لَيرةدا داوامان كردووة، بؤضي ئةو وةدارةتانةي دواكةوتوون لة 
ثَيشــكةش كردنــي بودجةكانيانــدا ككومــةتي هــةرَيمي كوردســتان موكاســةبةي نــةكردوون، بةِراســس ضــؤن  

ــكةري و ســ    ــت خؤش ــةرين و دةس ــةمان شــَيوةش       ئاف ــة ه ــت ب ــة دامودةدطاكانــدا، دةبَي ــة ل ــردن هةي وثاس ك
لَيثَيضيرةوةو موكاسةبة كردنيش هةبَيت لـةو بةرثرسـانةي كـة كارةكـاني خؤيـان ناكـةن و كـةم تةرخـةمي         
دةكةن لـة كارةكانيانـدا، بؤيـة ئَيمـة لَيـرةدا داوامـان كـردووة ئـةو وةدارةتانـةي كـة دواكـةوتوون لـة هَيرـاني              

، ككومةتي هةرَيمي كوردستان بـؤ لـَي ثَيضـيرةوةي نـةكردووة، هيـوادارين وةدارةتـي دارايـيش        بودجةكانيان
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هاوكار بَيت لةو مةسةلةيةدا، ئَيمة لة خاَلي دة باس لة دَيدةِرؤيي دةكةين، ئةو تةقديرانةي كة وةدارةتةكان 
ؤيي، موبالةغــةي تيــا و هــةموو دامودةدطاكــاني ككومــةتي ئَيمــة دةيكــةن بــؤ بودجــةكانيان دائيمــةن دَيــدةرِ 

دةكةن، ديارة ئةو موبالةغةية كؤمةَلة هؤكارَيكي هةية، يةكَيك لةو هؤكارانة ئةوةية لـة وةدارةتـي دارايـي و    
لة دامودةدطاكـاني سـةرووي خؤيانـةوة بةِراسـس دؤري دةقـرتَيرن، ئـةو دؤر قرتانـدن و ئـةو دَيدةِرؤييـة لـة           

ئةوةي كة دَيدةِرؤيي هةبَيت، لـة هـةموو ئـةم دَيدةِرؤيشـدا      قرتاندنةكةشدا باش نيية، ئةمةش دةبَيتة هؤي
بةِراسس دةرطايةك دةكرَيتةوة بؤ طةندةَلي، دةرطايةك دةكرَيتةوة بؤ شـس نـاِرةوا، بؤيـة ئَيمـة ثَيمـان ضـاكة       
هةوَل بدرَيت ميكانيزمَيك بدؤدرَيتةوة لـةو مةسـةلةيةداو ضـارة بكرَيـت، ئَيمـة تةئكيـد دةكةيرـةوة لةسـةر         

ككومةتي هةرَيمي كوردستان دةبَيت سـرتاتيجيةتي هـةبَيت، سياسـةتَيكي وادحيـي هـةبَيت لـة بـواري         ئةوةي
دارايي و لـة بـواري ئابووريـدا، دةبَيـت بودجـةي وةربـةرهَيران، دةبَيـت طرنطيـةكي تايبـةتي ثـَي بـدرَيت بـؤ             

ــةوةي وَيت و    ــة ئاوةدانكردن ــدرَيت ب ــةتي ب ــامَيكي تايب ــت ئيهتيم ــةرهَيران، دةبَي ــةكاني   وةب ــةتي كةرت بةتايب
كشتوكاَل و هةسـت دةكرَيـت كـة شـتَيك و هـةنطاوَيك هةيـة لـة بودجـةي ئةمسـاَلدا، بـةَيم ئومَيـدةوارين لـة             
بودجةكاني ساَيني ئايردةدا، ئةو هةنطاوة بةهَيزتر بَيت و ثتةوتر بَيت، لـة خـاَلي دواددةدا، بةِراسـس ئَيمـة     

تي تايبةت، ئـةم سـةردةمة سـةردةمي كـةرتي تايبةتـة، سـةردةمي       دذي ئةوة نني كة دةرطا بكرَيتةوة بؤ كةر
ضايكية تايبةتيةكانة، بةَيم ئةمة هيض كاتَيك رَيطر نابَيت دةرطا كردنةوة لةبةردةمي كةرتي تايبـةت، هـيض   
كاتَيك رَيطر نيية لةبةردةمي ئةوةي كةوا، ياخود نابَيـت ببَيتـة هـؤي ئـةوةي كـةوا ككومـةت بـة تـةواوةتي         

لَي بكات، هيض ضايكيةكي ئابووري نةمَيرَيت و ثةراوَيز بكرَيت لة ضايكي ئابووريةكاندا، لة وَيتـة  ثايدؤدي 
لة هـةموو  ........... ثَيشكةوتووةكاني جيهان، لة وَيتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا، فةرةنسا، بةريتانيا، ئةَلمانيا

ةكــات، ضــايكيية ئابووريةكانــة، لةبــةر ئــةوة  وَيتــاني ثَيشــكةوتووي دنيــا دةوَلــةت بــةثَيي ئــةوة بةشــداري د 
ككومةتي ئَيمةو دةسةَيتي هةرَيمي كوردستانيش نابَيت ثايدؤد بكات بةِراسس لة ضـايكيية ئابووريةكانـدا،   
ئَيمة مةبةستمان لَيرةدا تةنها ئةوةية، ئَيمة دذي ئةوة نني كة سياسـةتي خـةص خةصـة، بةتايبـةتي كـردن      

سياسـةتي بةتايبـةتي كـردن دةكـةين، بـةَيم سياسـةتي بةتايبـةتي كـردن، خـةص           بكرَيت، ئَيمة ثشتطريي لة
خةصة بةِراسس دةبَيت لة ئةجنامي لَيكؤليرةوةو ديراسةتَيك بكرَيت و بة ثالنَيكي تؤكمـة بَيـت، بةداخـةوة    

اندن و سياسةت و ثيادة كردني سياسةت لة وَيتي ئَيمة، لة هةرَيمي كوردستاندا تا رادةيةك بؤتة هـؤي شـَيو  
بؤتة هؤي كاول كردني كةرتة ئابووريـةكان، ئـةو بـوار و ئـةو ثرؤذانـةي كـة بةتايبـةتي كـراوة دؤريـان، مـن           
نامةوَيت لَيرة بكةومة سـةر وردةكاريـةكاني، بـةَيم دؤر لـةو ثرؤذانـة مـردوون و لةناوضـوون و بةرهـةميان         

كمي ئـةوةي ذمارةيـةكي دؤر لـة    نةماوةو بوونيش بة بارَيـك بةسـةر ككومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـة كـو       
كرَيكارو فةرمانبةريان هةية، ئةمِرؤ ككومةتي هةرَيمي كوردستان مووضةكانيان دةدات، لةبةر ئةوة دةبَيت 
سياسةتَيكي وادحيرت و تؤكمةترمان هةبَيت بؤ بةتايبةتي كردن، بؤ خةص خةصة، ئـةو ثرؤذانـةي دةدرَيـت    

بكرَيرـةوةو لـة بـواري بةرهـةمهَيران كـاري خؤيـان بكـةن، نـةك          بة كةرتي تايبةت، دةبَيت بةِراسس ئـاوةدان 
بوةس ، مـن ئامـادةم ئَيسـتا نـاوي ذمارةيـةك لـةو ثرؤذانـة بَيـرم كـة لـة كـار كـةوتوون و دراون بـة كـةرتي               
تايبةت، ئةمة بةِراسس دةبَيت لةسةري بوةستني، ئَيمة بةِراسس جـةخت دةكةيرـة سـةر ئـةوةي كـة دةبَيـت       
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درَيت، ئةمة رَيطر نيية لةطةَل ئةوة، هيوادارم برا ثةرلةمانتارةكان ئةو تةوصيانةي ئَيمة سوليتةي عةقاري ب
كة دةكرَيت، بكرَيت بة بِريارَيك و ككومةت ئيلزام بكرَيت، بؤ ئةوةي جَي بةجَي بكرَيت، ئَيمة داوا دةكةين 

تةجَي كردن ضارةسةر بكرَيت، كة سوليتةي عةقار جَي بةجيٍَِ بكرَيت، لةو رَيطةيةوة بةشَيك لةو كَيشةي نيش
ئةمــة رَيطــا لــةوة ناطرَيـــت كــة ككومــةتيش ثـــرؤذةي خــؤي هــةبَيت، كـــةرتي تايبــةتيش هــان بـــدرَيت،          
كؤمثانياكانيش هانبدرَيت، كةرتي تايبةتي خؤماَلي و دةرةكيش كة هانبدرَين و ثرؤذةي نيشتةجَي بوون لة 

 .د دةكةيرةوة لةسةر ئةو ييةنةهةرَيمي كوردستاندا جَي بةجَي بكةن، لةبةر ئةوة تةئكي
سةبارةت بة بودجةي دةسةَيتي دادوةري، بةداخةوة ئَيمة داوامان لة دةسـةَيتي دادوةري كـرد كـة بودجـةي     
خـؤي بَيرَيـت، تـا ئـةمِرؤش ثرؤذةيـةكي بودجـةي ثــةرثوتي هَيرـا بـوو، بـةَيم ثرؤذةكـةي خـؤي نـةهَيرا بــة             

ةين، ئةوان بةِراسس ثرؤذةيةكيان بؤ ئامـادة كـردين و هَيرايـان،    هاوكاري ئَيمة سوثاسي وةدارةتي دارايي دةك
 .تا ئةمِرؤكةش بةداخةوة دةسةَيتي دادوةري خؤيان وةَيميان نةدابؤوة

سةبارةت بة دةسةَيتي وةدير، ئَيمة ثَيشريادَيكمان كـردووة لـة راثؤرتةكـةمان و تَيبيريـةكمان هةيـة لةسـةر       
مليـؤن ديرـار بـدرَيت بـة وةديـر،      ( 850)وةديـرو سـةرف كـردن، سـةريف     ياساي بودجة كة دةبَيت دةسةَيتي 

بةِراسس ئةمة بؤ كار ئاساني ككومةتي ئَيمةية، بؤ كار ئاساني ئةوةية كة ئيشـةكاني ئَيمـة بـِروات بـةِرَيوة،     
هيوادارين ئةمة نةبَيتة هؤي ئةوةي لةبةر ئةوةي بودجةي عَيراقي دياترة لة بودجةي ككومةتي هـةرَيمي  

ي دةسةَيتي ككومةتي مةركةدي بَيت، بةِراسـس دةبَيـت   %11دستان، دةبَيت دةسةَيتي وةديري ئَيمة لة كور
ثؤليسَيكي ككومةتي هةرَيمي كوردستان، مامؤستايةكي ككومةتي هةرَيمي كوردستان، وةديرَيكي ككومةتي 

ةنـداديارَيك دةبَيـت كـةمرت    هةرَيمي كوردستان، ثةرلةمانتارَيكي ككومةتي هةرَيمي كوردسـتان، ثزيشـكَيك، ئ  
نةبَيت، ثلة دوو نةبَيت، دةبَيت سةرؤكي ككومةتي هةرَيمي كوردستان بة قةد سةرؤكي ككومةتي عَيراقـي  
كقــوق و واجيبــاتي هــةبَيت، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة ثَيمــان وايــة دةســةَيتي وةديرَيــك لــة ككومــةتي هــةرَيمي    

بَيــت لــة دةســةَيتي هاوشــانةكةي لــة ككومــةتي      كوردســتاندا، ئةفســةرَيك، مامؤســتايةك نابَيــت كــةمرت     
 .ئيتيحاديداو، دؤر دؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس، ئَيستا ئَيمة ئةمِرؤ تةنيا موناقةشةي راثؤرتي ليذنةي دارايية، سَي ضارَيطمان لة ثَيشة، بـةياني  
ةعين وةدارةتـةكان، وةدارةت بـؤ وةدارةت و ئـةو    ئيرشائةَلاَل دةست ثَي دةكةين بـة موناقةشـةي بةشـةكان، يـ    

راثؤرتةي، ئةو وتارةي جةنابي وةديريش نوسخةتان ثَي دةداتن، كة نةطةيشتووة تاكو ئَيستا، ئَيسـتا شـتةكة   
روونة، راثؤرتةكة دؤر وادحية، وةَيمي وةديريش دؤر ييةني وابزامن ثرسياري ئَيوةشـي وةَيم دايـةوة، بـةَيم    

هـةر كةسـَيك ثرسـياري هـةبَيت و نـةهاتبَيت لـة راثؤرتةكـةو لـة وةَيمةكـةي، تكاشـم وايـة             لةطةَل ئةوةشـدا 
مةضرة سـةر تةفسـيالتي بةشـةكان، كـة بـةياني و دوو بـةياني موناقةشـةي دةكـرَي ، هـةر شـتة عامـةكان،            

 .بةياني سةعات دةو نيو كؤ دةبيرةوة، كاك ئارام نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو
 :ول مامردبةِرَيز ئارام رس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةِراسس دانيشترةكان بابةتي بودجةية، بابـةتي بودجـة طرنطـة، ئَيمـةي ئةنـدامان دؤر دةمَيكـة ضـاوةِرواني        
ئةو رؤذة دةكةين، دؤر ثرسيارو تَيبيريمان هةية، بةِرَيزان دؤريان داواي قسة كردنيان كردووة، جةنابيشتان 

ئةطةر بِريار بدةن دةقيقةيةك، يان دوو دةقيقـة قسـةمان ثـَي بـدةن، بةِراسـس      دةقيقةتان كرد، ( 65)باسي 
ــَيني، بؤيــة مــن داواي ئــةوة دةكــةم جــةنابت ناوةكانــت     ئَيمــةش نــاتوانني هــةموو بؤضــوونةكاني خؤمــان بَل
نووسيووة، ئةطةر بكرَيت لة سةرةتاي جةلسةي بةياني دةسـت بكرَيـت بـة قسـة كـردن، بـؤ ئـةوةي مـةجالي         

 .ئةندامان بدرَيت، دؤر سوثاسدياتري 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة ئةو راثؤرتةي ليذنةي دارايي كة خوَيردرايةوة لـة ييـةن بـةِرَيز وةديـري دارايـي روون كردنةوةيـةكي       
ةو راثؤرتانـةي كـة ئَيمـة نووسـيمانة، ئـةو خاَينـةي موشـتةرةكة بـا         دؤر درا، دؤر خاَلي موشتةرةكة لةطةَل ئ

دووبارة نةكرَيتةوة، ضونكة هةر ليذنةو راثؤرتَيكي هةية، وةختَيكي دؤرمان بة فرِيؤ دةِروات، مـن بـةش بـة    
كاَلي خؤم تةئشريم كردووة، لة دواددة، سَيزدة نوقتة تةقريبةن سَي بةشي رؤيي، دوو، سَي نوقتة مـاوة، بـؤ   
هـةمووي خبوَيرمـةوة وةختةكــةش دةِروات، بـا هـةموو ليذنــةكانيش بـة هـةمان شــَيوة ئـةو نوقاتانــةي وةَيم        

 .دراوةتةوةو موناقةشة كراوة تةئشري بكةن و نةخيوَيرةوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمـة دةسـت ثـَي     مويكةدةكةت جَيـي خؤيـةتي، ئةوانـةي راثؤرتيـان هةيـة طوَيتـان لـَي بـوو، بـة هـةر كـالَ           
دةكةين، هةر يةكةو دوو دةقيقةي هةية، تا دةطةيرة سةعات دوو، دواتر ئـةواني تـر بـةياني قسـةي خؤيـان      

يان ئةندامن لة ليذنةكان، يان ليذنـةي دارايـي، يـان    %20ئةوانةي كة ناويان نووسيووة لة / دةكةن، ئةوةلةن
يــةعين مانــاي ئةوةيــة موناقةشــةيان كــردووةو لــة  ليذنـةي ئــابووري، يــان ليذنــةي ئاوةدانكردنــةوة لَيرةيــة، 

راثؤرتةكةيان نووسيووة، يةعين دةتوانن هةر قسةي نةكةن، بَلـَين راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـي تـةعبري لـة       
ــذة      مــن دةكــات، ئةنــدامي ليذنــةي دارايــي ض ثَيويســت دةكــات ئَيســتا قســة بكــاتن، ئــةو راثؤرتــة دوورو درَي

ةوةو خــؤي روونــي كــردةوة، لَيــرة نــاوي نووســيووة، تــَي ناطــةم موناقةشــةش  نووســراوة، وةديــر وةَيمــي دايــ
 .موناقةشةي راثؤرتي خؤيانة، كاك درار نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو

 :امني طاهربةِرَيز درار 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئَيمـة بـةكؤي   من ئةندامي ليذنةي داراييم، بةَيم لة كـاتي نووسـيين راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي شـةرت نييـ       
 .دةنط لةسةر هةموو ثَيشريارةكان رادي بوو بني، بؤية من ناوي خؤم نووسيووةو، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئومَيد دةكةم كة قسةت كرد نوقتةيـةك هـةبَيت لـة راثؤرتةكـةدا نـةهاتبَيت و لـة وةَيمةكةشـدا نـةهاتبَيت،         
 .كاك ئارام فةرموو

 :مردبةِرَيز ئارام رسول ما
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا من سوثاسي جةنابي وةدير دةكةم بؤ ئةو روون كردنةوةيةي لةسةر ئامادةكـاري بودجـة داي، بـةَيم    
من لة سةرةتاي قسةكامنةوة كـةد دةكـةم تةئكيـد لـةوة بكةمـةوة، ئَيمـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة سـاَينة           

ناقةشةي لةسةر دةكرَيت، بةِراسس مـن دؤر بـة طرنطـي دةدامن    بودجةي ككومةت دَيتة ثةرلةمان و لَيرة مو
كة ئَيمة كيسابي خيتامي سةرفياتي بودجةي ساَلي ثَيشوومشان لةبةر دةست بواية، كة بتوانني لةسةر ئـةو  
ئةساسة موناقةشةي بودجةي ساَلي داهاتوو بكةين، بؤية من ثَيشرياري ئةوة دةكةم هـةر ضـةندة تةسـةوري    

اقةشاتي بودجة ضةند رؤذَيك دياتريش خبايةنَيت، من ثَيشرياري ئةوة دةكةم كة ثةرلةمان ئةوةم هةية مون
ئةمِرؤ داوا لة وةدارةتـي دارايـي بكـات كـة بـة دووتـرين كـات كيسـاباتي خيتـامي بَيرَيـت بـؤ ثةرلـةمان، بـؤ              

 .موناقةشة كردن، ئةمة يةكةم
بي وةدير خـؤي ئيشـارةتي ثَيـدا، كـة ئَيمـة لـة       من كةد دةكةم تةئكيد لةسةر خاَلَيك بكةم، كة جةنا/ دووةم

هةرَيمي كوردستانيش ناكرَيت دةسـتة وةسـتان بوةسـتني لةسـةر هةنـدَيك شـت كـة ثَيمـان دةكرَيـت لةسـةر           
كيسابي خؤمان، بؤية من تةئكيد لةسةر ئةو ثَيشـريارة دةكةمـةوة كـة ثةرلـةمان كردوويـةتي، كـة ليذنـةي        

كردنـي ثَيشــيرةي نيشـتةجَي بـوون، ئــيرت بـة هــةر شـَيوةيةك كــة       دارايـي و ئـابووري كردوويــةتي بـؤ دابــني   
ثةرلةمان، ياخود بة شَيوادَيكي ياسايي بتوانن جَيي بكاتـةوة، بـةَيم مـن داوا دةكـةم ئـةو بِرطةيـة لـة ياسـاي         

 .بودجة جَيي بكرَيتةوة
ــةي       ــؤ بودج ــردووة ب ــان ك ــةكان داواي ــة وةدارةت ــرا ك ــة ك ــةو خةماَلندن ــاس ل ــة، ب ــيارَيكم هةي ــغيلي  ثرس تةش

وةبةرهَيران لة ييةك ئةوةي كـة ثَييـان دراوة، بـةَيم ئَيسـتا جَيطـاي ثرسـيارة هةنـدَيك وةدارةت ئـةوةي كـة          
لةوةي كة كةمرتيش بؤيان  8001داوايان كردووة دؤر كةمرتيان بؤ دةست نيشان كراوة، بؤ منوونة بؤ ساَلي 

ةكةشـي سـةرف نـةكردووة، يـةعين مـن ثـَيم       دةست نيشـان كـراوة، هةنـدَيك وةدارةت هةيـة دةرسـةدَيكي ثار     
خؤشة ئةو ثرسيارة ئاراستةي جةنابي وةديري دةكةم، ثَيم خؤشة ئةطـةر بكرَيـت لةسـةر ئـةوة وةَيمَيكمـان      

 .بداتةوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دؤر سوثاس، كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةندة راثؤرتي دارايي تَيرو تةسـةل بـوو، وةَيمـةكاني وةديـريش بةِراسـس بةرضـاوي روون كرديرـةوة،        
جَيي دةست خؤشيية، بةَيم هةندَيك شت هةية مـن دةمـةوَيت لَيـرة بـاس بكـةم، قةناعـةتي خؤمـةو رةنطـة         

َيمي كوردسـتان ئةوسـاَل   هةندَيك دانياريش بَيت قسة دةكةم، مـن نـاتوامن بـِروا بـةوةي بكـةم بودجـةي هـةر       
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كــورتي هَيرــاوة، يــةعين عــةجزي هــةبَيت، لةبــةر ئــةوة ثَيمــان باشــة ئــةو مةســةلةية بةِراســس باشــرت روون  
بكرَيتــةوة، ضــونكة ئَيمــة هةســت دةكــةين لــة دؤر جــاردا، هــةتا لــةو ئيســتيماِرانةي وةدارةتــةكانيش لةبــةر   

لَير باسـي بودجـةي دةسـةَيتي دادوةري كـرد ئـةو      ضاوممانة دياتر مةبةست ثِر كردنةوة بووة، كاك دكتؤر د
رؤذة، بةِراسس هةندَيك شس تَيـدا بـوو هـي ثَيكـةنني بـوو كـة طةِراندرايـةوة، بـةَيم دةسـةَيتي دادوةري بـؤ           
يةكــةم جــارة بودجــةي ســةربةخؤ بَيــت و ياســاي بــؤ دادةنرَيــت، نووســراوة ضــاك كردنــةوةي واكــة، كــة لــة  

ثَيـرج مليـؤن ديرـار، يـةعين هةسـت دةكـةيت ئـةو بؤشـاييانة ثـِر بكةيتـةوة،           كوردستان واكة نيية، ثـةجناو  
ضؤني ثِر دةكةيتةوة دؤرترين ثارة لة ككومةتدا ببات بؤ ككومةت، بةداخـةوة لـة وةدارةتـي دارايـيش دؤر     
جار سةودا هةية لةنَيوان ئـةوةدا، بـة ئةوةنـدة دةكرَيـت، بـة ئةوةنـدة ناكرَيـت، ئَيمـة منوونـةمان هةيـة لـة            

( 850)شةكان دَييرة سةري، يةعين شت هةية بؤ منوونة بة شةش سةد هةدارة، ثَيويستة بكِرَيت، ئـةوان  بة
هةدار دؤيريان بؤ موافةقةت كردووة لة وةدارةتي رؤشربريي كـة داوا كـراوة، لةبـةر ئـةوة ثَيمـان باشـة ئـةو        

راوة؟ يــةعين ئــةوةي كــة لــة  مةســةلةية لةبةرضــاو بَيــت، كــورت هَيرانةكــة، ثــارةي ثــار طةِرايــةوة ضــي لَيكــ  
وةدارةتةكان طةِراوة، ئةو برادةرةي ثَيشي مريش باسي كرد، بة هةر كاَل شتَيكي تر هةية ئةوة لة سياسةتي 

ةكـة نييـة، لـة    %11طشتيية، ثَيم خؤشة باسي بكةم، هةندَيك جار هةندَي ثارة دَيتة هةرَيمي كوردستان لـة  
ة ثـار بـةهؤي يفاوةكـةي  َيالنـي باَلةكايـةتي و طونـدي بلَيـي        داهاتي هـةرَيمي كوردسـتان دَيـ ، بـؤ منوونـ     

مليؤن دؤير لة ييةن ككومةتي فيـدراَلي عَيـراق و ئـةمريكاوة هـات،     ( 68)ناكيةي خةلييتان وةكو دانيمان 
ئايا ئةو ثارةية خراية سةر بودجةكة؟ ئايا نةخراية سةر بودجةكة؟ ضؤن سةرف كرا؟ ضؤن سةرف نـةكرا؟  

 .سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

دؤر ســوثاس، دوايــَي قســةي لــَي دةكةيرــةوة لــة هــةموو بابــةكان و بةشــةكاندا، بــةش بــة بــةش موناقةشــةي  
دةكةين و قسةي لةسةر دةكةين، ئةمة مةبادئي عامة دؤر ئةو قسانةي كة دةكةيت عيالقةي بـة بةشـَيكةوة   

ا هاتووة، جـةنابي وةديـريش وةَيمـي دايـةوة،     هةية، ئَيمة باسي مةباديئةكان دةكةين كة لة راثؤرتي داراييد
جــةنابي وةديــري ثالنــدانانيش روون كردنــةوةي لةســةر كــرد لةســةر ئــةوة موناقةشــة دةكــةين، كــاك مــةي  

 .ئةنوةر فةرموو
 :بةِرَيز مال انور حممد غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيك لة ئةركةكاني خـؤي هةَلدةسـتَيت   تةبيعي ئةمِرؤ رؤذَيكي دؤر طرنطة لة ثةرلةماني كوردستان كة بة 

بة مةسةلةي تةوديع كردنـي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان، كـة خـةَلكيش لـة دةرةوة دؤر ئيرتيـزاري ئـةوة          
دةكات، بزانَيت بودجةي هةرَيم ضؤنة، هةروةكو دةدانني مةسةلةي ماَل مةسةلةيةكي دؤر طرنطـة، هـةتا لـة    

شتَيك يةك ثرسياري لةسةرة، بةس ئةوة دوو ثرسياري لةسـةرة   دوا رؤذيشدا دوو ثرسياري لةسةرة، هةموو
ضـؤنت ثةيـدا كـردووةو ضـؤنت سـةرف كـردووة؟ وةكـو ديـارة وادحيـة، لـة           ( من ايـن يكتسـبته فيمـا انفقـت    )

تـا طةيشـتة    8004و  8005و  8006راثؤرتي جةنابي وةدير دؤر تَيرو تةسةلة، بةَيم دةيطَيِرانةوة سـاَلي  
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با ــان لــة كيســاباتي خيتــامي كــردو ثشــتطريي لــة رةئيةكــةي كــاك ئــارام دةكــةم، كــة    ئــةوة، ئَيســتا ئَيمــة 
كيســاباتي خيتاميمــان لةبــةر دةســتدا نييــة، نــادانني ئــةو وةدارةتــة ثــار ضــةندي ســةرف كــردووةو ضــؤنةو  
ضــةندي ماوةتــةوة بــؤ ئــةوةي لةســةري ديــاد بكــةين و كــةمي بكةيرــةوة، ئيرجــا باســي مةســةلةي مةســرةيف  

ةعين بــؤ كــةج خــةَلك ثــارة دةدات، نــادامن مةبلــةغَيكي دؤر دانــرا بــوو، ئــةوة ضــؤنة؟ ئــةو  كــةجي كــرد، يــ
مةسروفاتانة ضؤن دةبر دةكرَيت؟ لة راثؤرتةكةدا باس لة باسي دوو شس طرنط نةكرا، كة بةِراسس ئـةمِرؤ  

لةبـةر ئـةوةي    ئةدمةية لة كوردستان، يةكَيكيان سوليتةي عةقارة، كةق واية خةمَيكي طةورةي لَي خبورَيـت، 
ئةدمةي سةكةن هةية، دووةميشيان سوليتةي دةواج، يةعين كةق واية يارمةتي طةجنان بدرَيت لةوة، نـادامن  
جا من لَيي كاَلي نةبووم، يان باس نةكرا، يـةك لةوانـة شـتَيكة، ئيرجـا لـة راثؤرتةكـة باسـي شـتَيك كـرا كـة           

سةد هةدار بةرميل دةِروات، ئَيستا بةرميلي نةوت دؤيرةو رؤذانة مليؤنَيك و ثَيرج ( 51)بةرميلي نةوت بة 
دؤيرة، يــةعين ئايــا ئــةو ثارةيــة دةطةِرَيتــةوة بؤمــان؟ هــةروةها دوو مليــؤن و نيــو دةردةضــَيت،  ( 110)بــة 

 .يةعين ئةوة هةمووي ثَيويسس بة تةودحيات هةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئيسماعيل فةرموو
 :مود عبداهللبةِرَيز ا اعيل حم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتطريي لةو سَي برادةرةم دةكةم، بةِراسس ئةطـةر كيسـابي خيتاميمـان لـةي بوايـة، ئَيسـتا دةمـانتواني        
دؤر شت هةية رةنطة با ان نةكرد بواية، بةَيم كة لةبةر دةست نيية، رةنطة دؤر شت هةيـة بيـورووذَيرني   

ةن مـن ثرسـيار لـة هـةردوو وةديـر دةكـةم، ئـةو سـةَيكيةتةي كـة دراوة بـة           و قسةي لةسةر بكةين، مةسـةل 
هـةردوو ســةرؤكي ككومــةت كــة ســةرفيان كــردووة، يــان ســةرؤكي ككومــةت، هيضــمان لةبــةر دةســت نييــة،  
نادانني ضي سةرف كردووة؟ سةرؤكي ككومةت دةبيرني رؤذانة خانوو بؤ خةَلك دةكِري، سةيارة بـؤ خـةَلك   

تة خةَلك، دةَلَين ئةوةندة مليؤنةي دةدةنـة خـةَلك بـة ض قانونَيـك، بـة ض دةسـةَيتَيك، كـَي        دةكِري، ثارة دةدا
ئةو قانونةي ثَي بةخشيووة، جطة لـة ثـارةي ثرؤذةكـان، مةسـةلةن ئـةوةي كـة بـؤ كاَلـةتي تايبـةتي سـةريف           

شــت دؤرة  كــردووة، ئةطــةر ئــةوةمان لةبــةر دةســت بوايــة، رةنطــة ئَيســتا مــن ئــةو ثرســيارةم نــةكرد بوايــة، 
هـةتاكو   8001دةمةوَيت قسة بكةم، مةسةلةن ثرسيارَيكي تر لة جةنابي وةديـري دارايـي دةكـةم لـة سـاَلي      

ئَيستا ضةند طةورة بةرثرس لـة ككومـةت لةسـةر ئـةوةي كـة ئـةو ميزانيـة لةبـةر دةسـس بـووة لـة خـراث             
ةبـةر دةسـتدا نييـة تـاكو ئَيسـتا،      بةكارهَيراني، ضةند كةس رةوانةي دادطا كراون، مةسةلةن ئَيمة شتَيكمان ل

هةر بةخؤمان دةَلَيني ميزانيةك هةيةو هاتيةو رؤيية، ضؤن هاتووةو ضؤن سةرف كراوة؟ هيضي لَي نادانني، 
رةنطــة وةدارةتــةكان بــزانن، هــةر وةدارةتَيــك ميزانيــةي ضــةند بــووةو ضــةندي ســةرف كــردووةو ضــةندي     

ة، ئَيمــة ضــوويرة لةطــةَل ضــةند وةديــران قســةمان  ماوةتــةوة؟ ئــةويش هــةموو وةدارةتــةكان طلــةييان هةيــ 
كردووة، دةبيرني ميزانيةك بؤ وةدارةتةكة دانراوة، بةَيم لة كاتي دةيةوَيت سةريف بكات، يان دةردةضَيت كة 
سةريف بكات كراوةتة ضةك، دةبيرني ثارة نةماوة، ثارةكة سةكب كراوةو هيضي نةماوة، من طوَيم لـة وةديـر   
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ةي كردووة، دةَلَيت ثارة لةسةر كيسابي مـن بـووة لـة وةدارةتةكـةي مـن بـووة، دانـراوة        بووة كة خؤي وا قس
كردومةتة تةنـدةر، بـةَيم كـة دةضـم دةيرووسـم و سـةكب بكـةم دةبيـرني ثارةكـة سـةكب كـراوة، جـةنابي             

 .سةرؤك ضوار، ثَيرج خاَلم ماوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي لـة كاتةكـة هـني بكـةين دوو دةقيقةكـة، مةسـةلةن ئَيسـتا كـاك ئـارَيز          دةبَيت عةدالةمتان هةبَيت، 
هةندَيك قسةي كرد، كاك ئيسماعيل طوتي ثشتطريي قسةكةي كاك ئـارَيز دةكـةم، ئـةو نوقاتانـةي كـة ئـارَيز       

تـةواو  نةيطوتووة بيَلَيت، دواتر ئَيستا يةكَيك بَلَيت ثشتطريي لة قسةي فالن و فالن دةكةم قسةي نةما بـؤي  
 .دةكةين، ئاخريي تةماشا دةكةين هةرضي قسةيةك بؤ نةكراوة هةموو كردوويانة، كاك باردان فةرموو

 :بةِرَيز باردان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشريار دةكةم، ئَيمة مافَيكي ياسايي خؤمانة، لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئيشـارةتي ثـَي دراوة، هـةموو هةنـدام     

مانَيك بؤي هةية دة دةقيقة قسة بكات، بةِراسس ئةمـة ياسـايةكي طرنطـة، بؤمـان هةيـة ئةطـةر لـة دة        ثةرلة
دةقيقة دياتر بوو بة نووسني قسـة بكـةين، لةبـةر ئـةوة ئةمـة ياسـايةكي طرنطـة، بةِراسـس كةقـة بـوار بـؤ            

من سةرةتا دؤر سوثاسي  ئةندامان بِرةخسَيررَيت كة قسة بكةن و ئةو ثَيشريارانةي كة هةيانة بيخةنة روو،
هةردوو بةِرَيزان وةديري دارايي و وةديري ثالندانان دةكةم، كة كؤمةَلَيك روون كردنةوةيان كرد، لةِراستيدا 
ئَيمة ثار ساَل، ثرسيارةكة بؤ بةِرَيزتانة، ثار ساَل كؤمةَلَيك تةوصـيات درا بـة ئةجنومـةني وةديـران بـؤ جـَي       

دا، من دةثرسـم كـام لـةو تةوصـياتانة بـة نـةدةري       8001دني بودجةي بةجَي كردني لة كاتي موناقةشة كر
 ئيعتيبار وةرطريان و كاريان ثَي كرا؟

يان كرد، من لة وةديري دارايي دةثرسم بودجة كة دادةنرَيت 8001برادةرامن باسي بودجةي خيتامي / دوو
نطـي دان بـة سـَيكتةرةكان،    لة دنيا، لـة دؤربـةي وَيتـاني دنيـا لةسـةر دوو برـةماي ئةساسـي، كـة ئـةويش طر         

ــةي   / دووةم ــوطرايف، بودج ــةي ج ــةر        8001مةنتيق ــةبووة لةس ــةري ه ــةند كاريط ــا ض ــراوة ت ــةرف ك ــة س ك
% 1بووذاندنةوةي ئابووري لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، ئـةو رَيذةيـة ضـةندة؟ ئـةوةتا لـة عَيراقـدا دةَلَيـت لـة            

ـــ  % 31بـــؤ % 11بةي هةَيوســـاني لـــة كاريطـــةري هـــةبووة لةســـةر بووذاندنـــةوةي ئـــابووري عَيـــراق و نيس
دابةداندووةو كاريطةري هةبووة لةسةر كةم كردنةوةي هةَيوسان، ئةو رَيذانة كةد دةكةم هةردوو وةديراني 
بةِرَيز ئيشارةتي ثَي بـدةن، بـزانن ئةمـة تـا ضـةند كاريطـةري هـةبووة لةسـةر ئـةو بووذاندنـةوةي ئـابووري            

مة ساَل بةساَل بةم شَيوةية ئةطةر موناقةشـةي بودجـة بكـةين، مـن     كوردستان، ئةطةر وا نةبَيت بةِراسس ئَي
ثَيموا بَيت فةجوةيةكي دؤر طةورة لةنَيوان ئابووري هةرَيم و ئابووري مةركةددا دروسـت دةبَيـت، كـة ئـةوة     
بة دةرةري هةرَيمي كوردستان تةواو دةبَيت، بةطوَيرةي ئةو ئيحصاو داتايانةي كة لةبةر دةم ئَيمةدا هـةن و  
لة كةساني ثسثؤِرو شارةداو وةدارةتـةكامنان وةرطرتـووة، ئـةو بودجةيـة بودجةيـةكي تةدةخومييـة، ضـونكة        
دخول ئةطةر بةم شَيوةية جَي بةجَي بكرَيت بةِراسس نةك هةر كاريطةري بؤ بةسـترةوةي ئاسـس مةعيشـي    

نةفـةقات ديـادي   % 12اقـدا لـة   نابَيت بةشَيوةيةكي ئيجابي، بةَلكو خراثرتيشي دةكات، ئةوةتا رَيذةي لـة عَير 
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واريدات ديادي كردووة، ئةمـة موئةشـريَيكي ئيجابيـة، نـاوي برَييـت سـاَلي تةنيمـةي        % 82كردووة، بةَيم لة 
ئابووري لة عَيراقدا، بةَيم ئايا لة هةرَيمي كوردستاندا هةمان رَيذةو هةمان نيسبة هةية؟ مـن كـةد دةكـةم    

 .بدةن هةردوو وةديراني بةِرَيز ئيشارةي ثَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس، كاكة دوو دةقيقةكةت تةواو بوو، فةرموو، ئةوةلةن ئةوة نيزامي داخليشم لة يية دة دةقيقةي 
كــةس داواي قســةيان ( 68)تَيــدا نييــة، كــوا لــة كةمةيانــة ئيــدارةي جةلســات، كاكــة ديــاتر نــةبَيت شــتَيكة،   

كات كةوت سةعات، ئَيستاش بة ضةند جةلسة تةواو دةبَيت، بـةَيم  كردووة، بةس لةسةر راثؤرتي دارايي، دة
يةك راثؤرت كةوت سةعات، ماناي واية بة دوو هةفتةش تةواو نابني، شس وا نابَيت، لةكوَي شس وا هةية؟ 
ئةطةر بةسةردا تَيثةِري ئةو وةخس كةقتة، بةسةردا تـَي ناثـةِرَيت قـةت، بـةَيم ئَيسـتاكة دوو دةقيقـة، دوو       

قيقةية قةرارمان داوة، كاكة ئَيستا تةنزميي جةلسة ئَيمـة لَيـي مةسـئوولني، دةَلـَي دة دةقيقـة ديـاتر لَيـي        دة
تَيرةثةرَيت، ئةطةر ضوار كةس داوايان كرد بواية با دة دةقيقة قسـةي بكـةن، ئـةوة نـاكرَي ، كـاك حمةمـةد       

 .كةكيم فةرموو
 :بةِرَيز حممد ككيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـن يةكـةم جـار دةَلـَيم ئَيمــة جـاري ثَيشـوو جةلسـةكةمان تـةئجيل كــرد، ضـونكة نـةختَيك ئـةو راثؤرتــةي            
وةديري دارايي لةبةرضاومان رؤشن بوو تا رادةيةك، بؤ راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي ثشـتطريي دةكـةم، بـةَيم    

كردنـي هةنـدَيك لـةو خاَينـة      ثَيم باشة بؤ هةندَيك لة خاَلةكان ئاليةت و ميكانيزمي طوجنـاو بـؤ ضارةسـةر   
تةقدميي وةدارةتـي دارايـي بكـةن، بـؤ منوونـة ئةمـة خـاَلي سـَيزدة بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو ديادةيـةي لـة               

ديادي كردووة، ئةوان ضارةسةريان ضـية؟ لـة كاتَيكـدا ككومـةت خـؤي      % 5قةرةبوو كردني فةرمانبةران كة 
دؤر بةِرَيوةبةرايـةتي مةسـةلةن هةنـدَيك بةِرَيوةبـةري     ي فةرمانبةراني من نةخوَيردةوارن، لـة  %60دةَلَيت 

تةنيتيزي و ئةوانة كة دانراون، يان موستةشارن، يان راوَيذكار، هةر دياتر دانراون بؤ ئةوةي دواتر تـةقاعود  
بكــرَين وةكــو مرحةيــةك، هةنــدَيك لــة خاَلــةكاني ليذنــةي دارايــي ثَيويســس بــة دةنطــدان هةيــة، مةســةلةي   

مة بيخةيرة بةرنامةي كار وةكو بِريارَيك لة ثةرلةمان بِرياري لةسةر بـدةين، ئـةوةي مـن    سوليتةي عةقار ئَي
تَيبيريم كردووة لة وةدارةتةكان، لـة بةِرَيوةبةرايةتيـةكان، لـة هةنـدَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان ككومـةت         

مان، وةديرةكـان  خؤي لةنَيو خؤيدا طلةيي هةية، يـةعين طلـةيي ككومةتـة دةطةيرَيتـةوة ئةنـدامان و ثةرلـة      
تَيبيريان هةية لةسةر بودجة، لةسةر ئةوةي لةسةر سـةَيكةتيان، لةسـةر ئـةوةي كـةوا ئـةو بودجةيـةي لـة        
وةدارةتةكان دةمَيرَيتةوة بؤ ساَلي ئايردة ضي ثَي دَيت، مةسةلةن موناقةلةكةي لـةكوَي دةكرَيـت؟ كؤمـةَلَيك    

ي شــةفافيةت لــة وةديرةكــان بكــات و لــة جةلســةي لــةو خاَينــةش كــة مــن ثــَيم باشــة وةدارةتــي دارايــي داوا 
ــةخؤيان         ــةوةي ب ــت، ئ ــةر بكرَي ــدا ضارةس ــةنَيو خؤيان ــان ل ــو خؤي ــانةي نَي ــةو كَيش ــدا ئ ــةني وةديران ئةجنوم
ضارةسةريان نةكرا، دةكـرا هـةر يةكـة لـة رَيـي فراكسـيؤنةكاني خؤيـةوة وةديرةكـان لـةو طيتتوطؤيـة لةسـةر            
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بكرَيت، تةبعةن خاَل دؤرن، بةَيم من هةر ئةوةندة دةَلَيم، ضـونكة  بودجةي وةدارةتةكان دةكرَيت ضارةسةر 
 .ديارة دوو دةقيقةكةم تةواو بوو، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، بؤ ئةوةي ئيلتيزامت بة كاتةكة كرد، كاك بةكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح كسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةية لة ئاليـةتي موناقةشـة كردنـي ئـةم مةشـروعةية، ئـةم مةشـروعة دؤر طرنطـةو          من ثَيمواية خةلةلَيك

كةقة ئةنداماني ثةرلةمان وةخس كافيان هـةبَيت بـؤ موناقةشـة كردنـي، قةيـدي ض دةكـات بـا جةلسـةيةك         
ة، نةبَيت، دوان و سَييان بَيت، بةَيم ئاليةتةكةش لةوة داية كة مةمجوعة ليذنةيةكمان هةية راثؤرتيان هةي

كــةقي وا بــوو راثؤرتــةكان خبوَيردرايــةوة، دواي ئــةوة دؤر شــت هةيــة دووبــارة دةكرَيتــةوة، لــةناو راثــؤرتي  
هةموو ئةو ليذنانة دووبارة دةكرَيتةوة، لة موناقةشة كردني مةشروعي قانونةكة دةتوانني ماددة بة ماددة، 

ري، نةك ئةوةي كـة لةسـةر هـةموو    ئةنداماني ثةرلةمانيش بؤيان هةبَيت هةر ضيان هةية قسة بكةن لةسة
راثؤرتَيك لة راثؤرتةكاني تريشدا دووبارة بَيتةوة، ئةوانةي كة ئةو برادةرانة باسيان كرد من دؤربةي دؤري 

تاكو ئَيستا هـني نـةبووة، ئـةركي سةرشـاني ئَيمةيـة،       8001ثشتيواني لَي دةكةم، بةتايبةتي بودجةي ساَلي 
ةقي خؤمشانـة وةكـو ثةرلـةمان بـزانني ئـةو ثارةيـة، ئـةو بودجةيـة         واجيب و ئةركي سةرشـاني ئَيمةيـة، كـ   

مان لـةي نـةبووة، ضـؤن بـزانني سـةرف      8001ضةندة؟ ضؤن سةرف كراوة؟ ئَيمة تاكو ئَيستا بودجةي ساَلي 
دؤير ( 51)كراوة؟ جطة لةوة لة مةسـةلةي نرخـي نـةوت مةسـةلةن ئَيسـتا لـة راثؤرتةكـةدا طـوَيم لـَي بـوو           

دؤير تةقـدير كـراوة،   ( 51)ساَلي ثار رةنطة ئةوة هةشتا دؤير تةقدير كراوة، ئةمساَل بة  تةقدير كراوة، لة
دؤير نـةبووة،  ( 51)ئةوة بةثَيي عقودي نةوتي كة دةيكةن بؤ شةش مـانطي تـرو ئةوانـة، ثَيموايـة ثـاريش      

وة، بودجـةي  ثاريش دؤر دياتر بووة لةوة، جطة لةوة لةناو مةشروعةكة بودجةي سـيادي دةسـت نيشـان كـرا    
دةسةَيتي دادوةري دةست نيشـان نـةكراوة، بودجـةي نيشـتةجَي كـردن كـة دؤر طرنطـة بـةيي مرـةوة كـةق           
وابوو دةست نيشـان كـرا بوايـة، بودجـةي ئيحتيـات بـؤ رووبـةِروو بوونـةوةي كةواريسـي ناموتـةوةقيع و نـا            

كة ئةوانة هـةمووي جَيطـاي    تةبيعي، هةروةها بودجةيةك بؤ هاوكاري رَيكخراوةكاني موجتةمةعي مةدةني
 .موناقةشةية، دؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سـوثاس، بــةَيم تـؤ دؤر باســي بودجـةي ميزانيــةي خيتـامي دَيــت، ميزانيـةي خيتــامي لةطـةَل ميزانيــة       
ئَيسـتا ئَيمـة   تةقديم ناكرَيت، شةش مانط دواتر يةَلاَل بتـوانني، جـةنابي وةديـر ئاماذةشـي ثـَي كـرد، طـوتي        

ثَيشكةشـتان دةكـةين،    30/4خةريكني تةواوي بكةين و تةقدميي دةكـةين بـؤ ئةجنومـةني وةديـران، ثـَيش      
هةر ئةوةنـدةيان ثـَي دةكرَيـت، بـةيًَم ثَيويسـتة لةبةرضـاومان بَيـت ئـةوة راسـتة، ئـةوة بـة تةئكيـد دةبَيـت              

ي و ئةوانة شتَيكة، بـةَيم ثَيمـان وابـَي     لةبةرضاومان بَيت، بزانني ضؤن سةرف كراوة؟ ضؤن بووة؟ تةفاسيل
لة هةمان كات ميزانيةش دةنَيرن، ميزانيةي خيتـاميش دةنَيـرن بؤيـان ناكرَيـت، هـةر بـؤ منوونـة ميزانيـة         
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خـةمَلَيرراوة لــة كؤتـايي مــانطي دة دةبَيـت ثَيشــكةش بـة ئَيــوةي بـةِرَيز بكرَيــت، ضـؤن دةتــوانني ميزانيــةي       
وة، بزانني سةرفياتي ضةندة؟ ضؤن دةتوانَيت تةقـدميي بكـات؟ دةبَيـت سـةريف     خيتامية هَيشتا سَي مانطي ما

 .بكات، ئَيرجا تةقدميي بكات، كاك جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة من ضةند خاَلَيكم هةبوو، هةنـدَيكيان طـوتران، تـةنيا يـةك، دوو ثرسـيارم هةيـة بـةكورتي، ثرسـياري ئـةو         

دةكةم ئةو ثارة ديادانةي كة لة كيسابي نةوت دَيتة عَيراق، يان ئةو قةردانةي كة دةدرا بة عَيراق، يان ئةو 
ثارانةي كة مونةدةماتي دةرةوة دةعمي عَيراق دةكةن، ئةمريكا، يان هةر كةسَيكي ديكة، كصةي كوردسـتان  

 .تا دةكةن؟ ئةمة يةك ثرسياركة دةدرَيت، ئايا جةنابي وةدير ئيزافةي سةر ئةو ميزانيةي ئَيس
ثرسيارَيكي ترم هةية، ئةو ميزانيةي كة دةدرَيت بـة وةدارةتـةكان، ئَيمـة بـةياني كؤبوونةوةيـةكمان لةطـةَل       
وةدارةتي ناوخؤ كرد لة يةكَيك لة كَيشةكان ئةوةية داواي مةبلةغَيك ثارة دةكـةن، كةقـة وةدارةتـي دارايـي     

رةية دةكةن بؤيان تةئمني بكات، بةَيم داواي سةرفيان لَي بكات، نـةك  كة وةدارةتةكان داواي ئةو مةبلةغة ثا
ئــةوة دؤر مةبلــةغي قــورس داوا دةكــةن و دوايــي سةرفةكةشــي بــةنيوة ضــَلي دةبَيــت، شــتَيكي تــريش مــن     
ثَيشــرياري ئــةوة دةكــةم قــانوني موناقةلــة بطةِرَيتــةوة، يــةك، دوو ســاَلة قــانوني موناقةلــة هــةَلطرِياوةو ئــةو  

موناقةلةية بؤتة كَيشة بؤ وةدارةتةكان، لةبةر ئةوة ناتوانن لة بابَيكـةوة بضـرة بـابَيكي ديكـة، ئـةوة      قانوني 
 .موشكيلةكيان بؤ دروست بووة لة ئيش و كارةكانيان، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس بؤ ئيلتيزامت بة وةختةكة، كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
مـن يةكسـةر دةضـمة سـةر مةودوعةكـة، تـةبيعي مـن هيـوام وابـوو لـة راثـؤرتي جـةنابي وةديـري دارايـي و               
وةديري ثالندانان باسي باري ذيانيان كرد بواية، كة مةفرودة لة هةموو ميزانيةيةكدا هةبَيت، بة هةر كاَل 

امشان هةر عةيين شتة، لة كاتَيكدا بة داخةوة دةَلـَيم  ذيان دؤر طران بووة، شت لة باداِر دؤر طران بووة، مةع
ئةو بِرة ثارة ديادةي كة لة مةركةد دياري كراوة بؤ فةرمانبةران ئةوةش خراوةتة ثِر كردنةوةي عيجز، من 
نادامن ئةو عيجزة لة كوَيية؟ لة كاتَيكدا ئيعتيمادي موصةدةق ئةوةي كة كراوة بؤ وةدارةتةكان لة مةسرويف 

ؤر كةمرتة، ماناي ثارة طةِراوةتةوة بؤ وةدارةتي دارايي، ئيرجا دوو خاَلي دؤر طرنط هةية بةِراسس، فيعليان د
يةعين ناكيةي ئةمن و كارةبا كة ئةمِرؤ موشكيلةيةكي طةورةية لة كوردستاندا، بةِرةئي من ئةم دوو خاَلـة  

ويانة ثِراو ثِر دةبَيت بؤيان تـةئمني  دةبَيت دؤر طرنطي ثَي بدرَيت و، ئةو داوايةي كة وةدارةتي ناوخؤ كردو
بكرَيت لةطةَل هي وةدارةتي كارةبا، ضونكة ئَيستا خـةَلك هةَلدةسـتَيت لَيمـان بـة هـيض شـَيوةيةك كارةبامـان        

كــرد بَيــت كــة ئــةوة ثَيويســتيةتي بــؤ ئــةوةي ( 658و  163)نييــة، بــة ض كــةقَيك وةدارةتــي كارةبــا داواي 
خةَلك و ئةم فشارة طةورةي كة لةسةر ككومةتي هةرَيمي كوردستانةو  ئيدامةي كارةبا بكات و ئيش و كاري
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خةَلكي كة هةَلدةستَيت رؤذانة لةسةرمان بة ض كةقَيك كةمي دةكةيتةوة، مةفرودة ئةسـَلةن لـة داوايةكـةي    
 .خؤيان دياتر بَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كاتةم فةرموو
 :بةِرَيز كامت حممد جان كسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مرــيش دؤر بــةكورتي و موختةســةر قســة دةكــةم، لةبــةر ئــةوةي دؤر لــة خاَلــةكامن بــاس كــران و دووبــارةي  

من دؤر دةستخؤشي لة وةديري دارايي دةكةم، بـة كةقيقـةت دؤر   / ناكةمةوة، بةس دوو خاَل دةَلَيم، يةكيان
د، بة كةقيقةت ئةوة شـتَيكي دؤر جوانـةو دؤر بـة    بة رووني و دؤر بة جواني راثؤرتي خؤيان ثَيشكةش كر

 .رووني دةستمان كةوت
ثشتطريي لةو راثؤرتةي ليذنةي دارايي دةكةم، كة داواي كردووة سردوقي سوليتةي عةقاري بكرَيـت،  / دووش

 .ئةوة دؤر شتَيكي طرنطة بةنيسبةت هاووَيتيانةوة
اني هةرَيمي كوردستان لةضـاو عَيراقـي فيـدراَل،    ثرسيارة، جياوادييةكي دؤر هةية لةنَيوان مووضةخؤر/ سَي

 .ئةمة ئايا هيض كةلَيكي بؤ دؤرداوةتةوة؟ يان ثشتطريي كراوة، يان خةخمؤريةكي بؤ كراوة، دؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان ثَيشرياري برادةراني ثَيشـرتم هةيـة، كـة كيسـاباتي خيتـامي بةِراسـس دةبوايـة لـة شـةش مـانطي           من هةم

كيساباتي خيتامي مةجود بواية، ئةطةر يةك ساَليش كامل نيية، بةَيم شـةش مـانطي    8001يةكةمي ساَلي 
وايـة، سـةبارةت   دةبواية كيساباتي خيتامي لةبـةر دةسـس ئةندامـةكاني ثةرلةمانـدا ب     8001يةكةمي ساَلي 

بـةوةي يةكطرترــةوةي وةدارةتــةكان، مــن ثَيشــرياري ئــةوة دةكــةم، ئَيمــة بةِراســس مةســةلةي يةكطرترــةوةي  
وةدارةتةكان بؤتة كَيشة، ئةو ميزانيةي ئةوساَلةكة ئةطةر ثةسرد دةكةين با بة مةرج ثةسرد بكةين، يةعين 

ؤ ككومةت ئيلزام بكةين بةو سةقيتة دةمةنيـة  سةقيتَيكي دةمةني ثَيشريار بكةين لة ثةرلةماني كوردستان ب
ئةو وةدارةتانة تَيكةَل بكاتةوة، ئةطةرنا هيض ثرؤذةيةكي ياسا لة ثةرلةمان دةرباد نةبَيت، يةعين مةرجـدار  
بَيت، ئةوة ثَيشريارمة داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم بةِراسس ثشتطريي ئةو ثَيشريارةم بكةن، سةبارةت 

ة، من داوا دةكةم عيجزي ميزانية لةكوَيية، ئايا مووضةي فةرمانبةران عيجزي ميزانيةي بة عيجزي ميزاني
دروست كردووة؟ يان عيجزي ميزانية لة ثرؤذة بةرهةمهَيرةرةكانـة؟ ئةطـةر لـة ثـرؤذة بةرهةمهَيرةرةكانـة      

ةت بة بودجـةي  بةِراسس من ثشتطريي دةكةم، ضونكة خَيرةكةي لة ئايردة بؤ كوردستان دةطةِرَيتةوة، سةبار
يش لةبةر دةستمان نييـة، بـةِرَيز وةدارةتـي    8002، ساَلي 8001ثارَيزطاكان، ساَلي ثار هةر نةمان ديت هي 

ثالندانان ئَيسـتا باسـي كـرد كـة بودجةكـة مـةوجودة، مـةفرودة ثـرؤذةي ثارَيزطاكـان مـةوجود بَيـت لةبـةر             
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َيت ئةو ثرؤذانة ضؤن جـَي بـةجَي دةكـرَين؟    دةستمان، بؤ ئةوةي ثةرلةماني كوردستان ضاودَيري بكات، بزان
بــزانني ضــؤن تــةوديف كــراوة؟ ســةبارةت بــة داهــاتي كوردســتان، ئــةوةي كــة وةدارةتــي دارايــي ثَيشكةشــي     

مليؤن دؤير بوو بةسةرةوةية، ئةوةي ككومـةتي عَيـراقيش   ( 124)ككومةتي هةرَيمي كوردستاني كردووة 
ةي يـةكجار دؤرة، بـةَيم طـوَيم لـة بـةِرَيز وةديـري دارايـي        و بةسةرةوةية فةرقةكـ ( 646)تةمخيين كردووة 

نةبوو، كة بزانني لةسـةر كامـةي ثةسـرد كـراوة، ئـةوةي خؤمـان كـة تةقـدميان كـردووة، يـان ئـةوةي ئـةوان             
 .تةمخيريان كردووة، داوا دةكةم طوَيم لة وةَيمي ئةوةش بَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو دؤر سوثاس كاك بةَلَين،
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو قسةي دةمويست بيكةم كرا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مريش سوثاست دةكةم، كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةئكيد لة قسةكاني كاك ئيسماعيل و كاك جةمال قاسم دةكـةم،   برادةراني ثَيش من دؤربةيان قسةيان كرد،

ثشتطرييان دةكةم و بةس تةنها يةك خاَل دةمةوَيت باسي بكـةم، لةطـةَل راثؤرتةكـةي ليذنـةي داراييشـم بـة       
ديـاري كـراوة خـؤي دةرورةت وايـة بةِراسـس تةشخيصـي        8002طشس، بةنيسبةت ئةو بودجةيةي لة ساَلي 

نط بكرَيت تيايدا بودجةي ديادي بؤ دابررَيت، بةتايبةتي مةسةلةي ئيرتـاجي، يـةعين   هةندَي مةجايتي طر
قوةي ئيرتاجي ئيقتيصادي ئَيمة، يةعين ضي بؤ كراوة؟ من هةستم نةكرد لةو بودجةية بةِراسس بري لـةوة  

كـاك   كرا بَيتةوة ضؤن قوةي ئيرتاجي ئيقتيصادميان دةكرَيت، مةسـةلةي بـَي كـاري و مةسـةلةي ئـةوةي كـة      
جةمال قاسم باسي كرد، كة ئَيستا بةِراسس قوةي شريائي فةرد لة وَيتي ئَيمةدا بةرامبةر بة سعر لة باداِردا 
دؤر لة وةدعَيكي خراثة، ئةمة ئةدمةيةكي قورسي لة تـةدةخومي ئيقتيصـادي كـردووة، كـة ثَيموايـة ئةمـة       

ــةَلط    ــةن كؤم ــة لةيي ــةرهةَلدانَيكي قورس ــووني س ــت ب ــة   بيدايــةتي دروس ــي ل ــةَيتي سياس ــةر بــة دةس ا بةرامب
كوردستاندا، ئةطةر لةم بودجةية بري لةوة نةكرَيتةوةو ضارةسةر بؤ ئةم كاَيتانة نةدؤردَيتةوة، من ثَيمواية 
ئةوة بةوادري دروست بووني، يةعين دةتوانني بَلَيني موعارةدةيةكي طشتيية لـة ييـةن كؤمـةَلطاوة، ضـونكة     

كي عام دةكرَيت، لةم بودجةية ئـةم دوو كاَلةتـة ثَيويسـس ثـَي نـةدراوة، كـة       هةست بة دروست بووني فقرَي
 .دةرورةت واية طرنطي ثَي بدرَيت، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةس مويكةدة بكةن، كة ئيعتريادتان كرد لةسةر سردوقةكة، يةعين يةكَيك دةيةوَيت لـة جيـاتي هـةمووان    
ون بـؤوة كـة هـةر يةكـة مويكةدةيةكيـداو دةوَلةمةنـدي كـردو ثَيشـم وايـة          قسة بكـات، ئـةوة وردة وردة رو  

 .دةطةيرة كؤتايي و تةعبري لة هةمووان دةكاتن، خةمان خان فةرموو
 :بةِرَيز خةمان درار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واية ئةو نةوعة جارَي من ثَيش هةموو شتَيك يةعين ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم، بةِراسس ثَيم

دانيش  و ئةو نةوعة قسة كردنة دةبَيت سةرؤكايةتي يـةعين نـادامن مةبةسـتان ضـية، ئةطـةر مةبةسـتمان       
هةر ئةوة بَيت تةنيا موجامةلةي ككومةت بكةين و هةر مةسةلةكة بودجةكة تَي بةثةِرَيردرَي، ثَيموا نيية 

ك برادةرامنـان هةَلسـتان كؤمـةَلَيك ثَيشـرياريان     بةِراسس موناقةشة كردن بةو جـؤرة بكرَيـت، ئـةوة كؤمـةَليَ    
كرد، مةسةلةي دؤر طرنطيشن ئةمانـة هـةموويان ثةيوةنـديان بـة دانـاني فةلسـةفةو سـترياتيجيةتي دارايـي         
هةرَيمي كوردستانةوة هةية، يةعين ثَيويستة ئةمانة خـاَل بـة خـاَل قسـةي لةسـةر بكرَيـت لةطـةَل جـةنابي         

رني هةر يةكةو قسةيةك دةكات و تَي دةثةِرَي، ئيرت لـة دواي ئـةوة مةبةسـت ضـي     وةديردا، بةَيم ئَيستا دةبي
 .دةبَيت؟ بةِراسس ئةوة دةبَيت روون بكرَيتةوة

من نادامن بةِراسس خاَلةكاني ئَيمة ئةوةندةية نادانني لة كاميانةوة دةست ثَي بكةين، تةنيا هةر / دووةميان
برادةرانــي تــر دةكــةين و هيواداريشــم بــؤ بــةياني بةِراســس       ئةوةنــدةمان ثــَي دةكرَيــت بَلــَيني تةئيــدي     

 .سةرؤكايةتي ميكانيزمَيكي وا دابرَيت كة دانيشترةكان باشرت بةِرَيوة بضَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةياندن و طواسترةوة ثشتطريي راثؤرتي ليذنـةي دارايـي دةكـةين، ثشـتطريي     ئَيمة وةكو ليذنةي شارةواني و ط

لة قسةكاني كاك ئيسماعيل و كاك بةَلَين دةكةم، دؤربةي خاَلةكاني ئَيمة باس كران، لة راثؤرتةكةي ليذنةي 
ووسـراوةي  ثرسيارة، ئـةو ن / دارايي هاتووة، دوو، سَي خاَل ماوة ئةطةر رَيطام ثَي بدةيت بيخوَيرمةوة، يةكيان

لــة نوَيرةرايــةتي بةغــدا هــاتووة رَيذةكــةي فــةرقي هةيــة لــةوةي لــة ثرؤذةكــةي ئَيمــةدا هــاتووة، ئــةوةي لــة  
نووسراوي بةغدا هاتووة شةش تريليؤن و كةوت سةدو كةفتا مليارو سَي سةدو كةفتاو نؤ مليـؤن ديرـارة،   

دو كةفتاو دوو مليارو كةفتاو شةش تريليؤن و ضوار سة(4618106)ئةوةي لة ثرؤذةكةي ئَيمةدا هاتووة 
ضوار مليؤن ديرارة، فةرقةكةي دوو سةدو نةوةد و كةوت مليارو شةش سةدو كةفتاو ثَيـرج مليؤنـة، ئـةوة    

 .روون كردنةوةيةك ئةطةر بكرَيت
بةنيسبةت وةدارةتي شارةواني، ئةو بـِرة ثـارةي تةشـغيلي كـة داواي كـردووة ثَيـرج سـةدو شةسـت و         / دووةم

ةش سةدو شاددة مليؤن ديرارة، ئةوةي موافةقةي بؤ كـراوة دوو سـةدو كـةفتاو يـةك مليـارو      ثَيرج مليارو ش
شةش سةدو ثةجناو هةشت مليـؤن ديرـارة، فةرقةكـة دؤر دؤرة، يـان واتـة لـةو ثـرؤذةي لـة وةدارةت هـاتووة          
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ي ثـَي  دةقيق نيية، ئةطةر دةقيقة ئةو ثارةيـة دؤر كةمـة بـؤي تـةرخان كـراوة، ناتوانَيـت ئـيش و كـاري خـؤ         
 .بةِرَيوة ببات

 (.مواصالت)بةنيسبةت وةدارةتي طةياندن / سَييةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةدارةتةكان، يةكة بة يةكة موناقةشة دةكرَيـت و دةضـيرة نـاو تةفسـيالت، بؤيـة دؤر سـوثاس، كـاك كةمـة         
 .رةشيد فةرموو

 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةكاتي ورد  ــدةم و روون      ل ــةوة ب ــةر ئ ــةعليقَيك لةس ــرد ت ــةدم ك ــرا، ك ــت ك ــي دوو ش ــة باس ــةوةي بودج كردن

كردنةوةيةكيشم دةوَيت، باسي مةسةلةي كةج كرا كة ثارةي بـؤ سـةرف كـراوة، مـةي ئـةنوةريش ئيشـارةتي       
ثَيدا، مـن وا دةدامن دةرورة بـؤ ككومـةت خـؤي ئـةوة روون بكاتـةوة، ضـونكة خـةَلك ثـارة دةدات بـة كـةج،            

ةميش دةَلَيت لَيرة ثارةم سةرف كردووة، ئةمة روون كردنةوةيةكي دةوَيـت عةلةقـةل بـؤ جـةماوةر، ئةمـة      ئ
 .خاَلَيكيان

باسي نةفةقاتي ئوخرا دةكات، ميقداري ثارةيةكي دؤر دانراوة، نزيكةي سـَي سـةد مليؤنـة، يـان     / خاَلَيكي تر
رةنطة هـةموو ليذنـةكانيش قسـةيان لةسـةر     شتَيكي ئاواية، ئةو نةفةقات ئوخراية هةميشة قسةي لةسةرةو 

بَيت، لة دةرةوةش قسةي لةسـةرة، روون كردنـةوةي دةرورة، ئةطـةر جـةنابي وةديـر ئـةوةش روون بكاتـةوة        
باشة، ثشتطريي راثؤرتةكةي دارايي دةكـةم، تةئكيـديش لةسـةر مـةودوعَيك دةكـةم كـة مـةودوعي سـردوقي         

دةرةوةش بةِراســتيةكةي ضــاوةِرَيي ئــةوةن شــتَيكيان بــؤ  ســوليتةي عــةقارة، هــةموو ئةنــدام ثةرلةمانــةكان و
 .بكرَيت، لَيرةشدا لة ميزانية دياري بكرَيت، لةطةَل رَيزو سوثا دا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك هيوا فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةو روون كردنةوةيــة، بــةَيم ثــَيم خؤشــة ضــةند بةِراســس مــن دةستخؤشــي لــة وةديــري دارايــي دةكــةم بــؤ 

ثرسيارَيك بكةم، بةِرَيزيان دؤر بة جواني وةَيمي راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي دايةوة، بـةَيم ئايـا مـن دةَلـَيم     
ثةرلــةمان هــةروا بةســةر ئــةم داواكاريــةي ليذنــةي دارايــي تــَي دةثــةِرَيت؟ ضــونكة ئَيمــة هــةروا بــة ئاســاني  

ةمانةو ئيتييتاق بكةين ساَلي داهاتووش ئةو بِريارانـةي كـة ثةرلـةمان دةيـدات بـؤ ثةسـرد       تَيثةِرين بةسةر ئ
كردني ياساي بودجة، ككومةت دَيتةوة جَي بـةجَيي ناكـات و هةنـدَي ثاسـاو دةهَيرَيتـةوة، لةبـةر ئـةوة مـن         
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يــدا هـةتا لــةو كاتــةي هةنــدَيك ثةرلــةمانتار طلــةييمان كــرد، كـة ككومــةت بؤضــي بودجةكــةي لــة كــاتي خؤ  
نةيرارد، وتةبَيذي ككومةت لة جياتي ئةوةي ثاسـاوَيك بَيرَيتـةوةو داواي لَيبـوردن بكـات بَلَيـت هؤكارةكـاني       

 .ئةمة بوو، ثةرلةمانتاراني تؤمةتبار دةكرد، ئةوة خاَلَيك
من لة ئةجنامي موتابةعةم بؤ هةنـدَيك وةدارةت، طـوَي بيسـت بـووني وةديـرو وةكيـل وةديـرو مـودير         / دوو

هةست دةكةم سياسةتَيكي بـَي دةسـةَيت كـردن، بـَي نـاوةِرؤك كـردن لـة ييـةن وةدارةتـي دارايـي و            عامةكان
ككومةتـــةوة بةرامبـــةر بـــة وةديرةكامنـــان بـــةكار دةهَيررَيـــت، مـــن داوا دةكـــةم بةِراســـس ئـــةوة دؤر دؤر   

وةديرةو ستايف خؤي مةترسيدارة، ئَيمة كة لَيرة قةرار دةدةين فالن وةدارةت بودجةكةي ئةوةندة بَيت، ئةو 
لةماوةي ساَلةكةدا سةَيكيةتيان هةية لـة بودجةكـةي خؤيـان خـةرج بكـةن و بـةكاري بَيـرن بـؤ ثرؤذةكـان،          
ئَيمة ثرسيار دةكةين بؤ ضي ئَيوة نةتانتوانيوة ئةم بودجةية بـةكار بَيـرن لـة بوارةكانـدا، دةَلَيـت وةدارةتـي       

 .رامبةر بة خةرجيةكاندارايي طذومةكامنان بؤ سةرف ناكات بةدطومانة بة
ئةجنومةني ثارَيزطاكان ئةو بودجةي كـة هةيانـة بـةطوَيرةي دةسـتوور سـةَيكيةتي ثارَيزطـارة،       / خاَلَيكي تر

وةدارةتي دارايي كةقي تةدةخولي نيية، ئَيسـتا بـِرؤ بياندوَيرـة، طلـةييان هةيـة دةَلـَين تـةدةخويت لـةمالو         
 .لةوي هةية، سوثاستان دةكةم

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .سوثاس، كاك درار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز درار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من ئةو بةدواداضوون و ئةو وردة كارانةي كة كردوومة بة دوو دةقيقة تـةواو نابَيـت، لةبـةر ئـةوة     

نتان دةدةم ئةوة هةمووي ئةوةي ثَيويستة تةنها باسي دةكةم، ئةوةي تر باس ناكرَيت، ضونكة ئةوانةي ثيشا
نووسراو و بةدواداضوونة، يةعين بةِراسس ئةطةر باسيان بكةم بـة نيـو سـةعاتيش تـةواو نابَيـت، بـةس مـن        
ئةو ثرسـيارة لـة جـةنابي وةديـر دةكـةم، ثَيشـةكي دةستخؤشـي لـَي دةكـةم لـةو راثؤرتـةي كـة خوَيرديـةوة،              

ئةوةي لة بةغدا باسيان كـرد ضـيان لةطـةَل دةكرَيـت،     بةِراسس ئةوةي ئةوان باسيان كرد شتَيكي دؤر راستة، 
لةطةَليانــداين، ئـةوة تــةواوة، بـةَيم مــن   % 100سياسـةتي بةغــدا بةرامبـةر بــة هـةرَيمي كوردســتان ضـؤنة؟     

ثرسيارَيك لة جةنابي وةدير دةكةم، ئايا ئةو عيجزةي كة هةمانة لة ميزانية كة تريليؤنَيك و سةدو ثةجناو 
ؤ مليؤنة، ئايا بة داهاتةكاني نـاوخؤ دةتـوانني ئـةو عيجـزة ثـِر بكةيرـةوة؟ بَيطومـان        شةش مليارو كةفتاو ن

نــةخَير، كــة نــةتوانني ثــِري بكةيرــةوة ســوَلتةي دارايــيش لــة هــةرَيمي كوردســتان ســيترة، ئَيمــة ســةنةداتي   
زي خةدَيرةمان نيية، كة بتـوانني بيترؤشـني لـة كاتَيكـدا كـة عيجـزي ميزانيـةمان هـةبَيت، بـؤ ئـةوةي عيجـ           

 .ميزانيةي ثَي ثِر بكةيرةوة
 .ئَيمة لةبةر ئةوةي سةر بة ككومةتي ناوةندين، ناتوانني بة هيض شَيوةيةك ثارة ضاث بكةين/ دووةم

ئَيمة ناتوانني بة هيض شَيوةيةك ثارة لة دةورو بةرةكةمان قةرد بكةين، كةواتة سوَلتةي دارايـي لـة   / سَييةم
طـةر سـوَلتةي دارايـي لـة هـةرَيمي كوردسـتان سـيتر بَيـت، ثَيشـريار          هةرَيمي كوردستان يةكسانة بـة سـيتر، ئة  
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دةكةم ككومةتي هةرَيمي كوردستان داهاتةكاني خؤي بة ككومةتي ناوةنـدي بـدات، ئةطـةر داهاتـةكاني بـة      
ككومةتي ناوةندي نةدات ميزانيةي تةكميلي بؤمان نانَيرَيت بة تةئكيد، هةروةكو لةطةَل جةنابي جَيطـري  

ي هةرَيمي كوردستان بؤ كاروباري دارايي و ئابووري دانيشتني ثَييان راطةيانـدين ئةطـةر ئَيمـة    وةديري داراي
داهاتةكاني خؤمان نةنَيرين، بةِراسس ئةوان لـة ميزانيـةي تـةكميلي بؤمـان نـانَيرن، ميزانيـةي تـةكميليش        

مليؤنَيـك و كـةوت سـةد     هةروةكو جةنابي وةدير ئاماذةي ثَي كرد، ئَيستا ئةو ميزانية ساف كـراوة، رؤذانـة  
هةدار بةرميل نةوت دةِروات، مليؤنَيك و كةوت سةد هةدار ناِروات، دوو مليؤن و قصور دةِروات، بةرميلَيك 

ــؤ   ــكاوةتةوة ب ــة     ( 51)ش ــةوةد دؤيرة، ب ــة ن ــةد دؤيرة، ب ــة س ــةرميلَيك ب ــة  ( 66)دؤير، ب ــة ل دؤيرة، كةوات
نزيكةي دوو تريليؤمنان بةر دةكـةوَيت، ئةطـةر بؤمـان     ميزانيةي تةكميلي من كيسا  كردووة بة تةقديري

برَيرن، ئةي باشة بؤ ئَيمـة داهاتـةكاني خؤمـان نـةنَيرين، ثَيشـريار دةكـةم داهاتـةكاني خؤمـان برَيـرين، بـؤ           
ئةوةي ئةوان ميزانيةي تةكميليمان بؤ برَيرن، من ثشتيواني لة قسةكاني جةنابي وةدير دةكةم، بةِراسس لة 

سابَيك بؤ هةرَيمي كوردستان ناكةن، ئـةو بودجـةي كـة بؤمشـان دةنَيـرن وةكـو راتـب بؤمـان         بةغدا هيض كي
دةنَيرن، ئيرجا بةِراسس ئَيمة ناتوانني ئةطةر خةرجيةكامنان لةيي بوايـة، خةرجيـةكاني بودجـةي ئاسـايي،     

طةكان كة تـاوةكو  بودجةي وةربةهَيراني ئيستيسماري، بودجةي بووذاندنةوةي ثارَيزطاكان، ثَيشيرةي فةرمان
ئَيستا ثاكتاو نةكراوة، ئةطةر خةرجيةكامنان لةي بواية، داهاتةكانيشمان لةي بوايـة دةمـانزاني لـة وةدارةتـي     
دارايي و لة وةدارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري ئايا عيجزي ميزانية هةيـة؟ يـان نـا؟ بـةَيم كـة      

 .نيية، سوثاسلةيمان نةبَيت خؤ ئَيمة عيلمي غةيبمان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر سوثاس، مويكةداتي بة هةند دا، بةَيم كاك درار جةنابت ئيمزات كردووة لة راثؤرتةكة بـَي تةكـةفود،   
ــردووة، باشــة       ــزات ك ــي ئيم ــؤرتي داراي ــة راث ــرة ل ــة، لَي ــةفودم هةي ــي تةك ــة بَلَي ــتدا، دةبواي مويكــةداتي باش

وو، قسةكانت باش بوو، ضـاوةِرواني وةَيمـي جـةنابي وةديـر دةكـةين، سـارا       مويكةداتةكانت لة جَيي خؤي ب
 .خان فةرموو

 
 
 

 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دياتر بةثَيي ثَيوةري رَيـذةي دانيشـتوان ديـاري     8001سةبارةت بة بودجةي طةشةثَيداني ثارَيزطاكان ساَلي 

ةي عَيراقدا بَيجطة لة ثَيوةري رَيذةي دانيشتوان مةكروميةتي ناوضـةكانيش  كرا بوو، بةَيم لة ياساي بودج
 .دةبَيت لةبةرضاو بطريَيت، طةشة ثَيداني ثارَيزطاكان

بــاس لـة دانــاني بودجـة دةكرَيــت بـؤ دؤر لــة بوارةكـان، بــةَيم كاَلـةتَيكي تايبــةت هةيـة لــة       / خـاَلَيكي ديكـة  
ــانةي تو    ــةو هَيرش ــةويش ئ ــتان، ئ ــةرَيمي كوردس ــيض     ه ــا ه ــتان، ئاي ــةرَيمي كوردس ــةر ه ــؤ س ــة ب ــاو ئَيران ركي
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بودجةيةك تةرخان دةكرَيت بؤ قةرةبوو كردنةوةي ديان لَيكـةوتووةكاني ئـةو هَيرشـانة؟ ئايـا ئـةوة لةسـةر       
ككومةتي عَيراقة، يان دةكةوَيتة سةر بودجةي هةرَيمي كوردستان؟ لَيـرةدا ثرسـيارةكةمان ئةوةيـة، ئةطـةر     

ــر  ــة، عَي ــةر عَيراق ــيض     لةس ــةَيم ه ــرد، ب ــةكاني ك ــةرداني ناوض ــات و س ــةمان ه ــدي ثةرل ــدي نــارد، وةف اق وةف
 .ئةجنامَيكي نةبووة تاكو ئَيستا، دؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك سةردار فةرموو
 :هةركي ؤدؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بكةين ئةو ياساية ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان سةرثَيضيةكي ثَيمواية ثَيش هةموو شتَيك باسي ئةوة 
نيزامـي نـاوخؤي    16دةقي ياسايي تَيداية، لةبةر ئةوةي دةبواية لة مانطي تشـريين يةكـةم بـةثَيي مـاددةي     

ثةرلةماني كوردستان دةبواية بهاتبواية ثةرلةماني كوردستان، شـةش مانطـة تـاخري بـووة، ئةطـةر لـة بريتـان        
يةكَيك لة تةوصيات و كة دةنطيشمان بؤدا بةو مةرجة بوو، كة بؤ  8001طيتتوطؤيةكاني ميزانيةي بَيت لة 

 .لة وةخس خؤيدا بَيت، بةداخةوة جَي بةجَييان نةكرد 8002ساَلي 
ثرسيارَيكي موكةدةدم هةية بؤ جةنابي وةدير، جةنابي وةدير باسي ئةوةي كرد داهـاتي كوردسـتان يـةعين    

و قصـوري دانـاوة، باسـي كاَلـةتَيكي بـؤ      (660)مليـؤن دؤيرة، بةغـدا   ( 116)ةنووسـني  ئةطةر بة تةفسيل ن
دةكةم شةريكةي دي ئـَين ئـؤ، ئـةوةي نـةفس داخـؤي دةردةهَيرَيـت لـة سـايدي خـؤي بـاَلوي كردؤتـةوة، كـة             

ين رؤذانة بيست هةدار تا بيست و ثَيرج هةدار بةرميل نةوت دةردةضَيت، ئةطةر بة سةد دؤير كيسابي بكة
دةكاتة نؤ سةد مليؤن دؤير، ئيرجا ئةطةر سعرةكة وا نةبَيت بة هةر كاَل جطـة لـة طـومرط، يـةعين لَيـرةدا      
ثرسياري من بؤ هةردوو وةديرة طومرط، ئبرياهيم خةليل ئةوةي سلَيماني دَيتةوة ناو خةدَيرةي ككومةت، 

ة دةسـس، ثرسـيارةكةي مـن بـؤ هـةردوو      يان نا؟ ئةوةي دةِرائيب بةِراسـس ئَيسـتا هـةموو عالـةم دةنـاَلَيرن لـ      
جةنابي وةدير بوو، نـةك بـؤ ئةنـداماني ثةرلـةمان، ئـةوةي دةرائيـب، دةرائيـب ئَيسـتا يـةكجار دؤرة لةسـةر           
خةَلك، ئَيمة قانونةكةمان موناقةشة كرد، ثَيمان وابوو كة كـةم كراوةتـةوة، بـةَيم بةداخـةوة دةرضـوو ديـاد       

 .رنةضَي ، ئيال لة دوو كاَلةت، ضةند كاَلةتَيك ئةو خاَينة رةضاو بكرَينبووة، دةبَيت ئةو قانونة لَيرة دة
 .مةعاشي فةرمانبةران دةبَيت دياد بكرَيت، وةكو عَيراق/ دووش

ســوليتةي عــةقاريش ديــاد بكرَيــت، جــةنابي ســةرؤك، لةبــةر ئــةو هــةموو خاَينــة بةِراســس مــن هــيض   / ســَي
 .و سوثاس هاندةرَيك نابيرم دةنط بؤ ئةو ياساية بدةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، بةِراسس خاَلَيكي طرنطت ئيسارة كرد، كة كةسيان ئيسارةيان نةكرد، ئةويش مووضةية، مووضـة لـة   
عَيراقدا دياد بـووة، جـةنابي وةديـريش ئامـاذةي ثـَي نـةكرد، ئايـا هـةمواري دةكـةن؟ يـان نـا؟ بـةو شـَيوةية              

ة، لَيرة ئةطةر لة قاداجني فةرمانبةران بَيت دةبَيـت ديـاد بكرَيـت، بـةو     نةتكرد، ئةمة داواكاري هةموو خةَلك
 .ودوكة نةيطوت، طوتي ئةو رَيذةية كة دياد كراوة ئةوةندةي بؤ مووضة دةضَي ، كاك سةعدةدين فةرموو
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 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة بـؤ  (10)ةي تةشـغيلي، نةفـةقاتي تةشـغيلي كـةم بؤتـةوة لـة       لة رَيـذةي بودجـ   8002لة بودجةي ساَلي 
، يةعين كةواتة هاتؤتة خوارَي، من يةك ثرسـيارم هةيـة لـة    (48)تاكو ئَيستا بؤتة  8001يةعين لة ( 48)

داهاتووة ذمارةي فةرمانبةران ثَيرج سـةدو هةشـتاو شـةش هـةدارو ثَيـرج سـةدو دوو        8001بودجةي ساَلي 
هـي ككومـةتي هـةرَيم،     8002و فةرمانبةر ئةوة كة تؤمار كراوة، لة بودجـةي سـاَلي   فةرمانبةر هةية، وةك

ضــوار ســةدو شةســت و ضــوار هــةدارو ســي و يــةك فةرمانبــةر هةيــة، فــةرق   8001ذمــارةي فةرمانبــةراني 
ضـةندة؟ سـةدو بيسـت و دوو هـةدارو ضـوار سـةدو كـةفتاو يـةك          8002و  8001لةنَيوان بودجـةي سـاَلي   

، ئايا ئةو فةرقة لةكوَي ثةيدا بووة؟ ئَيمة 8002و  8001و فةرقة ضية؟ لةنَيوان بودجةي فةرمانبةرة، ئة
 8004لة ييةك باسي ئةوة دةكةين كة دةبَيت نةفةقاتي تةشغيلي كـةم بكرَيتـةوة، تةماشـا بكـةن لـة سـاَلي       

بؤتـة سـَي    تريليؤنَيـك ديـادي كـردووة    8001هةر بةس تريليؤنـةكان بـاس بكـةين دوو تريليـؤن، لـة سـاَلي       
ــتاكة   ــاَلي ئَيس ــة س ــاَلَيك     8002و  8001تريليــؤن، ل ــةر س ــاي ه ــؤن دةبَيــت؟ مان ــة، ئةمــة ض ضــوار تريليؤن

تريليؤنَيك دياد بكات ئاخريي دؤر دؤر ديـاد دةكـات، مانـاي وايـة نةفةقـة تةشـغيليةكةش ئيستيسـماريةكةي        
ئةو تةعيراتة دؤربةي دؤرة تةئسـري  دةخوات، باشة ئَيمة باس لةوةي دةكةين كةوا تةعني نةمَيرَيت، ضونكة 

لةسـةر ئـةوةي دةكـاتن ئـيال لــة مـةجالي صـحة، يـان لـة مــةجالي تةربيـة تـةعيرات هـةبَي ، باشـة هــةتاكو             
فةرمانبةر تةعني كراون، ئةوة مةعقولة، ئةوة هةر نةفةقاتي ثَي ديـاد  ( 86200) 8002ئَيستاكة تا ساَلي 

ة، دياد كردني ئةو نةفةقاتي تةشغيلي كةوا تةئسري لةسةر ئةوةي دةبَي ، يةعين دةبَيت فيكر لةوة بكرَيتةو
نةفـةقاتي  % 1دةكات لةسةر نةفةقاتي مةشاريعي ئيستيسماري، يـةعين راسـتة ئـةو دةستخؤشـكةرية كـة لـة       

ئيستيسماري ديادي كردووة، ئةوة جَيطاي خؤش كاَليية، بةس دةبَيت كيسابَيك بؤ ئةو نةفةقاتي تةشـغيلي  
 .وادة دياد نةبَيت، كةددَيكي موكةدةدي بؤ دابررَيت، نةك هةر ساَلَيك تريليؤنَيك دياد بكاتبكرَيت بةو شَي

جـةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، لـة غــةيري خــةرجي وةبـةرهَيران مــن دوو مويكــةدةي تـرم هةيــة، خــةرجي     
، كـةوا  خةرجي صراعي، تةماشاي ئةو نةخشـةي ثالنـدانان بكـةين يـةك دةِرة ئـةوةي تَيـدا نييـة       + كشتوكاَل 

خةرجي كارطةي تَيدا بَيت، هي صراعي تَيدا بَيت، ئةمة ضؤن دةبَيت؟ دةبَيت خـةرجي صـراعي طرنطـي ثـَي     
بدرَيت، يةعين ئةو بودجةي بؤ صراعة دانراوة ضية؟ ئةو كشتوكاَلية، كة كشتوكاَل داواي كردووة دوو مليار 

فافـة، دوو ثرسـيارم هةيـة، مـن كـةد      فةرقي هةية لةطةَل ئـةوةي كـةوا كـة كـةم كراوةتـةوة، باشـة ئـةوة جة       
 .دةكةم مةجامل بدةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةداني بة نووسني بيدة، هةموو دةَلَين بؤ رَيطة دياتر بةو دةدةيت، دؤر سوثاس، سؤدان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤدان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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َلَيم، بةَيم مادام دةكةومة ئةخري يةك تؤد دياتر قسـة دةكـةم لـة    من سوثاست دةكةم كؤمةَلَيك شتم داناوة ب
من دؤر ثَي خؤشحاَل بووم كة بـةِرَيز وةديـري ثالنـدانان مـن     / برادةرامن ئةطةر مةجامل بدةيت، يةكةم شت

ثرسم ثَي كراوة بؤ بودجةي ئيستيسماري، بةَيم ئةطةر خؤي بَيتـة سـةر راسـت و واقيـع، دةبَيـت سياسـةتي       
ت بة هاوكاري لةطةَل وةدارةتي ثالندانان دانرَيت، ضونكة بودجة ئاوَيرةي وَيتة، ئاوَيرةي سياسي و مالي وَي

ئابووري وَيتة، بةس بؤ تةنها لة بودجةي ئيستيسـماريدا ثرسـي ثـَي كـراوة، كـة دةبوايـة لـة دانـاني هـةموو          
 .بودجةكة ثرسي ثَي كرا بواية

لة دةسةَيتي ئاو و هـةواو وابـزامن هـةمووي دةكـةين     % 11ير، لة هي دةسةَيتي وةد% 11ئةوةية لة / دووةم
بَيت، داوا لة هةردوو وةديـري دارايـي دةكـةم    % 11، مادام ئَيوة قةرارتان داوة هةموو شتةكان لة %11بة لة 

 8004و  8005نوسخةي تةدقيقي شةريكةي ئةرنيست يؤنط و ليذنةي خوبةِرائي مالي كة لةسةر ساَيني 
ةو ثارةمان لَي رؤيشتووة، ئةوان هاتوون تةدقيقيان كردووة، خؤ ئَيمةش كةقي خؤمانـة ئـةو   كراو 8001و 

تةقريرانة ببيرني، ثشتطريي لة قسةي هةموو برادةران دةكةم، هيين ليذنةي دارايـي، بـةَيم ليذنـةي دارايـي     
كــة بودجــة دَيتــة ثَيويســتة داواي ضــةند شــتَيك بكــات، كــة دةبَيــت لــةناو ياســاي بودجــةدا هــةبَيت، كاتَيــك  

 :ثةرلةمان
ــاتوو و كورتةيـــةك لـــة بةرنامـــةي    -1 دةرخســـترَيك كـــة خةماَلنـــدني داهـــات و خةرجيـــةكاني ســـاَلي داهـ

ثَيشرياركراوي ككومةت بطرَيتة خؤي، بؤ ئةوةي لة بودجةدا تؤمار بكرَيت، ئَيمة ئَيسـتا نـادانني ككومـةت    
 .ئةو دةرخسترانةمان ثيشان دةداتبة تةماي ضية، ئةي سياسةتةكةي ضؤن لَيك بدةيرةوة، كة 

 .خشتةيةك بة كورتي باري خةدَيرةي دةوَلةت نيشان بدات -8
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بريت دَيت كاتَيك دارؤي شَيخ نوري وةديري مالية بوو، ئةو ساَلة بـؤ يةكـةم جـار    

نـي كـرد شـةفافيةت دؤر    ئيعالني كرد كة ئةو سيولةي نةقدي لةناو خةدَيرةي كوردسـتاندا ضـةندَيكة، ئيعال  
دؤر طرنطة، بؤضي ئَيمة ئَيستا نادانني خةدَيرةكامنان ضةندي تَيداية؟ بؤضي بووة بـة بظـةو كـةرام، نابَيـت     
بــزانني؟ كاتَيــك دةدانــني لــةناو جةريدةكانــدا بــاس دةكرَيــت، دةَلَيــت خــةَلك ضــووة بــؤ ثــارة وةرطــرتن لــة     

 .اي لَيبوردن دةكةين، ئةوة نادامن ئةوة ض سياسةتَيكةبانكةكان، بانكةكان طوتوويانة فلسمان نيية، داو
كــة داواي دةكـــةم لــةناو راثــؤرتي ليذنـــةي دارايــي بَيــت خشـــتةيةك بــة كــورتي داهـــات و        / خــاَلي دووةم 

 .خةرجيةكاني ساَلي رابردووي تيا تؤمار بكرَيت
ش ديـاري بكرَيـت، كـة    خشتةيةك كة داهاتي خةمَلَيرراوةكاني ساَلي داهـاتوو بةسةرضـاوةي ئـةو داهاتانـة     -3

 .بةثَيي ياساو ثةيِرةوةكاني
كة ئةمة بةيي مرةوة دؤر طرنطة، بة كورتي ككومةت باس لة بةرنامةي كارو ئاماجنـةكاني خـؤي بكـات     -6

و دةرئةجنامة ضاوةِروان كراوةكـان و ئـةو تـةرخان كردنانـةي كـة بـؤ دامـةدراوةكان ديـاري كـردوون بـةثَيي           
 .َلدةطرين بؤ بةياني، سوثاسبةشةكان، قسةكاني ترمان هة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دؤر سوثاس، ثرسياري دؤر كران بةِرَيزان، جةنابي وةديران، وابزامن تةركيش نيية، جـا ئةطـةر ثَيتـان باشـة     
بؤ بةياني خؤتان كادر بكـةن بـؤ وةَيمـةكان، بـةياني وةَيمـي ئةوانـةي كـة قسـةيان كـرد بدرَيتـةوة، دواتـر            

 .سةيان نةكردووة، فةرموو كوَيستان خانئةوانةي كة ق
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةديرة بةِرَيزةكان قسةيان دؤر كرد، ئةطةر سبةيرَيش ئةوةلةكةي وا بَيت، ئَيمـة ثَيمـان باشـة ئَيمـة هـةموو      
 .سوثاسقسةكاني خؤمان تةواو بكةين، ئةوان يةك رةد هةمووي وةَيم بدةنةوة، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةكان وةَيم      ليذنــةكان، وةكــو كــاك رةشــاد مويكةدةيةكيــدا طــوتي راثؤرتيــان نووســيووة، بــةَيم دؤر لــة خاَل
درايةوةو روون كرايةوة، ئةو خاَينةي كة وةَيم نةدراوةتةوةو ماونةتةوة لةبةر رؤشرايي ئةو وتارةي وةدير، 

بكةنةوة، بةياني كـة نؤرةيـان هـات دةقيقةيـةك دياتريـان دةدةيـيَن، باشـة         دةكرَيت ثوخس بكةنةوة، كورتي
ئةو مويكةدةي كوَيستان خان ئيعتيادية باشة، بـةياني بـةردةوام دةبـني هـةموو قسـةي بكـةن دواتـر رَيطـة         

ةي دةدرَيت بة بةِرَيزان جةنابي وةدير، كؤتايي بة دانيشترةكةمان دةهَيرني، تاكو بةياني سةعات دة، بؤ ئةو
 .بتوانني دؤر سوثاس
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 23/4/2112 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومةني نيشتمانيي   83/6/8002رَيكةوتي  شةممة ضوار رؤذيي سةر لة بةياني (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1668ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي كوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
ي ثَيشــــريوةِرؤي رؤذي ضوارشــــةممة رَيكــــةوتي (10ر30)هةَلبــــذاردن لــــة كــــات  دووةمــــيي خــــولي (11)

 :بةم شَيوةية بَيت دا 83/6/8002

عَيراق و ياساكةي، كة  –بةردةوام بوون لةسةر خسترةِروو و طيتتوطؤكردني بودجةي هةرَيمي كوردستان -1
 .لةييةن ئةجنومةني وةديرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةرنامــةي كــاري ئــةمِرؤمان بــريس يــة لــة  , دانيشــترةكةمان بــةناوي طــةلي كوردســتان دةســت ثــَي دةكــةين 
ــتان     ــةرَيمي كوردس ــةي ه ــؤكردني بودج ــترةِروو وطيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــاكةي –بــةردةوام ب ــراق و ياس , عَي

تا بــةخَيرهاتين وةديــرة بــةِرَيزةكان و وةديــري ســةرة. كةلةييــةن ئةجنومــةني وةديرانــةوة ثَيشــكةش كــراوة
داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكـةين كـة بـَين    , دارايي دةكةين كة ئةمِرؤش لةطةَلمان بةردةوامن

, دوَيـيَن لَيـرة ذمارةيـةك لـةو ئةندامانـةي كـة ناويـان نووسـرابوو قسـةيان كـرد          , لة شوَيين خؤيـان دابريشـن  
دواتــر , ئَيمــة دوَيــيَن طوَيبيســس بــةِرَيز وةديــري دارايــي و ئــابووري بــووين , ر مــاوةئــةمِرؤش ذمارةيــةكي تــ

دةكرَيـت لـةو كةسـةوة    , ئَيستاش ذمارةيـةك مـاوة كـة قسـة بكـةن     , ئةنداماني ثةرلةمان دؤريان قسةيان كرد
 .فةرموو كاك شَيخ اهلل, دةست ثَيبكةين كة كؤتايي ثَي هات دوَييَن

 :م شَيخ اهللبةِرَيز شَيخ اهلل ابراهي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـوثاس بـؤ ئـةو روونكردنـةوةي كـة      , ثَيشةكي بةخَيرهاتين وةديرة بةِرَيزةكان و ميوانة بـةِرَيزةكان دةكـةم  
مـن  , جةنابي وةدير كردي لةبارةي ضؤنيةتي وةرطرتين ميزانية وسةرفكردني وكةموكورتيةكاني بـاس كـرد  

, تَيبيريـةكامن , ي دارايـي و ئـابووري دةكـةم و لةطـةَل ضـةند تَيبيريـةك      بةراسس ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنة
ثَيم واية لة هةرَيمي كوردستان جياوادييـةكي دؤر هةيـة   , دةربارةي سيستةمي دابةشكردني مووضةية: يةك

بة ثَيويسس دةدامن ئةو سيستةمة رَيك خبرَيت وةكو ئةوَي مةعاشات دابةش , لةطةَل ثارضةكاني تري عَيراق
دوايي مويكةدة دةكةين كة ئةو ثرؤذانةي كة لـة بةرنامـةي كـاري ككومـةتي هـةرَيم لةميزانيـةي       , رَيتبك

ــراوة 8002 ــةرَيمي      , دان ــة ه ــابووري ل ــةوةي ئ ــداني بووذاندن ــؤي ثةرةثَي ــة ه ــة ببَيت ــني ك ــت ن ــو ثَيويس وةك
ةي وةدارةتــةكان لةبــةر ئــةوة ثــَيم باشــة لــةكاتي موناقةشــ  , بةتايبــةتي لــة قةتاعــةكاني كارةبــا , كوردســتان

بة دوورودرَيذي باس , ثشتطريي لة راثؤرتةكةيان دةكةم, هةرضةندة من لة ليذنةي دراعة ئةندامم, دةكرَيت
كــة هــةردووكيان دوو , يــان ئــةو ميزانيــة كةمــةي كــة لــةبؤيان تــةرخان كــراوة  , لــةو كةموكوِريانــة بكرَيــت
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ــرت     ــةر بةسـ ــةَلكي بةسـ ــاني خـ ــةواوي ذيـ ــة بةتـ ــرنطن كـ ــي دؤر طـ ــاَلي  , اوةتةوةوةدارةتـ ــكة سـ ــارةي وشـ دةربـ
بـةآلم ئـةو وشـكة    , من هةرضـةندة دةدامن لـة ئةجنومـةني وةديـران دَيـت     , كةلةراثؤرتةكة هيض باس نةكراوة

, هي ئةوة نيية كة رابطريَي بؤ ضـةند مـانطَيكي تـر   , ساَلية ثَيويسس بة هةوَلي بةثةلةو تةقةيي جدي هةية
خةريكــة هةنــدَي مةنتيقــة هــةر ضــؤَل دةبَيــت و      , بَيــت رةنطــة دؤر درةنطــيش  , يــان بــؤ هةفتةيــةكيش  

لة بؤ ئايردة و ساَلي دادَي ض دةكرَيت لة بؤ ئةو جوتيارانة و ثَيويستة ئيشي بةثةلةي بؤ , كةيواناتيش نةما
 .سوثاس, ئيشي لةسةر بكرَيت, بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي قسةت هةبوو دوَييَن كوَيستان خان فةرموو

 :عبداللة َيز كوَيستان حممدبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤيـة  , بةداخةوة تةوصياتةكةمان جَيبةجَي نةبوون, ئَيمة ساَلي ثار كؤمةَلَيك تةوصيامتان نارد بؤ ككومةت
ناكرَيت ئةمساَليش كؤمةَلَيك تةوصيات بدةين و وةآلممان نةدرَيتةوة، بؤية من ثرسيارةكامن لةسةر بودجـة  

راثـؤرتي  , ئةم كؤبوونةوة و ثةرلةمان، هاوِرَيكامن ئةنداماني ثةرلةمان قسةكاني خؤيان تـةواو كـرد  هةية بؤ 
ثاش ضةند رؤذَيك بَييرةوة و ئةو سَي بةِرَيزة وةديري دارايي و وةديري ثالن دانان , ليذنةكان خوَيردرايةوة

موناقةشـة كردنـي، مـن دوو هـؤم     دواتـر بَييرـةوة سـةر    , و وةديري هةرَيم، ئةو ضةند رؤذة تةئجيلي بكةين
, هةية بؤ ئةم مةسةلةية، دوَييَن بةِرَيز وةديري دارايـي راثـؤرتَيكي خوَيرـدةوة لةسـةر بودجـة كـة تـادة بـوو        

كة ثَيويسـس بـةوة هةيـة ئَيمـة بةدواداضـووني بـؤ بكـةين، ومتـان         , ئَيستا ئةمِرؤ راثؤرتةكةمان ثَيطةيشتووة
ئةو سَي بةِرَيزة جـارَيكي تـر ضـاو بـة بودجـة      , ية تادانة دايربَيذيرةوةجارَيكي تر لةسةر ئةساسي ئةو دانيار

ثَيشـرياري دؤربـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة ثَيشـرياري       , خبشَيررةوة لةسةر تةوصـياتي راثـؤرتي ليذنـةكان   
بودجـةي بـؤ   , ئةوةي لـةو بودجةيـة دةستريشـانكراوة لـة راثؤرتـةكان و داواكـاري خةَلكـة       , كؤمةآلني خةَلكة

نـةخَير كـة بودجةكـة    , نةك بودجةيةك كة كارمان ثَيي هةيةو يـان ثالنـي بـؤ دةكـةين    , ريشان بكرَيتدةست
لةو ضةند رؤذةش، ديـارة دوو رؤذة، ئَيمـة ثرسـياري وردو    , ئةم مةسةينةي تَيدا دةسريشان كرابَيت, هاتةوة

مـن دوو  , باشرت دةست بكةوَيتبةِرَيزيان خؤيان ئامادة بكةن بؤ ئةوةي كةوا وةآلمةكامنان , طرنطمان كردووة
ثرسـياري يةكـةم ديــارة ثَيشـرت بودجةكـة بودجـةي مةجليسـي قـةداي تَيــدا        , ثرسـيارو سـَي ثَيشـريارم هةيـة    

بودجـةي ثَيشـمةرطة دوَيـيَن    , ئـةم بودجةيـة لـةكوَي موناقةلـة كـرا بـؤ ئَيـرة       , دوايي بـؤي دانـراوة  , نةبووبَي
ئايا موافةقةت , ئةي ثَيشمةرطة لةكوَي بودجة وةردةطرَيت, ةجةنابي وةدير ئيشارةتي ثَي كرد كة تَييدا نيي

ثَيشـرياري يةكـةمم ئةوةيـة كـة ئـةم ثَيشـريارة ثـاريش        , كراوة كة لةبةغداوة بودجة بـدرَيت بـة ثَيشـمةرطة   
بودجـةي ثةرلـةمان بـؤ ئاوةدانكردنـةوةي     % 5كردمان و ثَيشرياري دؤربةي ئةنداماني ثةرلةمان بوو، كة لة 

ثَيشريارَيكي تـرم هةيـة   , َيرة كارةسات بارةكان بوو كة بةتايبةتي ئةنيتاليان تَيدا ئةجنام دراوةهةَلةجبة و شو
بـؤ ئـةوةي لـةكاتي رووداوَيكـي لـةناكاو ثةرلـةمان       , لةبةر دةسس ثةرلةمان دابَيت, بودجةي رووداوي لةناكاو

دةكةم يان لة صةيكيةتي  من ثَيشريار, مةسةلةي موناقةلةي بةيين وةديرةكان, ئةو بودجةية صةرف بكات
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يــان بــة ئاطــاداري ثةرلــةمان ئــةو موناقةلةيــة بكرَيــت بــةيين وةدارةتَيــك و وةدارةتَيــك كــة , ثةرلــةمان بَيــت
 11با ئةجمارة لـة مـانطي    8006ئةخري ثَيشريارم ئةوةية كة تكاية بودجةي ساَلي , بودجةكة دةطؤدرَيتةوة

 .سوثاس, دا بضني و باشرت دايرِبَيذينبطاتة دةست ثةرلةمان، بؤ ئةوةي باشرت بةدواي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــوثاس ــة   , س ــادةي تَيداي ــس ت ــةكانت ش ــآل قس ــت  , وةَل ــة دواخبرَي ــة ك ــةويش ئةوةي ــداماني   , ئ ــة ئةن ــدَي ل هةن
لةبـةر ئـةوةي قسـةكاني جـةنابي وةديـري دارايـي و راثؤرتةكـةي شـس         , ثةرلةمانيش موناقةشةيان كـردووة 

من ثـَيش ئـةوةي ئـةو ثَيشـريارةي كوَيسـتان خـان كـة        , ياربوو كؤثيةكة بدرَيتة هةموويانبِر, تادةي تَيدابوو
دوايي رةئيي هةردوو وةديري بةِرَيز وةديري دارايي , رةئيي بةِرَيزتان وةربطرم, سةرؤكي فراكسيؤني سةودة

, وةديري ثالن دانـان  هةروةها جةنابي بةِرَيز كاك عو ان, و ئابووري و وةديري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي
ئةو ثَيشريارة لةبةر رؤشرايي ئةو راثؤرتة بوو، بـؤ ئـةوةي   , بةتايبةتي دوَييَن كة راثؤرتةكةي ثَيشكةش كرد

بؤضووني خؤيـان و راثؤرتةكـةي ليذنـةي دارايـي و ليذنـةكاني تـر       , ئةنداماني ثةرلةمان بيخةنة بةرضاويان
, ئيرجا داوا دةكةم لة وةديري دارايي رةئيةك بدات لةسةر ئـةوة , دوَييَن داوامان لَيكردن, كة راثؤرتيان هةية

 .فةرموو, ثَيش ئةوةي ئَيوة قسة بكةن
 :وةديري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز سركيس ئاغا جان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي، بةآلم مادام بؤ ديراسةت كردني دؤرترة، بودجة بابةتَيكي طرنطة ئَيمة مانعمان نيية لةسةر تةئجيل كردن

 .ثَيم باشة وةآلمي ئةو ثرسيارانةش بدةيرةوة كة بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كردوويانة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن ئَيستا دوو ثَيشريار هةية، يةكَيكيان دواخبرَيت و يةكَيكي تـر ئـةو ثرسـيارانةي كـة دوَيـيَن كرابـوون       
ةآلميان بداتةوة يان ئةويش دواخبرَيـت، باشـة ئَيسـتا سـَي، ضـوار كـةس قسـة        ئةمِرؤ بةِرَيز وةديري دارايي و

سَي ضوار كـةس دةنووسـم لـة سـةرؤك فراكسـيؤنةكان دةسـت ثـَي دةكـةم،         , دوايي دةخيةيرة دةنطةوة, دةكات
موقتــةرةكي دواخســتين ئــةم , ئــةو ناوانــة بــؤ ئــةو  دوو موقتةرةكةيــة , ئــةوة بــؤ موناقةشــة كــردن نييــة 

ئةوةي هةم ئَيوةي بةِرَيز راثؤرتةكةي دوَيرَيي وةديري دارايي ئةرقامي تَيدايـة وشـس تَيدايـة،     دانيشترة، بؤ
دوو رةئية و رةئيي سـَي، ضـوار   , ئايا ئَيستا وةآلمي بداتةوة, بةهةند وةربطريَيت، هةم وةآلمي وةدير بؤ ئةوة

, يعتيباري رةئيسي ليذنةي داراييةئةندام وةردةطرين كة قسةي لةسةر بكات، ئةوةلةن كاك دكتؤر دلَير بة ئ
دوايي كاك حممد كةكيم، كاك عو ان باني ماراني، كاك شَيروان كةيدةري، كاك حممد فـرج، كـاك ديلمـان،    

 .كاك دلَير فةرموو, كاك روميؤ، كاك كرخي، ئةوةندة قسة دةكةن
 :قي شاوَيسا اعيل كدلَير . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تاوتوَي بكرَيت و قسـةي لةسـةر   , ليذنةي دارايي ثَيمان باشة ئةو بابةتة دياتر دةوَلةمةند بكرَيتئَيمة وةكو 

بكرَيــت، بــةآلم بةضــاكي دةدانــني ئةطــةر هــاتوو تــاوتؤ كــردن و طيتتوطــؤ كــردن لةســةر بودجــة و ثرســياري   
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َيرة ئامـادةن ئـةو جةوابانـةي    ئةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةمان بةردةوام بَيت، بةِرَيزان ئةو وةديرة بةِرَيزانة ل
كــة هةيانــة بيدةنــةوة، بــةآلم لــة هــةمان كاتيشــدا ئةندامــة بــةِرَيزةكاني ثةرلــةمان ئــةو دانياريانــةي بــةيي  

بةآلم مـةرج نييـة ئيقـراري بودجـة ئـةمِرؤ بكـةين يـان        , هةندَيكيان نوَيية ديراسةي بكةن و تاوتوَيي بكةن
 .سوثاس, سبةي بكةين

 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
 .سوثاس، كاك حممد كةكيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد ككيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ثَيم باشة بـةِرَيز جـةنابي وةديـر وةآلمـي ثرسـيارةكاني      , من ثشتطريي رةئيةكةي كوَيستان خان دةكةم
ثَيويست دةكات و , ثَيشةوةضونكة لةِرَيي ثرسيارةكاني ئةندامان دةبيرني شس نوَي دَيتة , ئةندامان بداتةوة

 .سوثاس, ئيستييتادةي لَي دةكةين بؤ داهاتوو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو بةِرَيز كاك عو ان, سوثاس
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماون قسـةي خؤيـان بكـةن، جـةنابي     نؤ ئةندامانةي ثةرلةمان , وةَلآل من ثَيشرياري ئةوة دةكةم، ئةو هةشت

ئةطةر بؤ دواخستريش، , ئيرجا سةرجةم ثرسيارةكان وةآلم بداتةوة, وةدير بة تَيكِراي ثرسيارةكان وةربطرَي
نادامن رؤذَيك، دوو رؤذ دوا خبرَيت، بؤ ئةوةي ثةسردي بكةين باشة، , بؤ دياتر ديراسة كردني ئةو بودجةية

 .سيارةكامن بكةم، يان ئةوة درَيذةي دةبَي، سوثاسئيرجا ئةمن ئَيستا رَيطة هةية ثر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو, سوثاس
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح كيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوو مةودوع لةطؤِرَيية، يةكةميان، دواخستين موناقةشةكةية بةبَي ئةوةي جةنابي وةديـر وةآلمـي بداتـةوة،    
بة ثَيضةوانةي دةبَيت، من لةطةَل ئةوةم ئةو برادةرانةي كة ناويان نووسية با كـةقيان نةفـةوتَي    ئةوةي تر

و قةتعي موناقةشة نةكرَيت وئوصولةكةش بةو شَيوةية موناقةشة بةردةوام بَيت، هةر كةسةو قسةي خـؤي  
ل كردني لـة بـؤ رؤذي   بكات، ثاشان جةنابي وةدير وةآلمةكان بداتةوة، دوايي تةصويت بكرَيت لةسةر تةئجي

دياري كراو، بةتايبةتي جةنابي وةدير راثؤرتي خوَيردؤتةوة و دابةش كـراوة بةسـةر ئةنـداماني ثةرلـةمان،     
ئةطةر مويكةدةيةكي تادةش هةبوو بؤ دياتر ديراسة كردنـي لـة جةلسـةي ئايرـدة موناقةشـة بكرَيـت، دؤر       

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك حممد فةرموو
 :ِرَيز حممد فرج امحدبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وابزامن ئةو جةلسةية كؤمـةَلَيك بِريـارو تةوصـياتي لـَي دَيتـةوة، هـةموومشان قةناعـةمتان بـةوة هةيـة ئـةو           

لةبؤ ئةمسـاَل بَيـت، لةبـةر ئـةوة شـتَيكي سروشـتية بودجـة        , بِريارو تةوصياتانة نابَيت بؤ ساَلي ئايردة بَيت
ي ( 23)نوَي داِرشــترةوةي بكرَيـت، ضـونكة ثةرلـةمانيش مــايف ئـةوةي هةيـة لــةماددةي      جـارَيكي تـر سـةرلة   

ثَيِرةوي نـاوخؤ هـةر خـةرجَيكي نـوَي بـة دةروور بزانـرَي دةتـوانَي ئيقـراري بكـات، لةبـةر ئـةوة ثـَيم وايـة              
لةبةر ئةوة  كؤمةَلَيك ئيقرتاكامتان هةية، ئةوة هةَلدةطرن بِرياري لةسةر بدرَي خةرجي نوَي دروست ببَيت،

دوا خسـترةكة  , شـس نـوَيي ثـَي بكرَيـت    , شتَيكي سروشتية ئةم بودجةيـة جـارَيكي تـر ئيزافـةي ثـَي بكرَيـت      
دةبَيتة شتَيكي سروشس، بةآلم ئَيستا ئةو قسانة تةواو بكرَيت، ئةطةر وةآلمةكـة ئَيسـتاش نـةبَيت، بةِراسـس     

 .ةبَيت هةر بوترَي و بِروات، سوثاسوةآلمَي بدةن بيَب بة بِريار و ثَيشريار، ياني شتَيك ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان فةرموو

 (:ئامَيدي ديلمان)بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش لةطةَل ئـةوةم طيتتوطؤكـان بـةردةوام بـن، لةبـةر ئـةوة تةبيعيـة و بـة ثةسـردي دةدامن كـة بودجةكـة            
ئةو نةواقصانة ثِر بكةنةوة و بَيتـةوة بـؤ ثةرلـةمان، دووبـارة موناقةشـةي لةسـةر       بطةِرَيتةوة بؤ ككومةت، 

 .سوثاس, بكةيرةوة، وةديريش ثاش ئةو طيتتوطؤية وةآلمةكان بداتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك روميؤ فةرموو
 :بةِرَيز روميؤ كزيران نيسان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ختَيكي دؤر درا بةو برادةرانة ئةنداماني ثةرلةمان كةجةلسةيةكي تـةواويان بـرد، بـؤ    ئةوةي راسس بَيت وة

ئــةوةي كــة قســةكانيان تــةواو كــرد، مــن ثــَيم باشــة ئةوانــةي كــة مــاون، بَيجطــة لــةوةي كــة بةشــَيكي دؤري   
و بكـةن،  قسةكانيشيان تيكرار دةبَيتةوة، بةآلم ثَيم باشة ئةوانيش ماوةيان ثَي بـدرَي قسـةكاني خؤيـان تـةوا    

خاَلي دووةم من لةطةَل ئةوةم دواخبرَيت، بةآلم سةقيتي دوا خسترةكةش دياري بكرَيت هةر لةم جةلسةيةدا، 
ثَيم باشة لةسةرةتا هةفتةي داهاتوو بَيت، سَي خاَلَيكي تر هةبَيت دواي تةواو بـووني جةلسـةي كؤتـايي كـة     

س هةنــدَي بِريــارو تةوصــيات بكرَيــت بــؤ ثةيوةســتة بــة كــارثَيكردني بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان، بةِراســ
 .ككومةت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك كرخي فةرموو
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 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دؤر بةِراسس ئَيمةش هةروةكو ئةو برادةرة بةِرَيزانة، راثؤرتَيكي ثاددة يثـةِرةيي، سـةد لـة ئـةرقام و واتـاي      
طرنطـي تَيدايـة، كـة ئَيسـتا طةيشــتؤتة دةسـتمان، بَيطومـان ثَيمـان ناكرَيــت ئَيسـتا موناقةشـةي ئـةو راثؤرتــة           
بكةين، بؤية سةبةبَيكي دؤر وةجيهمان هةية كة ئةوة دوا خبرَيت، بؤ ئةوةي ديراسـةت بكرَيـت لـة هـةردوو     

ئةندامـة بـةِرَيزةكان، بـةآلم بـؤ     ييةنةوة، ييةني ككومةت و ثةرلةمانيش بؤ خـؤي ديراسـةتي خـؤي بكـات     
وةآلمدانةوةي ثرسيارةكان، ثرسيارةكانيش دؤربةي دؤري دوَييَن كـراون، ئـةمِرؤ نـةكراوة، كةواتـة مـن ثـَيم       
واية جةنابي وةدير ئامادةية، بة قةناعةتي من دةبَيت ئامـادة بَيـت بـؤ وةآلم دانـةوة، ئَيمـة بؤضـي ِرَيـي لـَي         

 .اتةوة و سوثاسبطرين، با وةآلمي ثرسيارةكان بد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غيتور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر بةِرَيز غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ثَيشريارةكةي برادةران بؤ دواخستين ياساي بودجة، لة جَيي خؤيداية بة كوكمي ئةوةي كة تادة 

ميش ئةمن ثَيم باشة ئةوانةي كة ماون قسةي خؤيان طةيشتؤتة دةستمان وطيتتوطؤ بكرَيت، ئةوة يةك، دووة
بكةن، كة قسةي خؤيان كرد لة دمين ئةوة لةوانةية هةندَي ثَيشريار و هةنـدَي شـس تـريش بَيتـة ثَيشـةوة،      
ــت، لــة جةلســةكاني      ــرةوة بــةِرَيز وةديــري دارايــي دةتــوانَي ســوود لةثَيشــريار و رةئــي بــرادةران وةربطرَي لَي

ن دةوَلةمةند تر بكرَيت، ئةوة خاَلَيك و سةقيتة دةمةنيةكة ثـَيم باشـة بـؤ دووشـةممة     داهاتوودا طيتتوطؤيةكا
بَيت، ياني لة دووشةممة تَيثةرنـةبَيت، دووشـةممة جةلسـةي ئاسـايي خـؤي دةسـت ثـَي بكاتـةوة، ثةرلـةمان          

مةنـد تـر   دةست بة طيتتوطؤ بكاتةوة، بةو شَيوةية ئَيمـة دةطةيرـة ئـةجنامَيكي باشـرت، ثـرؤذةي ياسـاكة دةوَلة      
دةبَيـت، لـة هـةمان كاتـدا ككومـةتيش ثَيويسـس بـةو ضـةند رؤذة هـةبَيت، بةتايبـةت مةسـةلةي ثَيشــيرةي            
خانووبةرة، كة لة بودجةكة نيية و بيخاتة ناو بودجةكة، هةندَي داخوادي تر هةبووة، بؤية مرـيش لةطـةَل   

 .رةثةِرَيت، سوثاسئةوةدام كة تا دووشةممة جةلسةكان دواخبرَيت، بةآلم لة دووشةممة تَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش ثيشتطريي تةئجيل كردني دانيشترةكة دةكةم، بةآلم وةكو مامؤستا حممد فرج ئيشارةي ثَيدا، لةطـةَل  
ت، ئةو بةِرَيزانةي كة ماون قسة بكةن، ماوةيان بدرَيَس قسة بكـةن، دواي  ئةوةم كة بة هةندَي تةوصيات بَي

ئــةوة ثةرلــةمان بــة هةنــدَي تةوصــيات دانيشــترةكة تــةئجيل بكــات بــؤ كؤبوونــةوةي داهــاتوو، بــؤ ئــةوةي     



 510 

ككومةت هةندَي تةوصياتي ثةرلةماني يبَيت، كة دَيرةوة موناقشة دةكةين هةندَي ئيجرائـات وةرطريابَيـت،   
 .، سوثاس8002رةت بة ضاكردن و ثَيداضوونةوةي بودجةي ساَلي سةبا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك باثري فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش وَيِراي برادةران لةطةَل تةئجيل كردمن، بةآلم بةردةوام بووني كؤبوونةوةكـة بـة دةرووري دةدامن، بـؤ    
لةبةرضاو طرتين كات، هةم بةرضـاو بـووني جـةنابي وةديـر و هـةردوو وةديـرة بـةِرَيزةكان، وةديـري         ئةوةي 

ثالندانان، هةموو بةرضاويان بَيت بؤ وةآلمةكانيان، ض لةو جةلسـةية بَيـت، يـان جةلسـةيةكي تـر بةيـةكجار       
كة تةئجيل بكرَيـت، بـةآلم   وةآلم بدرَيتةوة، بؤ لةبةرضاوطرتين من بةباشي دةدامن بةردةوام بَيت، كؤبوونةوة

 .ئةوانةي كةماون بةردةوام بن، سوثاس
 :بةرٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو نةسرين فةرموو
 :بةِرَيز نةسرين محة صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مريش ثشتطريي برادةران دةكةم، لةطةَل ئةوةم كؤبوونةوةي ئةمِرؤ دواخبرَيت، بؤ ئةوةي وةديرة بةِرَيزةكان 
ارَيكي تر بودجة كة دابِرَيذنةوة، داواكار و ثَيشريار و ثرسـيارو راثؤرتـةكاني ئةنـداماني ثةرلـةمان ديـاري      ج

بكرَيت، بودجةي تايبةتي بؤ ئةو داواكارييانة دابررَيت ثَيش ئةوةي بودجةكة بَيتة ثةرلةمان، داوا دةكـةين  
ش ميرحة و قةردةكاني تَيدا % 11ةي لة بهَيررَيت بؤ ثةرلةمان، بودجةي تةكميل 8001شَيوة و صةرفياتي 

 .دا بووة، سوثاس8001دابني بكات، لةطةَل ماوةي بودجةكة لة ساَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ئَيستا شتةكة ديارة، ئةو ناوانةي كة دوَييَن ويستيان قسة بكةن، جةنابي وةدير داواي كـرد وةآلميـان   
تةوة، موقتةرةكةكةي كوَيستان خان دةخيةيرة دةنطـةوة، ئايـا بـةردةوام    دةداتةوة، ثاش ئةوةي كة وةآلم دةدا

 .بني لة قسة كردن و ئةوانة، فةرموو كوَيستان خان
 
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـة ئةوانـةش   من ثَيشريارةكةم وابوو كة ئةو بةِرَيزانةي كة قسةيان نةكردووة لةطةَل ئةو راثؤرتانةي كة هة
تةواو بكرَيت، ضونكة كؤمةَلَيك ثرسـيارو ثَيشـريارو داواكـاري تادةشـي تَيدايـة، ئةوانـة بـاس بكرَيـت، ئيرجـا          
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دةنطدان لةسةر بودجةكة تةئجيل بكرَيت، بؤ ئةوةش كة وةدير ئةمِرؤ وةآلم بداتةوة يان نـا، ئـةوة ئاسـايية    
 .ئةمِرؤ بَيت يان رؤذَيكي تر، دؤر سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
كةواتة موقتةرةكي تةئجيلةكةت ماوة، باشـة دةَلـَي بـةردةوام بـوون لةسـةر قسـة كـردن، مانـاي قسـة كـردن           

 .ناكات
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
داماني من مةبةستةكةم تةئجيل لةوة نيية كة ئةم بودجةية ئةطـةر ئـاوا بـِروات، بةِراسـس ئَيمـة وةكـو ئةنـ       

ثةرلةمان دةنطي بؤ نادةين و تةصديق ناكرَيـت، جـا بـؤ ئـةوةي ئـةم بودجةيـة ئـةوةي كـة ليذنـةي دارايـي،           
ليذنةي ياسايي، ليذنةكاني تر كة كؤمةَلَيك تةوصياتيان هةية، كؤمةَلَيك ثَيشريار و داواكاريان هةيـة، تكايـة   

ضاوخشاندنةوةيةك بة بودجةكة بكـةين، ئَيمـةش   جيا بكرَيتةوة، ئَيمة ضةند رؤذَيك بَيني بةو سَي بةِرَيزة 
لةسةر راثؤرتةكةي جةنابيان كؤمةَلَيك دانياري تر وةربطرين، بةآلم قسةكانيان كة نةكراوة بـةردةوام بـن و   

 .دواي ئةوة تةئجيلي بكةين بؤ هةفتةي داهاتوو، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رييدبةِرَيز شَيروان ناصح ك

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو موقتةرةح هةمان شتة، بةآلم كةق نيية بةناوي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بَلَيني بودجـة ثةسـرد   
ناكةين ودةنط بؤ بودجة نادةين، هـةر ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان مـايف سروشـس خؤيـةتي موناقةشـةي بودجـة         

ةناوي مـةمجوعي ئةنـداماني ثةرلـةمان قسـة بكـات، دؤر      بكات، رةئيي خؤي بدات، بةآلم كـةس بـؤي نييـة بـ    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غيتور ئةطةر نوقتةي نيزاميت هةبَيت، مريش نوقتةي نيزاميم لةسةر تؤ هةية، فةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةأل كرد، لةبةر ئةوةي دوو رةئيـت هـةبوو جـةنابت كـة طوتـت،      نوقتةكةي من نيزامية، ئَيمة شتةكامنان تَي
يــةك بــؤ تــةئجيل كــردن، دووش ئايــا ئَيســتا وةديــر وةآلم دةداتــةوة، يــان طيتتوطؤيــةكان بكــرَي، لــة وةآلمــي    
برادةرانيشدا هةموو طوتيان لة تةئجيل كردنةكة دا لةطةَلداين كة بـؤ سـةقيتَيكي دةمـةني تـةئجيل بكرَيـت،      

ئـةو برادةرانــةي مـاون بـةردةوام بــن لـة طيتتوطـؤ كـردن، ثاشــان وةديـري بـةِرَيز وةآلمــي          ئـةوة يـةك، دووش  
 .هةموويان بداتةوة، ئا بةو شَيوةية بوو ثَيشريارةكة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة تةئجيل نيية، با مريش نوقتةي نيزام لة تؤ بطرم و لة هةندَي بـرادةري تـريش، يـاني خؤيـان دةدانـن      
رة، هةندَي جار ثشوويةك وةردةطرن بؤ ثَيرج دةقيقةيةك و نايةنةوة،  من ناوةكانيشم نووسيوة، يـةك و  كَي

دوو نيرة، يةكيان خؤتي، لةبةر ئةوة ئةوة نوقتةي نيزامية لةسةر تؤ و  لةسةر ضةند برادةرَيكي تـر، كـاك   
 .كمال قسةي هةية فةرموو. د

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

خوشكة كوَيستان سةرؤكي فراكسيؤني سةود، داواي دواخستين دانيشترةكةي كـرد، دوايـي تَيكةَليـةك هةيـة،     
موناقةشة و دواخس  كة موناقةشة كرا بؤ سةعات دووش تـةواو نابَيـت، مانـاي دواخسـ  نييـة، بؤيـة مـن        

يري دارايي كة هاتووة لةيي ئةنداماني ثةرلـةمان روون نييـة،   ثَيشريار دةكةم ئةو راثؤرتة تادةي بةِرَيز وةد
نادامن ضي تَيداية، ئةوة تةوديع بكرَيت لةسةر طشت ئةنداماني ثةرلةمان، وةكو قـةرار بـوو ئيمـِرؤ بكرَيـت،     
بِرؤن بة وردي بيخوَيرن، خؤيان كادر بكةن، خؤ ئَيمة شةِر ناكةين لَيرة، هةموومان بةو بؤضـوونة ئةضـني   

زانيةكي رَيك وثَيك بؤ كوردستان دابردرَيت و لةبةرذوةندي خـةَلكي كوردسـتان بَيـت، بؤيـة دوَيرَيكـة      كة مي
بِريار بوو كة جةنابي وةدير ئةمِرؤ جـةواب بداتـةوة، جةوابـةكاني خـةيس كـرد، بِريـاري تـةئجيل خبةيرـة         

ي داهاتوو، ئةوجا هةر هـةموو  ثَيش ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان دةنط بدةن، ئةطةر بِرياريان دا بؤ هةفتة
با قسة بكةن و خؤيان كادر بكةن لةسةر ئةو وةآلمانةي كة ئَيستاش جةنابي وةدير دةيدا، ئةو راثؤرتانـةي  
لةبةر دةستيانداية، ئةو شتانةي كة بةطرنطي دةدانن لةسةري موناقةشة بكةن، من ئةم ثَيشريارة دةكةم بـؤ  

 .ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان، سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

كاك كمال موقتةرةكةكةي خؤي كرد، ئيرجا رَيطة دةدةم بة جةنابي وةدير بةكورتي وةآلمي ئةو ثرسـيارانة  
 .بداتةوة كة دوَييَن كراوة، نوقتةي نيزامي ضيية كاك تةلعةت

 :سيف الدين طلعت خضربةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــيَن ناوةكانــت نووســيبوو، ئ   ــةآلم ئــةوةي دةمَيرَيتــةوة        دوَي ــرد ئــةوة رؤيشــت، ب ــةي دوَيــيَن قســةيان ك ةوان
, مةمجوعةيةك ماوةتةوة، من داوا دةكةم قسة بكةين، ئـةوجا جـةنابي وةديـر وةآلمـي ثرسـيارةكان بداتـةوة      

 .سوثاس
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تان بـؤ روون بكةمـةوة، يةكـةم،    ثَيش ئةوةي رَيطة بدةيرة ئةو برادةرانة كة قسةي خؤيان بكةن، هةندَي شت

داوا دةكةم لة دوو دةقة دياتر نةبَيت كاتي قسةكردنتان، داواش دةكةم ئةو قسانةي كة دوَييَن كران دووبـارة  
نةبَيتةوة، بة مةسئوليةتةوة قسة بكرَيت، شتَيكتان بؤ روون دةكةمـةوة ئـةو راثؤرتـةي دوَيـيَن كـة وةديـري       
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طةر ئيتييتاقتان نةكرد، داوام لة كاك شَيخ بايز كرد كة رةئيي بدات، وتي دارايي و ئابووري تةقدميي كرد، ئة
ئةو راثؤرتة هي هةردووكمانة، هـي هةردووييةنـة، يـاني تـةعبري لـة هـةردوو ييـةن دةكـات، لةبـةر ئـةوةي           
ئةطةر قسةيةك كرا، من ئيعتيبار دةكةم تةوجيه كراية بؤ وةدارةتي دارايي و ئـابووري و وةدارةتـي هـةرَيم    
بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، كةسَيكي تر خياليف هةبَيت روونـرت بَلَيـت، ئـةم تةودحيـة هـةم بـؤ ئَيوةيـة و        
هةم بؤ رةئيي طشتيشة، بؤ ئةوةي خـةَلك وا تَيرـةطات ئـةو رةخرانـةي كـراوة تـةنها موةجةهـة بـؤ وةديـري          

كـردووة بـة رةقـةم، ئـةطيرا لـة      دارايي وئابووري ، ضـونكة ئـةوان لةبـةر داواي ئَيمـة بودجةكـةيان تةوكيـد       
واقيعدا وةدارةتي دارايي و ئابووري تةوكيد نةكراوة، لةبةر داواكاري ئَيمـة كـة ضـةندين جـار با ـان كـرد       
راثؤرتةكةيان وميزانيةكةيان بة شَيوةيةك تةقديم كرد كـة موةكـةد بَيـت، بـة ئومَيـدي ئـةوةي بةرنامـةي        

ةوةي هةرسـَي وةدارةتـةكان و ئيعالنـي كابيرـةي تـادة      كاري ككومةت، تـةوةجوهاتي ككومـةت لـة يةكخسـتر    
ئاسانكاري بؤ بكرَيت، بؤية ئةو نوقتةية طرنطة، دووش، دوو، سَي شت هةية دؤر جار باسي كساباتي ختامي 

 31/18دةكةن، هةندَيك برادةر نادانَي لة رووي كيسابيةوة كساباتي ختامي ثاشي كؤتايي ساَل دَيت، واتـة  
ا كساباتي خيتامي تةقديم دةكرَيت، لةطةَل ميزانية تةقديم دةكرَيت، لة عوريف هةموو تةواو دةبَيت، ئةوج

دونيا، لةبةغداش ضوار مانطيان بـؤ دانـاون، ككومـةت ميزانيـةي ختـامي تةقـديم بكـات، تـا كؤتـايي مـانطي           
بَيـت،   ثَيرج، ئةوة يتان روون بَيـت، لةبـةر ئـةوةي كـة باسـي كسـاباتي خيتـامي دةكـةن ئـةو كةقيقـةتان ي          

ليذنةي دارايي داواي راثؤرتي سَي مانطـةي كـردووة، لـة خؤتانـةوة قسـة مةكـةن تكايـة، داواي راثـؤرتي سـَي          
مانطةي كردووة، ئَيمة لةطةل جةنابي وةديـر بـؤ كاروبـاري دارايـي قسـةمان كـردووة، راثـؤرتي سـَي مانطانـة          

كؤتـايي نيــوةي ســاَل دَيــت، لــة   30/4عةمـةلي نييــة، بــةآلم راثــؤرتي شـةش مانطانــة عةمةليــة، لــة كؤتــايي   
كـة   31/18بيدايةي كةوتةوة دةتوانن راثؤرتةكة كادر بكةن هي شةش مـانطي ثَيشـوو تةقـديم بكـات، لـة      

تةواو دةبَيت، ثَيش ئةوةي ميزانيةي خيتامي كة دةكةوَيتة دواتر سَي ضوار مانط، دةكرَيـت لـةو راثؤرتـةي    
لي دوو، سَي كةفتة كادري بكات، دواتر كساباتي خيتـامي  شةش مانطيدا بيخاتة بةردةم ثةرلةمان، لة خيال

رَيطــةي خــؤي هةيــة، بــةيي كــةمي دةبَيــت ســَي، ضــوار مــانط مــةوداي هــةبَيت، بــؤ تــةقييمي ســاَلي ثَيشــوو  
داهاتةكان و هةمووشتةكان، خةرجييةكان، هةموو بابةتةكان وةكو ثَيويست، وةكو شتَيكي كسـابي تةقـدميي   

 .دانراوة، كاك شَيردَل فةرمووبكات، ئَيستا دوو دةقة 
 :وَيزيةبةِرَيز شَيردَل عبداهلل ك

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لــة دةســتووري عَيــراق، هــةموو  30بــة ثَيــي مــاددةي ,  مــن ضــةند ســوئالَيكم لــة وةديــرة بــةِرَيزةكان هةيــة

ئـةوة وةدارةتـي    هاووآلتيةكي عَيراقي كةقي ئـةوةي هةيـة خـانووَيكي موناسـيب هـةبَي و تَييـدا بـذي، لـةبؤ        
ئيشــغال و ئيســكاني بةغــدا كــة وةديرةكةشــي هــي خؤمانــة، صــردوقي ئيســكانيان دانــاوة لةييــةن وةدارةتــي  
ماليةي ئةوَيوة تةمويل دةكرَيت، هةندَي ئَيستا بةرنامةيان هةية كة دةوَلةتانيش يارمةتيان دةدةن، ئةوانـة  

مليَون ديرار دةدةن، ئَيستا بةتـةمان   12داناية شتَيكيان  8006بة ثَيي تةقديري نرخي كةل و ثةلي ساَلي 
وةكدةى سةكةنيان دروست كرديـة، ئَيسـتاش بـةردةوامن و خوتـةى      5500مليؤن، هةتا ئَيستا  85بيكةنة 
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، ئايـا نـاكرَي وةدارةتـي ماليـةى ئَيمـةش ئـةو شـتة لـة وةدارةتـي دارايـي           8018ئيسرتاتيجيان هةية تا ساَلي 
كردنةوةى خؤمان بـةو كـارة هةَلسـَس؟ كـة لـةوَى وةديرَيكمـان هةيـة هـةر ئـي          خؤمان يان وةدارةتي ئاوةدان 

موكافـةدة هـةر بةغـدا دوو بـة هةنـدي كوردسـتانة، هـي ئَيمـة سـَي           15خؤمشانة بةو كـارة هةَلدةسـَس بـؤ    
هـةموو ئـةو   : موكافةدةية، ئةطـةر بدرَيتـة وةدارةتـي ئـاوةدان كردنـةوةى خؤمـان نـابَي؟ ئـةوة يـةك، دووةم         

انةى كة ديراعـةت و ئاذةَلـدارييان لةسـةر ئـاو و هةوايـة وةكـو ئَيمةيـة، يـةعين ضـاويان لـة ئا انـة،            دةوَلةت
كؤميتةكي باآلى هيشك ساَليان هةية، ئَيستا لة ئَيران هةية كؤميتـةى بـاآلى هيشـكة سـاَلي،  هـةموو سـاَلَيك       

دةبَي ئةو ثارة داندراية يةكسةر  ميزانيةى بؤ دادةنَين، لة هةر ناوضةيةك لة ئَيران كة تووشي هيشكة ساَلي
كادرة و دياديشي دةكةن بؤيان و يارمةتيان دةدةن، بةآلم لة ِراثؤرتةكان نة لة ئي لَيذنةى مالي و نة لة ئـي  
جةنابي وةدير ئةو شتة نةهاتووة، ئؤمَيدةوارم شتَيكي ئةوها بكةن، بةنيسبةتي شارى كؤية، شارى كؤيـة لـة   

ميزانيةكةى لةسةر سلَيمانية و ئيدارةى لةسةر هةولَيرة، ئايا نةمودةجي ئـةوها  بةيين سلَيماني و هةولَيرة، 
لة دونيادا هةية؟ هةر موةدةفةكان قائيمقام و شـارةواني هـةر بـة هـيالك دةضـن لـةو رَييـةى، يـةعين دَيرـة          

جـةنابي وةديـر    ئَيرة، دةَلَين بِرؤنة سلَيماني، دةضرة سلَيماني، دةلَين بِرؤنة هةولَير، يةعين هيـوادارم ضـؤن  
طوتي دةتوانني ميزانيةى وةدارةتةكان يةك خبةيرةوة بةيةك قةرار، ئةطةر ئةوةش بكةين ئةو سـَي وةديـرة   

 .بةرَيزة شتَيكي باشة، سوئالي سَييةمم لة لةسةر بودجةى كةجة 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس كاك شَيردَل، كاك شَيروان
 :شَيروان ناصح كيدرىَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ثَيشةكي من ثشتطريي لة راثؤرتةكةى لَيذنةى دارايي دةكةم و، سوثاسي جةنابي وةديري دارايي و وةديري 
هةرَيم بؤ كاروبارى دارايي دةكةم، بةنيسبةت ئةو راثؤرتةى كة ثَيشكةشيان كرد كة دؤر نوقتة هةبوو 

ي لة يي ئَيمة روونة، بةآلم من دَيمة سةر شَيوةى ودوكي نةبوو بةراسس بؤ ئَيمة، ئَيستا هةرة دؤر
ساَلة لَيرةمة، ئةو شَيوة موناقةشةى كة دوَييَن ديومة  15موناقةشة كردن، من لةو ئةندامانةمة كة 

بودجة موناقةشة كراية، بةو شَيوةية موناقةشة نةكراية، ئةندامي ثةرلةمان  10بةراسس بةم شَيوةية 
ركَيشيس داواي شةفافيةت بكات، داواي ضؤنيةتي خةرج كردني سةرفيةكان مافةكي سروشس خؤيس و ئة

بكات، داواي رةخرة بكات، داواي هةر شتَيك بكات سةبارةت بة بودجة واريدة، ثاشان كة مةسةلةكة طةآلَلة 
دةبَيت، ثةرلةمان و ككومةت ئةبرة تةواوكةرى يةكرتي بؤئةوةى بة باشرتين شَيوة خزمةتي خةَلكي 

ن بكةن، ئةمة صيغةى عامي ئةو موناقةشاتانة نةبوو كة مومكيرة دة موناقشة كادر بوو، هي كوردستا
تَيكةآلويةك كراوة لة بةيين طةندةَلي و بودجة، مةسةلةي طةندةَلي : بودجة، ئةمة يةك، هي دوو

 مةسةلةيةكي جياوادة و خانةى خؤي هةية كة كيسابي خيتامي تةقديم كرا، ئيمكان هةية لةوَيردةرَى
بزاندرَي ضؤن خةرجيةكان كراية؟ لةوَيردةرَى طةندةَليةكان دةست نيشان بكرَيت، سةرةِراي ئةوة ئَيمة لة 

لَيذنةمان هةية، هةتا ئَيستا بةَلطةيةكي ديردوو ثَيشكةش  16ثةرلةماني كوردستان دوو ساَل لَيرةيرة و 
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بكرَيتةوة لة مةسةلةي ميزانية، نةكراية سةبارةت بة طةندةَلي، بؤية مةسةلةي طةندةَلي ئةبَي جيا 
ئةم بوارة : مةسةلةي ميزانية من تةوةقوعي ئةوةم دةكرد هةندَيك لة بةرَيزان ئيشارةت بةوة بدةن، بَلَيني

دياتر بايةخي ثَي بدرَي وةكو بواري كشتوكاَل مةسةلةن كة ئَيمة تووشي وشكة ساَلي  8002ثَيويستة ساَلي 
ثَي بدةين نةك مةجالي صيراعة كة ئَيستاكة سييترة، بؤية من لةطةَل هاتيرة، ئةو بوارة دياتر بايةخي 

ئةوةدام بةراسس ئةو جؤرة تةصرحياتة نةدرَيت كة هةندَي برادةران بةناوى كؤمةَل دةيدةن و دةَلَين ئَيمة 
موافةقةت لةسةر بودجة ناكةين ئةطةر هاتوو هةر سَي وةدارةت دةمج نةكرَيت، مةسةلةي هةر سَي 

ةودوعَيكي ترة مةسةلةي بودجة عيالقةى بة طودةراني خةَلكةوة هةية، عيالقةى بة مةشاريعي وةدارةت م
ئيستسمارى هةية نابَي دواخبرَيت لةطةَل ِرضاو كردني هةموو ئةو تَيبيريانةى كة ئةندامي ثةرلةمان مايف 

د رواتب كرا، خؤيةتي لةناو بودجةدا دياري بكرَيت، باسي مةصرةف عةقاري كرا باسي مةسةلةي تةوكي
هةموو لةطةَل ئةو بؤضونانةية، بةآلم بة شَيوةيةكي رَيك و ثَيك بة لةيةك تَيطةيش  بة مونةدةمي لةناو 

 .بودجة جَيطاي خؤي بكرَيتةوة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بةتةكةدا دؤر سوثاس، بةآلم دؤر باسي سَي وةدارةتةكة كراية، ئةمة بةرنامةى ككومةت خؤيةتي، خؤ 
ئَيمة نامانةوةَى ضارةسةرى كَيشةكان بكةين، ئةطةر ككومةت نةطاتة قةناعةت بؤ ضاكسادي، ضاكسادي 
ناكرَيت، ئةطةر ككومةت نةَيتة قةناعةت بؤ تةوكيدكردني ئةو سَي ككومةتة ناكرَيت، بؤية ئَيمة هةدةف 

ةى طةندةَلي بكةين؟ ككومةت لة يمان دةبَي مةبةست بَيت، ض هةناطاوةك برَيني بؤ ئةوةى موكارةب
هاوكارمان نةبَيت طةندةَلي موكارةبة ناكرَيت، ككومةت بةرنامةى نةبَيت بؤ تةوكيد كردني ئةو سَي 
وةدارةتة، ئةو سَي وةدارةتة تةوكيد نابَي، لةبةر ئةوة قسةكامنان يةكطرترةوة بَيت لةطةَل ئريادةى 

دةيةوَى ئةو سَي وةدارةتة يةك بطرَيت، دةيةوَى ككومةت كة دةيةوَى موكارةبةى طةندةَلي بكات، كة 
 . فةرموو طارقوةدارةتةكان كةم بكاتةوة، دوايي قسةكاني كاك شَيروان تةئيد دةكةم، كاك 

 :حممد سعيد جامباد طارقَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
تين طراني خؤراك لة دةعمي راطر: من ضةند ثَيشريارَيكم هةية كة لة بودجة جَيي خؤي بكاتةوة، يةكةم

ديادةى كردية، دةبَي ككومةت % 54باداِر، بةراسس طرانيةكة وةكو ئةوةى مونةدةمةي عالةمي دةَلَيت لة 
لةتةك سوليتةى عةقارى، سوليتةى دةواج بؤ : دةعمي بكات لةبةر ئةوةى ئةو طرانية رابوةسَس، دووةم

نةهاتية، دةبَي بطاتة  8001مي هي ساَلي طةجنان بؤ ئةوةى ذياني هاوسةرى ثَيك بَيرن، كيسابي خيتا
ثةرلةمان و ثاش ئةوة، من باسي شتَيك دةكةم، ئَيمة داوا دةكةين كة مووضةى فةرمانبةران وةك عرياقي لَي 

ئةنداماني : بَي، وةك ناوضةكاني تر، بةآلم بةداخةوة نة وةك ئةوانة نة ديادةكةش، منوونةيةك دةيرمةوة
هةدارة،  380هةدارة و لة سلَيماني  801وردستان، بانَيك و دوو هةوا، لَيرة ثةرلةمان كيمايةكانيان لة ك

ئةوةى لَيرة هةية لة هيض شوَيرَيك نية و من لة جةنابي وةدير دةثرسم ئةوة ضؤن ضؤنية و؟  من ثَيشريار 
دةكةم كة مووضةى ثاسةوانةكامنان بكةوَيتة سةر بودجةى ثةرلةماني كوردستان وةك ئةوةى بةغدا كة 
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ئَيمة دةَلَيني كةرتي كشتوكاَلي : هةدار ثرت وةردةطرن، هيض جياواديةكيان نية، خاَلَيكي تر ئةوةية 500
هةدار دؤمن  128دةبووذَيريرةوة، بانكي كشتوكاَلي دةكةيرةوة، بةآلم دةثرسم لةماستةر ثالني هةولَير 

ي كشتوكاَلة، يان ثووكانةوةى طوند دةطرَيتةوة، ئايا ئةوة بووذانةوة 38دةوى كشتوكاَل دةبةن، ئةوة 
 .كشتوكاَلة؟ ، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس، كاك عبدالرمحن
 :رضا عبدالرمحن امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ديارة رؤذي ياساي بودجةكة هاتووة برةماي ياساي ئابووريةكة ناتةواوة و يسةنطة و، ئةو تَيبيين و ئةو 

انةى كة كران شتَيكي باشة بؤ ضاكسادي، من هةندَيك ثَيشريادم هةية بؤ بةرَيز وةديري دارايي بؤ ثَيشريار
ئةو ثرؤذةى كة ثَيداضوونةوةى دةكرَيت، تةتبيقي ئَيمة يةك بودجة بكرَيت بؤ يةك وةدارةت، بؤ يةك 

ئةو نةخشة و ثالنةى  رةقابة و بؤ يةك ئاسايش، ئةمةش شتَيكي باشة بؤ ئةو ثرؤذةيةى كة بؤمان دَيت، بؤ
تايبةت بةرَيزان ئاماذةيان ثَي كرد، بؤ منوونة لة بةغدا طرنطي دراوة بة دوو، سَي بوار وةك ثةروةردة و 

 400بةراسثاردةى سةرؤك وةديران : تةندروسس و كشتوكاَل، لة موادةنةى بةغدا لة ماددةى سي هاتووة
ة شتَيكي باشة ديارة مشوليشة بؤ هةموو عرياقة ئَيمةش مليار ديرار تةرخان كراوة بؤ كةرتي كشتوكاَل، ئةم

داكؤكي بكةين و لة هةرَيمي خؤمشاندا طرنطي بدةين بةو كةرتة، ئةوة لة ماددةى سي هاتووة، بةآلم 
مليون دؤير عيجزمان هةية، دةثرسني ئايا داهاتي ماوةى  143وةديري دارايي ئاماذةى بة عيجز كرد كة 

سةرف كردووة ئةو ئةو كيساباتة  8001ي بودجةى ساَلي  1/18ةدارةت دةَلَيني كة هةندَي و 8001ساَلي 
خؤمان بيكةين و ئةو وردكاريانة شتَيكي باشة و هةروةها مةسةلةي مووضة كة هةَلسان و طراني باداِر و 

ك هةندَي شت هةية، بؤ منوونة ئةطةر ئَيمة بَين ثالنَيك دابِرَيذين بؤ خانةنشني كردن و تةشجيعي خةَل
بكةين كة خؤي خانةنشني بكات و كةرتي تايبةت هان بدةين و ياساي كار دةركةين و ضاكسادى بكةين لة 

ئاماذةى ثَيكرد، ئةوة هةمووى خاَلي باشن بؤ ئَيمة، هةروةها تةقديري بودجة  طارقمووضة وةك كاك 
كة وةدارةتةكان بَيتاقةتن، كةكراوة، وةدارةتي دارايي لةطةَل وةدارةتةكاني تر رؤتيرَيكي دؤري تيا بووة 

ئةوةية بَي متمانةيي دروست دةكات، ئةوية كة طةندةَلي دروست دةكات، كة ئةَلَي ئَيمة موناقةشةمان 
كردووة و طوتوويانة بِرؤن خواكافيزتان بَيت، دوايي وةدارةتي مالية خؤي تةقديري بودجةى كردووة، ئةو 

وةدارةتةكان، داوا دةكةم لة ثَيداضوونةوةى ثرؤذةى بودجة ثرؤذةيةي كة دانراوة بة عيلمي دانةندراوة بؤ 
و بؤ ئةوانةى كة مةعرني بة شَيوةيةكي تايبةت، بؤ ضاكسادي  ارايي طرنطي بدات بة وةدارةتةكانوةدارةتي د

 .و بووذاندنةوةى دارايي و ذَيرخاني ئابووري ، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس، شريين خان
 :شريين عبدالرمحن ديرؤَيز بةِر
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .سوثاس، ئاخافتيَن من هةمووى هاتة كرن

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس، صربية خان
 :صربية غيتار امنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
سةر سياسةتَيكي طشس قسة استيدا ئةو ذمارانةى كةوتة بةردةست خؤدطة دووتر بواية، ضونكة ئَيمة لةلةِر

طرفس نادياربووني ميالكي ثَيويسس وةدارةتةكان كة ئةوة طةورةترين طرفتة لة : ئةكةين، خاَلي يةكةمم
ناو كوردستاندا، هةآلوةسانَيكي غاية دةرةجة لة فةرمانبةر و مووضة خؤر هةية، كة ئةمة بوويتة رَيطرَيكة 

ي كوردستان و مووضة خؤري كوردستان ئةوةية كة ناتوانَي لةبةردةم ئةوةى كة طةورةترين طرفس خةَلك
ثَيي بذَي و، ئَيمةش لة رووي ياساييةوة ثَيويستة ئاسس مووضة لة ئاسس بذَيوي ذيان بَي و بة ثَيي ساَل 
تةغرياتي ثَي بكرَيت، بةآلم ئةو رَيذة دؤرةى مووضة خؤر كة برةمايةكي ئةساسي ديار نية لةسةر ضية؟ 

يش كة ثار طةورةترين طرفت بوو، رَيذةيةك ديارى نةكرابوو كة ضاكسادي تياكرابوو و ئةو دواي ساَلَيك
بةراسس دوَييَن لة : دووبارة بووانة بةراسس تا رادةيةك ضارةسةريان بؤ دياري كرابَي، خاَلَيكي ترم

سةتَيك يان دا، ئةمة بوويتة دةتوامن بَلَيم سيا% 11قسةكاني جةنابي وةدير ئاماذةي بة نيسبةي لة 
تةسقيف كردنَيكي باطراوندي هةموو تاكَيكي كوردستان كة ثلة دوومان بؤ هةموو ئاستة سياسيةكان، بة 
وةدارةت، بة ثةرلةمان داناوة بةرامبةر بة مةركةد كة ئةمة بةراسس مةتةرسيدارة، ئَيمة خؤمان تةلقني 

يات و لة رووى ئيمتيادات، كةق واية بكةين بةو كاَلةى كة ثلة دووين لة دواى مةركةد لة رووي صةآلك
ثَيداضوونةوةيةكي ثَيدا بكرَيت، خاَلَيكي تر كة دةروورة، قسة لةسةر هني كرا، ئةو ميزانيةى تةكميلي 
لةطةَل ئةو ماوةية كة هةية مودةوةر كة لة عيجزدا سةرف دةكرَيت، ئَيمة سَي ساَلة لَيرة داواي بودجةيةكي 

ر لَيكةوتووةكان، شوَيراني ئةنيتال، كيمياباران بة شَيوادَيكي يةكسان تةوديع تايبةت دةكةين بؤ شوَيرة دةرة
كردن دادثةروةرانة نابَي بةراسس، يةعين نيسبةيةك بؤ شارَيك كة هيضي لَي نةقةوماوة لةطةَل نيسبةيةك 

ةروةرية بؤ شارَيك لة رووي جوغرافيةوة بةس كيسابي بؤ بكرَي، ئةمة جارَيكي ديكة نا يةكساني و نادادث
ئَيمة : بةرامبةر بةو شوَيرانةى كة تا ئَيستا ئاسةوارى ئةنيتال و كيمياباران بةردةوامة تَيداي، دوا خاَلَيشم 

 31/18قسة لةسةر كيساباتي خيتامي ئةكةين، يةعين بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان راستة دةبَي لة 
ي 18تي خيتاميمان بيريوة لة مانطي كيساباتي خيتامي هةبَي، بةآلم ئايا ئَيمة وةكو ثةرلةمان كيسابا

دةكةين، بؤية  8002تاوةكو ئَيستا، تا بَلَيني لةسةر برةماي ئةوة ئَيمة قسة لةسةر بودجةى  8001كؤتايي 
ت ئامادة بَيت تةئكيد دةكةين، ئةو كيساباتة بؤ جةلسةى داهاتوو كة قسة دياتر لةسةر بودجة دةكرَي

 .و، دؤر سوثاسلةبةر دةستمانةوة
 :سةرؤكي ئةجنومةنز َيبةِر

 . فةرموو طلعتكاك 
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 :سيف الدين طلعت خضرَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
داوا دةكةين ماوةيةك : وةلآل ثَيشريارةكةى من هةندَيكيان باس كرا بةراسس، بةآلم ثَيشرياري يةكةممان

مةسةلةى : يةوة ، دووةمدياري بكرَيت بؤ ثَيشكةش كردني كيساباتي خيتامي لة ييةن وةدارةتي داراي
وشكة ساَلي وةك كاك شَيخ اهلل باسي كرد، ئَيمةش لة تةقريرةكةى وةدارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان 
بة درَيذي باسي ئةو كةم و كورتيةمان كردية، كة لة بودجةى وةدارةتةكانةوة هاتية لَيرة باسي ناكةين، 

ئةو جوتيارانةى كة قةرديان وةرطرتية لة : ديكةمان هةيةبةآلم لة وشكة ساَليدا ئَيمة ثَيشريارَيكي 
ككومةت قةردةكانيان لةبةر بووني وشكة ساَلي لة هةرَيمي كوردستاندا، داوا دةكةين قةردى ئةم ساَلةيان 

باسي كرد، سةبارةت  طارقدوا خبرَيت بؤ ساَلي داهاتوو  لَييان وةربطريَيتةوة، سةبارةت بة طواسترةوة كاك 
كشتوكاَلي تةئكيد لةسةر راثؤرتةكةي جةنابي بةرَيز وةديري دارايي دةكةين كة بانكي كشتوكاَلي، بة بانكي 

ثشتيواني لةسةر راثؤرتةكةى بةرَيز وةديري مالية دةكةين كة ئةويش ثشتيواني لَيكردبوو داواي 
ان هةمووي بة طومركةكاني هةرَيمي كوردست: دياريكردني ثارة دةكةين بؤي و، ثرسيارَيكي تريشمان هةية

ي دةستوورى عرياقي ئةوة تابيعي ككومةتى فيدراَلن، بةآلم دةريبة و رةسم تا ئَيستا 110ثَيي ماددةى 
واديح نية ئايا عايدي ككومةتى مةركةديرة يان لة يي خؤمانةوةية؟ داواي لة بةرَيزيان دةكةين كة 

 .روونكردنةوةيةك بدةن، لةطةَل رَيزمدا
 :نسةرؤكي ئةجنومةَيز بةِر

 .كاك عبدالرمحن
 :عبدالرمحن ا اعيل سليمَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
لة ثَيشةكي دؤر سوثاسي وةديري دارايي دةكةين بؤ ئةو روونكردنةوةى كة دوَييَن كردي، بة كةقيقةت دؤر 

ن، دؤر شت شس بؤمان ديار كرد ئَيمة نةماندةداني، هةروةها ثشتيواني لة راثؤرتي لَيذنةى دارايي دةكةي
هةية لة ناو ئَيرة نوَيية بة نيسبةت ئَيمة، تةبعةن ئةو قسةى كة من دةمويست بيكةم برادةران دؤر باسيان 

% 11كرد، تةنها من باسي ئةوةى دةكةم، ئَيمة كة ميزانية لة عرياق وةردةطرين لة ككومةتي مةركةدى لة 
% 11ر نةفتة، كة ميزانية تةكديد دةكرَي  لة ديات% 60تةبعةن بة ثَيي ئةم راثؤرتة لة داهاتي عرياق لة 
دؤير، مةعةلعيلم دوَييَن ئَيوارَي يةك بةرميل طةيشتة  51بؤ كوردستان لةسةر كيسابي بةرميلي نةفت بة 

ئَيمة لةبيدايةتي تةشكيلي ككومةتى عرياقي تادة داوامان كرد : دؤير، ئةمة لةييةك، لة ييةكي تر 116
و داوامان كرد لة قةراري سياسي لة عرياقدا بةشدار بني، ئةوة احلمدهلل هةندَيك  مةركةدي سيادميان هةبَي

دروست بوو بة تايبةتي بة نيسبةت مةوقيعي سيادي، رةئيس جومهورية لة خؤمانة، جَيطري رةئيس ودرْا  
شارة لة خؤمانة و وةدير خارجية لة خؤمانة و طةلَيك وةديري تريش لة خؤمانن، ئَيمة بؤ لةوَى ئةو ف

ناكةين؟ ئَيمة كة ميزانية وةردةطرين دةكاتة نيوةى كةمرت لة كةقي خؤمان، ثاشان بِرة ثارةى كة بؤ 
مةراكيزي سيادي و بؤ وةدارةتي دييتاع و ثةرلةمان و ئةوانة، بؤ ئَيمة لةويش بةشدار نةبني؟ خؤ دةبَي لة 
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ن يةعين ضي؟ ئةوة لة موَلكي ميللةت، سةدا هةندَيك لة ئةويش بدرَيتة ئَيمة، ئَيمة هةروا خؤمان كِر كةي
 .لة ماَلي ئةو ميللةتة دةِروات و ئَيمة دةرةردارين و، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عثمان امحد
 :امحد حممد امني عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ابةى خوايي كة خودا سةميع ئؤمَيدةوارم ئيحساس بة نوري ويذداني ديردوو، لةطةَل ئيحساس بة رةق

البصرية، فاكتةرى هةرة كاريطةر بن لة داناني بودجة و دياريكردني سرتاتيجيةتي سياسةتي بودجة بؤ 
، بَيطومان بودجة وةك ميحوةرى ئةساسي سياسةتي دروست و نا  8002هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 

اهيةت تةسبيت و رضاو دةكات، ضونكة دروسس ككومةت و كؤمةَلطا دياري دةكات و بةختةوةرى و رةف
ئةطةر تةماشاي ئةو هةموو ترلَيون و بلَيون و مليار و مليَونة لةطةَل بَي ئؤمَيدي طةنج و يوى كوردستان 
بكةين و نةبووني خةدةماتي وةكو ثَيويست بؤ هةموو جةماوةرى كوردستان، سةرت لةو نا هاوسةنطية سوِر 

ي و تةختيت ثَيويستة لةسةريان بة رؤشين و بة رَيذةى لة سةدا ساآلنةى دةمَييَن، هةردوو وةدارةتي داراي
شوَيرةواري ئةو بودجةية لة ثَيشكةوتين وآلت لة هةموو بوارةكاني طةشة كردن و خزمةت طوداريةكان و 
مةككةم كردني بونيةى وآلت و كوردستان، بة جةماوةرى كوردستان رابطةيرن، تا جةماوةر بة طشس و 

شربريي بة تايبةتي بةرضاو روون بن لة سياسةتى دياريكردني بودجةى هةرَيمي كوردستان، نوخبةى رؤ
ضونكة ئةطةر سياسةت و سرتاتيجيةتي بودجة لة كوردستان نةيتوانَي ئاماجنة سةركيةكاني خؤي كة سَي 

و  بةختةوةركردني تاك، ئاشس و ئارامي كؤمةآليةتي و راديكردني كؤمةَلطا: شس سةرةكني، ئةويش
دَلخؤشكردني طةجنان لة كوردستاندا، دةبَي بةراسس ئيعادةت نةدةر لة دياريكردني ئةو سياسةتة 

طةشةي ئابووري و  8001ئايا بودجةى طشس ساَلي : بودجةيةدا بكرَي، ضةند ثرسيارَيكيش، يةكةم
و قةيرانةكاني ئايا رَيذةى طيتت :طةياندني خزمةتطوداريية سةرةكيةكاني بة جةماوةر بةدي هَيرا؟ ،دوو

باداِر و طةنج و جةماوةر بةرَيذةى لةسةدا روو لة ديادبوونن، يان بةرةو كةم ضوون؟ ، ضونكة ئةطةر روو لة 
دياد بوون بن، هةموومشان دةدانني طرفتةكان لة كوردستان دياديان كردووة، ئةوةش دةليلي ئةوةية بودجة 

 .دانستيانة دانةنراوة لة هةرَيمي كوردستان بة ثَيي سيستةمَيكي مؤدَيرني 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .باني ماراني، فةرموو عثمانكاك 
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من لة مَيذة قسةم نةكردية، كةقة مويكةدةكاني خؤم هةمووي باس بكةم، سةرةتا دةبواية كيساباتي 

 8002بهاتباية ثةرلةمان، ئةو كاتة موناقةشةي بودجةى ساَلي  8001ساَلي  خيتامي شةش مانطي يةكةمي
بكراباية، ئَيستاش ثشتطريي ئةو رايانة دةكةم كة دةَلَيني موناقةشةكان دواخبرَين، ئةوة مريش هةر ئةوةم 
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ةكي ئةم بودجةية لة جياتي ئةوةى بودجةيةكي ئابوورى بَيت، بودجةي: نووسية بؤية ناخيوَيرمةوة، دووةم
موكاسييب رةقابية، ئةرقامة دياتر، دؤر قورسة مرؤظ قةناعةت بة خؤي بكات كة ئةم ذمارانةى جةنابي 

ئةم ساَل ضاوةرواني ئةوة بووين يةك وةدارةتي دارايي و يةك : وةدير خوَيردويةوة كةقيقةتن، سَييةم
هيض وةدارةتَيك نادات  وةدير هةبَي موناقةشةي بكةين، لةوي قسةى ئةوةى دةكرا كة ككومةت سيقة بة

دوو وةديري هةبَيت، بةآلم ئةوةش تةنها هةر قسة بوو و نةبوو بةكردار، بوودجةى كوردستان شةفافيةتي 
ي لة بةغدا وةريدةطرين و ض ئةم رسومات و طومركةى كة لة كوردستان وةريدةطرين، %11تَيدا نية، ض ئةم 

ثارةى بودجةى تةكميلي، :  هةن ناديارن وةكوي بةغدا وةريدةطرين ضةندين ثارةى ثرت%11بة نيسبةت 
ثارةى نةفةقاتي سيادي، ثارةى ميرحة كة ثارةيةكي خةياَلية دةطوترَيت ئَيمة ثارةى ئيجارى موبايل و 

ي % 11طومرك نادةين بة بةغدا، بؤية ئةوان ئةم ثارة دؤرة دةطَيرنةوة كة فةرقَيكي كةمي هةية لةطةَل 
وة لة ضاوثَيكةوترَيكي وةديري دارايي عرياق لةطةَل طؤظارى لظيردا وا دةَلَي، كاميلةكةى كة وةريدةطرين، ئة

ئةطةر وابَي نابَي ثةرلةمان لةمة بَيدةنط بَيت، دةربارةى داهاتي هةرَيمي كوردستان بودجةى دةبوو ضؤن 
باب  سةرفياتةكان بابيان بؤ داندرا ئةوهاش بؤ داهاتةكان باب هةبواية، ثارةى طومرك ضةندة؟ ثارةى

ضةندة؟ ثارةى ئيجار ضةندة؟ ثارةى ئاو ضةندة؟ ثارةى كارةبا ضةندة؟ ثارةى تاثؤ و دةريبة و مرور و ئيرت 
تا دوايي ئةو ثارانة بؤ ئةوةى بةر ضاومان روون باية داهاتي كوردستان ضةندة؟ ، ئَيستا وةكو ئةوةى لة 

هةدار بةرميل نةوت دةِروات،نادامن لة  85ة باداِر و لة داري كؤمثانيا  بآلودةكرَيتةوة كة لة داخؤ رؤذان
 سرووري سلَيمانيش دةِروات يان نا؟ 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

، با من جوابي مويكةدةكةت بدةمةوة، لة قسةكاني كاك سةركيس عثماندوو دةقةكةت تةواو بوو كاك 
ا، وتي ئةوة هةر رةبس نةبوو ِرةبت كرد بة رَيذة لة موقارةنةكة لة بةغد% 36تَيرةطةيشس دوَييَن، لة 

ةكةى باسي كرد بؤ ئةوةى برادةراني تريش تَيبطةن و جارَيكي تر تيكراري ئةو مويكةدةى % 36بةوة، 
% 36قياسةن بؤ بةغدا، بةغدا ئةوةندةى تةعني كردووة، ئَيمة كةممان كردووة، ئَيمة لة : نةكةنةوة، وتي

هةدار وةدييتةيان  200ان راطرتووة و لة بةغدا بةردةوامة، كةمرتيش دةبيرةوة لةبةر ئةوةى ئَيمة تةعيرامت
ديادكردووة، لةبةر ئةوة دؤر فةرقي هةية، عةرديشم كرد ومت كيساباتي خيتامي لة كؤتايي ساَل، ثاش 

هي يةك ساَلة، شةش مانط ناكرَيت، تكام واية تيكراري مةكةنةوة، كاك  31/18كؤتايي ساَل بؤ ئةوةى لة 
 .عومةر فةرموو

 
 :عمر عبدالرمحن عليَيز ةِرب

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من ثَيشةكي سوثاسي جةنابي وةدير دةكةم بؤ ئةو تةودحيةى كة داييَن دوَييَن، هةر ضةندة تةودحيةكة 
هةندَي نوقصاني تَيدابوو من ثَيم واية جةنابي وةدير بتوانَي لة داهاتوودا بؤمان روون بكاتةوة، يةكَيك 

هةدةفةكاني خؤي  8001غةرةد ضية لة ميزانية؟، ئايا ئةو ميزانيةى كة دانراوة لة  هةدةف و: لةوانة
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ثَيك هَيرا لة تةمنيةى تاكي كورد لة ناكيةى ئيقتيصادي و مالي؟ ئةطةر ثَيكي هَيرابَي با بؤمان تةوديح 
من : لةييةكي ديكةبكات، ئةطةر نا با ئةسبابةكاني بزانني و بتوانني كةلَيكي بؤ دابرَيني، ئةمة لة ييةك، 

سةرتاسةرى تةئيدي تةقريرةكةى لَيذنةى دارايي و لَيذنةى ياسايي دةكةم، بةتايبةت ئةو نوقاتانةى كة 
باسيان لةسةر كردية، خصوصةن نوقتةى تةكديد كردني بِرَيك لة ميزانية بؤ سوليتةى عةقاري، بؤ 

كردني صةيكيةتي وةديرة بةرَيزةكاني نيشتةجَي بووني هاووآلتيان لة كوردستاندا، هةروةها بؤ تةكديد 
ئَيمة، وةديرة بةرَيزةكاني ئَيمةش لة وةديرة بةرَيزةكاني بةغدا و ئةو شوَيرانة كةمرت نيرة، ئةطةر 
قياسيشي بكةين ميزانيةى كوردستان بةقةدةر ميزانية وآلتَيكي سةربةخؤ و جياواد بَيت، وةديرةكاني 

ن، ئةمة نابَيتة هؤي كة وةديرةكامنان كةمرت بطةرَيرةوة بؤ صةيكياتي كاميليان هةبَي بؤ سةرف كرد
ئةوةى موافةقاتي دؤرتر وةرطرن و ثرؤذةكاني دراية دووتر جَيبةجَي بكرَين و تةئخري نةبن، بةنيسبةت 

باسي لة نةقصي ميزانيةى كرد كةوا : جةنابي وةديرةوة هةندَي تةودحيم لةسةر قسةكاني هةبوو دوَييَن
صيةكانيان لةسةر رسوم و دةرايب ثَيي ثر بكرَيتةوة، ئَيمة لة كاتَيكدا ثَيمان واية سةرشاني بةتةماية لة تةو

تاكي كوردي سووك بكةين لة دةرايب، يةعين ثَيمان واية لةبةر طراني بادار و وةدعي ئيقتيصادي خةَلك 
ة جةنابي وةدير ئةوة بة خةراثة، ثَيويستة رسوم و دةرايب كةم بكرَيتةوة نةك دياد بكرَيتةوة، من ثَيم واي

نةدةري ئيعتيبار وةربطرَي باشة لة مةصلةكةتي هةموو ييةكة، بَي لةوة جةنابي وةدير باسي لةوة كرد لة 
مليار بة  353توانيويانة  هةندَي ثارة لة ككومةتي عرياقي وةرطرنةوة، بؤ ميسال  8001سةر ميزانيةى 

وةتةوة تةودحيي نةكرد بؤمان ئةو بِرة ضةندة ماوة و، كةى كيساب وةريانطرتَوتةوة، باقي تري كة هَيشتا ما
ئةدرَي و ضؤن ئةخرَيتة سةر ميزانيةى هةرَيمي كوردستان؟ لة ييةكي ديكة جةنابي وةدير تةودحيَيكمان 
بؤ بكات ئيرشْا اهلل لةداهاتوو لةسةر ئةو رسوم و دةرائيبانةى كة لة كوردستانةوة وةرطرياوة، ئايا داخيلي 

ئيقليمةوة دةبَيت يان داخيلي ميزانيةى ئيتيحادةوة دةبَي؟ ئةوة ئةَلَيم عةدا رسومي طومركيةوة  ميزانيةى
لة دةستورى عرياقي باسي لةسةر كراوة، بةآلم لة دةرائيب و ئةو رسومانةى كة لة كوردستانةوة وةردةطريَي، 

بَي ئةوةى قانوني رسومي بؤ ميسال رسومي عةدلي لةم فةترةى ئةخريدا رسومي عةدلي ديادي كردووة بة 
عةدلي ئيلغا كرابَيت و قانونَيكي ديكةى بؤ دةرضووبَي، ئايا ئةوة لةسةر ض برةمايةك ئةو رسومة عةدلية 

 دياد كراية؟ لة كاتَيكدا دةوائريي عةدلي دوائريي خةدةمني نةك دوائريي ئيرتاجى؟ 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ردؤر سوثاس كاك عومةر ببوورة، كاك غيتو
 

 :سعيد مةمخورى طاهرغيتور َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
بة نيسبةت ئةو بابةتةى كة ئَيمة طيتتوطؤي لةسةر دةكةين ئةمِرؤ، من ثشتطريي تةواوى راثؤرتي لَيذنةى 
دارايي دةكةم و لة هةمان كاتدا بةراسس ضةند شتَيك هةية ثَيويستة باسي بكةين، من لةطةَل ئةوةدام كة 

يةك لةناو بودجةى طشس مةبلةغَيك دياري بكرَيت بؤ هاوكاري كردني ئةو ناوضانةى كة تا ئَيستا بودجة
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نةطةِراونةتةوة سةر كوردستان، من هةر بؤ منوونة داوا دةكةم لَيرةوة بةراسس هاوكارييةك بكرَيت، ئةطةر 
ور لة كالةتَيكي دؤر وةكو كاَلةتَيكي تةواريئيش بَيت بةهاناي مةمخورةوة بضن، لةبةر ئةوةى مةمخ

خةراث داية، هةتا ئَيستاكة نةخؤشخانةيةكي نية، ئةو بركة تةندروستيةى هةيس لةو ثةِرى بَي توانيداية، 
لة رووي بيراكردنةوةى ناوضةكةش، ناوضةكة بة تةواوى وَيران بووة و رَيطا و بانةكاني دؤربةى خةراث 

تي كوردستان بة خَيراترين كات بةهاناي ئةو بوويرة، يةعين بةراسس ثَيويسس بةوةية كة ككومة
خةَلكةوة بضَيت و شاندَيكي ككومةت بة سةرؤكايةتي بةرَيز جَيطري سةرؤكي ككومةت سةرداني 
دةظةرةكةي كرد، كؤمةَلَيك وةعديشيان بة خةَلك داوة و جَيبةجَيش نةكرا، هيوادارم كة ككومةتي 

: يةك بؤ ئةوَي تةرخان بكات، ئةوة خاَلَيك، خاَلي تركوردستان لة بودجةى ئةمِرؤدا هةندَيك بِرة ثار
نيشتةجَيبوون، بةراسس ئةوة طرفتَيكي ئةساسي خةَلكي كوردستانة، ئةو شوقانةى كة دروستيش كراون لة 
ييةن ككومةتةوة تا ئَيستاش جَيبةجي نةكراوة، ماوةيةك ثَيش ئَيستا كة ثرؤذة ياساي نيشتةجيبون دراية 

اني كوردستان لةييةن ثةرلةمانتارانةوة ئامادة كرا دراوةتةوة ككومةت، ديارة سةرؤكايةتي ثةرلةم
م بَيت، بة دوو 140م هةر شوقيةك مةساكةكةي  140شارةدايان بيررا، كةرتي تايبةت طوتيان لةسةر 

 وةرةقة    15دةفتةر و 
َلةتَيكي دؤر باشة ئةطةر دؤير تةواو دةبَيت دةدرَيتة هاووآلتي، ئةوة كا 500هةدار و  81يةعين دةكاتة 

ككومةت هاوكار بَيت لةطةَل كةرتي تايبةت بؤ ئةوةى موعاناتي خةَلك لة رووي نيشتةجَيبوون و 
خانووبةرة كةم بكاتةوة، مةسةلةيةكي تر ئةوةى كة تَيبيين دةكرَي مةسةلةي ديادكردني باج، ديادكردني 

هاووآلتيان تةوفري كردبَي، بؤية لةو كاَلةتة  باجيش بةراسس كاتَيك دةكرَيت كة تؤ هةموو خةدةماتت بؤ
ناكرَي، مةسةلةيةكي تر دانةمةدراندنيش بةراسس ئةو خةَلكةى كة هةمووى تةخةروج دةكات، ئةطةر 
دانةمةدرَين بةتاَلةكى دياتر دروست دةبَي، كةقة ضارةسةرى ئةو طرفتة بكةين، ئةو طةجنانةى كة خوَيردن 

؟ بوارى دامةدراندنيش نةبَي تةنها لة ضةند كةرتَيك هةبَي، دةبَي هةوَل تةواو دةكةن روو لة كوَي بكةن
بدرَي تةوادونَيك لةو مةسةلةية رابطريدرَيت، خاَلَيكي تر كة لة هةمووي طرنطرتة من ثَيم باشة بةشَيك لةو 

تَيبيين  ميزانية دياد بكرَيت بؤ وةدارةتى ثَيشمةرطة، لةبةر ئةوةى وةدارةتي كاروباري ثَيشمةرطة ئةطةر
ي كة هاتووة، ثَيشمةرطة جاري وا هةية بة دوو مانط و سَي %11بكةين لة دمين ئةولةويات نةهاتووة ئةو 

مانط راتب وةردةطرَي لة كاَلةتَيكي دؤر خراث دانة و بةتايبةت ئةو ثَيشمةرطانةى كة لة سةنطةرةكاندانة، 
تر بكرَين، ثَيويستة لة كاتي خؤياندا ئةمريةت و ئاسايش ئةوان دةيثارَيزن، ثَيويستة هاوكارى ديا

 .مووضةيان ثَي بدرَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .  فؤاد.ددؤر سوثاس كاك غيتور، كاك 
 :امحد حممد بابانفؤاد .دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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هةندَي تَيبيين من لةبةر ئةوةى كة راثؤرتَيكي تايبةتيمان هةية بةراسس هةموو شتةكان باس ناكةم، بةيم 
ثرؤذة بةردةوامةكان، هةر ضةندة جةنابي وةدير جوابَيكي واي دايرةوة لة راسس : و ثرسيارم هةية، يةكةم

تَيرةطةيشتم كةوا بودجةى ئةم ساَليش ثارةيان بؤ تةرخان كراوة بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان، ئايا ساآلني 
ةتة و طةِرواتةوة بؤ سةر بودجةى ئةم ساَل؟ بؤ ثَيشوو ثارةيان بؤ تةرخان كرابوو؟ دووبارةية يان خراو

مليَون دؤير تةرخان كرابوو بؤ دروست كردني  65منوونة لة وةدارةتي تةندروسس لة ثارَيزطاي سلَيماني 
هةدار ديراري دووبارة بؤ تةرخان  600مليار و  82خةستةخانةيةكي تادة، ئةم ساَليش بةهةمان شَيوة 

تَيبيريةكي تر ئةو راثؤرتةى كة لة وةدارةتي دارايي عرياقةوة دةرضووة  كراوة، نادامن سةبةبي ضية؟
لة بةندي مووضة خؤرانن، لة بةندي ا و ب و يةك ودوون لة هةرَيمي كوردستاندا،  80ئةوانةى لة ثلةى 

ي هاوتاكانيان لة عرياقدا ئةوةش دةردةخات كةوا دامةدراندن هةر هةذارةكاني %58رَيذةكانيان ئةطاتة لة 
ةطرتووتةوة وثلة بةردةكانيشي بة رَيذةيةكي دؤر طرتووتةوة كة ئةمة بةراسس دةنطَيكي خةتةرة، ن

ثرسياريشم هةية كةوا لة عرياقدا لة ضةند ساَلي رابووردودا ضةندةها مليار دؤير بؤ هَيراني سووتةمةني 
بةنزين بة هةدار ديرارة، تةرخان كرابوو، بةآلم ئةوةى كة ئةبيررَي سووتةمةني لة كوردستاندا ليرتَيك 

 .ديرارة نادامن هؤيةكةى ضية؟ دؤر سوثاس 650بةآلم لةبةشةكاني ترى عرياقدا بة 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس، خاتوو رمزية
 : امحد رشيد رمزيةَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ري، بةس ئةد داخوادا وةديرا دارايي دكةم بؤ من سوثاسيا لَيذنة دارايي دةكةم، تةئيدا دةكةم بؤ سوليتة عةقا

عةجزةك هةتية، ض  8002ديطوت عةجزةك هةتية،  8001ميزانية هةرَيمَي ساآل : ئةوةى يةك، دووَيذَي
كو ئةظ عةجزة ئةظ ميزانية كو كالةتَيكي سةليب بؤ كالةتَيكي ئةن موتةعادةل و  8006ثالن داناية بؤ 

 .ئةن ئيجابي، دؤر سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةرَيز سة

 .كاك مجال يوسف
 :مجال يوسف بؤتانيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
كةقيقةت شانادية بؤ ثةرلةماني كوردستان بؤ ساَلي دووةم بودجة موناقةشة دةكات و ثةسردي دةكات، وا 

من دؤر  ديار دةبَي هةندَي جار ئَيمة و ككومةت دوو تةرةيف دذ بةيةكني، ئةوة نةفةسَيكي بة رةئي
خةراثة، ئةو دَلسؤديةى لة ثةرلةمان هةية لة ككومةتيش هةية، هةموو ييةكمان دةبَي هةوَل بدةين ئةو 

بةرةو ثَيش بضَي كارَيكي باشة، واقيع بيرانة سةيري مةسةلةكان بكةين، ثَيش % 80ميزانيةى كة هةية 
هاتةكان وةربطرين و بةياساش خةرج هةموو شتَيك دوو مةبدةئة ئةساسيةكة، ياسا سةروةر بَيت، بةياسا دا

بكرَيت، يةعين داهاتةكان و خةرجيةكان بة ياسا بَيت، جطة لة مةبدةئي سةواب و عيقابيش، لَيثرسيرةوة 
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هةبَيت كة ئةوةى طةندةَلي دةكات ياخود ماَلي عام بة خةراثي بةكار دَييَن يان تةبزير دةكات يان هةدر 
َيت، ئةوةى ضاكةش دةكات دةبَيت سةوابي هةبَيت، من ضةند دةكات عيقاب بدرَي، لَيثرسيرةوة هةب

نةفةقاتي تةشغيلية، هةموومان دةدانني بة هؤي : نوقتةيةك كةد دةكةم ئيشارةتي ثَي بدةم ئةويش ئةوية
دياتر لة بودجةى % 48دورويف سياسي و ئابووري تةدةخومَيكي جيهادي ئيداري هةية لة كوردستان، 

ةقاتي تةشغيلي دةِروات، ئا لَيرة ككومةتي هةرَيمي كوردستانيش ض بةرنامةيةكي هةرَيمي كوردستان بؤ نةف
هةية بؤ تةرشيح  كردني جيهادي ئيداري بة سوود وةرطرتن لة ثسثؤرة بيانيةكان، بة سوود وةرطرتن لة 

يهادي ثسثؤرة ناوخؤييةكان، بة فائيدة وةرطرتن لة تةكرةلؤجيا، لة نيزامي ئةليكرتؤني هةوَل بدةين ئةم ج
ئيدارية وا لَيبكةين كة بطوجنَي لةطةَل بودجةى هةرَيمي كوردستان كة هةمووى دةِروات بؤ نةفةقاتي 
تةشغيلي؟ موعاناتي هةموومانة، كةقة لةوة رابوةستني و هةوَلَيكي جيدي بؤ بدةين، بؤ ئةوةش ثَيشريار 

نةفةقاتي : رَيت، نوقتةي دووةمدةكةم هةيئةتَيكي خوبةرْا  ، هةيئةتَيكي ثسثؤر بؤ ئةو مةسةلة دابرد
باشرتيش  8006ئيستيسمارى، نةفةقاتي ئيستيسمارى ديارة ئةم ساَل ضاكرتة لة ساَلي ثار، هيوادارم ساَلي 

بَي، بةآلم كةقيقةت لة بودجةى ئيستيسمارى كةم و كورتي هةية، ئةم كةم و كورتيانة بؤ دياتر ذَيرخاني 
َي ذَيرخاني ئابوورى دروست بكرَيت، كةضي ئَيمة لة ثرؤذةكاني ئابووري ئةو وةدارةتانةى كة هةوَل بدر

تةمجيلي دياتر سةرف دةكةين، وةكو ديراعة ، ئاو ، صيراعة، هتد، ئةمة كةقيقةت دياتر ئيهتيمامي 
 .ثَيبدةين

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

َيذنةى ياسايي، قسةى كاك مجال دؤر سوثاس، ببورة دوو دةقةكةت تةواو بوو، دةتواني وةرةقةكةت بدةية ل
 .دؤر وردت كرد، طَيآلس خان

 :غريب حممد طَيالس حمي الدينَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
وةك يةك كردني : من دؤربةى قسةكامن كراوة، بةآلم تةئكيد لةسةر هةندَي خاَلي طرنط دةكةمةوة، يةكةم

خسترة رووي داهاتي هةرَيم لة بودجةكةدا : بِري مووضةى مووضة خؤراني هةرَيم لةطةَل مةركةددا، دووةم
لة راثؤرتي وةديري بةرَيز كة هاتبوو بودجةى ثَيشمةرطة : بةتايبةتي بةرهةمي طرَيبةستة نةوتيةكان، سَي

داواكارم صةيكياتي وةديرة بةرَيزةكان : دياري نةكرابوو، بؤ ضي؟ و لة كوَي جَيبةجَي ئةكرَي؟ خاَلَيكي ترم
د بكرَي بؤ ئةوةى لة رؤتيريات نةمَييَن، ئةو رؤتيرة واى كردووة كة بةشَيك لة صةيكياتي صةرفيان ديا

 طارقبودجة ئةميرَيتةوة و ئةطةِرَيتةوة و ثرؤذةكان جَيبةجَي ناكرَي، ثشتيواني لة ثَيشريارةكةى كاك 
ئةمانةى ئةكةم بؤ طةِرانةوةى بودجةى ثاسةوانةكاني ثةرلةمانتاران بؤ سةر بودجةى ثةرلةمان، داواكارم 

سوليتةى عةقار، ثشتيواني كةرتي كشتوكاَل، طةشةثَيداني :خوارةوة لة بودجةى ئةرقام دياري بكرَي
ثيشةسادي، تؤري كؤمةآليةتي، كةرتي تايبةت،ئةمانة هةمووى بةئةرقام دياري بكرَيت، يةك ثرسياريشم لة 

داوة لة هيرةكة كؤمثانيايةكي  ئةو مةودوعةى كة وةديري دارايي عرياق تةصرحيَيكي: وةديري بةرَيز هةية
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ئةهلي ئةقساتي رسوماتي نةداوة طواية لة بودجةي هةرَيم بِراوة، ئايا ئةمة تا ضةند راستة؟ و، ئةوان 
 .ئةتوانن ئي ئةو كؤمثانيا ئةهلية لة بودجةى هةرَيم برِبن؟ دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك ديلمان
 (:ئامَيدي ديلمان)حممد امحد صاحلَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دوَييَن بةرَيز وةديري دارايي ئيشارةتى بةوة دا كة ككومةتي هةرَيمي كوردستان هةموو ئرياداتي ئيتيحادي 

لة موادةنةى ئيتيحادي لة سةر تةكالويف  16رةوانةى بةغدا دةكات، ئةطةر ئةوة وابَيت ضؤن ماددةى
ةرباد بوو؟ ضؤن لة مةجليسي ويزةرائي بةغدا موافةقةتي لةسةر كوردستاني لة ئةجنومةني نوَيرةران د

يتم تسوية املستحقات بني االقليم و احلكومة االحتادية للخزانة حيث للسنوات : كرد؟ كة دةَلَييت 16ماددةى 
ئةطةر تةسديد نةبوو ئةو ئرياداتي ئيتيحادي ئيستيقتاع دةبَيت لة موادنةى : كة دةَلَيت، 8001اىل  8006
، مبعرا ئةو ئرياداتانة تةسديد نةبوويرة، ئيرت لة كَيردةرة ئةو ئرياداتانة؟ نة لةسةر موادةنةى هةرَيم 8002

كة نةضوويتة بةغدا، ئايا ئةو ثارةية لة كَيردةريرة؟ ضؤن كيساب دةبَيت؟كةد دةكةم جةنابي وةدير ئةوة 
هةية، قورودى عةقاري هةية، سوليتة لة بةغدا ئةوة سَي ساَلة سردوقي دةعمي ئيسكان : جواب بداتن؟دووةم

هةية، قورود مويةسةرة هةية، بؤ ئةوانةى بةتاَلة بؤ خةرجييين كولية، بؤ ئةوانةى كة ثرؤذة ئامادة بكةن، 
ئةوة لة هةرَيم نية، ئَيستا لةو موادةنةش هيض ثارة تةرخان نةكراوة بؤ ئةو مةجالة، دةبَي ئيعتيمادَيكي 

اَلَيكي ديكة باسي لة ثرؤذةى بةرهةم هَيران كرد بةرَيز وةدير ئَيمة كة مالي بؤ ئةو مةجالة هةبَيت، خ
دةبَي لة موادةنة :ككومةت بةرةو باداري ئاداد دةضَيت ئةوة هةموو بؤ كةرتي تايبةتة، ثرسيارةكةم ئةوةية

هةندَي ئيعتيماداتي مادي هةبَي بؤ كةرتي تايبةت هةتا بتوانَي بة ئيشةكة هةَلسَي، ئَيمة مةعمةل 
جطارةمان فرؤشت، ئَيستا ئةو موةدةفيين مةعمةلةكة، كرَيكارةكانيان يان موتةقاعيدن لةسةر بودجة ثارةى 

وةدارةتي ثةروةردة ضاثخانةيةكي هةية، كةضي : وةردةطرن يان لة ماَلن و راتبةكة وةردةطرن، دوو
جة تةبع دةبَيت، لةبةر مةناهيجي ديراسي دةبةنة ئوردن تةبعي دةكةن، بةسةدان مليؤن دؤير ئةو مةناهي

ئةو ئةجهيزانة ناهَيرن و مةتبةعةكة تةتوير بكةن بؤ ئةوةي كة مةنهةج لَيرة تةبع بكةين، بة سةدان 
، من دةَلَيم ئةو دابةديرة دؤر 48ئيشي تر هةية كة ئيلتيزاماتي ككومةتن، بةكارخس  دةَلَين دابةديوة بؤ 

ةعويزاتي موةدةفني ديادبوو هةموو شتةك دياد بووة بةقةسري بووة، ضونكة تةوةسوعي ئيداري هةية، ت
% 11كة بةرهةم هَيرةرةكان رةئس ماليان ديادة بة : ضؤن ئةوة دابةدية؟ بةس ثرسيارَيكي بضووكرت دةكةم

دياد با، ضونكة ئيعتيماداتي وةدارةتي ثَيشمةرطة ضوويتة سةر بةغدا و ئةمة ئَيستا فايزة ، % 40دةبا بة 
 .دؤر سوثاس

 :  سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةِر
 .سوثاس، كاك حممد فةرةج

 :حممد فرج امحدَيز بةِر
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ثَيشريارَيكم هةية لة سةرةتاوة وةدارةتي ثالن دانان ثَيم باش بوو ئةو ثالنةى كة هةيةتي بؤ وةدارةتةكان 

وو ثةرلةمانتارةكان، خاَلي لةطةَل ئةم روون كردنةوةى وةدارةتي مالية بدرَي بة هةم 8002بؤ ساَلي 
بودجةيةك هةية لة ميرحةى عةقارى بؤ ثارَيزطاكان و هةروةها دةعمَيكي بيانيش هةية، ئةجرةبي، : دووةم

بةردةوام دةوَلةتة طةورةكان ئةيدةن بة ثارَيزطاكان، هيوادارم ئةوانيش كيساباتَيكي خيتاميان هةبَي بؤ 
ةتةكانةوة، ئةو بِرة ثارة دؤرةى كة بؤ تةشغيل داندراوة ثَيم واية ئةوةى تَيكةَل نةبَي لةطةَل ثرؤذةى وةدار

دؤرَيك لةو خةَلكة ديادة، ئايا ئةوة تةئسري ناكات لةسةر خركاندني كةفائةت و دروست كردني بةتاَلةيةكي 
ثسثؤر؟ يةعين ئةطةر بَلَيني هةر خةَلكمان دؤرة ناتوانني خةَلك تةعني بكةين، ئةخةر ثَيويستيشمان بة 

ةَلكَيكي دؤر و دةرضووي دانكؤكان هةية، مةعراي واية لةبةر خةَلكَيكدا لةسةر ئةساسَيكي سياسي يان خ
شتَيكي تر هاتووة، ئةمة ئةخركَي و دةبَيتة بةتاَلةيةكي ثسثؤر و دؤر مةترسيداردةبَي، وةدارةتي دارايي ثَيم 

ئَيمة كاَلةتَيكي تةواريئمان نية، بةآلم  خؤشة بؤ هةرَيمي كوردستانيش بِرَيك ثارة لة ميزانية ديارى بكات،
بؤ خؤراك، بؤ دةرمان، بؤ سووتةمةني مةسةلةيةكي دؤر طرنطة، ئةمانة كاَلةتَيكن بةردةوام 
لةبةردبوونةوةن و هةِرةشة لة هاووآلتيان دةكةن بةو داهاتة كةمةي كة هةيةتي، دوَييَن باسي طومرك و 

: رَيمي كوردستان، بةهةر كاَل من ثرسيارم لَيرة ئةوةيةباسي شس تر كرا كة نايةتة سةر بودجةى هة
ئةطةر ئةوة نايَيت، ئةبَي ئَيمة برِبين و بيدةين بة بةغدا، ئةوة لة بودجةى ئةم خةَلكة ئةبِرين و ئةيدةين 
بة بةغدا  بؤ شتَيكة لة خةَلك ئةبِرَي، لةبةر ئةوة هيوادارم وةديري دارايي وةكو روونكردنةوةكةى شةفاف 

ةمةش بة شةفايف وةآلمداتةوة، لة وةدارةتي مالية تةخصيصاتَيك هةية بؤ ئةكزاب، ئةوة ضؤن و بة ض بوو ئ
ئاليةتَيك سةرف دةبَي؟ هةر ضةند بة نيادين ياسايةك لةم بارةيةوة دةرضَي، خاَلَيكي تر دؤر موهيمة يي 

ديارة  8001ةيةى ميزانيةى من بةراسس ثَيم خوشة ئةنداماني ثةرلةمانيش ثشتطرييم بكةن، ئةو بِرة ثار
، ئةوة هةر وةكو خؤي مبيرَيتةوة بؤ ئةو ناوضانةى كيمياباران كراون، هةر  8002مدةوةر نةكراوة بؤ 

وةكو ئةو دوو و سَي برادةرانة طوتيان بؤ كيمياباران و ناوضةكاني ئةنيتالكراو، يةعين ئَيمة هةموو جارَي 
ةرَيكمان بؤ ناكرَي، بةآلم ئةمة شتَيكي دؤر باشة، نة ئةمانةوَى ئةمانة ضارةسةر بكةين، هيض ضارةس

مدةوةر كراوة با عجزي ثَي تةدبري نةكةين بة شتةكي تر عجزي ضاك بكةين، بةآلم ئةمة تةخصيص 
 .بكةين بؤ ئةو ناوضانة

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .دؤر سوثاس، نةسرين خان

 
 

 :نسرين حممد صاحلَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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بودجةيةك بؤ تةمنيةي ئيقتيصادي و ئابوورى : ثَيشريار دةكةم من لةطةَل بودجةى خانووبةرةم ئةوة يةك
دياري بكرَي دياتري بدرَي بؤ بودجةى كارةبا و سووتةمةني ئةو كَيشةى كة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستاندا 

راثؤرتةكةدا هيض دياري نةكرابوو و، ئةو يارمةتيانةى كة دَيرة ناو هةرَيمي كوردستان لة ناو : دؤرة، دوو
دا، 8002ديادبووني مووضةى فةرمانبةران ئايا كاتَيك كة مةعاشي فةرمانبةران دياد ئةكات لة بودجةى 

ئايا هي شةهيدان و ئةنيتالكراوةكانيش دياد ئةكات؟ ثشتطريي ئةوةش دةكةم مووضةى ثاسةوانةكانيش دياد 
 .بكرَي وةكو ئةوةى بةغدا، دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز ِربة

 .نوري. دؤر سوثاس، د
 :نوري مجيل تاَلةباني.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
لةراستيدا لة دوو دةقيقة ناتوامن تَيبيريةكاني خؤم سةبارةت بة ناوةرؤكي بودجةى ئةم ساَل خبةمة 

يري ثالن دانان دوَييَن كة بةرضاو بة تايبةتي ثاش ئةو راثؤرتةى كة وةديري ئابوورى و وتةكاني وةد
خستيانة بةرضاو، لَيرةدا تةنيا هةندَي تَيبيين طشس دةخةمة بةرضاوي ثةرلةمان سةبارةت بة بودجة بة 
طشس، تاوتؤ كردني ثرؤذةى قانوني بوودجةى هةرَيمي كوردستان ثرؤسةيةكي طرنطة وةك ثرؤسةى 

ى كة دةخياتة بةردةم ثةرلةمان بؤ متمانة متمانة دان بة ككومةت، ضونكة ككومةت لةسةر ئةو بةرنامة
وةرطرتن لة رَيطاي بودجةوة كاري ثَي دةكات، ئةطةر ئَيمة نةتوانني بة شَيوةيةكي طوجناو تاوتؤي ئةو 
بودجةيةي بكةين، ئَيمة ناتوانني راي خؤمان دةربارةى ئةو كارانةى كة ككومةت ئةجناميداون و متمانةى 

نةكرا لةبةر كؤمةَلَيك هؤ كة  8001َلي ثار لَيكؤَليرةوة لةسةر بودجةى بة دةست هَيراوة دةربرِبين، سا
ثَيويست ناكات ئَيستا بضيرةوة سةرى، بةآلم كاتي ئةوة هاتووة كةوا ئَيمة لة كاتي تاوتؤكردني بودجةى 

 دا ئةو تَيبيريانةى كة ئَيمة وةخس خؤي خستمانة بةرضاو دووبارة داوا لة ككومةتي هةرَيم 8002ساَلي 
بكةين ئايا جَيبةجيَي كردن يان نا؟ ئةطةر نةيكردن هؤي جَيبةجَي نةكردنيان ضية؟ تاكو ئةوة نةبَي بة 
ريتم و هةموو ساَلَيك دووبارة و سَي بارة ببَيتةوة، هةندَي كار هةن لة دةسةآلتي ئةو وةديرة بةرَيزانة نني 

وةك يةكخسترةوةى ئةو ضةند وةدارةتة،  كة لَيرةن دةتوامن بَلَييم هةتا لة دةسةآلتي ككومةتيشدا نني،
ضةندين كؤبوونةوة لةسةر ئاسس كيزبة سياسيةكان كراوة، بةآلم نةطةيشتوون بة ئةجنام، كةواتة ئةو لة 
دةسةآلتي نة ثةرلةمان و نة ككومةت داية، هةتا كةى ئةو ثةرلةمانة ئةوها بَي دةسةآلت مبَيرَيتةوة؟ دؤر 

 .سوثاستان دةكةم
 :ي ئةجنومةنسةرؤكَيز بةِر

 .هالة.دؤر سوثاس، د
 

 :هالة سهيل وادي.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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جَيي دَلخؤشية كة بودجةى تايبةت تةرخان بكرَيت بؤ سوليتةى عةقار، بةآلم ئةوة بةتةنيا كايف نية، ضونكة 
ستةى بيراسادي كةسةب تةوةقوعاتي ئابوورىراسان ئةطةر سوليتةى عةقار بدرَيت متةوةقعة ئةسعاري كةر

دوو قات و سَي قات بةرد بَيتةوة و هةروةها نرخي دةوي، بؤية ثَيويستة ككومةت بودجةيةكي تايبةت 
: تةرخان بكات بؤ ئةوةى دةعمي كةرستةى بيراسادي بكات و كونرتؤَلي سيعري دةويش بكات، ئةوة يةك

ةرتي تايبةت بكرَيت، بةآلم ئةوة بةراسس لة تةقريري جةنابي وةدير هاتبوو كة دةعمي ك: خاَلي دووةمم
ناطةييَن دةعمي كةرتي تايبةت لةسةر كيسابي قيتاعي ككومي بَيت، بؤ منوونة ئَيستا لة كةرتي تايبةت 
دةدطاي تايبةت هةية فةرمانبةرى بؤ تةرخان دةكرَيت لة فةرمانبةرة ككوميةكان لة ئةو فةرمانبةرانة 

دؤرة و مووضةيان لةسةر ككومةتة، بةراسس ئةطةر وا هةَلدةبذَيرن كة ساكيب ئةدموون و خيربةكي 
بِروات ئةوة فةشةل بة قيتاعي ككومي دَيرَيت، يةعين كةرتي تايبةت با تايبةت بَيت و موةدةفيش هي نوَي 
دابرَين و خيربةى نوَي ثةيدا بكةن، ضونكة ناكرَي لة خيربةى ككومي وةريبطرين و فةشةل بة قيتاعي 

 .ثاسككومي بكرَي و، دؤر سو
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .نادناد خان
 :نادناد حممد عبدالقادرَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
وةكو سةرؤكي لَيذنةى ثةروةردة و خوَيردني باآل من تةنها تيشك دةخةمة سةر ئةو بوارة طرنطة كة 

ك مةشاريع لة بواري سةرةِراي ئةو هةموو خزمةت طوداريانةى كة ثَيشكةشي خةَلك كراوة و كؤمةَلَي
شارستاني و دروستكردني ثاركةكان و ئةو جؤرة شتانة كراوة، بةراسس من وةكو منوونة نيشاني بةرَيزتان 
دةدةم، هةرضةندة جةنابي سةرؤكايةتي ثةرلةمان نايبيرن ئةطةر ئَيستا كامرياكان نيشاني بدةن، بةآلم 

مةودوعة، بؤ منوونة لة ثارَيزطاي هةولَير سةِرةراي دياتر سةرجني وةديري ثالن دانان رادةكَيشم بؤ ئةم 
دةستخؤشي كردنيان بؤ ئةو هةموو ثرؤذة طرنطانةى كة لة هةولَير كراوة، بةآلم ئةو بةشة دؤرة طةورةكةى 
كة دةبَيرني ئةطةر هَيشتا دياتر بَيتة ثَيش، بةشَيكي يةكجار دؤري بؤ دروست كردني ثاركةكان سةرف 

جار دؤر لة ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ دروست كردني مةشاريعي ئاو و ئاوةِرؤو كراوة، ميزانيةكي يةك
، %1شةقامةكان و ثاركةكان خةرج كراوة، كةضي كةرتي تةندروسس لة سةدا نيوة و كةرتي ثةروةردة لة 

ة من لةو شتانةى كة بةدةست لَيذنةكةمان طةيشتووة، تةنها نؤذةن كردنةوةى دوو قوتاخبانةى تَيداية ل
، مةبةستم كةم كردنةوةى كارة بةنرخةكاني ثارَيزطاكان نية هةر سَي ثارَيزطا، بةآلم كةقي  8001ساَلي 

شواني دةَلَيم بؤ ئةوةى ئاطادارى ئةو مةودوعة بَيت وةكو وةديري موختةص بؤ  عثمانخؤيةتي بة كاك 
كافةدة دائيدةن ميزانية، ئةو مةودوعة، طرنطييةكي تايبةت بدرَيت بة بةشَيكي ضاك لةو مةسروفاتي مو

و جَيطاي دَلخؤشية، بةآلم ئةويش بةشَيكي يةكجار دؤري % 14هةرضةندة بةشي ميزانية بؤ ثةروةردة لة 
مليار ديرار بؤ مةشاريعة، لة مةشاريعةكةش بةداخةوة ئَيمة بة  108بؤ تةشغيليةكة دةِروات تةنها 

ثةرؤكردني  قوتاخبانةكامنان و  شتَيكمان طرتووة ئةويش دياتر نؤذةن كردنةوة و ثيرة و
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موئةسةساتةكامنانة، كة هةر ساَل ئةوة دةكةين و هةر ساَليش دووبارة هةمووي تَيك دةضَيتةوة، با كارَيك 
 40بكةين لة رَيطاي وةدارةتي ثالن دانان بة هاوكاري كؤريةكان كة دةستيان خؤش بَيت تا ئَيستا 

هةروةها هةموو ئةو سةرضاوة داهاتةكاني تر لة بانكي قوتاخبانةيان لة كوردستان دروست كردووة و 
نيودةوَلةتي بَيت ، لة دوةلي مانيحة بَيت و دائيدةن ميزانيةى خؤمان كة دةَلَين ميزانيةيةكي بامشان هةية، 
دؤر وآلتاني دةور و دراوسَيي خؤمان رةنطة ميزانيةيان بةقةدةر ميزانيةي هةرَيمي كوردستان بَيت، ئةطةر 

 .َيمة بؤ بوارى ئيستيسماري   بةكاري بَيرني دؤر ضاك دةبَيبة ضاكي ئ
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .دؤر سوثاس، كاك كةرخي
 :كرخي جنم الدين نور الدينَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من بةراسس دةست خؤشي لة هةردوو وةدارةتي دارايي و ككومةتى هةرَيمي كوردستان دةكةم، ئيرشْا  اهلل 
ئةو دةستةواذة ناخؤشةي هةردوو وةدارةت نامَييَن و دةبَيتة يةك وةدارةت، من بةراسس دةمةوَى باسي 
شوَيرةوارةكان بكةم كة ثَيم واية لة هيض يةكَيك لة ئةندامة بةرَيزةكان ئيهتيماميان نةدا ثَيي، هةموو 

شانادي بة رابووردووى خؤمان طةيني دونيا شانادي بة رابووردووى خؤيان دةكةن، ئَيمةش مايف خؤمانة 
بكةين كة شوَيرةوارةكامنان رةنطدانةوةى رابوودوومانة، قةآلي هةولَير يةكَيكة لةو سةد شوَيرةوارة طرنطةى 
هةموو دونيا كة ئَيستا تؤمار كراوة، لة شوَيرةوارة طرنطةكاني دونيا سةد شوَيرةوار تؤمار كراون، قةآلي 

ارة، ئَيستا سةيري قةآلي هةولَير بكةيت دانيشتواني تَيدا نةماوة لة هةولَير يةكَيكة لةو سةد شوَيرةو
وةدعَيكي دؤر خةراث داية، من ئاطادارم ثارَيزطاي هةولَير بة سوثاسةوة كة دؤر خةريكن لة طةَل قةآلي 
هةولَير شتَيك بكةن لةطةَل ضةند ييةني دةرةكيش طيتتوطؤيان كردووة، بةآلم من داوا دةكةم لَيرة لة 

بِرَيك تةرخان بكرَيت بؤ نؤذةن كردنةوةى لة ييةني طةشتيارى و شوَيرةوارى بؤ  8002جةى ساَلي بود
قةآلى هةولَير، هةتا ئَيمةش شانادي ثَيوة بكةين و لة هةموو دونياوة بَين بؤ سةيري ئةم قةآلية كة 

 .رةنطدانةوةى رابووردوومانة و، دؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بؤ هةموو ئةو ئةندامة بةرَيزانة، هةموو ئةوانةى ناويان نووسيبوو قسةيان كرد و ِرا و بري و  دؤر سوثاس
بؤضوونيان دةربارةى ثرؤذةى بودجةى كوردستان و هةروةها راثؤرتي لَيذنةى دارايي دةربِري و، طوَيبيسس 

ةديري ثالن دانانيش جةنابي وةديريش بووين، وةديري دارايي و ئابوورى و هةروةها دوَييَن جةنابي و
قسةى كرد، ئةو رةئيانة كة ئَيوةى بةرَيز نيشانتان دا بةشَيكي هةرة دؤري ثةيوةندي بة هةردوو 
وةدارةتةكة هةية كة خؤشبةختانة بةيةك ميزانية هاتوون بؤ ئَيرة، ئومَيد دةكةين لة ِرووي عةمةليشدا 

داوا لة جةنابي وةديري دارايي و ئابوورى دةكةم  وةكو ئَيوة داواتان كرد لةم ميزانيةدا يةك بطرَيتةوة و من
كة بة ثوختةى وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة، دواتريش وةديري ثالن دانان دوو ثرسياري روو بة روو 

 .بووةوة وةآلميان بداتةوة، فةرموو
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 :وةديري دارايي وئابوورى/سركيس ئاغا جانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ي ياسايي كارطَيِري و دارايي،  65لة ياساي ذمارة  32ياري كاك ئارام، بة ثَيي ماددةى بة نيسبةت ثرس

ئةجنومةني وةديران هةَلدةسَس بة رةدامةندي كردن لةسةر كيساباتي خيتامي ككومةت، يةعين كاتَيك كة  
جنومةني وةديران وةدارةتي دارايي كيساباتي خيتامي تةواو دةكات، دةيداتة ئةجنومةني وةديران و لةوَي ئة

ثةسةندي ئةو كيساباتة خيتامية دةكات ثاش ئةوةى كة ديراسةتي دةكات، ئةمة ئةجنومةني وةديران لة 
مانطي ئايار دةريدةكات و لة كؤتايي مانطي كودةيرانيش دةبَي بيداتة ثةرلةمان، ئَيمة هةر وةكو 

دةستتان و بةرضاوتان روون دةبَي  تةئكيدمان كرد و عةردي بةرَيزتامنان كرد كيساباتي خيتامي دةطاتة
لةم بارةيةوة، يةعين لةوة دَلريا بن، بة نيسبةت داناني بودجة، بودجة خؤي لة خؤيدا بريتية لة 
خةرجيةكان و داهاتةكان، يةعين دةبَي لة بودجة هةردوو ي دياري بكرَي، خشتةكان دةنَيردرَيت و ئةم 

ةوابتانة ثِر دةكرَيرةوة و طقتوطؤيان لةسةر دةكرَي، بودجة خشتانة دةوابس بؤ دادةنرَيت، بة ثَيي ئةو د
فةرقةكةى لةطةَل كيساباتي خيتامي لةوة داية، بودجة بؤ ساَلي داهاتوو دَي، بةآلم كيساباتي خيتامي 
بريتية لةو خةرجية فيعليانةى ساَلي ثَيشووتر، هةر وةكو لَيذنةى دارايي و ئابوورى لة راثؤرتةكةياندا 

داوة، بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان تةئكيدي كردةوة دؤربةى ئةنداماني بةرَيزي ثةرلةمان ئاماذةى ثَي
ثشتطرييان لةو بريارةدا، وةداراتي دارايي سردوقي نيشتةجَيبوون دادةمةدرَييَن كة ئةمةش هةموو 

بِريار بابةتةكان بة قةردي خانوو بةرةش دةطرَيتةوة، ئةوة بةراسس بودجةيةكي دؤري دةوَى، ئَيمة وةكو 
وةريدةطرين و ديراسةى دةكةين بؤ ئةوةى دةوابت لةم بارةيةوة دةربكةين، هةردوو وةدارةت، ثرسيارَيكي 

ي هةرَيمي كوردستان يةك  8001تر لةسةر بودجةى ثةسرد كراو بوو، بودجةى ثةسةند كراوي ساَلي 
كة وةدارةتةكان ناتوانن  مليَون ديرار عيجزي هةية، ئةمةش لةبةر ئةوةية 306مليار و  245ترلَيون و 

سةدلة سةدي بودجةى تةرخان كراويان سةرف بكةن، بةآلم ئةطةر بودجةى تةكميلي لة ييةن ككومةتي 
دانرابا ئةو كات وةدارةتةكانيش دةيانتواني سةد لة سةد بودجةى ثةسرد كراوى  8001ئيتيحادي بؤ ساَلي 

مةت ناضارة ئةولةويات بؤ خةرجيةكاني خؤي خؤيان خةرج بكةن، لة كاَلةتي كورت هَيراني بودجة ككو
دابيَن كة بريتية لة مووضةى فةرمانبةران و خانةنشيران و شةهيدان و مووضة خؤراني تر و ثاشان 
ثرؤذةكاني تري ئيستيسمارى تةموويل بكات، ئيرجا ئةوةى كة دةمَيريتةوة لة كوليتةكاني تري بودجةدا 

ةد نةتواني داهاتت هةبَي بؤ تةئمني كردني ميزانيةي هةر كؤنرتؤل بكات، يةعين كاتَيك كة سةد لة س
وةدارةتَيك بة تةئكيد لةو كاَلةتة ئةو وةدارةتة ناتوانَي سةد لة سةدي بودجةكةى خؤي سةرف بكات، ئيرجا 
ئةوةى كة باس كرا ثارة دادةنرَي و سةكب دةكرَي لة وةدارةتةكة، لة راستيدا ثةيوةندي بةو بابةتةوة 

ئةطةر بَيت و بودجةى هةرَيم تةنيا لةسةر ئةو داهاتةى كة بؤي دَيت رَيك خبرَيت : كاك ئارَيزهةية، بةرَيز 
و ضايكيةكاني ككومةت بة ثَيي ئةو داهاتة سرووردار بكرَين، ئةو كات مريش ثشتطريي لة ِراي بةرَيزتان 

ةموو لَيذنةكان، هةر دةكةم، كة بودجةى هةرَيم عيجزي نابَيت، ئةطةر سةير بكةن ئَيستا موتةئةكيدم ه
لَيذنةيةك لةطةَل وةدارةتي ثةيوةنديداري خؤي دانيشتووة، ئَيستا دَلريام ئةطةر لَيذنةكاني ئةجنومةني 
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ثةرلةمان ئةو داوايانةى وةدارةتةكان كردوويانة لةسةر يةك كؤيان بكةنةوة، دةبَيرن كة كةمجي عيجز 
ثَيشكةشي ثةرلةمامنان كردووة بة قةناعةتي من،  ضةند دؤر ثةيدا دةبَي، هةتا دياترة لةوةى كة ئَيمة

مةبةست ثِركردنةوةى فؤرمةكانة جا ئةوةى ثرسياركراوة، هةر وةكو عةردي بةرَيزتامن كرد بودجة ثَيك 
هاتووة لة كؤمةَلَيك خشتة، ثَيشرت داناني بودجة بةو شَيوةية دةكرَي، وةدارةتي دارايي بؤ بودجةى تةشغيلي 

وةدارةتي ثالن دانان بؤ بودجةى دانان تةعليمات دةردةكات، لَيذنةيةكي باآلي ئامادة  تةعليمات دةردةكات و
كردني بودجة ثَيك دَيت، جطة لةوة لة هةر وةدارةتَيكيش لَيذنةيةكي تايبةت دروست دةكرَيت كة عادةتةن 

يان دةضَي و بة بة سةرؤكايةتي بريكاري وةدارةتةكانة، ئةوانة هةَلدةس  بة ثَيي ئةو تةعليماتةى كة بؤ
ثَيي ئةو خشتانةى كة بؤيان رةوانة دةكرَي، لةطةَل هةموو فةرمانطةكاني خؤيان طيتتو طؤ دةكةن و 
ميزانيةى خؤيان ئامادة دةكةن و دةيرَيرن بؤ وةدارةتي دارايي و وةدارةتي ثالن دانان، ثاشان ئةو لَيذنة 

دادةنيشن و طيتتو طؤ دةكةن وة دةطةنة باآلية وةدارةت بة وةدارةت لةطةَل ستايف هةر وةدارةتَيك 
رَيككةوترَيك بؤ ئةوةى بودجةى ئةو وةدارةتة لةسةر ئةرقامةكاني رَي بكةون، ئيرجا كة ئامادة بوو 
دةدرَيتة ئةجنومةني وةديران و لةوَيش طيتتوطؤي لةسةر دةكرَي، ثاشان رةوانةى ثةرلةمان دةكرَي، ئةطةر 

ودةوةرى دةبَي و ئةو ثارةيةى كة مبَييَن جارَيكي دي مودةوةر دةبَي بَيت و بودجة عيجزي نةبَي ئيعتيادي م
خؤي عيجزي هةبووة، يةعين هيضي نية كة  8001بؤ ساَلي داهاتوو، بةآلم بودجةى ئَيمة لة ساَلي 

، بة نيسبةت ثارةى يفاو وئةوةى بةرَيزيان ثرسياري كرد، ثارةى يفاو 8002مودةوةر بكرَي بؤ ساَلي 
مليَون ديرارة، بة دوو وةجبة هاتووة، ئةم ثارةيةش دابةش  601مليار و  63دا هاتووة ئةوةى لة بةغ

كراوة بةسةر هةر سَي ثارَيزطاي هةولَير وسلَيماني و دهؤك، تةبيعي بؤ ئةوةى دَلريا بن لةسةر ئةوةى كة 
ةرَيزتان ئةو ئايا بودجة عيجزي هةية يان نا؟ ئةوة موتةئةكيدم كة كيساباتي خيتامي كةوتة بةرضاوى ب

كات دَلريا دةبرةوة كة وةدعي بودجة ضؤنة؟ ، ضونكة بَيجطة لة ئةو بودجةيةي كة ئَيمة عةردي بةرَيزتان 
دةكةين هةندَيك مةبالغيش هةية كة ئَيستا وةكو ئاماذةم ثَيدا، مةسةلةن ثارةى يفاو وئةوانة، ئةوانةش 

بة نيسبةت كيساباتي خيتامي :  ئةنوةر حممد، بةرَيز مةيهةر لة كيساباتي خيتامي بؤتان دةردةكةوَى
عةردي بةرَيزتامن كرد، بة نيسبةت خةرجيةكاني كةج كة بؤي دانراوة، بةراسس خةرجيةكاني كةج لة 
ضوارضَيوةى مةسارييتي كاكيمة دانراوة، ئةمةش بِريارَيكي ككومةتي ئيتيحادي بووة و، هةر ساَلَيك لة 

دي لة بةغدا، هةندَيك بابةت هةن كة وةكو خةرجي كاكيمة بودجةى طشس عرياق، ككومةتي ئيتيحا
دادةنَي و رةنطة ساَل لةطةَل ساَليش ئةو خةرجية كاكيمانة بطؤردرَين وةكو فةقةرات وةكو مةبلةغيش، 

ثارةكةى نادرَيتة هةرَيمي كوردستان، بةَلكو راستة و % 01: خةرجيةكاني كاكيمة لة دمريان خةرجي كةج
تي ثةيوةنديدار لة بةغداوة سةرف دةكرَي، بةآلم هةروةكو عةردي بةرَيزتانيشم كرد خؤ لة ييةن وةدارة

ثَيشرت، مةرج دانراوة كة دةبَي ئةم جؤرة خةرجيانة ئةو وةدارةتةى كة لة بةغداية ئةم جؤرة تةنسيقة 
ي بودجةى لةطةَل وةدارةتة هاوضةشرةكةى لة هةرَيمي كوردستان خةرج بكات، بةآلم ئةم ساَلة بة ثَيي ياسا

عَيراق، وةدارةتة هاوضةشرةكان لة بةغدا طوِردران بة وةدارةتي دارايي ئيتيحادي، يةعين وةدارةتي دارايي 
ئيتيحادي لة بةغدا لةطةَل وةدارةتة ثةيوةنديدارةكان لة هةرَيمدا تةنسيق دةكات بؤ سةرف كردني 
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كِريين كةل و ثةل، كريين : ،وةكو خةرجيةكاني كاكيمة، ثَيشرتيش عةردم كرد خةرجيةكاني كاكيمة دؤرن
ودةى كارةباية، كِريين دةرمانة، سةرذمَيري دانيشتووانة، هةيئةى دةعاوى مولكيةية، ئةمانة هةمووي لة 

بؤ هةرَيم دانراوة، بة نيسبةت سوليتةى عةقار باسم كرد، بؤ % 01دمين خةرجيةكاني كاكيمةن كة 
رف دةكات، بةآلم يةك مليَون ديرار ئَيمة سوليتةى دةواج سوليتةى دةواج، ككومةتي هةرَيم ئةو سوليتةية سة

دةدةيرة فةرمانبةران، بةآلم بؤ كةس وكاري شةهيدان ئةم يةك مليَونة وةكو ميرحة دةيدةين نةك وةكو 
دؤيرة و رؤذانة يةك  91سوليتة، بؤ سيعري نةوت كة بةرَيزان ثرسيان ، من باسم نةكرد كة سيعري نةوت  

لةسةر ئةو ئةساسة  2117هةدار بةرميل صادر دةكرَي، بةَلكو من ومت كة بودجةى مليَون و كةوت سةد 
تةقدير كراوة، تةبيعي هةم سيعري هةر بةرميلةكي نةوت بة تةئكيد دؤرترة و هةم رَيذةى ناردنةوةى 

ة رؤذانةى نةوتيش بةردترة، كةواتة داهاتي تةكميلي و داهاتي ئيزايف كة ئَيمة داواي دةكةين لة عرياق ل
دؤير و بةو كةميةي يةك مليَون و  91نةتيجةى ئةو بةرد بوونةوةى ئةسعارانةية، خؤ ئةطةر هةر بة 

كةوت سةد هةدار بةرميل رؤذانة كيساب بكرَي، ئةو وةخس عرياق بودجةى تةكميلي دانانَي، بةآلم ئةو 
رةوةى نةوتة كة لة دواي بودجة تةكميليلة لة نةتيجةى بةرد بووني نرخي نةوت و دياد بووني ناردنةوة دة

هةرَيمي كوردستانيش دةطرَيتةوة، % 01مانطي شةش ئةو فةرقي ئةسعارانة وةكو بودجةيةكي تةكميلي لة 
بةرَيز كاك ئيسماعيل بة نيسبةت كيساباتي خيتامي عةردي جةنابتامن كرد، دةدرَيتة ثةرلةمان لة كاتي 

 تةنيا بؤ فةرمانبةرةكاني ككومي دةكرَي لةسةر دياريكراوى خؤيدا، بة نيسبةت خانوو و سةيارة بةراسس
بودجةى ككومةت، بة نيسبةت موكاسةبة كردن هةتا ئَيستا موكاسةبةي ضةند كةس كراوة بةراسس 
ذمارةكةم ي نية دةبَي لة ديواني ضاودَيري دارايي بثرسم كة هةتا ئَيستا ضةند كةس موكاسةبة كراية؟ بؤ 

كيسابي وةدارةتةكة سةكب كرايتةوة، بةراسس ئةوة ثةيوةندي بة عيجزي ميزانية كة دانراوة و ثاشان لة 
ميزانيةوة هةية، ئةطةر ميزانية عيجزي نةبَي ئةو كاتة ئةو بِرةى كة تةرخان كراوة بؤ وةدارةتةكة 

ديراري  71ديرارة ثَيت دةكرَي  011هةمووى دةضَي و سةرف دةكات، بةآلم كة عجزت هةبَي مةسةلةن 
ديرار لة وةدارةتةكة  21ةكة بؤ ئةوةى عيجزي ميزانيةى خؤت سةرف بكةى، لةو كاَلةت بدةية وةدارةت

: كةم دةبَي لة نةتيجةى ئةوة ناتوانَي سةد لة سةد ئةوةى كة ثَيويستة جَيبةجَيي بكات، بةرَيز كاك باردان
ابوورى بةراسس خةرجكردني بودجة خؤي لة خؤيدا و بة تايبةتي بودجةى ئيستيسمارى بووذانةوةى ئ

دروست دةكات، بةآلم بة نيسبةت بةراوردكردني نةفةقات و ئرياداتي بةغدا و هةرَيمي كوردستان، خؤ 
بودجةى هةرَيمي كوردستانيش لة ضوارضَيوةى بودجةى عَيراق داية، يةعين هةر بةدري و نزميةك كة 

م ئةطةر سةيري بودجةى عَيراق دةطرَيتةوة بودجةى هةرَيميش لة دمين ئةو بودجةية داية، بةآل
بةرد بوويتةوة لة % 0010ئةرقاميش بكةين، داهات بة ثَيي ئةو بودجةى ئَيستا هةمانة، داهات لة رَيذةى 

كةمرتة لة ثار ساَل، دَلريا بن لةوةى كة ئَيمة ثشتطريميان كردووة لة % 217ضاو ثارساَل و خةرجيةكانيش 
عمي جوتيارمان كردووة بؤ ئةوةى بةرهةمةكةي دة: جوتياران، بؤ منوونة كة ئَيمة ثشتطريميان كردووة

خؤيان بتوانن بطةيررة باداِر، دةعمي طادوايلمان كردووة بؤ ثةلةوةر و ئامَيرةكاني كشتوكاَل، سةماد و 
دةرماني قةآلضؤكردني ئافات و سن وكيسلةَلة تةئمني كراوة، خانووي ثالستَيك و شتَلي ميوة و بة تايبةتي 
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مني كراوة، ئةو ئؤتومبيالنةى بؤ جوتياران دَيرني بة ئةقسات لةيي بانكي دةيتون بؤ جوتياران تةئ
ئةهليةوة و بةدةمانةتي ككومةتي هةرَيم دةدرَي بة جوتياران لة طومرك ئيعيتا دةكرَين، بة ثَيي ماددةى 

بؤ مليار ديرار خراوةتة ذَير دةسةآلتي سةرؤكي ئةجنومةني وةديراني عرياق  111لة بودجةى عرياقدا،  31
دةعم كردني كةرتي كشتوكاَلي بؤ سةرتاسةرى عَيراق كة هةرَيمي كوردستانيش دةطرَيتةوة، بةرَيز كاك 

ثلةى وةدييتيمان هةية لةطةَل  01بة نيسبةت ميالكات كة بةرَيزيان ئيشارةتيان ثَيدا، ئَيمة : حممد ككيم
دادةمةدرَي، بةآلم  01لة ثلةى  ا و ب، ئةوةى خوَيردةوار بَيت يان نةخوَيردةوار بَيت: دوو ثلةى باآل

هةدار ديرار تةعني دةكرَي، نةخوَيردةوار دوو  044هةدار ديرار و خوَيردةوار بة  041نةخوَيردةوار بة 
 1بةشَيكيان فةنيرة و تا ثلةى ثَيرج لة مةرتةبة دة بةرد دةبن، بةآلم ئةوة كة فةني نيرة تا ثلةى : بةشن

طةر بةرَيزتان سةيري ميالكاتي بودجة بكةن، ئَيمة ئةطةر بَيت و ثلة ،دةتوانن بضرة ثَيش، ئة 01مةرتةبة 
دةبرة نةخوَيردةوار، بة نيسبةت بابةتي تر كة % 0114دة هةموويان بة نةخوَيردةوار كيساب بكةين؟ 

جةنابتان ئيشارةتتان ثَيدا، ئَيمة لة ثاش ئةوةى كة بودجة ثةسرد كرا لة كؤبوونةوةى ئةجنومةني 
ونةوةيةك دةكةين و بة ئامادة بووني طشت وةديرةكان و بِريارة ثاش ئةوةى تةعليماتي وةديران، كؤبو

جَيبةجَيكردني بودجة دةربكةين، ئيرشْا اهلل ئةو طلييانةش خؤمان لة بةيين خؤمان نامَييَن، دؤر سوثاس، 
د كة بة ض بة نيسبةت بةرَيز كاك بةكر، بة نيسبةت ئاليةتي مةناقةشة كردني بودجة ثَيشرت عةردم كر

ضةند بووة و ضةند سةرف  2111شَيوةيةك بودجة ئامادة دةكات ككومةتي هةرَيمي كوردستان، بودجةى 
ئةوةى كة لة ئةجنومةني نيشتماني بةرَيز  2111كراوة؟ ئةوة ثرسياري دووةمي بةرَيزيان بوو، بودجةى 

 2111خةرجي فيعلي بودجةى  ملَيون ديرار بووة، بةآلم 111مليار و   741ترلَيون و  1ثةسرد كراوة، 
ئةوة تةنيا لة كيساباتي خيتامي بة ديار دةكةوَى ، كة عةردي بةرَيزتامن كرد ئةو كات بؤ بةرَيزتان روون 

ضةند ثارة خةرج كراوة؟ بة نيسبةت ثرسياري تر كة ثةيوةندي بة نرخي  2111دةبَيتةوة كة فيعلةن لة 
سةر ئةو بابةتة، بةآلم يةك شس  تر كةد دةكةم بؤ نةوتةوة هةبووة، من عةردي بةرَيزتامن كرد لة

دؤير كة لة بودجةى عَيراقدا تؤمار كراوة، لة سةردانَيك كة  91بةرَيزتان روون بَيتةوة، هةتا ئةو ذمارةى 
ئَيمة بؤ بةغدا هةمان بوو لةطةَل بةرَيز وةديري ثالن داناني هةرَيم، ضوويرة يي وةديري ثالن داناني 

دؤير دابرَين، ئَيمة ئيصرارمان كرد بة ثشتطريي وةديري ثالن دانان و  92ان بةتةما بوون ئيتيحادى، ئةو
بةرهةم، يةعين وةكو جةبهةكمان دروست كرد بؤ ئةوةى ئةو سيعرة بةرد كةيرةوة، ئَيمة .بةرَيز كاك د

يتانةى ئَيمة دؤير بَيت بؤ هةر بةرميلَيك، بةآلم لة نةتيجةى ئةو موداخة 11يان  19داوامان كردبوو 
دا،  بة نيسبةت  2117دؤير سيعري تةقديري دانرا لة بودجةى  91وةكو وةفدي هةرَيمي كوردستان، بة 

خةرجيةكاني سةرؤكي ئةجنومةني نوَيرةرانة، ئةجنومةني : ثرسياري تري بودجةى سيادي، بودجةى سيادي
، مةصارييتي ناردني نةوت بؤ دةرةوة، وةديران، وةدارةتي دةرةوة، وةدارةتي بةرطري، تةعويزي شةري كوَيت

هةدار دؤير دةكات،  013مليَون و  713مليار و  00ئةم جؤرة خةرجيانة دةطرَيتةوة، كة هةمووي 
عةمليةي موناقةلة لة بودجةى تةشغيليدا هةية، بة ثَيي ياسا وةديري : ثرسياري بةرَيز شَيخ جةعيتةر

دارةت موناقةلة بكات، لة ئةسراي فةصلي يةكةم، يةعين دارايي بؤي هةية لة نَيوان ئيعتيماداتي يةك وة
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دةكرَي لة هةموو فةصلةكاني بودجةى تةشغيلي موناقةلة بؤ فةصلي يةكةمي مووضة بكرَي، بةآلم لة 
فةصَلي مووضةوة ناكرَي بؤ فةصلةكاني تر موناقةلة بكرَي، هةر وةديرَيكيش دةتوانَي موناقةلة بكات لة 

% 01لة دمين وةكدةى صةرفدا، سةبارةت بة ثارةى ديادةى نةوت، بِريارة رَيذةى ضوارضَيوةى يةك فةصَلدا 
ي ياساي 29لة ميزانيةى تةكميلي بدرَيتة هةرَيمي كوردستان، بؤ ميرحة و قةردةكان، بة ثَيي ماددةى 

النة بودجةى طشس عَيراقي، ثَيويستة ئةو قةردانةى نَيودةوَلةتي كة دةدرَيرة عَيراق بة شَيوةيةكي عادي
بةسةر هةرَيمةكان و ثارَيزطاكان دابةش بكرَي، تةنيا ئةوانة ئيستيسرا كرانة كة ئةطةر بَيت و قةردَيك 
تايبةت بة ثرؤذةيةكي ئيسرتاتيجي كةصر كرابَي، ئةوة ناكرَي ثارةكة دابةش بكرَي، ضونكة كةصرةن بؤ 

دةيةى كة بؤ مووضة كراوة، هةرَيميش ئةو ثرؤذة ئيسرتاتيجية بةكار دَيت، بةرَيز كاك مجال قاسم، ئةو ديا
دةطرَيتةوة، هةر وةكو ثَيشرتيش باسم كرد ئَيمة لةطةَل ئةوة داين كة تةواوي مووضة و دةرماَلةكاني 
هةرَيمي كوردستان دةبَي كةمرت نةبَي لة بةغدا، ئَيمة بايةمخان داوة سةبارةت بة ئيهتيمام بة وةدارةتي 

بة هةردوو وةدارةت دراوة، ئةطةر بةرَيزتان سةيري بودجةش بكةن ناوةخؤ و وةدارةتي كارةبا، بايةخ 
دةبَيرن كة كارةبا لة ثلةى يةكةم هاتووة و ناوخؤش لة ثلةى ضوارةم هاتووة كة ئةمة نيشانةى ئيهتيمام 
داني ككومةتة بة بةردةوام بوون لة ئةمن و ئاساييشي هةرَيمي كوردستان و بايةخدان بة طرنطرتين كةرتي 

وداري كة كارةباية، كة رؤَلَيكي طةورة دةبَييَن بؤ ثَيشخستين ئابوورى و دةعمي ئيستيسمار و هةتا خزمةت ط
بذَيوى هاووآلتيانيش تةئسريي لةسةر دةبَي، بؤية بودجةى ئَيمة بة ثلةى يةكةم بايةخي داوة بة كارةبا، 

كاني تري عَيراق، بةراسس بةرَيزَيكيش ثرسياري كرد لةسةر جياوادي مووضة لة نَيوان هةرَيم و ناوضة
مووضةى برةِرةتي هةمووي وةكو يةكة، بةآلم لة دةرماَلة ئَيمة جياوادميان هةية هةرَيم لةطةَل ناوضةكاني 
تري عَيراق، ئَيمة دةرماَلةى ثَيشةيي بؤ ئةندادياران و ثزيشكان و ذمَيرياران وئابوورى ناسان و دؤر لة 

هةرَيمي كوردستاندا دةدرَي، بةآلم لة وةسةت و جرووبي عَيراق ئةو  شةرائيحي تر ئةو نةوعة دةرماَلةية لة
دةرماَلةيةيان نية، جطة لةوة ئَيمة دةرماَلةى تةعليمي لة كوردستان خةرجي دةكةين لةبةر ئةوةى كة 
موداهةراتَيكي دؤر لة ناوةِراست و باشوورى عَيراقدا كرا، ككومةتي ئيتيحادي لة بةغدا مةجبوور بوو بَيت 

يش ئةو دةرماَلةية سةرف بكات بؤ ئةو شةرحيانة، يةعين لة نةتيجةى ئةو دةرماَلةية بوو كة ئَيمة لَيرة ئةو
دةماندا بةغدا هات جَيبةجَيي كرد لَيرة لة ناوضةكاني وةسةت و جروب، بةآلم لةيةك شت جياوادميان 

هةدار  031م سةرف دةكرَي هةية بةراسس ئةويش دةرماَلةى ثؤليس و ئاسايشة، ئةوةى كة ئَيمة لة هةرَي
هةدار بةسةرةوةية ئةويش دؤربةى لةبةر ئةوة دةطةِرَيررةوة،  911ديرارة، بةآلم لة وةسةت و جروب 

: ضونكة وةدعي ئةمين لةو ناوضانة موستةقري نية، بةرَيزَيك ثرسيارَيكي كرد لةسةر عيجزي بودجة
يسمارى دةطرَيتةوة، يةعين تةنيا يةك عيجزي بودجة هةردوو ييةني بودجةى تةشغيلي و بودجةى ئيست

مليار ديرار  911،  2117ييةن ناطرَيتةوة هةردوو بودجة عيجزيان هةية، بودجةى ثَيشرياركراوى ساَلي 
مليَون  111و  191عيجزي هةية، ئةوة بة نيسبةت تةشغيلي، بة نيسبةت عيجزي بودجةى ئيستيسمارى 

دي بةرَيتامنان كرد، بة نيسبةت بودجةى ثةرةثَيداني ديرارة بة ثَيي ئةو بودجةيةي كة ئَيمة عةر
ئةو داهاتةى كة : ثارَيزطاكان لة ضوار ضَيوةى بودجةى ثالن داية، سةبارةت بة داهاتي كوردستانيش
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وةدارةتي دارايي لة بةغدا لَيمان دةبِرَي لةسةر ئةساسي ئةو داهاتةية كة لة بودجةى عرياقدا تةسبيت 
مليون ديرار، نةك لةسةر ئةساسي ئةوةى كة ئَيمة تةقديرمان كردبوو،  004 مليار و 991كراوة، واتا 

ئةوان لةسةر ئةو ئةساسة لة ميزانيةى ئَيمة كةم دةكةنةوة، ضونكة بةو شَيوةية تةسبيت كراوة لة 
بودجةى ثةسرد كراوى ئةوان لة بةغدا، بة نيسبةت ثرسيارةكاني سَودان خان، ئامادة كردني بودجةى 

دمين ئةركي وةدارةتي دارايي داية، بةآلم بودجةى ثالن لة دةسةآلتي وةدارةتي ثالن دانان داية،  تةشغيلي لة
وةدارةتي دارايي دؤر خؤش كاَل دةبَي كة وةدارةتي ثالن دانان لةطةَل نوَيرةراني لَيذنةى دارايي و ئابوورى 

ان واية بودجةيةك بة ثَيي لة ثةرلةمان بةشدارميان بكةن لة داناني بودجةى تةشغيلي، مادام نيادم
معيارةكاني دانسس و ئابوورى دابرَيذين، بة نيسبةت راثؤرتةكاني ئةرنَيست، تةواوى راثؤرتةكاني ساآلنةى 
كؤمثانياي وربَيين ئةرنَيست بآلوكراونةتةوة، ئةطةر سةيري راثؤرتةكان بكةن، هةرَيمي كوردستان لة 

ن ئيعترياف لةسةر ئةمة دةكةن، سةبارةت بة خشتةى داهات و تةواوى ناوضةكاني تري عَيراق باشرتة و ئةوا
كة ثَيشكةمشان كرد هةية، هةمووي تَيدا  2117خةرجيةكان ئةم خشتةية لة ضوارضَيوةى بودجةى ساَلي 

تؤمار كراوة، لة داهات و خةرجي ساَلي رابووردووش، تةواوى لة راثؤرتي كيساباتي خيتامي بةرَيزتان بة 
ئةطةر سةيري راثؤرتةكاني ئةرنَيست بكةين، يةكَيك لةو : نيسبةت سيولةى نةقدي ديار دةكةوَيت، بة

خاآلنةى كة ئةرنَيست طلةيي كردووة لة ككومةتي ئيتيحادي، بة تايبةتي لةسةر ئةوة بووة كة كةم 
تةرخةم بووة لة ناردني سيولةى نةقدي بؤ هةرَيمي كوردستان، ئَيمة ضةندين جار ئةم بابةتةمان 

كردووة بة تايبةتي لةطةَل بانكي مةركةدي بةغدا، كة ئةو دةسةآلتة ضؤن بانكي مةركةدي  موناقةشة
هةيس بدرَيتة هةردوو لقي بانكي ناوةندي لة هةولَير و سلَيماني بطؤرن بة ديرار وسيولة هةبَي لة ييان، 

مخان بة كارةبا و ثةروةردة ئةوان وةعديان داوة، بةآلم هةتا ئَيستا ئةو وةعدة جَيبةجَي نةكراوة، ئَيمة باية
و شارةواني و ناوةخؤ و ئاوةدانكردنةوة و خوَيردني باآل و تةندروسس داوة، سياسةتي ككومةتيش 
بةردةوام بوونة لة ثاراستين ئةمن و ئاسايشي هةرَيم و ثَيشكةش كردني ثَيداويستية ئةساسيةكاني 

بةجَي كردني ثرؤذةكاني ئيستيسمارى، بة هاووآلتيان و هةروةها كةمكردنةوةى بَيكاري لة رَيطاي جَي
نيسبةت ثرسياري بةرَيز كاك كةمة رةشيد، ئةو ثارةيةى كة بؤ كةج سةرف دةكرَيت وةكو دةعمة بؤ 

بة ثَيي ئةو  2117كةج، ئةطةر نا ثارةى كةج دؤر دياتر لةوة سةرف دةكرَيت، بؤ منوونة ئةطةر بؤ ساَلي 
نةكرَيت لةييةن ككومةتةوة، مةصارييتي ضوونة كةج بةيي مةعلوماتةى كة هةمة، ئةطةر دةعمي كةج 

دؤير تةكليف دةكات، بةآلم بةو دةعمةي كة ككومةت بؤ كةج دةيكات، رةنطة  3911تا  3111كةمةوة 
دؤير كةم ببَيتةوة بؤ ئةوانةى كة بة فِرؤكة دةضن و ئةوانةى كة بة  2311بؤ  2211ئةو مةصارييتة لة 

كةسيش بة  0411تا  0311دؤير تةكليف دةكات، جطة لةمةش ساآلنة  0111تا  0911سيارةش دةضن 
ئييتاد رةوانة دةكرَين وةكو ثياواني ئاييين يان لَيذنةى توبي، ئةوانةى دةضن بؤ خةمية يان ئةوانةى دةضن 
عةقد ئيمزا دةكةن لة هةرَيمي كوردستان، ئةوانة هةموو لة دمين ئةو خةرجيةية، يةعين ئةوةى كة 

ي كةج بة ماناي ئةوة نية كة هةموو مةصارييتةكان بطرَيتةوة، تةنيا وةكو %01د لة خةرجي با ان كر
دةعمَيكة بؤ عةمةليةي كةج، ئةوةى تر هةر كاجيةك كة مةصارييتي تري هةية بة خؤي دةبَي تةكةمولي 
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دةكات،  مليار 311بكات، بة نيسبةت نةفةقاتي تر بةرَيزتان كة ئيشارةتتان ثَيدا، نةفةقاتي ئوخرا كة 
نةفةقاتي ئوخرا بريتية لة ضةند خةرجيةك، ئةوة عةردي بةرَيزتان بكةم، كرَيي دةوى ودار، ثاداشت بؤ 
خةَلكي نافةرمانبةر، ثاداشس ثةيامرَيران و هاوكاران، دةرماَلةى قوتابيان، دةرماَلةى قوتابياني دانكؤ، 

رحةى رَيكخراوة خَيرخواد و ئاييريةكان، قةرةبوو و ثِركردنةوةى ديان، ديان بذاردن بؤ قوربانيان، مي
ضايكي دَيدةواني، يةدةكي كت وثِر، يةعين ئيحتياتي تةوارْي  ، ضايكي وةردشي و قوتاخبانةيي و دَيدةواني 

، هةر وةدارةتَيكيش ديارة كة (نةفةقات ئوخرا) و دؤر مةصارييتي تر لة دمين ئةو فةصَلةية كة ثَيي دةَلَين
ري كةوتووة، ئةوة لة تةفاصيلي بودجة كة لةبةر دةست بةرَيزتان داية، بةنيسبةت لةو فةصَلة ضةند بةبة

بةرَيز كاك ِرةشاد كة من ثَيي دةَلَيم مام ِرةشاد، ئةوةى كة من تَيطةيشتم باس لة ئةوة كرابوو كة فةرقَيك 
 1: ئَيمة بَيت هةية لة بةيين بودجةدا، ئَيمة كة بودجةمان ثَيشكةش كردبوو ئةوةى كة تةقدير كرابوو بؤ

مليَون ديرار بوو، ئةوة ئَيمة تةقدميمان كردبوو، بةآلم ثاش ئةوةى كة  114مليار و  412ترلَيون و 
مليار  017بِرياري دياد كردني مووضة لة ييةن بةغداوة درا، ئةوة طوِرانكاري لةسةر رَيذةى ئَيمةش كرا،، 

م، ئيرجا بؤية ئةو فةرقة لةو هيرة ثةيدا بووة، مليَونيش دياد كرا لةسةر بودجةى ئَيمة لة هةرَي 71و 
فةرمانبةر بووة، بؤ  30هةدار و  414،  2111بةرَيز كاك سعدالدين، ذمارةى ميالكي ثةسردكراوى ساَلي 

فةرمانبةرة، يةعين ئةو جياواديةى لة  730هةدار و 403يش ئةوةى كة ثَيشريار كراوة 2117ساَلي 
كة ئةويش بريتية لة ميالكي نوَيي دامةدراندن، بة  711دار و هة 20دا هةية  2117و  2111بةيين 

نيسبةت جياوادى لة نَيوان بودجةى تةشغيلي و ئيستيسمارى كة بةرَيزتان فةرمووتان ئيحتيمالة ساَل بة 
ساَل بودجةى تةشغيلي بودجةى ئيستيسمارى خبواتةوة، بودجةى ئيستيسمارى دياتر بةرةو ثَيشةوة 

مليؤن دؤير  911بكةين، ساآلنة بودجةى ئيستيسمارى  2111و  2119ساآلني  دةضَيت، ئةطةر سةيري
ئةوةى كة لَيرة لة ئةجنومةني نيشتيماني ثةسردكراوة، يةك  2111، بةآلم ساَلي 2111بؤ  2119بوو لة 

يش طةيشتووتة يةك مليار و 2117هةدار دؤيريش بةرد بوويتةوة، بؤ ساَلي  301مليؤن و  919مليار و 
مليار دؤير دةرباد  3هةدار دؤير، ئيرشْا  اهلل بة تةواو بووني بودجةى تةكميلي لة  911ليؤن و م 792

دةبَي، يةعين لَيرة ئةطةر سةير بكةن ئةو طؤِرانكاريةى كة لة بودجةى ثالندا هاتية، شةش بةرامبةر 
، يةك مليار  2119ة دا هةبوو، بةآلم ئةطةر بودجةى تةشغيلي سةيري بكةن ل 2111دياترة لةوةى كة لة 

هةدار دؤير بووة، بؤ ساَلي  242مليؤن و  340مليار و  2دا 2111هةدار بووة، لة  192مليؤن و  091و 
هةدار دؤير بووة، ئةطةر سةيري ئةو ئةرقامانة بكةين،  317مليون و 404مليار و  4طةيشتووتة  2111

ضةوانةوة بودجةى ئيستيسماري شةش بودجةى تةشغيلي دوو ديادةي بةرامبةر هةية، بةآلم بة ثَي
، بة نيسبةت دياد بوونةوةى مووضة، ئةو بِريارةى كة لة بةغدا دةدرَي ئَيمةش لَيرة %111بةرامبةرة يان 

ديراسةى دةكةين و جَيبةجَيي دةكةين، ئَيستا بة رة ي هيض بة دةسس ئَيمة نةطةيشتووة بؤ مةعلوماتي 
ان ئاطادارمان بكةنةوة، بةرَيز كاك درار ضةند ثرسيارَيكي هةبوو كة بةرَيزتان، ضونكة دةبَي بة رة ي ئةو
لةسةر ئةساسي خةرجيةكان دانراوة، بؤية ككومةتي هةرَيم  2117طرنط بوون بةراسس، بودجةى ساَلي 

% 01نةتةنيا لة داهاتي نةوت بة َلكو لة هةموو ئةو داهاتة ناوخؤييةكاني تريش كة عَيراق هةيس رَيذةى 
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دةطرَي، بؤية ناكرَي ئَيمة ئةو داهاتانةى كة لَيرة وةردةطرين نةدةيرة بةغدا، ضونكة ناطوجنَي خؤي وةر
ئَيمة بضني بةشداري بكةين لة رسوماتي عةدل و دةرايب و ئةوانةى كة لة شارةكاني دةرةوةي هةرَيمي 

رطرتريان كةضي ئَيمة موشارةكة دةكةين لة وة% 01كوردستان و لة ناوةِراست و باشوور وةردةطريَي، ئَيمة 
لة هةرَيمي كوردستان داهاتةكاني خؤمان ناخةيرة ناو بودجةى طشس، بؤية دةبَي ئَيمة بدةيرة ئةوان، 
لةطةَل وةدارةتي دارايي بةغدا دؤر جار تةئكيدمان كردووة و ئةم جارةش تةئكيدمان كردووة، تةبيعي لة 

يدمان كردووة كة ديواني ضاودَيري دارايي بةغدا هي هاتووة، ئَيمة تةئك ياساي بودجةى طشس ئيتيحاديشدا
عَيراق بة هة ماهةنطي لةطةَل ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيم بَين لة هةر شوَيرَيك كة ئةوان دةيانةوَى 
دَلريا بن لة داهات، بَيرة ئةو شوَيرة و دةتوانن ثَيداضوونةوة بكةن و دَلريا بن لةو ئةرقامانةى كة وةكو 

ةطريَين، هةتا ئَيمة بة رة يش داوامان كردووة و بةشةفةهيش ثَيمان طوتن كة بَين، بؤ منوونة داهات وةرد
وةدارةتي دارايي فةرمانبةر برَيري بؤ طومركي ئيرباهيم خةليل مةسةلةن، ثَيمان طوتن برَيرن، شةش مانط 

زانن ئريادات ضةندة و و كةوت مانط ، ضةند مانطَيك لةطةَل فةرمانبةراني ئَيمة لةوَى بن بؤ ئةوةى ب
ضؤنة؟ موهيم ئَيمة دةمانةوَى شةفافيةت هةبَي و ئةو سيقةية هةبَي لة بةيين ئَيمة و بةغدا، ضونكة 
بةراسس لةو بةيرة ئةوةى كة دةرةر دةكات هةرَيمي كوردستانة نةك ئةوان، ضونكة ئةوان نةوت دةنَيرن، 

شةفاف بني باشرتة، بة نيسبةت عيجزي بودجة،  داهاتي نةوتيان دؤرة، بؤية ضةندي ئَيمة لةو ناكيةوة
ئَيمة بؤ ئةوةى بتوانني كة عيجزي بودجة ثر بكةيرةوة، ئةطةر بَيت و داهاتي ئيزايف بدرَيتة ئَيمة لةو 

بودجةى تةكميلي كة : بدرَيتة ئَيمة لة داهاتي ئيزايف ئةوة يةك، دوو% 01فرؤشتين نةوتة ئةطةر هات و 
ئةطةر بَيت و هيضمان ثَي نةكرا لةم دوو : ش تةئسري لة عيجزةكة دةكات، سَيعَيراق ئامادةى بكات ئةوي

بابةتةوة دةبَي خؤمان بةرنامةيةك دابرَين بة ثَيي ئةولةوياتي خةرجيةي ككومةت بةرنامةى بؤ دابرَيذين 
كة  دةسةآلتةكاني خةرج كردن ئةوةى: بؤ ئةوةى ئةو عيجزة ثِر بكةيرةوة، بةرَيز كاك هيوا ثرسياري كرد

، دةسةآلت دراوة بة 2117|0|03لة  3ئَيمة دةرمان كردووة بؤ وةدارةتةكان بة ثَيي تةعليماتي ذمارة 
ي خةرجيةكاني فيعلي 02|0وةدارةت و فةرمانطةكان و ئةوانةى كة نةبةسرتاون بة وةدارةتةكان رَيذةى 

اوبةشي لة ييةن ثةسرد دةكرَي، ئةو تةعليماتةش بة ه 2117خةرج بكةن تا بودجةى  2111ساَلي 
هةردوو وةدارةتي داراييةوة دةرضووة،  بةرَيزيك لةسةر طةشةثَيداني ثارَيزطاكان ثرسيارى كرد ئةمة لة 

دا بةردبوونةوةى هةبووة، بة نيسبةت 2111بودجةى ثالن داية، بةآلم لة بةراوورد كردن لةطةَل ساَلي 
ةِري توركيا يان شةِرةكاني تر، ئَيمة لة فةصَلي قةرةبوو كردني ئةو كةسانةى كة ديانيان ثَي دةكةوَى لة ش

خةرجيةكاني تر لة وَيردةرى لةسةر ئةو فةصَلة ئةو نةوعة كاَلةتان ضارةسةريان دةكةين و قةرةبوويان 
و ئةوانة، كؤمثانياي دةكةيرةوة،  بةرَيز كاك سةردار ثرسياري هةبوو لةسةر داهاتي كوردستان و 

 هةدار بةرمَيل نةوت رؤذانة ئيرتاج بكات، مانطَيك تا دوو مانطي  29ةتوانَي تاقةي ئيرتاجي ئَيستاي د
هةدار بةرميل رؤذانة بطةييَن، بةآلم ئَيستا بة فيعلي ناتوانَي بة  91تريش رةنطة ئةو تاقةية بتوانَي بة 

دةيكات  عةمةلي ئةو ئيشة بكات، ضونكة ئةو نةوتة بة بؤِري نةوتي جيهان نةبةسرتاوة، ئةوةى كة ئَيستا
هةدار بةرميل دةدرَيتة كةرتي  9عادةتةن دةيسوتَيرن ئةو نةوتة، بةآلم لة جياتي ئةوةى بيسوتَيرن رؤذانة 
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ئيعادةت  3|03مةكةلي و دةفرؤشرَي، ثَيشرت بةراسس عةقدَيك هةبوو لةطةَل ئةم كؤمثانياية، بةآلم لة 
هةدار بةرميل دةبَي  بؤ هةرَيمي  2ر بةرميلة هةدا 9بةويوة لةو  3|03نةدةر كراوة لةو عةقدة، ئَيستا لة 

كوردستان بَيت، تا ئَيستا هيض ثارةية نةهاتووتة سةر كيسابي وةدارةتي دارايي، بةآلم ثارة هةية لة 
تا ئَيستا، بةآلم ثارةكة بة ثَيي ئةو ئيتييتاقةى كة لةطةَل وةدارةتي  3|03نةتيجةى فرؤشتين ئةو نةوتة لة 

بة تايبةتي كة كَيشة هةية لةطةَل وةدارةتي نةوتي عَيراقي،  ئيتييتاقةكة واية نةوتي عرياقةوة كراوة 
هةروةها رَيكةوترَيك لةطةَليان كراوة كة ئةو نةوتةى كة : داهاتةكة يةكسةر ئةوان ئيستيالمي بكةن، دووش

كيا دادَي، لةوَى دةردةضَي يةكسةر بة بؤري جيهاني ببةسرتَيتةوة، ئةو بؤِريةى كة ناوى جيهانة و بة تور
ئةو كاتة ئةو سيعرةى ئةو بةرميلةي كة بييترؤشَي بة سيعري عالةمي دةفرؤشرَي، بةآلم ئةوةى بزامن كة 

دؤير بَيت بؤ هةر  39ئَيستا ئةوةى كة هةية لة باداِري مةكةلي دةفرؤشرَي رةنطة سي دؤير بَيت يان 
دةبَي، لة دمين ئةوانيش ئيرباهيم  بةرميلَيك، بة نيسبةت داهاتي طومركةكان هةمووي داخيلي خةديرة

خةليلة، ئةطةر بتةوَى تةئكيديش بكةى راثؤرتةكان يي مرة، يان هةتا دةتوانن سةردانيان بكةن و بيبيرن 
كة عةمةليةكة ضؤنة و ضؤن داخيل دةبَي و ضؤن دةطاتة هةر شوَيرَيك؟ بة نيسبةت ياساي باجي دةرامةت، 

ةند كراوة، ئيرجا هةر بةرَيزتان دةتوانن دةستكاري ئةو ياساية بكةن، بةراسس لَيرة لة ييةن ئَيوةوة ثةس
بةآلم ئةو ياسايةي كة لَيرةش دةرضووة دؤر جياوادة لةطةَل ناوضةكاني وةسةت و جروب، ئةطةر سةير 

مليَونة،  2مليؤن و نيومان هةية لة ياساي دةريبةى عرياقي  2بكةن لَيرة ئَيمة ئيعيتامان كردية بؤ ئافرةت، 
مان داناوة،  يةعين تةسهيالتي دؤر هةية و دؤر جياوادة ئةو ياسايةي 311ئَيمة  211ؤ هةر مرداَلَيك ب

كةلَيرةية، بة نيسبةت بودجةى ثَيشمةرطة ثرسيارَيك كرا ، ئةم ميزانية راستة وةكو وةدارةتي ثَيشمةرطة 
ة شَيوةى سوليتة سةريف دةكةين لة بودجةدا نةهاتووة، ئَيمة ئةو ثارةى كة بؤ ثَيشمةرطة سةريف دةكةين ب

بؤيان، ضونكة تا ئَيستا نةطةيشتوونة نةتيجة لةطةَل ككومةتي ئيتيحادي لة بةغدا، رَيكةوترَيك لةم دوايية 
لةطةَليان كراوة ئؤمَيدمان واية ئةو دوو فرقة لَيذنةيةكيان بَيتة ئَيرة، دوو فرقةى عةسكةرى دروست 

ةوان لة بودجةى خؤيان دةعمي ئَيمة بكةن، ئَيمة دةبَي ئةو بكرَيت، وةكو كةرةس ئيقليميش ديسان ئ
دةرطاية دانةخةين، ئةطةر بَيت و وةكو وةدارةتي ثَيشمةرطة لة بودجةى خؤمان دامانرا، رةنطة لةو 
موناقةشاتانةى لةطةَل ئةوان دةيكةين لة بةغدا مةوقييتي ئَيمة يوادتر بَيت، بؤية ئَيمة هةر بةو ئومَيدةين 

ةوان بةشدارى بكةن لة يارمةتي داني ثَيشمةرطة، بة نيسبةت كت وثِر لة دةست ثةرلةمان بَيت، كة دةبَي ئ
موناقةلة لة دةست ثةرلةمان بَيت نةك وةدير، ئةوة نادامن خؤتان بريار دةدةن بةراسس، ئَيوة ض بِريار 

بِريارةى دةيدةن كة ئةو  دةدةن ئَيمة ئةوى تةنيتيز دةكةين، بةآلم لة هيض شوَين وا نية، بةآلم ئةطةر ئةو
دةسةآلتة تةنيتيزية وةربطرن بؤ دةسةآلتي تةشريعي كة ناطوجنَي بةراسس، ئةو دةعمةي كة ئَيمة ثَيشكةشي 

هي هةرَيمي % 01دةكةين لة خةرجيةكاني كاكيمة خةرج دةكرَي، راستة بودجةكة لةيى عَيراقة خؤ ئةوة 
ئةوة دةعمَيكة كة ككومةتى هةرَيم بؤ خؤراك دةيكات، كوردستانة، خؤ دةبَي ئَيمةش بةوة وةربطرين كة 

ثارةكة وةردةطرين وسيستةمَيك دادةنَين ئَيمة واي لَيدةكةين، بة نيسبةت سوليتةى دةواج باسم كرد، 
كيسابي خيتامي با ان كرد، مووضة وةكو عرياق دةبَي، خةريكني كؤمةَلَيك ياسا دةردةكةين لة دمين 
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ةك هةية تايبةتة من و بةرَيز وةديري بادرطاني و سةرؤكي هةيئةى ئيستيسمار و ئةوان ياساي كارة، لَيذنةي
مةمجوعةيةك برادةر لةو لَيذنةيةيرة، ئةوة خةريكني كؤمةَلَيك ياسا بؤ ئةو بابةتة تةنزيم بكةين، بة 

َي نيسبةت وشكة ساَلي كة باس كرا، خؤ ئَيمة ئةو كاتةى بودجةمان ئامادة كردبوو  ئةو بابةتة لة طؤِر
نةبوو، بةآلم ئَيستا ئةو كاَلةتة هاتووتة ثَيش، دةكرَي ئَيمة لةسةر بودجةى وةدارةت يان لةسةر بةشي 
تةوارْي  ئةو كاَلةتانة كة دَيرة ثَيش ئَيمة دةتوانني لةكاتي ثَيويست بريارَيك بدةين بؤ تةئميين ثارةى 

 بكةين، طةمارك و دةرايب و هةرضي كة ثَيويست بؤ ئةو كاَلةتة و هةر كاَلةتَيكي تري تةوارْي  تةئمني
وةردةطريَي تا ئَيستا و تا ئةو كاتةى كة رَيك نةكةوتووين لةطةَل عرياق لةسةر مواردي مالي ئةو ياساية لة 
بةغدا دةرنةضووة لة ثةرلةماني بةغدا، هةموو ئةو ئرياداتانة دةبَي بضَيتة بةغدا، يةكَيك لة شةِرةكاني 

سياديةكة كة بَلَيني نابِرن، ئَيمة ئةوةى كة ساآلنة لةطةَل بةغدا % 01نةك بةس بةردةوامي ئَيمة ئةوةية 
موشكيلةمان هةية دةَلَي نابَي مةبالغي سيادي دياد بكةن بَو بَي تةنسيق كردن لةطةَل ئَيمة، ئةطةر سةيري 

وة، خؤدطة بكةين و بةراورد بكةين، دياتر لة ضوار مليؤن دؤير لة سيادي ديادكرا 2117لةطةَل  2111
بتوانني لةسةر ئةوة رَيك بكةوين ئةوة دةستكةوتَيكي دؤر دةبَي، بةآلم هةتا لة ياساي مةواريدي مالي ئيرشْا  
اهلل لةو ساَلة رَيك بكةوين، لةوَي تةكديد دةكةين كة ئاليةت ضؤن بَي بؤ داناني خةرجيةت بؤ خةرجي 

ى هةموو ساَلَيك بة كةييتي خؤيان مةمجووعة شتَيك سيادي، دةبَي سةقيتَيك هةبَي، ئاليةتَيك هةبَي بؤ ئةوة
بكةنة سيادي و مةبلةغَيكي دؤر لة سيادي دابرَين و تةئسري لة رَيذةى هةرَيمي كوردستان بكات، بة نيسبةت 
ئةوةى مؤبايل باس كرا، ئي نةوت باسم كرد ئَيستا ئي مؤبايل و ئةوانة، بؤ ئاطاداريتان يةك دؤيريش لة 

هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوة نةضووة، ئةوة رَيككةوترَيك هةبووة لة بةيين كؤمثانياي  ميزانيةى ككومةتي
كؤرةك تليكؤم و وةدارةتي دارايي بةغدا كة بة وةجبات ثارةكة بؤيان تةكويل بكات مةمجوعةيةك ثارة 

ة دَي لة لَيرة ئةوان تةكويلي ئَيمةيان دةكرد كة برَيرين بؤ بةغدا، جةنابتان دةدانن هةر تةمويلَيك ك
بةغداوة بؤ ئَيمة دَيت، لة جياتي ئةوةى كة لة بةغدا ئةو مةبلةغة كة بودجةى هةرَيمي كوردستانة بَيتة 
هةولَير، لة موقابيلي ئةوة ئةوان لَيرة تةسليمي ئَيمةيان دةكرد لةوَى لَييان دةبردرا، يةعين موناقةلة بوو 

دابَي، ئةوة نةبووة، ئيرجا وةدارةتي دارايي لة  عةمةليةكة نةك ككومةتي هةرَيم ثارةى لة جياتي ئةوان
بةغدا ثارةكةى بري لة موقابيلي ئةوةى ئةوان لَيرة تةسليمي ئَيمة بكةن، يةك دؤيريش لة جياتي ئةواني 

% 01كرا مةبةستم ئةوةبوو كة ئةطةر بَيت و سيادي و كاكيمةش % 34و % 12نةداوة، ئةوةى كة باسي 
ديادي بكةيرة  2117ن داخيلي ئةو بودجةى كة ئَيمة داخيلي ئةوةمان كردووة بؤ رَيذةى ئَيمة لةوَيية، ببَي

دادةبةدَي، يةعين ئةطةر بةو شَيوةيةي كة عَيراق بؤ خؤي % 34سةرى رَيذةى مووضة خؤراني ئَيمة 
رَيذةكة دياري دةكات ئَيمةش بةو شَيوةية دياري دةكةين، ئَيمة لةطةَل ئةويرة صةيكياتي هةموو 

ان وةكو هي بةغدا بَيت و ئةوةى ئةندام ثةرلةمانة وةكو هي بةغدا بَيت، بةراسس ئَيمة لةطةَل وةديرةك
ئةوة دايرة هةموو وةداييتةكان وةك يةك بن، من دوَييَن باسم لة مةودوعَيك كرد بةرَيزان رةنطة هةندَيكيان 

، بؤ ئاطاداري 091ن يا 011بؤ  291وايان هةست كرد كة مةبةستم كةم كردني صةيكيات بوو، ئةوةى 
بةرَيزتان ئةوة عيالقةى بة بودجة ثالنةوة نية، يةعين مةشاريع دةضَي و ئةو صةيكياتةي تر كة دةدرَي 
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 291ثةيوةندي بة بودجةي تةشغيلي هةية، دَيتةوة فةرةدةن هةدار ديرارت هةية ئةطةر صةيكيةتت 
ئةطةر تؤ دة هةدار ديرارت هةبَي كيساب بكة بة ديرار بوو، بة ضوار وةجبة ئةو هةدارة تةواو دةبَي، بةآلم 

ضل جار تةواو دةبَي، مةبةستم ئةو موقارةنة مالية بوو نةك كةمكردنةوةى صةيكيات، ئَيمة موصريين 
لةوة دةبَي هةيبةتي خؤمان بثارَيزين، وةديري ئَيمة وةك ئةوانة و ئةندامي ثةرلةماني ئَيمة وةك ئةوانة و 

انة، ئةوة دؤر طرنطة لة ناكيةي سياسي و مةعرةويةوة، تا ئَيستا ككومةتى موستةشاريشمان وةكو ئةو
هةرَيمي كوردستان لة هةموو ساآلني رابووردوو خزمةتَيكي طةورةى كردووة بؤ ئةو ناوضانةى كة لة 
دةرةوةى سروورى هةرَيمي كوردستانن، بةراسس سةرةراي ئةو كَيشانةى كة لةسةر بودجة هةمانة، من 

َيم بة بَي موبالةغة نةك دةيان مليؤن بةَلكو سةدان مليؤن دؤير سةرف كراوة بؤ هةموو ئةو دةتوامن بَل
ناوضانة، هةداران كةس مووضةيان لةسةر بودجةى هةرَيمي كوردستان وةردةطرن، موستةمريشة ككومةتي 

دةكرَي تا هةرَيم بؤ ثَيشكةش كردني ئةو خةدةماتانة، دَلرياشم ثاش ئةوةى ئةو كَيشةيانة ضارةسةر 
بودجة ئةوانيش مةفرودة بة ثَيي ذمارةى دانيشتووان دياد بكرَيتة سةر هةرَيم، ئةو كات  041ماددةى 

بودجةى هةرَيم دياتر دةبَي و باشرتيش دةتوانني ئَيمة خزمةتى ئةو ناوضانة بكةين، بة نيسبةت تةرخان 
ي كاكيمة ثارة بؤ كِريين سووتةمةني و كردني ثارة بؤ سووتةمةني راستة، تا سَي ثَيشرت لة دمرى مةصارييت

دابةشكردني بةسةر هاووآلتيان لة ييةن وةدارةتي ئيتيحادي لة بةغداوة جَيبةجَي دةبوو، بةآلم ئةو دوو 
ساَل دةعم بؤ كِريين سووتةمةنى نةماوة، ئةوةى كة ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان دةيكةين لةسةر بودجةى 

كِرين و بة سيعرَيكي هةردان دةدةيرة هاووآلتيان و ديانةكةي تةشغيلي خؤمانة كة سووتةمةني دة
ككومةتى هةرَيم تةكةمولي دةكات، كةتا لة بةغدا بة ئَيمةيان طوت نابَي ئةو دةعمة بكةن، يةعين يةكَيك 
لة ئريشاداتةكانيان، لة رَيرماية ئابووريةكاني ئةوانة ئةوةبوو ، بةآلم ئَيمة هةر جَيبةجَيمان كرد، 

شوَيرةوارةكان كة باس كرا ثَيرج مليار ديرار بؤي تةرخان كراوة، لَيذنةيةكيش تايبةتي بؤ  بةنيسبةت
قةآلي هةولَير دانراوة، ككومةتي هةرَيم بؤ ئيستيمالك كردني خانووةكان بودجةيةكي دؤري سةرف 

نية لةسةر بودجةى  كردووة، ئيرشْا  اهلل ئيهتيمامَيكي دؤري ثَي دةدرَي و ثَيي دراوة بةراسس، فةرمانبةرمان
ككومةت مووضة وةربطرَي و بضَي لة كةرتي تايبةت ئيش بكات، بةآلم هةية فةرمانبةر بووة و 
شارةداييةكي دؤري وةرطرتووة رةنطة ئيجادة بؤ ضةند ساَلَيك وةربطرَي بؤ يةك ، دوو ساَل وبضَيتة كةرتي 

ة ئةو فةرمانبةرانة دةضن كادري بة قابيليات تايبةتي كار بكات، كاَلةتى وا دةبَي هةبَي، ئةوةش دؤرتر رةنط
و خيربةيان هةية، ضونكة ئةطةر بزانن شوَيرَيكي باشرت هةية مةعاشي باشرتيان دةداتَي روودةكةنة ئةو 
شوَيرانة، وةدارةتي تيجارةى ئيتيحادي عادةتةن بةرنامةى وابووة كة دةعم بكات بؤ كةل وثةلي بيراسادي و 

مةى داية، بؤ خؤراك و دةرمان ئةمانة هةموو باسم كرد بؤ بةرَيزتان هةمووي لة ئةم جؤرة شتانة لة بةرنا
بودجةي ئيتيحادي لة فةقةرةى خةرجية كاكيمةكان بودجةى بؤ دانراوة و راثؤرتةكةش هةمووي عةردي 
بةرَيزتامن كرد، بة نيسبةت ضاث كردني كيتابةكاني وةدارةتى ثةروةردة لة دةرةوة ضاثخانةش لَيرة دياد 
بوونة، بة قةناعةتي من ئةطةر لَيرة ضاث بكرَي باشرتة، بةآلم ئةطةر ئةوانةى ئَيرة طرانرت ضاث نةكةن 

 .لةوانةى دةرةوة، سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دؤر سوثاس بؤ بةرَيز كاك سةركيس وةديري دارايي بؤ ئةو هةموو روونكردنةوةية، جوابي دؤربةي دؤري 

ةك ثرسيار مابوو ئةويش ئايا ككومةت ثَيي دةكرَي قةردي كشتوكاَلي ئةم ساَل ثرسيارةكانتاني داوة، ي
 وةرنةطرَيت لةبةر وشكة ساَلي؟ 

 :وةديري دارايي وئابوورى/ سةركيس ئاغا جانَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

كي طةورةى ثاش ئةوةى ئةو وشك ساَلية هاتة ثَيش سةرؤكي ككومةت باسي لةوة كرد كة دةبَي ئيهتيمامَي
ئَيمة بؤ ئةم ساَلة وةكو بةرناجمَيكي سرتاتيجي بؤ داهاتووي كوردستان، بايةخدان بة كةرتي كشتوكاَل بَيت، 

 .من دَلريام لةسةر ئةو ئةساسة ئةوةش جَيبةجَي بكةين
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .شواني وةديري ثالن دانان عثمانكاك 
 :انوةديري ثالن دان/شواني عثمانَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

دؤر سوثاس سةرؤكي ثةرلةمان و دؤر سوثاس بؤ ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان، بةراسس كؤمةَلة مويكةدةيةكي 
دؤر طرنطيان دا، بةآلم ئةمةوَى بة كورتي جوابدةمةوة، ضونكة كاك سةركيس جوابي دؤر لة ثرسيارةكاني 

ةران سةيرم كرد كة هةموويان لةسةر سةكتةرَيك قسةي دةكرد و داوة، سةبارةت بة كؤمةَلَيك ثرسياري براد
هةمووي راست بوو، هةر كةسَيك لةسةر ناوضةيةك قسةى دةكرد و ئةويش راستبوو، بؤية ئَيمة ميزانية 
بةآلنس دةكةين لة بةيين ناوضة و نَيواني سةكتةر، خاتوو نادناد باسي سةكتةري ثةروةردةى كرد من 

دياتري ثَيويستة وةدارةتي ثةروةردة، باسي موكافةدة دةكةن بة تةئكيد موكافةدة تةئيدي دةكةم و % 011
ئيشي خؤي دةكات، موكافةدةش خةدةماتي بةلةديةى لةسةر شانة ثَيويستة ئيهتيمام بة خةدةماتي 

مزانيةى خؤي تةخصيص كردووة بؤ خةدةماتي بةلةدية، كة ذياني رؤذانةى % 93بةلةدية بدات، بؤية 
آلتيان و هةموو ئةو كةسانةى كة داواي لَيدةكات جادةى بؤ قريتاو بكات، ئاوى بؤ رابكَيشرَي، هةموو هاوو

كارةباي بؤ بَي  و شؤستةى بؤ بكرَيت، كةديقةى بؤ بكرَي، ئةويش ثَيويسس ذيانة، باسي وَيراني 
تيمامي تايبةت بة كوردستان كرا ئيهتيمام بة هةندَي ناوضة بدرَي، بة تةئكيد ئَيمة لةطةَل ئةوةيرة ئيه

هةَلةجبة بدرَيت و بة شوَيين ئةنيتالكراوةكان بدرَيت، بةآلم هةمووتان دةدانن كوردستان هةمووي وَيران 
كرا، سةر لة نوَي ئيعادة دةكرَيتةوة لة دواي راثةِريرةوة، تؤ ناكرَي بَلَيم تةنها ناوضةى خؤشراوةتي بة 

ئيهمال دةكةم و ناوضةى سيردي بة نةدةري ئيعتيبار  نةدةر ئيعتيبار وةردةطرم و ناوضةى باَلةكايةتي
وةردةطرم و ناوضةى دةشس كؤية ئيهمال دةكةم، هةموو ناوضةكان بة يةكةوة ثَيويستيان بة ئيهتيمامي 
وةكو يةكة، بةآلم بودجة يةعين رةقةم و ئةو ذمارةية ضؤن تةعامولي لةطةَل دةكةين لة نَيواني 

ا؟ يةكَيك لة ئيشة ئةساسيةكاني ئَيمة كة موناقةشةمان كردووة لةطةَل سةكتةرةكان و لةطةَل ناوضةكاند
ئةبَي موراعاتي ناوضةى مةكروم، بة ثَيي سةكتةرةكان : وةدارةتةكاندا موراعات كردني ئةم سَي خاَلة بووة
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تةوادون بكةين و ضؤن بتوانني بةردةوامي بدةيرة ثرؤذةكان؟ باسي دةعمي ئابوورى كرا، بة تةئكيد 
ش ثَيمان خؤشة دةعمي ئابوورى بكرَيت بؤ هةرَيمي كوردستان و بودجة بةشَيكي طرنطي تةخصيص ئَيمة

بكرَيت، بةآلم ناكرَي ئاوت نةبَي وكارةبات نةبَي و بة تةنها بَلَي ئةوةى دةكةم، رةغمي ئةوة مويكةدةى 
وة بيكةين، بة دا تةصحيحي هةندَيك لة هةَلةكاني رابووردوو كرا2117ئةوةم كردووة لة ميزانيةى 

تةئكيد ئَيمة لةطةَل ئةوة دايرة دةعمي كشتوكاَل بكةين و ميزانيةيةكي باشيش ئةم ساَل تةرخان كراوة بؤ 
ئاودَيري و كشتوكاَل، ئاودَيري و كشتوكاَل وةك يةك سةكتةر سةيري دةكةين، ضونكة ناكرَي كشتوكاَل ثَيش 

مةدمون نية تؤ باسي ئاودَيري نةكةي، ذمارةي ئةو  خبرَيت لة ناوضةيةكي طةرم و وشكدا كة باراني تَيدا
ثرؤذةية ئةم ساَل بؤمان  10ثرؤذانةى كة ئةم ساَل بة نيادين بيكةين لة وةدارةتي سةرضاوة ئاوييةكان 

دا ضوار ثرؤذةى هةبووة، كة باسي يوان و بَيكاري 2111دا كة لة ساَلي 2117تةخصيص كردووة، لة ساَل 
ؤيتيان بةشيان هةبَي لةو بودجةى كة لة هةرَيمي كوردستاندا داندراوة ، يوان دةكةين، ئةوانيش كةقي خ

بةشيان هةبَي، طواسترةوة و طةياندن بةشيان هةبَي، هةموو سةكتةرةكاني تري كوردستان ثَيويسس بة 
ئيهتيمامي تايبةتي هةية، بةآلم ئةولةوياتي ككومةت ض بووة؟ ئةولةوياتي ككومةت بريس بووة لة 

ةكاني كارةبا و ثرؤذةكاني ئاو وخةدةماتي رَيطاوبان و قوتاخبانة و تةندروسس و كشتوكاَل دَيتة ثرؤذ
خوارةوة بؤ يوان، هةتا لة بوارى كؤمةآليةتي لةم وآلتةدا تؤ سةيري وةدارةتي كاروباري كؤمةآليةتي يةك 

اس دةكات خانةى ثري و كؤمةَل ثرؤذةى طرنطي داوا كردبوو و ئَيمة نةمانتواني جَيبةجَيي بكةين، ب
ثةككةوتة لة هةموو شارةكان و قةدا طةورةكاني كوردستان بكرَيتةوة، دروست كردني شوَيين طةجنان لة 
هةموو شوَيرةكاندا، كةقَيس و ثَيويستيشة بؤي بكةين، بةآلم هَيشتا ئاوم بؤ ناوضةي شؤِرش لة ضةمضماَل 

ئةولةويةتةكة بدةمة ئةم سةكتةرة، باسي ثرؤذة دابني نةكردبَيت ناكرَي ئةوة بكةم، دةبَي جارَي 
منوونةى خةستةخانةكةى هَيرا كة بةداخةوة  فؤاد.بةردةوامةكان كرا كة ثارة دووبارة دةبَيتةوة، كاك د

ةوة دةسس ثَيكردووة، بةآلم تا ئيستا تةواو نةبووة بوويتة كةسةري سةر دَلي 2114ضةندين ساَلة لة ساَلي 
وئَيمةش كة داوا دةكةين ئةو موستةشيتاية تةواو بيَب، بةَلَي بودجةى ئةو ثرؤذةية  هةموو خةَلكي سلَيماني

ساآلنة دابني دةكرَي، مةسةلةن ئةم ساَل لة وةدارةتي تةندروسس دةثرسني ضةند ثرؤذةت هةية؟ دةَلَي 
ساَل  ثرؤذةية يةك بة يةك تؤ ساَلي ثار ضةندت سةرف كردووة و ئةم 44ثرؤذةم هةية، ئةم  44مةسةلةن 

ضةندت ثَيويستة؟ بؤية ئةم ثرؤذةية دووبارة دةبَيتةوة، هةر وةكو دوَيين منوونةم هَيراوة لةسةر دانكؤي 
ي جَيبةجَي دةكرَي، لة ساَلي دووةم % 21ساَلة، لة ساَلي يةكةمدا  9سلَيماني، دانكؤي سلَيماني مودةكةى 

ساَل بة ساَل جَيبةجَي دةكرَي، دوَييَن يةكَيك لة جا % 27جَيبةجَي دةكرَي و لة ساَلي سَييةمدا دةبَيتة % 24
ثرسيارةكان ئةوةبوو كة موكافةدات ئةم ثارةيةي بؤيان تةخصيص دةكرَي ئَيمة نايزانني، خؤي كاك 
سةركيس ئةمِرؤ لة رةقةمةكاني كة خوَيرديةوة هي بودجةى ئيستيسماري ئيشارةتي بة بودجةى تةمنيةى 

دةى سَي ساَلي رابووردوودا لة عَيراقدا ميزانيةك تةرخان كراوة راستةوخؤ ئةقاليم نةدا، ضونكة ئةوة لة مو
دةدرَيتة موكافةدةكان و لة رَيطاي ئةجنومةنى ثارَيزطاكانةوة ثرؤذةكان ئيختيار دةكرَيت، بؤية ئيشي ئَيمة 

ني تةنها تةنسيق كردنة، ئةطةر هةَلةيةكي تَيدا هةبَي راستكردنةوةيةتي، ئةطةر نا دياتر ئةجنومة
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ثارَيزطاكان بؤ ئةو ثرؤذة مةكةليانةى كة لة مودةى يةك ساَلدا تةواو دةبَي، ثرؤذةى دؤر طةورة و 
سرتاتيجي تَيدا نية، ثرؤذةى بضووكي تَيداية و خةدةماتةكانيشي هةموومان ئةيبرني لة سلَيماني، لة 

نة تةوةسوع دةكرَي و ثاركَيك هةولَير، لة دهؤك، لة قةداكاندا و بةر دةرطاي ثةرلةمان ئةبيرن و ئةو جادا
دروست دةكرَي، ئةمة ئةو ئيشانة كراوة، باسي مةسةلةى قةردي نَيودةوَلةتي كرا، قةردي نَيودةوَلةتي 
يةكَيكة لة ئيختيصاصاتةكاني وةدارةتي ثالن دانانة، لةوةتي وةدارةتي ثالن دانان داندراوة بة تةنسيق 

، كة هةيئةى تةوةسوعي  ISRBةيةك هةية بة ناوى هةيئةى لةطةَل وةدارةتي ثالن داناني عرياقي، هةيئ
سرتاتيجي ثَي دةوترَيت لة كوردستاني عرياقدا، ئَيمة عودومان هةية و نوَيرةرَيكي ئَيمة لةو هةيئةية دةوام 

بؤ هةرَيمي كوردستان تةخصيص بكرَي، بةآلم % 11دةكات، هةموو ئةو ثارانةى كة تةخصيص كراون ئةبَي 
وب و شَيوادي قةرد ثَيدان لة ييةن وآلتانةوة دؤر سيستةمَيكي رؤتيين بريؤكراسي دؤر درَيذ ئاليةت و ئوسل

مليؤني بةر كوردستان دةكةوَى، ئَيمة  111كة  مليار ونيو دؤيرة 3خايةنة،  ئَيمة لة قةردي يابانية كة 
ئاوى ثَي دةكرَي،  تةنها بؤ دوو سةكتةرمان تةرخان كردووة، بؤ سةكتةري ئاو وكارةبا كة دوو ثرؤذة

ثرؤذةيةكي دؤر طةورةية كة ناوضةي هةَلةجبة بة كاميلي دةطرَيتةوة، هةَلةجبةية و سةيد صادقة و سريوان 
هةمووي يةك ثرؤذةى موتةكاميلة كة ئاوى بؤ بكرَي، مةشروعي ئاوى دووةم ئييترادة و بةشةكةي تري 

 911قةردى بانكي نَيودةوَلةتي هةية كة  دروست كردني مةكةتةي كارةباية لةطةَل ضةند ثرؤذةيةكي تر،
مليؤني بةر كوردستان كةوتووة، دوو سَي ثرؤذةى سرتاتيجي ثَي دةكرَي، يةكَيكيان  79مليؤن دؤيرة لةوة 

ثردَي و ئةوى تريان ثرؤذةكاني ضاككردني هةردوو سةدي دؤكان و دةربةندخيانة، بةو  _رَيطاي هةولَير
ت ضوار ثرؤذةى لةسةر جَيبةجَي دةكةين كة بة ئوميدين، بةآلم هيضيان شَيوة قةردي ئَيران ئةطةر بدرَي

ئةو ثارانة نةهاتووة، ئةم ثارانة دياتر بة موناقةشات و موفاوةدات و كادر كردني ثرؤثؤدةَل و ديراسات و 
لةمانة دانة، من لةسةر مةسةلةى خانوو دروست كردن بة تةئكيد ئَيمة تةئيدي مةسةلةي ثَيداني سوليتةى 

ةقار دةكةين ياخود سردوقي ئيسكانةكةي، بةآلم بة مةرجَيك بة ئاليةتَيك و بة نيزامَيك بكرَيت كة ع
بتوانن هةموو هاووآلتيةك وةك يةك ئيستييتادةى لَيبكةن، دروست كردني خانوو  كاك شَيردَل كةوَيزي 

ناشارمةوة عَيراق ئيشارةتي بةوة دا كة لة عَيراقدا بةرنامةيةكي طةورة هةية بؤ ئةوة، من لَيتان 
نةيتوانيوة بودجةى خؤي سةرف بكات وةكو هةرَيمي كوردستان، هةرَيمي كوردستان بة كوكمي ئةو 
ئةمريةتة و ئةو ئيدارة موناسيبة كة تَيدا هةية توانيوةتي ثارةى خؤي دؤر بة باشي سةرف بكات 

ةكات و ئةو ثارانة كة موقارةنةتةن بة ناوضةكاني تري عَيراق، ساآلنة عرياق ئةو ثارانة خةدن ئ
ئةميرَيتةوة ئةتوانَي دةعمي صردوقي ئيسكاني ثَي بكات دؤر دياتر لةوةى كة ئَيمة دةتوانني بيكةين، ئَيمة 
رةغمي ئةوةش كؤمةَلَيك خانوو و شوقة دروست كراوة، ئةجنامي ئةو شوقة و خانووانة ئةجنامَيكي ئةوتَوي 

خةَلكي كوردستان لة دروست كردني خانوو، بة ثَيي نية لة ضاو يان موقارةنةتةن بة ثَيداويسس 
هةدار خانوو و وةكدةى سةكةنيمان ثَيويستة بؤ ئةوةى بتوانني لة  091ئيحصائياتي ئةوةلي يي ئَيمة 

مودةيةكي دةمةني دوو ساَليدا يان سَي ساَليدا بكرَي ، ئيمكانيةتي هةرَيمي كوردستان ناتوانَي ئةوة 
ونكة موقابيلي ئةوة تةربيةم هةية، خةستةخانةم هةية، رَيطا وبامن هةية، هةمووى جَيبةجَي بكات، ض
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كارةبامان ثَيويستة، ئَيمة ئةم ساَل بةتةنها لة كارةبادا مةمجوعي ثرؤذةكاني كة بؤيامنان ئيعالن كردووة 
مليار ديرارة، ئةوةى لة مةشروعة  421مليار ديرارة، كة ئةوةى تةقدير دةكةين سةريف بكاتن  110

مليار ديرارة، تؤ  ئةم رةقةمانة ئةطةر سةيري بكةين، ئةوة هةموو رةقةمة  911ةردةوامةكانة تا ئَيستا ب
تةفصيليةكانة ئةخيةمة بةر دةسس خوشك و برا ئةندامة ثةرلةمانتارةكان بؤ ئةوةى ئيتيالعي كامليان 

ئيعتيبار هةموو ئةو قسةى لةسةر هةبَيت و لةطةَل لَيذنةى دارايي موناقةشةمان كرد، ئَيمة بةنةدةري 
ئةوانة وةردةطرين، ضونكة هةموو مويكةداتي راس ، بةآلم ضؤن بةآلنس دروست دةكةين لةطةَل ئةو 

ملياري  409مليؤن تةقريبةن،  411مليار  2رةقةمانةى لة يي من هةية؟ رةقةمةكة بريتية لة 
ة بةردةوامةكان، ترليؤنةك و ي رؤيشتووة بؤ ثرؤذ17رؤيشتووة بؤ تةمنيةى عةقاري، ترليؤنةك و 

مليار و رؤيشتووة بؤ ثرؤذة بةردةوامةكان، ضؤن بةآلنسةكةى لة نَيوان ثرؤذة بةردةوامةكان و لة 31200
نَيواني ثرؤذة تادةكاني و لة نَيوان تةمنيةي ئةقاليم،و لة ناو ثرؤذة تادةكاندا ضؤن بةآلنس بكةين لة نَيوان 

تا مويكةدةى ئةوةمان كردووة ئَيمة ضيمان لةناو نووسيوة و لة سةكتةرةكاندا و لة ناو ئةوانيش كة
موكافةدةى هةولَير ضةندة و لة دهؤك ضية و لة سلَيماني ضية؟ سةبارةت بة كَيشةى كؤية راست دةكات 
كَيشةيةك بوو، بةآلم دوو كَيشةكةمان كةل كردووة، كؤية، لةسةر هةولَيرة و لةناو تةمنيةى ئةقاليمدا لة 

هةولَيردا جَيطاي كراوةتةوة و ئيستيحقاقي خؤي بة ثَيي رَيذةى دانيشتوان وةريطرتووة و ، دؤر  موكافةدةى
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دؤر سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوة و وةآلمدانةوةت، سوثاسيش بؤ ئَيوة كة واتان كرد كؤبوونةوةكة دوا 

مانرابوو ئةمرؤ تةواوكردني قسةكان بوو لة راثؤرتي نةخرَيت بة ثَيي بةرنامةكة رؤيشت و هةروةكو دا
لَيذنةي دارايي، و وةآلمدانةوةى لة ييةن جةنابي وةديري دارايي و وةديري ثالن دانان، بةَلَي كاك عادل 

 .نوقتةى نيزاميت ضية؟ فةرموو
 :عادل حممد امنيَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ان باسي ئةوةيان كرد هةندَي ناوضة كة دؤر كاول كراوة لةبةر ضاو دؤر لة ئةندامة ثةرلةمانة بةرَيزةك
ي ميزانيةى ئةم ساَلي بودجةى عَيراق 3ي دةستوورى عَيراقي و لة ماددةى 118بطريَيت، لة ماددةى 

ئةو ناوضانةى كة دؤر كاول كراوة ئةبَي لةبةر ضاو بطَيرَيت لة بودجة سةرفكردندا بؤي، : هاتووة و ئةَلَي
م ئايا ئةو كاولكارييةى كة لة ئةنيتال و لة طةرميانةوة بووة و ئةو كيميابارانةى كة لة هةَلةجبة من ئةثرس

ئاسارةكةى بووة، ئايا هةموو كوردستان وةكو يةكة لةم كاولكارية؟ بؤية ثَيويستة بةراسس يةعين من 
كاول كردنةكة وةكو يةك لةطةَل ئةو رةئيةى جةنابي وةدير نيم  ، كوردستان راستة هةمووى كاولة، بةآلم 

 .نية، هةر ئةو مةبدةئة لة دةستوردا هاتووة و كةقة ئَيمةش لةو ميزانية لةبةر ضاوى بطرين
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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كة هاتيرة باسي كؤبوونةوةى داهاتوو و وةدارةتةكان و وةدارةتي ئاوةدان كردنةوة، تةماشا بكة بزانة 
تةقيمي ثار ساَليش بكة  ، هةر ثار ساَل لةسةر داواي ئَيمة ككومةت  ضةندبوو ئةو ناوضانةى داندراوة؟ و

مليؤن دؤيرى دياتر تةرخان كرد لة بودجة بؤ سةرف كردني بؤ ناوضةى هةَلةجبة و شوَيرةكاني تر و  5
ئةم ساَليش كة هاتيرة سةر ئةوة باسي دةكةين،  كؤبوونةوةى داهاتوومان رؤذي سَيشةممة دةبَيت، هةموو 

كان يةكة يةكة دَييرة سةري، ئيرجا ئةو وةخس ئةو راثؤرتةى لوجاناني فةرعي هةر يةكة بابةتة
راثؤرتةكةى خؤي هةموار بكاتةوة، ئَيستا نووسيويةتي، بةآلم لةبةر رؤشرايي روونكردنةةوكاني جةنابي 

رايةوة و كة هةردوو وةدير كة ثَيويست دةكات راثؤرتةكاني خؤيان كورتر بكةنةوة، ضونكة دؤر شت وةآلم د
هاتيرة سةر وةدارةتةكة دةتوانَيت راثؤرتةكةى خؤي خبوَيريتةوة بؤ دةوَلةمةندكردني و ئيقراركردني ثاش 

، بةآلم ثَيش ئةوةى كؤتايي بة دانيشترةكةمان بَيرم بةياني  10,30موناقةشة، رؤذي سَيشةممة سةعات 
ى لةسةر بكةم، بةآلم كة بةياني دانيشترمان يادي بؤردومان كردني قةآلددَيية، دامرابوو بةياني قسة 6|86

نةبوو كةقي خؤيةتي ئةمرؤ ئاماذةى ثَي بدةين، لَيرةوة سآلو بؤ طياني ثاكي شةهيداني قةآلددة برَيرين 
وةكو سبةييَن  ، كة بووة هؤي ئةوةى دةيان  1616كة لة نةتيجةى بؤردومان كردني شارةكةيان لة ساَلي 

تي شةهيد بن لة سايةي سياسةتي رذَيمي بةعس كة شةِرى بةرثاكردبوو دذي خوَيردكار و قوتابي و هاووآل
هةرَيمي كوردستان، قةآلددَي نةك هةر لةو رؤذةدا، بةَلكو لة ذياني خؤيدا وةكو شارَيكي خؤ راطِر، 
خؤنةويست، هةميشة باجي ئةوةى داوة لةبةرطري كردني طةلي كوردستان لة دذي هةموو ئة سياسةتانةى 

ووبوونةوة، سةدان شةهيدي داوة و لة شؤِرشي ئةيلوول و شؤِرشي تادةشدا هةميشة لة ثَيشةوة كة رووبةر
بووة لة خةبات و بةشدارى كردووة لة هةموو بوارةكاندا، بؤية رَيز و سآلو بؤ هةموو خةَلكي قةآلددي و 

ردستانيش ئارام ئةو دةوروبةرة و هةموو خةَلكي كوردستان دةنَيرين و طياني ثاكي هةموو شةهيداني كو
 .بَيت و جَيطايان بةهةشت بَيت، بةَلَي كوَيستان خان

 :كوَيستان حممد عبداهللَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

جةنابتان سةرؤكايةتي داواتان كرد لة لَيذنةكان كة ثَيداضوونةوة بة راثؤرتةكانيان بكةن، ئايا بودجة 
ئةم ماوةيةش كة دانراوة تا سَيشةممة، ضاوخشانةوة بة  لةسةر ئةو تةوصيات و ئةو شتانةى كة كرا و،

بودجة ناكرَي وةكو ئيشارةمتان ثَيداوة و داوامان كرد؟ يان دواي ئةو كؤبوونةوانة، ضونكة هةفتةى داهاتوو 
 .دةبَي تةصديقي بودجة بكةين، ئةوة ضؤن عيالج دةكرَي؟ دؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ن دةكَيشَيت بؤ دؤر شت، لة نةتيجةى ئةو موناقةشاتانة تَيكةآلوى دؤر شت كرا كة خؤي مويكةدةكةت راما

لة موناقةشةي بودجة دياتر بوو، جَيي خؤي بوو و كةقي خؤيةتي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان ثرسياري 
شة ثَيويست بكات و هةندَي جار ثرسياريشي راستةوخؤ ثةيوةنديشي نابَيت، بةآلم ئاراستة كرا لة موناقة

كردندا، بةآلم موناقةشةكردني بودجة بةو شَيوةية دَيت كة راثؤرتةكان هاتووة، راثؤرتي لَيذنةى دارايي 
بةتايبةتي بة تَير وتةسةلي بوو و دؤربةى دؤري ئةندامان ثشتطرييان لة راثؤرتي دارايي و ئابوورى كرد 
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بؤ تةقيم كردني بودجة، دؤربةى دؤري  سةبارةت بةوة، كةواتة راثؤرتي دارايي و ئابوورى دةبَيتة ئةساسَيك
نوقاتةكان لة راثؤرتي دارايي و ئابووريدا هاتووة و روونكردنةوةى لة ييةن جةنابي وةديرةوة كرا و دؤر 
داواكارى لة ييةن ئةو لَيذنةيةى كة هاتبوو و ئَيوة ثشتطرييتان لَيكرد ثةسرد كرا، لةوانة بودجة تايبةت بؤ 

ةسةر داواي ئَيوة بوو، لةوانة موافةقةت كرا لةسةر سوليتةى عةقار كة داواكاري ئَيوة دةسةآلتي قةدا داندرا ل
بوو، لةوانة دؤر ثرسياري تر كة بؤ ئاوةدانكردنةوة رةضاوى كرد و دوا برياريش وتي بؤ ئَيوةية، بةآلم 

بَييرة موناقةشة دوا بريار بؤ ئَيوةية، ئةطةر : هةندَي شت هةية دةبَي ئةوانيش موافةقةت بكةن كة دةَلَي
مةنتيقي تَيدا نية ئةو بِريارة، مةسةلةن ، ئةطةر بَيتة ئَيرة موناقةشةكردن لة نةقلي ئةبواب، ئةوة 

ئةطةر بِريار دةدةن مانيعمان نية، : دةسةآلتي تةنيتيزية، ئيشي ئَيمة نية جةنابي وةدير لوتيتي كرد دةَلَي
يش وكارى جَيبةجَي كردن وةكو ئةوةية ككومةت بةآلم ئةطةر بَيتة سةر كةقيقةت ئةوة تةدةخولة لة ئ

بَيت و تةدةخول بكات لة داناني ياسا و بطؤِرَي بة هيين خؤيةوة، دؤر مويكةداتي تريش وةآلم درايةوة و 
ئةوةى تر دةمَيرَيتةوة كة لةسةر ئةبواب و سةرفةكة خؤ ئةوة ئةرقامة و ثارةيةكة تةكديد كراوة لة 

شةوة ككومةت وةفدي ضوويتة بةغدا وموناقةشةي كردووة و سةرفياتي داناوة بةغداوة و ئةوةندةية، لَيرة
و نةفةقاتي خؤي دياريكردووة و نةفةقاتي ئيستيسماري دياري كردووة و رَيذةكةى هني كراوة 
وعةجزةكةشي تةكديد كردووة بؤ ضي عةجزي هةية؟ كيساباتي خيتامي كة وةعدي دا بؤمان برَيرَي 

وو و لة راثؤرتي لَيذنةشدا هاتبوو، ئةوةش كةواتة ئيقرار كرا، لةو كيساباتة خيتامية ئةوة داوايةكي ئَيوة ب
دةردةضَيت سةرفياتةكان ضي بووة؟ ئةو عةجزةش لةبةر ضي هةية؟ ئةوة هةمووي روون دةبَيتةوة لة 
 داهاتوودا و ئَيستاش ككومةتى عَيراق ئةو ميزانية تةكميلة دةكات، هةم عيجزةكة كةم دةبَيتةوة و

هةميش بةشَيك لة ئيستيسمار و ثةرةثَيدان و ئاوةدانكردنةوة دياتر دةكات، من نوقتةكم رةنطة دؤر باس 
دؤيرة، جةنابي وةديريش وتي ئَيمة 51كرا، بةآلم ثَيم واية دياتر رووني بكةيرةوة، مةسةلةي نرخي نةوت 

داندرا،  8001ي ثارةكةوة بوو دؤير بَيت و كةم بوويتةوة، نرخي نةوت كة ساَل 45ئيختيارمان كردبوو 
ئةو عةقدانةى كة ككومةتى عَيراق لةطةَل شةريكاتي نةوت كردوويةتي لةبةر رؤشرايي عةقدةكان خؤ 

ةية ساَلَيكي 112ية، خؤ رةنطة ثارةى ئةو 112يةكسةر ثارة نادرَيت، ئَيستا ئةمِرؤ نووسراوة بةرميل بة 
بةجَيي دةكرَيت، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةو ثارةى كة دَي  تر بَيتة سةر خةديرة، ئةو عةقدانةى كؤنرتة جَي

لة نةتيجةى ديادبووني نةوت بؤ كوَي دَي؟ ئَيمة كصةمان تَيداية و دَيتة ككومةتى فيدراَل، ئةو سي مليار 
يان ضل مليار دؤيرةى كة ئَيستا دياد هةية لة بانكي مةركةدي عَيراقي، ئةوة هي هةموو ميللةتي عَيراقة 

ي دانابَي، ديادةكة نافةوتَي، بةدةليلي ئةوةش كة  20ي دانا بَي يان 51تيجةى ديادبووندا هاتية، ئةوة لة نة
نافةوتَي، ضةندين جار ككومةتى فيدرال ئيعالني كردووة ئةوةندة ثارةمان ديادة، لةبةر رؤشرايي ئةو 

كميلي، هةموو دةوَلةتَيك ديادةيةش ئةو ميزانية تةكميلية خؤ هةموو ثارةكة ناخةنة ناو ميزانيةى تة
ثَيويسس بة ثارةى ئيحتيات هةية، ئيحتياتي مةركةدى و ئيحتياتي ئيتيحادي، ئةو ثارةية بةشَيكي دةضَيتة 
ئيحتياتي ئيتيحادي بةشَيكيش لةبةر ثَيداويسس ميللةتي عَيراق و هةرَيم و ثارَيزطاكان و بةغدا دةخيةنة 

لةن تةدةخوم هةية، تةدةخوم لةوةدا هةية نرخي دؤير كةم سةر ميزانيةى تةكميلي، لةبةرئةوةى ئةوة
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بؤتةوة كةواتة تؤ قودرةى شريائي دؤير كة كسيب دةكرَي بة ئةوةندة، قودرةى شرائيةكةى كةمرتة لةوة 
كة بتوانني، بؤية ميزانية تةكميلةكة لةبةر دوو روو ثَيويستة، يةكَيكيان بؤ ئةوةى مووضة دياد بكرَي و 

ياد كرد، يةكَيكيان بؤ ئةوةى ئةو مةشاريعانة كة لة دةرةوة كةرستة دَيرن، ئةو كةرستانة مووضةكةشيان د
نرخي بةرد دةبَيتةوة، بَيجطة لةوةشدا بةشَيك رَيذةيةك تةرخان دةكرَيت بؤئةوةى ثةرةثَيدان بة 

رَيت لة ئاوةدانكردنةوة بة مةشاريعي ئيستيسماري دياد بكرَيت وةكو ئاماذةش ثَيكرا كة تةوةقوع دةك
، ئومَيد دةكةم كة لة رؤذي 8002مليار دؤير لة ساَلي  3هةدار مليؤن دؤير بطاتة  200مليارةك و 

سَيشةممة لَيذنةى دارايي بةردةوام دةبَيت لة بةدواداضوونيدا لةطةَل لَيذنةكاني تر و دةكةويرة سةر 
ويكةداتتان هةبَي دةخيةيرة روو موناقةشة كردني فةقةرة بة فةقةرة، يةعين وةدارةت بة وةدارةت، ضي م

و موناقةشةي دةكةين و خاَل بة خاَل ئيقراري دةكةين ئيرشْا  اهلل، ثاش ئةوةى لَيذنةى قانونى ثرؤذة 
لَيرة : ياساكة دةخوَيرَيتةوة و ئَيمة هةدةفمان ئةوةية هاوكار بني و كةم و كورتيةك نةهَيَلني، وةكو ومت

و مبانةوَى دذايةتي بكةين، نةخَير ئَيمة دةمانةوَى ئةطةر كةم وكريةك دانةنيشتني جيهةتَيكي موعارد بني 
بيَب دةستريشاني بكةين بؤ ئةوةى ككومةت رةضاوي بكات و ضارةسةري بكات و داواكاري خةَلكيش 
بطةيررة ككومةت لةبةر رؤشرايي ئةو داواكارييانة، موناقةشامتان بةو شَيوةية بوو تةئمني و دابيركردني 

 خةَلكيش ئةوةية كة ئَيوة باستان كرد و يةكة يةكة روونتان كردةوة دةستتان خؤش بَيت و دؤر ثَيداويسس
سوثاستان دةكةم، سوثاسي هةر ضوار وةدير  و بريكاري وةدير دةكةم كة لةطةَلماندا سةبريان هةبوو و تا 

ةوة ئةو دوو، سَي رؤذة ، بؤيةش دةَلَيم سَيشةممة بؤ ئ10,30دانيشتين داهاتوومان رؤذي سَيشةممة سةعات 
 .طيتتوطؤ بكرَيت لَيذنةكان لة بةيين خؤياندا، كؤتايي بة دانيشترةكةمان دَيرني دؤر سوثاس و بةخَير بَين
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