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 ( 18)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 12/4/1002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     82/7/8002رَيكـةوتي   شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (10ر30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    اني عَيراق كوردست

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (18)دانيشتين ذمارة 

 :ربةرنامةي كا
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 دا 7/8002/ 82كـةوتي  ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي رَي(10ر30)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (18)

 :بةم شَيوةية بَيت

عَيراق و ياساكةي، كة  –بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو وطيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
  .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةى كار .انيشتنةكةمان دةكةينةوةدستان، دبة ناوى طةىل كور

ى  1228ى هةموار كراوى ساَلى ( 1)لةثةيِرةوى ناوخؤى ذمارة  80ى مادة (1)بةثَيى حوكمةكانى بِرطةى 
دةستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةن بِريارى دا بةرنامةى كارى , عَيراق_ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان

ى ثَيشنيوةِرؤى رؤذى سَي شةممة  11,10َلبذاردن لة كات ى خوىل دووةمى هة(18)دانيشتنى ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت 82/7/8002رَيكةوتى 

كة , عَيراق و ياساكةى –بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طيتتوطؤكردنى بودجةى هةرَيمى كوردستان  -1
 .لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

, زؤر بةخَيربَين سةرضاو, يرة بةِرَيزةكان و بريكارى وةزارةتى دارايى دةكةمسةرةتا زؤر بةخَيرهاتنى وةز
داوا لة ليذنةى دارايى دةكةم بَين , بةردةوام بن لةطةَلمان لةسةر طيتتوطؤكردنى بودجةى هةرَيمى كوردستان

ذنةى دارايى خوشك و برايانى بةِرَيز ئَيمة لة دانيشتنةكانى ثَيشوو راثؤرتى لي, لةشوَينى خؤيان دابنيشن
, دواتر راى وةزارةتى دارايى و ئابوورى و لةبةر رؤشنايى موناقةشاتى ئَيوة و موداخةالتتان, خوَيندرايةوة

لةبةر رؤشنايى ئةو طيتتوطؤية و ئةو , ئةمة ضةند هةفتةيةكة ئةم ثِرؤذةية لة موناقةشةكردنداية
رى دارايى و بةِرَيز وةزيرى هةرَيم بؤ قسةكانى بةِرَيز وةزي, دانيشتنانةى كة كرا لة هؤَلى ثةرلةمان

ثاش ئةو هةموو , زؤر مةسةلة الى ئَيوة روون بؤوة, هةروةها بةِرَيز وةزيرى ثالندانان, كاروبارى دارايى
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كة لةاليةن ئةو وةزيرة بةِرَيزانة , طيتتوطؤية ضةند مةسةلةيةكى طرنط تةسبيت كرا لةاليةن حكومةتةوة
مةسةلةى قانونى دةسةاَلتى , يةكةم مةسةلة, بوو بةبةشَيك لة ميزانيةكة, تةسبيت كرا, تةمسيليان دةكةن

واتة دةسةاَلتى , جَيبةجَيش كرا, ئةوة قبوَل كرا و, كة بةثَيى ياساكةى دةبواية سةربةخؤ بَيت, دادوةرى بوو
, بوو كة ئَيوة داواتان كرد سوليتةى عةقار, دووةم مةسةلة, بودجةيةكى تايبةتيان هةية, بودجةى دادوةرى

ثارةيةكى ديارى بؤ تةرخان دةكرَى و جَيبةجَى دةكرَى , ئةوةش قبوَل كرا و, كة دةبَى عةقار بدرَيـت
مووضةى فةرمانبةرانى , كة طيتتوطؤى لةسةر كرا يةكسانى مووضة بوو, سَييةم مةسةلة, لةاليةن حكومةت

نوَينةرانةوة ياساى تايبةتى بؤ  كة لةاليةن ئةجنومةنى, هةرَيمى كوردستان و فةرمانبةرانى هةموو عَيراق
ئةوةش لةاليةن حكومةتى , ئةوانى كةم مووضةن, دةرضووة بؤ بةرزكردنى مووضةى فةرمانبةران

لةزووترين كاتدا لةطةَل بةغدا , هةرَيمةوة لةطةَل نوَينةرةكانيانةوة كة لَيرة دانيشتوون هاتة قبوَلكردن و
ئَيرةش مووضةى , ةكةميلية رةضاوى ئةوة دةكرَيـتتةنسيقيان هةية بةو ثارة زيادةى كة بودجةى ت

مووضةى , ضوارةم مةسةلة, فةرمانبةرةكان دةبَى هةمووى وةكى مووضةى فةرمانبةرانى عَيراق بَيت
هةم ئةوانةى ثَيش , كة بةشَيكى زؤر لة خانةنشينانى كوردستان كَيشةيان هةية, خانةنشينى كوردستانة

زؤر طرفتى , زؤر كةم مووضةيان بؤ ديارى كراوة, كانيان زؤر زياد كراونراثةِرين خانةنشني كراون كة كَيشة
حكومةت موافةقةتى , هةم ئةوانى تريش كة فةرقى هةية لة مووضةى خانةنشينيةكانيان, ديكةيان هةية

, يةكسان دةبن, كرد هةردوو وةزيرى دارايى لَيرة كة ئةوةش وةكو بةغدا بَيت لَيرة لة ثةيوةندى بن
بؤ ئةوةى ئةو زوَلمةى , خانةنشينى طشت عَيراق يةكسان دةبن, انى الى خؤمان يةكسان دةبنخانةنشينةك

ناوضةيةكى زؤرى , وشكةساَلية, مةسةلةيةك هةية ئَيوة باستان كرد/ ثَينجةم, كة هةية لةسةريان نةمينَى
يان ضؤَل بكةن و طوندةكان, كة بؤتة هؤى ئةوةى كة خةَلكانَيكى زؤر لةالدَييةكان, كوردستانى طرتؤتةوة

ئةمةش حكومةت لةو ميزانيةي كة ثَيى دةَلَين ميزانيةى تةوارئ , لةسةر كَيشةى ئاو, رووبكةنة شار
ئيهتيمامَيكى , هةروةها لةو ثارةى كة لة ميزانيةى تةكميلى ديارى كراوة بؤ كوردستان, رةضاوى دةكات
طةَل جةنابى سةرؤكى حكومةت و جَيطريةكةى بةاَلم دوَينَى لة, ئيعالن كرا لةالى حكومةت, زؤرى ثَيدةدات

كة هةرضيان بؤ بكرَى بؤ رووبةِروو بوونةوةى ئةو وشكة ساَلية و هاوكارى كردنى ئةو , ئاماذةيان بةوة كرد
ئةطةر بةشيشى نةكرد , ض لة بودجةى تةكميلةيى كة دَينت, ض لة بودجةى تةوارى, خةَلكةى كة دةيكةن

ضونكة مةسئوليةتى , داواى هاوكارى لةوانيش دةكةين, تى عَيراقئةوكات ئَيمة روودةكةينة حكومة
بةاَلم ئينشااهلل حكومةتى خؤمان دةتوانَيت بةو ئيمكانيةتييةى كة هةيةتى رووبةِرووى ئةوة , ئةوانيشة
بةشَيكى طرنطى ميزانيةكة تةواو بوو بة موافةقةتى حكومةت لةسةر ئةو مةسةلة طرنطانة كة , ببَيتةوة

, سةرؤكايةتى هةرَيم, بةشةكةى ترى ميزانية كة بريتية لة ميزانيةى وةزارةتةكان, كردئاماذةم ثَي
ئةمةش ئةمِرؤ طيتتوطؤى لةسةر , ثةرلةمانى كوردستان, وةزارةتةكان, سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

كة باسى ئةطةر رةبتى هةبَيـت بةميزانةى هةر يةك لةو بابةتانةى , ئةو مةبدةئانةى كةباسم كرد, دةكةين
بؤية ئَيستا من داوا لة ليذنةى دارايى دةكةم دةست , كةمى دةكات و زيادى دةكات, دةكةين رةنطى دةداتةوة
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مةسةلةن , ثَيشم واية ئةوةى تايبةمتةندة بة مةسةلةكة قسةى بكات, ثَيبكات بة موناقةشةكردنى ئةو بةشة
ئةوانةى كةبةدواداضوون , راثؤرتيان هةبَى ليذنةى ئاوةدان كردنةوة مةفروزة, وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة
نةك بَيتة سةر , قسةكانيان لة حدودى ميزانيةى ئاوةدان كردنةوة بَيت, لةسةر قسةكانيان بكةن

يةك , كامتان بؤ مبَينَى, يةعنى تةحديد بَيت, ئةوة ثَيرى باس كرا, مةسةلةيةكى تر ئةوة دوَينى باس كرا
زؤر لة برادةران باسيان لةوة كرد , هةبوو كة ثَيويستة باس بكرَى تةبعةن مةسةلةيةك, نوقتةى ترم هةية

هةمان ميزانية نيية كة حكومةتى هةرَيم تةقدميى , كة ئةو ميزانيةى كة لة عَيراق تةرخان كراوة بؤ ئَيرة
من بةش بةحاَلى خؤم , ثَييان وابوو مليارَيك دؤالر فةرقى هةية, ئةرقامةكانيان فةرقى هةية, كردووة
بؤ , بةاَلم داوا دةكةم ئةطةر وةزيرى ثالندانان ئةو شتةتان بؤ روونبكاتةوة, ريدا ضوومةوة كة وانييةبةسة

ئةطةر هةبَيت ئةوة ئةو كات ثرسيارةكان ئاراستةيان , ئةوةى التان روون بَيت كة هيض فةرقَيك نيية
ثَيش ئةوةى دةست , ح بكاتبةاَلم ثَيشرت كاك عومسان ئةطةر ئةوةى شةر, هةرسَى وةزير لَيرةنة, دةكةين

 .فةرموو, سوثاسى دةكةين, بةبةرنامةكةمان بكةين
 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لة وةقائيعى عَيراقى تةبعةن نةشر كراوة, مواَلحةزةكة لةسةر ئةوةى كة لة ميزانيةى عَيراقةوة هاتووة

ئةوةى كاك سةركيس خوَينديةوة ئةو رؤذة , يان كرد ئةمة خةلةلَيكةفةرقَيك هةبوو برادةران تةصور
ئةو رةقةمة , هةزار دينارة 417مليؤن و  427مليار و  520ترليؤن و  5ميزانيةى هةرَيمى كوردستان 
ئيشكالةكة لة , يةك ئيشكال هةية, ئةو رةقةمة بزةبت تةواوة, هاتووة 15بةثَيى ميزانية كة لة الثةِرةى 

من إمجال % 14حتدد كل احلصص من اقليم كردستان بنسبة )كة هاتووة ئةَلَى  7فةقةرةى  14مادةى 
ترليون و  5امللحقة من هذا القانون الذي متثل مبلغا ََ مقداره , النفقات احلاكمة( د)النفقات مبينة يف جدول 

بني الوزارة املالية و صة إ ا بدد التااور و التنسي  احل هصرف بهذالمليون على ان يتم  754مليار و  422
, ة كة نةفةقاتى حاكيمةية(د)ئةمة باسى جةدوةلَيك دةكات جةدوةىل , (الوزارة املدنية يف اقليم كردستان

, نةفةقاتى ئيستريادى تاقةى كارةباية, تةحديدى كردووة نةفةقاتى حاكيمة ضيية؟ نةفةقاتى حةجة
ترليؤن و  5كة هةمووى , عةدةدى سوكانة, قودةئيستريادى و, نةفةقاتى دةعاوى حةىل نيزاعاتى مولكيةية

برادةران وايان حيساب كردووة كة ئَيمة ئةو , مليارة لةم مةبلةغة 225حةصةى ئيقليم , مليارة 422
مواديى , ضونكة لةاليةن عَيراقةوة سةرف دةكرَى, فيعلةن ئَيمة وامان كردووة, مان حيساب نةكردووة 225

بةاَلم , ئةوانةى كة باس كرا هةر هةمووى لة عَيراقةوة سةرف دةكرَىغيزائى خؤتان دةزانن دةرمان و 
ويستم ئةمة بؤ برادةران و , ئةم ثارةية داخيلى ميزانية نابَيت, بةشى هاوواَلتى كوردستانى تَيداية
مليار ئةوة ميزانيةى  520ترليؤن و  5كة ئةم رةقةمةى كة هاتووة , ئةندامانى ثةرلةمان روون بكةينةوة

ئةويش كةئةو رؤذة , يةك ئيشكال هةبووة, كة ئةو ميزانية لة بيدايةت هاتووة, كوردستانة حةقيقى
, ميزانيةمان ئامادة كردووة لةسةر ئةساسى ئةو ميزانيةى كة موصادةقةكرا لة مةجليس وزةراى عَيراقةوة
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, فةرقى كردووةمليار  102, لةناو ثةرلةمان ميزانيةكة تؤزَى زيادى كردووة, كة رةوانةى ثةرلةمان كرا
 .زؤر سوثاس, تةعديل كردةوة كة ئةويش بؤ زيادةى مووضةية لةاليةن برادةرانى وةزارةتى داراييةوة 102

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ليذنةى دارايى , ئةطةر ئةو بابةتانةى كة خوَيندرايةوة ليذنةى تايبةت راثؤرتى نةبوو, كاك دلَير

 .فةرموو, كةس مواَلحةزاتى بَلَيت مواَلحةزاتى خؤى بَلَيت ثَيش ئةوةى
 :دلَير امساعيل حقى شاويس. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ياخود وةزارةت بة وةزارةت بيخوَينينةوة بزانني ضةندى بؤ تةرخان , ئَيمة ثَيمان ضاكة دةزطا بةدةزطا

 .باش, بةنسبةت بودجةى تةشغيلى و بودجةى ئيستسمارى, كراوة
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى ), (ى بودجةى تةشغيلى% 0,25كة دةكاتة  75888/ ةرَيمسةرؤكايةتى ه)

 57202/ ئةجنومةنى نشتيمانيى كوردستان), (بودجةى تةشغيلى% 1,15كة دةكاتة  57202/ وةزيران
 (.بودجةى تةشغيلى% 1,15كة دةكاتة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ريئاسةتى هةرَيم و ئةجنومةنى , ثؤرتيان نةبَيت ليذانةكانرةنطة را, كاك دلَير ئةو سَيية بةيةكةوة بَيت
مواَلحةزةتان هةية وةكو , ئةطةر خؤتان رةئيةكتان هةية لةسةرى, (كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران
 .بؤ ئةوةى ئةطةر كةسَيك مواَلحةزةى هةبَيت موناقةشةى بكةين, ليذنةى دارايى لةسةر ئةو سَى بابةتة

 : ل حقى شاويسبةِرَيز دلَير امساعي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هيض تَيبينى ترمان دةربارةى , ئَيمة وةكو ليذنةى دارايى جطة لةو تَيبينيانةى كة لةراثؤرتةكةمان هةية
 .زؤر سوثاس, ئةمانة نيية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 فةرموو, كاك بارزان, كةس مواَلحةزةى هةية لةسةر ئةو ميزانيةى

 :ن عبداهلل نصراهللبةِرَيز بارزا
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيشنيار دةكةم ياسايةكى تايبةت لةثةرلةمانى كوردستانةوة دةربضَيت كة تةحديدى صاَلحيات و 
 .زؤر سوثاس, زةوابتى سةرفى بودجةى هةرضوار دةسةاَلتةكة لةهةرَيمى كوردستان بكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيروان, ئةوة تةرح بكة, انونى ميزانيةئةوكاتةى هاتينة سةر ق
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 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر مةجال بَيت باسى , هةندَيك مواَلحةزةم هةية, لةسةر ميزانيةى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان
كة , حةرس شةرفَيكمان هةية ئَيمة لةو ثةرلةمانة, مةعلومى جةنابتانة, حةرسى شةرف, بةنسبةت, بكةم

, بةجلى كوردى ماوةيةكة خزمةت دةكةن لة ثةرلةمان, سيماى كوردايةتى و خةبات و تَيكؤشانيان ثَيوةديارة
لةبةر ئةوةى ماوةيةكى , بةاَلم تا ئَيستا ئةوةى مةعلومامت هةية ميالكيان تةسبيت نةكراوة لة ثةرلةمان

ئةمة , سة داوا دةكةم كة ئةو ميالكة تةسبيت بكرَى لة ثةرلةمانئيشةكةشيان قوِر, دوور و درَيذيشة لَيرةن
لةو رؤذةى كة تةعيني بووينة راتبَيك وةردةطرن كة ئَيستاش , ئةوةى من مةعلومامت هةية/ دوو, يةك

بؤية حةز دةكةم لة ميزانيةى ئةجنومةنى , هةمان راتب وةردةطرن كة هيض زيادةيةكى بةسةر نةكراوة
بؤ ئةوةى ئةوانيش وةكو خةَلكانى تر مةمشول بةو , ان ئةو مةسةلةية تةسبيت بكرَىنيشتيمانيى كوردست

 .زؤر سوثاس, زيادةية بن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو, ئةوةى دةيةوَى قسة بكات, ناو دةنووسم
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةبارةت , زؤربةى ثةرلةمانتاران لةطةَل ئةوةداين, نى نيشتمانيى كوردستانسةبارةت بة ميزانيةى ئةجنومة
وةكو , بة مووضة و دةرماَلةى ثاساوانانى ثةرلةمانتاران كة لةوةزارةتى داخلية بؤيان سةرف دةكرَى

, ثةرلةماناتى دونيا لة ميزانيةى وةزارةتى داخلى بطواسرتَيتةوة بؤ سةر بودجةى ثةرلةمانى كوردستان
استى ئةو ثةرش و باَلويةى ئَيستا هةية سةبارةت بة وةرطرتنى مووضة لةاليةن ثاسةوانانى ئةندامانى بةِر

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى تةالفى بكرَين و مةسةلةكة جَيطاى خؤى بطرَيـتةوة, ثةرلةمان
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تة هؤى ئةوةى بَلَين ئةندامانى بؤ ئةوةى ئةو قسانةى كة دةكرَى نةبَي, هةر مواَلحةزةيةكة دةيدةم
ئةوة موناقةشةى ميزانيةى ثةرلةمانة لةبةر ئةوةى , ثةرلةمان بةس موهتةمن بة حةرسى شةرفى خؤيان

بؤ رةئيى , ئةوة موناقةشةى ثةرلةمانة, بضينة سةر وةزارةتى فالن باس دةكرَيت, زؤر تةبيعية موحةدةدة
ئةوةى زؤر تةبيعية باس لةو بابةتانة بكرَينت كة لة  لةبةر, ئةوانةى كة موتابةعة دةكةن و دةنووسن

 .سؤزان خان فةرموو, ميزانيةى ثةرلةمان باس كراوة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثاسةوانةكانى ئَيمة بةِراستى موعاناتيان , ثشتطريى لَيدةكةم, لةسةر هةمان رةئيى كاك كةرميم/ يةكةم
خاَلى , ئةطةر خبرَيتة سةر ثةرلةمانى كوردستان ئةو موعاناتةيان لةكؤَل دةبَيـتةوة, رطرتنهةية لة راتب وة
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هةر ئةوةندة , بةاَلم طرنط ئةوةية ضؤنيةتى صةرف, ئَيمة طرنط نيية باس لة رةقةمةكان بكةين/ دووةم
 .زؤر سوثاس, طرنطة لةالى ئَيمة

 :ثريَوت خضربةِرَيز سارا 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, هةزارةكة 100كة زيادةكة ثةرلةمان دةيدات , قسةكةى منيش ثةيوةندى بة مووضةى ثاسةوانةكان هةبوو
يان بؤيان ضاك دةكرَي؟ ئةوانيش مشولي ئةو زيادةية بكةن كة , بةاَلم ئايا هةر بةردةوام دةبَيـت
 .وثاسزؤر س, ضونكة ئةوان زيادةكة مشوىل نةكردبوون, فةرمانبةران بة طشتى وةرى دةطرن

 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

جَيى خؤيةتى خؤى و هةموو , لةسةر ئةو بنةمايةى كة ثةرلةمانى كوردستان دةسةاَلتَيكى سةربةخؤية
, بؤية منيش ثشتطريى ئةو ثَيشنيارة دةكةم, ئةوانةى ثةيوةنديان بة ثةرلةمان هةية سةربةخؤ بَيت

هةر هةمووى سةر , حةرس شةرفةكامنان, كة ثاراستنى ثةرلةمانيش دةكات تةنانةت ئةو هَيزةى
 .زؤر سوثاس, بةثةرلةمانى كوردستان بَيت

 :سعيد مةمخورى طاهربةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شتَيكى زؤر , كة باسيان لة مةسةلةى ثاسةوانةكان كرد, منيش ثشتيطرى ئةو برا و خوشكة بةِرَيزانة دةكةم
ئةطةر ثةرلةمان نةتوانى دييتاع لةحةقى خؤى و دييتاع لة حةقى ئةو خةَلكة بكات كة لةطةَلى , اساييةئ

, خاَلَيكى تر ئةوةى كة من تَيبينى دةكةم, ئةوة خاَلَيك, ناتوانَى دييتاع لة حةقى ميللةتةكةش بكات, داية
كة داوا , ة موعاناتةكة دةزاننيبؤية ئَيم, بةِراستى زؤرجار واية كة بةسَى مانط جارَيك راتب وةردةطرن

ثَيشرت ئَيمة ثِرؤذة ياسايةكيشمان داوا كردبوو دامان بة , دةكةين بطةِرَيتةوة سةر ثةرلةمانى كوردستان
حةقة لَيرة ئَيمة , وابزامن سةرؤكايةتى دايتة ئةجنومةنى وةزيران, سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

ئةو مةسةلةية بكةينة واقعَيك و بيطةِرَينينةوة سةر , لةطةَل نوَينةرانى حكومةت طيتتوطؤ بكةين
, هةم دايان مبةزرَينَيت, سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةسةاَلتى ئةوةى هةبَيت, سةرؤكايةتى ثةرلةمان

ئةوةى تَيبينى دةكرَى تا ئَيستا ئةوانة خزمةت طوزارى , طؤِرانكاريةكانيش هةمووى لةثةرلةمان بَيـت
مةسةلةى تةقاعوديش ئةو خزمةتةيان بؤ , بؤية ئةطةر بَينةوة ئَيرة باشة, ئةندامانى ثةرلةمان دةكةن

 .لةطةَل رَيزمدا, كة دةيكةن, حيساب بكرَى
 :زازبةِرَيز عونى كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ئةوةندةى تةئكيد, دووبارةى ناكةمةوة, برادةرانى ثَيشى من كرديان, ئةو قسانةى كة بةنياز بووم بيكةم
 .زؤر سوثاس, دةكةمةوة ثاسةوانةكامنان مةعاشيان لة ثةرلةمان وةربطريَى
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 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثةرلةمان دةسةاَلتَيكى , منيش بةهةمان شَيوة تةئكيد لةسةر ئةو زةمينانة دةكةمةوة كة باسيان كرد
زؤر , سةر بةهيض اليةنَيكى تر نةبَيت, خؤ بَيتسةربةخؤية مةفروزة هةموو دام و دةزطاكانى سةربة

 .سوثاس
 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خاَلَيكى , ثشتيطرى ئةو اليةنة دةكةم كة فعلةن ميالكيان يةكاليةن بكرَيتةوة, من دةربارةى حةرسى شةرف

حةرس , ضؤن ثَيك هاتووة, كهاتةكانى ئةو ثةرلةمانةبةهةموو ثَي, كة هةمةرةنط بن, تر ئيزافة دةكةم
دةربارةى مووضةى حةرسى , بةهةموو رةنطةكان بَيـت, شةرفةكانيش فعلةن ثَيكهاتةكةى ثَيوة ديار بَيت

, خؤ ئةوانيش بةدةر نابن لة مووضة خؤرانى ترى كوردستان, بةثَيى هاوثيشةكانى خؤيان ضؤنة, شةرفيش
 .سوثاس

 :يل تاَلةبانىنورى مج. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةندَيك , من داوا لة بةِرَيز وةزيرى دارايى دةكةم كةوا بؤ زياتر بةرضاو روون كردنى ئةندامانى ثةرلةمان
سةبارةت بة شَيوةى سةرف كردنى ئةو ثارانةى كة بؤ ئةم سَى دامةزراوة , زانيارى زياتر خباتة بةرضاومان

 .سوثاس ,سةرةكيية تةرخان كراوة
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةهةمان كاتدا داوا دةكةم حيماييةى , منيش تةئيدى ثَيشنيارةكةى كاك شَيروان و كاك كريم دةكةم

من لَيرة , ثرسيارَيكيشم هةية, يةعنى هةروا نةمَيننةوة, ثةرلةمان ئةوانيش ميالكيان تةسبيت بكرَى
بةاَلم , مليار و كةسر 73ئةو ئيعتيماداتانةى كةهةيبووة , بؤ منوونة ثةرلةمان, م سَى مةرفةقةئة, نةبووم

هةروةها بةنسبةت , مليار و كةسر 57داواى بؤى كراوة بة , مليار و كةسر 81ئةوةى كة سرفى كردووة 
ةدةدى ع, 8004ئةجنومةنى وةزيران خؤ كراوة تةقريبةن بة سَي ئةوةندةى كة سةرفى كردووة لة 

يةعنى لةسةر ض ئةساسَيك ئةو زياد و كةمية هني , ئةو زؤر نيية كة داواكراوة زياد بكرَى, ميالكاتةكة
 .زؤر سوثاس, من داواى لَيبووردن دةكةم لَيرة نةبووم, جا ئةطةر حةفتةى ثَيشوو باس كراوة, كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زياتر لةوةى ئاراستةى , ِراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةبةشَيكى زؤرى ثرسيارةكانتان ئا, زؤر سوثاس

خؤشم ثشتطريى دةكةم لةبةر ئةوةى , بةنيسبةت ثاسةوانانى ئةندامانى ثةرلةمان, وةزيرة بةِرَيزةكان بَيت
وةزيرى دارايى و وةزيرى هةرَيم بؤ , بةاَلم هةردوو وةزير, داوامان كرد, نووسرامان كرد بؤ حكومةت
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بؤية من داوام , مواَلحةزةيان ثَيشاندا كة ئةوة سيستةمةكة تَيك دةدات و رازى نةبوون, كاروبارى ناوةخؤ
ئةطةر داواى هةمووتان , بؤ ئةوةى رَيطايةك بدؤزينةوة, لَيكردن كة رؤذَيك بَينة ئرية كؤبوونةوةى بكةين

يى ئةو ميزانيةى كة لةطةَل وةزارةتى دارا, ئةو دةبَيت بةقةرارى ئَيوة, ئةوا دةكرَى بة ثِرؤذةيةك, بَيت
بؤ , خاصة بةوان دةخيةينة سةر ميزانةى ثةرلةمان و دةتوانني ئةبوابةكانيان تؤزَى تةنةقول ثَى بكةين

 .نوقتةى نيزامت هةية, كاك هيوا فةرموو, ئةوةى جَييان باشرت بَيت
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة , ى دارايى ئيتييتاقمان لةسةر كرد لةطةَل هةردوو وةكيل وةزيرةكةئَيمة ثار ليذنة, من شتَيك ئةبينم

ئتييتاقمان كرد كة ئيرت , ميزانيةى ثاسةوانةكانى ئةندامانى ثةرلةمان خرايةوة سةر ميزانيةى ثةرلةمان
, بةاَلم ثاش تَيثةِر بوونى يةك ساَل دووبارةى ئةوة دةكةينةوة, لةمةوال لةسةر ميزانيةى ثةرلةمان بَيت

ثرسيم بؤضى , حيسابى مووضةى ثاسةوانةكانيشمان كردبوو, زمنى زياتر بودجةى ثةرلةمان لةساَلى ثارلة
 .جَيبةجَى نةكراوة؟ سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم تةوصية بوو كة , ئةطةر بووبَيتة قةرار ئةوة شتَيكى ترة, يان تةوصية بوو, ثار بووبووة قةرار, نازامن

ئاخريةكةى كردمانة نووسراوَيكى , ا بةدوا داضووينةوة كة لة كؤبوونةوةكان بامسان كردو, هني نةكراية
 .كاك خورشيد فةرموو, رةمسى بؤ حكومةت بةم شَيوةى كة عةرزم كردن

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .سةرؤكى ئةجنومةن. بةِرَي

موشكيلةيةك هةية حةز دةكةم  بةاَلم, منيش تةئيدى خوشك و برايامن دةكةم سةبارةت بة ثاسةوانةكان
زياتر لة , ئةو حةرةسانةى ثةرلةمان و هةموو حةرةسى ئةحزاب و مةسئولني, هةموو اليةك ئاطادار بَيت

نةتةقاعوديان , نةموستةقبةليان هةية, شةش هةزار كةسن هيضيان ميالك نينة لةسةر وةزارةت, ثَينج
وةكى ئَيمة نةماين دةضنةوة ماَلى , وة ئيش دةكةنتا لة الي ئَيمةن ئة, نة خدمةشيان بؤ حيسابة, هةية
, ساَلة خزمةتى 12هةية , لةبةر ئةوةى ئةطةر ئَيمة بتوانني ئةوانةى ثةرلةمان بكرَيـتة ميالك, خؤيان

ئةوةية جارَيكى تر ئريساملان كردية بة بري جةنابتمان , ئيقترياحى دووةمم, ئةوة يةك, ئةوة شتَيكى باشة
حةز دةكةم لة ميزانيةى ئةمساَل وابكةين كة قاعةك دروست , تى قاعةكةمان بضووكةبةِراس, هَيناوةتةوة

, نةهى ئةو سةردةمةية, قاعةكةش كؤن بووة, مومكينة خةَلك زياتر بن, ضونكة ئَيستا جَيمان نيية, بكرَى
 .زؤر سوثاس, ئيقترياح دةكةم كة قاعةك دروست بكرَى, نة هى وةزعى ئَيستاشة

 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
ئةويش جَيى خؤيةتى يةعنى حةقة ثِرؤذةيةك هةبَيت , ئيقترياحةكةى كاك شَيروانيش بؤ حةرسى شةرف
مواَلحةزةى , بهَينن لة ثةرلةمان دةسةاَلتى خؤمانة, بؤ ئةوةى ئةوانيش خدمةيان بؤ حيساب بكرَى
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نى ثةرلةمان ثرسياريان ضونكة هةندَى ئةنداما, ثةخشان خان كة ثَيم خؤش بوو ئةو مواَلحةزةى ثيشاندا
ماناى واية , ئةطةر حيساب بكةين, بؤضى تا نيوةى ساَل ثةرلةمان ئةمةندةى سةرف كردووة, لةمن كرد

تا هني , شةش مانطى يةكةمى ثار ساَل, كةمرتة لةو ميزانيةى ئَيستا, دةبَى نيوةكةى تريش حيساب بكةين
ثَيش , يةكةم, ة؟ زيادةكة حةقة ثرسيارى بكةندوايى بؤضى ئةوها زيادى كردوو, مليارَيك و كةسر بووة

يةكَيكيان كِرينى ئةو شوقانةية بؤ جَي نشينى , دوو مةصرفة لةنيوةى دووةمى ساَل ثار, هةموو شتَيك
تةجهيز كردنى ئةو / دووةميش, موَلكى ثةرلةمانة, كة بةناوى ثةرلةمان تؤمار كراوة, ئةندامانى ثةرلةمان

ئةوةى كة ديارى كراوة فةقةت شةش , كة لَيرةدا ديار نيية, دووةمى ثار ساَلكة هةمووى لة بةشى , شوقانة
, ئةو فةرقة لةوة داية ثةخشان خان, بَيجطة لةوةش مؤزةفينيشمان زيادى كردووة, مانطى يةكةمة

كراوةية هةر كةسَيك ئةندامَيكى , تةنها ئحتياجاتة, ئةوساَليش ميزانيةمان داناوة بةهةمان شَيوةية
صةرفياتيشى نةك بةس كراوة و , بؤ ئةوةى تةفاصيلةكةى بزانيت, هةم دةتوانَيت تةماشاى بكات ثةرلةمان

خؤمان , ثَيش ئةوةى دةورمشان بَيت, ضاودَيرى دارايى دوو ساَلة لةسةر داواى خؤمان, شةفافة بؤ ئَيوة
طرنط , راست دةكات, من شتَيكتان ثَيدةَلَيم بؤ جوابى سؤزان خان, داوامان كردووة بَينت تةماشا بكات

, مةسئوليةتةكة يةكةم شةخص هةَليدةطرَى, سةرف كردنةكة مةسئوليةتة, ئةوةية ضؤن سةرف دةكرَيت
ئةو / دوو, دةبَى متمانةى ثَي هةبَيـت/ بةاَلم يةك, وةزيرى هةَليدةطرَى, دووةم شةخص هةَليدةطرَى
ى قانون موعةِرةز نةبَيت بؤ ديوانى جطة لةوة هيض شوَينَيك نيية بةثَي, متمانةية بة قانون رَيكخراوة

ديوانى ضاودَيرى موكةلةفة , هةموو شوَينَيك كة لةميزانيةى حكومةتى هةرَيم سةرف بكات, ضاودَيرى
بةاَلم بةثَيى , ئةوة مةسةلةيةكة ثةيوةندى بة رابردووة وة هةية, هةندَيك شوَين  نةضووة, بةدواى دابضَيت

 .فةرموو ثةخشان خان, كةوةقانون دةبَى بضَيتة هةموو شوَينَي
 :بةٍرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةس ئةجنومةنى , هى دووةم هيى ثةرلةمان ئةوةى كة داواكراوة دانراوة, ةتِرة بووشمن ثرسيارةكةم دوو 

داواى / دوو, كلةسةر ض ئةساسَي, يان كةم كراوة, دوايى زؤر لة وةزارةتةكان يان زياد كراوة, وةزيران
 يةعنى سوئالة؟ , كة صةرفياتى ساَلى ثاريان لةوة كةمرتة كة داوايان كردووة, خؤشيان لةسةر ض ئةساسَيك

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من جوابى ئةو ثرسيارةم هةية , ضونكة ثةيوةندى بة وةزارةتةكان هةية, ئةو سوئالةم بؤية جواب نةداوة
رايةكةى كاك , كة هاتينة سةر وةزارةتةكان دةتوانني باسى لَيوة بكةين, ةيةكة ثةيوةندى بة ثةرلةمانةوة ه
ئَيمة مواَلحةزةمان كردووة لةميزانيةى ئةوساَل مةبلةغَيك تةرخان , خورشيديش قاعةكةمان بضووكة

رةضاومان كردووة و , بؤ دروست كردنى ئةو قاعةية, ئومَيد دةكةم طةر بؤمان بكرَى دةستى ثَيبكةين, كراوة
ئةطةر نا بةرنامةيةكى تريش هةية , ئةطةر بتوانني هةر لَيرة دروستى بكةين, لة ميزانيةش هةية

, هةم قاعةكةى طةورة بَيت, سرتاتيجَيكى ترى طةورةتر هةية كة جَيطايةكى طةورة بؤ ثةرلةمان بؤ داهاتوو
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جطة , مثيتةرى دةوَيتكؤ, مؤزةفى دةوَيت, ضونكة ئَيستا جَيطاكةى بضووكة, هةم ئةندامانى ثةرلةمانيش
بَيينة سةر هةرَيم ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمانيش , خؤ ئَيمة هةر وا نامينَيني, لةوةش قاعاتى ترى دةوَيت

بةرنامةى سرتاتيجيمان هةية ئةطةر ئةومان دةست , ماناى واية ذمارةى ذوورمان زياتر دةوَيت, زياد دةكات
ئةطةر نةمان تواني ئةو , ية بؤ ئةوةى ئةو دةست ثَيبكةينثَيكرد دةبَى تةحةمول بكةين لةطةَل ئةو قاعة

وةزارةت بة , كاك دلَير ئةطةر بضية سةر وةزارةتةكان, قاعةية ئينشْااهلل دةستى ثَيدةكةين ثَيش كؤتايى ساَل
كَى , بؤ ميزانيةى سةرؤكايةتى هةرَيم, رةئيى واية دةَلَي يةك بةيةك تةصويتى بؤ بكةين, وةزارةت
بةكؤى دةنط , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى موافيق نيية, تى بةرزبكاتةوة؟ فةرمووندةس, موافيقة
دةستى , كَى موافيق نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى موافيقة, بؤ ميزانيةى ثةرلةمان, قبوَل كرا

من بؤ ميزانيةى من دةمةوَى بزا, واتة بةزؤرينةى دةنط, يةك كةس موافيق نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .ثةرلةمان بؤ موافيق نيت؟ فةرموو

 :بةٍرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئةصَل وابوو , هةرضةندة كة هةندَى حيسابامتان لةبةردةستدا نيية, ئَيمة باسى ئةوة دةكةين
ساَلى ثار , نةى دارايىمن خؤم يةكَيك بووم لة ليذ, بةم بؤنةيةوة قسة بكةين, لةبةردةستمان بَيـت

ئَيستا دةمةوَى ئةو , ميزانيةكمان بؤ يارةمةتيدان و مةعاشى ثاسةوانةكان خستة سةر بودجةى ثةرلةمان
بؤضى نةكراوة؟ ئةطةر , ئايا ئةطةر ئةو بودجةى ئيزافة كراوة بة بودجةى ثةرلةمان, ثرسيارة بكةم
, مليار بوو 80ةرلةمان بؤ ساَلى ثار دةورى بؤضى نةيكردووة؟ من ئةبينم بودجةى ث, وةزارةتى دارايية

, بؤ مووضةى ثاسةوانةكان/ دووةم, بؤ كِرينى شوقةكان/ يةكةم, لةسةر ئةساس ليذنةى دارايى زيادمان كرد
, تا ئَيستاش وادةردةكةوَيت بودجةى مةعاشى ثاسةوانةكانيش نةهاتووة, ئةمساَل شووقةمان نةماوة بكِرين

 .سوثاس, ن بةقةناعةتى خؤم وةاَلمَيكى ئةوانةم بدرَيتةوة و ئةو زيادةيةشمليار؟ م 54بؤضى ئةبَيـتة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا بؤ , هةروةها ويستم تَيبطةم بؤ دةنطت نةداوة, من جوابى سوئالةكانى ترم داوة لة شةرحةكةم
دةستى , كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ميزانيةى ئةجنومةنى وةزيران

 .كاك دلَير فةرموو, دةضينة سةر وةزارةتى ثةروةردة, بة كؤى دةنط قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 :سدلَير امساعيل حقى شاوي. ِرَيز دبة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ومةنى نيشتيمانى و بةِراستى ئةوانةى كة خوَيندمانةوة سةبارةت بة ميزانيةى سةرؤكايةتى هةرَيم و ئةجن

, سةبارةت بة وةزارةتى ثةروةردة, بؤية نةمان خوَيندةوة, بودجةى ئيستسماريان نيية, ئةجنومةنى وةزيران
ئةوة طةورةترين رَيذةى بودجةى , % (15,43كة دةكاتة , دينارى بؤ تةرخان كراوة 427501)بِري 

 .سوثاس, كة بةرى كةوتووة, تةشغيلية
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 :نبةِرَيز سةرؤكى ئةجنومة
 .وةزارةتى تةربية راثؤرتان هةية؟ فةرموو بؤ خوَيندنةوةى راثؤرت

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى دارايى , وةزارةتى خوَيندنى بااَلش دةطرَيتةوة, من ئيقرتاحةكةم لةبةرئةوةى هةردووكى دةطرَيتةوة
 .سوثاس, بكات باس لةو بِرة ثارةيةى وةزارةتى خوَيندنى بااَل

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ضونكة ليذنةكةمان لَيرة هةردووكى دةطرَيتةوة, كاك دلَير بِرؤ بؤ وةزارةتى خوَيندنى بااَل, باشة

 :سدلَير امساعيل حقى شاوي. ِرَيز دبة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بودجةى % 7,03دينار كةدةكاتة  121512بِرى )وةزارةتى خوَيندنى بااَل و توَيذينةوةى زانستى 
 .كاك ئيحسان فةرموو, (تةشغيلى

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى تةعليم عاىل بِري , مليؤن دينار 8455سةبارةت نةفةقاتى رةئس ماىل وةزارةتى تةربية بِري 
 .سوثاس, بؤى تةرخان كراوة, مليؤن دينار 151314

 :دانانوةزيرى ثالن/شوانى عثمان زبةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, هةندَيك طؤِرانكارى لة ميزانيةى ئيستسمارى كراوة, لةسةر داواى ئةو موناقةشانةى ضةند رؤذة كردوومانة
, ئةوان خبوَينَيتةوة لةجياتى ئةوة, بؤ ئةوةى كة دةخيوَينَيتةوة, دلَير. حةقة ئاخري نوسخة بدةينة كاك د

 .اسسوث
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو, سوثاس, دةبواية ثَيـشرت بدابواية, زؤر باشة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان
ئةمِرؤ من  بةاَلم وةكو خاَلَيك كة, نةك تةشغيلى, ئَيمة زياتر قسةكامنان لةسةر بودجةى ئيستسمارى بووة

 :لةوة دةست ثَيدةكةم, ديارة لةبةردةستى بةِرَيزتان نيية, ئيزافةم كردووة
بؤ ئةوةى ئَيمة ثةرة بةبودجة ئيستسمارييةكة , ثَيويستة بودجةى تةشغيلى هةتا ئةكرَيت كةم بكرَيتةوة

, لةسةربكةن روونكردنةوةى, هةندَى بابى سةرفيش هةية كة تكاية وةزارةتى مالية رةضاوى بكةن, بدةين
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ئةمة , مليؤن دينار 102مةعقولة لة شوَينَيكى وةكو وزارةتى خوَيندنى بااَل نووسراوة لة بابى تةغزية 
يةكَيكة لةو مواَلحةزاتة زؤر زؤر بضووكانةى كة لةسةر شَيوازى ثِركردنةوةى فؤرمى بودجةى تةشغيلى 

 .زؤر سوثاس, زةمان لةال طرنطةبةاَلم ئَيمة ئةو مواَلحة, هةزارةها مواَلحةزة هةية, هةمانة
 عَيراق-سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى نيشتيمانيى كوردستان/بؤ

 اثؤرتر/ بابةت
سةبارةت بة بودجةى هةردوو وةزارةتى ثةروةردةو خوَيندنى باآل، ليذنةكةمان ئةم كؤمةَلة تَيبينى و 

- :ندانا ثَيشنيارانة دةخاتة بةردةم هةردوو وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ثالن
هةرضةندة بةشَيكى , كة بةشَيوةيةكى رَيذةيى طوجناوة% 15بودجةى ديارى كراو بؤ وةزارةتى ثةروةردة  -1

زؤرى بؤ بةشى تةشغيلى دةروات نةك وةبةرهَينان ، بةآلم بودجةى ديارى كراو بؤ وةزارةتى خوَيندنى باآل 
ةرجةم زانكؤكان و ثةميانطاكان و ستافى لة حالةتَيك دا ئةم وةزارةتة س% ( 7) بةشَيوةيةكى رَيذةيى كةمة 

 .زانستى و كارمةند و قوتابي و خوَينكارَيكى زؤر دةطرَيتة خؤى 
 35جَي بةجَي دةكرَيت لة ثارَيزطاى سلَيمانى  8002لة ليستى ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكان كة لة ساَلى  -8

قوتاخبانة كة زؤربةى ئةو  12قوتاخبانة دروست دةكرَيت و هةروةها دروست كردنى نهؤمى دووةم بؤ 
قوتاخبانانة لة رووى ئةندازةييةوة كؤنن و ئةوة بةزيانَيك دةزانني بؤ بودجة ، ضونكة دروست كردنى 
نهؤمى دووةم بةم شَيوةية سةركةوتوو نةبووة و زؤربةى قوتاخبانةكانى كة سةردامنان كردوون طلةيي و 

, زةية  كة بةشَيوةيةكى زؤر بازرطانيانة دروست كراوةطازاندةيةكى زؤريان هةبووة بةرامبةر ئةو نهؤمة تا
لة ليستةكةى ثِرؤذة ثَيشنيار كراوةكانى سلَيمانى باخضةى ساوايانى . بَي طوَيدان بة مةرجةكانى ستاندارد

قوتاخبانة و  37ى تَيدانية، لة هةولَير نباخضةى ساوايا, قوتاخبانة دروست دةكرَيت 14تَيدانية، لة دهؤك 
ئةمةش جَيى طلةيية كة وةزارةتى ثةروةردة و ثالن دانان بةجيددى سةيرى . اوايان هاتووةباخضةى س 4

 .ايةي باخضةى ساوايانيان نةكردووةنةبوونى بين
طوذمةى ثَيشنيار كراو لةاليةن وةزارةتى ثةروةردة و خوَيندنى باآل ، لةاليةن وةزارةتى دارايى زؤركةم  -3

و ثالنَيكى زانستى و واقعى ية ياخود تةنها راهاتنة و رؤتينَيكة بؤ كراوةتةوة ئايا ئةمة لةسةر بنةما 
 .وةزارةتى ثالن دانان دةطةِرَيتةوة 

ئَيمة ثشتطريى لة زياد كردنى صالحيةتى صةرف كردنى  وةزيرةكان دةكةين بؤ راثةِراندنى كارةكانى  -7
 .وةزارةتى دارايى هاوكار نية  ضونكة كاتَيك كة ئةداى وةزارةتةكةيان خراث دةبَيت دةَلَين, وةزارةت

ثَيدانى سةربةخؤيى دارايى و ئيدارى زانكؤكان بة هةنطاوَيكى زؤر طرنط دةزانني بؤ ثِركردنةوةى كةم  -5
و كورتيةكانى زانكؤكان و بةتايبةتى لةثاش دةرضوونى ياساي ضاودَيرى دارايى دامةزرانى ديوانى ضاودَيرى 

 .ان كراو ضاودَيرى بكرَيت دةتوانرَيت سةرف كردنى بودجةى تةرخ
( مليار دينار 7)وةك ئاطادارين زانكؤى صالح الدين ضةندين ساَلة بِرَيك ثارةى زؤرى تةرخان كردووة  -5

ثارةى خةرج )بةآلم بةداخةوة ئةمساَليش لة ثرؤذةكاندا نةبوو، , بؤ دروست كردنى ديزاينى زانكؤيةكى نوَي
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( مليار دينار 8002/80172و طوذمةى ثَيويست بؤ ساَلى  مليار دينار 8004/10525كراو تا كؤتايى 
 .ساَل هَيشتا كؤتايى نةهاتووة  8بةداخةوة كارى نةخشةكَيشان بة 

بودجةى وةزارةت بؤ نؤذةن كردنةوة و بةكرَي طرتنى بينايةى تر بؤ زانكؤ دةِروات بَي ئةوةى هةنطاو بؤ 
ة تةرخان كراوة بؤ دروست كردنى هؤَلى وةك هاتووة بودج, دروست كردنى كةمثى زانكؤيي بنرَيت
 . مليار دينار ، كة ئةمةش بةهةدةردانى ثارةية  13ئامادةكراو لة طشت زانكؤكان بة طوذمةى 

, مليؤن دينار دانراوة كة ساَلى رابردوو هيض نةكراوة 177، 8004بؤ كؤمةَلطاى زانكؤى سؤران  لة  -4
ميلؤن دينار بؤ  15واتة  131بؤ  177فةرقة لة بةينى  مليؤن دينار دانراوة ئةو 131/ 8002بةآلم بؤ 

 كوَي دةروات؟  
ئةوةى كة تَيبينيمان كردووة لةطةَل هةردوو وةزيرى خوَيندنى باآل و ثةروةردة بةشَيك لة سيستمى 
بةرَيوةضوونى كاروبارى ئةم دوو وةزارةتة لة دروست كردن و دابني كردن و ضاككردنةوةى بةشة 

بةآلم وةزارةتى دارايى , و ثةل كة لة بودجةى وةزارةتةكان دةستنيشانيشى كردووة جياوازةكان و كةل
ثةميانطاى هونةرة جوانةكان لة هةولَير لةسةرةتاى : لةكاتى ثَيويست ثارةكةيان ناداتة دةست بؤ منوونة

نى كةل و بةآلم بَي هةبوو, لة بينايةى نوَيدا دةستيان بة خوَيندن كردووة 8002 -8004ساَلى خوَيندنى 
ثةىل ثَيويست لة ثةميانطاكةدا هةر لةسةرةتاى ساَلةوة بةرؤتني و بةردةوام لة رَيطةى وةزارةتى ثةروةردةوة 
داوايان لة وةزارةتى دارايى كردووة كة بودجةكةيان كة تةرخان كراوة بؤ سةرف بكرَيت بؤ كِرينى كةل و 

بةآلم تا ئةم ساتةش بِرى ثارةى , نةكةمشان كراوةثةلة ثَيويستةكان و تةنانةت داواكاريةكان ئاراستةى ليذ
ديارى كراويان بؤ سةرف نةكراوة و قوتابيان لة دؤخَيكى زؤر نةطوجناو ئةمساَلى خوَيندنيان بةسةر برد 

 .  هةرضةندة ثةرلةمانى كوردستان بةشَيك لة ثَيويستيةكانيان وةك ديارى ثَيشكةشى ثةميانطا كرد 
ةثَيدانى ثارَيزطاكان لة هةولَير لة بةشى ثةروةردة خاَلى حةوت هاتووة دروست لة ليستى ثرؤذةكانى ثةر -2

ثؤىل لة قةزاو ناحيةكانى دةوروبةرى هةولَير بةبَي ئاماذة كردن بة ناوى قةزاو  18قوتاخبانةى  10كردنى 
 .ناحيةكان 

ضونكة , ويستة نةمَييَنثؤىل لة دَي و شارة دَييةكان ثَي 7ثؤىل و  3نةخشةى دروست كردنى قوتاخبانةى  -2
 .ثؤىل ثَيويستة  2واتة , سيستةمى خوَيندن طؤِراوة لة سةرةتايى بؤ بنةرةتى

هاتووة دروست كردنى ضوار ثؤل بؤ بينايةى  قوتاخبانةى سةرةتايى دةالالن لة رانية و  87لة خاَلى  -10
انة بؤ ئةم دوو كةرتة لَيك جياوازة ثَيداويستى هؤَلى بؤنةكان لة رانية ، كة ئةمةش جَيطاى ثرسيار و تَيِرام

 .تَيكةَل كراوة 
بةشَيكى زؤرى ثرؤذةكانى ثةروةردةيى لة ثارَيزطاى دهؤك بؤ نؤذةن كردنةوةية نةك بؤ دروست كردن، -11

لة سةكتةرى ثةروةردة بةبَي ئةوةى " ثرؤذةى جؤراو جؤر"لة كؤتايي ليستةكةدا بِرطةيةك هاتووة بة ناوى 
 .مليار دينار 8ذةكان بكات كة بةبِرى طوذمةيةكى ئاماذة بة جؤرى ثرؤ
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لةوانة دروست كردنى هةر , لة ليستى ثرؤذةكانى دروست كردنى قوتاخبانة ، برَيكى باش طوذمة دانراوة
مليارَيك و ) 10700ثؤىل  12و ( مليارَيك و شةش سةد مليؤن دينار) 10500ثؤىل  87قوتاخبانةيةكى 

ةوانةية ئةم طوذمةية زياد دةربضَيت و ثَيويستة بِرى زياد تةدوير ببَيتةوة ، بةآلم ل(ضوارسةد مليؤن دينار
بؤ خودى وةزارةت بؤ ئةوةى لة ثرؤذةى تر سةرفى بكات كة بةداخةوة لة زؤربةى كاتةكان ثارةى تةدوير 

 لةخودى وةزارةت سةرف ناكرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةشَيكى تريشى راسثاردةية و عيالقةى , قةى بة ميزانيةوة هةيةبةشَيكى زؤرى عيال, تَيبينيةكان, سوثاس
حةز دةكةم , ئةوةى كة عيالقةى بة ميزانيةوة هةية, بة ئيدارةوة هةية و عيالقةى بة ياساشةوة هةية

ناوةكان , تةنها ثةيوةندى بة وةزارةتى تةعليم عاىل, ضةند كةس موداخةلةى لةسةر هةية, باسى لَيوة بكرَى
 .اك حممد فةرمووك, دةنووسم

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئايا , سةرةتا دةست خؤشيان لَيدةكةم لةسةر راثؤرتةكة, من ثرسيارةكةم ئاِراستةى ليذنةى ثةروةردة دةكةم
بةثَيى ثَيويستى , ئةو هةَلمةتةى بؤ دروست كردنى بيناى قوتاخبةنةكان بةتايبةت بؤ بوارى ثةروةردة

كةمى بيناى , ضونكة ئَيمة يةكَيك لة طرفتة طةورةكاني شاروشارؤضكةكانى كوردستان, رَيمى كوردستانةهة
 جطة لةوةى ثارَيزطاي, انة ئةداتقوتاخب 20ئايا ئةو هةَلمةتةى كة من طوَيم لَيبوو خؤى لة , قوتاخبانةكانة
داوايان لَيدةكةم تا ساَلى داهاتوو / دوو, ئةوة يةك, قوتاخبانة 20ئةوة دةكاتة , قوتاخبانةية 10سلَيمانى كة 

ئايا ئةو قوتاخبانانة دروست دةكرَين؟ يان نا؟ شتَيكم هةية حةز , ليذنةى ثةروةردة موتابةعةيةك بكات
 .سوثاس, يةعنى هةستى ثَيدةكرَى, شتَيكى ضاكة, احلمدهلل ئةمِرؤ طيتتوطؤيةكان بةباشى ئةِروا, دةكةم بيَلَيم

 :نبةِرَيز سةرؤكى ئةجنومة
 .كاك رؤميؤ, زؤر سوثاس

 :بةِرَيز رَوميَو حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةرضةند بودجةيةكى طةورة و بةهَيز , بةِراستى من بؤ وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى خوَيندنى بااَل
بؤ اليةنى  هةم, ئةم دوو وةزارةتة وةكو دوو وةزارةتى طرنط و زةرور, من ثشتيطرى لَيدةكةم, دابنَيني

ثشتطريى تةواو دةكةم / تَيبينى يةكةم, بةاَلم من دوو تَيبينم هةية, هةم بؤ اليةنى فَيركردن, ثةروةردةيى
بةِراستى من / تَيبينى دووةم, بابَلَيني خوَيندطاكانة, سَى دةوامى لة قوتاخبانةكان, بؤ نةمانى سيستةمى دوو
, جةختم لةسةر ئةوة كردةوة, بى وةزيرى ثةروةردةهةر لةم هؤَلة لةطةَل جةنا, لة موناسبةيةكى تر

بؤ , بةسةدان مليؤن سةرف نةكرَيت, بةِراستى ئيرت كاتى ئةوة هاتووة ضيرت بة دةيان مليؤن
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يان , تةنها لةبةر ئةوةى ناوى قوتابى نووسراوة, هةَلوةشاندنةوةى دةيان تؤنى وةرةقة و نووسراوى رةمسى
 .زؤر سوثاس, خوَيندكار, تابىبؤ ئةوةى بكرَيت بة قو, خوَيندكار

 
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لةطةَل راثؤرتةكةى ليذنةى ثةروةردة, ديارة جةدوةلةكة طؤِراوة, ئةوةى من تَيبينم كرد لةم جةدوةلة

ن سولسى ئةوانةيان بؤ تةقريبة, ئةوةى كة داوايان كردووة, وةزارةتى خوَيندنى بااَل, وةزارةتى ثةروةردة
مواَلحةزةم نةكردن راثؤرتةكةى ليذنةى ثةروةردة لةسةر ض ئةساسَيك ئةوة كةم , موافةقةت كراوة

تةغزيةى ضيية؟ تةغزييةى , مليار بؤ تةغزية 102, ثرسيارَيكم هةية/ دوو, ئةمة يةك, كراوةتةوة
مة دةَلَيني ميزانيةى تةشغيلية كةم ئَي, بةاَلم لةوانةية تةعليق بَيت, مةدرةسيية؟ شتَيكى تريشم هةية

تةئهيلى , يةكَيك لةبوارة طرنطةكانى مةسةلةى تةئهيلة, بةاَلم ميزانيةى تةشغيلى ضةند بوارَيكة, بكرَيتةوة
ض بوارَيك بَلَيني , ئينجا باشة ئَيمة كة باسى كةم كردنةوةى دةكةين, ئةو خةَلكانةى كة لةو موئةسةسةن

ئةطةر من بةِراست , لةى تةئهيل بةشَيكة لة تةمنيةى بةشةرى كة زؤر موهيمةضونكة مةسة, كةم بكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, بؤى ضوومب كة لةزمينى ميزانةيةى تةشغيلى بَيت

 :اشاث خضربةِرَيز ظيان امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تايبةت هيض بودجةيةكى , ئيعدادى موازنةى تةمخينى, ئةوةى من تَيبينم كردية لة ئيستمارةكةى
يان لةاليةن وةزارةتى دارايى بؤ ثَيداويستى و , دانةنراوة لةاليةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

كة ئةو ثِرؤسةيةكى زؤر , كة ئةوة نةخوَيندةوار و فَيربوونة, بةِرَيوةبردنى نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى
كة , ت بؤ تةرخان بكرَىبةشَيكى طرنطة لة ذيانى خةَلكةكة كة بودجةيةكى دةبَي, ضاالكانةية

هةمةضةشنةكان فَيركردن و دووبارة بودجةيةك هةر لةهةمان كاتدا تةرخان بكات بؤ ضاثةمةنى و 
, كة تايبةت بَيت بؤ هةَلمةتى راطةياندنى ثِروثاطةندة و ثِرؤسةى نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى, باَلوكراوةكان

دووبارة , نة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران, ارايىنة لةاليةن وةزارةتى د, يةعنى ئةوة هيضى بؤ نةكراوة
ئَيمة كَيشةى , ثَيشنيارى ئةوة دةكةم دابني كردنى بودجةيةكى ديارى كراو بؤ بةِرَيوةبةرايةتى ئامار

دووبارة نةبوونى بودجةيةكى تةواو بؤ جَيبةجَى كردنى , بةتايبةتى لةبوارى ثةروةردة, ئامارمان زؤرة
لة تَيبينيةكانى  7وةك لةخاَلى , نةقصى ثالمنان هةية, ةوةى كة تةماشا دةكةمئةوةى نةقصى هةية ل, ثالن

زياد كردنى صالحيةتى صةرف كردنى  وةزيرةكان دةكةين بؤ راثةِراندنى كارةكانى )ليذنةى ثةروةردة 
من زؤر , (ضونكة كاتَيك كة ئةداى وةزارةتةكةيان خراث دةبَيت دةَلَين وةزارةتى دارايى هاوكار نية, وةزارةت

ضونكة بةراى من كَيشةى هةرة طرنطى واَلتةكةمان ئةوةية كة ثالن و ئيدارة و , ثشتطريى ئةوة دةكةم
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ئةوةندةى كةوا ئادائى بةِرَيوةبردن , كَيشةى تةمويل و بودجةمان ئةوةندة نيية, بةِرَيوةبردمنان زؤر الوازة
 .زؤر سوثاس, كَيشةمان لَيى هةية, و ثالندانان و ئيدارة

 
 

 

 :سعيد مةمخورى طاهر ةِرَيز غيتورب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
جَيطاي خؤشحاَليشة كة , ستى بابَيكى زؤر طرنطةبةِرا, 8000ةى بودجةى طشتى ساَلى بةنيسبةت ئةو باب

بةاَلم ئةوةى تَيبينى دةكرَى بةتايبةت ئَيمة لة طشتة , تةرخان كراوة بؤ كةرتى ثةروةردة% 15
تةماشا دةكةين بوارى ثةروةردة لة , قوتاخبانة و بةِرَيوةبةرايةتى ثةروةردةكانمةيدانيةكامنان لةسةر 

من بةكارةسات ناوى , يةعنى كارةساتَيكى زؤر طةورةية, كوردستان دةتوامن بَلَيم بةتةواوى وَيران بووة
, ردلةبةرئةوةى تةواوى ئةو خوشك و برايانةى كة سةردانى ناوضةكانى ترى كوردستانيان ك, لَيدةنَيم

ئَيمة بةبةَلطة و ضةندين راثؤرتيشمان نووسيوة كةم و , هةمان ئةو طرفتانة رووبةِرووى هةموو اليةك بؤوة
ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك طةشتَيكى مةيدانيامنان بؤ  18/8005لة مانطى , كورتيةكامنان خستؤتة ِروو

تر ئَيمة طةشتَيكى ترى ئةو  جارَيكى 8004/ 18لة مانطى , دةشتى هةولَير و ثةروةردةى مةمخور كرد
هيضى ضارةسةر  8004لة , هةبوون 8005بةداخةوة ئةو كةم و كورتيانةى كة لة , ناوضانةمان كردةوة

هؤيةكانى فَيركردن لة هيض , بيناية زؤر كةم بوو لةو ناوضةيةدا, دةتوامن بَلَيم خراثرتيش بوو, نةكرابوو
بة , ثةلةى ناو قوتاخبانةكان هةمووى زؤر كةون بوون لةهةمان كاتدا ئةو كةل و, قوتاخبانةيةك نةبوو

جا ئةو هةموو , زؤربةى زؤرى قوتاخبانةكانيش ئاو و كارةبايان نةبووة, كةَلكى بةكارهَينان نةدةهاتن
بؤية من داوا دةكةم لَيرةوة , طرفتةى كة لة قوتاخبانةكاندا هةية ثَيويستيان بة رَيكخستنَيكى تةواو هةية

ئةهميةتى زياتر بة دروست كردنى بينايةى قوتاخبانة , ؤ ثةروةردة تةرخان كراوةلةو بودجةى كة ب
, باخضةى ساوايان 4لةطةَل , قوتاخبانة ديارى كراوة 37مةسةلةن بؤ هةموو ثارَيزطاى هةولَير , بدرَيت

, كراوة مةسةلةن لة ثِرؤذةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاى هةولَير نسبيةكى زؤر كةم ديارى, بةِراستى زؤر كةمة
ئايا ئةوة ضةندى بةر قةزا و ناحيةكان دةكةوَيت؟ لَيرةدا من داواكارم كة طرنطيةكى تايبةت بةناوضة 

من لَيرةوة كة خةَلكى دةظةرى مةمخورم داوا دةكةم كة ئيهتيمامى زياتر بةو , بةعةرةب كراوةكان بدةن
لةهةمان كاتدا , دريان لَيكراوةلةبةرئةوةى ناوضةيةكة بةِراستى زؤر مةغدورن و غة, ناوضةية بدرَيت

ئةو كتَيبانة لة , حةقة وةزارةتى تةربيةى كوردستان, ئةوةى كة تةماشا دةكةين لة ِرووى ضاث كردنى كتَيب
ئَيستا لةكوردستان , ضونكة رةوانى دةكات و هَينانةوةشى كوليتةى زياترى دةوَيت, دةرةوةى واَلت ضاث نةكات

ئةو ثارةيةش لةناو كوردستان صةرف , حةقة لَيرة ضاث بكرَيت, وو هةيةكؤمةَلَيك ضاثخانةى زؤر ثَيشكةوت
, ثالنى ثةروةردة نيية, دواتر لة كةرتى ثةروةردة بةراستى بَى ثالنى هةية, نةك بضَيتة واَلتَيكى تر, بكرَيت

 25هةندَى قوتاخبانةش , فةراشى هةية 15, هةندَى قوتاخبانة تةماشا دةكةيت يةك مامؤستاى هةية
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يةعنى , قوتابى لةيةك ثؤل دةخوَينَى 30بةاَلم لةهةندَى قوتاخبانة , ةبةى لةيةك ثؤل دةخوَينَىتةل
ئةو , ئةو كةرتة ثَيويستى بةِرَيكخستنى تةواو هةية, بةِراستى بَى سةروبةريةكى تةواو لةو كةرتة هةية

واداضوونى بؤ كةرتى هةم حكومةت و هةم ثةرلةمان زياتر بةد, بودجةيةش حةقة بةرنامةرَيذى بؤ بكرَى
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى ئةو طرفتانة نةمينَيت, ثةروةردة بكةن

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, من ضوار خاَلم هةية بة كورتى باسيان دةكةم, و خوَيندنى بااَل دةكةمثشتطريى لة راثؤرتةكةى ثةروةردة
بةس بؤ , هةرضةندة كاك غةفور بةشَيكى قسةكانى منى كرد, اثؤرتةكةيانةلةسةر بِرطةى دووةمى ر/ يةكةم

ثشتطريى ئةوة دةكةم كة فيعلةن ئيهتيمامَيكى تايبةتى بة باخضةى ساوايان , تةئكيد دووبارةى دةكةمةوة
سَى  بؤ ئةو, ئةثرسم ئايا ئةو سَى ذمارةى كة دانراوة بؤ قوتاخبانة, بدرَيت لةهةرسَى ثارَيزطاكانى كوردستان

نةخَير زؤر ثَيويستيمان لةوة زياتر بة بيناى قوتاخبانة , ثارَيزطاية كافيية؟ ئةوةى مةعلومامت هةبَيت
مةسةلةى صالحيةتى صةرفى , راثؤرتةكةيان 7لةسةر بِرطةى , بةتايبةتى لةشارى سلَيمانى, هةية

ى راثؤرتةكةى ليذنةى  10 لة كؤبوونةوةى ثَيشوو بةِرَيز وةزيرى دارايى ثشتطريى لة مادةى, وةزيرةكان
وةكو راثؤرتةكةى , ثشتطريى ئةوة دةكةم كة فعلةن ئةو صاَلحيةتة زياد بكرَيتةوة, دارايى و ئابوورى كرد

لة يةكطرتنةوةى ئةو دوو ئيدارةية كؤمةَلَيك / خاَلى سَييةم, ليذنةى دارايى و ئابوورى لَيبكرَى
ئةطةر ئيهتيمامَيكى ضاكرتى ثَيبدرَى , وست كراوةبةِرَيوةبةرايةتى ثةروةردة لةقةزا و ناحيةكان در

ثشتطريى ئةو ثَيشنيارةى ظيان خانيش دةكةم بؤ تةرخان , ضونكة ئةوانة تازةن, بودجةكةيان زياتر بكرَى
 .سوثاس, كردنى بودجةيةكى تايبةت بؤ هةَلمةتى نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى

 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئَيمة ضاوةِريى ئةوة بووين , ديارة ساَلى رابردوو وةزارةتى ثةروةردة بِرياريدا سيستةمى خوَيندن بطؤِرَي
ناكرَى , ئةوساَل بؤ طؤِرينى ئةو سيستةمة بِرَيكى ثارةى زؤر تةرخان بكرَى بؤ جَيبةجَى كردنى ئةو بِريارة

يان كؤمةَلَيك , يان هةَليبوةشَينينةوة, َيك لَيى ثةشيمان ببينةوةئَيمة هةر بِريارَيك بدةين و ثاش ضةند ساَل
ثاشان , ناكرَى سيستةمى نوَىى خوَيندن بيهَينية كايةوة, دوايى جَيبةجَى نةكرَى, مةصرةفى لَيبكرَى

, ثَيويستة فيعلةن كة ئَيمة سيستةمى خوَيندن دةطؤِرين, خوَيندكار لة خانووى قوِر و كابينةدا خبوَينن
فيعلةن باخضةى , ضةند خوَيندنطامان دةوَى, وو شتَيك بهَينينة بةرضاوى خؤمان وةكو ئةو شاشةيةهةم
, ئَيستا باخضةى ساوا لة راثؤرتةكةى ليذنةى ثةروةردة هاتووة لة دوو ثارَيزطا هةر ئيشارةى ثَينةدراوة, ساوا

مةفروزة , روةردة ثةرةثَيدةدةىئةطةر سيستةمى نوَيى ثة, باخضةى ساوايانة, طةشةى بنةِرةتى لة خوَيندن
ثَيم واية ئةوساَل دةرضووانى زانكؤ , خوَيندنطايةكان طةشةى ثَيبدةى, باخضةى ساوايان ثةرةى ثَيبدةى

ئةوانةى ئةوساَل دةردةضن هيض خوَيندنطايةك نيية , لةسةرتا سةرى كوردستان شوَين نابَى لَيى خبوَينن
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بؤية من ثشتطريى ئةو اليانة دةكةم كة ئةو , هةر جَييان نابَيتخَيمةشيان بؤ بكةين , بضن دةوامى لَيبكةن
, بؤ ئةوةى بينايةكان طةشة بكرَى و خوَيندنطايةكان زياد بكرَى, بودجةى وةزارةتى ثةروةردة زياد بكرَى

خاَلَيكى تر كة هيض ئيشى بؤ , خوَيندنطايةكان لةسةرتا سةرى كوردستان هيض شوَينَيك نيية رَيى تَي بضى
ضؤن سيستةمى خوَيندن طةشة دةكات كة , زمانى يةكطرتوو لة كوردستان, زمانى يةكطرتووة, وةنةكرا

زمانى يةكطرتووش , زمانَيكى يةكطرتوومان نةبَيت؟ حةقة شان بةشانى طةشة كردنى ئةو سيستةمة نوَيية
 .سوثاس, كارى لةسةر بكرَى

 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ثشتطريى لة راثؤرتةكةيان دةكةم, شةكى من دةست خؤشى لة ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل دةكةمثَي
بةاَلم لةطةَل ئةوةش من , منيش لةو بِروايةدام ضى بؤ ثةروةردة و خوَيندن بكرَيت هَيشتا هةر كةمة

ى هَيشتا ماون ئةمةوَى خؤم هةندَيك, هةندَيكى برادةران باسيان كرد بةسوثاسةوة, كؤمةَلَيك تَيبينم هةية
كة دَيني باسى وةزارةتى خوَيندنى , من بةش بةحاَلى خؤم ضى بؤ خوَيندنى بااَل بكرَيت كةمة, باسيان بكةم

ضونكة ئةو بودجةية بؤ , من ئةمة بةحةلةقةيةكى زياد دةزامن, بااَل دةكةين لةوَى من تَيبينيةكم هةية
ضونكة زانكؤ فةرقى هةية , ئةو هةر ئةصَلةن بودجةيةكى زيادة, تناوةندى وةزارةتى خوَيندنى بااَل دابنرَي

بةاَلم خوَيندنى بااَل بةقةناعةتى من ثَيويستى بة , ثةروةردة ثَيويستى بةوةزارةت هةية, لةطةَل ثةروةردة
 هةر وةختَيك بودجةكان بِرياردرا كة خوَيندنى بااَل, بةاَلم ئةوة عيالقةى بة بودجةكة نيية, وةزارةت نيية

يةعنى ئةجنومةنَيكى هةبَيت ئةو كات بودجةكةى دَيتة سةر سةرؤكايةتى حكومةتى , وةكو جارانى لَيبَيت
يان راستةوخؤ بةسةرؤكايةتى حكومةتى , ضونكة ئةو ئةجنومةنة ثةيوةند دةبَيت, هةرَيمى كوردستان

ة و تازة كردنةوة لةو ثارةية بةاَلم لةطةَل ئةوةش نوَيذةن كردنةو, ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةبةستَيرَيتةوة
بةاَلم دةبينني نوَيذةن , بؤ كةل و ثةىل قوتاخبانةكان, تةرخان كراوة بؤ نؤذةن كردنةوةى قوتاخبانةكان

من , يةعنى سَى دةوام لةيةك قوتاخبانة دةكةن, كردنةوةى قوتاخبانةكان كاتَيك كة دةكرَى كة دةوامة
ؤن دةتوانَى سَى دةوام لةيةك قوتاخبانة ثةيِرةو بكات؟ يةعنى ض, تَيناطةم سيستةمى تازةى خوَيندنى ئَيمة

يةعنى هيض نةبَيت لة ثشووةكانى , مةفروزة كاتَيك كة نوَيذةن كردنةوةكان دةكرَيت لةكاتى خؤى بكرَيـت
, كةل و ثةىل قوتاخبانةكان/ خاَلَيكى تر, ثَينج مانط هةية بؤ ئةمة, ضونكة نزيكةى ضوار, هاويندا بكرَيت

بةاَلم ئةبينني بةكةس و كار و بنةماَلةى قوتابيان كةل و , ندة ثارةيةكى باش تةرخان كراوةهةرضة
يان , ئةطةر وةزارةت كةمتةرخةمة, ثَيم واية نابَى شتَيكى ئةوها هةبَيت, ئةمة حةق نيية, ثةلةكان دةكِرَين

يان ض جيهةتَيك كةم , ةبةِرَيوةبةرايةتى ثةروةردة كةم تةرخةمة مةفروزة موحاسةبة بكرَيت لةسةر ئةم
لةطةَل ئةوةش , ضؤن دةبَى لةكةس و كارى قوتابيان داواى كةل و ثةل بكرَيت, تةرخةمة بةرامبةر ئةمة

من بةكةمى , ضوارةمني ميزانيةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ ثةروةرة دانراوة, ميزانيةك هةية
يمدا لةطةَل برايانى توركمان و كلدان و من لةطةَل رَيز و خؤشةويست, دةزامن ئةوةى كة ئَيستا هةية
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بةاَلم , ضيان بؤ بكرَى من بةكةمى دةزامن, ئاشوورييةكان و ئةو قوتاخبانانةى كة بةغريى زمانى كوردى هةن
باشة ضؤن دةبَى؟ لة نزيكى , قوتابيانيان بةقةدةر ذمارةى دةسنت, بةداخةوة قوتاخبانةى توركمانى هةية

نةك قوتاخبانة هةبَيت ثانزة , زياتر بايةخيان ثَيبدرَى, خبانانة يةكبخرَينةوةمةفروزة ئةو قوتا, يةكرتيشن
من ثَيم واية ئةوة بايةخدان نيية , بةتايبةتيش لةنزيكى يةكرتين, قوتابى هةبَيت 85يان , قوتابى هةبَيت

تر ئَيمة بةشَيوةيةكى , يان بايةخدان بة خوَيندنى عةرةبى, بةخوَيندنى سريانى, بةخوَيندنى توركمانى
بةِراستى لةقوتاخبانةكان فةِراش يةكجار , لةقوتاخبانةكان باسى فةِراشةكان كرا, دةتوانني بايةخيان ثَيبدةين

ئاخر , ئينجا من بةضاوى خؤم بينيمة قوتابيان لةجياتى فةِراشةكان ناو قوتاخبانةكان ثاك دةكةنةوة, زؤرن
, فةِراش هةن, بةردةست هةن, ى زؤريش دانراوةئةوة بةذمارةيةك, كة فةِراش دانرا, ئةمة ضؤن دةبَى

, دةربارةى نووسةر لة قوتاخبانةكان/ خاَلَيكى تر, نةك قوتابيان, مةفروزة فةِراشةكان ئةو دةورة ببينن
هةر قوتاخبانةيةك جارى جاران لةسةرةتايى ثَيويست نةبوو , ذمارةيةكى ئَيجطار زؤر لة قوتاخبانةكان هةية

ئةمة , بةاَلم نة ئةو هةموو نووسةرة, قةيناكة با لةسةرةتايش نووسةر هةبَيت ئَيستا, نووسةر هةبَيت
يةعنى لةهةر قوتاخبانةيةك , ئَيستا ئةو نووسةرانةش كةم بكرَينةوة, هةمووى حيسابة لة بودجة ئةِروا

 .زؤر سوثاس, نةك زياتر, يان دووان هةبَيت, نووسةرَيك
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤية لةضوارضَيوةى , مةوزوع تةرح دةكرَى كة ثةيوةندى بة وةزيرى خؤى هةيةزؤر , زؤر سوثاس
 .كاك هيوا فةرموو, مواَلحةزةكان جَيطاى خؤيةتى, ميزانيةكة موناقةشة بكةن

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ن ئةزموونَيكى تازةية لة ومتا, بودجةى ساَلى ثار لة, من ثَيشةكى ثرسيارَيك ئاراستةى خؤمان دةكةم
, ساَلى داهاتوو بةَلكو وردتر هةَلوَيستة بكةين, بؤية ومتان ئةطةر بةسةريا بِرؤين, يةكطرتنةوةى ئيدارةكان

/ دوو, ئةمة يةك, لةبةر ئةوةى داوام واية ثةلة نةكةين لة موصادةقة كردن لةسةر بوجةى وةزارةتةكان
لةبةر ئةوة , دةبني بةبَى ئةوةى راثؤرت لةسةريان خبوَيندرَيتةوة بةِراستى ئَيمة بةسةر سَى كةناَل تَيثةِر

بةاَلم مادةم تؤزَى ئاطادارى ثةرلةمانى , من دةنطم نةدا بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم و بؤ ئةجنومةنى وةزيران
لةسةر , بؤية داوا دةكةم كة سَى راثؤرت هةبَيت, ئةوا يةكسةر دةستم بةرزكردةوة كة ناِرازيم, خؤمامن
بؤ ئةوةى وةكو هةموو وةزارةتةكانى تر ئَيمة , وازى خةرجكردنى بودجةى ئةو سَي ستافة سياديةشَي

ضونكة بودجةيةكى زياتريان , ئَيمة قسةى خؤمان بكةين لةسةريان, بيخةينة بةر ثرسيار و رةخنةوة
ةى ئةم وةزارةتانة ئَيمة لة ليذنةى دارايى لةخاَلَيك سَى تةعنى طةورةمان ئاِراست/ خاَلَيكى تر, ثَيدراوة
من داوا دةكةم نةِرؤين , لة راثؤرتى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَلش ئةوة ئاماذة كراوة, كردووة
ئَيمة دةَلَيني ئةو , كابرا ثسثؤِرة كة ئةمة دةخوَينَيتةوة يةكسةر دةكةوَيتة شك لةسةر قةزيةكة, بةسةريان

لةطةَل ئةوةى كة , ةزارةتى ثةيوةنديدار خؤى داواى كردووةجياوازة زؤرةى لة نَيوان ئةو بِرة بودجةى كة و



 85 

ساَلى رابردوو , ة% 50جارى وا , %50جارى وا هةية لة , فةرقى زؤرة, وةزارةتى دارايى بؤى خةماَلندووة
لةكاتَيك كة راثؤرت دةخوَيندرَيتةوة بةشَيكى كةمى , سةير دةكةى زؤر زؤر زياديان كردووة 8004

ئةو راثؤرتانة كةدةخوَيندرَيتةوة خاَلى واى تَيداية كة ثَيويستة / خاَلَيكى تر ,بودجةكة خةرج كراوة
من , ئَيمة كة حيساباتى خيتاميمان لةبةردةست نيية, وةزيرى ثةيوةنديدار و ستافةكةى وةاَلميان بدةنةوة

بةسة بؤ  ضونكة هةريةك لةوانة, هةرطيز دةنط نادةم بة بودجةيةك كة ئةو تةعنانة وةاَلم نةدراوةتةوة
داوا دةكةم لةسةرؤكايةتى كة بةسةر ئةمة , ئةوةى وةزيرى و ستافةكةى بكةوَيتة ذَير دةستى ثرسيارةوة

, ضةند دةزطامان هةية كة بودجةيان هةية كاتيان بؤ ديارى بكةين, جةدوةل بةنديةك بكةين, تَينةثةِرَي
لةسةرؤكايةتى , نى وةزيرانةوةلةئةجنومة, هةر لةسةرؤكايةتى هةرَيمةوة, ستافةكانيان حازر بَيت

بؤ ئةوةى تةجروبةيةكى باش ثَيشكةش , ثةرلةمانةوة ضةند رؤذَيكى زياتر بدةين بة ديراسةى ئةمة
 .سوثاستان دةكةم, بكةين

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةية لة ثارةى تةرخان كراوى بؤ بةاَلم تَيبينيةكم , ثَيشةكى دةست خؤشى لة راثؤرتةكةى ثةروةردة دةكةم
ضؤنيةتى صةرف , طةشة ثَيدانى ثارَيزطاكان لةراثؤرتةكان باسى ثارةى هةولَير و دهؤكى كردووة

حةز دةكةم , مليؤن ديناريشى بؤ دانراوة 800بةس باسى ثارَيزطاى سلَيمانى نةكردية كة , كردنيشيان
ئةو رةئيةش دةكةم كة كتَيبةكانى قوتاخبانةكان لة هةروةها تةئيدى , ئةوةى بةنةزةرى ئيعتيبارى وةربطرن

با ئةو , ضونكة ئَيستا لة هةولَير و سلَيمانى و دهؤك يةك دنيا مةتبةعة هةية, دةرةوةى واَلت ضاث نةكرَى
راستة لة , باسى دروست كردنى قوتاخبانةكان دةكةم لة دَيهاتةكان, ثارةية بطةِرَيتةوة بؤ خؤمان

حةز دةكةم خوشك و برايان , بةاَلم واقعَيك هةية جةنابى سةرؤك, نةكان زؤر كةمةقوتاخبا, دَيهاتةكامنان
ثَينج ساَلةى ئَيستا ثَينج هةزار مةدرةسة , بةو ضوار, كوردستان وَيران بووة, هةموو ئةو واقعةية بزانن

زياتر , ممنيش خةَلكى دةشتى هةولَير, بةتايبةتى كاك غةفور باسى دةشتى هةولَير دةكات, دروست ناكرَى
طوند , طوند هةية شةش ماَلة, ئَيستا طوند هةية دوو ماَلة, طوند لة دةشتى هةولَير وَيران كراوة 300لة 

من بة , ماَلة مةكتةب دروست بكرَى 5ماَل و  10يان , طوندةى 300ئايا دةكرَى بؤ ئةو , هةية ضوار ماَلة
, يانى وةزير و بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستانبةاَلم ئقترياح دةكةم بؤ برا, شتَيكى زؤر زةمحةتى دةزامن

بةو شكلةى كة زياتر ضةند , بري لةوة بكةنةوة ضؤن طوندةكان ئاوةدان دةكرَيتةوة؟ نةك بةشكلى كؤنى
من بةتةحةداوة , سَى جارى تر لةثةرلةمان باسى ئةو مةوزوعةم كردووة, من دوو, طوندَيك بكةنة طوندَيك

, ضونكة هةر طوندَيك مةدرةسةيةكى دةوَيت, ندة ئاوةدان بكةينةوةدةَلَيم ناتوانني ئةو هةموو طو
با , لةبةر ئةوة ضةند طوندَيك بكةنة يةك طوند, ئاو و بريى دةوَيت, كارةبا, جادةى دةوَيت, خةستةخانة

, شةرت نيية بةساَلَيك و دوو ساَل تةواو بَيت, حكومةتى ئَيمة بةرنامةيةكى ئةوهاى هةبَيت باشرتة
لةبةر ئةوةى دروست كردنى مةدرسة بؤ ئةو هةموو طوندانة زؤر ئاسان , ةم شَيوةية تةواو بَيتموستحيلة ب
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, مةدرسة بؤ هةولَير دانراوة 34, بةنسبةت هةولَير, ناتوانني بةتةواوةتى ئةو واجبة جَيبةجَى بكةين, نيية
ةى كضان هةية سَى دةوامى هةتا لة مةكتةبى طةِرةكى ئَيمة قوتاخبان, بيستوومة لة زؤربةى خوشك و برايان

ثاش مةغريبَى منداَلى سةفى يةك و دووى , مةدرةسةى ئيبتيدائى هةية سَى دةوامى تَيداية, تَيداية
بؤية من ئيقترياح دةكةم مةسةلةى دروست كردنى قوتاخبانةكان زياد , ئيبتيدائى لة قوتاخبانة دَينةوة ماَلَى
موو موجتةماعاتى دنياش ئةوةية كة ثةروةردة و خوَيندن ئةساسى هة, بكرَى و ئيهتيمامى زؤرى ثَيبدرَى

بؤية زؤر بةكةمى دةزامن , بؤ ئةوةى ذيان بةرةو ثَيش جبَيت, ميللةتةكة خبوَينَيت, هةر خوَيندةوارى بَيت
, قوتاخبانةكان زياتر بكرَيت, هةوَلبدةن جةنابى وةزيرى ثةروةردة زياتر ئيهتيمام بةو مةوزوعة بدرَيت

مومكينة , باخضةيةكى ساوايان لة ثَيش ماَلى ئَيمة هةية, خضةى ساوايان ئَيجطار كةمةبةتايبةتى با
 .زؤر سوثاس, منداَلى تَيدابَى 700مومكينة , منداَل بكات 100ئيستيعابى 

 (:كمال كةركووكى. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ , سةرؤكايةتى ثةرلةمان, كة دانراوة بؤ سةرؤكايةتى هةرَيملةِراستيدا ئَيمة دَلنياين لةو ميزانيةى 
, بؤ هةريةك لةو وةزارةتانةى كة لةثَيش دةستمانة زؤر زؤر كةمة, سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

لةم شَيوةية , ميزانيةكة بةم شَيوةية دابةش كراوة, بةاَلم ميزانيةكة ئةوةندةية, ناتوانني ثَيى ئيش بكةين
ئَيمة دةزانني وةزارةتى ثةروةردة زؤر , ئةطةر زياتر هةبواية بةتةئكيد زياتر دائةنرا, زياتر نيية

ئايندةى كوردستان لةسةر ئةو ثةروةردةية , ثارة سةرف دةكات, وةزارةتَيكى طرنطة بةرهةم هَينةر نيية
ؤية من ب, بةاَلم ئةوةى لةبةردةست داية هةر ئةوةندية, هةرضةند بؤى سةرف بكةيت كةمة, وةستاوة

, ةكة زياد بكرَى%(14)بةدَلنيايةوة دةَلَيم وةكو تةوصيةك ئَيمة داوا بكةين ميزانيةى هةرَيم كوردستان 
بؤ , بؤ ئةم خةَلكة, داوا لة عَيراق بكةين بةرةمسى ئةم ميزانيةى كة داتان ناوة كافى نيية بؤ ئةم هةرَيمة

ش دةرخيستووة كة ئةو ميزانيةى كة خؤى يةعنى حةقيقةتي, ئةو طةشة ثَيدانةى كة ئَيمة دةمانةوَى
ئةجنومةنى وةزيران طيتتوطؤ و تاوتوَي كردن قسمَيكيمان كردؤتةوة بةموافةقةتى , ثَيشكةشى كردووة

ئةطةر كافى بواية ئيحتيمالة زياتريش , ضونكة ميزانيةكة كافى نيية, وةزيرةكة خؤى كة لةوَى نةبووة
, داواى لة ئَيوةى بةِرَيزيش دةكةم ثةسندى بكةن, رار دةكةمةوةبؤية من ئةو ثَيشنيارة تيك, دةكرا لةسةرى

هةرضةندة , زياد بكات% 14كة داوا لة حكومةتى عَيراقى فيدراَل بكرَيت ميزانيةى هةرَيمى كوردستان لة 
دووبارة من وائةبينم ئَيمة لَيرة موناقةشةى ئةوة , يش جاران موشكيلةيان بؤمان دةكرد% 14لةسةر 

, ثاشان بةرنامةيةك دابنَيني وةزير, ئةمة مةسةلةى ميزانيةكةيةتى, ارةت ضؤن ئيش بكاتنةكةين كةوةز
ئةو قانونانةى كةهةيانة ثَيشنيارى , بةتَير و تةسةىل بةرنامةجيان كة هةية, وةزير لةطةَليان بيهَينة ئَيرة

زانيةى كة ئةو ئةرقامانة ئَيستا لةسةر ئةو مي, ئةوةى هةمانة خؤمان لةطةَليان باسى بكةين, ليذناكان بكةن
لةوة زياتر شك , بةاَلم ميزانيةى هةموو كوردستان هةر ئةوةندةية, كة هاتووة من دَلنيام كة هةمووى كةمة

 .زؤر سوثاس, نامب
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, دارايى وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى, وةزيرى دارايى, ئَيستا داوا لة وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم, زؤر سوثاس 

لةسةر ئةو موداخةالتانةى كة برادةران كرديان , ئةطةر ض مواَلحةزةيةكيان نةبَيت لةسةر راثؤرتةكة
بةاَلم ئةوةى كة عيالقةى بة , ضونكة زؤر مواَلحةزة هةية رةبتى بة ئَيوة نيية, سةبارةت بة ميزانيةيةك

 .فةرموو, ئةطةر جوابَيكتان هةبَيت, ميزانيةوة هةية
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/كيس ئاغا جانبةِرَيز سةر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةزارةتى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل كؤبكةنةوة زياتر لة يةك مليار , ئةطةر سةيرى بودجةى طشتى بكةن

هةرضةندة ثةروةردة بة ثلةى , يةعنى بةثلة يةك دَيت, بؤ ئةم كةرتة دانراوة 8002دؤاَلر لة ميزانيةى 
دةكةوَيـتة , بةس لةسةر يةك ئةطةر حيسابيان بكةين, َيت لة دابةشكردنى بودجةى وةزارةتةكاندوو د

بةِراستى ثَيداويستيةكان , ئةطةر باس لةوة بكةين كة ثَيداويستى هةية, ثَيشةوة و دةبَيـتة ثلةى يةكةم
ريش ضارةسةرى مليار دؤال 15مليار و  17رةنطة بة بودجةيةكى , ئَيجطار زؤرن لةهةرَيمى كوردستان

هةموويان , ثَيويستة بَييت بزانني كاميان زةروري ترة, بةاَلم لَيرة كة بةرنامةى دادةنَييت, كَيشةكان ناكرَيت
, راستة ئةوانة هةموويان زةرورين, بةاَلم كاميان زةروريية ئةوةليات دةبَى بدرَيتة ئةو كةرتة, زةروريني

, ئةطةر ئَيمة بتوانني هةندَيك كَيشةى طرنط وةكو كارةبابةقةناعةتى من , بؤيةش بةثلة يةكةم هاتوون
تةئسري لة ئابوورى , ئةو كَيشانةى كة ثةيوةندى راستةوخؤى بة ذيانى خةَلك هةية, وةكو ئاوى خواردنةوة

هاوكات لةطةَل ئةو , بايةخيان ثَيبدرَى, كوردستان و هةموو قيتاعاتى ئيقتيصادى و كؤمةاَليةتى دةكةن
دَلنيام لةوةى كة دةتوانني , ئاوةدانى بكةينةوة, ئَيمة قيتاعاتى تريش حةرةكةتيان ثَيبكةينبايةخ ثَيدانة 

هةموومشان دَلنياين لةوةين كة كوردستان وَيران كراوة , بةثَيى بةرنامةيةك قيتاعةكان باش بةِرَيوة ببةين
ةى ساَل بة ساَل ئَيمة بتوانني كاتى دةوَى بؤ ئةو, ساَل لة ذَير ئةو حوكمة بووة 35, كةس بايةخى ثَينةداوة

وةكو باسم كرد , بةنيسبةت موناقةشةكردن لةسةر بودجة, ئةو كةم و كوِريانةى خؤمان كةم بكةينةوة
تةعليمات دةردضَيت لةهةر وةزارةتَيك ليذنةيةكى تايبةتى بة وةزارةتةكة , شَيوةى موناقةشة ئةوةية

يةك , بةخؤى لة داخلى وةزارةتةكةى خؤى طيتتوطؤ بكات, ئةو ليذنةيى كة لةوةزارةتى مةعنيية, دادةنرَيت
لةسةر ئةساسى نةوعةكانى بودجة ئامادة , بةيةك ثَيداويستيةكانى خؤى لةسةر ئةساسى بةشةكانى بودجة

, موناقةشةى بودجة بكات, ثاشان بَيت لةطةَل ليذنةى ثةيوةنديدار كة ليذنةي بااَلية لةهةرَيم, بكات
راستة من دَلنيام هيض وةزارةتَيك رةنطة ئةوةى , كرَى بةثَيى زرورةتة و ئةولياتتةسبيتى ئةو ئةرقامانة دة

بةاَلم سةرةراى ئةو كةم و كوِرييةى كة ئَيمة هةمانة ئةطةر , كة بؤى تةسبيت كراوة موقنيع نيية بةوة
لة بةنيسبةت صاَلحيةتى وةزيرةكان لة راثؤرتةكة لةيةكَيك , سةيرى بكةن ئَيستاش حجزى بودجة هةية

, بةِراستى هونةرة جوانةكان ئاطادار نني, بؤ ئةو كاتيش ئَيمة ومتان, داواكانى ليذنةى دارايى و ئابوورى
 102, يةك حاَلةت دةخرَيتة ثَيش ضاو من موتابعةى دةكةم, ضونكة ئةطةر كةم و كوِرى وا هةبَيت
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.... دةوراتيان هةية بؤ كةشافة  هةندَيك, رةوزةيان هةية, مليؤنةكة كة باسكرا وابزامن ميواخنانةيان هةية
ئَيمةش بؤ ئةوةى ئةو كَيشانة , ئةوانة تةفاصيلى زؤر جزئينة, ئةوانة رةنطة بؤ ئةم شتة بَيت, هتد

ليذنةى , بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان, بةِرَيز جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان, بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان, نةمينَيت
كة , باسةكة لةسةر ئةوة كرا, حدودى مانطَيك ثَيش ئَيستا, دانيشتبووندارايى و ئابوورى و ليذنةى ياسايش 

جطةلة فةصَلى يةكةمى مووضة ليذنة , ئَيمة ومتان ئةوة ميزانيةى كوردستانة كة ثَيشكةشى دةكةين
ئةوةى كة ويستيان طؤِرانكارى بكةن بةثَيى ئةو , ثةيوةنديدرارةكان لةطةَل وةزارةتى مةعنى دابنيشن

ئةو , بةثَيى ئةو ميزانيةى كة لة بةغداوة بؤمان دَيت لة ئرياداتى نةفت و غريى نةفتى, ئَيمةوةزعى ماىل 
, 8002بؤمان دَيت لة ساَلى , بةس موجةرةد حجزةكة زؤر نةبَيت, بودجةية ئَيمة ثَيى رازين ضؤن دابنرَى

ةوة لةطةَل ليذنةى ماىل بؤية بةِراستى زؤر لةطيتتوطؤيةكان ليجانةكان دةبواية بة قةناعةتى من لةوبوارةي
زؤر خاَليش باس كرا كة ثةيوةندى بة ئيش و كارى , تةسبيت كرابا, ئةوةى كة زةروريبا, باسيان كردبا

 .زؤر سوثاس, وةزارةتةكانى خوَيندنى بااَل و وةزارةتى ثةروةردة بووة
 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةبارةت بة وةاَلمى راثؤرتةكة كة بةشَيكى زؤرى لةسةرى مةشاريعةكانى , ابى سةرؤكزؤر سوثاس جةن
, يبةاَلم هةندَى واقيع هةية كة هةرَيم, ئَيمة ثشتطريى بةشَيكى زؤر لة قسةكانيان دةكةين, ثةروةردة بوو

طرنطيةكى زؤرى  كوردستان و وةزارةتى ثةروةردة وةكو زؤر لة برادةرانى ثةرلةمانتار ئيشارةتيان ثَيدا كة
ئةو , مةكتةب هةية تاكو بتوانَيت ئةو سيستةمة بطؤِرَيت 1500بةاَلم واقيعةتةكةى ثَيويستى بة , هةية

ئةو ميزانيةية ئةو رةقةمةية كة ئَيستا , ميزانية كة وةكو كاك كمال و برادةرانى تريش ئيشارةتيان ثَيدا
ن كرد تةنها حيسابى ئةوةيان كرد كة وةزارةتى برادةران كة موناقةشةكةيا, لةبةردةست داية كة ناكرَى

حيسابى ئةوة دةبَى بكةين ئةو بودجةية بودجةى , ثةروةردة و ياخود سةنتةرى خوَيندن و فَيركردن هةية
بةثَيى ئةو ئةولياتةى كة حكومةتى هةرَيمى , ئيدارةى هةرَيمى كوردستانة بةهةموو سةنتةرةكانيةوة

طرنطى ئةوة دةزانني كة ثَيويستة كَيشة ئايندةكان , طى وةزارةتى ثةروةردةئَيمةش طرن, كوردستان دايدةنَيت
بةاَلم وةزارةتى ثةروةردة كاتَى كة موناقةشةمان , كة هةريةك لة ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكان ئيشارةتيان ثَيدا

صةى بةرى ئةو ح, خؤى ئةولةوياتى خؤى داِرشتووة بةثَيى ئةو ثارةيةى كة دابةش دةكرَى, لةطةَل كردووة
موباشةرةتةن دواى ئةوان وةزارةتى ثةروةردة دَيت , هتد....لةثاشى وةزارةتى كارةبا و شارةوانى, كةوتووة

ميزانيةى كةمرت , ئةو ميزانيةى زؤرى كة لة ميزانيةى ئيعتيادى بؤى دانراوة, لةئةهميةت و ئةولةوييةت
ى ئيستيسمارةكةى كةمرتة لة ميزانية بةحيساب و حوكمى ئةوةى ميزانية, لة ئيستيسمارى بؤى دانراوة

ثِرؤذةى , ثِرؤذةى بةردةواميان هةية 24ئَيمة بةثَيى ئةو ئيتييتاقيةى كة لةطةَلمان كردينة , ئيعتيادةكةى
سؤزان خان ئيشارةتى بةوةى دا كة بةشَيك لة , تازةيان هةية كة بريتيية لة دروست كردنى مةكتةب

ئَيمة , نهؤمى دووةميش بَى سوودة, َى هةمووى نهؤمى دووةمةمةكتةبةكان كة لة سلَيمانى دروست دةكر
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هةروةها وةزارةت خؤى بةرثرسة لة , وةكو وةزارةتى ثالندانان و دارايى مةسئول نني لة تةنيتيزى ثِرؤذة
كَيشةيةك هةية لة ناو شارى , لةضؤنيةتى جَيبةجَى كردن و ضؤنيةتى ديزاين, ضؤنيةتى تةنيتيزى ثِرؤذة

عةرز نةماوة بؤ بيناى تازة كة تَيدا , مةركةزى شارةكة و حةلقةى داخلى شةست مةتريةكة لةناو, سلَيمانى
يةعنى هةموو , عةرزة ضؤَلةكان هةمووى بؤتة خانوو, عةدةدى سوكان زيادى كردووة, دروست بكرَى

ةى ثؤلةكان ذمار, ذمارةى مناَلةكان زياد بووة, كؤاَلنَيك لةوسةرى و ئةوسةرى عةرزَيكى ضؤَلى تَيدا نةماوة
َ ئةو ثرسيارة لةوةزارةتى  ئةبى, مةجبورة قاتى دووةمى لةسةر دروست بكات, لةقوتاخبانةكان بةش ناكات

بةاَلم لةهةولَير مةجاىل زؤر فراوانرت , بؤ بينايةى باش دروست ناكات لةسةر ئةم تابقةدا, ثةروةردة بكةين
يةكَيك لة , ية لةطةَل تةوسعى ناو سلَيمانىتةوسعى هةولَير فةرقى هة, هةية ثِرؤذةى زؤر باشرت هةية

فعلةن وةزارةتى ثةروةردة ثَيويستى بة يةك , مواَلحةزةكانيان ئةوةية كة بودجةكة كةم كراوةتةوة
كة بتوانَى ئةو , توانيومانة ئَيمة ئةو مةبلةغةى بؤ دابني بكةين, ملياردؤالرة بةس بؤ بينايةى مةكتةب

, ثِرؤذةية 22ةو ثِرؤذانةى تريش كة لة ساَلى رابردوو دةستى ثَيكردووة كة هةروةها ئ, ثٍرؤذانة تةواو بكات
ئةمةوَى ئةم راستية روون , ثِرؤذةى موحافةزاتة, بةشَيكى تريش لةثِرؤذةكانى تر كة طلييان لَي هةية

وةزارةتةكانى تر كة دووبارة , بؤ ئةوةى ثرسيارةكان دووبارة نةبَيتةوة لة سةنتةرةكانى تر, بكةمةوة
دةسةاَلتةكة لةدةست , ياساى جَيبةجَى كردنى ثِرؤذةى ئةجنومةنى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان, دةكرَيتةوة

ئةبَى , لةبةر ئةوةى ئيعازةكة ئةوهاية: ئَيمة تةدةخول دةكةين لةبةر يةك سةبةب, ئةجنومةنى ثارَيزطاكانة
دير عام و موديرة ئةساسيةكانى هةموو مو, هةر موحافةزةيةك هةموو قايم قامةكان و مودير ناحيةكان و
موديرى تةربيةى كة داوا دةكات مةكتةبَيكى , ناو ثارَيزطاكان كؤبكاتةوة كاتَى ئةو بةرنامةية دادةِرَيذَيت

بةاَلم تةدةخول كردن لة , حةقة كةس قبوَلى نةكات, ئةو حةقة ئةويش قبوَلى نةكات, ضوار ثؤىل بؤ بكات
خؤيان بةرنامةكة , ضونكة دةسةاَلتةكة الى خؤيتيان, ية ناكرَيتئيشى ئةجنومةنى ثارَيزطا بةم شَيوة

ئَيمة تةنها بؤ موتابةقةكردنةوة و روونةدانى دووبارة بوونةوة لة نَيوان ثِرؤذةكان ئةمة , دادةِرَيذن
شتَيكى تةبيعيية , مليؤنة 700ياخود بة مليارَيك و , سةبارةت بة كوليتةى ثِرؤذةيةك بة مليؤنة, دةكرَينت
 1500000, لةوانةية ئةو ثِرؤذةية لة قةزاى شةقاَلوة بَيت لةبةر كوليتةى نةقل طرانرت بَيت, نتبكرَي

 1700000بةاَلم ئةطةر لةناو هةولَير بَيت لةوانةية بة , هةزار دةربضَيت ئةطةر لة دةرةوةى شار دةربضَيت
لةوانةية فةرقى سعريان , شتَيكى ئاسايية هةردوو ثِرؤذة بةيةك كات ئيعالن دةكرَين, هةزار دةربضَيت

, ئةو ثارةى كة جةنابت باسى دةكةيت, ئةوةش بةثَيى سيستةمى تةندةرةكة, هةبَيت لةطةَل ئةوةى تر
كة , ضونكة ئةو ثارةية لةهةر وةزارةتَيكدا بوو, بةتةبيعةتى حاَل خؤى تةدوير دةبَيـت, تةدويرى دةبَيت

حةقى , زارةتى خوَيندنى بااَل ئةوةندة مةبلةغةي هةيةوة, وةزارةتى ثةروةردة, ئةمساَل موافةقةتى بؤ كرا
حةقى خؤيةتى , هةية كة ديتى لةئةجنامى جَيبةجَى كردنى ثِرؤذةكان يةكَيك ثارةى ئيحتياتى دةمينَيتةوة

باسى تةمنيةى , بؤ ئةوةى بَلَيت ئةو ثِرؤذةية ئيزافة دةكات, موافةقةتى وةزارةتى ثالندانان وةربطرَيت
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برادةران جوابيان داوة يةعنى زؤر زةرورة , يان نةهَيشتنى نةخوَيندةوارى, ان كردبةشرى و تةئهيلي
 .زؤر سوثاس, مامؤستايان باشرت ئامادة بكرَين, بيكةين

 :و ئابووري ةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايىو/بايز تاَلةبانىشَيخ بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ةزارةتى مالية مةسئول نيية لة تةنيتيزى مةشارع و ضؤنيةتى سةرفو, من ئةمةوَى بةس ئةوةندة بَلَيم
بةاَلم بةداخةوة ئَيستا هةموو صةرفَيك تةوجيهى , تةمويلى دةكات, وةزارةتى مالية جيهةتَيكى ممةويلة

ئَيمة تةنها تةمويل دةكةين بةثَيى ئةو , ئةوة لةشوَينى خؤى سةرف دةكرَى, وةزارةتى مالية دةكرَى
 .زؤر سوثاس,  كة بؤمان دَيت لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة و داواى تةخصيصمان لَيدةكاتدةسةاَلتةى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نوقتةى نيزامت هةية, كاك غةفور فةرموو

 :سعيد مةمخورى طاهر بةرٍٍَِيز غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةر , ئَيستا طيتتوطؤى لةسةر دةكةينئةو شَيوازةى كة ئَيمة , 28و  21بةثَيى نيزامى داخلى مادةى 

نيزامى  21لةبةر ئةوةى لة مادةى , خيالفى نيزامى داخلية, لَيذنةيةك راثؤرتى خؤى لةسةر دةخوَينَيتةوة
هةر ليذنةيةك بؤى هةية تَيبينيةكانى خؤى بؤ ليذنةى دارايى لةِرَيطاى سةرؤكةوة )داخلى دةَلَيت 

, (بةمتةندى ئةوة و ثةيوةندارة لةنَيوان بودجةى طشتى حيسابكاريدادةربارةى ئةو بةشةى كة تاي, دةربرِبَيت
مةبةستم فةقةرةى ( راثؤرتى ليذنةى دارايى و ئابوورى بةسةر ئةندامان دابةش دةكرَى)دةَلَى  28مادةى 

ت راثؤرتى ليذنةى دارايى و ئابوورى ئاماذةى بةو تَيبينى و ثَيشنيارانة دةكا)كة دةَلَى , ة 28دووةمى مادةى 
, (لةطةَل ئةو ئاكامةى  كة ثَيى طةيشتوون, كة لة ليذنةكان دةربارةى ثِرؤذةى بودجة ثَيشكةشيان كردووة

ئةو راثؤرتة , بؤية بةرٍِِاستى بؤ ئةوةى سود لة وةختةكة وةربطرين حةقة بةثَيى ئةو سيستةمة بِرؤين
ئَيمة هةموو ثةرلةمان , َيتةوةئةطةر هةر ليذنةيةك بَيت راثؤرتى خؤى خبوَين, دراوتةوة ليذنةى دارايى

بؤية , لةوانةية بةدوو هةفتةى تريش تةواو نةبني لةطةَل ثِرؤذةى بودجة, بَيني طيتتوطؤى لةسةر بكةين
 .زؤر سوثاس, ثَيم باشة بةثَيى نيزامى داخلى هةَلسوكةوت بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثاشان , خةتاي ليذنةكانة, مِرؤ بةيانى بؤمان هاتووةبةاَلم هةندَى راثؤرت ئة, بةثَيى نيزامى داخلى راستة

راثؤرتةكان , ثاشى راثؤرتى وةزيرى دارايى و تةفصيالتةكةى خؤيدا, طؤِرانكارى بةسةر بودجةكة خؤى هات
بةاَلم لةطةَل ئةوةش ئَيمة هيض زةرةرَيكمان , قسةكانت راستة, ثَيويستيان بة ثَيداضوونةوة هةبوو

كاك , بؤ ئَيمة دةخيوَينَيتةوة و بؤ ليذنةى دارايش دةخوَينَيتةوة, دارايى دانيشتووة لَيرة ليذنةى, نةكردووة
 .دلَير فةرموو

 :سدلَير امساعيل حقى شاوي. َيز دبةِر
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دوَينَى , ئَيمة وةكو ليذنةى دارايى داوامان لةهةموو ليذنةكان كرد كة تَيبينيةكانى خؤيان بؤمان بنَيرن

ديارة هيض , ئةوةيش بةداخةوة كةسيان نةهاتن, خريجار بِريار وابوو لةطةَل سةرؤكى ليذنةكان كؤبينةوةئا
 .زؤر سوثاس, ئةوة شتَيكى ترة, ئيرت ئةطةر شتَيكى تريشيان هةبَيت لَيرة باسى بكةن, تَيبينيان نةبوو

 
 

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لةسةر قسةى كاك شَيخ كة وتى وةزارةتى دارايى تةنها حيسابة لةسةر , زام حيسابة يان نانوقتةى ني
ئاليةتى ثارةدانةكة , برادةرانيش ئيشارةتيان ثَيدا, ئَيمة لة راثؤرتةكة بامسان كرد, مةسةلةى تةمويل كردن
هةردووكيان ئةو , ينةضونكة ئَيمة لةطةَل هةردوو وةزيرى مةعنى دانيشتوو, موشكيلةى هةية لَيرة

دةوامى  10و  2لةمانطى , بؤ منوومة ئةوى هونةرة جوانةكامنان هَيناوة, كَيشةيان لةطةَل ئَيمة باس كردووة
تاكو , مليؤن دينار بووة بؤ تةجهيز كردنى 72ئةطةر بةهةَلة نةضم , ثارةشى بؤ تةرخان كراوة, كردووة

, وةزيريش سةردانى كردوون, ثارةكة نةطةيشتؤتة دةستيان يةعنى بؤ, ئَيستا ئةو ثارةيان بؤ سةرف نةكراوة
مةسةلةكةى , ديسانةكة بؤيان سةرف نةكراوة, وةزيريش لةطةَل وةزارةتى مالية قسةى كردووة لةهةولَير

لةطةل ئةو , مةكتةبةكة ثَيويستى بة هةزار سؤثة هةية, دَيت 18و  11بؤ منوونة مانطى , ئَيمة ئةوةية
تؤ  5و  7باشة مانطى , سؤثةكان ناطات 5و  7كة لةواَلتى ئَيمة بةرقةرارة تامانطى  رؤتني و بريؤكراتيةى

ضونكة , بؤ ئةوةى ذةنط بكات و بؤ ساَلى داهاتووش بةكةَلك نايةت, مةجبورى سؤثةكان لة مةخزن دانَييت
ةكة ثار, مةسةلةكة ئةوةية لةكاتي ثَيويست مةسةلةكة تةعني كراوة, مةخزةنيش نيية لةمةكتةبةكان

زؤر , بةو شوَينةى كة ثَيويستة بدرَيت, واضاكة ئةو ثارةى كة تةرخان كراوة لةكاتى خؤى بدرَيت, دانراوة
 .سوثاس

 :وةزيرى دارايى و ئابووري/بةِرَيز سةركيس ئاغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و هةر لة خزينةش بؤى لة خةزينة داوا دةكات , هةر لة صالحيةتى وةزيرة, ئةو مةباليغانةى كة باس كران
ئَيمة كة ميزانية ثةسةند نةكرابوو كِرينى ئامَير و كةل و ثةل و ئةوانى تر تةقريبةن , سةرف دةكات

ضونكة صالحيةتى , بؤضى خةزينة سةرف نةكراوة, بةِراستى بؤمنيش شتَيكى نوَيية, تةمجيدمان كردبوو
 .سوثاسزؤر , بةبَى ئةوةى بؤ ئَيمة بَيت, بؤى سةرف بكات, وةزيرة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك هيوا, كاك هيوا و كاك ناصح نوقتةى نيزاميان هةية

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيم , هةندَى تةرحم ئاراستةى جةنابت كرد بؤ شَيوازى موناقةشةكردنى بودجةكة كة وةجهى خؤيان هةية

, ضونكة بةِراستى دوايى ثةرلةمان دةكةوَيتة بةر ثرسيارى زؤرةوة, ر بكةينباشة هةَلوَيستةيةكى لةسة
ثَيويستة اليةنة , طةندةَلى دةِروات بةرةو, كؤمةَلة تةعنَيكى تَيدايةهةروةك ومت ئةم راثؤرتة 

كة ليذنةى دارايى دةبواية , بةتايبةتى كة راثؤرتةكان نةهاتوون بؤ ليذنةى دارايى, ثةيوةنديدارةكان بَين
 .سوثاس, ثَيضانةوةى لَيبكات
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هيضَيك لةئةندامانى , لة قسةكان رةئيى خؤت وت, ئةوةلةن جةنابت قسةت كرد, ئةوة نوقتةى نيزامى نيية
لةبةر ئةوةى ئةطةر تةنيا , تةئيدى قسةكةى تؤيان نةكردةوة, بةِرَيز قسةكةى تؤيان دووثات نةكردةوة

ئةو , هةر جةنابت بةتةنيا ئةو مواَلحةزةيةتدا, اكرَينت بيخةينة موناقةشةوةن, يةكَيك قسةى بكات
موهيم ئةوة نيية , تةنيا ئةو قسةيةى سؤزان خان روون دةكةمةوة, موالََحةزةيش نامةوَى موناقةشةى بكةم

تا ئَيس, ئَيمة داواى حيساباتى خيتاميمان كردووة, موهيم ئةوةية ضةند سةرف دةكرَى, ضةند دادةنرَيت
ئةوكات وةختى دَيت و لةبةرضاويش روون , دةينَيرين بؤ ئةجنومةنى وةزيران, خةريكة تةوحيدى دةكةين
 .كاك ناصح فةرموو, بؤية نةمويست موناقةشةى مواَلحةزةكةى بكةم, دةبَينت كة ضؤن سةرف كراوة

 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مةفروز بوو هةموو وةزيرة ثةيوةنديدارةكان , هى هةموو وةزارةتةكان, ةكةينئَيمة كة باسى ميزانية د
, ضونكة ئةوة ئيشى ئةوان نيية, نةك تةنيا هةردوو وةزيرى دارايى و ثالن دانان وةاَلم بدةنةوة, ئامادة بن

وةزيرى , ةضونكة هةموو كاتَيك وامان كردوو, من تَيبينيةكةم لة جَيى خؤيةتى, هةندَيك تَيبينى لَيرة هات
ئةطةر نا ئَيمة دذى , وةاَلمى تَيبينيةكة بداتةوة, ئةطةر تَيبينيةك هةبَيت, ثةيوةنديدار لَيرة ئامادة بَيت

 .زؤر سوثاس, بودجةكةيان ضةند بؤ زياد بكرَى هَيشتا هةر كةمة, بودجةكة نني
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمة ماناى , (موتةفيقة لةطةَل وةزارةتى مالية)ووسراوة خاَلَيكى تَيداية ن, ئةطةر تةماشاى موازةنةكة بكةن
ثاشان كؤبوونةوة كراوة بة حزورى , ضيية؟ يةعنى هةر وةزارةتَيك ميزانيةكةى خؤى داوةتة مالية

يةعنى ئةو ميزانية تةرخان كراوة بؤ وةزارةتى , ئيتييتاقيان كردووة لةسةر ئةوة, وةزارةتى ماليةش
كةواتة وةزيرى موختةص , لةنَيوان هةردوو وةزارةت ئيتييتاق كراوة, نى بااَلثةروةردة و وةزارةتى خوَيند

ئةو حةمجة لةوة , لةبةر رؤشنايى ئرياداتى ئَيمة, مومكينة داواى زياترى كردبَى, موافيقة لةسةر ئةوة
, تنبة تةئكيد هةر وةزارةتَيك ختةى خؤى زياد دةكا, مليار زياترمان هةبَيت 10ئةطةر نا , زياتر ناكرَى

لةطةَل , ليذنةكانى ئَيرةش كة راثؤرتيان نووسيوة, بةاَلم ئةوة دانراوة لةبةر رؤشنايى ئةو تَيطةيشتنة
راثؤرتةكةيان , لةطةَل وةزير قسةيان كردووة, وةزارةتى تايبةمتةند قسةيان كردووة و طيتتوطؤيان كردووة
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ناتوانني , رتانةى كة تةقديم دةكرَين لَيرةمن لَيرة تةنيا يةك شت دةَلَيم ئةو راثؤ, لةسةر ئةو ئةساسة بووة
يان دةبَى بة عجز زيادى , بؤ زياد كردنيش دوو رَيطا هةية/ دوو, ئةوة يةك, ميزانيةكانيان كةم بكةينةوة

ئةوةش ناكرَى ضونكة , يان دةبَى لة شوَينَيكى تر كةم بكرَيتةوة, ئةوةيش مةعلوم نيية ضى دةبَيت, بكةيت
بؤية من , فورسةتَيكمان لة ثَيشة ئةو ميزانية تةكميلية كةدَيت زيادى بؤ بكةينيانيش , ئيتييتاق كراوة

كة , و خوَيندنى بااَلكةمةوة كة ئةو راثؤرتةى ثةروةردةئةوة روون دة, لَيرة ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطدان
نوسخةيةكيش بدرَيتة وةزيرة , نوسخةيةك بدرَيتة وةزارةتى دارايى, موالحةزاتى بةجَيى هةية

نةك بودجةى , لةو ميزانية تةكميلية ض ئيمكان هةية بؤ زياد كردنى بودجةى ثالن, وختةصةكانم
هةرضى ئيمكان , هتد...تةئهيل, قوتاخبانةكان, بودجةى ثالن واتة زياد كردنى خوَيندطاكان, تةشغيلى

, رةضاوى بكةن, تياخود هةر داهاتَيكى تر كة ئيمكان هةية ميزانةكة زياد بكا, هةبَيـت لة ميزانيةى ثالن
ئةويش , رةنطة لة ثرٍِؤذةى ميزانيةكة بَيتة ضارةسةركردن, نوقتةيةكى تري كة دةمةوَى ئاماذةى ثَيبكةم

جَى كردنى كار ئاسانكردنى بةدةست بةجَي , دةسةاَلتى وةزير, دةسةاَلتى سةرف كردنى ميزانية, دةسةاَلتة
ئةمة زوو وةربطريَيت لة ضاو ساَلى ثار و , ايبةمتةندئةو ميزانية لةنَيوان وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ت

وةكو ثَيويست بودجةكانيان , كة زؤر لةوةزارةتةكان طلةييان هةية كة وةكو ثَيويست دةسةالََتيان نيية, ثَيرار
هةم , ئةمة دةبَى لةوَى عيالج بكرَى, سيولة ئينشااهلل هةية وةكو ثار و ثَيرارنيية باشرتة, بؤ سةرف ناكرَى

بةتايبةتى ثرؤذى , بؤ ئةوةى ثِرؤذةكان رانةوةستَيت, هةم دانانى ئاليةتَيك, زياد كردنى دةسةاَلتى وةزيرلة 
 .فةرموو, ئةطةر هيض مواَلحةزة نةبَيت دةخيةمة دةنطةوة, ثالن

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

َيمة بةس طلةييمان لة بريؤقراتيةتى سةرف كردن ئ, بةاَلم يةك شت هةية, من ثشتطريى لة قسةكانت دةكةم
لةمانطى , ثةميانطاى هونةرة جوانةكان ضوونةتة ناو بينا تازةكةوة 2جةنابت ئةبَى بزانى لةمانطى , هةية

سةبارةت , خاَلَيكى تر كة دةبَيت بةِراستى تةسبيت بكرَى, ة 7ئةوة ئةم ساَل مانطى , داوايان كردووة 2
ئةوة دةبَيتة , 1/11بةعزَى جاريش لة , 1/18كة ميزانية دادةخرَى لة , بودجةبةراوةستاندنى سةرفى 

, ثارة تةدوير كراوةكة من ئةزامن دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةت, هؤى كؤسث دانان بؤ بةردةوام بوونى ثِرؤذةكان
ةكة ئينجا ثار, بةالََم كَيشةكة لةوةداية هةتا موناقةشةى ئةو بودجةية دةكرَى و تةدوير دةكرَيت

سةبارةت بةهةموو ئةو , ئةوة دوو خاَلى زؤر طرنطة كة ئَيمة ثَيداطريى لةسةر دةكةين, دةخرَيتةوة بةركار
دةَبَى بريمان نةضَى عَيراق هةَلمةتى دروست كردنى قوتاخبانةى باس , خاَلانةى كةبرادةران باسيان كرد

كةواتة ئَيمةشيان , خبانةى تازة هةيةقوتا 7500كة ئةو ئةَلَى لةهةموو عَيراق ثَيويستمان بة , كردووة
, كة باس لةو بِرة ثارة تةرخانكراوةش دةكات, ئَيمة دوَينَى كتابَيكمان بةدةست طةيشتووة, خستؤتة حيساب

, خاَلى ضوارةميش, كة بؤ ئَيمة دةبَيت وةكو هةرَيمى كوردستان تايبةت بةدروست كردنى قوتاخبانةكان
ثةرلةمان مةفروزة هةَلمةتى دروست , موو ئةندام ثةرلةمانةكانةبؤ هة, ئةمة بؤ هةردوو وةزير نيية
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ضونكة حكومةت بةتةنيا ناتوانَى ئةو , كردنى قوتاخبانةكان لة ِرَيى ليذنةى ثةروةردةوة دةست ثَيبكرَى
بةَلكو ئَيمة دةتوانني خؤمان هةَلمةتَيكى , وَيرانكارية و ئةو كةم و كوِرييةى كة هةية جَيبةجَىى بكات

, بؤ دروست كردنى قوتاخبانة, بؤ هةموو ئةو كةسانةى كة قودرةتى مالييان هةية, انى بةرثا بكةيننيشتيم
 .زؤر سوثاس, ضونكة بةوة نةبَيت رزطارمان نابَيت

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 تةنيا, ئَيمة تَيكةاَلوى دةسةاَلتى جَيبةجَى كردن نابني, يةك مواَلحةزةم هةية لةسةرقسةكانت, سوثاس

ضونكة بؤ ئَيمةش باش , بشمان دةنَى وةرى ناطرين, ئَيمة دةسةاَلتى جَيبةجَى كردن نني, ضاودَيرى دةكةين
دةَلَين ئَيمة ئاطادار نني لةو , هةندَيك ئةندامى ليذنةى ثةروةردة مواَلحةزةيان بؤمن نووسيوة, نيية

, من ناتوامن مةجاىل قسةيان بدةمَى, نةكرد كة داوايان, تةبيعية بةالََم دةيانتوانى داواى  قسة بكةن, راثؤرتة
ئةو راثؤرتة دةدرَيتة وةزارةتة , وةكو عةرزم كردن, بةهةر حاَل ضونكة تةعبري لة زؤرينة دةكاتن

هةروةها بؤ رةضاو كردنى ئةوةى ئةطةر , بؤ رةضاو كردنى ئةو خاَلانةى كةهاتوون, تايبةمتةندارةكان
يان هةر داهاتَيك هةبَيت , لة ميزانيةى تةكميلى, ؤ وةزارةتةكةئيمكان هةبَيت لةبوارى بودجةى ثالن ب

كَى لةطةَليةتى دةستى , بودجةى وةزارةتى ثةروةردة و خوَيندنى باالََ دةخةمة دةنطةوة, رةضاوى بكةن
تةنها , يةك كةس لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

لةو , موالََحةزةكةم دووبارة دةكةمةوة, بؤ ئةوةى ئاسان بَيت, كةواتة بةزؤرينةى دةنط وةرطريا, واكاك هي
/ دووةم, ئيمكانيةتى ميزانيةى طشتى/ يةكةم, وةزارةتانة لة ميزانيةكانيان دوو شتى طرنط رةضاو كراوة

بةاَلم لَيرة راثؤرتى ليذنةى  ,وةزارةتى مالية خؤى ئيتييتاقى كردووة, ئيتيتاق كراوة لةطةل وةزارةتةكة خؤى
بؤ , وةكو بؤ ثةروةردة ضيمان كرد, ئةطةر شتى طرنط هةبوو رةضاوى دةكةين, تايبةمتةند دةخوَيندرَيتةوة
, يان ئةطةر نةشخوَينَيتةوة تةبيعية, ئةطةر ليذنةيةك راثؤرتى نيية تةبيعية, ئةوانى ترش وا دةكةين

 .فةرموو, مةطةر مواَلحةزةيةكى زؤر طرنط هةبَيت, م دةدةم بةواندةكرَى ئيتييتاق بكرَى بَلَى من راثؤرتةكة
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شةريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (.ى بودجةى تةشغيلى%1,31مليؤن كة دةكاتة  58025)وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَيكردن 
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خةرجى ثِرؤذة سةرمايةكانة 353482وةزارةتى ئةعمار و نيشتةجَيكردن بِرى 
 :امني طاهربةرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لةسةرةتاى , ضونكة ئةوةى لة ناوةِرؤكى ئةم خااَلنة هاتووة, لةناو راثؤرتةكة ضةند خاَلَيك ناخوَينمةوة
, لةزؤربةى دانيشتنةكانى ثَيشووش, لةمان ئاماذةى ثَيدادانيشتنةكةى ئةمِرؤمان بةِرَيز سةرؤكى ثةر

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان و هةردوو وةزيرى بةِرَيز بؤ كاروبارى دارايى و وةزيرى دارايى و وةزيرى 
بةاَلم هيواداراين ئةم ثشتطريكردنة ببَيتة بِريارى ثةرلةمان و لةاليةن , ثالندانان ثشتطريى خؤيان ثَيشاندا

دا سةرؤكى لَيذنةحيساباتى كؤتايى لَيذنةكةمان برياري, تى هةرَيمى كوردستانيش جَيبةجَى بكرَىحكومة
 88/2/8004وةربطرَيت  دواى ئةوة سةرؤكى لَيذنة لة رؤذى (8004)ن كردنةوة بؤ ساَلى اوةزارةتى ئاوةد

 بودجةى ثرؤذةكان وسةردانى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةى كرد ئةم زانيارانةى خوارةوةى وةرطرت لةسةر 
 بؤ وةزارت داندرابوو واتا بودجةى وةبةرهَينان ئةويش  (8004)ئاوةدان كردنةوة كةلةساىل 

بريتى بوو لة (8004)برى ئةوثارةيةى بؤ ثرؤذةكان وئاوةدنكردنةوة داندرابوو بؤساَلى 
 سَى سةدوو حةظدة ملياروثَينج سةدو بيست وشةش مليؤن دينار ضاثى  31405850000000

 .نوَيى عَيراق

بِرى ئةوثارةيةى كةمتويل كراوة لةاليةن وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و وةزارةتى دارايى  -1
دووسةدوو هةشتاو حةوت مليارو هةشت (824025002270000)بؤوةزارةتى ئاوةدان كردنةوة 

 .سةدووثةجنا مليؤن ونؤسةدونةوةت وضوار هةزار دينارة
دوسةدوضَل ( 87504870285 000)و لةاليةن وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة كؤى ثارةى سةرف كرا -8

) وثَينج مليارو حةوت سةدو بيست وضوار مليؤن وهةشت سةدووبيست وشةش هةزاردينارةلة ساَلى
8004.) 

كةواتة  برى ثارة كةماوةتةوة لةناو هةردوو وةزارةتى هةرَيم بؤ دارايى و وةزارةتى دارايى ئةكاتة 
و بيست ونؤ ملياروشةش سةدوحةفتا 82054500050000=31405850000.000-8242502270000

هةروةها بِرى ثارةى كةماوةتةوة لةوةزارةتى ئاوةدان كردنةوة ساَلى ثَينج مليون و شةش هةزار دينار، 
ِرةى كةماوةتةوة ئةو ب(= بِرى ثارةى سةرف كراو -بِرى متويل كراو) دةكاتة( 8004)

824025002270000 - 875.48702850000  =78018501520000  
لةسةر ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان لَيذنةكةمان ضةند تَيبينيةكى  هةية و ئةخيةينة بةرضاوى (4

 بةرَيزتان 
  ئةبَى وةزيرى )لةماددةى نؤيةم بِرطةيةكى تر زيادبكرَى و بةم جؤرةى خوارةوة خبوَيندريتةوة

ؤرتَيك لةسةر بارى دارايى و كَيشةكانى ئةو ثارةية دارايى اليةنى كةم شةش مانط جارَيك  راث
 0عَيراق بكرَيت  -كةلة بةغداوة دَيت ثَيشكةش بة ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان

  لةسةر ماددةى دةيةم زؤرينةى ئةندامانى لَيذنةكةمان ثَيشنيار ئةكةن وةزيرى ثةيوةنديدار
بةتايبةت ئةو وةزيرانةى مليؤن دينارى هةبَيت ( 700)دةسةاَلتى خةرجكردنى برى 

 0كةبِرَيكى زؤر ثرؤذةيان هةية بودجةى وةبةرهَينانيان زؤرة 
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لَيذنةكةمان ثَيشنيار ئةكات بِرَيك لةو ثارةيةى كة بؤ وةبةرهَينان دانراوة بؤ وةزارةتةكان سةرف بكرَي (2
 0بؤ راهينانى كاديرى فةنى خؤماَلى لةبوارة جياجياكاندا 

يوةنديدار خؤى جَي بةجَي ى  ثرؤذانةى كة بضووكن راستةوخؤ وةزارةتى ثةثَيشنيار ئةكةين ئةو (2
 0بكات
داواكارين لة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة لة بودجةى ئةم ساَل برَيك ثارة سةرف بكات بؤكاراكردنى (10

     0بةرَيوةبةرايةتيةكانى صيانة لة ثارَيزطاكانى هةولَير و سلَيمانى و دهؤك
شنيارئةكات بؤ وةزارةتى دارايى  و وةزارةتى هةرَيم بؤ كاربارى دارايى بِرَيك ثارة لَيذنةكةمان ثَي( 11

 :سااَلنة لةبودجةى هةرَيم ديارى بكةن بؤ وةزارةتى ئةشغاَل و ئاوةدان كردنةوة  بؤ ئةوةى  لة بوارى 
 يان نيشتةجَيبوون سةرف بكةن لة هةرَيمى كوردستان  بؤئةوةى لة ئةزمةى نيشتةجَى بوون رزطار

ببَيت بةتايبةت بو كةس وكارى ئةنيتال و شةهيد و فةرمانبةر و ئةو هةذارانةى كة تاوةكو ئَيستا 
 0خاوةنى نيشتةجَيبوون نني 

هةروةها ليذنةكةمان ثَيشنيار ئةكات مووضةى فةرمانبةران لة هةرَيمى كوردستان كةمرتين مووضة بؤ 
 .                              وةندى لَي بَيتزؤرترين مووضة وةك مووضةى فةرمانبةرانى حكومةتى نا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيخ فةرموو, ناوةكان دةنووسم, دةستى بةرزبكاتةوة, ئةوةى دةيةوَى قسة بكات

 :و ئابووري يىوةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارا/بايز تاَلةبانىشَيخ بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا فةرقَيكى هةية لة , و ثارانة كة تةرخان كراوة بؤ وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة ثَييانداوةسبةت ئةيبةن
غةراماتى , بةثَيى شروتى مقاوةالت, من ثَيم واية ئةو فةرقة بةثَيى قانون, وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة

, ى تريشى زؤر لةطةَلدايةفروقات, ئةوة ئةو فروقاتاية, تةئميناتة كة وةرطرياوةتةوة, ئةماناتة, تةئخريى
خؤى ئةوة , بةنيسبةت ئةو فةرقانةى كة لةالى ئَيمة ماوةتةوة كة لةاليةن وةزارةتى مالية نةدراوة

بةثَيى داواكارى , ئَيمة هةموو كاتَيك مةبلةغى موخةصةص تةمويل دةكةين, مةبلةغى موخةصةصة
ئَيمةش , ة مقاولة ئةمة سليتةكةيةتى بيدةنَىدةَلَى ئةوة فالن, وةزارةت داوامان لَيدةكات, وةزارةتى مةعنى
 .سوثاس, مةشروعةكة موستةمرية و ثارةكةشى موستةمري دةدرَيت, تةمويليان دةكةين

 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةِرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رةتانةى كة ئةوةيش ئةوةية كة وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة يةكَيكة لةو وةزا, يةك مواَلحةزةم هةية
دةستى  8005و  8007, 8003يةكَيك لة مةشاريعةكانى كة لة كؤنةوة لة ساَلى , مةشاريعى ئَيجطار زؤرة

كَيشةكةش بريتية لة , بةتايبةتى لة بوارى رَيطاوباندا, كَيشةيةكى طةورةى هةبووة, ثَيكردووة
بؤية , ةو كَيشانةى هةبووةبةعام ئ, بةرزبوونةوةى نرخى قريتاو كردن و نرخى تَيكةَلة كردن بةطشتى
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خؤتان ئاطادارن ضةندين منوونةى ثرؤذةى رَيطا و بامنان , ثرؤذةكانيان زؤربةى ساَلةكان تةدوير بؤتةوة
ئةم , كة خةَلك ثَيى هاتوضؤ دةكات, لةهةموويان بةرضاو تر ثِرؤذةى رَيطاى دوكان و سلَيمانيية, هةية

يان مقاول جَيى , ار واى لَيهاتووة دووبارة تةندةر كراوةتةوةثِرؤذانة بةهؤى زياد بوونى كوليتةكانيان زؤرج
كة داوا دةكات تةمخينى ئةوها لة بيدايةتى ساَلةوة دةتوانَيت , تووشى كؤمةَلة كَيشةيةك بووينة, هَيشتووة

, بةثَيى ئةو ثرؤذانة تةقديرى كردووة, ثرؤذةى كة هةيةتى 184مليار دينار سةرف بكات بةثَيى  314
ساَلى وا , بةثَيى ئةوةى ساَلى وا هةية مقاول دوادةكةوَيت 10و  2هايةتى ساَل كة دةكاتة مانطى بةاَلم ني

, بؤية ثارةى موخةصةص شةرت نيية سةد لة سةد هةمووى بؤ تةمويل بكرَينت, هةية باران زياتر دةبارَيت
ازةكانيشى دةست مةشاريعة ت, لةهةمان كاتيش لةساَلى رابردوو كؤمةَلَيك مةشاريعى تازةى هةبووة

بةاَلم ئةم تةدويرة , ثارةكة تةدوير دةبَيت, نةيتوانيوة ئةو ثارةى ثَيويست بووة سةرفى بكات, ثَيكردووة
وةزارةتى دارايى و ئابوورى سةرفى , بةشَيكى زؤرى دَيتةوة بؤ ئةوةى كة تةمويل نةكراوة, دوو بةشة

بؤية من ثَيم واية وةزارةتى , لةميزانية ئيعتيادية يان, يان لةمةجالَيكى تر, كردووة لةبوارى ثرؤذةيةكى تر
حةمجى ميزانيةى كة بؤشى دانراوة ئةمساَل بةس , ئاوةدان كردنةوة يةكَيكة لة سكتةرة طرنطةكان

 .زؤر سوثاس, لةميزانيةى ئيستيسمار بؤيان تةخصص كراوة% 17,5لةمشاريعى تازة لة 
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .مةنبةرَيز سةرؤكى ئةجنو

وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة بؤ بودجةى ئيستسمارى موقارةنة كردن  8002جَيطاى خؤشحاَلية لة بودجةى 
لةساَلى , (مليارة 314) 8004لةساىل , بِرَيك ثارةى زياترى بؤ دةست نيشان كراوة 8004لةطةَل ساَلى 

ةى كة ئَيمة بةردةوام باسى ئةو, يةكَيك لة سياسةتةكانى ئاوةدان كردنةوة, دينارة( مليار 353) 8002
بؤ ئةوة مةبةستة ئةركَيكى زؤر , هةوَلدانة بؤ ئاوةدان كردنةوةى طوندةكان و الدَييةكان, لَيوة دةكةين

بؤية من لَيرة داوا دةكةم وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة , طرنط لةسةر شانى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةية
بؤ , الن و برنامةيةكى سرتاتيجى نوَيى درَيذ خايةنيان هةبَيتث, بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى ثالندانان

لةهةمان كاتدا وةكو ثَيشنيارَيك دةخيةمة بةردةمى , بؤ ئاوةدان كردنةوةى زياترى طوندةكان, هةنطاونان
بِرَيك ثارةى زياتر بؤ وةزارةتى  8002بودجةى تةكميلى , وةزيرة بةِرَيزةكان و ئةندامانى ثةرلةمان

 8002تةمخني كردنى بودجةى , تايبةت بة ئاوةدان كردنةوةى طوندةكان, نةوة دابنرَيتئاوةدان كرد
داواكارم ئةوة وةكو ثَيشنيارَيك لةاليةن ليذنةوة , رةضاوى ئةو ثَيداويستةى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة بكات

 .زؤر سوثاس, لَيمان وةربطريَيت و كارى ثَيبكرَيت
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .سةرؤكى ئةجنومةن بةِرَيز
يان , ئايا ئةوانة تةوصياتن, بؤ هةندَى وةزارةت جةنابت هةندَى قسةى ضاكت كرد, من يةك ثرسيارم هةية

بؤ ئةو / دوو, بِريارى ثةرلةمانن؟ يةعنى قوةتى قانونى ضيية بؤ وةزارةتى ثةيوةنديدار؟ ئةوة يةك
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, بةمتةندى خؤى بة مةسةلةى رَيطا و بان بداتمن ثَيم باشة بِرَيكى باش تاي, وةزارةتةى كة باسى دةكةين
ديارة طلةيي و طازاندةيةكى زؤر هةية لةسةر مةسةلةى ئةولةوييةت بة , ئةولةوييةتَيك بدات بة ثرؤذةكان

 .زؤر سوثاس, ثرؤذةكان لةم وةزارةتة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى ومت , امن بوو كة خوَيندمةوةئةوةى كة بِريارة و جَيبةجَى كرا بيدايةتى قسةك, بؤ قسةكانى من
مووضةى خانةنشينة كة دةبَى بكرَيت و , يةكسانى مووضةية, سوليتةى عةقارة, ميزانيةى قةزاية

, لةبةر رؤشنايى ئيمكانيةتى حكومةت, ئةوانى تر تةوصياتة, ئةوانة بِريارن, رووبةِرووبوونةوةى وشكةساَلى
كاك حممد , ضةندى ئيمكانيةتيان هةبوو جَيبةجيَى دةكةن, وةزارةت ئةو راثؤرتانة بةهةند وةردةطرَيت

 .فةرموو, رفعت
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةطةَل ئةوةش ئةو ثارةى كة , من تةئيدى ثَيشنيارةكانى ليذنةى ئاوةدان كردنةوة دةكةم هةمووى
خؤ , وةكو كاك عومسان باسى كرد, ةيةكى زؤرةئةوة ثار, هةزار دينارة 7885152دةستنيشانيان كردووة 

لةاليةن , ئةو ثارةية بؤضى لةالى خؤيان هَيشتؤتةوة, دةتوانن لة ثرؤذةيةكى تر سةرفيان بكردباية
وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة ثَيويستة ئةهميةتى ثَي / دوو, ئةمة يةك, وةزارةتى مالية لةميزانيةى خؤيان

حةقة ميزانيةكى باشى بؤ دابنرَى و صالحيةتَيكى , انني وَيرانكراوةضونكة كوردستان وةكو ئةز, بدرَى
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى دةسةاَلتى سةرفى زياتر بَيت, باشيش بدرَيت بة وةزير

 :حسن بةِرَيز حامت حممد جان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةمرٍِِؤ ئَيمة موناقةشةى ضونكة ئ, تَيكةاَلويةك هةية لةناو موناقةشةكان, بةحةقيقةت ئةوةى من بزامن
بةاَلم زؤر لة موناقةشةكان ئةوةية كة ئيشارةت بة ضؤنيةتى كارى , بودجةى وةزارةتةكان دةكةين

ضى دةكات؟ بةحةقيقةت ئةوة خؤى بؤ خؤى , ضى لةبةردةستداية, ثرؤذةكانى ناو وةزارةتةكان دةدرَيـت
ئةمة جَيى خؤيةتى موناقةشةكة ضؤن , تئةطةريش موناقةشةى بودجةى وةزارةتةكان بكرَي, تَيكةاَلويةكة

دةبواية وةزيرى مةعنى ئةمِرؤ ئامادة بواية كة راثؤرتةكانيان , ئةطةريش لةسةر ثرؤذةكانة, دةِروا
, دةبواية ئةو شتانة وةاَلمى هةبواية, هةية ئَيمة رووبةِرووى دةكةينةوة ضونكة كؤمةَلة شتَيك, ةخوَيندةوةد

ليذنةى دارايى ئيشارةتيان بةوة داوة كة لةِرووى ئاوةدان كردنةوة بؤ , ردنةوةبةتايبةتى لة ِرووى ئاوةدان ك
بةاَلم , ئةمة جَيطاى دَلخؤشية, بةرنامةى باش دابنرَيت, كةس و كارى شةهيد و ئةنيتال ئيشى باشرت بكرَيت

ةنتيقةيةكى تاكو ئَيستا من شتَيكى وةهام نةبينيوة كة ئَيمة لة م, ئةوةى كة بيخوَينينةوة و باسى بكةين
هيض بةرنامةيةكى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةم نةبينوة كة دةورَيكى , زياترى ئةنيتالكراو و شةهيدانني

ئةطةر بووش , بانَيك بةو دةرجة, جادةيةك, شارَيك, ئةساسى هةبَيت لة ِرووى ئاوةدان كردنةوةى طوندَيك
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مادةم ثرسيار و وةاَلمى , رة ئامادة بوايةجةنابى وةزير خؤى لَي, جا بؤية ئةطةر ببواية, بَيت زؤر كةمة
 .زؤر سوثاس, تَيداية باشرت بوو

 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةك ثارةكة , واتة ئيشى تَيدا بكات, سةرفى بكات, من ثَيشةكى داوا دةكةم وةزارةت ئةو ثارةية سةرف بكات
ئايا لةوةزارةت / دوو, ئةمة يةك, وَيرانرتة ثارةى بؤ بهَيَليةوةضونكة كوردستان زؤر لةوةى , مبَينَيتةوة

وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة دةتوانَى طوندةكانى / سَى, حصةيةك دانراوة بؤ ئاوةدان كردنةوةى هةَلةجبة
من منوونةيةك , بةجادة و رَيطاو بانةكانى, كوردستان هةمووى بة تَيكِرا كة زؤر وَيرانة ئاوةدانى بكاتةوة

, ماَلى تَيداية 80ئَيستا بةرزجنة , هةزار ماَلى تَيدابووة 8كان  40بةرزجنة ناحيةيةك بووة لةساَلى , دةمدة
لةِرووى شارستانيةتيشةوة ثَيويستة ناحيةكان , وةزارةتيش هيض ثالنَيكى نيية ناحيةكان ئاوةدان بكاتةوة

, ةن بؤ ئاوةدان كردنةوةى طوندةكانمةبةستم ئةوةية دةتوانن ئةو ثارةية سةرف بك, ئاوةدان بكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ناحيةكان بةتايبةتى هةَلةجبة

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

جةنابى وةزير و ئَيوةش , هاتووة باسى نيشتةجَيبوون دةكات 11لةراثؤرتى ليذةى ئاوةدان كردنةوة لةخاَلى 
دةَلَين , ئَيستا لةدنيا شتَيك هةية كة زؤر ئيقتيصاد ثَيش دةخات, عةقارىموافةقةتان كرد لةسةر سوليتةى 

, ئةوة دةوَلةتةكانيش ئيشترياكى تَيدا دةكةن, يةعنى بازاِرى ثيشةسازى خانوو, سوق صناعةتى ئيسكان
, ئةو صندوقة وةزارةتى ماليةى بةغدا تةمويلى دةكات, لةبةغدا لةوةزارةتى ئيشغال صندوقى ئيسكان هةية

دوويةكم بينى دةَلَى وةزير وةعدى داية لة ثارةى ساَلى ثاريش مةبلةغَيكى زؤرماية لةوةش , ن يةكم
, وتى لةهةندَى دةوَلةت ئامادةن كة تةمويلى ئةو صندوقة بكةن, خةبريَيكى تَيدابوو, تةمويلتان دةكةين

باسى , كةباسيان دةكرد, %8هةتا طوتى بة مليار دؤالر دةدةن بة قازاجنى لة , باسى ثارةيةكى زؤري كرد
ناكرَى لةوةزارةتى , من ثرسيارةكةم لة جةنابى وةزير ئةوةية, ئةزمةى سةكةنى هةموو عَيراقيان دةكرد

ضونكة ئةزمةكة ئَيمةش , ئيستييتادة لةعَيراقيش بكةين, ئاوةدان كردنةوة ئَيمةش صندوقَيك دابنَيني
 .زؤر سوثاس, دةطرَيتةوة

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .ِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

مةبدةئَيكى واش لة , زؤربةى زؤرى داهاتى بودجةى كوردستان لةنةوتة, وةكو هةموومان دةزانني
ئاوةدان ,  دةستوورى عَيراق ئيقرار كراوة كة ثَيويستة ئةو شوَينانةى زياتر زةرةمةندن لةبةرضاو بطريَين

كارى يان ضةند كاول, ثَيويستى ثَييةتىوضةكة كردنةوةش خؤمان دةزانني لةسةر ئةساسى ئةوةية ضةند نا
ئاماذة بةوة دةكات  3هةروةها لةقانونى بودجةى حكومةتى فيدراليش ديسان لةمادةى , تووشى هاتووة
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دةبَى لة بودجة لةبةرضاو , دةَلَى ئةو ناوضانةى كةزياتر زةرةمةند بووينة لةتةصروفاتى رذَيمى ثَيشوو
بودجةيةكى تايبةت , يان بةشَيوةيةكى سةربةخؤ, ةى ئةو وةزارةتةبؤية حةق واية لة بودج, بطريَين

ضونكة خؤمان دةزانني تةدمريى ئةو دوو ناوضةية لة , تةرخان بكرَيت بؤ ناوضةى طةرميان و هةَلةجبة
ديسانةكة كاوَلكاريةكى سةد لةسةد , ئَيستاش دواتر لة بودجةى كشتوكاَل قسةى لةسةر دةكةم, سةدا سةدة

ئَيمة لَيرة باسى , جا من لةوة تةفاصيلى زياتر قسة دةكةم, و وشكةساَلية تووشى بووةلةنةتيجةى ئة
ئايا لة بودجةى ئةم وةزارةتة ثارةيةكى ئةوتَو تةرخان كراوة بة ثَيى ناوضةكان بؤ , نيشتةجَيكردن دةكةين

كى خةَلك لة لةناحيةكان و لة الدَييةكان؟ تكاية كَيشةى سةرة, نيشتةجَي كردنى خةَلك لة ناوضةكان
يان ضؤن ئةمة تةنسيق دةكرَى لةطةَل سوليتةى عةقارات؟ , كوردستان كرَيضى و نةبوونى نيشتةجَي بوونة

ئايا ئةوة كة خةرج دةكات دةبَيتة هاوواَلتى جياواز دةبَيت لةطةَل ئةوةى ئةطةر بَيتو لةم وةزارةتة جَيطاى 
داِرَيذراو لة هةموو دَيهاتةكان نيسبةيةك ديارى بكرى بِرَيكى ثارة بكرَيتةوة بؤ ئةوةى بةثَيى بةرنامةيةكى 

 .نازامن ئةوة ضؤن جيا دةكرَيتةوة؟ زؤر سوثاس, بؤ نيشتةجَيبوونى خةَلك
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةقيقةت ئةم بةح, كة خؤم ئةندامم تَييدا, ثَيشةكى من تةئيدى راثؤرتى ليذنةى ئاوةدن كردنةوة دةكةم

بةاَلم ثَيويستة بةهؤى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة لةطةَل وةزاةرتى , وةزارةتة ئيشى زؤرة و موهيميشة
, نةك اليةك دروست بكرَيت و اليةكى تر مبينَيتةوة, ثالنَيك دابنرَيت هةموو اليةك بطرَيتةوة, ثالندانان

, ئةو طوندانةى كةلةوَى ئةنيتالكراينةتةبعةن , من ضووم بؤ سةنتةرى ئةنيتال و كيميابارانى دهؤك
بةاَلم زؤريش ئيهمال , كراية, ناَلَيم نةكراية, يةعنى هيض بؤيان نةكراية, ئيهمال كراية, كيميارباران كراية

نةك اليةك بكرَيت و اليةكةى تر , لةبةر ئةوة داوا دةكةم كة لةهةموو اليانَيكةوة ضاويان لَيبَيت, كراينة
ئةمةش بةثَيى , ئةو نيزامةى ئاوةدان كردنةوة و دروست كردنى شوقة ئةوانة/ دوو, كئةمة ية, مبَينَيتةوة

لةبةر ئةوةى زؤر جَيطا هةية ئةو , كة ثَيويستى ثَيى هةية, ثالن لةسةر هةمووناوضةكان دابةش بكرَيت
كَيك خةَل, منوونة شارى ئاكرَى هةتانووكة يةك شوقةشى لَي دروست نةكراية, نيزامةى شوملى نةكردووة

, بةو طرانيةى قةت ناتوانَى بذى, دوو بةشى هةر بؤ كرَيى خانووة, هةية مةعاشى ئةطةر بكةينة سَى بةش
ئةولةوييةت بدرَيتة ئةنيتال و , لةبةر ئةوة داوا دةكةم بؤ هةموو اليةك وةكو يةك تةماشا بكرَيت

 .زؤر سوثاس, كيمياباران ثاشان ئةوانى تر
 :ىسعيد مةمخور طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ئةوةى كة تَيبينى دةكةم بةراستى , من تةئيدى راثؤرتةكةى ليذنةى ئاوةدان كردنةوة دةكةم

لةبةر ئةوةى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة , ثارةيةكى زؤر كةم بؤ وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة تةرخان كراوة
حةقة رةضاوى , انن ئةم واَلتة هةمووى داِرووخاوةئةركَيكى زؤر طةورةترى لةسةر شانة خؤشتان دةز
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من لَيرة جارَيكى تر لةدانيشتنى ثَيشرتيش داوام كردية كة , ئةوناوضانة بكرَيت كة بةتةواوى وَيران بووينة
 10ةوة تاكو ئةمِرؤ  8003طوندة لة  170ئةم , طوندى يةكجار تَيكدراوة 170مةنتيقةى مةمخور كة 
راستة مةنتيقةكة  , طوند بةوَيرانى ماوةتةوة 130كةواتة , راوة لةو ناوضةيةطوند زياتر ئاوةدان نةك
بةَلاَم وةكو , جَيبةجَى نةكرَى ناطةِرَيـتةوة سةر كوردستان 170كة تا مادةى , 170مةمشولة بة مادةى 

, بانةكانهةم بؤ ضاكردنةوةى رَيطا و , حاَلةتَيكى تارئ من داواكارم بةشَيك بؤ ئةو ناوضةية تةرخان بكرَى
ئةطةر ضةند رَيطايةك ضاك , لةبةر ئةوةى ئةوةى كة تَيبينى دةكرَيـت, هةم بؤ ئاوةدان كردنةوةى طوندةكان

ئةمة , بةاَلم ئةم ناوضةية هيضى بؤ نةكراوة, بكرَيتةوة خةَلكةكة دةتوانَيت بطةِرَيتةوة طوندةكةى خؤى
ئَيستا لةهةولَير كؤمةَلَيك , بؤ فةرمانبةران مةسةلةى دروست كردنى شوقةى سةكةنى/ خاَلَيكى تر, خاَلَيك

, من ثَيم باشة ئةو شوقانةى كة دروست كراون, بةاَلم تا ئَيستا دابةش نةكراون, شوقة دروست كراون
, وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة سةرثةرشتنيان بكاتن بةشَيوةيةكى دادوةرانة بيداتة فةرمانبةرانى كوردستان

بةنرخَيكى رةمزى , وو كؤمةَلطاى نيشتةجَيبوونى طةورةتر دروست بكرَينتلةبةرامبةر ئةوةش لة داهات
فةرمانبةر كة ئَيستا , بدرَيتة فةرمانبةرانى كوردستان لة مووضةكةيان بةشَيك لة ثارةكةيان بطَيِردرَيتةوة

هةر ئةطةر نيوةى راتبةكةشى بَيـت , ئةو كات ئامادة دةبَيت بؤ ئةوة, كرَييةكى زؤر دةداتة خانووبةرة
زؤر , بةناوى ئةو بكرَيت, لةداهاتووش شوقةكة لةسةرى تؤمار بكرَينت, ناطاتة ئةوةى كة دةيداتة كرَي

 .سوثاس
 :ناز عزيز قادربةِرَيز طوَل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى ئةو , ئةو بودجةية كة بؤ ئةم وةزارةتة تةرخان كراوة كةمة, لةطةَل رايةكةى كاك غيتورم

تَيبينيةكم هةية ئةم وةزارةتة بةو , ئَيستا زؤر ثَيويستى بةوةى هةية كة ناوضةكان ضاوةِرَييةتى وةزارةتة
من منوونةيةكم هةية باسى , مليار و هةندَيكى ماوةتةوة لةساَلى رابردوودا 78هةموو ثَيويستيةوة ضؤن 
, ةقينيان ضاك كردؤتةوةدةست خؤشيان لَيدةكةم كة ثردى نَيوان طةرميان و خان, ناوضةى طةرميان دةكةم

ئةو , بةاَلم لة تةنيشت ثردةكة, ثردَيكى زؤر سرتاتيجى و طرنطة, كة بةسةر رووبارى سريواندا دةِروات
ناوضةى طةرميانيش تا , رَيطاية كة دةطاتة ثةروَيز خان رَييةكى زؤر ئابوورى و سرتاتيجية و زؤر بَي كةَلكة

بةنيسبةت , ةكَيكة لةو ناوضانةى زؤر رَيطاو بانى تَيدا زةرورةئَيستا رَيطايةكى قريتاوى بؤ نةكراوة كة ي
ئةوةندة سعرةكةى , بةداخةوة ئةو شوقانةى كة ئَيستا دةكرَيـت هةمووى هي كةرتى تايبةتة, شوقةوة
ئةطةر بةشَيكى ثرؤذةى ئةم وةزارةتة بؤ شوقة بَيت و موَلكى , هةذار ناتوانَيت دةستى ثَيبطات, خةياَلية

, زؤر لةوة باشرتة كة كةرتى تايبةت ئةو هةموو شوَينة دةبات و نرخةكةشى ئةوةندة طرانة, حكومةت بَيت
دووبارة تَيبينيم لةسةر ئةوةية ئةو وةزارةتة تةنيا وةزارةتى شار و رَيطا و , كة ئةزمةكة هةر وةكو خؤيةتى

 .سوثاس ,بةِراستى الدَييةكان ثَيويستى بةوةية ئةم وةزارةتة دةستى ثَيبطات, بان نيية
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
جطة لةو خاَلةى , دةست خؤشى لةراثؤرتةكةى ليذنةى ئاوةدان كردنةوة دةكةم/ يةكةم, من دوو خاَلم هةية

من ثشتطريى ئةوة دةكةم كة دةسةاَلتى هةموو , مليؤن دينار بَيت 700كة داوا دةكات صاَلحيةتى وةزير 
هةرضةندة هةردوو , ة(5)لةسةر بِرطةى , خاَلى دووةمم, جياوازى نةبَيت, ةكان وةكو يةك بَيتوةزير

بةاَلم تازة ديارة قسةكةم دةضَيتة , وةزيرى هةرَيم و وةزيرى ثالندانان وةاَلميان دامةوة, وةزيرى بةِرَيز
باسى ئةوة دةكةين كة  ,ئَيمة هةموومان باسى ئةوة دةكةين كة بودجة كةمة, بارى تةوصيةوة بؤ حكومةت

زؤربةى وةزارةتةكان بودجةكةيان , بةاَلم ئةوةى ديقةمتان داوةتَي, رَيطا و بان نيية, كوردستان وَيران بووة
ئةمة وةكو , هةرضةندة ئةو بةِرَيزانة وةاَلميان داوةمةتةوة, وةكو خؤى صةرف نةكردووة و ماوةتةوة

يةعنى , زيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى كارَيك بكةنتةوصييةك وةزيرى حكومةت و وةزيرى دارايى و وة
بؤ ئةوةى ئةو بودجةى لةبةردةستيانة , ئيشةكانى خؤيان باشرت بةِرَيوة بنب, ئةم وةزاراتانة ضاالك تر بن

 .زؤر سوثاس, نةك بيهَيَلنةوة, بيخةنة خزمةتى كؤمةاَلنى خةَلكةوة
 :امني امحد محد عثمانبةِرَيز 

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
جا كة دةَلَىى وةزارةتى , وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجَيكردن بةِراستى ناوةكةى بةخؤيةوةيةتى

ئاوةدان كردنةوة بةِراستى ئةو شوَينانةى لة كوردستان وَيران كراون ضاوةِريى ئةو وةزارةتة دةكةن كة 
يش ئةوة طرفتى نيشتةجَي بوون باس نيشتةجَى كردن, وَيرانكراوةكةيان بؤ ئاوةدان بكاتةوة بةتايبةتى

يةكَيكة لةو شوَينانةى كة لةسةدان , بةراستى ئةوةى كة ثَيى دةوترَيت قةاَلدزيَى ضةندجار شةهيد, دةكات
كة تةرحيل كردنى قةاَلدزَى و , دوا قؤناغى وَيرانكردن 1222لةساَلى , سةد رذَيمى بةعس وَيرانى كردووة

يةك دائرية و يةك شوَينى , يةك مزطةوت, يةك بينا, يةك خانوو 1222لةساَلى , ثشدةر دوا قؤناغ بوو
من لةو , جا ئاوةدان كردنةوةكةى كات و سات و بودجةيةكى زؤرى دةوَيت, بةثَيوة نةما لةقةاَلدزَى و ثشدةر

دوو , ة(كم 30)جادةى قةاَلدزَى كة بةرانية دةبةسرتَيتةوة , شوَينة تةنها باسى جادةى قةاَلدزَى دةكةم
ئةو جادةية لة دةربةندى رانية تا قةاَلدزَى دةتوامن بَلَيم هةزار , شى تةواو بووة و كراوةتة دوو سايدبة

قةاَلدزَييةكان  ثَيى , هةر وةزيرَيك سةردانى ئةو شوَينةى كردبَى بينويةتى, هةر كةسَيك, تؤثى بةركةوتووة
بةِراستى جَيى ئةوةية كة , كى تَيدا دةمرَيتو خةَل, ئةوةندة ئةحداسى تَيدا روودةدات, دةَلَين رَيطاى مردن

, وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة بة ئيستسنائيش بَيت ئةو جادةية لةرانية بؤ دةربةند كراوة بة دوو سايد
( كم 10)دةتوامن بَلَيم ماوةى , بةاَلم قري نةكراوة, لة قةاَلدزَى تا ذارةوة كراوة بة دوو سايد, تةواوبووة
وة ثَيويستة وةكو شتَيكى ئيستسنائى وةكو هةدية و ديارييةكى ئاوةدان كردنةوة بؤ يةعنى ئة, دةمينَيـت

بؤية بةراستى داوا دةكةم وةكو , %22نةك لة , خةَلكى قةاَلدزَى و ثشدةر كة لةسةدان سةدى وَيرانكراوة
ة بؤ ذاراوة بؤ بةتايبةتى لةدةربةندةو, شتَيكى ئيستسنا بةاليةنى كةمةوة رَيطاى نَيوان قةاَلدزَى و رانية

 .زؤر سوثاس, قةاَلدزَى وةكو شتَيكى ئيستسنائى حيسابَيكى تايبةتى بؤ بكرَى لة بودجةى ئةمساَلدا
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة ثةيوةنديان بةخةَلكةوة , بةِراستى ئَيمة ثالمنان هةية كة وةزيرة ثةيوةناديدارةكان بانط بكةين, سوثاس
 .سارا خان فةرموو, كة هاتة ئَيرة ئةو مواَلحةزاتانةى بكةن, وةدان كردنةوةيةيةك لةوانة وةزيرى ئا, هةية

 :خضربةِرَيز سارا فقى 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر ئةو كةم و كورتيانةى , بةاَلم ضةند باسى قةاَلدزَى بكةين, زؤربةى قسةكامن مامؤستا عومسان كردي
بؤية , لةبةرئةوةى وةزيرى ثالندانانيش لَيرةية, ستى نابِرَيتةوةبةِرا, كة هةيةتى ئةطةر ليستَيكى بؤ بكةيت

بةيةكسانى لةطةَل شوَينةكانى تر , تةئكيد دةكةمةوة كة طرنطى تايبةت بةو شوَينة وَيرانكراوانة بدرَى
كة , قوتاخبانةيةك هةية بةناوى شةهَيدَيكى ئةم شارة, منيش منوونةيةك دةهَينمةوة, تةماشا نةكرَى
تةماشا دةكةي ئةو مةكتةبة ثَيش ئةو كات جوانرتين , شةهيد بووة لة راثةِرين 28بةرة لة شةهيد سنو

ساَلة تا ئَيستا ئةم مةكتةبة لة كابينة  14كة رووخاوة ئةو , بيناى لةسةر دروست كرابوو لة رذَيمى ثَيشوو
, انيان كردووةضةند جارَيك وةزيرةكان سةرد, يةعنى بينايةكى بةسيتى بؤ دروست كردوون, دةخوَينن

, كاريطةرى لةسةر معاناتى خةَلكةكةى كردووة, يةعنى بةِراستى نازانى ضؤن جوابى ئةو خةَلكة بدةيتةوة
بؤ , ياداشتى ئةم خةَلكةمان هَيناوة بؤ ثةرلةمان 87/7بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة ضةندجارَيك لة 

بؤية ئَيمة ثَيشنيار , ى داواكانيان نادرَيتةوةيةعنى خةَلك زؤر نيطةرانن كة جواب, سةرؤكايةتى ئةجنومةن
يةعنى شوَينَيكى , دةكةين كة بةاليةنى كةمةوة با بةِرَيوةبةرايةتى ئاوةدان كردنةوة لةو شوَينانة هةبَيت

, بةِرَيوةبةرايةتَيكى ئاوةدان كردنةوةى لَينةبَيت, وَيرانكراوى ئةوها طةورة و قةزايةكى ئةوها طةورة
 .زؤر سوثاس, طرنطى ثَيبدرَىهيوادارام زياتر 

 :سليمان خليل خضربةرٍَِِيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةظة ضةندجار جةنابَيتة بَيذت ئةظ راسثاردانة وةزيرى مةعنى , ئةظة دانوستاندنى سةر ميزانية دكةين
 .سوثاس, داوا دكةين و دطةل وان باس بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو, اَلم ضى بكةم هةتا بة قسةم بكةنبة, نوقتةكةت بةجَيية

 :اشاث خضربةِرَيز ظيان امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة تاكو , ثرسيارةكةم بؤ وةزيرى ئاوةدان كردنةوة و وةزيرى ثالندانانة, من ثرسيارَيك و ثَيشنيارَيكم هةية
, مليؤنةها دينار بؤ مةبةستى كرَيدان دةضن, ةئَيستا هةندَيك لة وةزارةت و فةرمانطة حكوميةكان لةكرَين

, ئايا ثالنيان ضية؟ بؤ دروست كردنى هةندَيك بينا بؤ فةرمانطة حكوميةكان و هةندَيك لةوةزارةت
كة لةبودجةى تةكميلى عَيراق وابكرَى كة بةشَيك , ثَيشنيارةكةشم ئةوةية كة زؤر لة برادةران باسيان كرد
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بةِراستى كَيشةى كشتوكاَل و , بؤ ئاوةدان كردنةوةى طوندةكان, ياد بكرَىلة بودجةى ئاوةدان كردنةوة ز
 .زؤر سوثاس, ئةو سَي كَيشةية ضارةسةر بكات, وشكةساَلى و خؤراك

 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ردستان حةمى هاتة نسبةتى ك, تةئيدى راثؤرتى ئاظةدان كردنةوة دكةم, زؤربةى قسةى من هاتنة كرنَى
, ديارة ضةندين ساَلة طوندى مة هاتينة وَيران كرن, بة سؤران و قةاَلدزَى و هةر جيهةتَيك بَيت, وَيرانكرن

ثَيم ئةظ ثرسيارة وةزيرى مالية , بةَلكو ضةند طوندك هاتينة ئاظاكرين, تا نووكة نةهاتينة ئاظةدان كرنةه
تةئيدى حةمى برادةران دكةم بؤ خواستنى ئاظادانكردنى , رنبؤضى ذمارة كةميا طوند هاتيتة ئاظا ك, دكةم

ضونكة ئةظ بزامن ئةظة , يان ميزانيةكى تايبةت تةخصيص كرن, طوندان مةبلةغَيك بَيتة تةخصيص كرن
, يان طرانيا بازاِرَى و حةمى ئةوانى تر, يان ئيجارَى, قوتاركرن ئةظ طةلك بةردةستى منة و ئةظ باسى دكةين

 .زؤر سوثاس
 :حممد على مصطفىِرَيز فخرية بة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
داوا دةكةم هةندَى لةو بِرة ثارةيةش بؤ ئةو كةسانةى كة , ثشتطريى لةراثؤرتى ئاوةدان كردنةوة دةكةم

هةندَى فندق و ماَل و , زةرةرمةند بووينة لةشارؤضكةى شةقاَلوة و بةبةر شااَلوى حزبى بةعس كةوتوون
هةتا ئَيستا من ناوى , يةعنى ئةو كةسانة داواى قةرةبوو دةكةنةوة, 1224ةساَلى خانوو رووخاينة ل

, ئةوانيش داواى قةرةبوو دةكةنةوة, هةتا ئَيستا هيضيان بؤ نةكراوة, ليستةكامن دا بةتؤ لةساَلى ثارةوة
رييةكى وايان هةروةها داوا دةكةم لة حكومةتى هةرَيم دائريةى مةحكةمةى شةقاَلوة و دائريةى تاثؤ هيض دائ

, يةعنى جَيطايان زؤر خراثة, لةسةر رَيطاى رةئيسية لة شةقاَلوة, نيية ناو فندق ئَيستا بةكرَييان طرتووة
, هةموو فايلةكان رتوبةتيان كَيشاوة, يةعنى زؤر كؤنة, دائريةى تاثؤ شوَينةكةى ثَيشرت موستةشيتايةك بووة

 .سوثاس
 :بةِرَيز مالسعدالدين مالعبداهلل مولود

 .ةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةنب
طوت  ئينجا كاك زرار دةي, سةرف كراية مليار لةكوردستان 875كاك زرار دةَلَيت , هةر بؤ ئةوة دةَليم

ئةوة جَيطاى دَلخؤش كردنة كة ئاوةدان , طةلةك زؤرة ناكاتة سيتر, (السلطة املالية يف كردستان يساوي صفر)
لةدروست كردنى جادة و بان و , انى لة دروست كردنى ثردكردنةوةكة مورةكةزة لةسةر ثارَيزطاى سلَيم

ئةطةر , كة ميزانيةى نوَى دَيت, من ئيقتيارحَيك لةبةردةم هةردوو جةنابى وةزير دادةنَيم, لةزؤر شتى تر
يان ئةوةى ماية كة خبرَيتةوة سةر ميزانيةى , الئيحةك بَيت بةوةى كة ئةو مةشاريعانةى تةنيتيز نةكراية

زؤر , هةندَيك ئيشكال هةية حةل ببَيت, تاكو زياتر وازح بَيت و روون ببَيتةوة, بكرَيتتةصنيف , 8002
 .سوثاس
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 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة دةتوانَيت ثالن داِرَيذَيت , دةربارةى شوقةى نيشتةجَيبوون من قسةى دةكةم
ئةو مةجاميعة بةقةرز ئةتوانن شوقة بؤ , مةجاميع دروست بكات, ةهَينمةوةمنوونةيةك ئ, بةمةجاميع

كة شَيخ بايز ئاطادارى , ئَيمة سوثاسى وةزارةتى دارايى لةوال دةكةين, فةرمانبةران بة مقدارى كةم بكرَيت
, ةمنوونةكةشم ئةوةية كة ئةو شوقانةى برايةتى كة برادةرانى  يةكطرتوو دروستيان كردوو, ئةوةى هةية

مقدارَيك ثارة لة , خَيزان جَيطاى بؤتةوة لةسةر قتعةيةكى عةرز كة ثَيى دراوة 858, شوقةية 858كة 
باقيةكةى تر بريتية لةشَيوةى قةرز لةاليةن دارايى ئةو , كة بريتية لة دةفتةر و نيوَيك, خؤيان وةرطرياوة
, ثارةيةكى كةمى تَي ئةضَى, كةميةعنى ذمارةيةكى , وردة وردة قةرزةكةى ئةطَيِرنةوة, اليةنة دراوة

ئةكرَى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة , موشكيلةيةكى باشيش حةل دةكات, خَيزانَيكى زؤريش جَيطاى بؤتةوة
 .زؤر سوثاس, دةورَيكى باشيش ببينَيـت, مةجامع لةشارةكان بةم شَيوةية دروست بكات

 :امني طاهربةِرَيز زرار 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة لةوانةية زؤر خةَلكى تريش , ى زؤرم ثَي خؤش بوو كاك مةال سعدالدين ئةو ثرسيارةى كردبةِراست
حكومةتى , دةسةاَلتى دارايى فةرقى هةية لةطةَل دارايى, هةبَيت لةدةرةوة لةو قسةى من نةطةيشتبَيت

بوو لة خةَلكى ثاشان كة ثارةى ثةيدا, بييترؤشَيت, هةرَيمى كوردستان ناتوانَيت خةزَينة دروست بكات
ئَيمة , ئَيمة حكومةتَيكى سةربةخؤ نني, كةواتة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةسةاَلتى نيية, بكِرَيتةوة

دةبَى حكومةتى , كةنةتوانني ثارة تةبع بكةين, ئَيمة ناتوانني ثارة ضاك بكةين, سةر بةحكومةتى فيدرالني
كةنةتوانني ثارة قةرز , بكةين لة دةوَلةتانى دراوسَىئَيمة ناتوانني ثارة قةرز , ناوةندى بؤمان بنَيرَيت

 .سوثاس, ئةوة فةرقى هةية لةطةَل دارايى, كةواتة دةسةاَلتى داراميان سيترة, بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة فعلةن دوَينَى قسةيةكى وات كرد زؤر كةس ئةو , من سوثاسى مةال سعدالدين دةكةم بؤ ئةو سوئالة
كاك زرار مةبةستى , ئَيستا بةهؤى ئةو سوئالةوة ئةو شةرحةى كةكردى روون بؤوة, نةبوو تَيطةيشتنةى
, من مواَلحةزةيةكتان ثَي بَلَيم, لةهةموو شتَيك ضاوةِرَيى بةغدا دةكةين, نةثارةى تةبع دةكةين, دةسةاَلتة

ك ميزانيةى خؤى يةعنى هةر وةزارةتَي, ئةوةى كة لةوةزارةتةكان داوايان كردووة بؤ ميزانيةى خؤيان
هةم ئةوةى كة بؤ , بةثَيى مةسارييتى تةشغيلى, خؤى ئةو داواكاريانة بةثَيى ثَيداويستيان, تةقديم كردووة

 8002بؤ ئةوةى بتوانن بةرنامةكانيان بؤ ساَلى , مليار و قصور دؤالرة 13, بؤ ئيستسمارية, ثالنة
ئَيستا نيةتى , ية كة دةزانَى ئةو ثارةية خةياَلةوةزارةتى مال, ملياريان كردووة 13داواى , جَيبةجَى بكةن

كة لةبةغداوة بؤى دَيت و بةو % 14بةثَيى ئيمكانيةتى ئةو , هاتووة بةثَيى دانيشنت وةزارةت بة وةزارةت
هةندَيك , هةمووى كةم نةكردؤتةوة, لةطةَل ئةوةش ئةجرَيكى هةية, تةفصيالتةى كةدايان كةمى كردؤتةوة
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بؤية ئةجرَيكى ثةيدا كردووة , مةصارييتى تةشغيلى ناتوانَيت كةم بكاتةوة, م بكاتةوةشت هةية ناتوانَيت كة
بةاَلم دةبَى , كة ئَيمة داواى زياد دةكةين بؤ وةزارةتَيك لةوةزارةتةكان جَيى خؤيةتى, مليؤن دؤالرة 270

وةى كة ميزانيةيةكى ئَيستا تؤزَى ئيمكان ثةيدابووة بة, يان نا, رةضاوى ئةوة بكةين كة ئةوة ئيمكان هةية
ضةند , ثَيشنيارَيك هةية كة زياد بكرَى, ئيمكان هةية ميزانيةيةكى تريش زياد بَيت, تةكميلى ثةيدابووة

ميزانيةى ثالنة , خوتةى ئيستسمارية, زياد بكرَى بةتةئكيد ئةو كات دةتوانني ثَيداويستى وةزارةتةكان
, انيةى كة بؤ وةزارةتةكان دانراوة بة ئيتييتاق بووةلةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةو ميز, جَيبةجَى بكةين

ضونكة ماندوو , من ئيقترياحم ئةوةية كة تةنها راثؤرتةكان خبوَيندرَيتةوة, بةتَيطةيشتنى واقعَيك بووة
كة لةميزانيةى تةكميلى ثارة , وةزارةتى دارايى, بووينة ئاراستةى وةزارةتى تايبةمتةندةكان بكرَين

ئةطةر , بةثَيى ثَيداويستى و بةثَيى ئةهميةت ئةو ثَيشنيارانة رةضاوى بكةن, ئيمكان دةمينَيـتةوة بةثَيى
كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ , ميزانيةى ئاوةدان كردنةوة دةخةمة دةنطةوة, كةس مواَلحةزةى نيية

ة ئَيستا راثؤرتى باش, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون
 .تكاية؟ كاك فتاح فةرموو قسة بكة, ليذنةى كشتوكاَل راثؤرتةكةى خبوَينةوة

 :ندىبةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيويست بوو ئةوة لةطةَل , بةتايبةتى ليذنةى مالي راثؤرتةكةى ئامادة كردووة, ئَيمة ليذانى موختةص
ثَيم واية زؤربةى موناقةشةكانى ئَيمة , ئةطةر ئةوان موتةفيق بن, تاوتوَي دةكرَى جةنابى وةزيرى دارايى

مةسةلةن بؤ ميزانى , ليذانى موختةص, ثاشان ئةوةى كة ليذانةكانى تر كة باسى دةكات, لة زيادةيية
يةعنى هةر موداخةلةيةك ئَيمة وةكو ئةندامى ثةرلةمان موةجةهة بةوةزيرى , ئاوةدان كردنةوة

من تةئيدى , نازامن ئةو موناقةشةية بؤضيية لَيرة؟ دةبَى وةزيرى موختةص مةوجود بَيت, صموختة
ضونكة لةنيزامى داخليش وا نيية ئةوةى كة ئَيستا , بةاَلم حةقة تةنيتيز بكرَى, رةئيةكةى جةنابت دةكةم

زيرى موختةص تكام واية كة تةقريرى هةر ليجنةيةك تةوجيهى وة, جا بؤية داوا دةكةم, ئَيمة دةيكةين
 .زؤر سوثاس, نةك بؤ وةزارةتى مالية,  ثَيويستة موداخةالتى ئَيمة بؤ وةزير بَيت, بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشرت ليذنةى دارايى ئيشارةتى بة , فةرموو بؤ خوَيندنةوةى راثؤرتى وةزارةتى كشتوكاَل, زؤر سوثاس

 .فةرموو, تكاية, رةقةمةكةى بكات
 :(جوتيار)م جميد شريفبةِرَيز كري

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بؤية خةرجيةكانى , ليذنةى كشتوكاَل راثؤرتةكةيان هاوبةشة بؤ وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان

مليؤن كة  115818خةرجيةكانى كار ثَيكردن لةاليةن وةزارةتى كشتوكال , هةردووكيان دةخوَينينةوة
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مليؤن كةدةكاتة  13722ةكان كارثَيكردنى وةزارةتى سةرضاوة ئاوييخةرجيةكانى , %(8,75دةكاتة 
0,82.% 

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هى سةرضاوةية ئاوييةكان , مليؤن دينار 72587خةرجي ثرؤذةكانى سةرمايةى وةزارةتى كشتوكاَل دةبَيتة 
 .مليؤن دينار 23225دةبَيتة 

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ
 .كاك تةلعةت راثؤرتى ليذنةكة خبوَينةوة, زؤر سوثاس

 
 
 :رضاامحد  عبدالرمحنبةِرَيز 

 .بةرٍٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةسةر رؤشنايى كؤبوونةوةكامنان لةطةَل نوَينةرى هةردوو وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان ئةم 

ى جةنابتني لةسةر يةكالكردنةوةى ئةوانةى كة تةرخان لةطةَل راو بؤضوونةكان, راثؤرتةمان ئامادة كردووة
 , كراوة بؤ هةردوو وةزارةتةكة

 راقعَي –بةِرَيز سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان / بؤ
تايبةت بة وةزارةتى   8002رٍِاثؤرتى لَيذنةى كشتوكاَل و ئاودَيرى سةبارةت بة بودجةى ساَلى / بابةت

 اوةكانى ئاوكشتوكاَل و وةزارتى سةرض
( 2)لةطةَل وةزارتى سةرضاوةكانى ئاو كؤبَووة و ِراثَورتى خَوى بة ذمارة  2/7/8002لَيذنةكةمان ِرؤذى 
لةطةَل وةزارتى كشتوكاَل ِراثَورتى  8/7/8002هةروها كؤبوونةوةى ِرؤذى ,  2/7/8002دةرضووى ِروََذى 

بةاَلم دواى , ايةتى ثةرلةمانى كوردستانبةرز كردةوة بؤ سةرَوك 4/7/8002دةرضووى ِرؤذى ( 5)ذمارة 
تاوتوَى كراو و  دواتر ِراثَورتى بةرَيز  83/7/8002ئةوةى ِراثَورتى لَيذنةى دارايى لة كَوبوونةوةى ِرؤذى 

سةرَوكايةتى ثةرلةمان داواى لة لَيذنةكانى ثةرلةمان كرد لة بةر رؤشنايى , وةزيرى دارايى ثَيشكةش كرا
بؤية وا لة خوارةوة ِراثَورتى خَومان دواى ,داضونةوة بة ِراثَورتةكةى خَويان بكةنةوة هةردوو ِراثَورتةكة ثَي

    -:ثَيداضونةوةبة ِراثَورتى ثَيشوومان دةخةينة بةردةستى بةرَيزتان 
ثشتطريى لة ِراثَورتى دارايى و ئابوورى دةكةين سةبارةت بة تَيبينى و ثَيشنياركانيان لة سةر بودجةى  -1

 . 8002ساَلى 
لة ثَيناو ثةرةثَيدانى كةرتى كشتوكاَل و هاندانى جوتياران ثَيويستة بانكى كشتوكاَل طرنطى ثَى بدرَى  -8

 .بؤ ئةوةى جوتياران بتوانن لة رَيطةى قةرزى بانكةوة ثةرة بة ثرؤذةكانيان بدةن 
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رو بؤ ضارةسةر كردنى وشكة ساَلى هةردوو وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو ثِرَوذةى تَي -3
داواكارين بة , تةسةليان ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كردووة و  طوذمةى ثَيويستيان ثَيشنيار كردووة

 .ثةلة ئةم بِرة ثارانة تةرخان بكرَيت  

ئةو جوتيارانةى كة قةرزيان لة بانكى كشتوكاَل وةرطرتووة بة هؤى وشكة ساَليةوة ئةمساَل بةرهةميان  -7
 .  بؤية داواكارين كة قةرزةكانيان دوا خبرَى بؤ ساَلى ئايندة, دةنةوة نية و ناتوانن ئةو قةرزانة ب

دةردةكةوَى ئةم , ى وةزارتى كشتوكاَل لةطةَل نوَينةرةكانيان 8002دواى تاوتوَى كردنى بودجةى ساَلى  -5
بِرة ثارةى لة وةزارتى داراييةوة ثةسند كراوة زؤر كةمة بة بةراورد لةطةَل داخوازيةكانى وةزارتى 

وةزارتى كشتوكاَل لة , توكاَل بؤ ثةرة ثَيدانى كةرتى كشتوكاَلى و جَيبةجَى كردنى ثالنةكانيان كش
ثالنةكةى خَويدا ئاماذةى بة ضةند خاَلَيكى طرنط داوة كة ثةيوةندى راستةوخؤى بة بووذانةوة هةية 

طوذمانة كة تةرخانى  بَوية ناكرَى ئةم, لة بوارى دانةوَيَلة و ثاراستنى سامانى ئاذةَلى و ثةلةوةردا
 -:كردووة كةم بكرَيتةوة بةرادةيةك كة نةتوانَى ثالنةكانى جَىبةجَى بكات وةك 

( 2,502)وةزارت بِرى ( مواد املكافحة و الوقاية)كةرستةكانى ثاراسنت و قةاَل ضؤ كردنى نةخَوشيةكان  -أ
دوومليارو ( 8,200)رايى تةنها بِرى بةاَلم وةزارتى دا, هةشت مليارو شةش سةد مليَون دينارى داوا كردووة 

ثَينض مليار و هةشت سةد ( 5,202)كة جياوازيةكةى دةكاتة , هةشت سةد مليَون دينارى ثةسةند كردووة
بؤية دةبَى لةسةر , هةرضةندة بة هَوى وشكة ساَليةوة ئةو طوذمانة طؤِرانى بةسةردا دَيت, و هةشت مليَون

 .ؤ وشكة ساَلى ثيداضوونةوةى بؤ بكرَى بنةماى ِراثؤرتى وةزارتى كشتوكاَل ب
 :كِرينى دانةوَيَلة  -ب

بة هؤى وشكة ساَليةوة وةزارتى كشتوكاَل لة ِراثؤرتى خؤيان بؤ ئةجنومةنى وةزيران داوايان كردووة كة بؤ 
سَى هةزار تةن جؤ بكردرَى و بة سةر جوتياران دابةش ( 3000)تةن طةمن و ( 30000)ساَلى ضاندن بِرى 

ئَيمة لة لَيذنةى كشتوكاَل ثشتطريى وةزارةت دةكةين بؤ تةرخان كردنى بِرى ثارةى ثَيويست بؤ ئةم . بكرَى 
 .مةبةستة  

 (للبيطريةمواد مكافحة )كةرستةى ثارستنى مةِرو ماَلات  -ج
كةضى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بِرى  , مليار دينارى داواكردووة( 2)وةزارت لة ثالنى خويدا بِرى 

 .دوو مليارو سَى سةد مليؤن دينارى ثةسةند كردووة ( 8,300)
ثاراسنت و ثةرة , ئامَيرى كشتوكاَلى, ئامَيرى رشاندن و دَلؤثاندن, ثةينى كيمياوى)سةبارةت بة بوارةكانى  -د

ثرؤذةى , ثَيدانى دارستانى سروشتى و ضاككردن و ثاراستنى باخضة و سةيرانطا و خانووى ثالستيكى 
 ( .ثاراسنت و ثةرة ثَيدانى هةنط و ماسى ,ةيتون ضاندنى دارى ز

بؤية ئيمة وةك لَيذنةى , ديارة تةواوى ئةم بوارانة لة بووذاندنةوةى كةرتى كشتوكاَلى رؤَلى طرنط دةطَيِرن
كشتوكاَل و ئاودَيرى داوا دةكةين ضاوَيك بة بودجةى وةزارت دا خبشَيندرَيتةوة و راو و تَيبينيةكاني ئَيمة و 

 .كشتوكاَل لةبةر ضاو بطريَى  وةزارتى
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 :سةبارةت بة وةزارتى سةرضاوةكانى ئاو
بة هةمان , وةك لة ِرثؤرتى وةزارتى كشتوكاَل جةختمان لةسةر وشكة ساَلى و ضارةسةر كردنى كردؤتةوة -1

شَيوة وةزارتى سةرضاوةكانى ئاو ِراثؤرتى خؤيان بؤ ضارةسةر كردن وشكة ساَلى بةرز كردَوتةوة بؤ 
ئَيمة ثشتطريى  لة ِراثؤرتةكةيان دةكةين و داوا دةكةين ئةو بِرة ثارةى كة داوايان .ةنى وةزيران ئةجنوم

 .كردووة بؤيان تةرخان بكرَى
. وةزارتى سةرضاوةكانى ئاو ثِرؤذةى بةنداوى بضووك و مام ناوةنديان لةثالنى خؤيان ثَيشنيار كردووة  -8

تة تةرخان كراوة زور كةمة و ناتوانن ثِرؤذةكةيان جَي بةجَى بةاَلم ئةو بِرة ثارةيةى كة بؤ ئةم وةزارة
هةفتاو دوو مليارو نؤ سةدو ضل ( 48,270) بكةن وبِرة ثارةى تةرخان كراوى وةبةرهَينان بريتية لة

بؤية وةزارت ناتوانَى بةو , ديارة ئةو بِرة ثارةية بؤ هةموو ثرؤذةكانة  بةبةنداوة كانيشةوة ,مليَون دينارة
ثِرَوذةى دروست كردنى بةنداوى بضووك و مام ناوةندى بؤ ئايندة ,ثالنى خؤى جَى بةجَى بكات ثارةية 

بؤية تةئكيد دةكةينةوة كة ,كاريطةرى زؤرى هةية و يةكَيكة لة رَيطة ضارةسةرى طريوطرفتى وشكة ساَلى 
 . ضاوَيك بة بودجةى وةزارتى سةرضاوةكانى ئاو خبشَيندرَيتةوة

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
بؤ رةضاو , ئَيستا وةكو ئيتييتاقمان كرد ئةو راثؤرتة دةدينة وةزارةتى دارايى و هةردوو وةزارةتةكةى تر

 :كاك بةَلَين فةرموو, كردنى وةكو ثَيشرت بامسان كرد
 (:بةَلَين)حممود بةِرَيز محد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةَلَى لةسةر ئاستى وةزارةتةكان جطة لة وةزارةتى دارايى ئةو  4لةراثؤرتى بةِرَيز وةزيرى دارايى لة الثةرة 
خوَيندنى , ئاوةدان كردنةوة, ناوةخؤ, شارةوانى, ثةروةردة, كارةبا, وةزارةتانة زؤرترين تةرخانكراويان هةية

ئايا سةبةبى , من ثَيم وانيية وةزارةتى كشتوكاَل ئةهميةتى لةوانى تر كةمرت بَيـت, بااَل و تةندروستى
بؤ ئةو , هاوَيركردنى وةزارةتى كشتوكاَل لة ئةوةلياتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضيية؟ بؤ هاوَير كراوة

حةز دةكةم جوابةكةم لةوةزارةتى مالية , نامةوَى زؤر بضمة ناو تةفاصيل, بِرة ثارةى كة بؤى دانراوة كةمة
 .زؤر سوثاس, وةربطرمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, تةى نيزاميت هةيةكاك هيوا نوق

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من وةكو ئةندامَيكى ليذنةى دارايى هةر لةسةر , لةراستيدا حةز دةكةم هيض نةخوَيندرَيتةوة لةو ناِرةزايانة
بؤية , نيية هيض شتَيكى تر, َلَيم لةمسئووليةت و بةرثرسيارىةوا ئ, راثؤرتةكة تةحيتوزى خؤم نووسيوة

, شةرعيةتى لةت دةبينم, ئةم موناقةشة كردنة هةروةك ثَيشرت ئاماذةم ثَيكرد, دةمةوَى ضةند شتَيك بَلَيم
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ثَيويست بوو هةموو ليذنة , ضونكة هةرة بةثَيى ثةيِرةوى ناوةخؤ هةروةك كاك غةفور خوَينديةوة بؤمان
ئةطةر ثرسيارَيك يان رةخنةيةك , شة بكرَىثةيوةنديدارةكان راثؤرتةكةى خؤيان بنَيرن و لةوَى موناقة

لةبةر ئةوة ثَيويستة وةزيرى ثةيوةنديدار بَيت , ئَيستا ئةمة نةكراوة, هةبواية لةوَى بةدةستمان كةوتباية
بةحوكمى ئةوةى ثَيشرت بة ئَيمة , وةكو ضؤن بةِرَيز وةزيرى دارايى راثؤرتةكةى خوَيندةوة, وةاَلم بداتةوة

هةر , تا ئَيمة راثؤرتةكةى بة وةزيرى دارايى خبوَينينةوة, كرد كؤبوونةوةكة داخبرَىنةطةيشتووة داوامان 
لةاليةن , لةِرووى ئةم ئةصَلةوة دةبَى راثؤرتةكانى تريش هةر وابَيت, ثرسيارَيكمان هةية لَيى بكةين

مةوزوعةم  من ثاريش ئةو, لةبةر قةزيةى سومعةى ئةم ثةرلةمانة, وةزيرى ثةيوةنديدار و وةزيرةكانى تر
 .زؤر باس كرد

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نوقتةى نيزامةكةت , ئيرت ئةوةى تر موناقةشةكة هةمووى تيكرارة, كاك هيوا نوقتةى نيزامةكةت طوت

بةَلكو خةتاى ليذنةكانة , بةاَلم خةتاى سةرؤكايةتى نيية, وةكو هى كاك غيتوريشمان وت كة قبوَلة, قبوَلة
هةدةفةكةى ئَيمة ئةوةية كة , ئَيمة هةدةفةكةمان ضيية, م كردنى راثؤرتةكانياندواكةوتوونة لة تةقدي
بةاَلم لة , خؤ ئَيمة لة نيزامى داخليةكةى المان نةداوة, بطةينة باشرتين موناقةشة, بطةينة نةتيجةيةك

كاك , ةنليذنةكانيش قبوَلى دةك, رةخنةكة وةكو سةرؤكايةتى قبوَلمانة, ئسلوبةكة تؤزَى موشكيلة هةبووة
 .عبدالرمحن فةرموو
 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تَيبينيةكتان باس كرد كة طواية ئةم موناقةشةى دوايى دةضَيـتة بابى , بةِرَيزتان تَيبينيةكتان باس كرد
, امشان كردووةباسَيكى جةوهةرى و ب, بؤ وةزارةتى كشتوكاَل و وةزارةتى سةرضاوة ئاوييةكان, تةوصيةوة

, كشتوكاَل دةيةمني وةزارةتة, لة ئةوةلياتى وةزارةتةكان كة هاتووة, وةكو ضؤن كاك بةَلَين ئاماذةى ثَيكرد
ئايا , ئيستيسماريية, بةَلكو بةرهةمهَينةرة, تةشغيلى نيية, لةطةَل ئةوةش تةنها وةزارةتَيكى بةكاربردن نيية
ةوةزارةتَيكة ثَيمان واية فةرامؤش كراوة لة دةرةوةى ك, ئةوة ضؤن دةكرَى بضَيتة بار تةوصياتةوة

لةطةَل ئةوةش ئَيمة كارى لةسةر دةكةين و دةبَيتة ئيستسمارى و يارمةتى , كةناَلةكانى ئابوورى
تةعديلى , لةبةر ئةوة ضؤن قسةى لةسةر بكةين كة نةضَيـتة بابى تةوصياتةوة, وةزارةتةكانى تريش دةدات

 .زؤر سوثاس, بؤ بكرَى
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

, رَيذةى زياتريان ثَيويستة, من عةرزم كردن هةموو وةزارةتةكان ثَيدوايستى زياتريان هةية, زؤر سوثاس
كةدةَلَين دةضَيتة , بةاَلم ئةوةى كة كراوة بةثَيى ئيتيتاق بووة لةطةَل وةزارةتةكان, ثارةى زياتريان ثَيويستة
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ثةروةدةية كة , هةندَيك شوَين هةية تةندروستيية, ليذنةى كارةباش, وةكو ليذنةي كشتوكاَل, بابى تةوصية
ئةطةر ميزانيةى تةكميلى ثارةى , كة بةدواى راثؤرتةكةى خؤيان بضنةوة, ثَيويستيان بة ميزانيةى زياترة

ئةى بؤضى ئَيمة دةَلَيني بيخوَيندرَيتةوة و , هةوَل بدةن بِرَيكى زياترى بؤ تةرخان بكرَيت, تَيدا هةبوو
ئةطةر , لةئايندةدا رةضاو بكرَيـت, بؤ ئةوةى بةدواداضوون هةبَيـت, اِراستةى وةزيرى وةزارةتةكان بكرَيتئ

 .فةرموو كاك سةركيس, ئةطةرنا دةخيةمة دةنطةوة, جةنابى وةزير و ئةوانة هيض مواَلحةزةيةكيان نيية
 :وةزيرى دارايى و ئابووري/بةِرَيز سةركيس ئاغا جان

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
بؤضى وةزارةتى كشتوكاَل لة زمينى ئةوةليات نةبووة لةو حةوت , بةنيسبةت ئةو ثرسيارةى كة كرا

بؤ ئاطادارى بةرٍٍَِيزتان مةصاريف هةية هةر لة زمينى وةزارةتى ماليية لة , وةزارةتةى كة ئاماذةمان ثَيدا
ئةطةر سةيرى بودجةى عَيراق , تهةندَيكي تريش هةية بةتايبةتى دادةبةزَي, نةفةقاتى ئوخرا دادنرَيت

تةقدميى هةرَيمى % 14مليار بؤ ئةوانة بةِرَيزى  108كة , مليار دةبَيـت بؤ كشتوكاَل دايناوة 500بكةن
هةر , بةس ئةوة بةماناى ئةوة نيية كة وةزارةتى كشتوكاَلى عَيراق ئيهمال كرابَى, كوردستان دةكرَى

ى ئةوةش هةندَيجار هةندَى مةبالغ لةسةر وةزارةتى مالية سةرةرا, بةتةواوةتى لةوَى موشارةكةى هةية
ئةطةر تةماشاى بودجةى وةزارةتى ماليةى عَيراق , وةك رةنطدانةوة دةعميان هةبَيت, تةسبيت دةبَيـت

 82ئةوةى كة لةسةر وةزارةتى دارايى عَيراق بؤيان دانراوة , دينار 27283250ئةوان دةكاتة % 23بكةن 
, 12825وةزارةتى كشتوكاَلى عَيراق دةكاتة % 14ئةطةر بةراوردى بكةين , دانراوةمليار و شتَيكى لَي 

يةعنى ئةطةر وةزارةتى كشتوكاَلى , ميزانيةكةية% 108,32يةعنى , زياترة 115كةضى ئَيمة لةهةرَيم لة 
اورد عَيراق بةبةراود لةطةَل ئةو بودجةى كة هةيانة بكرَيت لةزمينى بودجةى خؤمان دايبنَيني قةت بةر

لةسةر نةفةقاتى ئوخرا ئَيمة دةتوانني يارمةتى , بةاَلم وةكو باسم كرد هةم لة سةر وةزارةتى مالية, ناكرَي
مليارةى كة لة ياساي بودجةى عَيراق هةية و لةبةر  500هةم لةو ميزانيةى , كةرتى كشتوكاَل بدةين

 .زؤر سوثاس, دةستى سةرؤك وةزيرانى عَيراقة
 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةمساَل موقارةنةتةن بة ساَلى رابردوو طرنطيةكى زياتر دراوة بة ثرؤذةكانى هةردوو , زؤر سوثاس
طرنطيةكةش , ضونكة كشتوكاَل و ئاودَيرى بةيةكةوةية, تةبعةن من بةيةك ضاو سةيرى دةكةم, وةزارةت

ئةمساَل , مليار دينار 112ثرؤذةيان بؤ ديارى كراوة كة دةكاتة  41ئةمساَل , زياتر بة ئاودَيرى دراوة
موقارنةى لةطةَل ساَلى , بةهةردوو وةزارةتةكة, مليار سةرف بكةن 102تةصور دةكرَى بة هةردووكيان 

ئةمساَل , ثرؤذةش 10ذمارةى ثرؤذةكانى ساَلى رابردوو ناطاتة , رابردوو كة زؤر ذمارةكةى كةمرتة
بةاَلم وةكو , سةكتةرى كشتوكاَل و ئاودَيرى, ئةمة طرنطى دانة بةم سةكتةرة, ذةثرؤ 41طةيشتؤتة 

بؤية تواندرا ئةوةندةيان بؤ , لةسةرةتاوة باس كرا و جةنابيشت ئيشارةتت ثَيدا ميزانيةكة ئةوةندية
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 لة ميزانيةى تةكميليةكةش طرنطى بة مةسةلةى كشتوكاَل و, ئَيمة برييشمان لةوة كردؤتةوة, دابنرَى
يةكَيك لة تةوجيهاتةكامنان بؤ , مةسةلةى وشكة ساَليةكةى كة بردةران ئاماذةيان ثَيكرد, ئاودَيرى بدةين

موحافةزةكان ئةوةبوو كة جطةلةو ثارةى تةخصيص كراوة لةاليةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران لة 
ؤ موعالةجاتى دائمى لةو كة ثارةيةكى زياتر تةخصيص بكرَيت ب, كؤبوونةوةى ليذنةى بااَلى وشكةساَلى

, مةسةلةى سةرضاوة ئاوييةكان طرنطيةيةكى زؤرى هةية لة موستةقبةىل هةرَيمى كوردستان, مةسةالنة
, سياسةتى ئاو, بةاَلم خؤتان دةزانن بةنداو, بةداخةوة نةمان توانيوة بةثَيى ثَيويست ئةوة بكرَيت

, ئاوييةكانى عَيراق ثةيوةندى بةئَيمةوة هةيةوةزارةتى سةرضاوة , سياسةتَيكى موشتةريكة لةطةل عَيراق
هةر سةدَيك دروست , مةبالغى زؤر طةورةى دةوَيت, تةخصيص كردنى مةبالغ بؤ ثرؤذةكانى ئاودَيرى

بؤية تواندراوة بةس تةنها بري لةوة بكةيتةوة ثرؤذةى بضووك و , بكةيت ضةندين مليار دؤالرى دةوَيت
 .زؤر سوثاس, تئاودَيرى زياتر تةركيزى لةسةر بكرَي

 
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضوار ساَلة ميزانيةى هةرَيمى كوردستان , سَى, خوشك و برايان, من يةك مواَلحةزةم هةية, زؤر سوثاس
هةموومان هةست دةكةين بوارى كشتوكاَلمان مةفروزة ساَل بةساَل تؤزَيك , ثاش نةمانى ريذَيم, دادةنرَيت

هةموومان ئيعترياف بةوة دةكةين و , يش بَيت طةشةى ثَيى بكرَى% 1يسبةتى ميئةوى ئةطةر ن
بوارى كشتوكاَلمان ساَل بةساَل بةرةو نةمان , طةشةى نةكردية% 1نةك , لةبةرضاومانة و شاراوةش نيية

قريرى ليذنةى من سةد لةسةد تةئيدى تة, بةتايبةتى ئةمساَل وشكةساَلى وا بةرةو كؤتايى دةضَيت, دةضَيت
بةاَلم ئايا ئَيمة , ئةو ثارةية دانراوة موشكيلة نيية, تةئيدى رايةكةى وةزيرى مالية دةكةم, مالية دةكةم

, حكومةمتان هةر بةم شَيوةي واز لة كشتوكاَلمان دةهَينَى, بةرةو كوَي دةضني؟ ئايا وةزارةتى كشتوكاَلمان
جةنابتان لةمن , دةغَل و دامنان نةما, مان نةماميوة, دةواجنمان نةما, سةروةتى حةيوانيمان نةما

 ئَيمة بةرةو كوَى دةضني؟, شارةزاترن يةك لة ئةسبابى نةمانى ئيتحادى سؤظيةتى زراعةت بوو
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَى ئةوة لة , ئاِراستةى ئةجنومةنى وةزيران بكة, ثرسيارةكةت ئاِراستةى وةزارةتى كشتوكاَل بكة
بةاَلم , جوابةكةى لةالى زؤرمان هةية, ى تايبةت بؤ ديراسةت كردنى وةزعى كشتوكاَل ببةسرتَىكؤنيترانسَيك

وةزارةتى , دةخيةمة دةنطةوة, فعلةن ئةوة دياريدةيةكى خراثة لة كوردستان, ئَيرة جَيى موناقةشة نيية
دةستى بةرزبكاتةوة؟ , ييةكَى لةطةَليدا ن, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كشتوكاَل كَى لةطةَل ميزانيةكةية

كَى لةطةَل ميزانيةى وةزارةتى سةرضاوة , ئةويش كاك مةالية, يةك كةس لةطةَلدا نيية, فةرموون
يةك كةس , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ئاوييةكانة
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بضؤ سةر وةزارةتى هةرَيم بؤ , هةردووكيان قبوَلكرابة زؤرينةى دةنط , ئةويش كاك هيواية, لةطةَلدا نيية
 .فةرموو خبوَينةوة, هةردوو ئاسايشى سلَيمانى و هةولَير, وةزارةتى ناوخؤ, كاروبارى ناوخؤ

 :(جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

واتة يةك , ةوةمخوَينكطرتوويى يةك ميزانية دةةخةرجيةكانى كارثَيكردنى وةزارةتى ناوةخؤ بةي
ئاسايشى , مليؤن 2050ئاسايشى هةولَير , %13,80كة دةكاتة , 58452ميزانيةيان بؤ ديارى كراوة كة 

 .مليؤن 25235سلَيمانى 
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خةرجى , ينارمليؤن د 81750خةرجى ثرؤذة سةرمايةكانى وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ 
خةرجى ثرؤذةكى سةرمايةكانى , مليؤن 11155ثرؤذةكانى سةرمايةكانى وةزارةتى ناوةخؤ دةكاتة 

 .ئاسايشى هةولَير و سلَيمانى هةردووكيان نيتيان
 :بةِرَيز اخر شَيخ مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 سةرؤكى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان/ بةِرَيز
 لةسةر بودجة راثؤرتى ليذنة/ ب

بةمةبةستى ثَيداضوونةوةى ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان بةطشتىء بودجةى وةزارةتى ناوخؤء 
وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤء هةردووك ئاسايش، ليذنةكةمان ضةند كؤبوونةوةيةكى كردء 

امى ئةم كؤبونةوانة سةردانى وةزارتى ناوخؤ و ثَيشوازى لة شاندَيكى وةزارةتى ناوخؤى كردء لةئةجن
- :تَيبينيةكانى خؤمان بةم شَيوة ثَيشكةش دةكةين

 وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناخؤ
بودجةى تةرخان ( 8004)مليَون دينار كة لة ساَلى ( 325152) 8002بودجةى تةرخان كراو بؤ ساَلى 

 8004ار زياد لة ساَلى مليَون دين( 15055)كةواتة بِرى , مليَون دينار( 340027)كراو بريتيبوو لة 
 .تةرخان كراءة بؤ ئةم ساَلة

 وةزارةتى ناوخؤ
مليار ( 115534) 8004مليَون دينار كة لة ساَلى ( 871200) 8002بودجةى تةرخان كراو بؤ ساَلى 

 .تةرخان كراوة 8004مليَون دينار زياد لة ساَلى ( 18535)تة بِرى ادينار تةرخان كرابوو، كةو
 َيمانىسل/ ئاسايشى هةرَيم

 8004مليَون دينار كة بودجةى تةرخان كراوى ساَلى ( 25235) 8002بودجةى تةرخان كراو بؤ ساَلى 
 .مليَون دينار كةم كراوة( 3555)مليَون دينار واتة بِرى ( 22500)
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 هةولَير/ ئاسايشى هةرَيم
 8004بؤ ساَلى مليَون دينار كة بودجةى تةرخانكراو ( 20050) 8002بودجةى تةرخان كراو بؤ ساَلى 

 .تةرخان كراوة 8004مليَون دينار كةمرت لةساَلى ( 15253)مليَون دينار بوو، كةواتة بِرى ( 25003)
- :راسثاردةكانى ليذنة

 بةطشتى 8004سةبارةت بة ياساى بودجةى ساَلى  -1

دةكةين بةمةبةستى كاراكردنى وةزارةتةكانء خؤ دوورخستنةوة لة مةركةزيةت لة سةرف كردن، ثَيشنيار 
 ..مليؤن دينارى هةبَيت بؤ هةر حاَلةتَيك( 150)كة وةزير دةسةآلتى سةرف كردنى 

ئةطةر يةكسان نةبَيت وةكو , ثَيشنيار دةكةين كة هةوَل بدرَيت مووضةى فةرمانبةران زياد بكرَيت
 .بةآلم هةوَل بدرَيت جياوازيةكة كةم بكرَيتةوة, فةرمانبةرانى عَيراق

رةتى ثةيوةنديدار مافى دامةزراندنى هةبَيت لةسنوورى ئةو ميالكةى بؤى تةرخان ثَيشنيار دةكةين وةزا
 .ئةمةش بؤ نةهَيشتنى ِرؤتني, كراوة

بؤ ئةندامانء كارةمةندانى وةزارةتى ناوخؤء وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ ثَيشنيار دةكةين 
 .خمصصاتى ثيشةيى بطةِرَيتةوة

 اوخؤسةبارةت بة بوجةى وةزارةتى ن -8
دووسةدء ( 825032100000000)وةكو خؤى مبَينَيتةوة كة ( تدويضات املوظفني)ثَيشنيار دةكةين 

دووسةد ( 800000000000000)هةشتاء شةش مليؤن ء سآسةدء نةوةدء يةك مليار دينارة كة كراوة بة 
 .مليار دينار

بِرى  نةوةد مليار لة( 20000000000000)ثَيشنيار دةكةين ببَيت بة ( سلع واخلدمات والصيانة)
شةستء ضوار مليؤن ء نؤسةدء سى مليار دينار لةبةر ئةوةى ئييتادى دةرةوةى ( 57023000000000)

لةبةر ئةوةى , عَيراقء ناوةوةء دةرةوةى هةرَيم زؤرة وةهةروةها سةردانء ميواندارى زيادى كردووة
كة خةرجيةكى زؤرى هةية مانطانةء  وةزارةتةكة ثَيطةى تايبةتى خؤى هةيةء هَيَلى دى دى كةيتيان هةية

 .هةروةها لةبةر زؤرى ذمارةى ئؤتؤمبَيلةكانء ضاككردنيان بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةو بِرة زياد بكرَيت
دوو مليؤن ء شةش سةدء هةشتاء نؤ مليار دينارة زؤر كةم ( 8052200000000( )منافع اجتماعية)

ضونكة , ن ثَيشنيار دةكةين وةك خؤى مبَينَيتةوةنؤسةد مليؤ( 20000000000)كراوةتةوةء كراوة بة 
 .ء هاوكارى ثرسة بؤ كارمةندانء كةسءكارى كارمةندان خةرج دةكرَيت( تدويضات شهداء)خةرج كردنى 

دوو مليؤن ء ثَينج ( 8051000000000)زؤر كةم كراوةتةوة وةك خؤى مبَينَيتةوة كة ( مصروفات اخرى)
 .سةدء دة مليار دينارة

لة ( 11242)بِريارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة  لةبةر ئةوةى بةثَيي( ةري ماليموجودات غ)
دةسةآلتى كِرين دراوة بة وةزارةتء كةلء ثةل بةردةوام دةكِردرَيت بةتايبةتى مؤليدات ( 85/10/8004)

كة ( ئاى تى)هةروةها كردنةوةى فةرمانطةى تازةء جَيبةجآكردنى بةرنامةى , بةهؤى نةبوونى كارةباوة
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هةروةها كردنةوةى ِراديؤى ناوخؤ كة , ثَيويستى بة كِرينى ذمارةيةكى زؤر كؤمثيوتةرء ثَيداويستى هةية
بةهؤى تَيكةَلبونةوة , ثَيويستى بة كِرينى ئامَير هةيةء كِرينى ضةندين شوقةء خانوو لة هةولَيرء سلَيمانى

نى خانوو بؤ بةِرَيوةبةرايةتى بةدواداضوونى توندء لةوانةية ثَيويستيان بة زياتريش هةبَيت هةروةها كِري
( 55000000000000)بؤية ثَيشنيار دةكةين كة بكرَيت بة , تيذى دذى ذنان لة سلَيمانى ء كةالرء ِرانية
ثانزة مليار دينار كة خؤمان داواى ( 15000000000000)شةستء ثَينج مليار دينار لةبِرى 

ن ء حةوتسةدء نةوةدء دوو مليار دينارمان كردووة ثَيش كِرينى ثةجناء ضوار مليؤ( 57042800000000)
 .شوقةكان

 سةبارةت بة وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ  -3
 .ثاش ئةوةى كؤبوونةوةمان لةطةَلياندا كرد هيض تَيبينَيكيمان نية لةسةر بودجةكةيان 

 ..لةطةَل ِرَيزماندا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةثَيى ئيمكان رةضاوى ثَيشنيارةكانيان , د دةكةين وةزارةتى ثةيوةنديدارةكان دارايىئومَي, زؤر سوثاس
ئةوانةى ليذنةى دارايى ئايا راثؤرتةكة تةعبري لة قسةكانتان ناكات؟ ئةطةر راثؤرتةكة تةعبري ناكات , بكةن

سؤزان , ان دةنووسمباشة ناوت, بؤ ئيمزاتان كردووة؟ ئةطةر تةعبرييش دةكات ثَيويستى بة قسةكردن ناكات
 .خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة مةعقول , ياخود ثشوويةكمان دةدةنَى, ئَيمة بةردةوام دةبني تاكو ئَيوارة, تاكو ئَيستا ديارى نةكراوة
 .زؤر سوثاس, نيية ئَيمة ضوار سةعاتة لةم دانيشتنةيان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك دلَير فةرموو, با ئةوة تةواو بكةين, فرسةت نيية

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خؤزطة , دوو ثرسيارم هةية داوا دةكةم هةردوو وةزيرانى بةِرَيز دارايى وةاَلمَيكيان هةبَيت, راستى من يةك

دوو دةزطا بؤ ثاراستنى ئةمنيةتى خةَلكى , مانىهةردوو ئاسايشى هةولَير و سلَي, وةزيرى داخلي لَيرة بواية
ضةند لةو وةزارةتانة هةن ئةندامى غريى ثارتى و / ثرسيارى يةكةمم ئةوةية, سةر بةوةزارةتى داخلني

ض لةو حزبانة , ئايا ئةطةر هةر سةر بةوانن, هاوواَلتَيةكى سادةن؟ ثرسيارى دووةمم ئةوةية, يةكَيـتني
 .ئةنداميان هةية يان كةسَيكيان هةية لةناو ئةوانة؟ زؤر سوثاسئةندامى يةكَيـتى و ثارتى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بةاَلم ئةو , رةبتى مةوزوعةكةمان نيية% 1, هةرضةندة ثرسيارةكةت دةرةوةى مةوزوعمانة سةد لة سةد
, َيى بثرسةيان مةسئوىل ئاسايش هات ل, يان وةزيرى ناوخؤ هات, ثرسيارة هةركاتَيك سةرؤك حكومةت هات

 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةحةقيقةت , بةثَيى ئةو تَيكةاَلوييةى كة لةطةَل هةردوو وةزارةت سلَيمانى و هةولَير و دانشتني لةطةَليان
زارةتى ئيقليمى سبةتةكة زؤر كةمرتة لةو مةبلةغةى كة وةين, م ثرسيار لة وةزيرى ناوخؤ بكةمحةز دةكة

, داناوة% 5ئةمان  تةقريبةن لة , لةوةى كة هةية, شئونى داخلى دياريان كردووة بؤ وةزارةتى داخلى
, زؤر ناِرازيبوون, ئَيمة لةطةَل وةزارةتى ناوخؤى سلَيمانى قسةمان كردووة, يان داناوة% 11, %2ئةوانيش لة 

ئةطةر ئيمكان بَيت , ئيشةكانيان فراوان بووة, ناكاتباسى ئةوةيان دةكرد كةئةمة بةشى ثَيداويستيةكانيان 
 .زؤر سوثاس, ثَيمان بوترَى بؤضى وا كةمة؟ لةميزانيةى تةكميليش ضارةسةرى ئةوةيان بؤ بكرَى

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, شتيوانى راثؤرتةكة دةكةممن ث, كاك ئاخر راثؤرتةكةى خوَيندةوة, من هةرضةندة لة ليذنةى ناوخؤم
وةزارةتى , فةرقَيكى زؤر هةية لةنَيوان سلَيمانى و هةولَير, بةاَلم ويستم بؤ بةرضاوى روونى وةزيرى دارايى

, جطة لةوةش ميزانيةكةيان كةم بؤتةوة , ناوخؤ لة ئيدارةى سلَيمانى ضةند قةزا و ناحيةك زياد بووة
ئةوانة هةمووي بؤ ئةو , هتد.....,بيارة, سيتةك, سَيوسينان, باوخؤ, تةكية, سةيد سادق, قةزاى قةرةداغ

, بةاَلم بةداخةوة ميزانيةيان كةم كراوةتةوة, كةضى دةبواية ميزانيةيان بؤ زياد بووة, ميللةتة زياد بووة
يان , جطة لةو قةزا و ناحيانةى سنوورى تازة دواى ئازادى و ثةيوةندى خةرجى لةسةر ئةو وةزارةتةية

هةتا ئةو , سلَيمان بةط, بةمؤ, خانةقني, ثاسةوان و ثَيويستى تايبةت, رجيان لةسةر وةزارةتةهةندَى خة
 . ثؤليسى تَيداية, مةنتيقةية وةزارةتى سلَيمانى هةمووى خةَلكى تَيداية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, مانى بةكاربهَينةوشةى سنوورى سلَي, وشةى ئيدارةى سلَيمانى بةكار مةهَينة, من نوقتةى نيزاميم هةية

بَلَى سنوورى سلَيمانى , وةزيرى هةرَيم هةية بؤ كاروبارى دارايى, وةزيرى هةرَيم هةية بؤ كاروبارى ناوخؤ
 .فةرموو, ئيدارةى سلَيمانى هةر نةماوة, نةك ئيدارةى سلَيمانى
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, قادر كةرةم, قةرة هةجنري, وةكو جةلةوالو بيارة و كؤكؤز, ئةوانةى كةزياد بووة ,سنوورى سلَيمانيية راستة
وةكو بةِرَيوةبةرايةتية , ضةندين بةِرَيوةبةرايةتى تازةيان كردؤتةوة, شوان كةمةركةزةكةى رَيدارة

ةندين ض, نةهَيشتنى توند و تيذى دذى ذنان, بةِرَيوةبةرايةتى ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان, نوَييةكان
ئاكادميياى , لةهةورةمان و ثَينجوين و طةرميان, بةِرَيوةبةرايةتى ثؤليسى بةرطرى كردن و فرياكةوتن
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بؤية , ئَيستا لة لةاليةن وةزارةتةوة سةرثةرشتى دةكرَيت, مةشق كة ثَيشرت لةذَير دةستى ئةمريكيةكان بوو
 .سوثاس, رةتى سنوورى سلَيمانى خبشَينَيتثَيشنيار دةكةم جةنابى وةزيرى دارايى ضاوَيك بة ميزانيةى وةزا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ميزانية بة رَيك كةوتن لةنَيوان وةزيرى ناوخؤ و ئاسايشى سنوورى , جارَيكى تر تيكرار دةكةمةوة

, تئَيستا طؤِرانكارى لة ريذةكان ناكرَي, سلَيمانى لةطةَل وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى رَيك كةوتوونة
فةرموو يا , بةاَلم ئَيمة ومتان لةو ميزانية تةكميلية مةجال هةية بةثَيى ثَيويست ئةو يارمةتيان بدرَيت

 .شَيخ
 :ةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئابووريو/بايز تاَلةبانى شَيخ بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بة ئيتييتاقى هةردووال ئةو ميزانية دانراوة ئَيمة لةطةَل ئةوانة, يزةبت وابوو كة جةنابت باست كردب

مةسةلةن , من نامةوَى بضمة تةفاصيلةوة, رةنط هةية هةندَيك نةواحى ئيستحداس كراوة ثاش ميزانيةكة
ئةو ناحيية و , من خؤشم هةر خةَلكى ئةوَيم, قادر كةرةم لةوةتةى ئنتييتازة هةية عايدة بة سلَيمانى

مةسةلةن لةو فةرةزةن ئةو ميزانية تةصديق , ئةمانة عيالجى بؤ دةكرَىبةس , قةزايانة زؤرى هةر وابووة
ياخود , ثارةكة زةرورى بَيت, مةعقولة وةزارةتى ناوخؤ ثَيويستى بةثارةيةك هةبَيت, كرا و تةواو بوو

ئةطةر مةجاىل موناقةلةشى , يان لة مادةكان بةش نةكات موناقةلةى تَيدا نةكرَيت, لةيةكَيك لة فةصَلةكان
هةتاكو ئَيستا هةموو دةوائريةكان , ئةبَى لة ئيحتياتى وةزارةتى مالية بؤى ئيزافة بكرَيت, دا نةكرَيتتَي

ئةوة نةبَيت , يةعنى موعاجلةى ئةم ئيشانة هةمووى سةهلة, ئَيمة بةم شَيوةية موعالةجةمان كردية
 .سوثاس, زةمحةت بَيت

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةويش ئةوةية ثؤليسى , ئةطةر جةنابت وةكو تةوصيات بة وةزارتى بدةيت, ن دوو ثَيشنيارم هةيةم
بةاَلم لة سلَيمانى ضةند , هةزارة 800هةمووى وةكو يةكة كة , ثاسةوانى لة هةولَير مووضةكةيان كةمة

َلَيكي تريش كؤمة, هةزار وةردةطرن 330ئةويش ئةوةية كة هةندَيك ثؤليس هةية , طرفتى ثؤليس هةية
ئةمة وةكو خؤمشان , هةزار وةردةطرن 870ثؤليسى ثاسةوانةكان , هةية كةطرفتى ضةند هةزار ثؤليسَيكة

هةمان ئيش , يةعنى ئةوانة كة هةمان واجب دةكةن, (التساوى بني متماثلني)دةزانني كة قاعيدةيةك هةية 
ِرَيك لة مووضةى ثؤليسى هاتوضؤ بؤضى جياوازيان هةبَيت؟ ثَيم خؤشة وةزارةتى دارايى ئاو, دةكةن
ثَيشنيارَيكم بؤ , مووضةكةيان ثَيم واية بةقةدةر خزمةتةكةيان نيية, كة خزمةتَيكى زؤر دةكةن, بدةنةوة

ئَيمة ئةوانة كؤ بكةينةوة بة يةك مووضة , كة وةزارةتةكان يةكرتيان نةطرتيتةوة, ثةرلةمان هةية
ئةوانى تر ديارة و دارايى ئاطادارة و با , بودجةى ئاسايشى طشتى ,بَلَيني بودجةى وةزارةتى ناوخؤ, دايبنَيني

 .سوثاس, لةبةشى خؤيان دابةشى بكةن
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك ئارام فةرموو, بةِراستى مواَلحةزةكةت بةجَيية, سوثاس

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

طةر وةزارةتى دارايى و وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى بةشيان لةِراستيدا من تةمةنام دةكرد ئة
بةطوَيرةى ئةو , لةبودجةى وةزارةتةكانى تر بِرى سةبارةت بة وةزارةتى ناوخؤ مرونةتى زياتر دةبَيت

هةم , ديارة هةم بةنيسبةت ئاسايشى هةولَير و سلَيمانى, راثؤرتةى ليذنةى ناوخؤ كة طوَيبيستى بووين
لةضةند شوَينَيك ناِرةزايى ئةوة هةبووة , ت وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤبةنيسبة

كة ئاسايش بةِراستى , من داوا دةكةم ثةرلةمان ئةو خاَلة رةضاو بكات, كة لةبودجةكةيان مةبلةغَيك بِراوة
ةو ثارةية كة داوايان كردووة لة ئَيمة بِريار بدةين بةشَيك ل, من داوا دةكةم ئةطةر بكرَيت, زؤر طرنطة

 .زؤر سوثاس, ئَيمة بِريار بدةين كة بؤيان زياد بكرَيتةوة, رَيطاى ليذنةى ناوخؤ بؤيان زياد بكرَيت
 :معروفمصطفى بةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة ثَيويستى ئةو, يةكَيك لةوانة ميزانيةى ئةمنيية, من ثشتطريى لة راثؤرتةكةى ليذنةى ناوخؤ دةكةم

/ سَى, لةاليةكى تر ئةمانة ثَيويستيان بة ختوورة هةية, ئةمة لةاليةك, بةميزانيةى سةريع و تايبةت هةية
من دةيكةمة ثَيشنيارَيك بؤ وةزارةتى دارايى , كاك ئاخري باسى كرد, ئةو موخةصةصاتةى كة باس كرا

, با بؤيان ئيعادة بكرَيتةوة, ونئةوةى ميهةنيةكةيان لَيرِبيو, لةبةر ئةوةى موخةصةصاتيان هةية
لةبةر ئةوةى , بؤ سةرف كردنى ميزانيةكة, ئازادى تةواو بدرَيت بة وةزارةتى ناوخؤ, ثَيشنيارَيكى ترم هةية

ئةبَيت , ئةوان وةكو وةزارةتةكانى تر نيني, زؤرجار مةشاكليان بؤ دروست دةبَيت, طلةييان هةية
 .سوثاس, بكرَيتلةوةزارةتةكانى تر زياتر ثشتطرييان لَي 

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, تةئيدى رايةكةى ئةو دةكةم, قسةكانى من كاك ئارام كردى
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, جةهيش نيية بؤ وةزيرة بةِرَيزةكانمو, ئةوَى رؤذيش ئةو داواكارييةم باس كرد, من داواكارييةكةم هةية
هةردوو ديوانى , داوا دةكةم ئةطةر ميزانيةى وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى مالية, زياتر بؤ ثةرلةمانة

داوا دةكةم بة مةرج , تةئكيد دةكةمةوة, رةقابةى مالي و ئاسايشى سلَيمانى و هةولَيريش ثةسند دةكةين
كة , ةمنى دابنَيني لةاليةن ثةرلةمانةوة ئةو ميزانية دةربضَيتسةقيتَيكى ز, ئةو ميزانية ثةسند بكةين

سَى مانطى تر حكومةت , بةو مةرجةى لةخيالىل دوو مانطى تر, ئَيمة ئةو ميزانيانة ثةسند دةكةين
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جارَيكى تر ئةو داواكاريية دةخةمة , ضةندى ثَيويستة بؤ يةكطرتنةوةى وةزارةتى مالية و وةزارةتى ناوخؤ
 .زؤر سوثاس, ةمانبةردةستى ثةرل

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لةطةَل ليذنةى ياسايى قسةمان كرد, بةاَلم ئَيمة خؤمشان قسةمان كرد, كاك بةَلَين راستة ئةم قسةيةت كرد
ئةطةر جَيبةجآ , ئةو قةراردانة قورسايى دةخاتة سةر ثةرلةمان خؤى, لةطةَل حكومةت قسةمان كرد

, خؤيان بِرياريان هةية ئةو وةزارةتة رَيك خبةن, ثشتطريى لَيدةكةينئَيمة تةوجوهى حكومةت , نةكرا
يان رَيكخستنى هةرسَى , لةطةَل ئيعالن كردنى كابينةى تازة, لةطةَل هةردوو وةزيرى مالية قسةمان كردية

 ئةرقامة رَيكى دةخةن و جارَيكى تر, ميزانيةكة تةوحيد دةكةن, بةنيسبةت ئةوانة كَيشة نيية, وةزارةتةكة
 .كاك غةفور فةرموو, ئَيمةش لةسةر سيقة ئيش دةكةين, تةوزيعى دةكةن

 :سعيد مةمخورى طاهربةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثاسةوانى , ئةوةى كة تَيبينى دةكرَى, بةنيسبةت مووضةى ثاسةوانانى زَيِرةظانى من دةمةوَى قسة بكةم
ئةطةر ئةو ثاسةوانانة , ى مانطانة لةراتبةكةى لَي دةبِرنهةزار دينار 37زَيِرةظانى هةر كةسَيك لَيرة 
مةمشول نةبن بة تةقاعودى ئايا ئةو ثارةيان بؤضى لَيدةبِرَى؟ دةضَيتة , خدمةيان بؤ حيساب نةكرَيت

ثاسةوانة نوَيييةكة كة دادةمةزرَيت ,  هةر طؤِرانكارييةك لةو ثاسةوانة دةكرَيت/ دوو, كوَى؟ ئةوة يةك
هةزارى لَي كةم  100هةزارى دةدةنَى كة  804بةاَلم , هةزارةكة راتبَيتى 300وَييةكة دَيتة شوَينى ن
دواتر داوا دةكةم بةِراستى ثؤليسى زَيِرةظانى , ئةوة هؤكارةكةى ضيية؟ ئةوةش خاَلَيكى تر, دةكرَيتةوة

َى مانط س, يةعنى بةداخةوة جار هةية دوو مانط, مانطانة وةكو فةرمانبةرةكانى تر مووضة وةربطرن
بؤية دةبَى هاوكارى زياتر , لةِرووى رةوشى داراييشةوة وةزعييان زؤر شِرة, درَيذة دةكَيشَى راتبيان نيية

لةهةمان كاتدا داواكارم مووضةى ثؤليس و زَيِرةظان و ئةوانة هةمووى , ئةوة خاَلَيكى تر, بكرَيت
ئةوةش حكومةتى كوردستان , كرَيتهاوشانى مووضةى ثؤليسةكانى ناوضةكانى ترى عَيراق ب, يةكبخرَيت

لةِرووى مةسةلةى دابني كردنى ثَيداويستيةكانى دةكرَيت , داوا هاوكارى زياتر بكات لة حكومةتى عَيراقى
ئَيمة داواى لة وةزارةتى عَيراقى بكةين  لةِرووى ضةك و هةندَيك ثَيداويستى تر هاوكارى وةزارةتى هةرَيم 

بةاَلم ئةطةر هيض نا لَيرة ئةوان يةكبخةينةوة , مةسةلةى يةكخستنةوةمن تةئيدى برادةران دةكةم , بكات
ئَيمة يةك دانةيان ثةسند , دَيرى ئاسايشديوانى ضاو, وةزارةتى ناوخؤ, وةزارةتى دارايى, كةدوو بودجة

بةاَلم ئَيمة ثةرلةمان دةبَيت شةرعيةت بةم , با دواتر بؤ خؤيان بودجةكة بةش بكةن لةنَيوان خؤيان, نبكة
 .زؤر سوثاس, دابةش بوونة بدةين
 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بؤية لةِرووى , كة دةَلَيت تةصديقى بودجة بكةين, ديارة لة راثؤرتى ليذنةى دارايى خاَلَيك هاتووة
ةر بةشَيوةيةكى ئةط, ئةوة بكرَيت زؤر باشة, ياساييةوة هةم سياسيشةوة ئَيمة ئيعتيمادى موازةنة دةكةين

زؤر ئةندامان باسيان , لةراثؤرتةكة هاتووة, تةصديقى يةك بودجة بكةين زؤرباشة, تريش هني كرابَيت
 .زؤر سوثاس, لَيكرد

 :امحد محد امني عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة لةثةرلةمان بودجةى ئةوةى ك, هى سلَيمانى و هةولَير لةرَيزبةندى وةزارةتةكان هاتووة, دوو ئاسايشةكان
قانونيان , ئةو وةزارةتانةى كة هاتوون قانونى وةزارةتةكان لة ثةرلةمان ئيقرار كراوة, بؤ ئيقرار دةكرَى

دةَلَيم ئاسايشى , لَيرةدا ثرسيارَيك لة ليذنة تايبةتةكان دةكةم, هةية دوايش بؤ بودجة بةثَيى قانون
قانونى ئاسايشى سلَيمانى لةطةَل قانونى , ئيقرار كراوة سلَيمانى و هةولَير قانونةكانيان لة ثةرلةمان

تاكو بودجةكةى لة , ئاسايشى هةولَير وةكو قانونى وةزارةتةكان هاتووة بؤ ثةرلةمان ئيقرار بكةى
مامؤستا هيوا داواى كرد كة , مواَلحةزةيةكم هةية, رَيزبةندى وةزارةتةكان دابنرَيت؟ ئةوة ثرسيارَيك

من , ادة بكرَين بؤ وةاَلم دانةوةى ئةو مواَلحةزاتانةى كة لةسةر وةزارةتةكان هةيةوةزيرة مةعنيةكان ئام
 .يان ضؤن؟ زؤر سوثاس, كة ثَيويست نيية ئامادة بن, لةوةاَلمةكةت حاَلى نةبووم

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئاذانسى , ن دةرضووةقانونى ئاسايش لةهةولَير هةية لة ثةرلةما, بةنيسبةت قانونيان, ثَيويستة ئامادةبن

بةاَلم , هةروةها بةقةرارى سةرؤكى هةرَيم شتَيك هةية بؤ ئةم بابةتة, ثاراستنى هةرَيمى كوردستان
مةفروزة بَيتة المان تاكو , لةاليةن ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤكايةتى, ثرؤذةش هةية بؤ رَيكخستنيان
 .فةرموو, ةئةو كات بةثَيى هينةك, ببَيتة قانون و ببَيتة يةك دةزطا

 :امحد محدامني عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةبواية لةئةجنومةنى وةزيران حيسابى بؤ كرابا, ئةطةر ئةم دوو ئاسايشة سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بن
 .سوثاس, نةك بةجيا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو زؤر دام و دةزطاكانى تر كة ثَيويست , تايبةمتةنديةكى خؤى هةية, سةر بةئةجنومةنى وةزيران نيني

. وابزامن بةس د, ئينشاهلل تةواو دةبَيت, هةنطاوى زؤريش نراوة, دةكات قانونيةن يةكبخرَيتة قالبى خؤى
 .فةرموو, ناصح ماوة

 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةردوو , ة ئةو ميزانيةى كة وةزارةتى ناوخؤ بووهةمووم كؤكردةو, بةِراستى ئةوةى من تَيبينى دةكةم
يةعنى دووةم بودجةية كة بؤ وةزارةتةكان دواى وةزارةتى ثةروةردة , بةشةكةى دانراوة لةطةَل ئاسايشةكانة

هةرضةندة لةرووى , من ثَيم واية بايةخدانة, ئةمة شتَيكى باشة% 15,53ئةو , %15,43كة هى ثةروةردة 
بةاَلم ديارة بودجةكة هةر , ضةند بايةخ بة وةزارةتى داخلى بدةين هةر كةمةئةمنيةوة من ثَيم واية 

بةالََم ئةوةى تَيبينى , من ثَيم واية شتَيكى باش كراوة بؤ بودجةى وةزارةتى داخلى, ئةوةند هني دةكات
ر كراوة بةنيسبةت ئةوةى ثَيشنيا, بابَلَيني ئاسايشى هةولَير و سلَيمانى, دةكةم بةنيسبةت هةردوو ئاسايش

بةاَلم ئةوةى , 100يةعنى فةرقةكةى , 20كراوة بة , لةاليةن هةولَيرةوة 21480لةاليةن ئاسايشةكانةوة 
من لةطةَل رَيزمدا ئايا ئةو فةرقةى كةدايناوة , يةعنى فةرقةكةى طةلةك زؤرة, 25كراوة بة  185تر 

ميالكى ئةو , ك حيسابيان بكةينبؤ ئةوةندة كةم كراوةتةوة؟ لةكاتَيك ئةطةر بةثَيى ميال, دروست نيية
 17بةوةى كة دَيت دةبَيتة نزيكةى , ى ئَيستا هةية18415سنوورةكةى كةوا ديارى كراوة هى هةولَير 

بؤضى , هةزار 17بة زيادةكةش كة بؤى دَيت ئينجا ناطاتة , ى هةية11228هى سلَيمانى , هةزارى هةية
ةزارةتى ثةروةردة ئةطةر لةطةَل ميالكى وةزارةتى ناوخؤ ئةو ميزانية زؤرة بؤ ئةوة ديارى كراوة؟ ميالكى و

, هةزار دةكات 180هى وةزارةتى داخلى تةقريبةن , كةس دةكات 172238بةراورد بكةين هى ثةروةردة 
بةس تَيناطام بؤضى ئاسايشى سلَيمانى , بةراوردةكةم بؤ ئةوة كرد كةشتَيكى باش كراوة بؤ وةزارةَتى ناوخؤ

 .زؤر سوثاس, لةطةَل ئةوةش بةميالكيش ئةوان كةمرتن, يشى هةولَير زياتر بَيتميزانيةكةى لة ئاسا
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةٍرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةوانةية , ئاراستةى وةزارةتى دارايى دةكةم, راستى لَيرة منيش لةسةر ئةرقامةكان ضةند ثرسيارَيكم هةية
ئةطةر تةماشاى بةخةرج كردنى , هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤشى بكةم ئاراستةى وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى

يةعنى , 871200ئةوةى وةزارةتى ناوخؤية , 325152ئةوةى كاروبارى ناوخؤية , وةزارةتةكان بكةين
يةكَيك , يةكَيك وةزارةتى ناوخؤية, يةكَيك كاروبارى ناوخؤية, يةعنى دوو وةزارةتة, 173852فةرقةكةى 

وةكو مةوقعى جوغرافى لةوانةية , وةكو سنوور, وةكو ميالك, يةكَيك هةولَير و دهؤكة, ييةسنوورى سلَيمان
مليار فةرق  173بةاَلم ئةم رةقةمة بة , مةنتيقةى هةولَير و دهؤك طةورةتر بَيت لة مةنتيقةى سلَيمانى

ةيوةندى ث, مةسةلةكة لة ضيية؟ يةعنى دةبَى ئةم حةقيقةتة بزانني, بةِراستى مةوزوعَيكة, بَيت
, دام و دةزطاكان زياترن, ثةيوةندى بة فةرقى مووضةوة هةية, بة سيستةمةكةوة هةية, بةياساكةوة هةية

دةبينني وةزارةتى كاروبارى ناوخؤ , هةروةها بؤ ثرؤذةى سةرمايةكانيش, ضونكة رةقةمةكة زؤر طةورةية
ئةوةى سةرى , مليؤنة 10855فةرقةكة , 1155هى كاروبارى وةزارةتى ناوخؤ , مليؤن دينارة 81750

ئةوةش لة ضييةوة هاتووة؟ , مليار فةرقى كرد بؤ سنوورى سلَيمانى 10لَيرةش , مليار فةرقى كرد 173
, 5445فةرقةكة , 2050هى هةولَير و دهؤك , 25275, هى ئاسايش ئةطةر هي سلَيمانى تةماشا بكةين



 53 

ئةمة لة ضييةوة هاتووة؟ بؤ بةم , تيةعنى ئةو رةقةمانة بة حةقيقةت ضةند ثرسيارَيك هةَل دةطرَي
 .شَيوةية بَيت؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم داوا لة ليذنةى دارايى دةكةم كة , من ئةو قورسايانة ناخةمة سةر وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى

ئيجازةتان دةدةمَى بضن  من لةجياتى ئاسايشى سلَيمانى, ناصح ئةو ثرسيارةيان كرد. كاك ئيحسان و كاك د
بةاَلم نامةوَى , رةنطة من بيزامن, نامةوَى من لَيرة بَلَيم, وةاَلمى باشتان بدةنةوة, لةوَى ثرسيار بكةن

هةر كاتَيك ويستان بضنة سلَيمانى من تةلةفؤن بؤ بةِرَيوةبةرى ئاسايشى طشتى , بةدةمى من طوَيتان لَيبَيت
كة بؤضى ئةم ميزانية زيادة؟ , وةاَلمى ئةم ثرسيارةتان بداتةوة, ؤ بكاتكة كار ئاسانيتان ب, سلَيمانى دةكةم

ئةطةر هةر كاتَيك ويستان بِرؤن بؤ , ضونكة ئيشى من نيية, بةاَلم لَيرة نايَلَيم, من دةيزامن بؤضى زيادة
 .فةرموو, باشة ئةطةر نوقتةى نيزام نةبوو قةتعى دةكةم, نوقتةى نيزام نيية, ئةوَيندةر

 :رمضانناصح غيتور . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ واى لَيهات؟ من , ئةطةر بة ميالكيش بَيت حيسابى هةولَير زياترة, من مةبةستم طومان كردن نيية
 .مةبةستم طومان لَيكردن نيية لةمةسةلةكة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تةنها مووضةى , تةنها مووضة نييةبودجة , ثرسيارةكة لة جَيى خؤيةتى, من نةم وت طومانة, ببورة

ئةطينا منيش , بؤية دةَلَيم برؤ ثَيشانت دةدات, بودجةى ئاسايش بوارى زؤرى تَيداية, فةرمانبةران نيية
بوارى نةشاتيان , بةاَلم بوارى سةرفياتيان زؤرة, لةوانةية كةمرتيش بَيت, دةزامن كارمةنديان بةقةت ئَيرةية

ئةطةر ثرسيارةكةت بؤ دهؤك كردبا , تةصورم نةكرد بة طومان لَيم وةرطرى, بِرؤ ئةوَى زؤر تةبيعية, زؤرة
, وةزارةتى ناوخؤ لةم زووانة تةوحيد دةبَيت, ئاسايش جياوازة لة وةزارةتى ناوخؤ, هةمان وةاَلمم دةدايةوة

دةنط بؤ هةردوو , هةردووك ثَيكةوة, بؤية وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ
, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل هةردوو ميزانيةكةية, ميزانيةكة بدةن

هةردووكيان دةخةمة , ئاسايشى سلَيمانى و هةولَير, بةئةكسةريةت وةرطريا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
دةستى , كَى لةطةَلدا نيية ,فةرموون, دةستى بةرزبكاتةوة, كَى لةطةَل هةردوو ميزانيةكةية, دةنطةوة

ئةو , من ثَيم واية ئَيوةش ماندوو بوونة, بة ئةكسةريةت هةردووك وةرطريا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
ئةو قسانةى كة , داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم, لةطةَل راثؤرتى ليذنةى ياسايي, وةزارةتانةى كةماوة

سوليتةى , د لة بيدايةتى قسةكامن مةسةلةى خانةنشينيةئاماذةم ثَيكر, شَيوةى بِريارى وةرطرتووة, كردمان
بةيانى , بيخةنة ثرؤذةكةيان بؤ بةيانى بؤ ئةوةى دةنطى بؤ بدةين و هينى بكةين, وشكةساَلية, عةقارة
كاك هيوا جطة لةوةى , كاك هيوا ئةم قسةية بؤ جةنابتة, يةك شت هةية, دانيشنت دةكةين 10:30سةعات 

بؤية من تةئكيد دةكةمةوة بؤى جارَيكى , نةى كة كردى بةراثؤرت نووسيويةتىئةو قسا, كة قسةى كردووة
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بؤ ثرسيار و موحاسةبةكردنى وةزير , بؤ موناقةشةكردنى بودجة, ئةم دانيشتنة دانيشتنَيكة بؤ بودجة, تر
ار وةزيرى ثةيوةنديد, سَى جاريش باسم كرد, دوو, داوامان كردية وةزيرى تايبةمتةند بَيتة ئَيرة, نيية

جطة لةمةش لة راثؤرتةكان ئةو رةخنةى , دةتوانني هةر جارَيك داواى بكةين بَيني لَيرة موناقةشةى بكةين
خؤشت ئةندامى لة يةكَيك لة , كة دةبواية راثؤرتةكان بدرابا ليذنةى دارايى, كة كرا وةاَلم درايةوة

زؤر , مان دةهَينم تا بةيانىئَيستاش كؤتايى بةدانيشتنةكة, خؤت داوات كردبا ثَيش وةخت, ليذنةكان
 .فةرموون, سوثاس

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 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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 ( 21)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\4\10رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 10/4/1002 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومةني نيشتمانيي   30/7/8002رَيكةوتي  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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, رست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    بةِرَيز ف, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (13)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةتي , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
ي ثَيشــــنيوةِرؤي رؤذي ضوارشــــةممة رَيكــــةوتي (10ر30)دووةمــــي هةَلبــــذاردن لــــة كــــات ي خــــولي (13)

 :بةم شَيوةية بَيت دا 30/7/8002

عَيراق و ياساكةي، كة  –بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طيتتوطؤكردني بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1
 .ةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةلةاليةن ئةجنوم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 يبــةناوي طــةلي كوردســتان دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، بةرنامــةي كــاري خــولي طرَيــداني يةكــةمي ذمــارة  
بــةردةوام بــوون لةســةر    :بةرنامــةي كــار  35/10، ســةعات 30/7/8002، رؤذي دانيشــنت 13دانيشــنت 

ــ ــةني       خس ــةن ئةجنوم ــاكةي، كةلةالي ــراق و ياس ــتاني عَي ــةرَيمي كوردس ــةي ه ــؤكردني بودج تنةِروو وطيتتوط
وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، جارَيكي تر زؤر بةخَيرهاتين طةرمي وةزيـرة بـةِرَيزةكان و ئـةو خوشـك و بـرا      

بـةخَيربَين بةسـةر    ندكارو تةلةبةي بةشي رامياري زانكَوي صالح الدين دةكةين كة لةطـةَلمان حـازرن  وخوَي
سـوود وةردةطـرن، لةئاينـدةدا بـةَلكو هةنــدَيكتان جَيطـاي هةنـدَيك لـة ئَيمـة بطرنـةوة لَيــرة،           اناااء ال ضـاو،  

 .سةركةوتووبن و بةردةوام بن لةخزمةت كردني طةلي كوردستان، زؤر بةخَيربَين سةرضاوم
َيد دةكـةم ئـةمِرَو بةهيمـةتي ئَيـوة تـةواوي      داوا لة ليذنةي دارايي دةكةم بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن، ئوم

 .بكةين
دوَييَن هةرسَي سةرؤكايةتي و وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة و وةزارةتي ثةروةردةو وةزارةتـي خوَينـدني بـاآل و    
ــةوة، وابــزامن وةزارةتــي           ــرد، ئــةمِرَو دةســس ثَيدةكةين ــةردوو ئاسايشــمان تــةواو ك ــي نــاوخؤ وة ه وةزارةت

 .دلَير فةرموو. ة ضي ئيشارةت كراوة؟ دشارةوانيية الي ئَيو
 
 
 :دلَير امساعيل حقي شاويس. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوو ( 841552)بريتييـة لـة    8002ئةو بودجةيةي بـؤ وةزارةتـي شـارةوانييةكان تـةرخان كـراوة، لةسـاَل       

سةرجةم بودجةي % 5048لة سةدو حةفتاو يةك مليارو شةش سةدو ثةجناو هةشت مليَون دينار، كةدةكاتة 
 .بةكارخسنت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان فةرموو 

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَينج سةدو حةفتاوشةش مليـارو  ( 545715)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي شارةوانيةكان دةكاتة 
 .نار، زؤر سوثاسضوار سةدو ثازدةمليؤن دي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
؟، يـةك  كاك رشاد راثؤرتتان هةية فةرموو، بةتةنها وةزارةتي شارةوانية؟ بيخويننةوة، راثَورتـةكان جيـاوازن  

 .ستنةوةو طةياندنيش خبويننةوة، كاك دلَير فةرمووراثؤِرتة؟ كةواتة هني طوا
 :دلَير امساعيل حقي شاويس. بةِرَيز د

بيست و نَو مليارو سَي و ثَينج مليؤن دينـار،  ( 8235)بودجةي وةزارةتي مواصالت بريتية لة  سةبارةت بة
ســَي و ضــوار مليــارو ( 37225)ســةرجةم بودجــةي بــةكاربردن، وةزارةتــي طواســتنةوة % 0,51كــة دةكاتــة 

دسـتان،  سةرجةم بودجةي هـةرَيمي كور % 0,43نةوةت و ثَينج مليؤن ديناري بؤ تةرخان كراوة، كة ئةكاتة 
 .زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضوار مليـارو نـؤ سـةدو سـَي ودوو مليـؤن      ( 7238)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي طةياندن، دةكاتة 
ــي طوا    ــِرؤذة ســةرمايةكاني وةزارةت ــار، خــةرجي ث ــة تنةوســدين ــارو  ( 84170)ة دةكات بَيســت و حــةفت ملي

 .سةدوضل مليؤن دينار، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تنةوة، خبويننةوة، فةرموو كاك رشادسزؤر سوثاس، ئَيستاش راثؤرتي ليذنةي شارةواني و طةياندن و طوا
 
 
 

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مان هةشت، نؤ خاَلي خويندرايةوةو وةآلميش درايةوة، نامةويت دوو بارةي بكةمـةوة، بـةآلم   راثؤرتي ثَيشوو

ئَيستا دةمةوَي باس لةوة بكةم ئةو سَي وةزارةتة بةطشس بودجةكةيان كةمة بةتايبةتي وةزارةتي طةيانـدن،  
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ــةوة        ــةرةكي هةيــة لةبووذاندن ــي س ــةو ئامــاجني زؤرةو رؤَل ــةوةي وةزارةتَيكــي تازةي ــةر ئ ي ئيقتيســادي لةب
كوردســتان بــؤ ئــةوةي رَيطاوبــان تــةرتيب كــات و هَيَلــي شــةمةنةفةر لةئاينــدة بَينَيــت، ئــةوةي داوا دةكــةين   

، ضــونكة مةســةلة انااااء اللةبودجــةي تــةكميلي حيســابَيكي تايبــةتيان بــؤ بكرَيــت، بــؤ ئــةو ســَي وةزارةتــة 
اسي ئـةوة بكـةين، ئـةو بةشـة ثارةيـة هةيـة       داواكارميان زؤرة، بةآلم مةسةلة مومكيناتة، يةعين ضي هةية ب

لةو سنووريدا دةتوانني داوا بكةين، بةآلم لة بودجةي تةكميلي مةجال دةبَيت ئةو سَي وةزارةتـة يارمـةتيان   
هـني  % 14بدرَيت و هاوكاريان بؤ بكرَيت، َثشنيارَيكيشمان هةية لةبودجـةي حاكيمـة خةرجييـةكاني حـةج     

يؤن و سةد هةزار دوالرة، داوا لة بةِرَيزتان دةكةم دةسةآلت بدةنـة هـةردوو   هةرَيمي كوردستانة، كة ثَينج مل
وةزيري بةِرَيز، ئةطةر بكرَيـت ئـةو ثارةيـة لـة حكومـةتي فيـدراَل وةربطريَيـت، بـةآلم بـؤ ئـةبوابي تـر لَيـرة             

ةيةكي سةرف بكرَيت لةبةر ئةوةي ئةطةر موقارةنة بكةرين ئةو ثارةي لةحاجييان وةردةطريَيت بةراسس ثار
كةم نية، بؤ منوونة ئَيستا مةسةلةن، عومرة هةية هةر كةسَيك دةضَيت بؤ عومرة و دةطةِرَيتةوة بة حةفت 
سةد دؤالر، دةضن و دينةوة تةنها خواردني لةطةَل نيـة، كةضـي سـةفةري حـةج هةريـةكي دوو هـةزار دؤالر       

ؤي ناطرَيـت، داوا بكرَيـت هـةردوو    دةدةن، ئةو ثَينض مليؤن و سـةد هـةزار دَوالرة بةقةناعـةتي مـن جَيـي خـ      
وةزارةتي بةِرَيز لةئةبوابَيكي تر سةرف بكرَيت، ض دةيكةنة مينحة بؤ طةجنةكان، ض دةيكةنة دروست كردني 

خــوداي : هـَوَلي بؤنــةكان لــةو جَيطايانــةي كــة هــؤَل نيـة، بةتايبــةتي لةطةِرةكــة هــةذارةكان، ئــةوة يــةك، دوو  
ةسانة فـةرز كـردووة كـة ئيمكانييـةتي خـؤي هةيـة، نـة وةك ثـارةي         تةبارةك وةتةعاال حةجي لةسةر ئةو ك
هني هةموو ثَيكهاتةي كوردستانة، تةنها هني برا بوسَلمانةكان نية، % 14عامي بدرَيَس و دةعم بكرَيت، ئةو 

هــني بــرا مةســيحَيةكانة، هــني بــرا يةزيديةكانــة، بةشــي هــةر هةموويانــة، بؤيــة داوا دةكــةم ئــةو ثارةيــة      
ةعامولي لةطةَل بكرَيت و وشكة ساَلية هةزار ويةك كَيشةمان هةيـة، بـا لـة بـابَيكي تـر سـةرف       بةحيكمةت ت
دوَيين زؤر لةبرادةران باسي ئةوةيان كردو زةخت لةسةر ئةوة كرا ئاوةدان كردنةوة ثـةرةي  : بكرَيت، سَيهةم

ي %80ولَير كةوتووةو لة طوند بةبةر ماسرتثالني هة 77ثَي بدرَيت و ئةهميةتي ثَي بدرَيت، كة ضي ئَيستا 
طونـدة سـرف زيراعيـة لـةدةورو بـةري هـةولَير، ئَيمـة هَيشـتا          77ي ماوةتـةوة، ئـةو   % 20ئيتيتا كراوةو، لة 

 77طوندي ئاوةدان بكةينةوة وةكو مةفهومي ئاوةدانكردنـةوة، كةضـي دَيـني     10نةمان توانية بةحةقيقةت 
و مةشـاريعانةي هةيـة ئةطـةر ئيستيسـماراتة، ئةطـةر      طوندي ئيتيتا دةكـةين و تَيكـي دةدةيـن، داوا دةكـةم ئـة     

ــةوةي          ــةآلم ئ ــت، ب ــي بكرَي ــةرزي زيراع ــراعني بالةع ــرف زي ــاريعانةي س ــةو مةش ــماراتة، ئ ــةيري ئيستيس غ
مةشاريعي صناعية بالةعةرزي غةيري زيراعي دروست بكرَيت، لةهةموو جَيطايةكيش ئةوة موتةبةعة، زؤر 

 .سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: َينَييش باسم كرد، با لةمةوزوعي ميزانيية دةرنةضني،بؤ ئةوةي وةختةكةمان نـةِروات، ئـةوة يـةك، دوو   دو

ئــةو مةوزوعــةي حةجــةيش عيالقــةي بةميزانيــةوة نيــة، عيالقــةي بــةوةزارةتي ئةوقافــةوة هةيــة، لــةوَي    
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راو لــة اليــةني دةكرَيــت بــاس بكرَيــت، وةكــو وةزارةتــةكاني تــريش، ئَيمــة بامســان كــرد كــة بودجــةي داوا كــ 
وةزراةتةوة لةوة زياترة كة دانراوة، ئةوةي دانراوة ثاشي موناقةشةو طيتتوكـؤكردن لةطـةَل وةزارةتـي ماليـة،     
بؤية بةثَيي ئةو ئيمكانيةتةي هةية دانراوة، ئةطةر كةس قسةي نية لةسةر ئةو سَي وةزارةتة، كاك عومسان 

 .شواني وةزيري ثالندانان فةرموو
 :الندانانثوةزيري  /نيشوا عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ساَل وةزارةتي شارةواني لةمةشـاريعي ئيستيسـماري زؤرتـرين حسـةي بـةر كـةوتووة، بـةحوكمي ئـةوةي         

شـارةواني هةيـة لةسـنووري هةرسـَي ثارَيزطـاي هـةرَيمي كوردسـتان و خـةدةماتي هـاووآلتي           148شارةواني 
مةشــروعيان هةيــة ئةمســاَل لةطــةَل  385انيةوة دابــني دةكرَيــت، بؤيــة خــةَلكي كوردســتان لــةرَيطاي شــارةو
ي بـؤ بـِرؤذة    355مليار ديناري بـؤ ثـِرؤذة بةردةواماكانـة،     880ة،  545مةشروعة بةردةوامةكانيان، ئةم 

تا جَي بةجَي دةكرَيت، سةر باري ئةوةيش وةزارةتي شارةواني حسـةي ئةسـةدي    8002تازةكانة كة لةساَلي 
مليارةكــةش هــةر بــؤ شــارةواني  725ي %53ة ثــِرؤذةي ثةرةثَيــداني ثارَيزطاكــان كــة تةقرَيبــةن  بــردووة لــ

تةرخان كراوة، كة بريتية لة خةدةماتي ئاوو ئاوة روو ورَيطاوبان و شوستةو حةديقةو هةموو ئـةو شـتانةي   
طةياندن هيضـيان بـؤ    كة ثةَيوةندي هةية بة ذياني هاووآلتيانةوة، سةبارةت بة وةزارةتي طةياندن، وةزارةتي

دانةنراوة لة بةر ئةوةي ضونكة طةياندن بةرةو خةسخةسة دةِروات، بةرو ئةوةي كـةرتي تايبـةت ئـيش لـةم     
ية كـة كـةرتي تايبـةت باشـرت     بوارةدا بكات، بؤية ثِرؤذةيان بؤ دابني نةكراوة، ضونكة طةيانـدن لـة ئاسـتَيكدا   

اسـتنةوة، وةزارةتـي طواسـتنةوة تـةركيز كراوةتـة سـةر       وة دةبات لة حكومةت، سةبارةت بـةوةزارةتي طو بةِرَي
مةتارةكان كة دوو مةتاري ئةساسـيمان هةيـة لةهـةولَيرو لةسـليماني، بـؤ ئـةوةي ثَرؤذةكـاني مـةتار خؤتـان          
دةزانن طرنطي و ئيسرتاتيجييةتي ئةم دوو مةتارة زؤرة طرنطة، بؤية تةركيز كراوةتة سةري، سـةرباري ئـةو   

تريشيان بؤ داخيل كراوة كة ثِرؤذةي دروست كردنـي شـَويين ثاسـةكانة، وةزارةتـي      ثِرؤذةيةيش ثِرؤذةيةكي
طواستنةوة داواي كؤمـةَلَي شـس تـري كـردووة كـة رةنطـة بةئيمكانيـةتي حكومـةت نـةكرَيت، وةكـو دروسـت            
كردنــي تــرام، دروســت كردنــي هــاي واي، دروســت كردنــي ئةنــدةر طراونــدكَوم، كؤمــةَلَي لــةو بابةتانــة، بــَةم   

زانية كةمان ئةمساَل نةيتوانيوة بةشي ئةم شتانة بكات و هةوَليش دةدةين لة رَيطاي ئيستيسـمارةوة ئـةم   مي
نةوعة ثِرؤذانة بكرَيت، سةبارةت بة ثِرؤذةيةكي كة لةوانةية كؤمةَلَيك خةَلك ثرسيار بكات لةسةر دروسـت  

ةطةَل وةزارةتي طواستنةوة تةركيز كردني طةراجات، لة موناقةشةمانا لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ل
كراوةتــة ســةر ئــةوةي كــة هــةوَل بــدرَيت طواســتنةوة بــةعام بــةرةو تايبــةت بــِروات، هــةتا دروســت كردنــي    
طةراجات، لة هةموو قةزاكاندا دوو طةراج دروست بكرَيت، يةكَيك نةفةرات، يةكَيك بارهةَلطر، هةر لـةِريطاي  

وو طةراج يةك لة خواري شارةكة ويةك لة سـةرةوة، يـاخود لـة رؤذ    كةرتي تايبةتةوة لةناو شارة طةورةكان د
هةآلت و رؤذ ئاواي شارةكة دوو طـةراجي طـةورة دروسـت بكرَيـت، ئَيسـتا حاليـةن لـة قَونـاغي ئامـادةكردني          

 .ديزاين دانة بؤ ئيعالن كردن لة رَيطاي ئيستسمارةوة بؤ ئةم ثِرؤذانة، زؤر سوثاس
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 .بةَلَين فةرموو كاك: بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداللة حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مــن ثرســيارَيكم لــة ليذنــةي شــارةواني هةيــة، ئَيمــة ســاَلي ثــار لَيــرة كَيشــةي نةخؤشــي كــولَيرا لةســنووري    
رد كـة ئةطـةر   ثارَيزطاي سلَيماني بآلو بوو، ئةم ساَليش وشكة ساَليية و ثار وةزيري تةندروسس باسي لـةوةك 

بؤ ساَلي ئايندة كَيشةي ئاو لةسنووري ثارَيزطاي سلَيماني ضارةسةر نةكرَيت مومكينة كارةساتَيكي طةورة تر 
ني خؤي لةساَلي ثارو لةبودجـةي ئةمسـاَل، هـيض شـتَيكم     ورووبدات، ئايا ليذنةي شارةواني لةسةر بةدواداضو

ن كـراوة؟ بـؤ ضارةسـةركردني ئـةو كَيشـةية بـؤ سـاَلي        لةراثؤرتةكةدا نةبيين ئايا ئةمساَل هيض شتَيك تةرخا
 .، زؤر سوثاس8002

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غيتور فةرموو

 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شـة  من تةئييدي قسةكاني كاك بةَلَين دةكةم بةراسس مةسةلةي ئاوي ثارَيزطاي سلَيماني ثار طـةورةترين كيَ 
بوو كة ئةو خةَلكة تووشي كولَيرةو رشانةوة بوو، ئَيستاش ئَيمة لة رَوذنامةو طؤظارو بآلوكراوةكان دةبيـنني  
كةحاَلةتَيكي زؤري رشانةوة لةسلَيماني تؤمار كراوة، ئيحتيمالة بةرةو كـَولَيرة بضـَيت و ئاوةكـة ثـيس بـووة،      

مــن ديســان دةمــةوي لَيــرةش بَيمــةوة ســةر  : ويــشئايــا لــةو بــوارةوة هــيض كــراوة يــان نــا؟ ئــةوة خاَلَيــك، دو 
مةسةلةي مةمخور، ئاوي خواردنةوةي مةمخور ئاوَيكة بةكـةَلكي بـةكار هَينـان نايـةت بةراسـس، هـةتا بـةو        
دوايية ثِرؤذةي ئاوي طاوةريان دروست كرد، ئةو ثِرؤذةي ئاوي طاوةرةيش ئاوةكةي هةر تامي كربيت و شـس  

جرا لة مةمخور تاكو ئَيستا هيضي بؤ نـةكراوة، لـة ضـةند شـوَينَيكي زؤر زؤر     وا دةدات، لةهةمان كاتيشدا مة
كةم ئيشي لةسةر كراوة، من داوا كارم كة وةزارةتي شارةواني لَيرةش بةشَيك لةثارةكةي خؤي تةرخان بكات 
بؤ تـةواو كردنـي ثـِرؤذةي ئـاوي مـةمخور، لةهـةمان كاتيشـدا بـؤ دروسـتكردني مـةجرا لـة مـةمخور، ئـةوة              

يك، خاَلَيكي تريش مةسـةلةي طةراجـةكان و شـوَيين طواسـتنةوة، بـةِرَيز وةزيـري ثالنـدانان باسـي كـرد،          خاَل
ئةطةر تةماشا بكةين لة هةموو كوردستان ئةو طةراجانةي كة بؤ كواستنةوةي بةيين شارةكان بةشـَيوةيةكي  

ــوَي  زؤر زؤر ناشارســتاني دروســت كــراون و زؤر زؤر ثيســن، بةراســس ثَيويســت بــةوة دة    ــة ن كــات كةســةر ل
 .هةمووي تازة بكرَيتةوة، نةك تةنها لةشارَيك بطرة لةهةموو شارو شارَوضكةكانيشدا، زؤر سوثاس

 
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَلني ناسـنامةي خزمةتطوزاريـةكاني هـةموو    وةكو هةموومان دةزانني وةزارةتي شارةواني بةراسس دةتوانني 

حكومةتَيكة، ئةطةر وةزارةتي شارةواني ئيمكانيةتي باشي هةبوو حةمتةن دةتوانَيـت خزمـةت طـوزاري بـاش     
ــارةواني         ــي ش ــاَلي وةزارةت ــاش دةزامن بودجــةي ئةمس ــة ب ــةم، واي ب ــن واي ثَيشــنيار دةك ــات، م ثَيشــكةش بك

ي ئاوا تـةرخان بكرَيـت، لةبـةر ئـةوةي ئـاو ثَيويسـس ذيـاني يةكـة         بةتايبةتي ئيستيسماريةكةي تةنها لةبوار
بةيةكةي تاكي كؤمةَلة، يةعين ئةطةر هةر كَيشةيةك لةبووني ئاوا دروست بـوو هـةموو اليـةك ئةطرَيتـةوة،     
يةعين وةكو ئةوة نية، رةنطة خةستةخانةيةك تةنها نةخَوشـةكان ثَيويسـتيان بـة نةخَوشـخانة بَيـت، بـةآلم       

خةَلك ثَيويسـس ثَييـةتي، بؤيـة مـن ثـَيم وايـة وةزارةتـي شـارةواني بودجـةي ئيستيسـماريةكةي           ئاو هةموو 
تةرخان كات بؤ ضارةسةركردني كَيشةكاني ئاو وةكو برادةران ئةنداماني ثةرلةمان ثَيش مـن ئاماذةيـان ثـَي    

ك لةموشـكيلةكاني  كرد، من وةكو تةجروبةو شارةزايي خَوم هةية كة سةرؤكي يةكةي كار طَيِري بومة، يةكَي
تري ئاو ئةوةية كة ئاو بةشَيوةيةكي زؤر بةفرِيَو ئةدرَيت، يةعين مقياسَيك نية بؤ ئاو، ئةو ئاوة هـةموومان  
دةزانني ئةوة سامانَيكة بؤ ئَيمةيش و بؤ نةوكاني داهاتوو، يةعين باش واية ميزانيةك تـةرخان بكرَيـت بـؤ    

ردني حةوزي ئاو بؤ ماآلن، لة داناني ثَيوةري ئاو كـة ئـاو بـة    ئةوةي ضَونَيس ضارةسةركردي ئاو، لة دروستك
فرِيؤ نةدرَيت هةروةها ثَيويستة ئيحتياتَيكي تةواري هةبَيت بؤ كَيشةكاني ئاو، ضونكة زؤر جار لة طةِرةكَيكا 
 ماتؤِرَيكي ئاو دةشكَيت، حةوزَيك تَيك ئةضَيت، هـةتا وةكـو موافـةقاتي بـؤ وةردةطريَيـت طـةورةترين كَيشـةو       
ــاو هــةبَيت لةئاســس        ــةواري ضارةســةركردني كَيشــةكاني ئ ــاتي ت ــة ثَيويســتة ئحتي ــةوة، بؤي مةشــاكيل ئةنات
بةِرَيوبةرايةتيةكان بؤ خوارةوة، نة وةكو ثَيوَيست بة موافةقاتي سةرؤك بكات كة كاتي زؤري دةوَيت، رةنطة 

ة كَيشــةيةكي طةورةيــة بةراســس، لــةهاوينا طــةِرةكَيك بــَي ئاوبَيــت بــة مانطَيــك موافــةقاتي دةرنةضــَيت، بؤيــ 
يةكَيك لةكَيشةكاني تر، من بؤ خـؤم حةفتـةي رابـردوو لةطـةَل هةشـت، نـؤ سـةرؤك شـارةواني كؤبوونـةوةم          
كرد، بةراسس هةموويان بةعام باسي كَيشةي ئاويـان دةكـرد وهةنـدَي شـارةواني هةيـة ئةوانـةي بةتايبـةتي        

كي خؤيان مَوزةيف تري شوَينةكاني بؤ دامةزراوة كة خؤيـان  لةوسنوورةن كة لةطةَل ناوضة دابراوةكانن، ميال
ثَيويستيان ثَييةتي، ئةوة مةفروزة من لة وةزارةتي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم ئةطـةر رَيطـام بـدةن باسـي       
ئةكةم، مةفروزة ميالكي ئةو ناوضـانة، ئَيمـة خؤمـان ميالكَيـك لةئاسـس ئةجنومـةني وةزيرانـا دابنـةين بـؤ          

ئةو فةرمانبةرانةي كة ئاوارةن و نةضوونةتةوة، لـةوَي دامـةزراون، ئـةويش كَيشـةيةكة، بـؤ       ضارةسةركردني
مليـؤن دينـار مووضـةي ئةوفةرمانبةرانةيـة كـة دةوام الي ئـةو        25مانطانـة  : منوونة شارةواني كةالر دةَلَيت

ي يةيـة لةشـؤَيين   فةرمانبةر هةية لةسةر ميالكي ئـةو شـارةوان   870ناكةن، لةشؤينةكاني تر دةوام دةكةن، 
تر دةوام دةكةن، هةر وا شارةواني كيتري واية، دةربةندخيان وايـة، ضةمضـةماَل وايـة، رةنطـة ئـةو سـنوورةي       

 .هةولَيرو مةمخورو ئةواليش هةر وابَيت، زؤر سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كةين، لَيرة طيتتوطؤو تـةركيز  من ئةو موالحةزةي كة دوَينَيش دوو بارةم كردةوة، ئَيمة كة باسي ميزانية دة
لةسةر دوو شت لةمةسةلةكان بكرَيت، ميزانيةكـة ثَيتـان كةمـة؟ بَلـَين ثَيمـان كةمـة، لةبـةر ئـةو شـتانة بـؤ           
ئــةوةي بةحكومــةت بَلــَيني، بــةوةزارةتي تاَيبــةت مةنــد بَلــَيني، بــة وةزارةتــي مالييــة بَلــَين، رةضــاوي بكــةن   

يـادي بكـةن، ئةطـةر ميزانيةكـةتان ثـَي زيـادة، كـةس تـاكو ئَيسـتا          لةئايندةدا كة ميزانيـةي تـةكميلي دَيـنت ز   
 .نةيوتووة شوَينَيك ثَيتان زيادبَيت، وةخس باسي دةكةين بزانة بؤ زيادة، د نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت كـةوا بَلـَيني ئـةو بـِرة ثـارةي كـةوا       بةراسس تـاوتؤكردني بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـةو شـَيوة ناكريَـ       
تةرخانكراوة بؤ ئةو وةزارةتة كةمة، يـان زؤرة، لَيـرة هـةوَلي زيـادكردن يـان كـةم كردنـةوةي بـدرَيت، ئـةوة          
مةسةلةيةكي طةورةيـة، لةبـةر ئـةوةي كـة وةزيـري ثةيوةنديـدار ئامـادة نابَيـت، ئَيمـة نـاتوانني ثرسـياريان            

كردنـةوة يـان وةآلمـان بدةنـةوة، ثرسـياري مـن ثةَيوةنـدي راسـتةوخؤ بـة          ئاراستة بكةين تـاكو بتـوانن روون  
كـةركووك، ئـةوةي    -بودجةوة نية، بِرَيك ثارة ضةند ساَلَيكة تةرخان كراوة بؤ ضاكردنةوةي رَيطاي هـةولَير  

ــردَي            ــة ث ــاكو ئةطات ــة ت ــاو بان ــةو رَيط ــة ئ ــةوة خةرَيك ــة، ئ ــةوة هةي ــاي كةركووك ــة ثارَيزط ــدي ب ــة ثةيوةن ك
تةوة، بةآلم لةهةولَيرةوة تاكو ثردَي تاكو ئَيستاكة دةسس ثَي نةكراوة، ئةوة ضيةو كَي وةآلمي ئـةو  ضاكبكرَي

 .ثرسيارة ئةداتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واللة ئةطةر ئيجازةم بدةن وةزيران من وةآلمت ئةدةمةوة، ضونكة بةسودفة ئاطادارم، ثَيشـي حةفتةيـةك لـة    
سةرؤكي حكومةت باسي ئةو مةوزوعة كرا، ئاطاداري كـردين كـة، موافةقـةت كـراوة ميزانيـةي      طةَل جةنابي 

بؤ تةرخان كراوة لةم نيزيكانةيش دةسس ثَيدةكةن و دراوةتة ئةو شةريكةية بةيين ئريةو كةركووك تـةواو  
 .بكات، طَيالس خان فةرموو

 :غريب حممد بةِرَيز طَيالس حمي الدين
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

من قسةم لةسةر ميالكاتي ثَيشـنيار كـراو بـؤ تـةعني هةيـة، ئَيمـة دائيمـةن سـكاآلي ئـةومان هةيـة ذمـارةي            
فةرمانبةران و مووضة خَورامنان زؤرة، بةشَيكي زؤر لة بودجةكة بؤ ئةوة ئـةِروات، بـةآلم لَيـرة سـةيرةكةي     

ثَيشنيار ئةكةم بـؤ ئـةم وةزارةتانـةو     ن، بؤية منوديسان دوو بارة بووةتةوة ذمارةيةك دانراوة بؤ تةعني بو
وةزارةتةكاني تريش كة لةطةَل ذمـارةي حـةقيقي ميالكـاتي وةزارةتـةكاني خؤيـان تـةعامول بكـةن و كَويـان         

نَيكي تـر  بكةنةوةو بةطةِريان خبةن، ضونكة زؤر كةس هةية مووضة خؤرةو ئيشةكةي خؤي ناكـات و لةشـويَ  
ئَيمة ئةبَي ساآلنة كَومةَلَيك خةَلكي تـر تـةعني بكـةين، مـن لـة       ونةتةوةو لَيرةيشوبكاسبة، يةعين بةربآلو

 .طةَل تةعييين خةَلكي ثسثؤرو خاوةن ئةزموومن، بةآلم تةعيين بةلَيشاو لة طةَليا نيم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك دلَير فةرموو 
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دواي ئةوةي كة كاك بةَلَين وتي، مـن تةئكيـدي لـَي ئةكةمـةوةو نامـةوَي دوو بـارةي بكةمـةوة        من يةكةمني 
نـوري  . لةسةر ثِرؤذةي ئاو كة قةرار بو ضاك بكرَيت، دووهةميشيامن هةر بـؤ ئـةو ثِرسـيارة بـوو كـة كـاك د      

ةتـة، يةكـةميان   كردي لةسةر ئةو ثَرؤذةيةي كة بـةِرَيزت جـةوابيت دايـةوة، سـَيهةميان بةنيسـبةت دوو حالَ     
ئـةو شـةريكاتةي فِروكـةواني، ئَيسـتا ئَيمــة كـة دةزانـني خةسخةسـة زيــاتر شـةريكات بـةِرَيوة دةبـةن، بــةآلم           
داهاتي ئةوة، هيض داهاتَيكي بةنيسبةت حكومةت دةطةِريتـةوة؟ ئةطـةر نـا ضـونكة سـعري ثلـيس تـةيارة لـة         

رتة لـةوةي كـة لـة وآلتـاني دةورو بـةر هـةن،       هةرَيمي كوردستانةوة بـؤ دةرةوةو لةويـةوة بـؤ ئَيـرة زؤر طـران     
لةطواستنةوة، لة ئيتيسـاآلت بـةس تةلـةفَوني    : نازانني ئةو رَيذةية ضون تةعامولي لةطةَل كراوة، دووهةميان

ــةثِرؤذةي شــارةواني بــاس كــراوة، بــةآلم غــةيري ثــِرؤذةي نَورمــاَل، مَوبــايليش هةيــة، شــةريكاتي       نَورمــاَل ل
هاتَيكي زؤري هةية، ثَيم واية رَيذةيةك هةية كةوا حكومةت لةطةَل ئةو رَيذانةدا مَوبايليش لةكوردستاندا دا

 .وةريدةطرَيت، ئةم داهاتة ضون تةعامولي لةطةآل بكرَيت؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةرموو 
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي شـارةواني دةكـةم، بـةآلم بةراسـس ئـةو قسـانةي كـة ئةمةويسـت         نـ كـةي ليذ من دةست خَوشي لـة راثؤرتة 
 .بيانكةم كران، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رؤميؤ فةرموو 

 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ارةتةكان دةبَي بةئامادة بـووني  ، ئةبَي ثرسيار بكةي بؤ ئةوة، دةربارةي وةزوَيةمن بةراسس تؤ بتةوَي ونةت
وةزيريش، راستة ئَيمة موناقةشةي بودجة ئةكةين، بةآلم هةندَي ثِرسياريش خؤي فةرز دةكات مة سـةلةي  
كولَيرة ساَلي ثار، جةنابي وةزيري تةندروسـس لَيـرة بـوو لةطـةَل هةنـدي وةزيـري ثةيوةنديـدار، وتـي دواي         

ندَيك شَوين ضارةسـةر نـةكرَيت، جـارَيكي تـر ئـةم نةخَوشـيية       ضةند مانطَيكي تر ئةطةر مةسةلةي ئاو لةهة
سةر هةَلدةداتةوة و ئَيستا وا باس دةكرَيت خةريكة سةر هةَلدةداتةوة، ئةويش لةبةر ئةوةية مـن دةثرسـم؟   
ئايــا ئــةو وةزارةتــي شــارةواني، ئةطــةر مةســةلةكة، بودجــةَبت ثــارة بَيــت، ئةوةنــدة بودجــةي نيــة بـــؤ             

ثرسيارَيكي تر هةر بؤ وةزارةتـي شـارةواني، ئايـا وةزارةتـي     : ةلة طرنطانة؟ دووهةمضارةسةركردني ئةو مةس
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شارةواني لةسـةر كـةمي بودجةيـة كـة زةوي و زار دابـةش ناكـات، بـةآلم هـيض خزمـةت طـوزاري وةكـو ئـاوو             
بـووة   مةسةلةي كؤمثانياي تةلةفونات، من نازامن لـة كـويَ  : كارةباو جادةو رَيطاو بانيرت ثيشكةش ناكات؟ سَي

كــة تةلــةفَوني نَورمــاَل يــاخود تةلــةفَوني تــر هةيــة وةكــو ئاريــافَون وئةمانــة، كــة تــؤ ئــةيكِريت و بــةكارت    
ئيســتيعمالي دةكــةيت، بــةكاري دةهَينيــت، بــةآلم ســاآلنة بــِرة ثارةيــةك تةحديــد كــراوة دةبَيــت خةَلكةكــة،    

 .ة، زؤر سوثاسصاحيب تةلةفَونةكة بيدات، وابزامن لة هيض شَوينَيكي دونيا شس واني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها يةك نوقتة تكرار دةكةمةوة، دوَينَييش باسم كرد، وةزيري ثةيوةنديدار لةموناقةشةي بودجة ئامـادة  
نابَيت، مةفروزة ليذانةكان ثَيش ئةوةي بَينة ثةرلةمان، ليذانةكان لة طـةَل وزارةت، لةطـةَل وةزيـر دابنيشـن     

 ك خورشيد فةرمووبؤ موناقةشة كردني، كا
 :يد سليم شَيرةشبةِرَيز خور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باسي ثارةي حةج و حاجيان كرا، بةثَيي ئةو تةجروبةي كة من ثَينض، شةش ساَل وةكيلي وةزيـري ئـةوقاف   

ي بـؤ حـةجاجي كوردسـتان    %14بوومة مةعلوماتَيكي كـاملم هةيـة لةسـةر ئـةو مةوزوعـة، ئـةو ميزانيـةي        
رَيت، نادريتة حكومةتي كوردستان، ليذنةي عولياي بةعسةي عَيراقي، ليذنةي عوليـاي حـةج   تةخسيس دةك

لةويةوة، وةقيتي سوني و وةقيتي شيعي و كَومةَلَيك لة وةزارةتةكاني تر وةكو خارجييـةو داخيليـةو هةنـدَيك    
َلمـان لـَي دةكرَيـت    وةزارةتي تر، ئَيمة نوَينةرَيكمان هةية لة بةعسةي حةجي عَيراقي، هـةموو سـاَلَيكيش فيَ  

لةوَيندةر، لة زمين ئةو ثارةي كة تةخسيس كراوة، مومةسلي ئَيمة ناتوانَيت تةسةِرويف ثَي بكـات، ئـةو ثـارة    
بؤ ضية لةوَي؟ حةقي تةيارة ضوون و هاتنةوةية، حةقي ئوتَيـل كـردن و خـانوو كردنـة، حـةقي ئؤتومبيـل       

نـة لَيـي، حـةقي نـان خواردنـة، حـةقي سـةفةرة بـؤ         ووجَي برةمةوة بؤ ئةو شوَينةية كة نيشتةكردنة لة حة
ميناو عةرةفةي، ئةو ثارةية ئةوان تةسةِرويف ثَي دةكةن، بةآلم خوا هةَلناطرَيت هةموو ساَلَيك نيوةي ثارةكة 
دةخَون، بةئاشكرايش دةخيَون، وةسرياعَيكي زؤريش هةموو ساَلَيك لة مةكة دروست دةبَيت لةبـةيين وةقيتـي   

م لَيرة شتَيكي كة هةية، ئةمة وةكو كـاك رشـاد باسـي كـرد ثـارةي حـةجاجان وةردةطـرين        سونةو شيعة، بةآل
لَيرة ساآلني زوو زوو دوو ساَل هةر وةرماندةطرت ضةند ساَلَيكيش ثَيـنج شـةش ورةرقةيـةكمان وةردةطـرت،     

و تاكـة   ةرطـرت دَوالر وةرطرياية، ئَيمة تاكو ئَيستا لةثارةي كة بؤ حاجيـاني كوردسـتامنان و   8000بةآلم ثار 
دينارَيكمان نةناردووة بؤ بةغدا، هةموومان كردوةتة ئَيراداتي حكومةتي خؤمان، جا ئةوة جةنابي وةزيـري  
مالية دةزاني هةمووي دةدرَيتة بةنك و وةزارةتي ئةوقاف يةك فلس وةرناطرَيت، هةموو حاجيان دةضـن لـة   

لةدي جةنابتان و خوشك و براياني تريش بةنك ثارةكة تةسليم دةكةن، ئةوة مةوزوعي حةج، مةوزوعي بة
ئاطايان لَييةتي، جارَيك جةنابي وةزيري بةلةدييات ضةند مانطَيك لةمةو ثَيش لَيرة بوو، من باسي مةجاري 
هةولَيرم كرد، لَييشم نارةحةت بوو كـة مةبةسـتم ئـةو نـةبوو، مةبةسـتم هـةموو مـوديري بةلـةديات بـو و          

ية جةنابي سةرؤكي ثةلةمان، يةك لة طةورة تـرين موشـكيلةي هـةولَير،    نيشانيشم هَينا، من ثرسيارَيكم هة
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نيــوةي نةخَوشــييةكاني هــةولَير بــة ثَيــي قســةي دكتَورةكامنــان، نــةبووني مةجاريــة، ثايتةختــة، عاســيمةي  
كوردستانة رؤذانة بـة دةيـان وةفـد دَيتـةئَيرة، ئةطـةر ئةولـةوييات هـةبَيت، ئةطـةر مـوهيم هـةبَيت، ئةطـةر            

ــةولَير       مةســَلةحةت ــري لةمــةجراي ه ــة ب ــت مةعقول ــةر ضارةســةري نةخؤشــي بكرَي ــةت هــةبَيت، ئةط ي ميلل
نةكرَيتةوة، بؤ مةعلوماتي جةنابت كةشف و ديراسةتي مةجراي هةولَير تةواو بووة، ئةو مةعلوماتةيش لة 

ــووة،        ــةواو ب ــةي ت ــووة، كوليتةك ــةواو ب ــيتةكةي ت ــة، كةش ــوقةوة هَيناوم ــاديري مةوس ــؤن دوالر 550مةس ملي
وليتةكةيةتي، مةجاري هةولَير بة ساَلَيك ودوو ساَل تةواو نابَيت، هةتا شةريكةيةكي ئةمَلاني وتوويةتي دَيم ك

دةيكةم بةشةرتَيك يةك مةتر لة سةر عةرز ئيشـناكةم هـةمووي لـةبن عـةرز ئـيش ئةكـةم، بـةآلم سـوليتةي         
بَيـت، مـن رجـام ئةوةيـة بـري لـةوة       ئةو مةشروعة ثَينج شةش ساَل يةَلال تـةواو دة  سةد مليون دَوالرم دةوَي،

بكرَيتةوة مةجاري هةولَير تةواو بكةن، بةوة نيوةي نةخؤشيةكةي تةواو دةبَيت، بـِرؤ راقـي تـرين طـةرةكي     
هةولَير، لةبةر سياناوي هةر ناتوانيت ثَييدا بِروَيت، كَومةَلَيك نةخؤشيمان بـةهَوي ئةوةوةيـة، لةبـةر ئـةوة     

ــةو مةوزوعــة ئيهت   ــةمانتاريش    مــن داوا دةكــةم ئ ــاني ثةرل ــةتي خوشــك و براي ــَي بــدرَيت و بةتايب يمــامي ث
ئيهتيمامي ثَي بدات، مةعقول نية عاسيمةي كوردستان، بري لةوة نةكرَيتـةوة مـةجاري بـؤ دروسـت بكرَيـت،      

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 فةرموو عثمانكاك 
 :ة امنيامحد مح عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو راثؤرتة كة راثؤرتي سَي وةزراةتة، تةبعةن وةزارةتي شارةوانييةكان و طةياندن و طواستنةوة، ئةوةي كة 
جَيي موالحةزةية وةزارةتـي شـارةوانيةكان، ئـةو بودجةيـةي كـة وةزارةت داواي كـردووةو وةزارةتـي دارايـي         

ةي شـارةوانيةكان كـة دةَلَيـت ئـةوة     لةسةر نيوةي موافةقةتي كردووة، ئةوةي جَيطةي ثرسيارة ئةوةيـة ليذنـ  
بِرة ثارةيةكي زؤر كةمةو ناطوجنَي لةطةَل ثَيويسس وةزارةتةكة و ثَيويستة زياد بكرَيت، بةآلم ئـةوةي جيـَي   
موالحةزةية ئةوةية كة ليذنة داواي دةكات، ليذنةي وةزارةت، ليذنةي تايبـةت، ليذنـةي موختـةس، ليذنـةي     

ارةواني دةبوو لةسةر ئةو فَورمةي وةزارةت كة ثالنـي وةزارةتـة، مةسـةلةن    شارةوانيةكان لةطةَل وةزارةتي ش
بؤ خزمةتي شتة ئةساسييةكانيش شارةوانيةكان، ضونكة سيماي هةر شاروشارَوضكةيةك بةراسس وةزارةتـي  
شارةوانيةكان ثَيشاني دةدات، ئةوةي كة بـرادةران لةباسـي طـرفس ئـاو، بةتايبـةتي ئاوومةجاري،يـةعين ئـةو        

ة بؤ هةر شاروشارَوضكةيةك زةرور ترين شتة كة لةبنضـينةي ثـاك و خـاوَيين، وةكـو ئـةوةي لةسـلَيماني       دوو
بةراسس طرفس ئاو يان ئةوةي هـةولَير كـة مـةجاري نيـة، ئايـا       نيايةو كة بةرةو وةرزي طةرمادةِرَوباسي كر

بودجةيـةي كـة بـؤي ديـاري     ثالني وةزارةتي شارةواني بؤ مةسةلةي ئاوومةجاري ضية؟ هةتا بزانرَيـت ئـةو   
كــراوة كةمــة يــان زؤرة، ئَيمــة قســة لةســةر ئــةوة بكــةين ئايــا دةكرَيــت ئــةو بودجةيــة زيــاد بكرَيــت لةســةر  

 .ئةساسي ئةو داواكارية زؤر جدييةي وةزارةت يان نا، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كمال فةرموو. د

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

تكايـة ئَيمـة موناقةشـةي ميزانيــة دةكـةين، ثالنـي وةزارةت يـان وةزيــري ثةيوةنديـدار، ليذانـة بــةِرَيزةكان،         
ئةتواندرَي ثَيشرت يان دواتر بيانبينن لةسةر ئةو تةفسيالتة لةطةَليان موناقةشة بكةن، ئةمِرؤ لةسـةر ئـةوة   

و وةزيرة ضؤن ئيش ئةكات يان ثالني ضَونة، هةر ئةم نوقتةية زؤر زؤر ناتوانني ئَيمة موناقةشة بكةين، ئة
 .تكام بؤ ئةو بةرَيزانةية مراعات بكرَيت بؤ ئةوةي وةختةكةمان ئيستييتادةي لَي بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةك دوو مةسـةلةيش   ئةو بةِرَيزانةي كة قسةيان كرد ثرسـيارَيكيان لـة ليذنـةي شـارةواني هـةبوو، هـةر وا       

ئاراستةي وةزيري ثالندانان و وةزيري دارايي هةية، ثرسـيارَيكيش لةاليـةن كـاك بـةرزان حممـدةوة هـاتووة       
دةَلَيت بةنيسبةت ئاوي الدَيوة هيض بودجةي بؤ تةرخان نةكراوة، لةبةر ئةوةي فةك ئـةلئريتيبات نـةكراوة،   

ةسةر وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بوو، ئَيستا خراوةتة سةر هةر وا لةمَولةق ماوةتةوة، جاران ئاوةدانكردنةوة ل
شارةواني، بةآلم بودجةي نية، ئايا ئةم ثرسيارة جةوابي هةية الي ئَيوة؟ فةرموو كاك رشاد يةكـةم ثرسـيار   

 .بؤ جةنابت كراوة
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةَلَين، كــة كــ    ــاوي ســلَيماني،    بةنيســبةت ثرســيارةكةي كــاك ب ــَي كــرد، مةســةلةي ئ ــريش ثشــتطريي ل اك دلَي
لةسنووري سلَيماني ثارةي بؤ دابني كراوة، بةِرَيز جَيطري سةرؤكي حكومةت باسـي لـةوة كـردو دووثاتيشـي     
كـــرد وتـــي ئَيمـــة ئيســـتيعداداتي كاميلمـــان وةرطرتـــووة، هةرضـــي ثَيويســـت بـــوو جَيبـــةجَيي بكـــةين بـــؤ   

بةنيسبةت ثرسيارةكةي كاك عادل، هةمان شت بؤ دابينكردني بودجة بؤ ئاو،  جَيبةجَيكردني ئةو ثِرؤذةية،
بودجة دابني كراوة و ثِرؤذةي ئاوي سلَيماني ئةوةي كؤن، خةتي يةكةمي جَيبةجَي كراوة و خةتي دووهـةم  
ئَيستا ئيشي تيدا دةكةن و بودجةكةيشي لةسةر بودجةي سنووري سلَيمانية كة سةرف دةكرَيت، بةنيسبةت 

ــت و ميالكــاتي وةزارةت      طــَي ــةزةر بكرَي ــَي دةكــةم، بةراســس ميالكــات ئيعــادةي ن الس خــان مــن ثشــتطريي ل
رَيكبخرَيت بةثَيي هةيكةلي وةزارةت بَي ئةوةي فائيزةكان دياربَيت وضارةسةر بكرَيـت، كـاك رؤمَيـو هـةمان     

دا مةسـةلةي نةفـةقاتي    شت دووثاتي كردووة مةسةلةي كولَيرةو ئاو، بةِرَيز كـاك خورشـيد ئيشـارةتي بـةوة    
حةج و مةجاري بوو، بةنيسبةت نةفةقاتي حةج ئةوة باسي لَيكرا بؤ اليةني ثةيوةنديدار بةجَيي ئـةهَيَلني،  
بؤ جةنابتان بِرياري لَي بدةن، بةنيسبةت مةجاري ئةو مةجارييـةي لةهـةولَير كـراوة ئـةتوامن بَلـَيم ثـارةي       

، نةك بةمليؤن بةمليار ثارةي 225تا، خاسةتةن بة قةراري يةك هةولَيري لةسةر سةرف كراوة هةتاكو ئَيس
لةسةر سةرف كراوة، بةآلم شروتي فـةني تَيـدا نـةبووة، ئَيسـتا داوا دةكـةين بةشـروتَيكي فـةني ثـِرؤذةي بـؤ          
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دابنرَيت، ئةجنا كةي جَيبـةجَي دةكرَيـت مـوهيم نيـة، بةقةناعـةتي مـن ئةطـةر بةشـروتي فـةني جَيبـةجَي           
اشـرتة، ضـونكة ئيسـتييتادةى لـَي ناكرَيـت، بةنيسـبةت مامَوسـتا عومسـان باسـي بودجـةي           ناكرَيت، نـةكرَيت ب 

وةزارةتي كرد، مةسةلة ئَيمة دةمانـةوَي دابـني بكرَيـت زؤر زؤرة، بـةآلم مةسـةلةكة مومكيناتـة ضـي هةيـة،         
بَيت، هةموومان ثَيمان خـَوش بـوو بودجـةي وةزاراتـةكان هـةمووي بـةمليارات دَورالرات بَيـت، بـةآلم كـة نـة          

خؤي مةبلةغَيكي موعةيةنة لة بةغدا هاتووة و دياريكراوة لةسـنوور ئـةو ثارةيـة ئَيمـة دةتـوانني شـت داوا       
كةين، ئةوةيش دةمَينَيتةوة بـؤ وةزارةتـي ثالنـدانان و هـةردوو وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري ضـؤن دابةشـي          

ةو يـةك جَيـي لـَي دروسـت بكرَيـت      دةكةن، بةآلم بةقةناعةتي من ئةطةر دابةشـيش دةكرَيـت ثـِرؤذةي طـةور    
نةوةك ثارضة ثارضة دروست بكرَيت لةبـةيين وةزارةتـةكان و، داوايـش دةكـةم لةبـةِرَيز وةزيـري ثالنـدانان        
ئةطــةر بكرَيــت ثالنــي درَيــذخايان لــةبؤ مــاوةي ثَيــنض ســاَل دانــَين حةســةب ئةهميــةتي ورَيزبةنــدي بكــات    

 .دَيت ئةمانةي ثَي جَيبةجَي بكةين، زؤر سوثاسبةئةهميةتي ثِرؤذةكان، ئةو ثارةيةي كة ساآلنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عومسان دوو ثرسيار رةبس بةجةنابتةوة هةية يةكَيكيان مةسةلةي مةجاري هةولَيرة، ئةوةي تريشيان 
 .ثِرؤذةي ئاوي الدَيية، لةناحييةي خَوتةوة ودواييش لةناحييةي وةزارةتي ماليةوة، فةرموو

 :وةزيري ثالندانان/ شواني ثمانعبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ئةوةي كة مام رشاد جةوابي داوة، ئةوة فيعلةن حةقيقةتة، ئَيمـة مـةفروزة مةسـةلةن ئةبوايـة     
لةســةر يــةكرت ئيشــمان بكردايــة، مةســةلةن مةعالةجــة ئةساســييةكاني كارةبــاو ئــاو كــة وتوومانــة كَيشــةي    

بةيشمان بـؤ ئـةوة تةخسـيس كـراوة، بـةآلم هـةر لـةبرادةراني تـري دوَيـيَن و ثَيـرَي لـة            ئةساسية، ثارةي زؤر
موناقةشــةكاني حةفتــةي رابــردوودا، هــةموو خوشــك و بــرا ئةنــداماني ثــةرملان داوايــان كــرد، يــةك دةَلَيــت   

يـد ئـةم   وةزارةتي ثةروةردة دةربَيت حسةكةي زياد بكرَيت، يةك دةَلَيـت وةزراةتـي خَوينـدني بـاآل، بـة تةئك     
رؤت شـَيوة سـةكتةري ئـاوت هةيـة، ئـاوة      هةموو سةكتةرانة ثَيويسنت، لةناو سةكتةري شارةوانيشا بة هةمان

هةية، خةدةماتي طةِرةكةكانت هةية، رَيطاوبانت هةية، حةديقةت هةية، ناكرَيـت ئَيمـة ئـةو هـةموو شـارانة      
تيان بـة ئـاو   ةم طةِرةكـة تازانـة ثَيويسـ   لةتةوةسع و لة فراواندانان هـَيض خـةدةماتَيك بـؤ ئةوانـة نةكـةين، ئـ      

كردنة، ثَيويستيان بة كارةباية، بة شؤستةدروستكردنة، بة تَيكةَلةثَيش كردنة، ئينجـا  راكَيشان، بة مةجاري 
قريتــاوكردن، ئــةو ثــارةي كةهةيــة وةزارةتــي شــارةواني خــؤي ئةولــةوياتي خــؤي دانــاوة، ئــةو ئةولةوياتــةي   

 107ةي كـة بؤميـان تةخسيسـكردووة لةذمارةيةكـةوة هـةتاكو دةكاتـة ذمـارة        كةدايناوة ئَيمة بةثَيي ئةو ثار
ثِرؤذةكاني بؤ ئيختيار كراوة، سةبارةت بةكَيشةي مـةجاري هـةولَير، هـةولَير وةكـو جـةنابي كـاك خورسـيد        

مليؤن  450فةرمووي راست دةكات ثايتةخس كوردستانة ثَيويسس بةوةية، بةآلم مةشروعةكة ثَيويسس بة 
ة، ثارةي ميزانيةي ئيستيسماري بؤ ئةمساَل بؤ مةشاريعي تازة تةنها مليارَيك و حةفتاوهةشـت مليـؤن   دَوالر

دَوالرة، ناكرَيت بةتةنها مةجاري بكةين، ئيشةكاني تر نةكةين، ئةي ئةو هةموو كَيشةي قوتاخبانةمان هةية 
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هةيـة، وةزيـري كارةبـا هـةموو     ضَون ضارةسةري كةين، ئـةي كَيشـةي رَيطاوبامنـان هةيـة، كَيشـةي كارةبامـان       
رؤذَي قسةدةكات دةَلَيت كاكة من ميزانيةكـةم كةمـة بؤيـة بـةش ناكـات، حةقـة رؤذَيـك وةزيـري كارةبـايش          
بانط بكرَيت، كة ئةو هةموو ثارةي بؤ تةخسيس دةكرَيت تاكو ئَيستا كةيشـتوةتة ضـي، بـؤ ئـةوةي كـة ئـةو       

كـراوة حسـةي ئةسـةدي بـردووة لـةناو ميزانيـةي        ميزانيةي كة بؤ ئةوة بـؤ وةزارةتـي شـارةواني تةخسـيس    
عاما، سةبارةت بة ئاوي مةمخور كةكاك غيتور باسي كرد، وةزارةتي شارةواني داخيلي كـردووة بـةنيازين لـة    
ميزانيية تةكميلَيكةدا ئاوي مةمخور و ئاوي ئاكرَي و ئاوي ضةمضةماَل، ئـةم سـَي مةشـروعة داخيـل بكـات،      

جاري هةولَير، وةزارةتي شارةوني بِرياري داوة، ضؤنكة ماسرتثالني هةمووي هةر وةها دةست ثَيكردن بؤ مة
تـةواو بــووة، كــة تــةواو بـووة قؤنــاغ بــة قَونــاغ جَيبــةجَيي دةكـات، داخيلــي كــردووة لةميزانيــةي تــةكميلي،    

َل َينض سـا ثهيوادارين كةميزانييةي تةكميلي بؤ بَيت، ضؤنكة مةجاري هةولَير وةكو برادةران فةرموويان بـة 
ئينجا تةواو دةبَيت، ئةوة خؤمان بؤي حـازركردووة، مةسـةلةي داواي بودجـةي زيـاتر دةكـةن بـؤ وةزارةتـي        
ــةر      ــةروآلتَيك، هـ ــتاني هـ ــةعين رووي شارسـ ــان، يـ ــةعين ذيـ ــةدمات يـ ــارةواني و خـ ــس شـ ــارةواني، بةراسـ شـ

هةيـة بـرادةران    مةملةكةتَيك، بؤية ئَيمـةيش لةطـةل ئـةوة دايـن كـة ئـةوة بكرَيـت، بـةآلم هةنـدَي مةسـةلة          
ئيشارةتيان ثَيدا، دةبَيت ئةوة بزانن لةناو ميزانييةي ئيعتيادي موعالةجةي بؤ كراوة، فةسَلي سـَييان هةيـة   

بـؤِري دةشـكَيت، حـةوزَيك دةكرَيـت، ئـاوَيكي ئيـزايف رادةكَيشـرَيت،        : لةناوموعالةجةيا كةباس دةكـةن دةلَيـي  
ةو تةســـةوِريش دةكـــةم لـــةناو ئـــةوةي كـــة مـــن  هـــةمووي لةفةســـَلي صـــيانةدا ثـــارةي بـــؤ تـــةرخان كـــراو 

 يانةي وةزارةتـي كارةبـا، وةزارةتـي   خوَيندوومةتةوة لةناو ميزانيةي ئيعتيادي ثارةيةكي باش بـؤ فةسـَلي صـ   
 .ئاوةدان كردنةوة تةرخان كراوة، بؤ سيانة، زؤر سوثاس ،شارةواني

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةركيس فةرموو

 :وةزيري دارايي وئابووري/جانابةِرَيز سةركيس ئاغ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر وةكو بةِرَيزان ئيشارةتيان ثَيدا، ثَيداويستيةكان زؤرن و ئيمكانياتي حكومةتي هةرَيم كةمة، بةآلم هةر 
وةك ئَيشارةت دةدين بؤ ئةوةي وةزعةكة باشرت روون ببَيتةوة بؤ بـةِرَيزان، وةزارةتـي شـارةواني عَيـراق كـة      

ثةجناويةك مليارو سةدو شةسـت وسـَي مليـؤن و ضوارسـةد هـةزارة،      ( 51153700)ميزانيةكةيةتي،  23%
سَي سةدو بيست ودوو مليارو سةدو نةوةت و ثَينض مليَوني بؤ دانراوة، ( 388125)لةسةر وةزارةتي دارايي 

ار سـةد  سَي سةدو حـةفتاو سـَي مليـارو ضـوار سـةدو ثـةجناو هةشـت مليـؤن و ضـو         ( 343752700)يةعين 
هةزار، ئةطةر بَيني سةيربكةين ئةو ميزانيـةي كـة ئَيسـتا هةيـة بـؤ وةزارةتـي شـارةواني لةبودجـةي طشـس          

دووســةدو حةفتاويـةك مــةليارو شـةش ســةدو ثـةجناو هةشــت مليـؤن، يــةعين دةكاتــة     ( 841552)هـةرَيم،  
دانـــراوة كـــة بـــؤي % 23كـــة، بةنيســـبةت طواســـتنةوةكة ئـــةوةي لـــةعَيراق  % 14نـــةك رَيـــذةي % 48،47

سـةدو ضــل و ثَيــنض مليــارو نؤســةدو ضـؤاردة مليــؤن و ســَي ســةدو شةســت ودوو هــةزارة،   ( 175217358)
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سي و ضوار مليارو هةشت سةدو نةوةت و ثَينض ملَيـوني بـؤ دانـراوة، ئةطـةر     ( 37225)هةرَيمي كوردستان 
كـة ديسـان   % 14لـة   دةكات، لَيرةيش ئةطةر سةيركةن لةو حـةدةي كـة ثَيويسـتة   % 83,21موقارةنة بكةين 

حةظدة مليارو سَي سةدو بيست و نؤ مليـؤن و هةشـت سـةدو دة    ( 14382210)زؤر تريشة، هني طةياندن 
بيست و نؤ مليارو سَي وثَينض ( 8235)كةي عَيراق، بةآلم هني ئَيمة ئةوةي لةبودجةدا هةية % 23هةزارة، 

وةزارةتـــةكاني عَيراقـــدا ئـــةو  يـــةعين موقارةنـــةت ئةطـــةر بكرَيـــت لـــة طـــةلَ % 154مليـــؤن كـــة دةكاتـــة 
تةرخانكراوانةي كة لَيرة دانراون لةسةر ئةساسي حةمجي بودجةي هةرَيمي كوردسـتان بةراسـس بـةرزترة،    
ــةكَيك          ــة ي ــةوة دا ك ــارةمتان ب ــةر ئيش ــةتيش ه ــة بيداي ــات، ئَيم ــةوزوعي ميالك ــيان لةســةر م ــةِرَيزان ثرس ب

ك دابنـةين، بـؤ ئـةوةي ئـةو ميالكـة زيادانـةي كـة هةيـة         لةكَيشةكاني ئَيمة ئةوةية كة ثَيويستة  بةرنامةية
هةموويان كوبكةينةوة، ئَيمة ئيستييتادة لةميالكاتي زياد بكةين، بؤ دابةشكردن يان بةسةر وةزارةتةكان يان 

بكرَيت، ئـةميش ئَيمـة موراعـات دةكـةين      َيوبؤ ئةو شؤينانةي كة ثَيويستيان ثَي هةية نةك دامةزراندني ن
دا، ثرسـيار كـرا لةسـةر داهـاتي شـةريكاتي       8002مـةتي هـةرَيم بـؤ دامةزرانـدن لةسـاَلي      لة سياسـةتي حكو 

سَي تريلون و حةفت سةدو ثةجنا مليار دينار لة بودجةي عَيراق دانـراوة لـة داهاتةكـةي،    ( 3450)مَوبايل، 
رَين تـةنها  كـة وةردةطـ  % 14بة هةرَيمي كوردستان دةدرَيت، يةعين ئةو % 14داهاتي ئةم كؤمثانييانةية كة 

نةوت نيـة هـني هـةموو داهـاتي غـةيري نةوتيـة لـةزمين ئةوانـةيش شـةريكاتي مَوبايـل، هـني نـةقل،             % 14
ئةوةي حوجاج بةراسس نةكرايةتة ئرياداتي نيهائي، ئَيمة نـاتوانني هـةَلي بوةشـَينينةوة، ضـونكة لةحاكيمـة      

ةر دراوة، ليذنةيـةكي بـاآل دروسـت    ئةوة لةزمين ئـةو سـةآلحيةتانةي حكومـةتي ئيتيحاديايـةو بِريـاري لةسـ      
دةكرَيت كةنَوينةراني هةرَيمي كوردستانيشي تَيداية لةرَيطةي ئةو ليذنةيةوة ثارةكة خةرج دةكرَيت، بـةآلم  
نايةتة سـةر وةزارةتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، وةك داهـات تَوماربكرَيـت، بةنيسـبةت بةِرَيوبةرايـةتي ئـاو،          

ــةن بة   ــةكان عادةت ــة باب ــِرَيوبةرايةتئَيمــة رةنط ــةر    ي ــرَين، ئةط ــةكاني بودجــة تَومــار دةك ة طشــتييةكان لةباب
بةِرَيوبةرايةتي بَيت رةبس ئةو بةِرَيوبةرايةتية طشـتيانة دةبَيـت، بؤيـة زؤر لـة بةِرَيوبةرايةتـة طشـتييةكان       

اني ئاو ديار نةبن كةسةيري بودجة بكةين، هةر وةكو بةِرَيز كاك عومسان ئيشارةتي ثَيي كرد زؤر لة كَيشةك
ــت، يــةعين ئــةو       ــدان بَيــت، تانكــةري ئاوبَي لةســةر صــيانةية يــان لةســةر بودجــةي تةشــغيلية وةكــو بــري لَي

 .مةسائيالنة، لةوَي جَيطايان بؤ كرايةتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةرِ   ــةبي روو ب ــة ئةغَل ــةو تَيبينيان ــتنةو   ئ ــارةواني وطواس ــةي ش ــةوة، ليذن ــةكان دةكرَيت ــةي ووي ليذن ةو ليذن
ثرسي لةسـةر مَوبايـل، خـؤي ئـةوة خةسخةسـةي شـةريكاتي خاسـة، ئةطـةر          ؤطةياندنيش، ئةوةي كاك رؤمي

مةرجي تَيدا نةبَيت كةوةخس دةيكرَيت بؤ نية، ساآلنة ئةوة ثارةي ئيزايف وةربطرَيت، ديارة لة مةرجـةكانيا  
ئةطـةر تَييـدا نةنووسـرابَيت ئـةو      هةية، رسومَيك هةية ساآلنة دةيـدةي يـان شـةش مـانط جارَيـك دةيـدةي،      

حةقــةي نيــة داوا بكــات، هةنــدَي تةوســياتيش هةيــة ئاراســتةي وةزارةتــي ثالنــداناني دةكــةين بةتايبــةتي     
ا ئةهميةتَيكي زؤري هةيـة،  سمةسةلةي مةجاري هةولَير كة رةضاوي بكات و لةئايندةدا زروفَيك ئةطةر رةخ
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ةطــةَل بودجــةي وةزارةتــي شــارةوانيداية؟ تكايــة دةســت ئيســتاش يــةك بةيــةك دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي ل
 .بَلندكات

داية؟ تكايـة دةسـت بَلنـدكات، بـةكؤي دةنـط      وةبةكؤي دةنط وةرطريا، كَي لةطةَل بودجةي وةزارةتي طواستنة
 .وةرطريا

وةزارةتي طةياندن كَي لةطةَل بودجةكةيـةتي؟ دةسـت بَلنـدكات، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، زؤر سـوثاس، تـةنها         
 .هيوا لةطةلداية، بةآلم نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو كاك

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شتَيكي تر هةية لةكاتي تةسويتا، لةطةَلداي، لةطةَلدا نَيت، مومتةنيعة، ثةرلةمانتار ئةَلَيت من مومتـةنيعم،  
وزيح بكـةي، ئةطـةر بـةطَوَيرةي ثـةيِرةو     قسة ناكةم، ضونكة زؤر مـةجال نيـة، حةزةكـةم ئـةوةش بؤمـان تـة      

 .هةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر شكوكيةت خبةيتة سةر ئةوةي ئةكسةريةت تَيدا بَيت و رَيذةيةكي زؤربن، ئةوانةي مومتةنيعن ئـةوة  
ن دةكرَيــت، بــةآلم ئــةوة نــةبووة الي ئَيمــة تــاكو ئَيســتاكة، ئــةوة مــانطَيكي كــة دةبينــة ســَي ســاَل، ئيتيباعمــا 
نةكردووة ئةوة، خولي ئَيمة سَي ساَل ثَيشـرتيش نـةبووة ئـةوة مـةعمول نيـة، بـةآلم بـة هـةر حـاَل نوقتـةي           

 .نيزامةكة نيو مةقبولة، كاك سةردار ثَيشنيارَيكي هةية فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضـووني ئةنـداماني ثةرلـةمان    ة، ثؤختكردنـةوةي راو ورت بكرَيتـةو بؤ ئةوةي ماوةي طيتتوكؤكردنةوةكـة كـ  

ثَيشنيار دةكةم راثؤرتي ليذانةكان هةمووي خبوَينرَيتةوة بؤ ئةوةي دواي رةئي ئةنداماني ثةرلةمان بةيـةك  
 .جار وةربطريَيت، بةو شَيوة ثوخرتة دواي وةزارةت بة وةزارةت بدرَيتة دةنط دان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يَن وامان وت، بةآلم ئيلتيزام ناكةن، ومتان راثؤرتةكان خبوَينرَيتةوة، ئةطةر شتَيكي اكة ئيلتيزام ناكةن، دوَيك

ــَين، ئَيســتا ئيلتيــزام بكــةن ئــةوة دةخيوَينَيتــةوة، ئــةوةي تةوســياتي هةيــة دةيدةينــة     زؤر طــرنط هةيــة بيَل
ةزارةتــي رؤشــنبريي وضــي وضـــية    وةزارةت و هةرضــي ليذنةكــةي خــوي بــةدوادا دةضــَيت، كـــاك ئــارَيز و      

 .ليذنةكةتان
 
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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سَي وةزارةت الي ئَيمةية وراثؤرتةكةيش هاوبةشة لة دواي ئةوةي ئَيمة راثؤرمتان ئامادة كردووة، وةزارةتـي  
ــةكاني دةرةوةي هـــ    ــي ناوضـ ــي وةرزش و الوان، وةزارةتـ ــنبريي و وةزارةتـ ــةو  رؤشـ ــَي وةزارةتـ ــةو سـ ةرَيم، ئـ

 .راثؤرتةكةيش هاوبةشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دلَير فةرموو.د
 :دلَير امساعيل حقي شاويس. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ســةبارةت بــةوةزارةتي رؤشــنبريي ئــةو بــِرة ثارةيــةي كــة لــة ميزانيــةي تةشــغيليا بــؤي دانــراوة بريتيــة لــة  

سةرجةم بودجةي % 1,8ش مليارو نؤ سةدو حةفتاو ضوار مليؤن دينار كة دةكاتة لة ثةجناو شة( 55247)
تةشغيلي هةرَيمي كوردسـتان، سـةبارةت بـة وةزارةتـي وةرزش و الوان ئـةو بـِرة ثارةيـةي كـة بـؤي تـةرخان           

سـةرجةم  % 0,75بيست و يةك مليارو دووسةدو دة مليؤن دينار كة دةكات لـة  ( 81810)كراوة بريتية لة 
دجة، سةبارةت بة وةزارةتي كاروباري ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم ئـةو بـِرة ثـارةي بـؤي تـةرخان كـراوة         بو

ي ســةرجةم % 0,18لــة  ةثَيــنض مليــارو حةفســةت و بيســت مليــَون دينــار كــة دةكاتــ  ( 5480)بريتيــة لــة 
 .بودجةي هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان فةرموو

 :ةِرَيز احسان عبداهلل قاسمب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يازدة مليارو نـؤ سـةدو بيسـت مليـؤن دينـارة،      ( 11280)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي رَوشنبريي 
ضــؤاردة مليــارو ســةدو ســيازدة مليــَون ( 17113)خــةرجي ثــِرؤذة ســةرمايةكاني وةزارةتــي وةرزش و الوان 

 .رمايةكاني وةزارةتي ناوضةكاني دةرةوة هَيض نية، زؤر سوثاسدينارة، خةرجي ثِرؤذة سة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئارَيز راثؤرتةكةت خبوَينةوة
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زارةتةكانيش يةكرت ئَيمة راثؤرتةكةمان ئامادة كردووة هةندَيك راوسةرجني طشتيمان هةية، رةنطة لةطةَل وة
بطرَيتــةوة، شــةرت نيــة بزةبــت يــةك نةطرَيتــةوة، بــةآلم هــةمووي دةخوَينينــةوة، ئــةوة هــةر بــؤ ئاطــاداري    
بةِرَيزتان و برادةرانيش، من ثَيش ئةوةي دةست بة خوَيندنةوةي راثؤرتةكة بكـةم، ئَيمـة دوو ثايتـةختمان    

ــاكو   هةيــة ثايتــةختَيكي رؤشــنبريي و ثايتــةختَيكي سياســيش، دوو    وةزارةتــي مالييــةمشان هةيــة، ئةطــةر ت
ئَيستاش فَورمةكاني ئامادةكردني بودجة بةعةرةبية، داوا كـارين هةرضـةند ئؤميـد دةكـةين تامـانطَيكي تـر       
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هةردوو وةزارةتةكة يةك طرتنةوةكةيان رابطةيَةنـدرَي، بـةآلم داوا كـارين ئـةو برادةرانـة بـةزوو تـرين كـات         
تةماي يةكرتيش لَي نةطةِرَين، خؤيان يةك الي بكةنةوة ض وةزارةتـي لَيـرة ض   بةبا ئةوة بكةنة كوردي، ئةجنا 

لةســليماني بكرَيــت، مــن بةراســس ئــةَلَيم ئــةوة كــةمو كورتيةكــة هةيــة تــاكو ئَيســتا كــة فــورم بــة عــةرةبي   
ثَيشــكةش دةكرَيــت، مــن بةدَلنياييشــةوة هةنــدَيك خانةهةيـــة كــة بةعــةرةبي هةيــة رةنطــة بةشـــَيكمان          

ئـةم مةسـةلة يـةك اليـي بكةينـةوة بـؤ سـاَلي ئاينـدة فَورمةكـة           ينكةش تَينةطةين، ئؤميد دةكةلةعةرةبيية
 .بةزماي كوردي بَيتة بةردةستمان

ــةملَ    ــةى خ ــاوتو كردنى بودج ــاوروونىء ت ــتى بةرض ــةَل وةزارةتــى   30/3/8002َينراء رؤذىبةمةبةس لةط
رؤشنبريى، لةهةردوو كؤبوونةوةكاندا يش لةطةَل وةزارةتى  5/7/8002وةرزشء الوان كؤبووينةوةء ِرؤذى 

بةهـةمان مةبةسـتء بـؤ ديـاريكردنى سـةرنجء      . بةِرَيزان وةزيرانـى رؤشـنبريىء وةرزشء الوان ئامـادةبوون   
جـارَيكى تـر كؤبووينـةوةء    ( 84/7/8002)ثَيشنيارةكامنان سـةبارةت بـة هةرسـآ وةزارةتـى نـاوبراو ِرؤذى      

 :شنيارةكامنانةئةوةى خوارةوةش راثؤرتى ثوختةى سةرنجء ثَي
ــةرةء، دامةزرانــدنى       -1 ــةواوى ثَيشــنيارى كردنــةوةى ثَيشــينةى خانووب ــة ليذنةكــةمان ثشــتطريى ت ئَيمــة ل

ىء، بةرهـةمهَينانء، كةرتـةكانى   سندوقى نيشتةجآكردنء بايةخدان بة كارةباء سـامانى كشـتوكاَلىء، ئـاذةلَ   
َيشــمةرطةء ثــؤليسء فةرمانبــةران  ثــةروةردةء خوَينــدنء تةندروســتى دةكــةينء داواكاريشــني مووضــةى ث  

 .هى سةرتا سةرى عَيِراق يةكبخرَى لةطةَل
ثَيويستة سياسـةتى ئـابووريى حكومـةت ِروونـرتء ئاشـكراتر بـَىء تايبةمتةنـديى بـوارة زؤر ثَيويسـتةكان           -8

، ئـةوةى ئَيسـتا زيـاتر مةبةسـتة     بَيـت  لةبةرضاوبطريَى، نةك تةنيا هاوسةنط كردنى نَيوان داهـاتء خـةرجى  
، ديــارة مةبةســتمان لــةيؤ بَيطومــان  اوســةنطكردنة، نــةك ضــؤنيةتىء ديــاريكردنى ئامــاجنى خــةرج كــردن  ه

هةرَيمي كوردستان داهاتَيكي هةيةو خةرجيشي هةية، ئاية مةبةسس ئَيمـة بةراسـس ئةوةيـة ئـةو داهاتـةي      
ت بَيـت يـان ئـةو    هةمانة شوَيين بـؤ بكةينـةوة ولةخانـةكان دايـان بنـةين يـان سياسـةتة ئابوريةكـةمان راسـ         

 .خانانةي كة ثريان دةكةينةوة ئامانج داربَيت بةئامانج ثِرياندةكةيةوة
دجةى وةزارةتةكان ثشت بة لَيكؤَلينـةوةء نةخشـةء   ر هةر هؤيةك بَي لة خةمالندنى بوثَيمان واية لةبة -3

 .داتاى زانستى نةبةسرتاوة
دةبينــر  هةنــد  لــة    ،دجــةدا هةيــةء وبوتَيكــةَلىء ثَيكةَليــةك لــة ثِركردنــةوةى خانــةكانى فــؤرمى       -7

ــة هــيض        ــةو خانان ــة ئ ــان كــردووة ك ــك ثارةي ــدا داواى بِرَي ــةوة تياي ــةيان ثِركردؤت ــد  خان وةزارةتــةكان هةن
 .، هةمووتان لةبةردةستانة وئةو مةسةلةية باش دةزاننثةيوةنديان بةو وةزارةتانةوة نيية

بَيطومــان خــةرجي ترهــاتووة  خــةرجى تــر،بــؤ  كــة بــةناوي ئــةوى جيــآ ســةرجنة هــةموو ئــةو خانانــةى -5
ضـاككردنةوةى تـر، تَيضـوونى تـر، كـارى تـر        بةآلم هةموو ئةوانـة،  ،خانةيةكي ئاسايية لة فَورمةكةدا هاتووة

واتا كاروبارء ثَيويستية الوةكيةكان هةموويان ثِركراونةتةوةء تةنانةت هةندَيك جار هةنـد  خانـةى شـتى    
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وثَيم واية ئةوة ثَيويسس بةروونكردنةوةيـة   تة جَيطريةكان تيادا نووسراوةالبةال بِرَيكى زياترى لةخانةى ش
 .جةنابي سةرؤك

بةشَيوةيةكى طشى خةرجيةكانى البةالء بةردةستى وةزارةتةكان زؤرنء ثَيمان واية دةكر  بِرَيكـى زؤرى   -5
ارةبـا، خوَينــدن،  ئـةو خةرجيانـة كــةم بكرَينـةوةء خبرَينــة سـةر كـةرتء، بــوارة ثَيويسـتيةكانى تــرى وةك ك      

، من تةنها منوونةيةك دَينمةوة هـةموو وةزارةتـةكان ئةطـةر كـةمَيك لـة سـووتةمةني       تةندروستى، كشتوكاَل
 .بةردةستيان كةم بكةنةوة بَيطومان دةكرَيت بةشَيكي زؤر ثارة كوبكرَيتةوةو خبرَيتة سةر بوارةكاني تر

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
دةي، ئةو راثؤرتةت زؤر باشة، بةآلم ئةوة لةطةَل راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي يـةك     كاك ئارَيز ئةطةر ئيجازةم ب

دةطرَيتةوةو موناقةشة كرا، موالحةزةكانت ئةغَلةبي لةليذنةي دارايي بوو بِراوةتةوة، دةنطمان بؤ داوة، هةر 
 .لةبةر ئةوة تةئكيد بكةوة سةر هةرسَي وةزراةتةكةي خؤت بيخوَينةوة، تكام واية

 :ارَيز عبداهلل امحدبةِرَيز ئ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تازة ناكرَيت من لةيةكي بكةمةوة، كةميش ماوة، وابزامن يةك خانةي ماوة
 ئـةوة تَيبـيين بـةيين خؤمانـة لـةوَي،      تَيبينيمان لةسةر ئةو شَيوازة كاركردنـةى وةزارةتـى دارايـى هةيـة،     -4

زارةتَيك بؤ هةر مةبةستَيك دياريكراوة لةاليـةن وةزارةتـى   ئَيمة دةبينني بةزؤرى ئةو بِرة ثارةى لةاليةن وة
داراييةوة يةكسةر كةم كراوةتةوة، بةبآ ئةوةى كاريطـةرى ئـةو كـةم كردنةوانـة لةسـةر رَيـِرةوى كـارى ئـةو         

بـؤ منوونـة كـة     لَيرةدا ئةطةر وةزارةتى دارايـش ثاسـاوةكانى كـةم كردنـةوةى راسـت بـن،       ،بوراة لَيكبدرَيتةوة
دةبيــنني وةزارةتــةكانى تــر بــآ لَيكدانــةوة يــاخود،  بــآ ثاســاوى رةوا ئــةو بِرةيــان   ق دَيــنت،بودجــة دةرحــة

يـان   ،سـن ووةزارةتةكانى تر دةزانن وةزارةتى دارايى هةرلَييان كةم دةكاتـةوة، بؤيـة ثـرت دةنو    ائاي ،نووسيووة
ةرةكـة خـراثنء ثَيويسـتة    ثَيمان واية هةردوو ئةط ؟مةبةستيان زياتر راكَيشانى ثارةية بؤ بةردةستى خؤيان

 .ضارةسةرى ئةو طريوطرفتة بكر  كة بةَلطةى بآ ثالنىء ثشت نةبةستنة بة داتاء لَيكؤَلينةوة زانستيةكان
 .وةزارةتى رؤشنبريى

ثَيويسـس   سةرةِراى ئةوةى ئةو وةزارةتة لة شارة جياجياكانى كوردستان خاوةنى ضةندين خانووبةرةية، .1
بــةآلم بــةهؤى ئــةوةى لةاليــةن هةنــدَى اليــةنى تــرةوة داطريكــراون     ســةرؤك،بــة روونكردنةوةيــة جــةنابي  

ئَيمة داوا دةكةين بةزووترين كـات ئـةو    ،بةناضارى وةزارةت خانووى بؤ فةرمانطةكانى خؤى بةكر  طرتووة
َيـت  انة بدرَينةوة وةزارةتى ناوبراو بؤئةوةى ئةو ثارةيةى دةدرَيتة كر  خزمةتء كارى تـرى ثـَى بكر  وخانو
 .وةزارةتي رؤشنبريي لة
كـردووة بـؤ كِرينـى     سَي مليارو دووسةدو بةجنا مليـؤن دينـاري   (3850)داواى بِرى  ي رؤشنبرييوةزارةت .8

بــةآلم ئــةو بــِرة ثارةيــة لةاليــةن    واتــا ثةخشــكردني راســتةؤخؤي تةلــةفزيوني نــةورؤز،   (SNG)ئــامَيرى 
ة زؤر (SNG) يرخى يةك ئؤتؤمبَيلى ئةو ئامَيرلةكاتَيكدا كةمرتين ن( 850)وةزارةتى داراييةوة كراوة بة 
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لَيـرةدا ئَيمـة ثرسـيار دةكـةين ئايـا      . لةوة ثرتةء ناشكر  ئامَيرةكة نيوةى بكِردر ء نيوة كةى تـر نـةكِردر   
يةعين بؤ يةك شتة، ضؤن دةكرَيت كةم بكرَيتةوةو  ضؤن وةزارةتى دارايى ئةو بِرة ثارةيةى كةم كردؤتةوة؟

بَيطومان، ئةطةر تواناى دارايى نةبآ دةكر  بؤ ئةمساَل هةر نةكِردر ، بةآلم نةك : وولةسةر نيوة بكرَيت؟ د
بةم شَيوةية هةندَيك ثارةى بؤ تةرخان بكر ، ضونكة ثَيمان واية لة كؤتاييدا ئةو بِرة ثارةيـةش سـوودى ىَل   

 .وةرناطري 
ةكانـدا نييـة بريتييـة لـة     خةرجيةكانى تر واتة ئةو خةرجيانـةى خانـةى جَيطرييـان لـة ليسـتى خةرجي      .3
ةو ثارةيــة بــؤ لــثَيمــان وايــة دةكــر  بِرَيكــى بــاش  ،دينــاريــةك مليــارو ضــوار ســةدو بــةجنا مليــؤن ( 1750)

مةبةستى تر بةكار بهَينر ، ضونكة ئةطةر لة كِرينـى ئامَيرَيـك رةضـاوى نرخـى بـازاِرء ثَيويسـتى نـةكرابآ        
 .لَينرابنثَيشمان وانيية ئةو بِرة خةرجيانةش زانستيانة خةم

ذَيرخانى رؤشنبريىء هونةر هَيشـتا بـاش نييـةء ثَيويسـتى زؤرى بـة هـؤَلء بينايـةء كتَيبخانـةء شـانؤء           .7
ء شتى تر هةية، بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةمساَل يي ثَيويستيةكانى وةك كتَيبء كؤمثيوتةرء ئامَيرى مؤسيقا

ارانـةدا خـةرجبكر ء ذَيرخـانى هونـةرىء     ء ئاهةنطء سةردان ثـارةى ديـاريكراو لـةو بو   لةجياتى ظيستيظاَل
، ئةوة ثَيويستة وثَيمان واية حكومةت زياتر رةضاوي بكـات و لـة بـةر    رؤشنبريى ثآ ئاواو ئاوةدان بكرَيتةوة

 .ضاوي بَيت
م بـةم شـَيوةية   آللةوةزارةتى رؤشنبريى بِرَيكـى زؤرى ثـارة بـؤ سـةنتةرء رَيكخراوةكـان تـةرخانكراوة، بـة        .5

 : ى خؤى ناطرَى ضونكةثارةكة باش جَيطة
، كاريـان هةيـة، ضـاالكيان هةيـة ثَيويسـتة      هةندَى سةنتةرء رَيكخراء هةن ثَيويستيان بة هاوكارى زياترة -1

 .زياتر دةستيان بطَيرَيت بؤ ئةوةي بةرهةمي زياتر هةبَيت
دةكرَيـت كـةم   ريـان ثـَي   تاي، واتا ئةوانةي كـة ز هةندَيكيشيان هةن لة ئةركةكانى خؤيان زياتر وةردةطرن -8

 . وةردوةطرن، ئةوانةي كةميشيان ثَي دةكرَيت زياتر وةردةطرن
 :بؤية بة ثَيوستى دةزانني بة زووترين كات

 .ضاوَيك بة سةرجةم سةنتةرء رَيكخراوةكاندا خبشَينرَيتةوة، ئةوكات كؤمةك بكرَين .أ 
وةزارةتَيك بآ خبرَينةوة سةر  ثارةى تةرخان كراوى تريش بؤ هةموو سةنتةرء رَيكخراوةكانى تر لةهةر .ب 

، ضؤنكة هةندَي وةزارةتي تريش هةية ثارةي سةنتةرو رَيكخراوو شس تر وةردةطرن كة وةزارةتى رؤشنبريى
 .تايبةمتةندي وةزارةتي رؤشنبريية

 وةزارةتى وةرزشء الوان
انى تر واتة ئةو خةرجيةك: ئةطةر ئَيمة سةيرى الثةِرةى سةرةتاى فؤِرمى بودجة بكةين دةبينني خانةى .1

يـازدة مليـارو شـةش سـةدوثةجنا     ( 11550)خانةيةى كة لة ليستى خةرجية جَيطريةكان نيية بريتييـة لـة   
مليؤن دينار، ئةوةي وةزارةتي رؤشنبريي يةك مليار بـؤ يـةك مليـارو شـتيك بـوو، ئـةوة لَيـرة يـازدة مليـارة          

انى تـر، واتـة هةرضـوار خانـة سـةرةكية      نزيكـةى هَينـدةى هـةموو خانـةك    هةمان خانةية كـة ثِركراوةتـةوة،   
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يـازدة مليــارو   ثرسـيار لَيـرةدا ئةوةيــة ئايـا بؤضـى ئــةو بـِرة زؤرة بـؤ خـةرجى البــةال دادةنـر ؟        . جَيطريةكـة 
 .ئةوةندة، ئةوةي تر سَيازدة مليارة

 يةعين بكر ، تواناى دارايى حكومةت ضةندى دةكر  بؤ ئةو وةزارةتةش دياري َييئَيمة لةطةَل ئةوةين بةث
 .بةآلم ر ء شوَينى خةرجيةكان روونء ئاشكرابنء لةخانةى خؤياندا جَيطةيان بكرَيـتةوة زياد بكرَيت،

بةهةمان شَيوةى وةزارةتى رؤشنبريى داوا دةكةين بِرى هةرة زؤرى ثارةى تةرخانكراو ئةمسـاَل لـةبوارى    .8
ــةالكان    ــة الب ــر ء خةرجي ــورى خــةرج بك ــا ســةردان و ذَيرخــانى وةرزشء كلت ــةنط و   ، وات فيســتيظاَل و ئاه

 .، بةَلكو بؤ ثتةوكردني ذَيرخاني ئةو وةزارةتة تةرخان بكرَيتكةم بكرَينةوة ميوانداري، هةموو ئةوانة
هةنــد  تَيبينــى لةســةر شــَيوةى ثِركردنــةوةى فــؤِرمء بــِرء ضــؤنيةتى داواكــردنء خةمآلنــدنى لةاليــةن   .3

 :وةزارةتى داراييةوة بة منوونة دةهَينينةوة
بكـةين دةبيـنني وةزارةت    1ئةطـةر سـةيرى ل   ،تَيك ئَيمة باسى دياريكردنى بِرى طةورةى داهات دةكةينكا .أ 

، امليؤن دينار ِرةزامةندى لةسةر دراوة ئاي( 870)بةآلم  ،مليؤن دينارى بؤ ميواندارى كردووة( 508)داواى 
ةية كةمكراوةتةوة؟ لةهةمان شوَيندا بة ض ثَيوةرَيك ئةو بِرة ثارةية ديارى كراوةء، بة ض بنةمايةك بةم شَيو

مليـؤن دينـار تـةرخان    ( 113) بةعةربييةكـة كـة هـاتووة،    (ا اعمال ا اضاايية )باسى كاروبارى سةربار كراوة 
بـؤ كـارو بـاري     مليـؤن كـراوة؟  ( 820)ئةو كاروبارانة ضني؟ ئةوة هـةر لةبـةر ئةوةيـة كـة داواى      ائاي، كراوة

 .مليؤن بؤي رةزامةندي لةسةر دراوة( 113)اوة، يةك سةر مليؤن دينار كر( 820)سةربار داواي 
دةرماَلـةى البـةال ضـية؟     ائايـ  ،كـراوة مليؤن ( 185)مليؤنةوة موافةقةتى ( 820)دةرماَلةى البةال لة  8ل .ب 

ِرةزامةندى لةسةر  يمليؤن( 32)ؤن يمل( 50)بةآلم، لةخانةى دةرماَلةى ضاودَيرى كة خانةيةكى جَيطرية لة 
وةي البةال دوو بةقةد، سَي بةقةد ئةوةي البةاليـة، ئـةوةي كـة ديـارة خانـةي جـَيطرية سـَي بةقـةد         ئة دراوة؟

 .ئةوةي ترة، ئةوانة ثرسيارة بةراسس ثَيويسس بة وةآلم دانةوة هةية
 مليــؤنيش بــؤ ضــاثة مــين،( 71)وابــزامن  مليــؤن بــؤ طؤظارةكــان( 83)مليــؤن بــؤ كتَيــبء ( 10) 3للــة  .ج 

مليـؤن  ( 7)تـةنها   ،مليـؤن دينـار  ( 7)كـةمرت لـة    ييكاتَيكدا لةماوةى سآ ساَلى ِرابردوودا بـا تةرخان كراوة لة
 .كتَيب بؤ هةموو كتَيبخانة طشتييةكانى ثارَيزطارى دهؤك كِراوةدينار 

بؤ وةزارةتي وةرزش والوان، الثةِرة نةنوسـراوة، ئةطـةر سـةيري فَورمةكـة      خواردةمةنى تر نووسراوة 7ل .د 
مةبةسـت لـة    ائايـ  بـؤ خورادةمـةني قوتاخبانـةكان، لةهـةمان خانـة خواردةمـةني تـر نوسـراوة،         بكةين ئـةوة 

مليؤن دينارى بؤ تـةرخان كـراوة،   ( 87)لَيرةدا  بؤ وةزارةتي وةرزش والوان، لةكاتَيكدا خواردةمنى تر ضية؟
 .مليؤن تةرخان كراوة( 81( )اللوازم االخرى) 5ياخود لة ل

  :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو

 
 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من رَيزم هةية بؤ ئةو راثؤرتة، بةآلم ئةو راثؤرتة موحاسةبة كردنة، ئةو راثؤرتة موناقةشةي ميزانية نية 

بةسةر ضاو بةآلم ئـةم راثؤرتـة، راثـؤرتي    بةراسس بةو شكَلة، ئةطةر ثِرسياريان هةية؟ با دة ثِرسيار بثرسن 
 .موحاسةبةو موحاكةمة كردنة بةراسس، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شةرحي مةكة، تةواوي كة، بةآلم شةرحي مةكة، تكاية بةردةوام بة بةس جةواب مةدةوة

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليـؤن  ( 20)مليـؤنء لةهـةمان الثـةِرة لـة دةرماَلـةء ئييتـاد جـارَيكى تـر         ( 25)ى شةوانة دةرماَلة 5لة ل .ه 
( النيتقات االخرى)جارَيكي تر مليؤنء لةهةمان الثةِرة ( 53( )النيتقات االخرى)تةرخان كراوةء خةرجى تر 

و سـةفةر  سـةردان  ئةو هةموو دةرماَلةية ضؤنة؟ لةهةمان الثةِرة تَيضوونى  ائاي ،مليؤن تةرخان كراوة( 30)
 .مليؤن دينار( 24)
ــة .و  ــؤِر   2ل ل ــؤنطرةء ك ــراوة  ( 57)ك ــةرخان ك ــؤ ت ــؤنى ب ــةردانء      ،ملي ــةكانى س ــة خان ــدا ل ــة كاتَيك ــةوة ل ئ

 .ميواندارىء ئييتادء خانةى تريش ثارة بؤ هةمان بوار تةرخان كراوة
 : ضاككردنةوةى ئؤتؤمبَيلةكان 10للة  .ز 

 ائايـ  ،مليـؤن ( 78)هؤيةكانى تر طواسـتنةوة   -3. مليؤن( 70)بيلى كار ئؤتؤم -8. مليؤن( 75)بارهةَلطر  -1
مةبةست لةهؤيةكانى ترى طواستنةوة ضية؟ وةزارةتى وةرزشء الوان ضةند ئؤتـؤمبَيلى بارهـةَلطرى هةيـة؟    

 .مليؤنى ترى بؤ تةرخان كراوة( 20)ضاككردنةوةى ئامَيرء ئامرازةكان  11لةكاتَيكدا لة ل
مليـؤن دينـار ِرةزامةنـدى    ( 720)هاوكـارى كـراوةء   وبـؤ بـارءبوو    مليـؤن  (500)دا داواى  17لة الثةرٍِِة  .ح 

شـتَيك زيـاتر يـان     لةسةر دراوة، ئةوة لةكاتَيكدا لةخانة جَيطريةكانى تردا وةزارةتى دارايـى هةميشـة لـةنيوة   
 .كةم كردؤتةوة؟ مليؤنى( 10)شتَيك كةمرتى كةم كردؤتةوة، بةآلم بؤ ئةو بوارة ناديارء ناجيطرية تةنيا 

واتـا هـةواَل نَيـرو     ،كـراوة تةرخان  (مكافئات املخربين واملتعاونني)مليؤن بؤ ( 85)دا داواى 15لة الثةِرة  .ط 
ــان ــراوةء هاوكارةكـ ــةر  ،كـ ــدى لةسـ ــؤن دراوة( 12)ِرةزامةنـ ــةوالَ . مليـ ــة هـ ــتى وةزارةت لـ ــا مةبةسـ رء نَيئايـ

، بـؤ  زارةتـى تريشـةوة بـة بـِرى جياجيـا  ثِركراوةتـةوة      ضية؟ ئةم خانةيـة لةاليـةن هةنـدَيك وة   ( املتعاونني)
 .ئاطاداريتان وةزارةتي تريش هةية ئةو خانةي ثِركردوةتةوة

ــةوة ئايـــ    -7 ــة ثَيشـ ــيارَيك دَيتـ ــى وةرزشء الوانء رؤشـــنبريى ثرسـ ــةردوو وةزارةتـ ــة هـ دواى  ةســـةبارةت بـ
نابـآء نابَيتـة هـؤى بـةفرِيؤ     تنةوةيان  تَيكةَليةك لة شَيوةء جـؤرء ضـؤنيةتى خةرجييـةكان دروسـت     يةكطر

ئةوة ثرسـيارة بـؤ ئـةوةي هـةردوو وةزارةتةكـة لةبةرضـاوي بطـرن، لـة          ضوونى بِرَيكي ثارةى تةرخان كراو؟
 .ئايندةدا

 .وةزارةتى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم
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كـى  لةبةر ئةوةى ئةم وةزارةتة بةدواى كَيشةيةكى سرتاتيجيدا دةضآ، رةنطة ثَيويستى بةتةرخان كردنى بِرَي
زياترى ثارة هةبآ، بةآلم بةهةمان شـَيوةى وةزارةتـةكانى تـر ثـارةى تـةرخان كـراء بـؤ خةرجيـة البـةالكان          
زؤرةء دةتـــوانر  بِرَيكـــى زؤرى ئـــةو خةرجيانـــة كـــةم بكرَيتـــةوةء ثارةكـــة خبرَيتـــة ســـةر ثـــارةى بـــوارة   

مــةو بةدواداضــوونة، يــةعين ، لةطــةَل رَيزمانــدا، بةدَلنيايشــةوة تــةنها ثرســيارة ئــةوةي ئَيثَيويســتيةكانى تــر
 .ةوة لةطةَل هيض كةس ناكةين زؤر سوثاسنلَيثرسي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــارَيز، راثؤرتةكــةت يةكــةم   ــذبوو، دوو: زؤر ســوثاس كــاك ئ بةشــَيكي ثةيوةنــدي بةميزانيــةوة هــةبوو،   : درَي

ــةَل و      ــة لةط ــةوة هــةبوو، دةبواي ــةي خؤتان ــاري ليذنةك ــة ك ــدي ب ــري ثةيوةن ةزارةت قســةبكةن، بةشــةكةي ت
بةشَيكيشي كاري ضاودَيرية، ديواني ضاودَيرية بةراسس، ضونكة ئةو ئيشة ئيشي وةزارةتي مالييـة كـاتَي كـة    
موناقةشةي بودجةي وةزارةت دةكات، وةزارةتي ماليية موناقةشةي ئةو ميزانييةي لةطةَل دةكـات، ئَيـوةيش   

ئَيوة بَيت، ئَيمة لةئَيوة ثرسيار بكـةين نـةك ئَيـوة    ثَيش ئةوةي راثؤرتةكة بنووسن مةفروزة جةوابةكة الي 
ئةو ثرسيارانة ئاراستةي ئةنـداماني ثةرلـةمان بكـةن، ئَيـوة ئـةبَيت بـةدواي ئـةو تةفسـيالتانة بضـنةوة، لـة           
وةزراةت بثرسن، خةَلك لة ئَيوة بثرسـَي و ئَيـوة جـةواب بدةنـةوة، لـة راثؤرتةكانـدا فةقـةت دوو، سـَي شـس          

ووة، ئةوةيش ئةوةية بايةخدان بة ذَيرخاني وةزارةتةكان لةجياتي ثارة سةرف كردن بؤ وةكو موقتةرةح هات
فيســتيظاَل و كــَونيتراس و ئةوانــة، ئةوانــة وةكــو موقتــةرحَيك ثَيشــنياري وةزارةت بكــةن، ضــونكة ئــةوةيش   

ةيـة،  ثَيشـنيارَيكي جيـاوازي هةيـة، ئةهةميـةتي كاميـان باشـة، مـن ثـَيم وايـة هـةردووكيان ئةهةميـةتيان ه           
دووكيان، ئـةوة خـؤي تـةقييم دةكـات، وةزارةت تـةقييم دةكـات، ئيشـي حكومةتـة،         رئةطةر ثارةنةبوو بؤ هـة 

ئَيمة لَيرةدا ئةو ثارةيةي كة دانراية، دوَيين سؤزان خان قسةيةكي زؤر راسس كرد، وتي موهيم نية ضةندة 
ثَيي رَينمايةيةك دةبَيت، بةثَيي ثارةكة، موهيم ئةوةية ضؤن سةرف دةكرَيت، ضؤن سةرف كردنةكة ئةوة بة

قةوانينَيك دةكرَيت، بـةثَيي تـةعليماتي وةزارةتـي مالييةيـة، دواتـريش لـةذير ضـاودَيري ديـواني ضـاودَيري          
% 10دارايية، هةموو خؤ ئةوة نية بنووسَيتيش دةرماَلةي جيا، دةرماَلي جيا وا نانووسرَيت، بنووسرَيت لـة  

زارةتي دارايي و ئابووري جَي بةجَيدةكات، ئـةو رَينمايانـة ديـاري دةكـات ض     دةرماَلةي جيا غَير رَينمايةي وة
يةك دةبَيت، دوايي ئةطةر دةرماَلةي جيا بدات ئةوةيش بةطوَيرةي رَينمـايي دةبَيـت، رَيطـا هةيـة بـؤ      ةدةرماَل

ارةتي دارايـي  ئةوة يان نا؟ جا لةبةر ئةوة من ثَيم واية راثؤرتةكةتان بدةنة وةزارةتةكاني تايبةمتةند و وةز
بــؤ ئــةوةي بةهةنــدي وةربطــرن وديراســةتي بكــةن، مــن ثــَيم وايــة ئةطــةر موالحــةزاتان نــةبَيت يــةك ســةر  

 .كمال فةرموو.دةخيةينة دةنطدانةوة، موالحةزاتان هةية؟، د
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي لةسةر ئةكةن، بةآلم لةئةسناي خوَيندنةوةو تةقـديم تـةوزتاتي تـر    ليذنةكان كة راثؤرت دةنووسن ئيمزا
ئةدرَينت ئةوة ئيعتَيبار ناكرَيت لةسةر ئةو راثؤرتة، ضونكة ئةو قسانةي ئةو بةِرَيزة دةيكات ئةو برادةراني 
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لةكـة  تر ئيمزايان لةسةر نةكردووة، لةبةر ئةوة من داوا ئةكةم غـةيري راثؤرتةكـة قسـةكاني تـر لةثرَوتَوكوَ    
 .سةحب بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك اخر فةرموو

 :اخر مجال انورئبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةم ئاراستةي ليذنةي رؤشنبريية، من ثشتطريي لةبؤضوونةكاني بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان دةكـةم،    
ة ضـووبواية يـان ئـةو تةخسيسـانة ضـووبواية، بضـووايةتة       كة ئةبواية ليذةي رؤشنبريي بةدواي ئةو سـةرفان 

وةزارةتي رؤشنبريي لةوَي يةكة يةكة ثرسياري بكردايـة، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة لَيـرة كـة ثرسـيار المـان دروسـت          
ببواية،  ثرسيارمان لـة ئـةوان بكردايـة، ئـةو سـةرفة بـؤ ضـيةو ئـةو سـةرفة بـؤ ضـية، ثرسـياري دووهـةمم              

ــي ناوضــةكا   ــبة وةزارةت ــؤ      بةنيس ــة ب ــةكي واني ــار ثارةي ــنض ملي ــة ثَي ــة زؤر كةم ــة، ثارةك ني دةرةوةي هةرَيم
وةزارةتَيك، بؤية ئةبواية ئةو ثارة زياد بكرَيت، نةك لَيي كةم بكرَيتةوة يان خبرَيتة سةر خةرجييةكاني تر 

شنبريي وةكو ثَيشنياري ليذنةي رؤشنبريي، ثرسياري سَيهةميشم ئةوةية نازامن هةموو برادةراني ليذنةي رؤ
ئةو راثؤرتةيان ئيمزا كردووة يان ئةو راثؤرتةيان نووسيوة يان رةئي هةموويان موتةفةق بـوو لةطـةَل كـاك    

 .ئارَيز يان نة؟ يان رةئي خؤيةتي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 .كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامةند
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راثؤرتةكة خوَينرايةوة لةاليةن بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي رؤشـنبريييةوة، ئَيمـة كـة ضـةندين     دواي ئةوةي كة 

كَوبوونةوةمان لةطةَل وةزيـرة بـةِرَيزةكان و نوَينـةري وةزارةتـةكان كـردووة سـةبارةت بـة موناقةشـة كـردن          
ي لــةكارو كــة ئَيمــة ثشــتطري، لةســةر ئــةو ئةساســة بــووة 8002لةســةر بودجــةي ثَيشــنياركراوي بــؤ ســاَلي  

ةكاني ئةو وةزارةتانـة بكـةين و ثشـتيوانيان لـَي بكـةين بـؤ ئـةوةي كـة ئـةو بودجـةي بؤيـان دةسـت             ضاالكيي
ــت      ــةر بكرَي ــةوة كةمــةو ئةط ــةن وةزارةت ــراوة لةالي ــةوةي كاروضــاالكي   نيشــان ك ــؤ ئ ــت ب ــاد بكرَي يةكانيان زي

ؤشة وةكو ئةندامَيكي ئةو ليذنةي زياتربَيت، ئيرت هةندَي شس بةشَيوةي ثرسيار هات ئةوة بؤية من ثَيم خ
ئةو روونكردنةوة بةدةم، ئةمة يةكةم، دووهةم، سةبارةت بةناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم، ديارة ئةم بةيانيـة  
ئَيمــة ضــةند ئةنــدامَيكي ليذنــةي رؤشــنبريي لةطــةَل نوَينةرايــةتي وةزارةت دانَيشــتني، مــن حةزةكــةم لَيــرة  

دارايـي بـاس لـةوة كـرا كـة وةزارةتـي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم          لةسةرةتاي قسةكاني برادةرانـي ليذنـةي  
حةظدة مليارو هةشت ( 14235)، 8002بودجةي ئيستيسماري نية، ئةوة ئةوان بة ئَيمةيان وتووة بؤساَلي 

سةدو سَي و ثَيـنج مليـؤن دينـار ثِرؤذةيـان تةقـديم كـردووة، ئةمـة وةكـو خاَلَيـك، دووهـةم بودجـةي سـاَلي             
ي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم ئةوةي كـة لةاليـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش كـراوة و لةاليـةن       ، وةزارةت8004
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ثةرلةمانةوة ثةسةند كراوة شةش مليارو ضل مليؤن بووة، بةآلم بةهَوي نةبووني هةنـدَي كـات بـةِرَيزتان و    
كردنـي مـادة    برادةرانيش ئةزانن كة ئةوة وةزارةتة، ئيرت بـةثَيي ئـةوةي كـة ضـاودَيري زيـاتري جـَي بـةجيَ       

ي دستوري هةميشةيي عَيراق دةكات، وة فةترةيةكيش بةهَوي كؤموَلَيك كَيشةو طرفت لـة حكومـةتي    170
شـةش سـةدو   ( 550)ئةوان تـةنها   8004مةركةزيةوة بؤ ماوةيةك ئةو وةزارةتة كاري نةبوو، بؤية لةساَلي 

كـة   8002وة، بـةآلم بـؤ سـالَي    ثةجنا مليؤن ديناريان لةبودجةي دةست نيشان كـراوي خؤيـان سـةرف كـردو    
ئَيستا كاريان زؤر بووة و كؤمةَليََك ئيشيان هةية، يةكـةم ئـةوان بـةردةوام سـةرداني بةغـدا دةكـةن ض وةكـو        

 170كؤمةَلَيك نووسينطةيان لةناوضةكاني ثةيوةند بة مـادةي  : وةزير ض وةكو ليذنةكاني وةزارةت، دووهةم
مخور لـة شـَيخان لـة كـةركووك و ناوضـةكاني تـابعي كـةركووك        هةر لة شنطار لة زةمـار لـة بةعشـيق لـة مـة     

وخانةقني و مةندةلي و كؤمةَلَيك نوسـينطةو فـةرعيان كردوةتـةوة، كؤمـةَلَيك ئـةرك و ئيشـي البـةاليان بـؤ         
دروست بووة، هةر لةضاودَيري كردني سيجالتي نيتوسي ئةو ناوضانة، بؤية بةتةئكيد ئَيمة ئةمِرَو لةطةَليان 

ئةوان داوا دةكةن ئةوة بِرة بودجةيةي كة بؤ ئةو وةزارةتة ئةمساَل دةستنيشان كراوة كةمةو  دانيشتوين وة
 .ثَيويسس بة زياد كردن هةية

بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، من حةز دةكةم لَيرة تةئكيد لة خاَلَيك بكةمةوة، بةِرَيزان دةزانن لةدوَينَيوة بـؤ  
ووة دواي خويندنـةوةي راثـؤرت و رةئـي ئةنـداماني ثةرلـةمان      هةر وةزارةتَيك كة ئَيمـة موناقةشـةمان كـرد   

لةسةر ئةوة بووة ميزانيةي ياخود بودجةي وةزارةت زياد بكرَيت، ئةمـة حةقيقـةتَيك دةردةخـات بةراسـس     
ئةو بودجةيةي بؤ هةرَيمي كردستان دةست نيشان كـراوة كةمـةو بـةش ناكـات، بؤيـة زؤربـةي وةزارةتـةكان        

كةم بكةنةوة، ئـةبَي كارةكـان وةكـو ثَيويسـت نـةتوانن جـَي بـةجَي بكـةن مـن داوا لـة           مةشاريعةكانيان ئةبَي 
ــي دا، لةضــوار ضــَيوةي ئــةو      ــيَن بــةِرَيز جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمانيش ئيشــارةتي ثَي بــةِرَيزتان دةكــةم دوَي

زيـاد   ، مـن داوا دةكـةم بِرطةيـةك   8002ثَيويسس و داوا كاريانةي ثةرلةمان كردوويةتي بؤ بودجـةي سـاَلي   
بكرَيت، ئَيمة بةرةمسي داوا لة حكومةتي مةركةزي بكةين بودجةي حكومةتي هةرَيم زياد بكات لةو رَيذةي 

كةهةية، ياخود بودجةيةكي ئيزايف بةثةلةبنَيرَيت بؤ ئـةوةي ئَيمـة بتـوانني بةراسـس لَيـرة كاروبـاري       % 14
 .وةزارةتةكان ثَي جَي بةجَي بكةين، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
من لَيرة دوو قسةم هةية، يةكةم ئةوةية كة كردم، بـةآلم جـارَيكي تـر دةيكةمـةوة ئـةو راثَورتـة راثـؤرتَيكي        
ــرة وة       باشــة، بــةآلم دةبوايــة ئــةو راثؤرتــة روو بــة رووي ئــةو ســَي وةزيــرة كرابوايــة لةليذنــةكان، نــةك لَي

اك اخر، كة ئةوة رةئي هةموو ليذنةكةية و كمال و ك. بةنيسبةت ثرسياري د: جةوابيان بدايةتةوة، دووهةم
ئيمزايان كردووة، بةآلم ئةو رةئيةي كة خؤي داي نةك كة هاتووة لة راثؤرتةكة، شةرح ئةكات ئـةوة رةئيـي   

 .خؤيةتي، بةآلم راثؤرتةكة هني هةموو ليذتةكةية، كاك رةشاد فةرموو
 
 



 28 

 :بةِرَيز رشاد امحد إبراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةزةيةكم هةية لةسةر شَيوةي موناقةشة كردن، مةسةلةي بودجة تةمخينية، حةقيقي نية، مـةفروزة  موالح
ئةو بودجةية كة كاري ثَي دةكرَيت شةش مانط بةسةريدا ضووياية ليذنةكان بة ثَيـي تايبةمتةنـدي خؤيـان    

و رةقةمـةي  هةر كةس سةرداني وةزارةتي خؤي دةكـات بزانـَي ضـَي جـَي بـةجَي كـردووة لـةو بودجةيـة، ئـة         
هاتووة شةرت نية وابَيت، ئَيمة داخيلي وردة كاري بني، وابزامن شتَيكي زيادة لةبةر ئةوةي ئةو وردةكاريانة 

 .ناكرَيت لَيرة باس لةوانة بكرَيت، بودجةيش تةمخينيةو حةقيقي نيةو، زؤر زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد حكيم فةرموو
 :باربةِرَيز حممد حكيم ج

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ســةبارةت بةراثؤرتةكــةي ليذنــةي ثةيوةندييــةكان مــن بةحةقيقــةت دوور لــةو راثؤرتــة هــةموومان دزانــني 
هةدري ئةموالي عام هةية لةكوردستاندا، ئـةوة حةقيقةتَيكـة بـؤ ئَيمـة سـةرةراي ئـةوة كـة ئـةركي ئَيمةيـة          

ن، بةآلم داوايش دةكةين وةكو ئةندامَيكي ثةرلـةمان داوا  ضاودَيري دام و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيم دةكةي
دةكةم كة وةزارةتى دارايي و حكومةتي هةَيم ضاوَيك بةو مةسروفاتة ال بةاليانةو ئةوانـةي كـة جـَي بـوجَي     
ناكرَيت و زؤر جار كة ئةدرَيتة خةَلك و هةر ئةو خةَلكةيش طلـةيي دةكـةن لـةو حكومةتـة، ثـارةي ضـاكيان       

يش طلـةيي دةكـةن، نـةيان دةيـَس طلـةيي دةكـةن، كـةميان دةيـَس طلـةيي دةكـةن، ئـةو ثارةيـة             دةدةَيس و دوا
هةموومان دةزانني ئةوةندةي وةزارةتي رؤشنبريي، هةر ئةوة نية كة كاك ئارَيز باسي كرد، رؤذنامةكان هةر 

ــدةلَ       ــةماني كوردســتان باســي طةن ــريش ثةرل ــةن، زؤرت ــة دةك ــةو وةزارةت ــدةَلي ئ ــةو هــةمووي باســي طةن ي ئ
وةزارةتـةي ثَيضـايةوة، سـةبارةت بـة وةزارةتـي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم، مـن ئـةو ثرسـيارةم هةيـة ئايـا             
ئةوةى وةزارةتة تةنها عيالقاتية؟ يان لة كَيشـةكاني ئـةو ناوضـةيانة دةطوَلَيتـةوة ولـةِرَيطاي ئـةو كَيشـةكاني        

رة تةنها بةبَونةي كاك غيتور مةمخوري رةنطـة  ئةو ناوضانة ضارةسةر دةكرَيت؟ هةر شارَوضكةيةك، ئَيمة لَي
تةنها طوَيمان لةكَيشةكاني مـةمخور بَيـت، بـةآلم لـة خانـةقني  تـاكو سـنجار بةحةقيقـةت كيشـةيان هةيـةو           
طرفتيان هةيةو زؤر لةو شارانة، يةعين شارَيكي وةكو دوزخورماتوو ئةو هةموو خةباتةي هةية، بةآلم تـاكو  

ــة،   ــةوةي ني ــاوي خواردن ــاوي       ئَيســتا ئ ــوةي شــارةكة ئ ــةبووة، ئَيســتا ني ــةواو ن حــةتا مةشــروعي ئاوةكــةي ت
 .خواردنةوةي نية، ئايا ئةركي ئةم وةزارةتةية، ئةطةر ئةركَيس حةقة بودجةكةي زياد بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضرَو خان فةرموو
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 :بةِرَيز ضرؤ علي حةمة امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسس من لة شَيوازي موناقةشةكةيا نةقـدم زؤرة، ئـةويش ئةوةيـة كاتَيـك كـة راثـؤرتي ليذنـةكان لةطـةَل         بةِر
رَيزما بؤ راثؤرتةكانيان، كاتَيك دةخوَينرَيتةوة كةئةنةهو وةزيري موختةس لَيرة دانيشتووةو موحاكةمـةي  

ــت، بــةآلم بةراســس ئــةم راثؤرتانــة ئةبوايــة    ثَيشــرت حــةتا ثــَيش هــاتين   دةكرَيــت، يــان موحاســةبةي دةكرَي
موازةنةيش، بؤ ئيال لةكاتي موازةندا ئَيمة بريمان بكةويتةوة ئـةم خةلةالنـة؟ ثـَيش هـاتين موازةنـةيش بـا       
هةر ليذنةيةك موراقةبةي خـؤي بكردايـة، مـادام ئَيمـة حكومـةت حكومـةتي خؤمانـة، لةطـةَل حكومةتيشـا          

مة موحاوةلة بكةين بؤ ئـةوةي طةندةَلييـةكان نـةهَيلَين    خؤمان بة موتةكافئ دةزانني، ئةبَي بةهةردوو ال ئَي
و شتةكاني تر ضارة سةر بكةين، كةواتة ئَيمة هةر يةكَيك لة خَومان لة ليذنةكامنان ئةطةر موراقةبةي ئةو 
حاَلةتانة بكةين وبضني لةطةَل وةزيرةكانا قسة بكةين و خةلةلةكانيان ثَيشان بدةين و نةقدةكامنان خبةينـة  

ان، ئةو كاتة ئةوانيش ضارةسةري خؤيان دةكةن، ئَيمةيش ئةوةي خؤمان ئةمانةوَي تيـَي دةطـةين،   بةر ضاوي
نةك لةطةَل رَيزما هةموو راثؤرتَيكمان، هةموو قسةيةكمان، هةموو شتَيكمان بؤ ئةو كاتـة كَوبكةينـةوة يـان    

كةسي ثاكني و كةسـي طةنـدَل   كة موازةنة دَيت يان لة ثَيش كامريةدا ئةو قسانة بكةين ودةرخيةين كة ئَيمة 
نني، واهلل ئةطةر بَي و حكومةت ناجيح نةبَيت زةنيب ئَيمةيشي تيداية، ئةو كاتة ئَيمةيش طةندةَلني، ئةطةر 
 ينةضيةوة هؤي كَيشةكانةوة وبةراسـتةوخؤ لةطـةَل وةزارةتـةكانا حـةلي نةكـةين، نـةك تـةنها لـةثَيش ضـاو         

 .خبةين، زؤر سوثاسكامريةدا دةرخيةين، دواي ئةويش ثشت طوَيي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حامت فةرموو

 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ويستم كؤمةَلَيك خاَل باس كةم، بةآلم يةك، دواني باس كرا، تةنها لةسةر وةزارةتـي وةرزش الوان يـةك،   
ــة، بةحةقيقــةت وةزارةتــي وةرزش ال  ــةركَيكي  دوو كةليمةيــةكم هةي وان هةرضــةند وةزراةتَيكــي نوَييــة وةئ

ــة          ــة مقابةلـ ــةكان، لـ ــة رؤذنامـ ــايتةكان، لـ ــة لةسـ ــنني رؤذانـ ــة ئيبيـ ــةوة ئَيمـ ــانة، ئـ ــةر شـ ــي لةسـ قورسيشـ
تةلةفيزيؤنييةكان، الواني وآلتي ئَيمة طلةييةكي زؤريان هةية لةسـةر ضـوونة دةرةوةيـان، لةسـةر بَيكاريـان،      

خؤي ناكرَيت، بؤية مـن لـة الي خؤمـةوة بودجـةي وةزارةتـي وةرزش      لةسةر ئةوةي كةخةم خؤريان يةقةي 
الوان بةكةم دةزامن و حةقة زياتر بكريايةت بؤ ئةوةي كة بتوانن كَيشـةي الوان و طـةجني وآلتـي ئَيمـة كـةم      
بكاتةوة، دووهةم بةنيسبةتي ئةوةي راثؤرتي ليذنةي رؤشنبريي بةحةقيقةت هةمان رةئي كاك اخرم هةية، 

 .شارةت بةخاَلةكان بدرياية كاتَي كة وةرزةكة ئامادة بواية، زؤر سوثاسئةبواية ئي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو رمضان. د
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 :رضا عبدالرمحن حممد رمضان.دبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ريـةيان  ثَيشةكي دةست خؤشي لةليذنةي رؤشنبريي و ثةيوةندييةكان دةكةم  بؤ ئةو ماندوو بـوون و وردةكا 
كــة كردوويانــة، ضــونكة بــةر ضــاو روونيــةك بــوو بــؤ ئَيمــة لةبــةر ئــةوةي ئــةو كوِراســةي بودجةيــة لةبــةر   
دةستماندا نةبوو، بةراسس هةموو وةزارةتَيك و هـةموو دامودةزطايـةك كؤمـةَلَيك ضـاالكي سـابس هةيـة كـة        

زيـاتر بَيـت لـةو شـتانةي نـاوي      ديارن، مةفروزة بودجةي تةرخان كراو لةوضاالكية ديـارو بةرضـاوكراوانةدا   
ضاالكي تر، شتةكاني تـر كـة هـاتوون و ناديـارن، ئـةوةي كـة ثَيويستيشـة ثـرؤذةي نيشـتةجَيبوون، ثـرؤذةي           
ئيستيسـمارميان هـةبَي بـؤ الوان لـةوة باشـرتة كـة ئـةو خةَلكـةمان فَيـري ثـارة ثَيـدان كـردووة و تةمبـةَلمان              

بؤية دةست خؤشيان لي دةكةين وة هيـوادارين بـؤ دواتـريش     كردوون، وامان لَي كردوون هةر ضاوةِروان بن،
بةدواداضووني خؤيـان هـةبَي و لَيكَوَلينـةوةي زيـاتر و كةمكردنـةوةي طةنـدةَلي كـة دةزانـني بنـةبِرناكرَيت،          

 .بةآلم بةمةبةسس كةمكردنةوةي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زرار فةرموو

 :امني طاهربةِرَيز زرار 
 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

بةراسس من ثَيم خؤشة لةسةر سياسةتي بودجة هةندَي قسة بكةم و بـةِرَيزان طـؤيم لـي رابطـرن، ئةمشـةو      
برادةرَيكم لة هؤَلةنداوة قسةي لةطةَلما كرد كة لـة ثـؤَلي ثَينجـي عيلمـي بةيةكـةوة بـووين، دةسـت خؤشـي         

بودجةيــة، نــةك هــةر لــةناو هــةرَيمي كوردســتان    لةثةرلــةماني كوردســتان كــرد، بةراســس باســكردني ئــةو  
لةدةرةوةيش دةنطي داوةتةوة، من نازامن بؤضـي ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَيزةكان بةثةلـةن لةثةسـةند كردنـي        
بودجة؟ ئَيمة ضةند قسة لةسةر بودجة بكةين خزمةتي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانيش دةكـةين، ثَيمـي     

كــردووة، ســاَلي  15/2، 8005هةم ســَي شـةممةي مــانطي نــؤ، لةسـاَلي   راطةيانـد وتــي لةهؤَلةنــدا هـةموو ســيَ  
كردووة بودجة بَيتة نـاو ثةرلـةماني هَولةنـدا، سـةدو دوو رؤذ، سـةدو سـَي رؤذ موناقةشـةي         12/2، 8004

لةسةر دةكرَيت، ئةطةر نةيشيان تواني ثةرلةمان لةو سةدو ضةند رؤذة بودجة ثةسةند بكةن، ئةوة وةزيري 
تي ئةوةي هةية ضوار لةسةر دوازدة، كة دةكـات يـةك لةسـةر سـَي، بودجـةي هَولةنـدا سـةرف        دارايي، دةسةآل

بكات بؤ هةموو وةزارةتةكان تا ئةو كاتي كة ثةسةندي بودجةكةيان دةكـةن و بِريـاري لةسـةر دةدةن، ئيمـة     
يةكان تةواون ئةوة هةمووي شةش دانيشتنة، بؤضي راثؤرتَيك وردةكاري تَيدابيت بَي ئةوةي بزانني وردةكار

يان نا تةواون يةكسةر ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكمان هةَلدةسني و دةَلَيني ئةوة وانيـة، ئـةوة هَيـِرش كردنـة،     
بةِرَيزان خؤ ئَيمة ئةطةر لة وةزارةتَيك طةندةَلي هةبَيت بةحكومةتي رابطةيةنني، ئَيمة خزمةتي حكومـةت  

بِرَوخــي ئَيمــةش دةِرؤخــَيني، كــة واتــا ئةوانــةي و خزمــةتي ميللةتةكــةمان دةكــةين، خــؤ ئةطــةر حكومــةت 
ــدام         ــو ئةن ــة وةك ــةن، وةئَيم ــةن و موخَليســي حكومةت ــةم وآلت ــةن موخَليســي ئ ــةواو دةك ــةدوادا ضــووني ت ب
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ثةرلةماني كوردستان، ئةوانةي كة لةداراييا شـارةزاييان هةيـة، ئةوانـةي كـة بةدواداضـوونيان هةيـة، ضـةند        
وونةكةمان لةثَيناوي رؤخاندن نةبَيت، بةدواداضوونةكةمان بؤ ئةوة بَيـت  وردةكاري بكةين، بةآلم بةدوادا ض

بودجةي هةرَيمي كوردستاني ثَي دةوَلةمةند بَيت ئةوة شتيكي زؤر باشة، من لَيرةوة سوثاسي ئةو برادةرةي 
 .خؤم دةكةم لةهؤَلةندا كة ئةو زانيارانةي ثَي راطةياندم، كة ئةويش خاليد رةزايةو، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
واهلل كــاك زرار منــيش لةشــوَينَيكا ئــةو شــتةم خويندوةتــةوة، بــةآلم هــةر وآلتَيــك ئــةزمووني خــؤي هةيــة،    
تةجروبةي خؤي هةية، ئةطةر كوردستانيش ئيستقراري خؤي هةبَيت، سةرضاوةي خؤي هةبَيت، دةتـوانني،  

دووساَليش موناقةشة بكةي، زؤر موشـكيلة   ئةطةر موستةقر بَين و دةوَلةت بني، لةمانطي شةشيش بودجةي
نية تؤ خوتةيةكة دايدةنةيت، مةعاشةكانت ديارة، ميالكاتت ديارة، ثِرؤذةكانت كة داي دةنةيت ديارة، بةآلم 
ــي         ــةنها خؤمــان لَي ــةي خؤمــان ت ــةوة تةجروب ــةر ئ ــدا وةزمنــان ضــَونة، لةب ئَيمــة خؤمــان دةزانــني لةعَيراق

ناتوانني تةجروبةي دونيا بَيـنني، زؤر جـار مـةقالَيك دةنووسـرَيت دةَلَيـت       تَيدةطةين، لةبةر رؤشنايي دونيا
لةثةرلـةماني سـويدي وايـة، بـؤ ئَيــوة وانـني؟ يـةكَيكي تـر دَيـت دةنووســَيت ئـةَلمانيا وايـة بـؤ ئيـوة وانــني؟             

تَيـك  يةكَيكي تر دَيت دةنووسَيت هؤَلةندا وايـة بـؤ ئيـوة وانـني؟ ئَيمـة حةزئةكـةين ئيسـتييتادة لـة هـةر وآل         
بكةين، بةآلم ناتوانني باز بدةين لةسةر واقيعي خؤمان، واقيعي خؤمان تةجروبةيـةكي تايبةتـة، سـارا خـان     

 .فةرموو
 :ثريَوت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هــةردوو وةزارةتــي رؤشــنبريي و وةرزشــي الوان لــةو ثةرلةمانــة كــة ياســاكانيان دةرهــات بةشــَيكي طرنطيــان   

كرابــوو لةئاماجنــةكانيان كــة هوشــياركردةوة بَيــت، بــةآلم ئَيمــة تَيبــيين دةكــةين بــارودوخَيكي زؤر تــةرخان 
ســةخت هةيــة لةكوردســتان بــؤ كَيشــة كؤمةآليةتييــةكان بةتايبــةتي كَيشــةي ذنــان كةثَيويســس بــة هوشــيار  

ةوةي ئةو توَيذة كردنةوةيةكي زؤر هةية، من وا دةبينم كة جَيدةسس ئةو وةزارةتة دةرهةقي هوشيار كردن
كة كةم و كوِري تَيداية، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كة هةم ئـةو دوو وةزارةتـة لةاليـةكي كـةوة لةبودجـةي      
تةكميلي هةرَيمي كوردستان بِرَيكي ديـاري كـراو تـةرخان بكرَيـت بـؤ مةسـةلةي ذنـان، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة           

هةرَيميان هةية بـؤ كاروبـاري ذنـان، بـةآلم بةداخـةوة       دةزانني ذنان وةزارةتي تايبةتي خؤيان نية، وةزارةتي
ئةطةر وةزارةتيان هةبواية لةوانةية بودجةيةكي زياتر بؤ ئةو مةسةلةية تةرخان بكرايـة، لةبـةر ئـةوة مـن     
لَيرة بة ثَيويسس دةزامن كة طرنطي زياتر بةو بوارة بدرَيت، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووهةم، ثشتيواني لـة  

ذنةي رؤشنبريي و ثةيوةندَييةكان دةكةين بةتايبةتي ئةو خاَلةي كة بـاس لـة بـةفرِيَوداني ثـارةو     راثؤرتي لي
بودجةي وةزارةتةكة دةكرَيت لة ئاهةنط وفيستيظاَل، ئَيمة ناتوانني بَلَيني طرنطنني ئةوانة، بةآلم ثَيويسـس  

و وةزارةتانــة بــةو شــَيوة بــة ضــاو بةسةرخشــاندنةوة هةيــة، هيــوا خوازبــووم كــة زؤربــةي راثؤرتــةكاني ئــة  
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وردةكاري تَيدابوايةو زؤر ئاسايية كـة ثةرلـةمان بةدواداضـووني هـةبَي بـةدواي بودجـةي وةزراةتـةكان، زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ثري خدر فةرموو

 :خليل سليمان خضربةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة وكةييتامن طةلةك دهَيت كة كاك ئارَيز خؤ ماندوكر ثَي ذمارة ض و ئةز خَوم ئةندامَيكي ليذنةي رؤشنبريمي
ثَي بابةتا ض، بةس بريا  من هات تة ئيمزا نةكردية وةكـو دوو نامـة وي فةرقـة، ئـةو ثَيـت طـةِرَيت و دظَيـت        
زانياريا كؤمكةتن، وة ئةم ذي لطةل بـةس هـةر تشـتةكي، ئاخظتنـةكي وةخـس خـؤي هـةي، سـَي وةزارةتَيـت          

زارةتة روشنبريية، كة ضةند سةنتةرَيت روشنبريي وسنتةرَيت رَيكخراوي سظيل ثَيظةت طرَيداينـة  طرنط، وة
،وةزارةتا وةرزش والوانا كةرتي الوان كة ثاشا رؤذا ميللةتي مة  بـو وان رَيطردايـة، لةسـةر سـنطَي وا نطرَيـدا      

ذ هةرَيمَي كوردسـتانَي، ئةطـةر ئـةم     ةوةزارةتا  دةظةرَيت  ظةقةتياي ثشتةظاني لَي بكةين، يادي وةزارةتَي سَي
بودجايا بِرين ثرسيارمن بَو جةنابَي وةزيرَي ثالندانان هةية ئةرَى ئـةركي ئـةو وةزارةتـة تـةنَي هـةر ئـةوة       

يــــان ذي وةك حكومــــةتا تــــةنطا ظيايــــة طــــةل حكومــــةتا هــــةرَيما كوردســــتانَي  170دوا ضــــوونا مــــاددا 
ــة وا   ــةروثَيتظيت بكطهيت ــةتطوزاريا زؤر ف ــتانَي، ئةطــةر وةك     كوخزم ــةتياي ذ كوردس ــتا ظةق ن دةظــةرَيت ثش

حكومةتا تةنطاظياية بو دجياي طةلةكا كَيمـة، دَيينـة سـةر خـاآل خـؤ وةك لَيـذنا رؤشـنبريي، ئـةم طـةل كـاك           
ئارَيزن بس وةكي جةنابَي تة، ئةركَي مة وةك ئةنـدامي ثةرلـةماني ديـارة، دوو ضـونا بضـينة وةزارةتـا طـةل        

تـــا ثةيوةنديـــدار ثــةروةردة، طـــةل وةزارةتـــا رؤشـــنبريي روونــني طـــةل وةزارةتـــا خـــَو   وان روويــنني وةزارة 
نةدانووسانا جيان بني ظان كَيماسيا، طةل وان ثرسـيار بكـةين ثرسـيارَيت ِرةوانـة، لينـة جَيـوان هـرية بـوون،         

بــذين دةبوايــة طــةل وا رَيــنني، ئةطــةر دةنــط مةظــة نــةهاتن ئــةم ذي ســةرؤكاتيا ثةرلــةمانَي داخــواز كــةين،  
وةزيري وةرزش والوان بال بهَيتة ثةرلـةماني، بومـة دةعـوةت بكةنـة ثةرلـةماني، وةزيـري رؤشـنبريي بومـة         
دةعوةت كةنة ثةرلـةماني، مةطةلـةك ثِرسـيار ذي هةينـة ئـةم ظـي رةنطـي ئـةظ  راثؤرتـة ئيمـزا نـةكر ، زؤر            

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك هيوا فةرموو

 :محدبةِرَيز هيوا صابر ا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

استيا من هةر لةثَيشرت راو بؤضووني خؤم لةبارةي بودجة وتووة، بةآلم ئيرت ناضارين قسة بكةين، ئاماذة لةِر
بة ئةركي ثةرلةمانتار كرا، ئةركي ثةرلةمانتار ئةوةية لةسةر ئةم قةزيانة قسـة بكـات، ئـةركي ثةرلـةمانتار     

سةرَوكي بةسةريا ئيمال دةكريت جَي بةجَي بكرَيت، من دةست خؤشي لـةو  كاديرَيكي حيزبي نية، ئةوةي لة
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راثؤرتة دةكةم، وابزامن لة زؤربةي ئةو راثؤرتانةي كةثَيشرت طَوَيبيسس بووين وردتر بوو، هةرضةند شـةرح  
بؤضووني خؤيشـي هةيـة، مـاظي خؤيـةتي دةري برِبَيـت، سـَيهةم مـن لَيـرة طرفتةكـة لـةوة ئـةبَينم بـةِرَيز              و
ةرؤكي ثةرلةمان بؤية ئةم راثؤرتانة لةوانةية بؤ ئَيمة موستةفيز بَيت، ضونكة قةرارة ئَيمـة سـةآلحيةتي   س

ــو           ــةوة وةك ــوو ئ ــة ئةســآل ثَيويســت ب ــةآلم ل ــراوة، ب ــاري ك ــة دي ــة ك ــة نَي ــةو رَيذانةمان ــاريكردني ئ دةســت ك
دجـةي فـالن وةزارةت ئةوةيـة    موقتةرحَيكي وةزارةتي دارايي بَيتة بةردةسس ثةرلةمان بَلي خةملَينراوي بؤ

ثةرلةمان راي ضية؟ ليذنةكان قسةي لةسةر بكةن، لةسةر ئةجنامي ئةوة بِرياري لةسةر بدرَيت، بـةآلم ئَيـوة   
ئَيستا بِريارتان داوة، ئَيمـة لةبازنةيـةكي داخـراوا موناقةشـةمان ثـَي دةكـةن و دوايـي دةضـَيتة سـةر ئـةوةي           

 .ثؤرتي ليذنةكان هيض واتايةكي نامَينيتكةبِريار دراوة، بؤية لَيرة مةسةلةن را
جةنابتان بة طـوَيرةي ياسـاي موتـةبع لةثةِرلـةمانا، هـةر ضـةند ثةرلـةمانتارَيك        ، بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داواي كرد ثَيويستة خبرَيتة بةر باسةوةو دةنطي بؤ وةربطريَيت، ئَيمة ضةند ثةرلـةمانتارَيك داواي ئـةوةمان   
يري ثةيوةندي دار لة هةنـدَي وآلتـا سـةرؤكي حومةتةكـة دَيـت، جَيطرةكـةي دَيـت،        كردووة كة ثَيويستة وةز

بابـةتي بودجـة دةسـت خبةينـة      ئةمانةوَي بيكةيةنة ويستطةيةك لـة ئَيمة نامانةوي ئةم ياساية تَيثةِرَينني، 
وآلتانـا   م كَيشـةكاني ةسةر هةندَي بواري طةندةَلي، رَيطة لة طةندةَلي بطرين، طـةورة تـرين مةترسـي لةبـةرد    

 .تةنها طةندةَلية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك هيوا دوَييَن شةرمحان كرد لةنيزامي داخيليماندا نية هةموو وةزيرةكان حازر بن لَيرة، تـةنها وةزيـري   
دارايي و ئابوورية، بةآلم هـةر تيكـرار دةكةيتـةوة، مـن جـارَيكي تـر تةئكيـد دةكةمـةوة و تةماشـاي نيزامـي           

خيلي خؤمان دةكةم، ئةوةتا نووسراوة موازةنة دَيتـة ثةرلـةمان بيدايـةتي تشـريين يةكـةم، ثـَيش كَوتـايي        دا
موازةنة دةدرَيتة ليذنةي مالي و ئيقتيسـادي وة مةشـروعي قـانوني موازةنـةي عامـة،      : ساَل، ئةوة يةك، دوو

نـة و لـةماوةي سـي روذدا لـةو     مادةيةكي تر دةَليت ليذنةي مالي راثَورتي خـؤي دةنووسـَيت دةربـارةي موازة   
رؤذةي كةبؤي دَيت، مادةي دواتر دةَلَيت بؤ هةر ليذنةيةك هةية موالحةزاتي خؤي لةسةر ئـةو بةشـةي كـة    
ثةيوةنديدارة ثَيي بدات وةكو ئَيستا دةيكةين كة ئيختيساسـي خؤيـةتي بـؤ ئـةوةي بيداتـة ليذنـةي دارايـي،        

ؤ ضَي ئةوة نةكراوة لةبةر ئـةوةي طؤِرانكـاري بةسـةردا هـات،     بةآلم ئَيمة ومتان و دوَينَييش شةرمحان كرد ب
لةبةر ئةوةي ميزانيةي تةكميلي هات، راثؤرتيان نووسيبوو،  فريا نةدةكةوتني راوةستني جارَيكي تر بيست 
رؤذي تر جارَيكي كة كَوبووينةوة، خستمانة ئَيرة، ئةوة ثشتطريي داواكاريةكةي تـؤ زيـاتر دةكـات، لـةجياتي     

و تةفسيالتة لةليذنةكة باس بكةن، بَين لَيرة بَلَين بَي موناقةشة بِروات، ئَيمـة تةفسـيالمتان لَيـرة    ئةو هةمو
داوة ولَيرة موناقةشة كراوة، بةآلم تةنها ئـةو داوا كاريـةت كـة وةزيـر بَيتـة ئيٍِـرة، شـس وا نيـة، كـاك غيتـور           

 .فةرموو
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 :سعيد مةمخوريطاهر بةِرَيز غيتور 

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
بةنيسبةت ئامادة بووني وةزيرة ثةيوةنديدارةكان، بةراسس بةرةئيي منيش ئيجاب ناكات ئامـادة بـن لةبـةر    
ئـةوةي وةزيـري ثالنــدانان لَيـرة وجــودي هةيـة و ئامادةيـة لــة دانيشـتنةكة و ليذنــة تايبـةت مةنــدةكانيش        

سـةرنج و ثَيشـنيارانة كـؤ بكةنـةوة بـؤ      هةموويان ئامادةن، ئةو ليذنة تايبةمتةندانةي ثةرلةمان دةبَيت ئةو 
بةدواداضــووني ئيشــوكارةكاني خؤيــان وســةرؤكايةتي ئاكاداربكةنــةوة كــة ئــةو نيقاشــانة كــراوة بــة داوكــاري  
ثةرلةمانتاران بووة، بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي ئـةو كارانـة، ئـةوة وةكـو تَيبينيـةك، بـؤ ئيشـةكاني تـريش مـن              

بةراســس لةبــةر ئــةوةي ئــةو مةنتقةيــة زؤر زؤر مةغــدورة، دَيمــةوة ســةر مةنتقــةي مــةمخور جــارَيكي تــر 
بةنيسبةت وةزارةتي رؤشنبريي من ثَيشنيار دةكةم هةرضـةند مـن هـةقم لـة كـةمي و زؤري بودجةكـة نيـة        
لةبةر ئةوةي بةِرَيز وةزيري دارايي راثَورتةكـةي خوَينـدةوة لـةراثؤرتي وةزارةتـي دارايـي هـةموو شـتةكاني        

كة دانراوة بؤ وةزارةتةكان، تةنها من ئةوة دةخةمـة روو كـة ئـةو ئةولةوياتانـة      وو و ئةو بودجةيشةِرتخس
هةية، ئةو كارانة هةية دةبَيت طرنطي ثَي بدرَيت، مةسةلةن لة مةمخور تـا ئَيسـتاكة هَوَلَيـك نيـة بـؤ كـؤرو       

وةزارةتـي   كَوبوونةوةكان، بؤ ضاالكي هونةري، بؤ ضاالكي رؤشنبريي، من ثَيشنياري ئةوة دةكـةم لةبودجـةي  
رؤشــنبريي بِريــك تــةرخان بكرَيــت، كَومةَلطايــةكي هونــةري بــةهؤَلَيكي طــةورةي هونــةري و رؤشنبرييشــةوة  

وة كتيبخانــةي طشــس لةمــةمخور نــةماوة،  1221لةمــةمخور درةســت بكرَيــت و، لةهــةمان كاتــدا لــة ســاَلي  
ةتي عَيراقـي رووخـاو هاتـةوة    لةكاتي راثةِرين دواي ئةوةي كة بةرةي كوردستاني لة ناوضـةكة نـةما، حكومـ   

ناوضةكة، كتيبخانةي تاآلن كرد، زؤر بةي دةزطاطاني تري مةمخوريشيان تـاآلن كـرد، تـا ئَيسـتاش كتيبخانـة      
دانةمةزراوةتــةوة، بؤيــة ثَيويســس بــة دامةزرانــدني كتيبخانــةي طشــتية لةمــةمخور، بةنيســبةت وةزارةتــي   

رني وةرزشـي لـةو شـارة دروسـتبكرَيت وة لةهـةمان كاتـدا       وةرزش والوانيش، من داوا كارم ياريطايةكي مـؤديَ 
مةلةوانطايةكي هةبَيت، ضونكة كة لةو روانطةيةيش و هيضي بؤ نةكراوة لةو رووةوة، بةنيسـبةت وةزارةتـي   
ناوضةكاني دةرةوةي كوردستانيش بةراسس ئةو بودجةيةي كة بؤي ترخان كـراوة هةقـة هةنـدَيك ثـرؤذةي     

ت بَو طوندةكان لةو بِرة ثارةي ئةو وةزارةتة تةرخان بكرَيت و ئيهتيمامي تـةواو  ئةطةر كاتيش بَيت بةتايبة
بـــةو ناوضـــانة بـــدرَيت، لةبـــةر ئـــةوةي وةك ومت مـــن مـــةمخور وةكـــو شـــوَينَيكي كوردســـتان و هــــةر           
ثةرلةمانتارَيكيش ئةلَيرة كة خةَلكي شوَينَيكة دةبَي ئَيمة هةوَل بـدةين هـةر كـةس طرفتـةكاني ناوضـةكةي      

 .اتة روو، بؤ ئةوةي بةدواي ضارةسةري و بةدواي دابينكردني ثَيداويستةكانيانة بني، زؤر سوثاسخؤي خب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك هيوا فةرموو
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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مان و ســومعةتي حةزةكـةم ئـةم شـتانة ئيجـابي وةربطـرن، واهلل مـن دييتـاع لـة ثةرلـةمان و مـةوقيعي ثةرلـة           
ثةرلةمانتاران دةكةم، جؤريك ناعةدالةتي دةبينم لةشَيوازي خيتابةكةدا، ئَيمة هةَلدةسني جةنابتان الئيحـة  
ئَيمة دةرئةهَينن، بةطوَيرةي الئيحة ثةيوةستم دةكةن، سوثاست دةكةم، من ئةبَي ملكةضي الئيحة مب، بةآلم 

بـؤ باسـي ئـةم بودجـة لـةكوَيي دنيايـة بودجةيـةك هـاتيَب         لةدنيا نية با ئَيمة ليذنةيةكي تـةحكيمي بَيـنني   
قةراري موسبةقي لةسةر درابَيت، لةبةر ئةوة هةموو شتةكان ثؤضـةَل دةبَيـت، لةبـةر ئـةوة مـن داوا دةكـةم       
ئةم مةوزوعة با ليذنةيةك بَيت لةبودجة شارةزايي هـةبَيت، قـةرارَيكي موسـبةق بَيتـة ثةرلةمانـةوة بَلَيـت       

ــةمانتاران مون ــك هــةر          ثةرل ــةخؤي كةروَيش ــةني ئ ــابرا وةت ــت، ك ــةوةيش بَي ــةبَي ئ ــةر ئ ــةن، ه ــةي بك اقةش
كةرويشكمان هةية، ناخؤي كةروَيشك هـةر كةروَيشـك هةيـة، لةبـةر ئـةوة مـن ئيعـترياز ئةكـةم لةسـةر ئـةم           

 .شَيوازة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعية، وةكو ماظَيكي ئةندام  تؤ حةقي خؤتة ئيعترياز بكةي، حةقي خؤتة دةنطيش نةدةي، ئةوة حةقَيكي
ثةرلةمان بؤت هةيـة رةئـي خـؤت بَلَييـت، بـؤت هةيـة ئيعـترياز بطريـت، بـؤت هةيـة دذي بَيـت، بـؤت هةيـة              
تةئييديشي بكةي، بةآلم بؤشت نية تؤ رةئَيكت هةية بتةوَي رةئيةكةت فةرز بكةي لةسـةرمان، تـاكو ئَيسـتا    

نةكرد بؤ ئةوةي تةئجيل بكرَيت، ئةطـةر ئَيسـتاش كةسـَيك    كة هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان تةئيدي جةنابس 
هةية لةئةنداماني ثةرلةمان تةئيدي ئةوة دةكات بودجة تةئجيل بكرَيت، وةزير بة وةزيـر بـانطي بكـةن بـا     
دوو كةس قسة بكات، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنط دانةوة، ئَيمة ضوار، ثَيـنج رؤذة موناقةشـةي دةكـةين، تـةنها     

ــت  ــة       جــةنابت وا دةلَيي ــت دةبَيت ــةر جــةنابت، ئةطــةر دوو، ســَي كــةس بَلَي ــةنها لةب ــاتوامن ت ــةوة ن ــةر ئ ، لةب
موناقةشة، كةسَيك تةئييدي نةكرد بَلَيت واهلل ئَيمة دةمانةوَي وةزيري تايبةمتةند بَيت، با دوا بكةوين و بـا  

وا كاري ئَيوة كؤمةَلَيك موناقةشةي نةكةين، دواييش زوَلمَيكي طةورة دةكةي لةئَيمة، ئَيمة لةبةر رؤشنايي دا
قــةرارمان دا لةســةر قانونةكــة، كؤمــةَلَيك قــةراراتي بامشــان دا لةبةرذةوةنــدي طةلــدابوو، ســولظةي عــةقارة،  

ةي فةرمانبةرانــة، ضــاكردني مووضــةي خانةنيشــينة، رووبةروونــةوةي وشــكة ســاَلية،   ضــوومضــاكردنةوةي 
ة، كؤمـةَلَيك شـس تـرة، يـةعين ئَيمـة بامسـان       راثؤرت تةقديم كردني وةزارةتـي دارايـي شـةش مـانط جارَيكـ     

تايبةتي خؤي هةبَيت، ئةمانة هةمووي تـؤ كةئةنـةهو هـيض     داد وةري ميزانتيةكردووة، ثَيشرتيش سوَلتةي 
نةكراوة، هةموو جار تؤ بـةتاقي تـةنها ئـةوة دوو جـارة، سـَي جـارة ئةتـةوَي رةئيةكـةت فـةرز بكةيتـة سـةر            

 .ةسةر ئَيمة دةيكةيت، كاك فتاح فةرمووئَيمة، واهلل ئةوة زؤر زوَلمة ل
 :نديبةِرَيز فتاح عبداهلل نقشب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم وايةى شَيوازي موناقةشةكةمان دؤَينَييش عةرزم كرد لةناو ئةو جةلسةية زؤر بةتَيكةَلي ئـةيبينم،  
ــةماني بــ        ــداماني ثةرل ــةي ئةن ــدَي موداخةل ــة هةن ــةم ل ــةور ئةك ــن وا تةس ــة  جــارَي م ــةما ئَيم ةِرَيز  كةئةن

ثةرلةمانَيكي موعارةزةين، ئةو حكومةتةي كة ئَيمـة هةمانـة ثَيـك هـاتووة لـةو ثَيكهاتانـةي نـاو ثةرلـةمانا،         
حةقة ئَيمة هةر هةموومان ئةطةر طةندةَليمان هةية، بةحةقيقةت هةمانة، بـةآلم طةندةَليـةكي عـام هةيـة،     
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بةشَيوازي موناقةشة لةدونيادا دةنط بداتةوة لةسـاَلحي ئَيمـة   با ئةو طةندةَليانة ثةجنةي خبةينة سةر، نةك 
 .نية، ثَيم واية شَيوازةكة بطؤِرين باشة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :هةركي زؤؤب بةِرَيز سةردار صباح 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ات جــةنابت، يــةعين بــةثَيي ثــةيِرةوي نــاوخَو و مــن نوقتةيــةكي نيــزاميم هةيــة لةســةر ســةرؤكايةتي، بيــز
ئةعرايف ثةرلةماني، ئةنداماني ثةرلةمان كة داواي طيتتوطـؤ دةكـةن ناويـان دةنووسـرَيت، ثـاش نـاو نووسـني        
حةق نية جارَيكي تر مةجال بدرَيت، يةعين من موالحةزةم كـردووة ئةنـدام بةرلةمانـةكامنان لةسـةر يـةك      

 .، زؤر سوثاسبابةت دوو، سَي جار قسة ئةكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةي دةكات و ئيلحـاح دةكـات بـؤ ئـةوةي     يكراري داوات واهلل ئةم جارة بوو كاك هيوا بؤ، ئةويش لةبةر ئةوةي
الي هــةمووتان روون بَيــت، ئــةو ئيلحــاح كردنــة فةقــةت هــني ئــةو بــووة، كةســَيكي تــري ئةنــدام ثةرلــةمان   

تـةوة، مـةجبور بـووم روو بـةرووي بةكةمـةوة و قسةيشـي بـدةمَي،        تةئكيدي لةسةر قسة كـاني ئـةو نةكردوَ  
 .قسةيش بكات، كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضــةند بــةناوي نوقتــةي نيزاميــةوة كــاك فتــاح هةنــدَي لةقســةكامني روون كــردةوة، مــن ئةمــةوَي روون 
هةموومان ئةم حكومةتـةمان دروسـت كـردووة، حكومـةت حكومـةتي اليـةك نيـة،         كردنةوةيةك بدةم، ئَيمة

حكومةتي هةموومانة، بة هَيزكردني ئةركي هةموومانة، يةعين ئةوة نية يةكَيك خؤي بكات بـة مـودافيعي   
حكومةت و يةكَيك موعارةزة بَيت، هةموومان شةريكني لةو حكومةتةدا كة رةخةنيشي لَي دةطرين بؤ ئةوة 

ووخَينني يان خوا نة خواسة ئيسائةي ثَيبكةين، بؤ ئةوةية بةهَيزي بكةين، يةعين ئةم موناقةشـانة  نية برِي
لةمةسَلةحةتي حكومةتدايـة، ئةطـةر حكومـةت ئيشـي بـاش بكـات و خـةَلك لَيـي رازي بَيـت لةمةسـَلةحةتي           

يــةك هةيــة ئــةم حكومــةت و ئَيمةدايــة، ئَيمــة بــؤ ئــةوة موناقةشــة دةكــةين، بــؤ ئــةوةي ئةطــةر كــةم و كورت
ــت، ئَيمــة لةموناقةشــةكاني حةفتــةي ثَيشــوومان بةسوثاســةوة     حكومةتــة بــةهَيزبَي و خــةَلك لَيــي رازي بَي
حكومةت و وةزارةتي دارايي وبراي وةزيري هةرَيم بؤكاروباري دارايي و وةزيري ثالندانان بةئَيشةكانيانةوة 

دووة وهـةمووي لةسـةر ثَيشـنيارو داواكـاري     ضوونةتةوة وكؤمةَلَي دةست كةوتي زؤر طرنطيـان ثَيشـكةش كـر   
ئةنداماني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي بووة، كة ئةمة دةست كةوتَيكة ئَيمة كردوومانة، ثةرلةمان كردوويـةتي  
بؤ ئةوةي حكومةت ثَيي بةهَيز بَيت، خةَلك لَيي رازي بَيت، ئةبَيت ئَيمة بةو روحيةتة ئةم رةخنانة قةبؤَل 

حكومةت لةئاسس داواكاري وثَيشنيارةكاني خةَلكدا بَيت، ناكرَيت ئَيمة ئةطـةر قسـة    بكةين، ئَيمة ئةمانةوَي
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بكةين بؤ ئةوة بَيت برِيووخَينني، وةكو باسم كرد ئَيمة هةموومان شةرَيكني لةو حكومةتة، ئةم مةسـةلةية  
ور ئةكـةم وابَيـت   كة هةية لة وةزارةتي رؤشنبريي، من ثَيم واية لة زؤر وةزارةتي ترَيش واية، يةعين تةسـة 

ئةمة وةكو ئيشارةتي ثَيدرا ئةمة بةهةدةربردني ئةو بودجةية، ئةو بودجة زؤرةية كة دَيتة هةرَيمي ئَيمة، 
كة لة بودجةي زؤر وآلتاني دةرهاوسَي زؤر ترة، كة بة داخةوة لةبةر بةهةدةربردني بةم شَيوة لةهةندَي لة 

ةي ئاو و كَيشةي سووتةمةني ثَي ضارةسةر بكةين، كة ئةكرَيت وةزارةتةكانا ناتوانني كَيشةي ئاوةِروو و كَيش
ثَيــي بكــةين ئةطــةر بــةم شــَيوةية هةدةرنــةبرَيت، راســتة ئةمــة، ئــةم مةســةلةية وارؤيشــتةوة، رةنطــة ئةمــة 
ثَيويسـس بـةوة هـةبَيت ئاليـةتَيكي تـازة بدوزينـةوة ثَيويسـس بـةوة بَيـت ئـةو ثـةيِرةوةي خؤمـان بطـؤِرين،              

َيكي كة هةية كة ئَيمة لةسـاَلي داهـاتوودا كـةوةزيري ثةَيوةنديـدار لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي        ثَيويسس بة شت
دائةنيشَي ليذنةي ثةرلةمانيش دابنيشـي، بـؤ ئـةوةي بـةم شـَيوةية ثـارةي بودجـة بةهـةدةر نـةدرَيت، بؤيـة           

خبـةين، شـةرت نيـة    ئةبَيت ئاليةتَيكي تازة بدَوزينةوة، بؤ ئـةوةي بتـوانني بةشـَيوةيةك بودجةكـةمان رَيـك      
هةر وةزارةتَيك داواي بودجةي زؤري كرد بؤي دابنرَيت، وةك هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان باسيان كـرد  
هةموو ليذنةيةك بَلَيت ثَيويستة بودجةي ئةم وةزارةتة زياد بكرَيت، بؤي زيا بكرَيت، ئةبَيت هةندَيكي كةم 

ةروةردةي ثـَي زيـاد كـةين، يـةعين ئاليـةتَيك بدَوزينـةوة       كةينةوة هني وةزارةتي كارباو هـني شـارةواني و ثـ   
ساَلَيكي كة حكومةت بةرضاوي ئةطرَيت، جارَيكي كة % 100ئةمة رَيك خةين، ئةم تةوسياتانة من تةئكيدم 

بودجةكة بةشَيوةيةكي باشرت دائةِريذَيتةوة كة لةئاسـس داوا كاريـةكاني خةَلكـدا ئـةبَيت، بؤيـة وا ثَيويسـتة       
اَل لةمانطي يازدة بَيت، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة باشـرت لةسـةري دابنيشـني، ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان         بودجةي ئةمس

لةطةَل وةزيرة ثةيوةنديدارةكان ولةطةَل وةزارةتي هةرَيم و وةزارةتي دارايي ئةو كاتة ئةبَيتة يةك وةزارةت، 
كاري و ثَيشنيارةي كؤمةآلني داوا يمان دةبَيت موناقةشةي بكةن بةشَيوةيةك ئةوييةعين يةك وةزارةتي دارا

 .اتةوة كةبةبةهَيزكردني حكومةت و ئَيمةيش، زؤر سوثاسكبن ووخةَلك ر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قســةكانت بةجَييــة، ئَيســتا ئَيمــة ســَي ســاَلمان بةســةردا ضــووة، هــةموومان ئــةزموومنان زيــاترة، خيربةمــان   
بؤ هةمواركردني، ض موقتـةرحَيكتان هـةبو لـة ضـةند      وةرطرتووة، ثةيِرةوي ناؤخومشان ثِرؤذةيةكمان هةية

حةفتةي داهاتوو دةخيةينة بةردةمتان و ئةطةر موافةقةتان كرد بةثَيي ئةو ثةَيرةوة دةِرَويـن، بـةآلم ئَيسـتا    
 .فةرموو عثمانكاك . ناتوانني لَيي جيابينةوة

 :امحد محة امني عثمانبةِرَيز  
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر ضاودَيرَيكي شارةزا لةزانسس بودجة تةماشاكات، تةماشاي بودجةي هةرَيمي كوردستان كات، بةراسس ئةطة
ناهاوسةنطيةكي تيدا ئةبينَيت، ئَيمة بودجة لةكوردسـتان ديـاري دةكـةين كـة لـة جةلةسـاتةكاني رابـردووي        

ان و هةَلةجبـةي  ثةرلةمان و بةردةوام لة زةييَن هةر يةك لة ئةنـداماني ثةرلـةمان بـاس لـة ناوضـةي طـةرمي      
شـةهيدو بـاقي ئــةو ناوضـانةي تـةواو وَيــران بـوون و كارةسـاتي طــةورةيان تَيـدا رووي داوة، لـةوةدوا ئةطــةر         
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زانسـتَيةكي شـارةزا لـة بودجـة تةماشــاكات ناهاوسـةنطي لـةوةدا دةبَينَيـت، جــا مـن ثرسـيارةكةم لَيـرة دايــة،           
ــةور      ــةت و ط ــة ئةهمي ــت ك ــاريش ناكرَي ــت و ئينك ــةلةن ناكرَي ــي   مةس ــنبريي ودةورو رَوَل ــي رؤش ةيي وةزارةت
ثـةجناو شـةش مليـارو نـؤ سـةدو      ( 55247)لةخزمةت كردندا، بةآلم ئةو بودجةيةي كـةبؤي ديـاري كـراوة    

دةكات، بةآلم ئةوةي بؤ وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن % 1,8حةفتاو ضوار مليؤن دينار، كة لة 
، تةقريبـةن  % 1,32نةوةت و ثَينض مليؤن دينار كة دةكـات لـة    شةست و دوو مليارو( 58025)دابينكراوة 

شةش ملياري فةرقة، يةعين مةبةستم ئةوةية بودجةي ئةم ساَل ناهاوسـةنطييةكةي لةوةدايـة ئةولةويـةتي    
تَيــدا ديــاري نــةكراوة، ئةولةويــةت لــةوة ديــاري نــةكراوة مةســةلةن وةزارةتَيكــي وةكــو ئاوةدانكردنــةوة           

تا هةزاران خةَلكي كوردسـتان وشـوَينة وَيـران كراوةكـان، مةسـةلةن خـةون و خـةياَلي        ونيشتةجَي كردن ئَيس
خؤيان بةستوةتةوة دياري كردنـي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان، بـؤ ئـةو وةزاراتانـةي كـةوا بودجـةيان بـؤ           
ي دياري دةكرَيت، ئاية لَيرةدا نـةبووني ئـةو لةويـةت مةسـةلةن وةخـس كـةدياري دةكرَيـت، يـةعين وةزارةتـ         
رؤشنبريي لةطةَل وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة شةش ملياري تةقريبـةن فةرقـة، ئايـا ئـةوة ناهاوسـةنطي نيـة و       

رضـاو  بةنةبووني ئةو ئةولةويةتة نابَي وةزارةتي دارايي بةاليةني كةمةوة بـؤ سـاَلي ئاينـدة بةئةهميـةتي لة    
 .بطرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري فةرموو. كاك د
 :بةِرَيز نوري مجيل تاَلةباني 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةر وةكو ئاطادارن كةوا هةميشة موداخةلةكامن زؤر كورتة، بـةآلم هيـوادرام ئـةمِرَو تؤزَيـك رَيطـةم ثَيبـدةن       
كةوا هةندَيك رووناكي خبةمة سةر ئةو خاَلةي كةوا ئةمِرَو زؤر باسي لةسةر كرا بؤ شَيوةي تـاوتوَي كردنـي   

جةي هةرَيمي كوردستان، لة هةموو والتاني دميوكراتيدا لةكاتي هةَلبذاردنا ئـةو حيـزب و كؤمةَلطايانـة،    بود
ئةو طروثانةي كةوا بةشداري لةهةَلبذاردن ئةكةن، كؤمةَلَيك كةوا هةوَلبدةن كة ئةو خةَلكة قةناعةت بكةن 

ن ئـةو حيزبانـةي كـةوا بةشـي زؤري     بؤ ئةوةي دةنطيان ثَي بدةن، لة ئاكـامي هةَلبذاردنـدا ئـةو حيزبـةي يـا     
ــت،         ــوَي دروســت بكرَي ــةي ن ــت كــةوا كابين ــَي دةكرَي ــان ل ــدا داواي ــةناو ثةرلةمان ــنن ل دةنطــةكان بةدةســت دَي
حكومةتيش ناضار دةبَيت كـةوا ثَروطرامَيـك خباتـة بةردةسـت، واتـا بةرنامـةي كـاركردني لـةو مـاوةي كـةوا           

ي ئـةم  83ةجَي دةكرَيت لةرَيطةي بودجةوة، هـةر وةكـو لـة    لةسةر كاردا ئةبَيت، ئةو بةرنامةية ضؤن جَي ب
بودجـة بةقـةت ثِرَوسـةي متمانـةدان بـة حكومـةت طرنطـة، ضـونكة          ثِرَوسةي تاوتوَييمانطةدا ئةلَيرةدا ومت 

هةموو ساَلَيك كةوا بودجةي ئةو حكومةتة دةخرَيتة بةردةم ثةرلةمان، ثَيويستة ئةنداماني ثةرلةمان مـايف  
بـةجَي كـردووة،   ةوة، ئـةو حكومةتـة لـةو بةرنامـة ضـي جيَ     بتوانن لةهةموو رووةكان بثَيضن ئةوةيان هةبَيت

تا ثَيكــةوة بــة هاوكــاري يةكــةوة بتــوانن ئيشــةكانيان جــَي   ةة هــضــي جَيبــةجَي نــةكردوة، وهَويــةكاني ضــي 
ناكـات بضـي   بةجَيبكةن، كاك زرارو جةنابتيش ئاماذةتان بؤ ئةوة كرد كةوا لةهؤَلةنداوة واي وتوة، ثَيويست 



 103 

مـن خوَينـدكاربوم لـة كؤلَيـذي      1252يدا ثـَيش سـاَلي   تبؤ هؤلةندا، بـةآلم لةسـةر دةمـي حكومـةتي ثاشـاية     
حقوق لة بةغدا، تةنها كؤمةَلَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان كة ئةوانةي ثَييان دةوترا موافض، قةت قسةيان نـة  

ك راو بؤضووني خَويان دةخسـتة بةردةسـس   دةكرد، ضةند ئةندام ثةرلةمانَيك بة دوورو درَيذي ضةند رؤذَي
ثةرلةمان ورؤذي دووهةم ئَيمة خوَيندكاربووين ئةضووين رؤذنامةكامنان دةكِري تاكو بؤضـوونةكاني ئـةوان   
خبوَينينةوة، ضونكة سوودمان لـَي وةرئـةطرت، كةسـاني شـارةزابوون وةكـو صـادق بسـام، حسـن عبـدالرمحن،          

، ثَيويست ناكات درَيذي بةوة بدةم، ئَيستا لَيرة دا باس لة بودجةي عبدالرمحن جليلي و زؤر كةساني تريش
وةزارةتي ناوضة دابِراوةكـان كـراوة، كـة كـةمرتين ثـارةي بـؤ تـةرخان كـراوة، وابـزامن هـؤي ئـةوة دوو شـتة،             

ئةوةية كةوا ئةم وةزارةتة ضةند ساَلَيكة دروست كراوة، دووهةميش ئةوةية كة وا ثَيويسـت بـوو   : يةكةميان
ــة ــؤ ناوضــة        ئ ــت ب ــةرخان دةكرَي ــةوا ت ــةي ك ــةو ثاران ــي دةســةآلتدار ئ ــةردوو حيزب ــةجياتي ه ــة ل م وةزارةت

دابِراوةكاني كوردستان بدرَيت بةو وةزارةتة ئةو سةريف بكـات بـةهاوكاري لةطـةل ئيـدارةكاني ئـةو ناوضـةدا،       
رة لـةو ناوضـانة سـةرف    بةداخةوة لةثاش رزطاركردني كوردستان لةِرَيطاي حيزبة دةسةآلتدارةكانةوة ئةو ثـا 

كراوة، بةآلم بؤ مةبةسس حيزبايةتي تةسك، ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة كة ئةو ثارةي لةرَيطاي حيزبةكانـةوة  
تةرخان دةكرَيت لةو ناوضانة و كارَيكي زؤر زؤر ثَيويستة دةبَيت لـةرَيطاي ئـةو وةزارةتـةوة سـةرف بكرَيـت      

ةو ناوضـانة ضـية، هـةتاكو ئـةو سـةريف بكـات، ضـونكة سـةرف         بؤهاوكاري كردن تاكو بـزانن داواكاريـةكاني ئـ   
كردني ئةو ثارةية لةرَيطاي حيزبةكانـةوة ئاكـامي خراثـي لـَي بوةتـةوة، يـةكَيك لةوانـة بـووني دوو دةزطـاي          
ثةروةردة، يةكَيك لةوانة بووني دوو دةزطاي ثاراسنت و هةر وةها ئةوةيش ئاكامي خراثَي لَي بوةتةوة و، تكا 

ريلــةوة بكرَيتــةوة، ئــةوة وةزارةتــة، وةزارةتَيكــي رةمسيــة تــةرخان كــراوة بــؤ ضارةســةركردني    كــارم كــةوا ب
ثَيويســتة هــةر هاوكاريــةك بــةو ناوضــانة  170كَيشــةكاني ئــةو ناوضــانة لــةثاَل جــَي بــةجَي كردنــي مــادةي 

 .دةكرَيت لةرَيطةي ئةو وةزارةتة بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر بؤ وةختةكةؤهيوادرام ئةم جارة لَيمان رازي بَيت كاك دكتزؤر سوثاس، 
 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري 
 بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةو موداخةالتانةو موناقةشاتانةي كة دةكرَيت ئةوة ضةند رؤذة لةسةر بودجة، ئَيمة ئةبَي هـةردوو بـةِرَيز   
ش تَيبطــةن كـــة بؤشــاييةك و خةلـــةلَيكي زؤر طــةورة هةيـــة لـــةو    وةزيــري دارايـــي و وةزيــري ثالنـــداناني  

ثِركردنةوةي ئةو فَورمانةي كة هةية، كة ثَيي ئةوترَي بؤ بودجـةي تةشـغيلي، يـةعين بـابي واي هةيـة مـن       
دةست خؤشي لة ليذنةي رؤشنبريي دةكةم، يةعين ئَيمة هةموومان بينيومانة وابـزامن منـيش ئامـاذةم ثَيـي     

بكةنةوة لةوةي ساَلي داهاتووا فَورمةكة بةشـَيوازَيكي كـةبَيت، ئةمـة خـاَلي يةكـةم، خـاَلي        دا، حةقة ئيرت بري
لة دابني كردني ميزانية و جَيطريكردني ميزانية، مةفروزة ئاطادارمـان كةنـةوة وةكـو ثةرلـةمانتار     : دووهةم
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كة بةداخةوة مـن سـةيرم    بؤ ئةوةي ئَيمةيش لةطةَل ئةو وةزارةتانةيا دابنيشني بؤ ئةوةي ئةو بِرة ثارةيةي
لَيــي دَيــت زؤر لــةو بةِرَيزانــةي، ئةنــدام ثةرلةمانــةي داوا لــةوة دةكــةن بــا داوا بكــةين لــة حكومــةت، دةبــا     
بةشةكةمان زياد بكرَيت، لةسةدا حةظدةكة بازياد بكرَيت، بةشس عـاتيتي نابَيـت، نابَيـت ئَيمـة بةشـَيوازَيكي      

هاتوةتة هةرَيمي كوردستانةوة لةحةياتي هـةرَيمي كوردسـتان    عاتيتي بريبكةينةوة، ئةم بودجةية كة ئةمِرَو
ئةو بودجةيةي بةخؤيةوة نةبينيوة، ئةوة هةردوو بةرَيز وةزيري داراييش ئةطةر من هةَلـة نـةبَيتم، قـةت    
ئةو بِرة ثارةية نةهاتووة، بةآلم من جارَيكي تر تيكراري دةكةمةوة ضَونَيس سةرف كردني مـن هـةر لَيـرةدا    

رووني كةمةوة سياسةتي وةزارةتةكان بةهيض شَيوةية رةنطي نةداوةتةوة لةناو ئةم بودجةيا، ئَيمـة  ئةمةوَي 
لة موناقةشةي هةموو وةزارةتَيك كة هاتووة وةزير باسي لةئاماجني وةزارةتةكةي كردووة، يـةك دنيـا خـاَلي    

ةكام وةزارةتـةكان فـةرقي   باس كردووة، كة ضي كة دَيتة سةر بودجة ئةبيين شَيوازي داناني بودجةي هيض ل
نية، ئةو، سثَيشاَلةتي تَيدا نية، يةعين من تَيناطةم ضَون لةاليةن هةردوو وةزارةتي ماليةوة ئةو ثارةية بةو 
شَيوةية دابةش بكرَيت، و بةهةدةربدرَيت من هةمان قسةي كاك عومسان ئةكةمةوةو، بةداخةوة من لةدواي 

لة وةزارةتي  اشتم كردووة، ئَيمة ئةم هةموو داوايةمان كردووة، دوَييَنا ياددئةو هةَلدسام، بةآلم هةر لَيرةيش
جادة رَيطاو بامنان بَوضاك كات، ثردمان بؤ دروست كات، شوَيين نشتةجَيكردمنان كرد ئاوةدانكرنةوة داوامان 

ريي، بؤ دروست كات، مع العلم ئةوةي كة بؤ ئـةومان دانـاوة شـتَيي واي فـةرق نيـة لةطـةَل وةزارةتـي رؤشـنب        
ي كلتـوري و  نداوا بكةين، ئةبَي ضيمان بؤ دروست بكات، ذَيرخا با بزانني وةزارةتي رؤشنبريي ضي لَي يئيد

ـــ   كراوة يـــاخود بـــاس نـــةكراوةو ةرؤشـــنبريميان ويرانـــة، تَيناطـــةم بـــؤ لـــة بودجـــةي ئيستيســـماريا بـــاس ن
شوَييَن ئاوةدان بكرَيتـةوةو،   لةتةقريرةكةدا ئاماذةي ثَي نةدراوة، دروست كردني كتيبخانةي طشس و هةموو

ئةوةي كةباس دةكرا خةوو خـةياَلَيك بـوو، ئـةوةي كـة لةسـةر حةقيقةتـة شـتَيكي كةيـة، بـؤ دةسـةآلتي داد           
تةرخان كراوة، برادةرينة ئَيمة جارَيكي تر داوا  73تةرخان كراوة، بؤ وةرزش و الوان كؤما  78وةري، كؤما 

ن تـووش نـةبَي و هـةمان موناقةشـة نةكةينـةوة، دةبـَي بودجـةي        دةكةينةوة لةساَلي ئاينـدة هـةمان طرفتمـا   
هــةرَيمي كوردســتان سياســةتي رةوانــي حكومــةت و وةزارةتــةكاني تَيــدا روون بكرَيتــةوة، ئــةطينا ســاَلي           

 .داهاتوويش بةهةمان شَيوة موناقةشة دةكةينةوة، زؤر سوياس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بكر فةرموو

 :حسني بةِرَيز بكر فتاح 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةثَيشةوة ئةو قسانةي كة لةجةلسةي يةكةمدا بامسان كردن، دوو بارةي ئةكةمةوة كة بةراسس بودجـة  
ئةهميــةتي موناقةشــةكردني بودجــة ئــةركي سةرشــاني هــةموو ئةنــدام ثةرلةمانَيكــة، واجيبيشــةو حــةقي    

ؤكردن لةسـةر بودجـة، ضـونكة ئـةوة خؤتـان ئـةزانن       خؤيشَيس ئةندامي ثةرلةمان بةشداري بكـات لـةطيتتوط  
هةم ثَيشكةوتين وآلتةكةمان، هةم ئةركي خةَلكي ثَيوة بةسراوة، حةزيش ئةكةم ئةوة دوو بارة بكةمةوة كة 
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ئةوةية ئةنداماني ثةرلةمان، هةموو ئةم ئةندامانةي كـة لَيـرةن هـةموويان لـةو حيزبانـةيا كـار دةكـةن كـة         
ــة حكومــةت و كةس  ــةو ضــوار ضــَيوةوة       بةشــَيكن ل ــةبَي داميــة ل ــة ئ ــةوة ئَيم ــةر ئ ــة، لةب ــي موعــارةزة ني يش

موناقةشةي ئةو شتانة بكةين كة ئَيمة بةشَيكني لةو حكومةتة و ئاماجنيشمان ئةوةية كة كةم و كؤِريةكاني 
حكومةت كةم كةينةوة وبتوانني حكومةتَيكي وابَي كة فيعلةن خزمةتطوزاري باش بؤ خةَلك دابني بكـات و،  

ةئي ئةو ئةندام ثةرلةمانانة رةنطة ئيجتيهادي شةخسي خؤيان بَيت، بةآلم مـن ثـَيم وايـة موسـاهةمةيةكي     ر
باشي كردووة لةدةوَلةمةنـد كردنـي ثِرؤذةكـةمان بؤيـة مـن بـة باشـي دةزامن هةرضـةند موناقةشـةي زيـاتر           

ة، ئـةوةَي كـة ئةمـةوي    بكةين باشرتة بؤ ئةوةي بتوانني كةموكوريةكاني ئةم مةشروعة ياساية كـةم كةينـةو  
باسي بكةم نةمةزاني لة ضي شوينيًََكا باسي بكةم، بةراسس بودجةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة، ضونكة ئَيمـة  
ــَين ليذنــةي رؤشــنبريي و ثةيوةندييــةكاني دةرةوة وةتــاكو ئَيســتا حكومــةتي      ــي دةَل ليذنةيــةكمان هةيــة ثَي

رةنطة تـةنها دوو نوَينـةري هـةبَي، بـةآلم تـاكو ئَيسـتا        هةرَيمي كوردستان نوَينةري نية لة دةرةوة بةرةمسي،
ئَيمة نةمان توانيوة لةكوَيوة ئةو بودجةية تةرخان بكةن، بؤ ئةوة ئةطةر لةئةم ساَلة وابِريارة نوَينةرايـةتي  
هةبَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان لـة دةرةوة و بودجةكـةي لـةكوَيوة و لةسـةر ضـي وةزارةتَيـك حيسـاب        

ــةوة  ــت، ئ ــةم           بكرَي ــَي بك ــي ل ــتم باس ــة ويس ــةم ك ــةي دووه ــتاوة، نوقت ــةين لةئَيس ــان بك ــت نيش ــة دةس حةق
لةراثؤرتةكةيشا باس كراوة، هةنـدي بودجـة تـةرخان كـراوة بـؤ رَيكخـراوو سـةنتةري رؤشـنبريي و هةنـدَي          
رَيكخراوي كؤمةَلطاي مةدةني، من لة سةرةتاي باسكردني بودجةيا باسي ئةوةم كرد كة بودجةيةك تـةرخان  

كةين و ثةرلةمان سةر ثةرشس بكات بؤ دةعم كردنـي مونـةزةماتي موجتةمـةعي مـةدةني، لةبـةر ئـةوةي       ب
ئةوانة سةر بةحكومةت نني و بؤ ئـةوةي مونةزةماتـةكانيش موسـتةقيل بـن وة لـةو رَيطةيشـةوة دةتـوانني        

ماتي الوان و ئةو مونةزةماتانةي كة سارا خـان و برادةرانـي تـريش باسـيان كـرد كـة ضـؤن بتـوانني مونـةزة         
مونةزةماتي ذنان و ئةوانةي تر دةعميان بكةين، تةمنيةيان بكةين، بةآلم بودجةيةكي موستةقيليان هـةبَي،  

 .جا هيوادارم وةآلمَيكم بدرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شريين خان فةرموو

 :شريين عبدالرمحن دَينو بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارَيكم هةية بؤ سةرؤكي ليذنةي، رؤشـنبريي، وةخـس راثـؤرتي خـؤي هاتيـة خوينـدن، ئيشـارةتةدا        من 
زيادكردنا موضةية ثَيشمةرطةي وة ضارةسةريا كَيشةية سووتةمةنيا، ئةز نـةزامن ظـريَي ض عيالقـةتا ليذنـةيا     

وَي هيظيدارم لَيرة مةبلةغَيك يان وةزارةتا رؤشنبرييا يان بة وةزارةتا تر هةية بؤ مووضةي ثَيشمةرطةي، ياد
تةخسيسكرن ئةهميةتَيك طرنط بؤ ثاراستنة كةلتوري هةرَيمةو هةر مةنتةقةيـةكي ئةسـةرية وة دةبيـنني    
ض قةآلي هةولَير بَيت يان لةزاخَوو ضةندين جارة ئةز داخوازة كرية بَيتة ثاراسنت، ضونكة وةختا ئةز زاخَو 

ة داخــواز كرديــة بــؤ ئــةوي بــَينت ضارةســةريةك بــَينت، ضــونكة بـةبينن وة رؤخاندنــةيا ضــةندين جــارا ئَيمــ 
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ئةمةبَيت، قةآلي هةولَير بَيت ئةظة وةكو بَيذن هةبوونة طةلي ئَيمةية، هةبوونة طةلي كوردستانةية، دةليـل  
وناونيشانا خةَلكة ئةم وآلتةية، ئةوانـةي لـَيرية ذياينـة، ظَيـرَي ضـةندين جـارة تةلـةب كردينـة، حـةتا نوكـة           

نة، نةزامن خةبري عةجةبا حةتا نوكة شارةزانينة لةكوردستانَي، ئةظ رَيكخراوي هاتينا دامةزرانـدن،  خةبريني
 .بؤ ضي هاتينا دامةزراندن مادام نةتانن ضارة سةري مةنتةقةية ئةسةري بكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال فةرموو

 :ال حممد قاسممج بةِرَيز 
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

بةحةقيقةت من واي تَيئةطةم ئةطـةر ليذنـةي رؤشـنبريي وةردةكـاري كردبَيـت ودةسنيشـاني هةنـدَي خـاَلي         
كردبَيت، وا ئةزامن مةبةست لة رووخاندني حكومةت نية، تةبيعي لة ناو حكومةتة لةناو وةزارةتـةكانا لـةم   

لــة وةزيرةكــان وتــي ئَيمــة شــتَيكمان   رؤذانــةدا لةشــوَينَيك دانيشــتوبووين لةطــةَل ضــةند وةزيرَيــك، يــةكَيك 
ثَيويسـت بـوو كِريبوومـان بَلـَيني بـة هـةزار دَوالر، وتـي كـة موحاسـيبةكة وةسـَلةكةي بـؤ هَينـام دوو هـةزار              
دَوالري نووسي بـوو، منـيش ثَيـيم وت بـؤ ضـي دوو هـةزار دَوالرت نووسـيوة ئَيمـة هـةزار دَوالرمـان سـةرف            

ار دةنَيــرين ئــةوان هــةزارمان بــؤ دةنَيرنــةوة، مــةعناي وايــة       كــردووة، وتــي ئَيمــة بــؤ هــةزار، دوو هــةز     
حيسابةكةمان تةواو دةبَيت، وتي ثَييم وت ئاخر نابَيـت، وتـي نـا ئَيمـة بـا ئةمـة تـاقي بكةينـةوة، وتـي دوو          
هةزارمان نارد كة جةواب هاتةوة سةيرةكةين يةك هةزار دَوالر هاتةوة وكابراي موحاسيب وتي ئةوة هةزار 

ــران،        دَوالرة، مــة ــاس ك ــرة ب ــةم مةوزوعــة لَي ــة ئ ــة مةبةســتمانة ك ــت، ئَيم ــيرت نوقســامنان نابَي ــة ئ عناي واي
مةبةستمانة وردةكـاري بكرَيـت لـة فَورمـةكانا، وردةكـاري بكرَيـت لـة شـَيوةي حيسـابات و شـَيوةي داِرشـتين            

ةين بةرامبـةر  ميزانية، وردةكاري بكرَيت بؤ ئـةوةي ئـةم حكومةتـة بثـارَيزرَي، دَلسـَوزي خؤمـان ثيشـان بـد        
بةحكومةت، ئةمة طرنطة ئةطةر ئَيمة لةبةر ئةوةي كـة شـت بشـارينةوة مـةعناي وايـة غـةدرمان لـةخؤمان        
كرد و غةدرمان لة حكومةت كـرد، ئَيمـة مـةفروزة بةراسـس ئيشـةكامنان لـةثَيناوي ثاراسـنت و ثةرةثَيـداني         

ت و هةَلـة زؤر زؤر طرنطـة كـة ئَيمـة     حكومةت بَيت، ميزانية، دَلسَوزي كـردن لـة دةرخسـتين بـةعزَيك نوقـا     
وردةكاري لة طـةآل بكـةين، ثَيويسـتمان بـة وةزارةتـةكان نيـة بـة وةزيرةكـان نيـة لَيـرة بـن، ئيمـِرَو جـةنابي              
هةردوو وةزارةتي دارايي لَيرةن، با ميكانيزمَيكي رَيك و ثَيكي ئةكتيف دابنـَين لـةداهاتووا بـؤ ثِركردنـةوةي     

شــي ئـةم مةشـاكيالنة نـةبَين و ســبةييَن ميزانيـةي دةوَلـت بةشـَيوةيةك بَيــت       ئـةو فَورمانـة، بـؤ ئـةوةي توو    
بتوانرَيت خزمةتي جةماوةري كوردستان بكات، من بةداواي لَيبوردنةوة دةَلَيم هةر تـةنها بِركردنـةوة نيـة،    
 ثروسةي ثَيادةكردن و جَي بةجَي كردنـي كارةكـان زؤر خاووخليسـكة، يـةكَيك لـةوةزيرةكان بـة ئَيمـةي وت       
ئَيمة ثِرؤذةيةكمان هةيـة يـةك فلسـي نـاوَي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان سـةريف كـات، تـةنها موافةقـةتي            
ئةوَيت، ضوار مـانط ئةمَينيتـةوة بـؤ ئـةوةي موافةقةتةكـة بَيـت كـة زؤر زؤر ثَيويسـس ئـةم كوردسـتانةية،           

كة ميكـانيزمَيكي رَيـك وثَيـك لـة     لةبةر ئةوة رجا ئةكةم با فراوانرت بري بكةينةوة، ئَيمة بري لةوة بكةينةوة 
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ئيشةكانا هةبَي بؤ ئةوةي بتـوانني خزمـةتي ميلـةتي كوردسـتان بكـةين و خـةَلكي كوردسـتانيش ثشـتيواني         
 .ئَيمة بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر ســوثاس موناقةشــةكان تــةواو بــوون، ثَيويســت بــة جــةواب ناكــات كــاك مجــال بةراســس، مــن دوو، ســَي    
والحةزة ئةدةم و تيكراري ئةكةمةوةو داواي لَيبوردنيش ئةكةم، هةندَيك كةسيش طلـةيي لـةمن دةكـةن و    م

دةَلَين تؤ زؤر تةدةخول دةكـةي لـة قسـةكانا، لـة طـةَل ئـةءةيش دا عـوزرم هةيـة كـة فايـدةي نيـة، ئعتيـزار             
قسـةيةك بكـات ضـةندين     دةخوازم بؤ ئةو قسةيةي كة دةيكةم زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان قةراري داوة كـة 

جاريش بؤي روون دةكةينةوة كة ئةو قسةية جَيي ئَيرة نية، داواي لَيدةكةين، رجاي لَيدةكةين كة لةشوَيين 
خؤيدا ئةو قسةية دةكرَيت، مومكينة مانطَيكي تر ئةو قسةية بكرَيت، ئَيمة ضةندين جار ومتان لةو تـةوةرا  

قسـةكان ثةيوةنـدي بـةو تـةوةرةوة     % 40نةيـة، دةتـوامن بَلـَيم    قسة بكةن كة باسي لَيـدةكرَيت، ئـةو وةزارةتا  
نةبوو، بةو راثؤرتةوة نةبوو كة خوَينراوة، راثؤرتةكةيش خؤي زؤر زيـاد بـؤ لـةوةي كـة بـؤي تـةرخان كـرا        

كة رةبس نةبوو % 40بوو، ئَيستا تةبعةن ئةو قسانة دةكةم بؤ ئةوةي كؤتايي بة موناقةشةكة بَينم، ضونكة 
ئَيستايش موناقةشة بكةين ئةوة بةردةوام دةبني بةو شـَيوةية، رجـا دةكـةم بـؤ تـةواو كردنـي        بة تةوةرةكة،

ئةوة تةئكيد بكةن لةسةر خودي مةسةلةكة قسة بكةن، باسكردني طةندةَلي، ئَيـرة نيـة، ئَيمـة نـاتوانني بـة      
طةنـدةَلي ئـيرت    قسةي يةكَيك يان قسةيةك لـة جةريدةيةكـدا دةنووسـرَيت ئَيتيهـامي وةزارةتَيـك بكـةين بـة       

ليذنةي تايبةت بؤ دروسـت كـراوة هـةر ليذنةيـةك لةليذنـةكاني ئَيـوة راثـؤرت بنووسـَيت، دةليـل ثَيشـكةش           
بكات، دةست نيشاني طةندةَليةك بكـات، لَيـرةدا ئَيمـة بـانطي وةزيـري ثةيوةنديـدار دةكـةين و روو بـةرووي         

كي طةورةيـة روو بةرووبونـةوةي طةنـدةَلي،    دةكةينةوة، بةآلم رةوشةن برييـةك نـةبَيت بـةعام، مةسـئوليةتيَ    
تةنها ئَيمـة مةسـئول نـني، هـةموو هاووآلتيـةك مةسـئولة، تـةنها يـةك منوونةيـةك دَينمـةوة لةبـةر ئـةوةي             
ئامــاذةي ثــَي كــرا، ئةطــةر هــاووآلتي هةســس نــةبَيت بــةو مةســئوليةتة مَيذووييــة بــؤ روو بةرووبونــةوةي     

ذنةي موشتةرةيات لةهةر شوَينيكا دةضَيت كة ئـةو وةسـَلةي باسـي    طةندةَلي ناتوانني ضارة سةري بكةين، لي
كرد هةزار دؤالر، يان دوو هةزار دؤالر ئةطةر ئةو هاووالتية مةسـئوليةتي هـةبَيت بـةو ليذنةيـة بلَيـت يـان       
بةو كةسة بلَيت من شـس وات بـؤ ئَيمـزا ناكـةم ئـةوة خيانةتـة، ناوَيرَيـت ئـيرت يةقـةي بطرَيـت، ضَيشـتخانة            

دةنَيرَيت بؤ فةرمانطايةك يان بؤ وةزارةتَيك ئةطةر موافةقةت نةكات وةسَلةكةي بؤ ئيمزا بكات بـة   خواردن
دوالر زياتر نيوةي بؤ ئةو نيوةي بؤ ئةوي تر ئةو طةندةَليةيش رادةوةستَيت، وةكـو ئـةوورثا بـؤ ضـي      500

هةيـة، دةسـةآلتي قـانون    توانيةتي رووبـةرووي طةنـدةَلي ببَيتـةوة؟ لةبـةر ئـةوةي خـةَلك هةسـس بـةقانون         
خةَلك هةسس ثَيدةكات، ئلتيزامي هةية بة قانون، هـةر تـةنها ثؤليسـي مـرور نيـة موخالـةفاتي سـةيارةكان        
دةطرَيــت، هــةموو هاووآلتيــةك خــؤي بــة ثؤليســي مــرور دةزانَيــت، خــؤي بــة ثيــاوي ئــةمن دةزانَيــت، هــةر    

دةكات بؤ ئاسايش دةَلَيت طومـامن لـةو سـةيارة     دياردةيةك ببينيت لة شوَينَيكدا خةتةرَيك هةية تةلةفونَيك
هةية كة لَيرة راوةستاية، سةيارةيةك موخاليف بِروات هاووآلتيةك رةقةمةكةي دةطرَيت و دةيداتـة ثـؤليس   
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و دةَلَيـت ئــةو ســةيارة موخــاليف بــوو، لــة وآلتــي ئَيمــةدا ثَيويســتيمان بــة ئــةوة هةيــة، ئينجــا ئَيمــةيش كــة  
ئةوة هةية كة بة واجييب خؤمان هةَلبسني، ديـواني ضـاودَيري ثَيويسـس بةوةيـة     مةسئولني ثَيويستيمان بة 

بة واجييب خؤي هةَلبسيت، دةسةآلتي دادوةري ثَيويسس بةوة هةية بة واجييب خؤي هةَلبسيت، بةآلم هـةر  
يةكَيك لةشوَيين خؤي، ناكرَيـت مـن بضـم جَيطـاي ضَيشـتخانةيش بطرمـةوة، جَيطـاي ضـاودَيريش بطرمـةوة،          

َيطاي مةحكةمةيش بطرمـةوة، تَيكـةآلوي دةبَيـت لـةو قسـانةدا ئـةو راثؤرتـةو ئـةو ثَيشـنيارانة دةخيةينـة           ج
بةردةم وةزيرة ثةيوةنديدارةكان و ئةو موالحةزةيةيش كة ئامـاذةي ثَيكـرا، ثَيشـنيار دةكـةين بـؤ وةزارةتـي       

وسـت بكـةن، ديراسـةتي ئـةوة     رؤشنبريي، بؤ وةزارةتي وةرزش والوان كة بايـةخ بدةنـة بابـةتي ذَيرخـاني در    
بكةن ثارة سةرف كردن بؤ فيستيظاَل و كؤنيتراس ئةطةر ثَيويست نةبَيت بريي لـَي بكةنـةوةو كـةمرت سـةريف     
بكةن، ئةمة موالحةزةي زؤر لةئةنداماني ثةرلةمان بوو، ئَيستايش بة ئيجازةي ئَيوة وةزارةتـةكان دةخةمـة   

ةزارةتي رؤشـنبريية؟ تكايـة دةسـس بَلنـدكات، فـةرموون، دوو      دةنطدانةوة يةكة، يةكة، كَي لةطةَل بودجةي و
 .كةسي لةطةَلدا نية

 .وةزارةتي وةرزش والوان كَي لةطةَلياية؟ دةسس بَلندكات تكاية، فةرموون، سَي كةس لةطةَلدا نية
 .وونوةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةروةي هةرَيم كَي لةطةَل بودجةكةيةتي؟ دةسس بَلندكات تكاية، فةرم

موالحــةزةي ئةخرييشــم ئةوةيــة كــة موناقةلــة لــة وةزارةتَيــك بــؤ وةزارةتَيكــي تــر بــةو شــَيوة دةكرَيــت كــة   
ثَيشرتيش كراوة ولةنيزامي داخليش نووسراوة، دةبَي ليذنةي دارايي لة طةَل وةزارةتـي دارايـي ثَيشـرت باسـي     

ةلةية، دةبَيـت ثَيشـرت بَيـت لَيـرة     بكات، يةعين هةر ليذانةكاني تر موقتـةرةحيان هـةبَيت لةسـةر ئـةو مةسـ     
باسي بكةين، تووشـي هةَلـة دةبـني، ئيحتيمالـة ئةطـةر زؤرينـةيش دةنـط بـدات تووشـي هةَلـة بـَيني، لةبـةر             

ئـةو   اناااء ال ئةوةي نازانني بنةماكةي ضية؟ وةزارةتةكة لَيـرة نيـة، بـؤ سـاَلي ئاينـدة ئـةزموومنان زيـاترة        
ئـارَيز بطـةِرَيوة شـوَيين خـؤت، راثؤرتةكـةي ليذنـةي رؤشـنبريي كـة         بابةتةيش تةواو دةكةين، فةرموو كـاك  

 .ئيمزا كراية لةاليةن سةرؤكي ليذنة، ئةيدةينة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان
 ليذنةي تةندروسس فةرموون، ضةند وةزارةتة راثؤرتةكةت؟

 .وزارةتي تةندروسس و وةزارةتي كؤمةآليةتي و وةزارةتي ذينطة
 .كاك كريم فةرموو

 (:جوتيار)ةِرَيز كريم جميد شريفب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوو سةدو سي و يةك مليـار و ضـوار سـةدو    ( 831745)خةرجييةكاني كار ثَيكردني وةزارةتي تةندروسس 
، خةرجييةكاني كار ثَيكردني وةزارةتي كاروكاروبـاري كؤمةآليـةتي   %7،24حةفتاو ثَينج مليؤن، كة دةكاتة 

، خةرجييـةكاني وةزارةتـي ذينطـة    %1,35وار مليارو سَي سةدوثةجنا مليـؤن، دةكـات   شةست و ض( 57350)
 %.0,13شةش مليارو سةدو سَي مليؤن، دةكاتة ( 5103)
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 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و  سـةدو سـَي مليـارو شـةش سةدوشةسـت     ( 103554)خةرجي ثرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتـي تةندروسـس   
حةظـدة  ( 14337)حةفت مليؤن دينارة، خةرجي ثرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي 

 .مليارو سَي سةدو سي و ضوار مليؤن دينارة، وةزارةتي ذينطة هيض خةرجي بؤ ثرؤذة سةرمايةكاني نية
 :امحد حممد بابان ادؤي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، لةسةر هةر سَي وةزارةتةكة، لة راستيا دةمةوَي هةنـدَي قسـة بكـةم ثـَيش     8002بودجةي راثؤرتي لةسةر 

ئـةوةي كــة راثؤرتةكــةمان خبوَينينــةوة، ئةطــةر ســةروكايةتي لــَيم ببــورَي، ئــةم راثؤرتــةي ئَيمــة بريتيــة لــة  
و ذينطـة،   راثؤرت لةسةر بودجةي تةرخانكراوي هةر سَي وةزارةتي تةندروسس و كاروكاروباري كؤمةآليةتي

لةراستيا ئَيمة ناضينة وردةكارييةكاني كة تةرخان كراوة، لة راستيدا ئـةم بودجةيـة ئةبوايـة ثَيشـرت قسـةي      
لةسةر بكراية، من ثَيشنيار دةكـةم هـةر وةك لـة ئةجنومـةني نيشـتمانيي عَيراقيشـا هـاتووة، لـة يـةكَيك لـة           

ؤكي ليذنةي دارايـي مةجليسـي نـوابي عَيراقـي بـةم      لةسةر: ثَيشنيارةكانيانا ئيشارةتي ثَي ئةدةم كةوا ئةَلَيت
توصي اللجناة   :نةصة هاتووة ثَيم واية ئَيمةيش دةتوانني سوودي لَي وةربطرَين لةساَلي داهاتووماندا، ئةَلَيت

، سايما اجلانا    8002ان تااور اجلهات املدنية ان تدقد جلسات  ما  للاا الناواب قبال وضا  املوازناة لداا         
لةبةر ئةوة لةراستيا، ئَيمة دةتوانني سوود لـةم بؤضـوون و ثَيشـنيارانة و     وباكل تفصيلي، ا اسرتاتيجي منها

تَيبينيانةي خؤمـان وةربطـرين بـؤ سـاَلي داهـاتوو ثـَيش ئـةوةي كـةوا ميزانيـةي هـةرَيم بَيتـة ثةرلةمانـةوة             
رايـي قسـةي لةسـةر    قسةي لةسةر بكرَيت، ليذنةكاني تايبةمتةند لةطـةَل وةزارةتـةكان، لـة طـةَل وةزارةتـي دا     

بكرَيت لةبةر ئةوةي هةرقسةيةك ئَيسـتا دةكرَيـت لةراسـتيا ئَيمـة دةزانـني جَيطةيـةكي زؤر ناطرَيـت، بـةآلم         
ســوودي لــَي وةرئــةطرين بــؤ داهاتوومــان و ئــةو قســانةيش كــةواكرا لــة ضــةند رؤذي رابــردوودا ثــَيم وايــة     

ي ثَي داوة، من نامةوَي دووبـارةي بكةمـةوة،   سوودَيكي زؤري هةبووة، وةكو سةرؤكايةتي ضةند جارَيك هَيما
وةختان لَي بطرم، لةبةر ئةوة ئَيمـة راثؤرتةكـةمان بريتيـة لـة ضـةند تَيبينيـةك لةوانيـة بـؤ ئـةم سـاَل زؤر           
سوودي نةبَيت، بةآلم سوودي دةبَيت بؤ ساَلي داهاتوو هةرضةند هةنـدَي ثَيشنياريشـمان هةيـة لةوانةيـة لـة      

ا كة لةضةند مانطي داهاتوودا بِرياري لةسةر دةدرَيت لة حكومةتي عَيراقةوة وة بودجةي تةكميلي داهاتوود
بودجةي تةرخانكراوي هةرَيم دياري دةكرَيت، لةوانةية سوودي لَي وةربطريَيت بؤ ئةو كةلَينانةي كـة ئَيمـة   

ةشـي كـرد لـةم    ئيشارةمتان ثَيي داوة و هةندَيك قسةمشان هةية لةسةر ئةو راثؤرتةي وةزارةتي دارايي ثَيشك
 .دواييا
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، دوا كَوبوونـةوةمان رَوذي   8002لَيذنةكةمان ضةند كَوبوونةوةيةكي سازداوة  بَو تاوتوَي كردني بودجةي  
ــوو 15/7/8002 ــةتي  ِرَوذي     , بـ ــاري كَومةاَليـ ــارو كاروبـ ــري كـ ــةِرَيز وةزيـ ــةَل بـ ــةوة لةطـ ــاش كَوبوونـ و ثـ
ان وةزيـري تةندروســس و وةزيـري ذينطـة ئــةم    و طيتتوطـَو كـردن لةطـةَل هةريــةك لـة بـةِرَيز      15/7/8002

 :تَيبيين و راسثاردة و ثرسيارانةمان هةية
ثَيويستة دةستةيةكي ثسثَوِردابنرَيت لة بواري ذمَيرياري وئابووري بَو سةر ثةرشـس كردنـي داهاتـةكاني     -1

 .حكومةتي ناوةند تا بةشي كوردستان بةرووني دياري بكرَيت
 .ارةزا بَو ضاك كردني ثالن و ثرَوطرامة ئابووريةكان لة هةرَيمداثشت بةسنت بة ناوةندي ش -8
برةو دان بة ساماني مرَويي، لةراستيا ذمارة تةرخانكردن طرنط نية بةوةي كةوا ضةندجار بـرادةرانيش   -3

ئةندامان جةختيان لةسةر كردةوة، كةوا ضؤن سةرف دةركرَيت و بةضي ئاليةتَيك و تواناي وةزارةتةكان لـة  
وة بةرز كردنةوةي ئاسس زانياري تا تواناي ئةنـداماني جـَي بـة    ( الثروة البارية)ةتي هةرَيمدا ضية؟ حكوم

جَي كار بةرز بكرَيتةوة لة دام و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمدا كة ئةمة يةكَيكة لة هَوكاري كةم و كوِري لة 
 (.ارية واخلدميةاملااري  ا استثم)ثرَوذة سةرماية طوزاريةكاندا كة ثَيي دةوترَيت 

بـة تايبـةت ئـةوةي دةضـَيتة خانـةي بـة       (التاغيلية)كةم كردنةوةي خةرجيةكان لة بواري بةِرَيوةبردندا  -7
 .فرِيَوداني داهاتي حكومةت

رةخنةيةكة لةخؤمان، دةبواية ثةرلةمان ميزانيةي خةمَلَينراوي خـَوي دابنايـة، كـة سـةرؤكي ثةرلـةمان       -5
 .مة لة راثؤرتةكةمانا هاتووة بؤية باسي دةكةينئيشارةتي ثَيداوة، بةآلم ئَي

ثَيويست بوو وةزيري دارايي و وةزيري هةرَيم بـَؤ كاروبـاري دارايـي تيشـكيان خبسـتايةتة سـةر هةنـدَيك         -5
 .بودجةي هةرَيم% 1205بواري خةرج كردني ئةو بودجةيةي كة بؤيان تةرخانكراوة ، كة بريتية لة 

دا ثَيش داناني بودجة دانيشنت ساز بكات لة ثةرلةمان  8002دارايي لة ساَلي ثَيشنيار دةكةين وةزارةتي  -4
ــا بــة هةماهــةنطي       ــةمان ت لةســةر بودجــة و خشــتةي خــةرج كردنــي خةرجيــةكان و خبرَيتــة بــةردةم ثةرل

 .  هةردووال تاوتوَي بكرَيت
يشـك و كارمةنـدان و   دةبواية وةزارةتي تةندروسس بودجةي تةرخان كردبـا بـَو بـرةو دان بـة توانـاي ثز      -2

ثةرستياران  و دةبواية وةزارةتي دارايي رةزامةندي بداية لةسةر خةرج كردنـي ئـةو دةرماَلةيـةي سـاَلي ثـار      
بة ثيي نووسراوي ئةجنومةني وةزيراني ( خطورة)لةاليةن وةزارةتي دارايي عَيراقةوة ثةسةند كرا بة ناوي 

ةزارةتــي تةندروســس يةكَيكــة لــة وةزارةتــة     هــةروةك دةزانــني و , دةرضــووة 31/10/8004عــرياق كــة  
هاوبةشــةكان لةطــةَل حكومــةتي فيــدراَل، بَويــة دةبوايــة رةضــاوي ئةوةبكرايــة و لــة هــةمان كاتــدا ثَيويســتة   
مووضةي هةموو مووضةخؤراني عَيراق  لة هةموو ئاستةكاندا بةكوردستانيشةوة يةكسان بَيت هـةروةك لـة   

ــةي  ــي فيدرا  17بِرط ــتووري عَيراق ــة       ي دةس ــات ل ــةكان دةك ــةموو عَيراقي ــووني ه ــاني ب ــة يةكس ــاس ل ــدا ب َل
 . مافةكانــياندا بة بَي جياوازي
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بودجةي وةزارةتي تةندروسس تةرخانكراو ثَيويسـتيةكاني بـةرةو ثـَيش بردنـي بـواري تةندروسـس ثـَي         -2
ــة بــواري تةندروســس كؤمــةَل و توانــاي هونــةري ثةرســتياران و ثزيشــكان و ك     ــت ل ارمةنــداني دابــني ناكرَي

تةندروسس، بؤية داوادةكةين بةثَيي توانا بةتايبةتي لةكاتي ِروون بوونةوةي بودجةي هـةرَيم لةميزانيـةي   
تةكميلي عَيراق رةضاوي ئةوة بكرَي كة بودجةيةكي وا تةرخان بكرَيت كة وةزارةت بتـوانَي بـة ئةركـةكاني    

 .خؤي هةستَيت
ثَيشــنيار دةكــةين ئــةو ســَي خةســتةخانةيةي لــة ســلَيماني لــةبارةي ثرؤذةكــاني وةزارةتــي تةندروســس  -10

بـؤ ئاسـان كـاري  بـةرَيوةبردن و لـةم سـةردةمةدا لـة        . دروست دةكرَين لـة يـةك باَلةخانـةدا دروسـت بكـرَين     
 .جيهاني ثَيشكةوتوودا كةمرت بايةخ ئةدرَيت  بة جيا كردنةوةي بةشة ثزيشكيةكان

ــةرخان َبك   -11 ــةت ت ــةكي تايب ــة ثزيشــك و     ثَيويســتة بودجةي ــةكي طوجنــاو ل ــدني ذمارةي ــَو ثَيطةيان ــت ب ري
كارمةنداني بة توانا بة ثَيي ثرَوطرامَيكي رَيك و ثَيك  بـة هةماهـةنطي  وةزارةتـي تةندروسـس و وةزارةتـي      

 .خوَيندني باآل بؤ بةِرَيوةبردني خةستةخانة تازةكان
، وا باشة ضاو خبشَينرَيتةوة بـةو ضـةند   لةبةر زؤري ذمارةي بنكة تةندروستيةكان يةكَيكة لة هةَلةكان -18

بنكة تةندروستيةي كة ئةمساَل دروست دةكرَين وة ئةوةي ثيويست ناكات دروست نةكريت، تةبيعي هةر بؤ 
بةِرَيزتان، ئةمةوي بلَيم كة وا ذمارةي بنكة تةندروستييةكان لةهةر سَي ثارَيزطاكة بريتية لة حةفت سةدو 

ة زؤربةيةكي زؤريان بةراسس ناتوانرَيت كة ئَيسـتة بـربين بـةرَيوة، لةبـةر     ثةجناو دوو بنكةي تةندروسس ك
نةبووني كادري ثزشكي بةتوانا، جا لةبةر ئةوة، سةرباري ئةوة ئَيستا دوو بارة ثَيشنياركراوة بنكةي تـريش  

 .دروست بكرَيت
ة ثارةيـةي كـةدانراوة بـؤ    داواكارين لة موازةنةي تةمخيين وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي ئةو بِر -13

سي و نؤ مليارو ثَينض سةدو سي وثَينض مليؤن دينـار،  ( 32535)تؤِري ثاراستين كؤمةآليةتي كة بريتية لة 
سةدو بةجنا مليار دينار، لةبةر ئةوةي كة بودجةي تةكميلي يان مةجال ئـةبَيت يـان نـا؟    ( 150)بكرَيت بة 

 .ةمة زياتربةراسس ئَيمة نامانةوَي قسةي لةسةر بكةين ل
داواكارين وةزارةتي ذينطة بودجةيان بؤ تةرخان بكرَيت بـؤ هوشـياري ذينطـةيي لـة سـلَيماني و دهـؤك        -17

يـان   ( ضوارسـةد مليـؤن دينـار   ( )700,000,000)هةروةك لة هةولَيرهةية لةسةر بودجةي ثارَيزطاكان كة 
هوك و سليمانيا نةكراوة، وةزارةتـي ذينطـة   بَو تةرخان كراوة، لة راستيا ئةمة لة هةولَير تةرخان كراوة لة د

وةكو هةموومان دةزانني وةزارةتَيكي تازةية و ئةركَيكي طةورةي دةكةوَيتـة سـةر بـؤ ثـاكو خـاوَيين ذينطـةي       
 .كوردستان، لةبةر ئةوة بةراسس ثَيويستة ئةهميةتي ثَيبدرَيت

وةك لـة عَيـراق   )َينـةر دةكةنـةوة   ثَيشنيار دةكةين قـةرز بـدرَيت بـةو هاووآلتيانـةي ثـرؤذةي بةرهةمه      -15
، تةبيعي ئةمة ثةيوةندي بةوةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتيةوة هةيـة، بؤيـة   (مليؤن دينارة30هةية كة 

 .باسي ئةكةين
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ــةرهَينان         -15 ــي وةب ــةت لةبةش ــةكي تايب ــةرخانكردني بودجةي ــؤ ت ــةين ب ــة ئةك ــي ذينط ــتطريي وةزارةت ثش
ةسس ئةجنامداني ئامارو رووثَيوي تايبةت بةو ناوضانةي كةبة ضةكي لةبودجةي وةزارةت بةمةب(ا استثمار)

كيميايي بؤردومان كراون، هةروةها بةمةبةسس جَي بةجَي كردني ئةو ثرؤذانـةي كـة ثَيشكةشـيان كـردووة     
 .وةك تاقيطةي ذينطةيي بؤ ئاوو هةواو خاك

طـةر هـات وحكومـةتي     8004اَلي ئةو قةرزانةي وةزارةتـي دارايـي داويـةتي بـةوةزارةتي ثَيشـمةرطة سـ       -14
 .هةرَيم قةربوو كرايةوة ثَيوستة ثةرلةماني لَي ئاطادار بكرَيتةوة 

وةك لة ياساي بوجـةي عَيـراق دا هـاتووة كـة خـةرج كردنـي بـِرة  ثـارةي خـةرجي مسـروفاتي حاكمـة             -12
ةاَلم هيض ميكانزمَيـك ديـار   ثَيوستة بة ِراويذبَيت لةطةَل وةزارةتي دارايي عَيراق ووةزارةتي دارايي هةرَيم، ب

نية بؤ ئةجنام داني ئةم ئةركة، لةبةر ئةوة ثَيويستة لةراستيا ئةمة قسةي لةسةر بكرَيت و ئةمة نةك هـةر  
 .ئةركي وةزارةتي دارايية، ئةركي سةرؤكاتي كوردستانة بةراسس لةطةأل سةركردةكاني عَيراقدا

ضـوار جـار عَيـراق دةسـتكاري بوجـةي       8/8004انطي لةِراثؤرتي وةزيري دارا يدا هـاتووة كـة هـةتا مـ     -12
كردووة، بؤية سةركردايةتي سياسي كوردستان ووةزارةتي دارايي هـةرَيم ئـةبَي هـةوَل بـدةن ئةمـة دووبـارة       

 . 8002نةبيت لة 
بودجـةي هـةرَيم ثَيـك ئـةهَييَن،     % 7008لةبةر ئةوةي رَيذةي مووضة خـؤراني هـةرَيم زؤر بـةرزة كـة      -80

رَيت دامةزراندن لةم وةزارةت ودةزطايانـةدا كـةم بكرَيتـةوة وةك نـاوخؤ، ئاسـايش، شـارةوةاني،       ئةبي هةوَلبد
ئةوقاف ودامةزراندن تةنها بؤ دةرضواني زانكؤكان و ئةوثسثؤرو شارةزايانة بن كة ثسـثؤري و توانايـان زؤر   

َي وةزارةتـي نـاوخؤ   بةسوودن بؤ كارةكاني حكومةت، لةراستيا نامةوي بضـمة سـةري، بـةآلم وةكـو دةردةكـةو     
 .هةرضةند بةتةنها ئةركةكةيان زؤر زؤر طرانة نيزيكةي سةد هةزار مووضة خؤريان هةية لة هةردووال

ــةكورتي ثَيوســتة          -/81 ــةون وب ــك بك ــةري رَي ــةوة ولةس ــيادي روون بكرَيت ــة وس ــةقاتي حاكم ــتة نةف ثَيوس
 .بكرَيت( تعريف)ثَيناسة

 .دجةوة، زؤر سوثاسئةمةية بةكورتي راثؤرتي ئَيمة لةبارةي بو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةو راثؤتة، تةبعةن راثؤرتةكة هةمووي ثَيشنيارن و ثَيشـنياري بةجَييشـن روو    يؤاد. زؤر سوثاس كاك د

بةرووي وةزارةتي تةندروستيش دةبنةوة زوريان، يةك شت هةية ئَيمة ناتوانني بودجـة لَيـرة زيـاد بكـةين،     
لـةوَي تـةرخان كـراوة قـةت زيادناكرَيـت، ئةطـةر كةسـَيك ئيقرتاحـي كـرد كـةمي           ئةو ثارةي تـةرخان كـراوة   

بكةينةوة ئـةوة مـةوزوعي بةحسـة، ئـةوة دةكرَيـت هؤيـةكاني دياربكـات، بؤيـة مـادام كـةم كردنـةوةي تَيـدا             
نةبَيت، يةعين موافةقةت كراوة لةسةر ئةو بِرة ثارةيةي كة تةرخان كراوة، ئةوة يـةك، دوويـش، ئـةوةكاني    

هةمووي ثَيشنيارن بؤ ئايندة، ثَيشنيارن بؤ ئةو بودجة تةكميليةي ئةطةر مةجال هةبَيت ئةوة وةزارةتي تر 
دارايي و ئابووري وثالندانان هةردوكيان لَيرةن طوَييـان لـةو ثَيشـنيارانة دةبَيـت كـة لـة اليـةن لَيذنةكانـةوة         
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ات و بـة ثَيـي ئـةو ثارةيـةي كـة دةطـات،       دةنَيردرَيت بؤ تةرخانكردني بِريك ثارةي زيادتر بة ثَيي ئيحتياجـ 
 .بةثَيي ئةولةويات رةضاوي بكةن، ئةطةر كةسَيك قسةي لةسةر نية يةك بة يةك دةخيةمة دةنطدانةوة

 .فةرموو سؤزان خان
 
 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوان بـةس تـةنها باسـي تـؤري      شي لة ليذنةي تةندروسس ئةكةم، بةآلم مـن يـةك ثرسـيارم هةيـة     ؤخدةست
ثاراستين كؤمةآليةتيان كردووة، من ئةمةوَي ضونكة لةبةرنامةي وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي هاتووة كة 
شَيَلتةري ثاراستين ذنانيش لةالي ئةوان بكرَيتةوة، ثرسيارةكةي من بؤ ئةوان ئةوةية ئاية لةناو بودجةكةيا 

ود نة؟ شَيَلتةري ذنان، ضـونكة بِريـار دراوة لةسـةر وةزارةتـي كاروبـاري      ثارة تةرخان كراوة بؤ ئةو كارة ياخ
 .كؤمةآليةتي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هالة فةرموو. د
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةم كة ئةمِرؤ هةِرةشـةيةكي  من ثشتطريي راثؤرتي خؤمان دةكةم، بةآلم دةمةوَي باسي شتَيكي زؤر طةورة ب

ــةو        ــةو هةِرةشــةيةش هةِرةشــةي خؤراك ــتان، ئ ــةرَيمي كوردس ــة لةســةر تةندروســس مــرؤظ لةه زؤر طةورةي
هةِرةشةي دةرمانة كة بةبَي مواسةفات و مةوادي تـر لةطـةَل خؤراكةكـة دَيتـة كوردسـتان، ئَيسـتا دةزطايـةك        

و نـة بازرطـاني و هـيض وةزارةتَيكـي تـر نيـة كـة         هةية سةر بةهيض وةزارةتَيك نية بةراسس نة تةندروسـس 
دةزطــاي كوالــةتي كؤنرتوَلــة و ضارةســةري ئــةو كَيشــةيةيش الي ئــةو دةزطايةيــة و طــةورةترين كَيشــةي ئــةو  
دةزطاية ئةوةية كة بودجـةي تايبـةتي نيـةو ناتوانَيـت وةكـو ثَيويسـت بةئـةركي خـؤي هةَلبسـَس، مـن لَيـرة            

ي مالييـة بكـةم كـة زؤر ئهتيمـام بـةو دةزطايـة بـدرَيت، بةراسـس ئَيمـة ئـةو           حةزدةكةم داوا لةبةِرَيز وةزيـر 
كَيشةيةمان ثَي حةل ناكرَيت و كَيشةيةكي زؤر طةورةيةو رؤذ بةرؤذ بؤمـان دةر ئةكـةوَي ئـةو خواردنانـةي     
كةلـةبازار هةيــة زؤربـةي مــةوادي موسـتةنعي تَيدايــة بةنسـبةيةكي زؤر طــةورةيش، كَيشـةي تــريش هةيــة،      

حةزانة، داينطة كة سةر بـة وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةآليةتيـة، بةراسـس وةك ثَيويسـت ئهتيمـام بـة          كَيشةي
حةزانة نادرَيت، هةر ذنَيك بيةوَي لةدةرةوةي ماَل كار بكات يةكةم ثرسـيار ئةوةيـة كـة منداَلةكـةي لـةكوَي      

ر كةمة، ذمارةي منداَلـةكانيان  دابنَيت، ئةو داينطانةي كة ئةمِرؤ هةن مةساحةيان زؤر طضكةية، ذمارةيان زؤ
زؤر زؤرة كــة نــاتوانن وةكــو ثَيوســت خزمــةتي منداَلــةكان بكــةن وة ئَيمــة ذنــاني زؤر ثســثؤِرمان هةيــة كــة  

 .ناتوانن كار بكةن لةبةر كَيشةي منداَل و داينطة، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بكرَيـت و بنووسـرَيت، ضـونكة ئةوانـة لةراسـتيدا       هالة، دةبوايـة ئـةو داواكاريانـة لةليذنةكـة    . زؤر سؤثاس د

 .صربية خان فةرموو .هةمووي ثَيشنيارن، زؤر سوثاس
 
 

 :بةِرَيز صربية غيتار امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةتوامن بَلَيم بةشَيكي وةكالةتة، ضونكة من ثشتطريي ليذنةي خؤمان دةكةم و راثؤرتةكةي ئةكـةم و بـةِرَيز   
مةلةيف كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويسس و منداآلن كة مةلةيف تايبةتي ال هةيـة دوو، سـَي   تاظطة خان وةكو 

ــاري           ــي كاروكاروب ــة وةزارةت ــةيش ل ــس ئَيم ــة بةراس ــةنابتان ك ــس ج ــةر دةس ــة ب ــةبوو دةخيةم ــاري ه داوا ك
 .كؤمةآليةتي ودانيشنت لة طةَل بةِرَيز جةنابي وةزيرا ئيشارةمتان بةو خةلةلة طةورة كرد

لةزؤربةي وآلتانا وةزارةتي كاروكاروباي كؤمةاَليةتي مةنيتةزَيكي وةبـةر هَينانـة،   رَيز سةرؤكي ئةجنومةن، بة
يةعين زؤرَيك لةو وآلتانة بةشَيك لة داهاتي ميللةت و وآلت لـة وةزارةتَيكـي وةك كاروكاروبـاي كؤمةاَليـةتي     

يهالكةو سـةرف دةبَيـت ودةِروات، ئـةتوانني    بؤي دَيت، ئةوةي ئَيمة هةمووي ئيستيهالكة، لةكاتَيكدا كة ئيست
بَلَيني شَيوازي تةوزيعةكةي ديار نية بؤ منوونة ئةمسـاَل ئـةوةي داوا كـاري وةزارةتـي كـاربووة سـةبارةت بـة        
ثَيداضوونةوةو بووني سةنتةرات و مةراكيزي كؤمةآليةتي تايبةت كة جارَيكي تـر بنيـادي تـاكي كؤمةَلطـةي     

هالة . ناكرَيت و بةشَيكي ضاك سازي كؤمةآليةتي هةر بةدي ناكرَيت، ئةوةي دكوردي دروست بكاتةوة بةدي 
ئامـاذةي ثَيــي كـرد كــة بـووني حةزانــةو رةوزة بـةدي ناكرَيــت وة ئةوانـةي ثَيداويســتية تايبةتييـةكان، مــن       
نَيك منوونةيةك بؤ جةنابتان ئةهَينمةوة، لـة هةَلةجبـة خَيمةيـةكيان هةَلـداوة سـَي سـاَلة داواي بـووني شـويَ        

 .دةكةن كة خؤياني تيا ببينةوة تاكو ئَيستا بؤيان دابني نةكراوة
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس صـربية خـان، بـةآلم بةراسـس ئـةوة حـةق نيـة هـةردووكتان ئةنـدامي ليذنـةي تةندروسـتني و            
نووسـن، كـاك جعيتـر    راثؤرت بةتةواوي خوَينرايةوةو وةختان وةرطرت، دةبواية لةوَي ئةو موالحةزاتانةتان ب

 .فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ وةزارةتي دارايي كة ثشتيواني تـةواو لـةو سـَي وةزارةتـة بكـات، لةبـةر ئـةوةي زؤر        

لـة كوردسـتان   زةرورن و يةك، دوو ثَيشنيارم هةية بؤ وةزارةتي ثالندانان، يةكةم بؤ ضاكسـازي كؤمةآليـةتي   
هيض بةرنامةيةكيان هةية؟ دووهةم بؤ ثاراستين ذينطة هيض شتَيك كراوة؟ سـَيهةم بـؤ بـةرطري لـة هَينـاني      
ئةو هةموو دةرماني ئَيكس ثايةرة هيض ثالنَيك هةية كة بةرطري لَي بكرَيت؟ بؤ ئةوةي نةيةتة كوردستان، 
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ةمةوَيت، بةراسس داواي لَيبوردن ئةكـةم  شتَيكي كةيش هةية من جارةكةي تر حةقي قسةم نةبوو، منيش ئ
كة ئةو قسة ئةكةم زؤر بةداخةوة بؤ هةندَي لة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان كـة دةضـنة باسـي هةنـدَي     
موزوعةوة لةبةر خاتري جةريدةو تةلةفزَيون و ئـةو كةسـانةي كـة لَيـرةوة ئـةو قسـانة دةكـةن ئـةبَيت زؤر         

اية تاكو ئَيستا، ئةطةر طةندةَلي هةبَيت لةحكومةت و لة حسةكاناية، ضاك بزانن حكومةتةكة ثةجنا بة ثةجن
ميزانية بةش كـراوة، ئـةوة هـةردوو اليـةنيان مةسـئولن، هـةردوو وةزارةت هـةر         8004تاكو نهايةتي ساَلي 

مةسئولن ئةمة يةك، دوو وةزارةتي دارايي مةسئول نيـة لةسـةر طةنـدةَلي كوردسـتان، هـةر وةزارةتـَي خـؤي        
لةو ميزانييةي كة بؤي تةخسيس كراوة، وةزارةتي دارايـي بانقَيكـة ثـارة دةداتـة ئـةو وةزارةتانـةو       مةسئولة 

ئةوان مةسئولن لةسةرف كردني، لةبةر ئةوة برادةران وا قسة ئةكةن كة ئةوان هةموو ثيـاوي ضـاكن و ئـةم    
 .تةرةف ثياوي خراثن، وانية هةموومان موشتةرةكني، زؤر سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
 .ظيان خان فةرموو

 :ثاشاخضر بةِرَيز ظيان امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

برســيارةكةم ئاراســتةي وةزيــري كاروكاروبــاري كؤمةآليةتيــة، بــةآلم لــةرَيطاي وةزارةتــي ماليــةوة، كــة لَيــرة   
نـان وةكـو   وةزارةتي كاروبـاري ذنـان وةزارةت نيـة، بـةآلم نوسـينطةية، هـيض ميزانيـةكي نيـة بـؤ كاروبـاري ذ          

سندوقَيكي ثاَل ثشس ذنـان و ئافرةتـان، لَيـرة داوا كـارين لـة وةزارةتـي ماليـة كـةوا سـةندوقَيكي ثاَلثشـس و           
ثشتطريي بؤ كارو باري ذنان تةرخان بكرَيت، ضونكة بودجةي تةرخان كراوي نيـة ئـةوة لَيـرة دةيطرَيتـةوة،     

رة، خاَلي دوهةميشم دوو بارة بؤ وةزارةتي ماليـة، ئايـا   ثَيشرت ئاماذةيان ثَيي كرد، بةآلم دةضَيتة ئةو بابة لَي
َي كاري وةكو ئةوةي كة لةبةغدا هةية كـة  بوةزارةتي مالية هيض ثالنَيكي هةية بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي 

ئةمــةيش لــةرَيطاي ثشــتيواني كــردن وقةرزدانــة بةكــةرتي تايبــةتي و يــان رةخســاندني هــةلي كــاركردن بــؤ  
 .خةَلكةكة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام فةرموو

 :َيز ئارام رسول مامندبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبــةر رؤشــنايي ئــةو راثؤرتانــةي كــة دةخوَينرَيتــةوة و هــةروةزارةتَيك كــة ئَيمــة موناقةشــةي بودجةكــةي  
ــةو      ــنني ئةمــة تيكــرار دةبَيتــةوةو هــةموو ليذنــةكان داوا دةكــةن ئ ــؤ  دةكــةين، دةبَي ــِرة بودجةيــةي كــة ب ب

وةزارةتةكة دانراوة زياد بكرَيت، جارَيكي تر دةمةوَي تةئكيد لةو خاَلة بكةمةوة كة ثَيويسـتة ثةرلـةمان لـة    
راثؤرتي خؤيدا داوا بكات حكومةتي فيدراَل بِري ميزانيةي هةرَيم زياد بكات ياخود ميزانيـةكي ترمـان بـؤ    

 .سوثاس بنريَيت بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشانة، زؤر
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 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
كمال باسي كردو جةنابتيش باست كرد، خـؤتيش باشـرت دةزانَيـت    . كاك ئارام ئةو قسانةت تيكرارة، دوَييَن د

بودجــة لةبةغــدا ئَيســتا كــة ســاَلَيكي بةســةردا رؤيشــتية، ضــؤن دةبَيــت زيــاد بكرَيــت؟ هــةر زيــاد ناكرَيــت،     
دا زيـاد دةكرَيـت، بـؤ سـاَلي داهـاتوو دةبَيـت خـةبات        % 14ت هـةر  ميزانيةي تةكميلي هةرضـةند زيـاد بكريَـ   
، خانـةقني دَيتـة سـةري، سـنجار وناوضـةكاني تـر دَيتـة        اناااء ال بكةين ئةو وةختة كةركووك دَيتـة سـةري   

 .سةري، ئةو كاتة دةكرَيت ئةم خةباتة ئَيستا ناكرَيت، راثؤرتي ليذنةي تةندروسس بؤ وةزارةتةكاني تريشة
 .فةرموو كاك غيتور
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت وةزارةتي تةندروسـس، لَيـرة مـن داوا دةكـةم لـة بودجـةي خؤيـدا نةخوشـخانةيةك بـؤ مـةمخور           

 .دروست بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دانـراوة، مـةمخور كـة هاتـة      كاك غيتور دةرضووي لة مةوزوعي سةرةكي،ئَيمة باسي ميزانييةك دةكـةين كـة  
ــو         ــت، وةك ــَي دةدرَي ــاتر ث ــت بايةخيشــي زي ــةي خــؤي لةطــةَل خــؤي دةهَينَي ــة ميزاني ــةو كات ســةر هــةرَيم ئ

 . ثَيويستَيس، وةكو ئةو زةرةرةي كةثَيي كةوتووة لةساآلنةي لةئَيمة، فةرموو جةنابت دانيشة
تةندروسس هةر وةهـا ثارَيزطـاري هـةولَير    لة جَي بةجَي كردني ميزانية جةنابي وةزيري دارايي و وةزيري 

طوَيي لة ئَيمةية، ثَيي دةَلَيني ئاطادار بَيت ئةوةي ثَيي بكرَيت بؤ ثشتطريي كردني داواكاري خةَلكي مةمخور 
 .بيكات

ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل بودجةي وةزارةتي تةندروسية؟ دةسس بَلندكات، كَي لة طـةَليا نيـة؟ بـة    
 .قةبؤَل كرا كؤي دةنط

 .كَي لةطةَل بودجةي وةزارةتي ذينطةية؟ دةسس بَلندكات، كَي لة طةَليا نية؟ بة كؤَي دةنط قةبؤَل كرا
كَي لةطةَل بودجةي وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي ية؟ دةسـس بَلنـدكات، كـَي لـة طـةَليا نيـة؟ بـة كـؤي         

 .دةنط قةبؤَل كرا
 .ي شةهيدان و ئةنيتالبضن بؤ خوَيندنةوةي بودجةي وةزارةت

 (:جوتيار )بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوو ســةدو حـةفتاو هةشــت مليــارو شــةش ســةدو  ( 842584)خةرجييـةكاني وةزارةتــي شــهيدان و ئــةنيتال  
 % .5,24بيست و حةفت مليؤن دينارة، دةكات 

مليارو نؤ سةدو هةشتاو سَي مليؤن دينـارة،  ضوار ( 7223)خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتي مايف مرؤظ 
 %.1,1 ةدةكات
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 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ســَي مليــارو شــةش ســةدو ( 3555)خــةرجي ثــِرؤذة ســةرمايةكاني وةزارةتــي شــةهيدان وئــةنيتال كراوةكــان 
 .يةكاني نيةوةزارةتي مايف مرؤظ هيض خةرجي ثِرؤذة سةرما .شةست شةش مليؤن دينارة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كة واتة راثؤرتي هـةردوو وةزارةتـي مـايف مـرؤظ و شـةهيدان كـاك حممـد فـرج سـةرؤكي ليذنـة           

 .دةخيوَينَيتةوة، فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 راثؤرتي ليذنةي مايف مروظ

نةنووســي، يةكــةم زؤر كةمــة باســةكةي، دووهــةميش كةوتوةتــةوة   ســةرةتا ئَيمــة بــؤ مــايف مــرؤظ هيضــمان   
رَيزبةندي وةزارةتي ترةوة، لةبةر ئةوة زؤر لةسةري نةِرؤيشتني، تةنها لةسةر وةزارةتي شةهيدان و ئةنيتال 

جةى هةرَيمى كوردسـتان  دتاوتووَيكردنى ثِرؤذة بو كرد بؤكؤبوونةوةيةكى كراوةكان ئَيمة قسةمان كردووة، 
، لة كؤبونةوةكةدا بةِرَيز وةزيـري شـةهيدان   تابيةت بة وةزارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوان  8002بؤ ساَلى 

ينـــةوة لةســـةرتاثاى ثالنـــى دواى طيتتوطـــؤو بريوراطؤِرو ئـــةنيتالكراوةكان ئامـــادة بـــوو، لـــة كؤبوونةوةكـــةدا 
كة وةزارةت لة ثالنـى   ،   وةكو لَيذنة ثَيمان باشة جةخت لةسةر ئةوة بكةينةوة 8002وةزارةتةكةبؤ ساَلى 

 :تةرخان بكرَيت ي ئةبَي بؤثارةيةك ةدا جةختى لةسةردةكات  كة بِر 8002ساَلى
 :َيتبةدواداضوون بؤ بكر بةمةبةسس .1

ئَيوة ئةوة دةزانن لة كوردستانا ضوار كةيس هةية ثَيويسس بة دادطايي كردنة، تةنها يةكَيكيان تـةواو بـووة   
ي تر ماوة، ئةمانة ثَيويستيان بة بِرَي ثارة هةية، يةعين لةناو ئةم وةزارةتة ئةوةيش كة ئةنيتالة، سَي كةيس

بؤي تةرخان بكرَيت بؤ ئةوةي وةكو ئةنيتالي لَينةيةت، يـةعين بينيمـان ئـةو موحاميانـةي كـة لـةو بـوارةدا        
يوةنـدي  ئيشيان دةكرد كومةَلَيك طرفتيان بؤ دروست بوو، لةبةر ئةوة جَيطةي خَويةتي ئةم وةزارةتةيش بة

بـة كؤمـةَلَي تويـذةوة هةيــة زؤر حةساسـن، يـةعين ئةوانــة كـة طيـاني خؤيــان بـةخت كـردووة، ض شــةهيدي          
سةنطةر بَيت ض ئةوانةي كة لةو كارةساتة طةوردا رؤيشنت، بةراسـس ثَيويسـتيان بـة وة هةيـة كـة زيـاتر بـة        

ويسـتةكاني ئـةوانا نيـة، ئـةم     دةميانـةوة بـني و ئـةويش كـة كـراوة، شـس بـاش كـراوة، بـةآلم لـة ئاسـس ثَيدا           
مةسةالنة ثَيويسس بةال لَيكردنةوة هةية، ئةم كةيسانة ئَيمة ئةطةر بةجـدي بضـينة ثَيشـةوة دوو شـس زؤر     

هةر بِرياري لـةدادطاي بـاآلي تاوانـةكاني عَيـراق دةردةكرَيـت، ئـةوة       : موهيم بؤ ئَيمة دروست دةكةن، يةكةم
ئَيمة بةناساندني جينوسايد كاري لةسةر بكةين، ضةند خـاَلَيكي   ئةبَيتة بنةمايةكي زؤر مةحكةم بؤ ئةوةي

تر هةية زؤر طرنطة ئةمةيش ثَيويسس بة بِرَيك ثارة هةية ئةبَي وةزارةتـي ماليـة ئةطـةر لَيرةيشـا ناكرَيـت      
، ضارةسةركردنى نةخؤشى كةس و كارى شةهيدانى كيمياباران و ئـةنيتال لةتةكميليا ئةمةيان بؤ تةواو كات، 
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دؤزينـةوةى  ال طرفتَيكي زؤر طةورةية، ئةَلَين رؤذانـة ضـةندين كـةس دَيـن موراجةعـةي ئَيمـة دةكـةن،        ال يز
خؤيــان ديــارة ذمــارةي ئةمانـة ذمارةيــةكي زؤر زؤرة كــة ئــةم  طـؤِرة بةكؤمةَلــةكان و هَينانــةوةيان بــؤ زَيـدى   

تَيك كةرةمزى جينؤسايدى دروستكردنى مؤنؤمَينوةزارةتة بة ئةمةي كة ئَيستا هةيةتي ناتواني هيض بكات، 
، جطة لةوةي كة لةشوَينةكاندا دروست دةكرَيت، بةآلم جَيطةي خؤيةتي ئَيمـةيش وةكـو   طةىل كوردستان بَيت

هةر ميللةتَيكي تر، هةر نةتةوةيةكي تر رةمزَيكي طةورة لةجَيطايةكا ببَيت كة خـةَلكي بَلـَين ئةمـة رةمـزي     
ةشــق و راهَينــانى ثيشــةيى بــؤ كــةس وكــارى شــةهيدان و   كردنــةوةى بنكــةى م: ئةساســي ئةوةيــة، ثَينجــةم

، ئةمة ئَيستا هةيـة بةشـَيوةيةكي زؤر بيدائيـة، ئـةويش ئـةو رَيكخـراوو مونةزةمانـة دةيكـةن،         ئةنيتـالكراوان
مةســةلةن وةكــو كؤريــةكان لــةدةورو بــةري هــةولَير نــةبَيت دةرناضــن بــؤ شــوَيين تــر، بــةآلم ئَيمــة دةزانــني  

يابــاران و ئــةنيتال لةكوَييــة، ئــةوة ثَيويســس بــة ميزانيــةكي نوَييــة بــؤي بكرَيــت،  ي كيمنقورســايي قوربانيــا
 :ئَيمةيش وةكو ليذنةي مايف مروظ ضةند ثَيشنيارَيكمان هةية بؤ ئةم وةزارةتة

تاَيبـةت   كـة  نهةنـدةران  كةلـة  هاوكارى وةزارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان لةطةَل ئةو رَيكخراوانةى. 1
، كؤمـةَلَيك رَيكخـراو هـةن نـاتوانن كـار      بوارى كيميابـارانى هةَلةجبـةو ئةنيتالـدا كاردةكـةن     لة مةنديان هةية

بكةن ثَيويستيان بةهاوكاري هةية، ثَيويستيان بة ثارة هةية، ئةوانة ئيشي زؤر باش ئةكةن لةناساندني ئةم 
كؤمـةكيان بكـات، ئـةم    كارةساتة بةئةنيتال، لةبةر ئةوةي زؤر جار جَيطةي خؤيةتي ئةم وةزارةتـة يارمـةتي و  

وةزارةتـــةيش نيـــةتي، لةبـــةر ئـــةوة ئَيمـــة داوا ئةكـــةين لةميزانيـــةي تـــةكميلي ئةمـــة ضارةســـةرَيكي بـــؤ   
 بدوزرَيتةوةو وةزارةتي ماليية كاري بؤ بكات

وةزارةت بةدواداضوونى ياسايى تـةواوى  ئـةو كؤمثانيانـة بكـات كةضـةكى كيميياييـان داوةتـة رذَيمـى         . 8
ان بؤ بطَيِرمةوة، ئةو برادةرانةي كة لةهؤَلةندان، هانزرات بـؤ جـاري دووهـةم ويسـس بـة      ، من شتَيكتثَيشوو

كةيسةكةي خؤيا بضيتةوة، ثارَيزةري طرتبوو ئةوايش داوايان كـرد، ئَيمـةيش داوامـان كـرد لـة سـةرؤكايةتي       
انيـــان هـــةزار دؤالريــان كـــرد، تو  5000هــةرَيم وئـــةوانيش بةسوثاســةوة داوايـــةكي زؤر كـــةم بــوو داواي    

موحاميــةك بطــرن جــارَيكي تــريش هــانزرات بدةنــة زةويــاو نــةهيلن ئــةو كةيســة بباتــةوة، ئةمــة ثَيويســس  
بةالكردنةوةيةك هةية، ئةطةر وةزراةتي مالية ئةمة لةبةر ضاو نةطرَيت بؤ تةكميلَيكة ناتوانَيت ئةم شـتانة  

 0بكات و ئةمة شتَيكي زؤر زةروريشة بةراسس
، بكرَيـت بـؤ كـةس وكـارى شـةهيدانى هةَلةجبـةو ئـةنيتالكراوةكان        لي تـةرخان يمكةجـةى تـ  دبِرَى لة بو. 3

يةعين ئةمانة بةردةوام داواكانيان بةِرَيوةية بةردةوام، لةبةر ئةوة ئةطـةر بةموتةقـةتعيش بَيـت ثـَيم وايـة      
 .باشة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةين لةبةر ئةوةي داواي زيادة دةكات، نةسـرين خـان   زؤر سوثاس، مامؤستا تةواو وانية؟ ئَيستا تةسويس 
 .فةرموو

 :بةِرَيز نةسرين حممد صاحل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو بودجةيةي كة بؤ وةزارةتي شةهيدان و ئةنيتال كراوةكان تةرخان كراوة زؤر كةمة لةئاسـت و داخـوازي   

ةوة مووضــةكانيان زيــاد دةكــرا، ئةطــةر ئــةو  و كَيشــةكاني بنةماَلةكانــدا نيــة، ئةطــةر بودجةكــة زيابوايــة ئــ  
بودجةي دانراوة لةمة زياتر بواية مووضةكانيان زياتر ئةبو وة ئةو زةويانةيش، زؤربـةي ماَلـة شـةهيدةكان    
زةويان وةرطرتووة، ئةو زةويةي كة وةريان طرتووة ناتوانن بيكةنة خانوو، ئةطةر ئةم بودجةيـة زيـاد بوايـة    

ي خانووةكـة دةيـانتواني بيكةنـة خـانوو     ةزطاي شةهيدانةوة لةطـةَل ثَيشـينة  ةن ديارمةتيةكيان بدراية لةالي
وهةندَي بنةماَلة هةية زؤربةيان نةخَوشـن، بـةَلَي ئَيمـة خةسـتةخانةمان هةيـة لـةناو هـةرَيمي كوردسـتانا،         

لةوانـة  بةآلم هةندَيكيان ثَيويستيان بةدةرةوةي واَلت هةية، ئةوةيش ئةطةر بودجةكة زيـاد بوايـة هةنـدَيك    
 .دةنَيريتة دةرةوةي وآلت بؤ ضارةسةركردني نةخوشَيكانيان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال فةرموو
 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انيا بةحةقيقةت من ئةوةي ثَيشنيار دةكةم، ئةطةر بكرَيت موناقةلةي ئةو بؤدجة بكرَيت بؤ موقازاتي كؤمث
بيانييةكاني دةرةوة، ئةوانةي ضةكي كيمياويان دروست كردووة و دذي خةَلكي كوردسـتانيان بـةكار هَينـاوة،    
جةنابتان ئاطادارن كة ئةو كَومثانيانة ضةكي كيمياويان دروست كردوةو دايانة بةحكومةتي عَيراقي بةكاري 

ؤمثانيـا بيانييـةكان، هـةر زمـين وةزارةت     هَيناوة دذي خةَلكي كوردستان، بودجةيةك هةبَيت بؤ موقـازاتي ك 
 .خؤي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةل ثشتطرييم بؤ داواكةي كاك حممد، منيش ئةو بودجةية بةكةم دةزامن، لةبةر ئةوةي ئَيمة هةرخؤمان 

دةركرد، قانوني مايف كةس و كاري شةهيدوئةنيتال، وةزارةت نةيتواني جـَي بـةجَيي كـات،     لَيرة دوو قانومنان
لةبــةر ئــةوةي بودجةكــةي نــةبوو، يــةعين تــاكو ئَيســتا بــةثَيي قانونةكــة مووضــةي كــةس و كــاري شــةهيد   
 بةتايبةتي ئةنيتال بةثَيي ئةوة نةيتوانية ئيشـكات، بؤيـة بةراسـس منـيش بةكـةمي ئـةزامن جطـة لـةقانوني        
ــة دةكــةم         ــةو راي ــة منــيش ثشــتطريي ئ ــة، بؤي ــةنيتاملان هةي ــاري شــةهيد و ئ ســةندوقي يارمــةتي كــةس و ك

 .كةثَيويستة ئةو بودجة تةشغيليةي وةزارةتي شةهيدان وئةنيتال زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ومت زيـاد كردنةكـة سـَي رَيطـاي      ئَيوة داواي زياد كردن دةكةن، من ثشـتطرييتان دةكـةم، بـةآلم عـةرزم كـردن     
هةية يان دةبَيت بة عةجز بَيت و بة عةجز شتَيكي باش نية، شتَيك زياد بكةَيت، ئان ئةبَيت لة ميزانيـةي  
تةرةفَيك كةم كةيتةوة كة ئةوةيش بـؤ ئةغةَلـةب ميزانييـةكان داواي زيادةتـان كـردووة، ئـةوةيش ناكرَيـت،        

ةية، ئةويش زؤر بواري لةثَيشة، زؤر شت هةية، مةسةلةي وشكة سـاَلي  تةنها رَيطا ئةوةية ميزانية تةكميلَيك
لةثَيشة، زياد كردنـي مووضـةي فةرمانبـةراني لةثَيشـة، تـةرخان كردنـي ثارةيـة بـؤ سـةليتةي عـةقار، بـةآلم            
لةطةَل ئةويشدا داواكاريةكان حةقن روو بة روويان دةكةينةوة، ضةند ئيهتيمام بة شةهيدان بـدرَيت كةمـة،   

ــة، ثَيويســت ناكــات بيخةينــة دةنطدانيشــةوة، هــةموو دةزامن      واجيبــة لةســةر شــامنان و هــيض منةتيشــي ني
ثشــتطريي ئــةوةن، ضــةند ئيهتيمــام بةئــةوان بــدرَيت و بودجــةيان بــؤ تــةرخان بكرَيــت وة ئةطــةر ئــةو           
كـة  مةحكةمةيةيش كة هاتة ثَيشةوة بايي ئةوةندة مةسـارييتي موتةفةريقـة هةيـة بتـوانني لَيـي دةربَيـنني       

بكرَيتةوة، ئةطةر شتَيكي تايبةت نية و هةر ثشتطريي كردنة ئةوة هةموومان ثشتطريي دةكـةين، تكـام وايـة    
قسةكان تَيكةَل مةكةن، هةرجي دةَلَين موئةيدن وهةمووشتان موئةيدن، ئَيستا بودجةي وةزراةتي شةهيدان 

 .َلند كات، زؤر سوثاسو ئةنيتال كراوةكان دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس؟ تكاية دةسس ب
بودجةي وةزراةتي مايف مروظ دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطـةَلَيس؟ تكايـة دةسـس بَلنـد كـات، فـةرموون بـةكؤي        

 .دةنط هةردووكي قةبؤَل كرا، بؤ وةزارةتي ئةوقاف و شئوني ديين
 .كاك كريم فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة ــين     خةرجيي ــاي دي ــةوقاف وكاروكاروب ــي ئ ــؤ وةزارةت ــارثَيكردن ب ــارو   ( 52700)كاني ك ــؤ ملي شةســت و ن
 %.1,75ضوارسةد مليؤن دينارة، دةكات 

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خةرجَي ثِرؤذة سـةرمايةكاني وةزارةتـي ئـةوقاف وكاروكاروبـاي ئـايين يـةك مليـارو حـةفتاو هةشـت مليـؤن           
 .دينارة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعد الدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةل ئةوةي كة لةطةَل جةنابي وةزيري ئةوقاف دانيشتنمان كردو لةطـةَل بةرَيوةبـةري وةزارةتـي ئـةوقاف     
دةوترَيــت نةفــةقاتي ئيستيســماري كــة دانرايــة بــؤ   دانيشــتنمان كــرد، تــةبيعي ئــةو بــِرة ثارةيــةي كــة ثَيــي 

وةزارةتي ئةوقاف كةم كرايةتةوة، ئةو كةم كردنةوةيش لةبةر هؤيةكة ديـارة خـةَلكَيكي زؤر ضـاوي لةوةيـة     
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كة مزطةوت دروست دةكـات، يـةعين ئـةو مةشـاريعة ئيستيسـماريانةي كـة لـة وةزارةتـي ئـةوقاف ئـةجنام دة           
از ثَيي هةَلدةسَيت، لةسـةر قسـةي وةزيـري ئـةوقاف دةَلَيـت ئَيمـة ئَيسـتا كـة         درَيت زياتر خةَلكَيكي خَير خو

شةست و حةفت مزطةومتان هةية كة وا خةَلكَيكي خَير خواز تةقدميي كردووةو دروسـس دةكـات، جـا ئـةوة     
 .لَيرة ئيشكالَيك هةية ئَيستاكة، يةعين ئيشكالَيك هةية لة مابةيين خةَلكةكةو لةبةيين وةزارةتي ئةوقاف

 
 :جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة وتراية لة راثؤرتةكة تةقريبا لةطةَل ئةمة يةك دةكاتـةوة، تـةنها دوو خـاَل نـةبَيت، خـاَلي يةكـةم       
ئةوةيـة لةمةشــروعي ئيستســماري كــةم كرايةتــةوة، لةبــةر ئـةو هؤيــةي كــة بامســان كــرد، دووهــةميش ئــةو   

كة قةزيةي حةجة، قةزيةي حةجيش كة لَيرة مام رةشـاد   نوقتةية كة ئةبَي ئَيمة رووني بكةينةوة، ئةوةية
باسي كرد وةكو سةرؤكي شارةواني ئةوةية كة موساعةدةي خةَلكةكـة دةكـات لـةبؤ ئـةوةي كةضـوونة حـةج،       
لَيرةش ضوونة حةج ئةوة ثةيوةندي بة وةزارةتي خارجييةوة هةية، لة ئيختيساساتي وةزارةتـي خارجييـة و   

 .ن نية وئةوان ئيشةكة جَي بةجَيدةكةن و ئةوةندةية ئيشةكة زياتر نيةئَيمةش وةزارةتي خارجييةما
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيار كرا بؤية منيش دةثرسم، فةقةت  ئةو ثرسيارة هةية نةك ئَيستا ثَيشرتيش مةسرةيف حـةج يـا ئـةو    
عمـة ثَيويسـت ناكـات،    ثارةية لةبودجةي هةرَيم دةعم دةكرَيت يان نـة، هةنـدَيك كـةس ثَييـان وايـة ئـةو دة      

هةندي ئةنـدام ثةرلـةمان قسـةي وايـان كـرد، ئـةو دةعمـةي حـةج دةكرَيـت لةبودجـةي هةرَيمـة يـاخود لـة              
 .ئيتيحادية، كاك سةركيس فةرموو

 :وةزيري دارايي وئابووري/بةِرَيز سةركيس اغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةية، بةآلم ئةطةر بَيت و خةرجييةكاني حاكيمـة  مان ه% 14لةزمين خةرجييةكاني حاكيمةية كة ئَيمةيش 
بؤ ساَلَيكي كة هاتة سةر ميزانيةي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئـةو كاتـة دةتـوانن بِريـار بـدةن كـة ئـةو          

 .خةرجية نةمَينَيت، بةس ئَيستا لةسةر حاكيمةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة موناقةشة كردني باش نيـة، دوايـيش نابَيـت قـةرارَيك بـؤ       لةبةر ئةوةي مادام حاكيمية، ئةو مةوزوعة
سةر تاسةري عَيراق درابَيت ناكرَيت ئةو فةرقة هةبَيت، لَيرة خةَلكانَيك ثَيويسس بة ثارةي زيـاتر بَيـت بـؤ    
 ضوونة حةج و لة بةغدا هةرزان تر بَيت، ئةوة ثَيم واية دةبَي قةرارَيكي عام بَيت بؤ هـةموو عَيـراق، بؤيـة   

 .من ميزانيةكةي وةزارةتي ئةوقاف وةكو هةية دةخيةمة دةنطةوة، فةموو كاك فتاح
 :نديبةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشب
 .بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن
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من ئةمةوَي باس لةخاَلَيك بكةم كة ثةيوةندي بة وةزارةتي ئةوقافةوة هةية، ئةويش ئةوةية من ثـَيم وايـة   
نةكرَيت، لةو شارو شوَينانةي كة مزطةوتيان هةية، بؤيـة منـيش لةطـةَل    رةئي حكومةت واية كةوا مزطةوت 

ئةو رةئيةم كة لـةو شـوَينانةي كـة مزطـةوتيان هةيـة جَيـي خؤيـةتي كـة مزطـةوت نـةكرَيت، بودجةكـةمان            
بِروات بؤ ئةو شتانةي كة ئةولةوياتيان هةية لةطةَل ئةوة دام، بةآلم ئَيمة ثَيويستان بـة ئـاوةدان كردنـةوةي    

ماَلـة،  ( 40)هات هةية، يةكَيك لة ئةركي حكومةت، وةزارةتي ئـةوقاف ئةوةيـة كـة هةنـدَي دَيهـات هةيـة،       دَي
ماَلة مزطةوتي نية، بؤية من داوا ئةكةم لةوةزيري دارايي لةو بودجةيةي كـة دانـراوة بـؤ وةزارةتـي     ( 100)

بـؤ بكرَيـت، داوام وايـة مزطـةوتيان     ئةوقاف ئيعازَيك بدرَيت بةَلكو ئةودَيهاتانةي كة زؤر زةرورة مزطةوتيان 
 .بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بةآلم دةمةوَي شـتَيكت بـؤ روون كةمـةوة، حكومـةت قـةراري نيـة مزطـةوت دروسـت نـةكرَيت،          
بــةآلم رَينمــايي هةيــة بــؤ ضــؤنَيس دروســت كردنــي مزطــةوت، بــؤ ضــةندي مةســافة، بــؤ بــةيين مزطــةوتَيك  

مزطةوتَيك ضةند بَيـت، لةشـوَينَيكي وةكـو هـةولَير رةنطـة رَينمايـةكان رَيطـا نـةدةن ئَيسـتا مزطـةوتي تـازة            و
دروست بكرَيت، بةآلم قةراري وا نية ومن ثشتطريي رةئيةكةت دةكةم بؤ ئةو ديهاتانةي كة مزطـةوتيان نيـة   

كـَي لةطـةَلَيس؟ دةسـت بَلنـدكات،      وماَليان زورة بؤيان دروست بكرَيت بـة ثَيـي ثَيويسـت، دةخيةمـة دةنطـةوة     
 .بةكؤي دةنط قةبؤَل كرا، فةرموون

 .بؤ وةزارةتي دارايي، ثَيم واية ثَيشرت موناقةشة كراية، فةرموو كاك كريم بيخوَينةوة
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليارو حـةفت سـةدو حـةفتاو سـَي مليـؤن       نؤ سةدو سي وسَي( 233443)خةرجييةكاني وةزارةتي دارايي، 
 %.12,55دينارة، دةكات 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هيض موالحةزةتان لةسةري هةية؟ موناقةشةتان كردووة، نةخَير ديواني ريقابةي مالي جيـاوازة، ميزانيـةي   

 .جياوازة، كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
زؤرة، ســةيرة ئــةو  12,55ئــةو بودجةيــة بةراســس زؤر زؤرة لةســةدا : مــن دوو موالحــةزةم هةيــة، يةكــةم

دوَينيـيش ئَيمـة وا بِريـار بـوو ئـةو دوو وةزارةتـةي       : بودجة زؤرة بؤ دانراوة بؤ ئةو دوو وةزارةتة، دووهـةم 
نيـة ئـةو دوو وةزارةتـة بةيةكـةوة نـة      ناوخؤو هةرَيم بةيةكةوة خبةينة دةنطةوة، ئةمِرؤ هـَيض موبـةِريِرَيك   

خةينــة دةنطــةوة، بودجــةي وةزارةتــي دارايــي و وةزارةتــي هــةرَيم بــؤ كــارو بــاري دارايــي، ضــونكة هــةموو     
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ئيشةكانيان بةيةكةوةية راثؤرت بةيةكةوة دةنووسن ئيشـةكانيان بةيةكةوةيـة، ثَيويسـتة ئـةمِرؤ بةيةكـةوة      
 .بيخةينة دةنطةوة، زؤر سوثاس

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 .ليذنةي داراييش واي وت هةر رةقةمةكةيشي بةتَيكِرا خوَينديةوة، كاك حممد فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حةقي خؤَيةتي كة باسي وةزارةتي دارايي دةكرَيت شتَيك باس بكـةين كـة مةسـةلةي بودجـةي حيزبةكانـة،      
حيزبةكان خوَيندنةوةي بؤ كرا، بةآلم من دَلنيام لةبـةر ثـِري كـاري ثةرلـةماني     راستة ئةوة ياساي بودجةي 

تا وتووَيذو موناقةشة لةسةر ئةو ياساية بكةين، بؤية من داوا ئةكـةم لَيـرةوة    8002كوردستان ناتوانني لة 
وو كة لةبةردةسس سةرؤكي حكومةتي كوردستان و جَيطـري وة هـةروةها داوام لـة خوشـك و برايـاني هـةرد      

فراكسيؤن ئةوةية كة ئَيمة لةموناقةشةي ميزانيةي سـاَلي ثَيشوشـدا جـةنابت وةكـو تةوسـية بـؤ حكومـةتي        
هــةرَيم نووســيت، مــن داوام وايــة كــة ضــيرت هةســت بــةو مةزَلؤميــةت و غــوبن و ئــةو زوَلمــة لةئَيمــة وةكــو  

م ئَيمة بةحةقيقـةت  حيزبَيك دةكرَيت ديارة هةموو حيزبةكاني تريش هةر كةس قسةي خؤيان هةية، بةآل
ــةرَيمي         ــةتي ه ــتانني، حكوم ــةرَيمي كوردس ــي بودجــةي ه ــةند كردن ــةوة وضــاوةِرواني ثةس ــرةوة ئةيَلَيين لَي
ــةو غــوبن و       ــة بودجــةي حيزبــةكان بةتايبــةت بودجــةي ئَيمــة بداتــةوة و ئ ــك ل ــة ئاورَي كوردســتان، بةثةل

يارةكةي كوَيستان خان دةكةم كـة ئـةو   مةزَلوميةتة لةسةرمان هةَلبطرَيت، جطة لةوةي كة ثشتطريي لة ثَيشن
دامو دةزطا وةزارةتانةي كة بةدوو شَيوة هاتوون لة سلَيماني و هةولَير ئةوة يةك خبرَينةوة وئَيمة تةكريسي 

 .ئةو دابةش بوونةيش نةكةين و بةيةك ناو دةنطيان بؤ بدةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رم لةمةوزوعةكـة دةربضـم، بـةآلم ئـةو داواكاريـة بـاس كـراوة لةطـةَل         سوثاس كاك حممد حكيم، منيش ناضـا 
سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي، ئيشي تريش باس كراوة ثـَيش ئـةوةي موزةكةرةكـةي كـاك غـةفور ثَيمـان       
بدات، ئَيسـتاش لةسـةر موزةكةرةكـة هةنـدَي تـةوزتامتان بـؤ هـاتووة لةسـةر ئـةوة كةسـانةي كـة ئيمزايـان             

ــةوزتاتيا  ــردووة وت ــوةو       ك ــةي ئَي ــةو داواكاري ــةآلم ئ ــةين، ب ــراودا موناقةشــةي دةك ــاري ك ــةرؤذي دي ن داوة ل
يــةكطرتوو وحيزبــةكاني تــريش موناقةشــة كــراوة و هــةر وةهــا لــة ئةجنومــةني سياســي بــة ئامــادة بــووني    
لَيثرسراوي يةكةمي حيزبةكان لةطةَل سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي باس كراوة، ئَيمة داوامان لَيكردوون 

ش هةموو شتَيك تةوحيد بكرَيت ئةو يارمةتية و ئةطـةر بَيـت و بـة ثَيـي ثَيويسـت ئـةوةي كـة تـؤ نـاوي          ثَي
دةنةَيت مةزَلوميةت، من دةَلَيم بةثَيي ثَيويست، بةثَيي ثَيويست بودجـةي تايبـةت بؤيـان تـةرخان بكرَيـت،      
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بـةآلم ثَيداويسـس ئـةو     ضونكة ثـَيم وايـة مةزَلوميـةت نيـة خوانةخواسـتة، حكومـةت زوَلـم لةكـةس ناكـات،         
حيزبانــةي كــة بةشــدارن لــة حكومــةدا، بةشــدارن لــة ثةرلــةمانا حةقــة دابــني بكرَيــت، مــن ثشــتطريي ئــةو    

نـوري  . داواكارية دةكةم بةتةواوةتي و بةردةوامني لةطيتتوطؤ لةطةَليان و دانيشتنيش لةطةَل ئَيوة دةكةين، د
 .فةرموو

 :بةِرَيز نوري مجيل تاَلباني
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

لةرووي قانوني لةسةر ئةرزي واقيع دوو وةزارةتي دارايي هةية، ئةوةيش درَيذة ثَيداني ئةو واقيعـة تاَلةيـة   
كةوا ثَيشرت هةبوو، ئةوةيش بةو ماعناية دَيت كـةوا ئَيسـتا هـةر يةكـة لـةو دوو وةزارةتـة بودجـةي خؤيـان         

راســتةي هــةردوو بــةِرَيز وةزيــري دارايــي دةكرَيــت  هةيــة، ئــةوةي ئَيمــة دةمانــةوَي بــزانني، ثرســيارةكةم ئا 
لةسةر ض بنةمايةك ئةو بودجةية دابـةش كـراوة، ثَيشـرت بـاس لـةوة دةكـرا رَيذةيـةكي تايبـةتي بـو          : ئةوةية

ئيدارةي سلَيماني و رَيذةيةك بؤ ئَيرة، ئَيستايش هةر هةمان شتة؟ يان شتَيكي ترة، تكا كارم ئةوةيش روون 
ةي هةردوو وةزارةتةكة لةسةر ض بنةمايـةك ئـةو دوو ةزارةتـة بودجةكةيشـيان يـةك      بكةنةوة كةوا ئةو دةم
 .دةخرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةولَيريش ثةيوةنديان بة ليذنةي داراييةوة هةيـة،  بةراسس ديواني ضاودَيري سلَيماني و ديواني ضاودَيري 
 .دةتوانني لَيرة تةواوي دةكةين يةكسةر، زؤر سوثاس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو

 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة لةو تةحويالتي حكوميةي كة من دوو ثرسيارم هةية بؤ جةنابي وةزيري مالية، ئايا كوردستان بةشي هةي
ئةو هةموو يارمةتية وئةو مينحة ئيداريانـةي  كـة لـة دةوَلـةت دامـةزراوة جيهـاني و نيؤدةَوَلةتييـةكان بـؤ         
عَيراق دَيت ئايا بةشي هةية كوردستان؟ ئةوة ثرسيارَيكم، ئةوةي تريشـم دانـاني سياسـةتي بـاجي طـومرط،      

رَيطرتن لةو كااليانـةي كـة بـة هـةمان كـواَلس دَيتـة كوردسـتان؟        ئايا ئةو سياسةتةيان دةسس ثَي كردووة بؤ 
 .بةآلم بة شَيوةيةكي زؤر هةرزان دةفِرؤشرَي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو ثرسيارةي كاك نوري و ظيان خان ئةطةر جةواب بدةنةوة كاك سركيس، فةرموو
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 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةِرَيز سركيس اغاجان
 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

بــةخؤي بودجةكــة لةنةتيجــةي موناقةشــاتي هــةر وةزارةتَيــك ئامــادة كــراوة، بــةثَيي ثَيداويســس، وةزارةتــي  
دارايـيش بةهــةمان شــَيوة ئامــادة كــراوة، ئينجــا وةزارةتـي دارايــي و وةزارةتــي هــةرَيم بــؤ كاروبــاري دارايــي،   

ئـةو بودجةيـة   % 35ةزارةتـي داراييـة كـة زيـاتر لـة      بودجة زؤرةكةيشـي لةبـةر ئةوةيـة ئيحتيـات لـةزمين و     
نـوري بـاس دةكـات، هـةر كاتَيـك      . فةقةرةكةي ئيحتيات عامةية كة لَيي ثَيكهاتووة، وةزارةتـيش كـة بـةِرَيز د   

هةردوو وةزارةتيش بوون بةيةك، يةعين هةموو مةساريف دةبَيتـة يـةك، ئـةو كاتـة دابـةش كـردن نيـة كـة         
َيت وبةش دةكرَيت، ئةوةي مينحة كة باسيان كرد بةنيسـبةت مينحـة، مينحـة    بَلَيني لةسةر نسبةيةك دابنر

داخلي بودجةي هةرَيمي كوردستان نابَيت، بةآلم هةر وةكو ثَيشرت عـةرزمان كـردن بـةثَيي ياسـاي بودجـةي      
 لةقةروزو مينةح دةبَيت بدرَيتة هةرَيمي كوردستان، تةنها ئةوانـة نـةبن  % 14ئيتيحادي فيدراَلي لة عَيراق 

كة بـؤ مةشـروعَيكي ئيسـرتاتيجي موحـةدةد تـةرخان دةكرَيـت، ئـةوةي بةنيسـبةت موختةبـةرات، ئَيمـة لـة            
نوقاتة سنووريةكان هةوَلمان داوةو هةوَل دةدةين و دَلنيام ئةمساَل بة هةوَل و تةقةالي وةزارةتي ثالنـدانان  

انـةي كـة خـرابن داخيـل بـن، بـةَلكو       زؤر ثَيشكةوتن دةبَيت لةو مةجالةو رَيكرت دةبني، نـة تـةنها ئـةو مةواد   
شروت و زةوابتيش دادةنرَيت، حةتا لة مةنشةئةوة، كام مةنشةئي بَيت ئةو مةوادانـة دادةنـَينت، ئةطـةر نـة     
ئَيسـتا بـةردةوام موصـادةرة دةكــرَين و لـةناو دةبـرَين ئـةو نةوعــة مةوادانـة نـاهَيَلني داخيلـي بــازاِربن، زؤر          

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيخ بايز ثرسيارَيك كرا دةَلَيت ئةو زيادانة ضية؟ هني هةردوو وةزارةت، ئةطـةر تؤزَيـك بؤيـان شـةرح     
 .بكةي بَلَييت ئةو ثارةية لةكوَي شةرح دةكرَيت، فةرموو

 :ةزيري هةرَيم بؤ كاروباري داراييو/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةتي مالية هةر بة تةبيعةتي ئيشةكةي ئةمةية، ئةبَي ثارةي ئيحتيـاتي هـةبَيت، ئـةبَيت    بةراسس ئةوة وةزا

ثارةي هةبَيت بـؤ رؤذي تـةواري، بـؤ فةيـةزانات، بـؤ ئـةنواعي شـس تـر، ئـةوة ئةمسـاَل وشـكة سـاَلَية، حـةتا              
دَيتـة  بةعزي حيسابات هةيـة دَيتـة كايـةوة غـةير مةنزورةيـة، يـاخود بـةعزَيك حيسـاباتي عـةرةزي هةيـة           

كايةوة، ئةمانة هةمووي لةزمين وةزارةتـي ماليـةوة سـةرف ئـةبَيت، مووضـةي تـةقاعودي ئَيسـتاكة لـةزيادو         
كةماية، تاكو ئَيستا ئةو ثارةيةي كة عَيراق بؤ ئَيمةي تةرخان دةكات بؤ ئةوةي فةرقي مووضةي ثَي بـدةين  

ناطاتة دةسـس ئَيمـة،   % 14يةكةم قةت ، جارَي % 14ياخود فةرقي تةقاعودي ثَي بدةين، خؤ ئةو ثارةية لة 
، ئةوة دواي حاكيمةو سيادية، ئةو نيسبةتةي %14و لة % 14يةعين ئَيمة ئَيستا ئةمةمان كردووة لةدةم لة 

كة دةطاتة ئَيمة، ئةسآل ئَيمة ئةبَيت دةعميشي بكةين ئةوجا ثارةي تـةقاعود بـدةين، دعمـي بكـةين ئـةوجا      
ــةتي ئيَ    ــدةين و بةتايب ــة ب ــارةي مووض ــدةين و       ث ــة بي ــتا ئَيم ــراوة ئَيس ــة دان ــاتانةي ك ــةو موخةسةس ــتا ئ س
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بِريارتـــانيش لةســـةر داوة، بِريارتـــان لةســـةر مووضـــة داوة، يـــةعين ئـــةوةي لـــةعَيراق بَيـــت ئـــةبَي ئَيمـــة   
 .لَيرةتةنيتيزي بكةين، لةبةر ئةوةي ئةو ثارانة هةمووي لةوشوَينانة دةر ئةضَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا وةزارةتي دارايي و ئابووري و وةزارةتي هـةرَيم بـؤ كاروبـاري دارايـي و ئـابووري كـة بودجةكـةيان بـة         
تَيكةآلوي خوَينرايةوة لةاليةن ليذنةي دارايي، دةخيةمة دةنطةوة كي لةطةَلَيس؟، فةرموون، كَي لةطةَلي نية؟ 

ةرموو راثــؤرتي وةزارةتــي، كارةبــا و  كــاك كــريم فــ  .بــؤ ثاشــي ئــةوة  فــةرموو بةزؤربينــةي دةنــط وةرطــريا، 
 .ثيشةسازي و سامانة سروشتييةكان خبوَينةوة

 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نـؤزدة مليـارو سـةدو ضـلويةك مليـؤن، دةكاتـة       ( 12171)خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتي ثيشةسازي 
ضوار سةدو نؤ مليـارو دوو سـةد   ( 702800)ي وةزارةتي كارةبا، خةرجييةكاني كارثَيكردن%. 0,70لةسةدا 

 %.2,58مليؤن، دةكاتة 
بيست و نؤ مليارو نؤ سةدو ثةجناو ( 82255)خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتي سامانة سروشتييةكان، 

 %.0,53شةش مليؤن، دةكاتة 
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بيست و ثَينض مليارو هةشـت سـةدو حـةفتاو    ( 85245)ؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي ثيشةسازي خةرجي ثر
 .ثَينج مليؤن دينارة

ثَيـنج سـةدو حـةفت مليـارو هةشـت سـةدو سـَي        ( 504203)خةرجي ثرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي كارةبا 
 .مليؤن دينارة

سي سَي مليارو نةوةت و دوو مليؤن ( 3328)خةرجي ثرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي سامانة سروشتييةكان 
 .دينارة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 8002راثؤرتي ليذنةي ثيشةسازي بؤ ساَلي 
ةبــاو ثيشةســازي ليذنةكــةمان دواي زجنريةيــةك كؤبوونــةوةو ثةيوةنــدي لةطــةأل هــةر يــةك لــةوةزارةتي كار  

، ضـةند سـةرنج و ثَيشـنيارَيكمان    8002وسامانة سروشتييةكان بةمةبةسـس تـاوتوَيكردني بودجـةي سـاَلي     
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هةية دةخيةينـة بةردةسـس بـةِرَيزتان، سـةبارةت بـة بودجـة بةشـَيوةيةكي طشـس ثشـتيواني لةراثؤرتةكـةي           
 .ليذنةي دارايي دةكةين و ئةم ثَيشنيارانةي خوارةوةمان هةية

روست كردني هةيئـةتَيكي بسـثؤِري بـواري ئـابوري بـؤ ثةرلـةمان كةلةسـةر جـةم كَيشـة ئابورييةكانـدا           د -1
هةَلوَيستةي ياسايي خؤي هةبَيت بؤ ئةوةي بة كةمو كورتيـةوة بةسـةر ثةرلةمانـدا تَينةثـةِرَيت و ئاطايشـي      

رسـومات و خــولي   لةوداهاتـة غــةيرةي نةوتيانـةي عَيــراق هـةبَيت وةكــو قـةرزو مينــةح و بـاج و طــومرط و     
راهَينان وزةمالةي ديراسي زانكـؤ جيهانييـةكان و يارمـةتي تةكنـةلؤجياو سـةمادو تـؤث و كؤمثيـوترو هـةتا         
دوايي، كة بةداخةوة حكومةتي هةرَيم كوردستان وةك ثَيويست ئاطاي لةم بِرطانة نيـة و عَيـراقيش زؤر بـة    

 .ةش كردووةورياييةوة بودجةي هةرَيمي كوردستاني لةو سةرضاوانة بَيب
داوا لةحكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين كة سيستمَيكي داتاو زانيـاري بـؤ هـةرَيم دروسـت بكـات كـة        -8

هاوكاري زؤر لةكَيشة قورسةكاني ئابووري و كؤمةآليةتي كوردستانةو ثَيويستة بودجةيةكي تايبةت بؤ ئـةو  
 .مةبةستة تةرخان بكرَيت

اري بودجةوة طرنطي بةزياد كردني بةرهةمي نةتةوةيي و ضارةسةري ثَيويستة حكومةتي هةرَيم لة رَيط -3
كَيشةي بَي كاري و هةآلوسان بدات و ثالني تَوكمةي ئابووري بؤ داِرَيذَيت هةر وةك لةعَيراقدا بؤ هةر يـةك  

بـؤ ديـزاين كـراوة، بؤيـة زؤر ثَيويسـتة بودجــة       8002لةبودجـةي ســاَلي  % 10لةوانـةي سـةرةوة ثالنـي لـة     
ةك ئاراستةو دابةش بكرَيت كة لة سةر بناغـةي طةشـة ثَيـداني ئـابوري بَيـت نـةك دابـةش كردنـي         بةشَيوةي

 .ذمَيريارانة بةسةر كةرتةكاني ئابووريدا
كةم كردنةوةي بودجـةي تةشـغيلي بةسيسـتةمَيكي زيـرةك بةشـَيوةيةك كـة كاريطـةري نـةهَيين نـةبَيت           -7

كومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةين و وةزارةتـي      لةسةر بودجةي وةبـةر هَينـان، ئَيمـة دةسـت خؤشـي لةح     
ثالنــدانان كــة ئةمســاَل بودجــةي تةشــغيلي بةشــَيوةيةكي بــاش كــةم بؤتــةوة، بــةآلم ئَيمــة مةبةســتمان            
ــةميانطاكان بــةتاَل           ــذو  ث ــةزاران دةرضــوي كَولَي ــةبَيت، ه ــةري ن ــة كــة كاريط ــرةك ئةوةي ــتةمَيكي زي لةسيس

لـةدام ودةزطاكـاني حكومةتـدا، بؤيـة زؤر طرنطـة بـةنيزامَيكي زؤر        ئةسووِرَينةوةو بواري دامةزراندنيان نية
 .جوان ئةوة بكرَيت و هةلي كاريان بؤ بدؤزرَيتةوة

هاوكاري كةرتي تايبةتي كوردستان ضونكة باشرتين ئةداي ئابووري وآلت بةطشس وكةرتي وةبـةر هَينـةر    -5
ةوةي هةآلوسان ودياردةي بَيكاري تا ئاستَيكي بةتايبةتي و باشكردني طوزةراني تاكةكاني كؤمةَل و كةم كردن

زؤر دةكةوَيتة ئةستوي ئةم كةرتة لةكوردستاندا، بؤية زؤر طرنطة بودجةيةك دياري بكرَيت بؤ دةعمي ئةم 
 .كةرتة

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ةكــةن، ئَيمــة لةزؤربــةي راثــؤرتي وةزارةتةكانــدا ئامــاذة بــةوة درا كــة هــةموو داواي زيــاد كردنــي بودجــة د   

لةكاتَيكدا ئَيمة سةرضاوةي داهاتي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان ديـاري كـراوة ولـةوة زيـاتر نيـة، بةراسـس        
تواناي جَي بةجَي كردني سةرجةم ئةو هةموو داواكـاري و زيـاد كردنـي بودجةيـةي نيـة، بؤيـة زؤر طرنطـة        
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ردووة كــة ئــةويش راكَيشــاني زؤربــةي ئــةو وآلتانــة كــة تووشــي ئةزمــة بــوون ثةنايــةكيان بــؤ ئاليــةتَيك بــ   
ســةرمايةي خؤمــاَلي و بيانيــة بةشــيوةيةك كــة بةشــداري بكــات لــة ثرؤســةي ئاوةدانكردنــةوةو بنيادنانــةوة  
ذَيرخاني ئابووري كوردستانة، من حةزةكةم ئةطةر بوارم بدةيت طرنطي كةرتي تايبةت خبةمة روو بةضةند 

 .خاَلَيك
ي لةهةرَيمدا كة زؤربـةي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتاني بـؤ      كاركردن بؤ كةمكردنةوةي تةزةخومي ئيدار-1

 .تةرخان كراوة، لةرَيطةي طةشة َثداني كةرتي تايبةتةوة دةبَيت
سةدان مليؤن دؤالر الي كةم لةكون و قوذبين مااَلندايـة بـواري خسـتنة طـةِري بـؤ نةرةخسـاوة، بةراسـس         -8

ــة     ــؤ ئ ــوار ب ــةكرَيت ب ــدا ئ ــةوةي كــةرتي تايبةت ــةكاتي بووذان ــة    ل ــات ل ــة بِرةخســَيت كــة بةشــداري بك و ثاران
 .ئاوةدانكردنةوةي كوردستاندا

لةهــةمووي طــرنط تــر كةبــةالي هةموومانــةوة طرنطــة، ضــونكة لةهــةموو كَومةَلطايــةك ثَيويســتيمان بــة   -3
دميـوكراتي كـردن كؤمـةَلطا هةيـة، يـةك لـة هؤكارةكـاني دروسـت بـووني رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي مــةدةني            

ــةكاني      لةســايةي طة ــريادةي تاك ــةي حكومــةت بةســةر ئ ــت، ضــونكة هةميةن ــةتا دةبَي شــةكردني كــةرتي تايب
كومةَلطاوة نامَينَيت، لةبةر ئةوةي لةجياتي حكومةت خةَلك بذَينَيت هةروةك ئَيسـتا لةكوردسـتانا بةراسـس    

ت دةبـن كـة   بةداخةوة هةية، خةَلك حكومةت دةذَيـيَن، لـةم كاتـةدا رَيكخراوكـاني كؤمـةَلطاي مـةدةني دروسـ       
لـــةِرووي تـــةمويلي مادييـــةوة ســـةربةخؤبن و ئةمـــة يـــةك لـــة هـــةرة جـــوانرتين خةســـةلةت و ســـيماكاني 

 .دميوكراسيةتة
داناني بودجةيةكي تايبةت بؤ ئاوةدانكردنةوةي هةَلةجبةو ناوضة كارةسات بةسةر هاتووةكاني ئـةنيتال و   -7

ساي بودجةي فيدراَليدا هاتووة سـةرة راي  دستوري هةميشةيي يا 108كيميا باران هةر وةك ضؤن لةمادةي 
ــؤ ضــؤنيةتي دابــةش كردنــي بودجــة بةســةر ناوضــةكاندا،       ــةكي ســةرةكي ب ــذةي دانيشــتوان وةك بنةماي رَي
بةِرةضاوي مةحروميةت و زةرةر مةند بكرَيت، بةداخـةوة بةِرةنطدانـةوةي ئـةو مـادة دسـتورية لةبودجـةي       

هةر خـةرقَيك لةياسـا بةراسـس ئـةوة خـةرقَيكي ياسـاييةو       ي هةرَيمدا بةدي ناكرَيت، بودجة ياساية 8002
ئةو ياسايةيش لةهةرَيمدا نابَيت ثَيضةوانةي دةستوري هةميشةيي بن، كـة ئـةوة مـادةي دسـتوري هةيـة بـؤ       

دا وةك مادةيـةكي سـةر بـةخؤ ئامـاذةي بـؤ       8002ئةوة، بودجةي ثارَيزطامـان ثَيويسـتة لةياسـاي هـةرَيمي     
بودجـةي تةمنيـةي عيقـاري    % 50ةجةنابي وةزيري ثالندانان هةية لةعَيراقدا لـة  بكرَيت، من ثرسيارَيكم ل

 .زيادي كردووة؟ هؤكاري ئةم كةم كردنةوة ضية؟% 85زيادي كردووة بؤضي لةكوردستاندا لة 

ــا، بودجــةي ئاســايي هــةمواركراو كــة لةاليــةن وةزارةتــةوة بــةبِري       ســةبارةت بــة بودجــةي وةزارةتــي كارةب
مليـــار دينـــار بـــؤ كـــريين  102كـــة دةكاتـــة % 40وســـَي مليـــار دينـــارة ئـــةو بـــِرة لـــة تريليؤنَيـــك و ضـــل 

ثَيداويستييةكان و خزمةتطوزاري و ضاكسازية، سـلةعي و خـةدةمي وصـيانة، بـةآلم وةزارةتـي دارايـي تـةنها        
ي ي بودجةي هةموار كراوة، بؤ زانيـار %35رةزامةندي لةسةر ضوار سةدو نؤ مليار دينار داوة كة دةكاتة لة 

مليــار دينــار كــراوة بــو كــِريين    552ثَيشــنياري بــِري ( ســلةعي و خــةدةمي وصــيانة )بــةِرَيزتان لةفةســَلي 
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ميطــاواتي دهــؤك و ســلَيماني و  10ميطــاواتي و  82ميطــاواتي هــةولَير و  500ســووتةمةني بــو دةزطاكــاني 
مليـار دينـار داوة    123ةسـةر  هةولَيرو موةليدةو ئامَيرةكاني تر، بةآلم وةزارةتي دارايي رةزامةنـدي تـةنها ل  

ميطاواتي هةولَير كة ئَيستا دوو يةكـةي ئامادةيـة بـؤ ئيشـكردن تـا       500لةكاتَيكدا بؤ ئيشثَيكردني ئيزطةي 
ــيرت طازوايــل هةيــة كــة نرخةكــةي   ( 803)، ثَيويســس بــة 1/2/8002 مليــار دينــارة جطــة   150مليــؤن ل

مليـار دينـار ثَيشـنيار كـراوة، بـةآلم      ( 150)يبةتـةو  لةكِريين كارةبا لةويزطةي نـاو بـراو كـة هـني كـةرتي تا     
مليــار دينــار داوة، بةراســس جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان حــةق ( 55)وةزارةتــي دارايــي رةزامةنــدي لةســةر 

نةبوو وةزارةتي دارايـي بـةو شـَيوة تـةعامول لةطـةل بودجـةي ئاسـايي وةزارةتـي كارةبـا بكـات، ضـونكة ئـةو             
بؤ كِريين سـووتةمةنية، يـةعين مسـاوةمة    % 50بِرَيكي زؤري ئةتوامن بَلَيم لة لةزمين بودجة ثَيشنيار كراوة

كـردن لةسـةر ئـةو كِرينــة نـة ئـةبوو بـةو شــكَلة تـةعامول لةطـةأل وةزارةتـي كارةبــا بكرايـة، ضـونكة ئةطــةر            
ت سوتةمةنييةكة دابني نةكرَيت، بَيطومان تةوليديش نابَيت و ئةزمةيةكي كارةبايش بةشَيوة دروسـت دةبيَـ  

وضارةســةر ناكرَيــت، بةنيســبةت بودجــةي ثالنــةوة، ئَيمــة دةســت خؤشــيان لــَي دةكــةين، وةزارةتــي كارةبــا     
ثَيشنياري بِري تريليؤنَيك و دوو سةدو ثةجنا مليار ديناري كردووة بؤ جَي بةجَيكردني ثِرؤذةكانيان، بةآلم 

ي % 80كــة دةكاتــة نزيكــةي لــة   مليــار دينــار داوة،( 504)وةزارةتــي ثالنــدانان رةزامةنــدي تــةنها لةســةر  
مليـار دينـاري بـؤ جـَي     ( 822)بودجةي وةبةر هَيناني هةرَيم، بةآلم لةو بِرةي كـة رةزاةنـدي لةسـةر دراوة    

بِرياريـان لةسـةر دراوة،    8004و  8005بةجَيكردني ثِرؤذة بةردةوامةكانة، واتا ئةو ثِرؤذانةي كة سـاآلني  
دواكـةوتين بودجـةي سـاَلي     يبـةجَي كردنيـان نـةكراوة بـة هـؤ      بةآلم يان تةواو نةبوونة يـان دةسـت بـةجيَ   

دانراوة، لةكاتَيكدا بةستنةوةي وَيزكةي  8002مليار دينار بؤ ثِرؤذةكاني ساَلي ( 802)وة، واتا تةنها 8004
مليؤن دؤالري تَيدةضـَيت، كـة دةكاتـة    ( 25)ميطاواتي ضةمضةماَل بة تؤِري كارةباي هةرَيمةوة بِري ( 450)

، بؤيــة ئَيمــة وةك ليذنــة ئــةم ثَيشــنيارانة دةخةينــة 8002بــِري تــةرخانكراو بــؤ ثِرؤذةكــاني ســاَلي نيــوةي 
 .بةردةست بةِرَيزتان

لةبةر رَوشنايي ثَيشنياري وةزارةتي كارةبـا وثشـتطريي ليذنةكةيشـمان بـؤ ئـةو ثَيشـنيارة داوا لـةوةزارةتي        -1
هاووآلتيان وةردةطريَيت تـةرخان بكرَيـت بـؤ وةزارةتـي     دارايي دةكةين كة ئةو بِرة ثارةيةي لةبِري كارةبا لة 

 .كارةباو جَي بةجَيكردني ثِرؤذةكانيان بةتايبةت لة بواري ضاكسازيدا
خبرَيتة  8002بودجةي فيدراَل لةناو راسس ساَلي  87لةبودجةي تةكميلي كة بِريارة بةطوَيرةي مادةي  -8

( 500)بؤ هةرَيمي كوردسـتانة، بـِري   % 14رَيذةي لة  بةردةسس ئةجنومةني نوَينةران بؤ ثةسةند كردني و
 8002مليؤن دؤالر بؤ وةزارةتي كارةبا تةرخان بكرَيت بؤ جَي بةجَيكردني ثِرؤذة ثَيشنياركراوةكاني ساَلي 

 .و ثِرؤذة بةردةوامةكانيان
َيكردني وةزارةتــي كارةبـا جــارَيكي تــر تـةرخان بكرَيتــةوة بـؤ جــَي بــةج     8004ثـارةي مــدةوةري سـاَلي    -3

 .دا بِرياريان لةسةر دراوة8004هةمان ئةو ثِرؤذانةي لةساَلي 
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واذوو بكـةن بـؤ ئةجنامـداني     ني كـة طرَيبةسـت  وةزراةتي دارايي حكومةتي فيـدراَل تـةخويلي وةزارةتـةكا    -7
نرخي تَيضووني ثروذةكة، بةمةرجَيك لةسةر ثِرؤذةي % 85ثِرؤذةي طرنط و خةرج كردني سليتة بةبِري لة 

ــة      8002 ســاَلي ــة ئاي ــي حكومــةتي هــةرَيم دةثرســني ك ــري داراي ــت، ئَيمــة لةجــةنابي وةزي ، حيســاب بكرَي
حكومةتي هـةرَيم ئـةو مافـةي هةيـة كـة داواي ئـةو سـليتةية لـةوةزارةتي دارايـي حكومـةتي فيـدراَل بكـات؟             

ــاَلي     ــةي س ــةر بودج ــونكة لةس ــة بودجــةي     8002ض ــردووة ك ــابيان ك ــة  8002حيس ــةرَيمي  % 14ل ــؤ ه ب
انة، ئةطةر وةآلم بةَلَيية، داواي ئةوة دةكةين ئةو تةخويلـة بـةوةزارةتي كارةبـاي هـةرَيم بـدرَيت بـؤ       كوردست

جَيبةجَي كردني ثِرؤذةي طرنط بةمةبةسس جَي بـةجَيكردني ثالنـي درَيذخايـةني وةزارةتةكـةيان، ئـةخري      
ــةماني  8002ثَيشــنيارمان، ثَيشــنيار دةكــةين دواي ثةســةند كردنــي ياســاي بودجــةي ســاَلي     لةاليــةن ثةرل

كوردستانةوة لةكاتي خؤيدا وةزارةت لةبودجةي ثةسةند كراويانا ئاطاداربكرَيتةوة، ضونكة ئةطةر بةشـَيوةي  
ئاطــادار بكرَيتــةوة، ئــةوة زؤربــةي بودجةكــةيان مــدةوةري بــؤ ســالي داهــاتوو دةطةِرَيتــةوة و     8004ســالي 

نيــان جَيبــةجَي بكــةن، ضــونكة جــةنابي ســةرؤكي ئةوةنــدة كاتيــان بــة دةســتةوة نابَيــت بــؤ ئــةوةي ثِرؤذةكا
ثةرلــةمان زؤربــةي ثِرؤذةكــاني كارةبــا كــاتي زؤريــان دةوَيــت بــؤ جــَي بــةجَيكردن، ســةبارةت بــة بودجــةي     

مليـؤن دينـارةي كـة وةزارةتـي ثيشةسـازي      ( 110)وةزارةتي ثيشةسازي ئةم ثَيشنيارانة دةخةينة روو، ئـةو  
ســةيتةرةي نــةوعي، وةزارةتــي دارايــي  يةو ئــامَيري تاقيكردنــةوةداواي كــردووة بــؤ كــِريين هةنــدَي كةرســت

رةزامةندي لةسةر نـةداوة، ثَيشـنيار دةكـةين ئـةو بودجةيـة تـةرخان بكرَيـت بـؤ ئـةو مةبةسـتةي سـةرةوة،            
ضونكة ئةهميةت و طرنطي سةيتةرةي نةوعي هةموو اليةك دةيزانني و ئةو بِرةيش كة ثَيشنياريان كردووة 

ترخـان كردنـي بـِري    : بِرَيكـي رةمزيـة وةئـةكرَي موافةقـةتي لةسـةر بكرَيـت، دووهـةم        مليؤن دينار( 110)
مليؤن دينار لةبودجةي تةكميلي بؤ هةر سَي ثارَيزطاكـةي هـةرَيم بـؤ مةبةسـس بووذانـةوةي كـةرتي       ( 45)

ثيشةســازي لةهةرَيمــدا تةمنيــةي صــناعي وةثَيــداني ئــةو بــرة بــةو هاووآلتيانــةي خــاوةن كارطــة بضــووك و   
امناوةندييةكان لةهةرسَي ثارَيزطاكةدا لةرَيطةي بةنكَيكي ثيشةسـازيةوة، هـةر ضـؤن وةزارةتـي ثيشةشـازي      م

ئـةم ثالنـة جـَي بـةجَي دةكـات، ضـونكة        8002عَيراق لةسـةرجةم ثارَيزطاكـاني عَيراقـدا لةبودجـةي سـالَي      
ازيــةك بــَي كــاري كــةم بووذانــةوةي ئــةم كةرتــة لــة كوردســتان هــةلَيكي كــاري بــاش دةرةخســَينَيت و تائةند 

تــةرخان : دةكاتـةوةو كاريطــةري ئيجابيشــي دةبَيـت لةســةر بووذاننــةوةي ئــابووري هـةرَيمي كوردســتان، ســيَ   
كردني بودجةي ثَيويست بـؤ جـَي بـةجَيكردني ئـةو يـازدة ثِرؤذةيـةي كـة وةزارةتـي ثيشةسـازي ثَيشـنياري           

ك ثــِرؤذة رةزامةنــدي داوة كــة ئــةويش  ، بــةآلم وةزارةتــي ثــالن تــةنها لةســةر يــة 8002كــردووة بــؤ ســاَلي 
دروستكردني بةردي مةِرمةِرو طرانَيتة لةماوات كةهَيض طرنطيةكي ئابووري وثَيضةوانةي سياسةتي ئـابووري  

 .حكومةتي هةرَيميشة كةلةسةر بنةماي خةسخةسة و بازاِري ئازاد داِرَيذاوة

كارطـةي بـةردة يـةك دوو تـةوزيح      من وةك جيؤلؤجيةك حةزئةكةم لةسةر ئةم.جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان
بدةم بؤ جةنابي وةزيري ثالن، بةَلَي من مةبةستم ئةوةية ئةطـةر ئـةكرَي يـان موناقةلةيـةك بيطوِرَيـت بـة       
ثِرؤذةيةكي تر، ضونكة من وةك جيؤلؤجيةك قسة ئةكةم وبةرثرسيارم بةرامبةر بةقسةكامن كة مةنتيقةي 
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ثِرؤذانة زؤر طرنطة، ئةو ثرؤذةيةي كة جـَي بةجَيـدةكرَيت،    جوطرايف زؤر طرنطة، ياجةدواي ئيقتيسادي ئةو
بةداخــةوة هــيض جةدوايــةكي ئيقتيســادي نيــة وهــةر وةك جــةنابي وةزيــري دارايــي ئيشــارةتي ثَيــدا ثالنــي  
حكومةت دووركةوتنةوةية لة كارطـة حكومييـةكان، بةراسـس و بـةرةو خةسخةسـةو بـازاِري ئـازاد دةِروات و        

مةتي كوردستان فرؤشتَيس بـة كـةرتي تايبـةت، مـاوات يـةك نـةوع بـةردي تيايـة         زؤربةي كارطةكانيش حكو
ثَيي ئةوتري بةردي متةحةول، ئةم بةردة دوو رةنطي هةية، رةنطي سثي و سةوزي كاَل و لـةرووي مةسـحي   
جيؤلؤجيـةوة وديراســةتَيكي وا نــةكراوة لةاليــةن ئةندازةييةكــةوة كـة ئــةو بــِرة ثَيداويســس ئــةو مةعمةلــة   

ت يان نا، لةكاتَيكدا ثَينجوين كة ضةند كم لةماواتةوة دوورة سَي نةوع بةردي تَيداية، بةردي متحةولة، دةكا
بةردي ناري تَيداية، وة بةردي رسوبي، زياتر لة هةشـت نـةوعي هةيـة، نـةوعَيكي هةيـة تاوكسـليكةيس ثـَي        

ان و بةرزجنـةو شـوَينةكاني تـر    دةَلَين كة ئةوة لةمسـتواي بـةردي عالةميدايـة وة لـة مةقلةعـةكاني هـةورام      
نزيكن، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكةين يان ئةو ثِرؤذةية لةشوَينَيكي تـر دروسـت بكرَيـت كـة وةسـةت بَيـت بـؤ        
هةموو شوَينةكاني هةرَيم، يان ئةطةر دروست نةكرَيت وبطؤِرَيت بة شتَيكي تـر بـة ثةسـةندي دةزانـني، بـؤ      

ثِرؤذةية كة دراوة وةزارةتـي ثَيشةسـازي بـؤ وةزارةتـي دارايـي يـان        18مةعلوماتي بةِرَيزيشتان لة كؤي ئةو 
ثالن رةفعي كردوون بـؤ جـَي بـةجَي كـردن ضـوار ثِرؤذةيـان بـؤ طـةرميان و هةَلةجبةيـة لةسـةر تةوسـيةتي            
بةِرَيز جةنابي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان لـةكاتي سـةردانةكةيدا بـؤ ئـةو شـوَينانة، بـةآلم بةداخـةوة ئـةو         

ضيان تةبةني نةكراون لة ئةو بةردة دروست دةكرَيت، كة ئَيمـة وةك رةئيـي خؤمـان ئـةوة هـيض      ثِرؤذانة هي
جةداويةكي ئيقتيسادي نية، هةر وةك هةموو اليةك دةزانني كة كَيشةي سووتةمةني يةكَيكة لةو كَيشـانةي  

سـتة حكومـةتي   كة بةردةوام كاري طةري خراثي لةسةر ذياني هاوآلتياني هةريم دروست كـردوة، بؤيـة ثَيوي  
هةرَيم ثالني ثةلةو خَيراي هةبَيت بـؤ ضارةسـةركردني ئـةم قةيرانـة درَيـذ خايةنـة بـؤ ئـةم مةبةسـتة لـة           
راثــؤرتي ليذنةكةمانــدا كــة لــة مــاوةي رابــردودا ئامــادة كــراوة ســةبارةت بــةدوادا ضــومنان بــؤ دووزينــةوةي   

مـدا، ثَيشـنياري دامةزرانـدن ودروسـت     ضارةيةكي بنة رةتي طوجناو بؤ جارةسةركردني ئةم قةيرانة لة هةرَي
كردني عةمباري طةورةي سووتةمنيمان كردووة، بؤية بةرةئي ئَيمة ئةو ثري سَي وسي مليارةي لةبودجـةي  
وةزارةتي ثالن رةزامةندي لةسةر دراوة بؤ جَي بةجَيكردني ثِرؤذةكاني سةرضاوة سرشـتييةكان زؤر كةمـةو   

ثَيشــنيار دةكــةين كــة بودجةيــةكي تايبــةت بــؤ ئــةو مةبةســتة  ضارةســةري كَيشــةكاني ســووتةمةني ناكــات، 
 .تةرخان بكرَيت و لة ئةولةويةتي كارةكاني وةزارةت دابنرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو راثؤرتةكان كة خوَينرانةوة دةنَينرَين بؤ وةزارةتة ثةيوةندي دارةكان، بـؤ ئـةوةي ديراسـةتي بكـةن،     

ــةوةي ئةطــةر   ــؤ ئ ــاري وةربكــرن، ئةطــةر مةعلومةكــة      ب ــي بكــةن بــة نــةزةري ئيعتيب ــة جَي ــوانن جــَي ب دةت
وميزانيةكة ثَيويسس كرد بة موناقةلةكردن ئةوة بـةيين ئةقسـامةكانةو بـةثَيي ياسـاي خـؤي ديـاري كـراوة        

جنومةني بةِرَيطاي وةزارةتي داراييةوة داواكردني ئةو موناقةلةية دةكرَيت تةنها لة ميزانيةي ثةرلةمان و ئة
قةزا نةبَيت وة هـةروا وا بـزامن سـةروكايةتي هـةرَيميش و ئةوانـةيش بـؤ خؤيـان دةسـةآلتيان هةيـة، بؤيـة           



 138 

لةبةر ئةو راثؤرتةي كة كاك بارزانيش خوَيندييةوة لةسةر ئةو سَي وةزارةتة ثَيشنياري بودجةي تَيـدا بـوو   
لةسـةر وةزارةتـي ثيشةسـازي، ئـةويش     لةسةر بواري كارةبا لةسـةر بـواري سـامانة سروشـتييةكان، هـةروةها      

 .وةكو راثؤرتةكاني تر دةنَيرين بؤ ئةوةي بةهةندي  وةربطرن، كوَيستان خان فرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 من ثشتطريي تةواوي راثؤرتةكةيان دةكةم، ديارة جةنابيشت ئيشارةتت ثَيي دا لةسةر مةسةلةي زيـادكردني 
بودجةي كارةباو ئةوانة، ئَيمة لَيرة حةقة ثَيداطريي بكةين لةسةر ئةوةي كة بودجةي وةزارةتي كارةبا زياد 
بكرَيت، ئَيمة ئةوةي ئاطايي هةية زؤر نارازية لةم بودجةية ثَييشي واية ئـةم بودجـة كةمـة كَيشـةي كارةبـا      

بةَلَيين ئةوة ئةدةين كة ئةم ساَل كَيشـةي  ضارةسةر ناكات لة هةرَيمي كوردستان، هةموومشان هةموو ساَلَيك 
كارةبــا بــؤ كؤمــةآلني خــةَلك ضارةســةر دةكــةين، بــؤ ئــةوةي بةَلَينةكــةي ئــةم ساَليشــمان وةكــو بةَلَينــةكاني   
ثَيشووي لَي نةيةت ثَيويستة لَيرة بِريار بدةين كة ئةو بودجةية زيادبكرَيت، مةسةلةي سووتةمةني ئةويش 

ثؤرتةكةي، يةكَيكة لةو كَيشانة كة كَيشة زؤر سةرةكييةكاني كؤمةآلني خةَلك كـة  يةكَيك بوو لةخاَلةكاني را
ثَيويستة ئةويش ضاوي ثَيدا خبشَينرَيتةوة، ضونكة ناكرَيت لةزستانَيكي سـةختدا وةكـو سـلَيماني سـاَلي ثـار      

ت كة سـةعاتي  تةنها سَي بةرميل نةوت دراوةتة هاوآلتيان، ئةعين ئةمة واي كردوة خةَلك زؤر كَيشةي هةبَي
كارةباي هةيةو سَي بـةرميل نـةوتي ئـةدةيَس، ئةمـة ئـةبَي ضارةسـةر بكرَيـت، ئةمـةوي شـتَيك لـةَيرة بـريي            
هةموومان خبةمةوة، ئةوةيش ئةوةية، ئَيمة لةمانطي دوو كؤمةَلَيك راثؤرمتان ئامادة كرد لةسـةر كَيشـةكاني   

راثؤرتةكةدا كة ديـارة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان    خةَلك كةسةرةكيرتينيان كارةباو سووتةمةني بوو لةهةردوو 
و زؤربةي هةرة زؤري ئةنداماني ثةرلةمان سةرقاَلي ئةو مةسةالنة بوون، ديـارة دواكةوتنةكـةي بـة بونـةي     
بودجــةوة بــؤ دواي ئــةم بودجةيــةيش حةمتــةن ئةوانــةيش ئةكةونــة بةرنامــةي كــارةوة، مــن ئةمــةم بؤيــة   

انـةدا ئيشـارةمتان بـةوة داوة كـة ثَيويسـتة بودجـةي وةزارةتـي كارةبـاو         هَينايةوة ئَيمة لةهـةموو ئـةو راثؤرت  
بودجةي سووتةمةني زياد بكرَيت بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةو كَيشانة بكةين، بؤية من ثَيشنيار دةكـةم ئَيمـة   
لَيرة بِرياري ئـةوة بـدةين ئةطـةر لةبودجـةي تـةكميليش بَيـت ئـةو دوو بودجةيـة زيـاد بكرَيـت بـؤ ئـةوةي             

 .نيةك بؤ كؤمةآلني خةَلك بكةين، زؤر سوثاسكارئاسا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة داوا لــة وةزارةتــي داريــي و ئــابووري و وةزارةتــي ثالنــدانان دةكــةين كــة ئيهتيمــامَيكي زؤر بــدةن بــة   
وةزارةتــي كارةبــا كــة رةضــاوي كؤمــةَلي خةَلكــة، هــةر وا ســووتةمةنيش بــؤ ئــةوةي لةميزانيــةي تــةكميليش 

 .فةرموو عثماني بؤ تةرخان بكرَيت، كاك بِرَيك
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو خاآلنةي كاك بارزان خوَينديةوة هةندَيك ئيشكالي هةية لةالي ئَيمة، خؤي ئيجمـالي مةشـروعةكان كـة    
دجةيـة بكرَيـت كـؤي هـةمووي دةكاتـة      ئَيستا لةذَير تةنيتيزداية كـة ئةطـةر بَيـت و موافةقـة لةسـةر ئـةو بو      

مليـاري ئـةم سـاَلة كـة     ( 401)مليـار دينـار، خـؤي    ( 287)مليار دينار، ذمارةكة دووبارة دةكةمـةوة  ( 287)
مليـارة لةبـةر   ( 504)يشي لةثِرؤذة بةردةوامةكانة، بةآلم موخةسةس ( 883)دةكةوَيتة ذَير تةنيتيزةوة وة 

ةنيتيز كـردن لـةمودةي سـاَلَيكدا تةوةقوعةكـةمان سـةرف كردنـي       ئةوةي ئيمكانيـةتي وةزارةتـي كارةبـا بـؤ تـ     
مليارة ئةوة طلةيةكةي لةوةدايـة، يـةكَيك لةطلةيـةكاني وةزيـري كارةبـا لةوةدايـة، خـؤي مـةمجوعي         ( 504)

مةشروعة، هيض لةو مةشروعانة بؤ ئاطاداري تؤيش و بؤ وةآلمـي كوَيسـتان خـانيش    ( 110)مةشروعةكاني 
وةندي بة تةوليدةوة نية، تةنها مةحةتةي ثةجناويةك ميطاواتَيكة نةبَيت، ضونكة هيض لةو مةشروعانة ثةي

هةردوو مةحةتةي كارةبا لةاليةن كاك امحد امساعيل و ماس جوردن دروست دةبَيت و دةكرَيـت لـةناو ئـةو    
ين ذَيـر  بودجةيةدا نية، ئةوة تةنها ثةَيوةندي بة تةوليدةوة نية ثةيوةندي بةتةوزيع ونةقَلةوة هةية، يـةع 

خاني كارةباية، تةوليدي كارةبا نية رةغمي موالحةزاتي تايبةتيم لةسةر وةزارةتي كارةبا، بةآلم ئيمكانيةتي 
وةزارةتي كارةبا بةتةسةوِري من ئةوةنةية، سةرباري ئةوةيش ئَيمة لةقةرزي يابانييةكـة بـةئيتييتاقي ئَيمـة    

ةرَيمي كوردسـتان وة وةزيـري شـارةوانيش    عَيراقـي بـةحزوري وةزيـري كارةبـاي هـ      خطيطاي و وةزارةتي تـة 
مليؤن دؤالر تةخسيس كراوة بؤ وةزارةتي كارةبا، ئةمة سةرباري ئةو ثارةي بؤيان تةخسيس كـراوة  ( 300)

و لةبودجةي تةكميلييةكة، ئَيمة بِريارة يةعين بةشَيكي زؤري دواي موحافةزات دةدرَيتـة سـةكتةري كارةبـا    
وي خواردنـةوةو ئـاودَيريش، يـةعين ئةمـة تةركيزةكةيـة كـة لةسـةر ئـةوة،         و ئاو، ئاو بة هةردوو بةشَيوة ئا

يةعين كارةبا طرنطيةكي زؤري هةية موعالةجـةكردني وةخـس دةوَيـت، بـةآلم وةزارةتـي كارةبـا تـاكو ئَيسـتا         
تةوليدي ضاك نةكردووة نةك تةوزيع و نةقَل، ئَيستا خةريكي تةوزيع ونةقَلن و ئةو ثارة زؤرةي تةخسيس 

بــؤ تةوليــدو نــةقَل نــةك بــؤ تةوليــدي كارةبـا، مةســةلةي يــةكَيك لةقســةكاني كــاك بــارزان كــة باســي   كـراوة 
مةعمةلي ماوات دةكات، ئَيمة داخيلمان نةكردووة، ضونكة سياسـةتي ئَيمـة وازتـة، ئَيمـة هـيض مةعمـةلَيك       

بؤ كراوة طوجنـاوة   وة دةسس ثَيكراوة و، ئةو مةعمةلة عةقدي 8005داخيل ناكةين، ئةم مةعمةلة لةساَلي 
يا نةطوجناوة، ئَيمة تَييدا بةر ثرس نني، ئيقتيسـادية يـان ئيقتيسـادي نيـة، ضـونكة بةشـَيك لةراثؤرتةكـةي        
ليذنةي دارايي تةئكيد دةكاتةوة كة مةعاميل دروست بكرَيت، خؤيشي داواي كرد وتـي كؤمـةَلَيك مـةعاميل    

ــة طــةرميان، لةشــارةزورو لةوانــة، كــةمن خــؤ    م بؤحــاَلي خــؤم لــة طــةَل ئــةوةدا نــيم هــيض    دروســت بكــةن ل
مةعمةلَيك لةاليةن حكومةتةوة دروست بكرَيت، مةعمـةل ثَيويسـتة ئَيمـة لةرَيطـةي بانقةكانـةوة هاوكـاري،       
ئاسانكاري لةرَيطاي ئيستسمارةوة بؤ كةرتي تايبةت، بؤ موسـتةمسري ئةجنـةبي بـؤ ئـةو مةعمةالنـة بكـرَي،       

ري كة باسي كرد، من لةسةر مةسةلةي داتاو زانياري قسـةكةي ليذنةكـة   وةسةبارةت بة مةسةلةي داتاو زانيا
زؤر زؤر راســتة بــةبَي بــوني داتــاو زانيــاري ثالنــي توكمــة داناِرَيــذرَيت، بؤيــة ئَيمــة لــةوةزارةتي ثالنــدانان    
سةنتةرَيكمان كردووةتةوةو دةتوانني دةعوةتي هةموو برادةرانيش بكةين كة سـةنتةرَيكي زؤر زانيسـتية و   

سةرتاســةري هــةرَيمي كوردســتاندا بــة ســَي زمــاني كــوردي و عــةرةبي و ئينطليــزي، بــة ســَي شــَيواز داتــا     لة
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ثيشاندةدات، خؤم دةعوةتي ليذنةي ئابووريشم كـرد كـة بـَين سـةردامنان بكـةن بةداخـةوة ديـارة مـةجاليان         
مكانيـاتي مـالي، بـةآلم    نةبوو بَين سةردامنان بكةن، كة هةرضةند ئيمكانيامتـان كةمـة، ئيمكانيـاتي فـةني، ئي    

رةغمي ئةوة بةجهودي ضةند كاديرَيكي باشةوة تـوانرا سـةنتةرةكة دروسـت بكرَيـت كـة ئـةبَيت بـؤ هـةموو         
هاووآلتيــةك، بــؤ هــةموو موســتةمسرَيك، بــؤ هــةموو وةزارةتَيــك، هــةموو داتاكــان كؤدةكريتــةوة لــةوَي           

 .بةشَيوةيةكي زانسس بآلودةكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 .ناصح فةرموو.د
 
 
 :رمضان ناصح غيتور. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشةكي دةست خوشي لةكاك بارزان و براياني ليذنةكةيان دةكـةم بـؤ ئـةو راثؤرتـة بـةهَيزة، دةربـارةي       

ةكةي كـاك بـارزان   ئةو تَيبينيةي كةوا ثَيشانيدا كارطةي بةرد لةماوةت، مـن سـةد لةسـةد ثشـتطريي ثَيشـنيار     
دةكــةم ثشــتكريي ليذنةكــةيان دةكــةم، بــةآلم بةداخــةوة جــةنابي وةزيــري ثالنــدانان ئــةلَيت ئَيمــة حــةقمان  
بةوةوة نية لةبةر ئةوي ثَيشووتر دانراوة، ئةطةر ئيجابية يان ئيجابي نية، باشة يـان خراثـة، نـةخَير ئَيمـة     

يةو، لةخزمةتي وآلتةكةماندايـة، ئَيمـة ثشـتطريي    واجيبمان ئةوةية ئةوةي كة باشة لةخزمةتي طةلةكةماندا
ئةوة بكةين ئةوةيشي خراثة مةفروزة ئَيمة ئيلغاي بكةينةوة، ثَيويست نيـة ئيدامـة بـة شـتَيك بـدرَيت كـة       

 .بزانني ئَيمة زةرةر مةندين تيايدا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو
 :ز كوَيستان حممد عبداهللبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة مةسةلةي تةوليد كة جةنابي وةزير باسي كرد ئةوة هـي كـةرتي تايبةتـة، هـني حكومـةت نيـة، ئَيمـة        
ئةطةر كَيشةي تةوليدمان هةيةو ثَيمان ضارةسةر ناكرَيت، جارَي ئةبَيت كَيشـةي تـةوزيع ضارةسـةر بكـةين،     

ناني وةزارةتي كارةبا بة خؤي ئةطةر تةوليديش ضارةسـةر بكـةين، دوايـي كَيشـةكةي     ئةوةي كة هةية بة توا
طةياندمنان ئةبَيت، ئةي ناكرَيت ئَيمة كَيشةي طةياندن ضارةسةر بكـةين، بـا وردة وردة ئَيمـة بـَيني كَيشـةي      

 .سوثاس طةياندن ضارةسةر بكةين، ئةطةر تةوليدةكةيش ضارةسةر بكةين دوايي ثَيمان ناطةيةنرَيت، زور
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد فرج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( 25811)، 8005من هةر لةسةر ئةم داتاية لَيرة كة وةزارةتي كارةبـا داينـاوة، مةسـةلةن بودجـةي سـاَلي      

سـةدو  ( 105153) ، 8004سـاَلي   نةوةت و شةش مليارو دووسةدو يازدة مليؤن ديناري خةرج كردووة، لة
ضـوار  ( 702800)شةش مليارو سةدو شةست و سَي مليؤن ديناري خةرج كردوة، ئَيستا ضةندي بؤ دانراوة 
 8004و  8005سةدو نؤ مليارو دوو سةد مليؤن دينار، سةيربكةين يةعين ئةو جياوازيةي لةبةيين سـاَلي  

ضـوار  ( 708222)ماوةتـةوة ضـةند بـؤ خـؤي      زؤر نية، نةوةدو شةش بة سـةدو شـةش، مةسـةلةن ضـةندي    
بـؤي   8004سةدو دوو مليارو نـؤ سـةدو نـةوةد و نـؤ مليـؤن، يـةعين بَلـَي ضـوار سـةدو سـَي مليـار لةسـاَلي             

تةرخان كراوة، سةدو ضواري لَي خةرج كردووة، يةعين كةوابوو وةزارةتةكة ثالنَيكي وازتي نـةبووة ئيشـي   
( 1800)ةَلَين ئةم كارةباية، ثياوَيكي وةكو امحد امساعيل توانيوَيس لةسةر بكات، ئةمةيش كة ئَيستا هةر ئ

ميطاوات كارةبا بةبةرهةم بَيين، ئةطةر هةندَي طـرفس نـاخؤ نةبوايـة وةكـو سـةرؤكي حكومـةتي كوردسـتان        
( 703)تةواوي دةكرد، ئايا حكومةت ناتوانَيت بةم ميزانية زؤرةوة، يـةعين   8004باسي كرد، هةر لةساَلي 

سةدو سةش ملياري خةرج كردووة كـة هـيض بةرهـةمَيك ديـار      8004ار ديناري بؤ تةرخان كراوة ساَلي ملي
نية، وةخس دَييت لَيرةوة سةير دةكـةي دوازدة هـةزارو كةسـرَيك كرَيكـاري هةيـة، مـن يـةك منوونـة دةدةم         

ن دروسـتيان كـردو   لةسةر كرَيكار ئةو مةحةتةي بيست و نـؤ ميطاواتيـة ئةوانـةي كـة داياننـا هـاتن و خؤيـا       
 300كرَيكـاري دةوَيـت، ئَيسـتا بـرؤ ئـةبيين       75هَينايان لَيرة دايان نا لة هـةرَيمي كوردسـتان وتيـان ئةمـة     

كرَيكاري زياتري لَيية، يةعين طرفتةكة ئةوةية كة دةَلني ثارةي زياتري بؤ دابنرَي لةوانةية هةر لةم شتاندا 
، بةآلم وةكو ثالنَيـك يـةعين مـةعقول نيـة ثياوَيـك بتوانَيـت       ئةِروات، يةعين لةخةرج و لةمووضةدا ئةِروات

ئةمة دروست بكات، بةآلم وةزارةتَيك ناتوانَيت بيكات، ثالنةكة ديار نيـة، جـارَيكي تـر دووبـارةي ئةكةمـةوة      
ئةو لـةوَي نـةوةد و شةشـي خـةرج كـردووة، وةلـةوي سـةدو شةشـي خـةرج كـردووة            8004، 8005ساآلني 

( 105)مليار ديناري بـؤ دانـاوة تـةنها    ( 703)انيةكي باشي بؤي تةرخان كردووة، بةشةرتَيك حكومةت ميز
ملياري لَي خةرج كردووة، لةبةر ئةوة داوا دةكةم، يةعين هةم وةزارةتي ثالندانان، هةم وةزارةتي كارةبا ئةم 

 .كَيشةو طرفتة هةم لةكؤَلي خؤيان بكةنةوة، هةم لةكؤَلي هاووآلتيش، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .كاك بكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش با نةَلَين هةر كةسَيك دييتاع لةناوضةي خـؤي دةكـات، مـاوةت و قـةآلدزي ومـةمخور، مـن دييتـاع لـةو         

مةعمـةلي  وردةكـاري ئـةو ثِرؤذةيـةي    ؤذةيـة كـرا، مـن نـةختَيك ئاطـاداري      شتانة ناكةم، بـةآلم باسـي ئـةو ثرِ   
مةِرمةِرم لةماوات هةية، باسي ئةو كراو، بؤية حةزم كـرد روون كردنةوةيـةك بـدةم، ئـةو مةشـروعة ثـَيش       
يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارةكةي سلَيماني و هةولَير لةسةر بودجةي ئيدارةي سـلَيماني ئـةو كاتـة دانـراوة،     
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ي مةِرمةِرو ئةو شـتاندا ضـوونةتة   مةمجوعةيةك خوبةرا لةمةجالي جيؤلؤجي كة لةمةجال: ئةوة يةك، دوو
مةنتةقةكــة و لــة مةنتةقــةي ثَينجــوين، لــةماوةت، لةقــةآلدزي، لةهــةموو ئــةم مةنتةقانــدا ئــةو بةردانــةيان 
دؤزيوةتــةوة كةلــةو ثِرؤذةيــة بــةكاردةهَينرَيت، ديــارة لةمةنتةقــةي ماوةتــا رةنطــة ئــةو كةســانةي خــةَلكي     

كةمةنتةقةيةكي فـراوان هةيـة كـة ئـةو نةوعـة بـةردةي تَيدايـة        شارباذَيِربن زؤر شارةزاييان هةبَيت لةوةي 
كةبؤ ئةو كارة بةكاردَيت وة ثَيشم واية طواية ئةوة جةدواي ئيقتيسادي هةية يان نيةتي ئةوة شـتَيكي تـرة،   
مةسةلةيةكي ترة، بـةآلم بعتيبـار مـاوةت كةوتوةتـة بـةيين قـةآلدزي و ثَينجـوين وة نيزيكيشـة لةسـلَيماني،          

تةرخان كراوة، ئةطينا لةبةر شتَيكي تر نـةبووة وة ثَيشـم وايـة ثِرؤذةكـة جـةدواي ئيقتيسـادي        بؤية ماوةت
ديـارة   عثمانهةية، لةبةر ئةوة حةزم كرد ئةو روون كردنةوةية بدةم و جةنابي وةزيري ثالندانانيش كاك 

 .روون كردنةوةي خؤي دا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ثَيشنيارةكانة ثَيويست ناكات، بةآلم هةر كةسَيك دةيةوَيت ميزانيةكة كةم بكاتـةوة،  ئةطةر هةر ثشتطريي ل
ــة؟       ــةس هةيـ ــةوة، كـ ــةم بكاتـ ــة كـ ــةوَي ميزانيـ ــَي دةيـ ــةو، كـ ــة ئـ ــة دةدةمـ ــة قسـ ــاو ئةوانـ ــةي كارةبـ ميزانيـ
روونكردنةوةمان نـاوي تـةنها كـةم كردنـةوة، بةراسـس روون كردنـةوة تاخريمـان دةكـات و وةختيشـمان لـَي           

 .كوذَيت، فةرموو كاك مجالدة
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةقيقـةت  : من ثَيشةكي ثشتيواني داواو داخوازييةكاني ليذنةي ثيشةسازي دةكـةم، ئةمـة يـةك، دووهـةم    
اتي مةسةلةي كارةبا طرنطةي ثَي دراوة، سوثاسي وةزارةتي دارايي دةكـةم كـة خسـتيانةتة ئةولةوياتـةوة لـةك     

خةرجييةكاني حاكيمة طرنطي بةكارةبا بـدرَيت، لةبةرضـي، لةبـةر ئـةوةي كـة      % 14ئةطةري تةرخانكردني 
موشكيلةي كارةبا هةر دروسـت كردنةكـةي و بةرهـةم هَينانةكـةي نيـة، طواسـتنةوةيةتي، دابـةس كـردنَيس،         

ي دةوَي، بةنيســبةت ئــةو صــيانةيةتي، تــةئمينَيس، ئامــادة كردنــي ثَيويســتيةكانَيس، ئةمانــة هــةمووي ثــارة
ثِرؤذةيةيش من لةطةَل رَيزم بؤ تَيبيين وةزيري ثالنـدانان، عادةتـةن ثِرؤذةيـةك كـة لةشـوَينَيك دادةنرَيـت       
مةمجوعةيــةك موقــةومات هةيــة كــة ئــةبَي بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةربطريَيــت، يةكــةم ناحييــةي جــوطرايف،  

لةشـوَينَيك ئةكةيتـةوة ثَيـنج مـاَلي تَيدايـة ئةيـدي        دووهةم ناحييةي ئةيدي عاميلة، ئَيسـتا تـؤ ثِرؤذةيـةك   
عاميلة لةكوَي ئةهَينَيت؟ هـةموو رؤذَيـك ئـةبَيت نيـوةي ئينتاجةكـةي بـدرَيت بـة هَينـان و بردنـي ئةيـدي           
عاميلة، لةبةر ئةوة زؤر زةرورية ئةم ثِرؤذةية ئةطةر ئيتييتاقي لةسةر كـراوة لةشـوَييَن بكرَيـت، لةشـوَينَيك     

َيت ئيستييتادة لةبةردي ثَينجوين و ضوارتاو قةرةداغ و هةموو ناوضةكان بكـرَي نـةك تـةنها    دابنرَيت بتوانر
 .لةيةك شوَين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل ئةطةر قسةكانت وةكو كاك مجالة مةجال نادةم بةحوا، بةآلم مادام ثرسيارة فةرموو
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 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

ئــةزامن، بةراســس ئــةو تةمحولــةي تــؤ هةيتــة، ســةبري ئةيوبــة، بةراســس لــةو هــةموو قســةيةي كــة ئَيمــة    
دةيكةين، من ثرسيارَيكم هةية، لةئيدارةي سلَيماني ثِرؤذةيةكي بةرهةم هَيناني كارةبـا هـةبوو، لةمونزريـة    

ةثَيي مـةعلوماتي مـن مـةوادي ئـةو     بؤ كةالر، ئةوة شةش سةد هـةزار دؤالري بـؤ تـةرخان كرابـوو، ئَيسـتا بـ      
تاوةر لة مونزريةوة بؤ كةالر نزيكةي سةد تا سةدو ثةجنا ميطاوات كارةبا دةتوانَيت ( 82)ثِرؤذةية كة ئةكا 

بَينَيت، ئاية لة ثالني وةزارةتي كارةبا دانراوة ئيشـي بـؤ بكرَيـت؟ كـة ثـَيم وايـة بِرَيكـي بـاش كارةبـا دابـني           
كارةبــا بةرهــةم هَينــان، طواســتنةوة، دابةشــكردن، ئايــا  : ثرســياري دووهــةممدةكــات، ئــةوة ثرســياري يــةك، 

وةزارةتي كارةبا بِرة ثارةيةكي تةرخان كـردووة بـؤ ئـةوةي مقياسـَيك دابـيَن بـؤ خـةَلك ضـؤن كارةبـا بـةكار           
 .بَينَيت؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و ثرسـيارانة ئاراسـتةي وةزيـري كارةبـا بكرايـة، كـاك       ئـة  وةزؤر سوثاس، دةبواية ثَيشرت لة رَيطاي ليذنةكانـة 
 .شَيخ اهلل فةرموو

 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةر لةسةر مةوزوعي كارةبا كة مةوزوعَيكي زؤر طرنطة، ئةو شةريكاتانةي كة هَيناني غازيان بة ئةستؤ 
دَي و ئَيــرةدا دَيــم و ئةضــم، بؤرييــةكان دانرايــة و زةوييةكــة      طرتــووة، مــن دوو مــانطي رةبةقــة بــة ثــر     

هةَلكةنراية، نازامن ئةوة ضةند شةريكةيةكن، لةبةرضي هةتا ئَيستا ئةو بؤِرية نةبةسـرتاية؟ ضـونكة ئةطـةر    
ئةو بؤِري غازة نةيةت موستةحيلة بتـوانن بـةطازوايل ئـةو كارةبايـة ئـيش ثـَي بكـةن، ئـةوةيش لةئةسـتؤي          

امن ئةو ثرسيارةم ئاراستةي وةزارةتي ماليةو ثالندانان دةكةم، ئةو شةريكانة طةيشـتنة كـوَي؟   حكومةتة، ناز
 .تاكةي هةروا ضاوةِروان بني؟ ئةو خةتة كةي تةواو دةبَيت؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شواني فةرموو عثمانكاك 
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
من تةنها جةوابَيكي كاك عادل دةدةمةوة بؤ مةسةلةي مةشروعي طةياندني كارةبا لةئَيرانـةوة بـؤ هـةرَيمي    
كوردستان، ساَلي رابردوو ئَيران موافةقـةتي كـردووة موزةكةرةيـةكي تـةفاهومي لةطـةَل حكومـةتي عَيراقـي        

َيكردني ثِرؤذةكـان و ئـةو ثِرؤذانـةيش    ئيمزا كردووة كةيةك مليار دؤالر بةقةرز بداتة عَيراق بـؤ جـَي بـةج   
ســاَل ئـةو ثارةيــة دةدرَيتـةوةو تــةنها   ( 70)راسـتةوخؤ بـة فائيدةيــةكي زؤر زؤر كـةم و جــوزئي بـة مـودةي      

. خؤيان ثِرؤذةكان جَي بةجي دةكةن، ئَيمة لةطةَل وةفدةكةي حكومةتي عَيراقا كة بةسـةرؤكايةتي بـةِرَيز د  
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سوةيليش كة وةزيري كارةباية بةشداري وةفدةكةمان كرد، لةوَي ضوار بةرهةم ساحل بوو، من و كاك هوشيار 
ثِرؤذةمان داخيل كردووة، ئةوة لةبريم كـرد ئـةو موالحةزةيـة بـدةم، دوو ثِرؤذةيـان طةيانـدني كارةبايـة لـة         
هةردوو خةتي هةورامان وسةيد ساديق و خةتي دووهةميان لة مةهابادوة بؤ سؤران، ئةم دوو ثِرؤذةيـة كـة   

مليــؤن دؤالرة ناردوومانــة بــؤ ثةرلــةماني عرياقــي بــؤ موافقــة لةســةر كردنــي وئيمــزاي لةســةر  ( 27)بــايي 
بكرَيت، هةردوو خةتةكةيش لةسـةر قةرزةكـة جـَي بـةجَي دةكرَيـت، بةتايبـةتي طةيانـدني جـانيب، يـةعين          

 .زؤر سوثاساليةني داخيلي خةتي كوردستاني عَيراقةوة دةركرَيت، 
 
 

 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
ــس راثــؤرتي ليذنةكــة ئاراســتةي وةزارةتــة ثةيوةنديــدارةكان دةكــةين، ئَيســتا بودجــةي وةزارةتــي          بةراس
 .ثيشةسازي دةخةمة دةنطةوة كي لةطةَلَيس؟ دةسس بةرزكاتةوة تكاية، فةرموون، بةكؤي دةنط قةبؤَل كرا

 .موون، بةكؤي دةنط قةبوَل كراكَي لةطةَل بودجةي وةزارةتي كارةباية؟ با دةسس بةرزكاتةوة تكاية، فةر
كَي لةطةَل بودجـةي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانداية؟ بـا دةسـس بةرزكاتـةوة تكايـة، فـةرموون، بـةكؤي           

ئيستا راثؤرتي وةزارةتي عةدل و ئةجنومـةي قـةزا، لةبـةر ئـةوةي راثؤرتةكـةيان لةاليـةن        .دةنط قةبؤَل كرا
 .ووكي ثَيكةوة دانراوة، كاك كريم فةرمووئةجنومةني قةزاوةية، جياجياية، بةآلم هةرد

 :(جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بيست و هةشت مليارو حةفت سةدو هةشتاوحةوت مليؤن دينارة، ( 82424)خةرجييةكاني وةزارةتي داد 
 %.0,12دةكاتة لة 

مليارو نؤسةدو ثةجناوضوار مليؤن، نؤزدة ( 12257)خةرجييةكاني ئةجنومةني كارثَيكردني دادوةري 
 %.0,78دةكاتة لة 

 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةرجي ثِرؤذة سةمايةكاني وةزارةتي داد دوو مليارو حةفتا مليؤن دينارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هيض راثؤرتان هةية كاك شَيروان؟ كاك كريم فةرموو
 :حبري عبداهللبةِرَيز كريم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةربارةت بة ثرؤذة ياسايى بودجةى طشتى هةرَيمى  8002/  7/  2لة ( 71)دوا بةدواى راثؤرمتان ذمارة 

ى دا ثَيشـنيازمان  (2)، كةلة ثةرلةمان خويندنةوةي يةكةمي بـؤ كـراوة لةبِرطـة     8002كوردستان بؤ ساَلى 
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ةى دةســةآلتى دادوةرى تيــا زيادبكرَيــت ، و دواى ئــةوةى ليذنةكــةمان  كردبــوو بِرطةيــةكى تايبــةت بةبودجــ 
لةطــةَل نوَينــةرى ئةجنومــةنى دادوةرى وشــاندي يــاوةري كؤبــؤوة كــةثَيك هــاتبوو لــة سةرثةرشــتياري دادي   
وذمَيركارةكــاني ئةجنومــةني دادوةري، ضــاوى بةهــةردوو بودجــةى ئةجنومــةنى دادوةرى و وةزارةتــى داد        

 :تى لةسةر بودجةكانيانةخوارةوةش  تَيبينيةكانيخشاندةوة و ئةمةى 
 :دةسةآلتى دادوةرى: يةكةم

ئةو بودجةى كةلة دواجار تةرخان كراوة بؤ ئةجنومةنى دادوةرى و خراوةتة نَيو بودجـةى طشـتى هـةرَيمى    
 :كوردستان بةم جؤرةى خوارةوةية

 دينار(  53,472,000,000: ) أ ـ بِرى داواكراو لةاليةن ئةجنومةنى دادوةريةوة
 دينار ( 12,257,000,000: ) ب ـ بِرى ثةسةندكراو لةاليةن وةزارةتى داراييةوة
 (.% 0,78 )ج ـ رَيذةى تةرخانكراو لةضاو بودجةى طشتى 

 :وةزارةتى داد: دووةم
دواى ئةوةى بودجةى ئةجنومةنى دادوةرى لةنَيو بودجةى وةزارةتى داد جودا كرايـةوة، بودجـةى وةزارةتـى    

 :ؤرةى خوارةوةي لَيهاتداد بةم ج
لةبــةر ئــةوةي لةبيدايــةت بودجــةي وةزارةتــي داد هــاتبوو، دوايــي ئعــترياز طــريا بــةِرَيز ســةؤكي ئةجنومــةن، 

لةاليةن ليذنةي ياسـايي وثةرلةمانـةوة ة بـؤ بودجـةي دةسـةآلتي دادوةري وةك ئـةوةي لةياسـاي دةسـةآلتي         
انة كرايةوةو لةدواي ئةوة وةزارةتي دارايي لةطةأل دادوةري هاتبوو كة دةبَي بودجةكةي سةر بةخؤ بَيت رةو

وةزارةتــي داد رَيككــةوتوون لةطــةأل ئةجنومــةني دادوةري لةســةر ســةر لــةنوَي داِرشــتنةوةي، بؤيــة بةراســس  
جـؤرة تَيكةآلويـةك لــة بودجةكـةدا بــةدي دةكرَيـت، ئَيمـة دوو ذمارةمــان لةثَيشـة، لَيــرةدا لةاليـةن ليذنــةي        

مليار دينار هاتووة ئةوةي ( 2)ار خوَينرايةوة كة ضي لةالي ئَيمة، لةليذنةي ئَيمة بة ملي( 82)دارايةوة بة 
 .دادوةري، كة بةو شَيوةية

 .دينار(  80,335,000,000: ) أ ـ بِرى داواكراو لةاليةن وةزارةتى دادةوة
 .دينار( 2,233,000,000: ) ب ـ بِرى ثةسةندكراو لةاليةن وةزارةتى داراييةوة

 (.% 0,12 ): ى تةرخانكراو لةضاو بودجةى طشتىج ـ رَيذة
 :كة لَيرةدا تَيبينى دةكرَيت

ضـونكة شـتَيكي   . ئةمـةش شـتَيكي ئاسـايية   . جياوازي هةية لـة نَيـوان بـِري داواكـراوو بـِري ثةسـةندكراو       -1
ابكةن سروشتية كة وةزارةتي داد وئةجنومةني دادوةري ثالني بةثَيز دابِرَيذن و بري ثَيويست لة بودجة داو

هةروةها وزةراتي دارايـيش بـةثَيي ئـةو بـِرة ثارةيـةي لـة       . بؤ ئةوةي ثالني فةرمانطةكانيان جَيبةجَي بكةن
بودجــةي طشــس هــاتووة لــة داخــوازي وةزارةت وفةرمانطــةكان كــةم بكاتــةوة بــؤ ئــةوةي بــة ثَيــي رَيذةيــةكي 

 .دياركراو هيض اليةنَيك لة بودجة بَيبةش نةكات
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ثِركراوةتـةوة و تـةنها بـةرط و الثـةرةى     ( 8004)دادوةرى لةفؤرمَيكى كؤنى ساَلى  ـ بودجةى ئةجنومةنى8
 .لةسةر نووسراوة( 8002)يةكةمى ساَلى 

ـــ بودجــةى دادطاكــانى اســتئناف لــةنَيو بودجــةى وةزارةتــى داد ماوةتــةوة كــة ثَيويســت بــوو خبرَيتــة ســةر  3
 :ئةمةش بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة. بودجةي ئةجنومةني دادوةري وشثرزةييةكى زؤري ثَيوة ديارة

أ ـ جــارى يةكــةم بودجــةى ئةجنومــةنى دادوةرى ثشــت طــوَى خرابــوو، دواى ئــةوةى ئةجنومــةنى نيشــتمانى     
 .وةرايسثارد كة بودجةيةكى سةربةخؤى بؤ دابني بكرَيت ، زؤر بةثةلة ئةم فورمة ئامادة و ِرةوانة كرا

ةآلتى دادوةرى دانةمةزراوة و ئةمةش بؤتة هؤى ئـةوةى  ب ـ تائَيستا ئةجنومةنى دادوةرى بةثَيى ياساى دةس 
 .كارةكانى دةسةآلتى دادوةرى وةكو ثَيويست نةِروات بةِرَيوة، نةلةرووى كارطَيريةوة و نةلةرووى دادوةريةوة
بؤيــة ئَيســتا دةســةآلتى دادوةرى تــةنها بةِروالــةت جيايــة ، ئةطــةرنا لــةرووى كارمةنــدو كــارطَيِرى و تــةالر و  

 .انةوة لةطةَل وةزارةتى داد لة زؤر رووةوة تَيكةآلوةفةرمانطةك
بؤية ثَيشنياز دةكةين سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانى جةخت لة سةر اليةنة ثةيوةندارةكان بكاتةوة كة 

 .بةزووترين كات ئةجنومةنى دادوةرى دامبةزرَيت 
ى دارايى بة ثَيي مادةي شةشـةمي  ثَيشنياز دةكةين دواى ئةوةى بودجةى طشتى ثةسةندكرا، وةزارةت: سَييةم

بودجةى سـةرؤكايةتيةكانى إسـتئناف لةبودجـةى وةزارةتـى دادةوة جياكاتـةوةو بيخـا تـةوة نـاو         , ئةم ياساية
 .، زؤر سوثاسبودجةى ئةجنومةنى دادوةرى

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة جَيـي خؤيـةتي،   زؤر سوثاس بؤ راثورتةكةتان، زؤربـةي شـةرح بـوو و ئـةو وةزعةيشـتان كـة شـةرح كـرد        

لةبةر ئةوةي ئةجنومةني دادوةري تازةية، لةبةر ئةوة كةم و كـوِريي تَيدايـة شـتةكانيان، بـةآلم لَيـرة لةبـةر       
ئةوةي قانوني دةرضووة، دةبواية جيابكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةو جيا كردنةوة دةبَيتة هَيزَيكي تر بؤ جـَي  

بسن و ئَيمة تةنها ثشتطرييان لَي دةكةين، ثـَيم وايـة بيخةمـة    بةجَيكردني ياساكة بؤ ئةوةي خؤيان ثَيي هةَل
 .دةنطةوة باشرتة، دةي كاك دوو حمامي قةديم باقسة بكةن، كاك شَيروان و كاك عمر، فةرموون

 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تين ميزانييةي سولتةي قةزائيـة بـؤ   خؤي خيالفةكة لةكوَيية بةراسس، خيالفةكة خؤي لةتةئخري بووني ها
مليـار دينـار دانرابـو هـةر وةكـو ئيشـارةتيان ثَيـي دا بـرادةران،         ( 82)ثةرلةمان، بةنيسبةت وةزارةتي عةدل 

نـؤزدة مليـارو نـؤ سـةدو ثـةجناو ضـوار       ( 12257)دوايي هَين سولتةي قةرزائي هات، هَين سولتةي قـةزائي  
نؤزدة مليـارو نـؤ سـةدو ثـةجناو ضـوارة لةميزانيـةي       ( 12257)و مليؤنة، ئيلتيباسةكة لَيرةية عةجبةن ئة

وةزارةتي داد دةرضووةو هاتووةتة ئَيرة، يان ميزانيةتي وةزارةتي داد وةكو خؤي دةمَينيتةوة دوايـيش هـَين   
ســوَلتةي قــةزائيش ئيزافــة بكرَيــت، كــة ئيزافــة كــرا مــةعناي وايــة ئةرقامــةكان هــةمووي دةبَيــت دةســكاري 

 .جةنابي وةزير تةوزتاتَيكمان بداتي زؤر مةمنوون دةبني، زؤر سوثاس بكرَيت، ئةطةر
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خـؤي دةبَيـت ئـةو بةشـي تةشـغيلية، دةبَيـت قــةتع بكرَيـت لـةوةزارةتي عـةدل، ئـةوة بةتةئكيـد وايـة، كــاك             

 .سركيس فةرموو 
 :و ئابووري وةزيري دارايي/بةِرَيز سركيس اغاجان

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
هةر وةكو بةِرَيزتان فةرمووتان، ئةمانة دةوائرين، ئةوانةي تةشغيلي، لةسةر ميالكـي وةزارةتـي عـةدل بـووة     
كة ئَيمة ميزانيةكي جيا دروست دةكةين بؤ مةجليس قةزا، دةبَيت هةموو ئةو نةفقاتة بطوازرَيتةوة ئةطةر 

 .نا موكةرةر دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليـارةي كـة دانـراوة بـؤ وةزارةتـي عـةدل، ئـةو        ( 82)منيش ثَيم واية ئةوةي كاك شَيروان باسي كـرد، ئـةو   
 كـة تـةوزيع كرابَيـت بـة دوو     0,51ثارةي كة ئَيستا دانراوة بو مةجليسـي قـةزا دانـراوة ثَيـي دةضـَيت ئـةو       

بةشةوة لة كاتَيكدا اليةزال وةزارةتي عةدل لـة زؤر لةشـوَينةكانا بينـاي بـةكرَي طرتـووة، عةقـدةكان اليـزال        
ــاوة، باشــة        ــي عــةدل م ــارييتي زؤر لةســةر وةزارةت ــةقات و مةس ــةعين نةف ــة، ي ــي عةدلةوةي ــةناوي وةزارةت ب

تي عةدل ماوة، ئةمة جطة مةحكةمةي ئيستئيناف كة وةكو ليذنةي ياسايي باسي كرد اليةزال لةسةر وةزارة
لةدةوائريةكاني تر كة سةر بةوةزارةتي عةدلن وةكو قاسرين، وةكو كاتب عةدل، وةكو تةنيتيز، وةكو دائـريةي  
ــةمانطي يــازدةدا لــة الي جــةنابي ســةرؤكي       تــاثؤ، مــن ثــَيم وابــوو باشــرت وايــة هةرضــةند ياســاي دادواران ل

ايبةتي بؤ دابنرَيت بة تةئكيد، ضونكة ئَيمـة بِريارمـان دا   هةرَيمةوة هاتووةتةوة، يةعين دةكرا ميزانيةكي ت
كة ئةو سوَلتةية جيابكرَيتةوة، كة جيامان كردةوة ميزانيةكي جياوازمـانيش بـؤ دانـا، ئـةكرا ئـةو فةترةيـة       
هةتا مانطي ضـوار كـة ئـةو ميزانيـة هـاتووة ميزانيـةكي بـؤ تةحديـد بكرايـة بـؤ مةجليسـي قـةزا، تـةبيعي              

ةئكيد ئةويش دةسةآلتَيكة كـة هـيض طرنطـي لةدةسـةآلتةكان ودامودةزطاكـاني تـر كـةمرت        مةجليسي قةزا بةت
نية، بة عةكسةوة ئةوةندة طرنطي خؤي هةية ئةطـةر قياسـي كـةين بـة هـةردوو ئاسايشـي طشـس لةهـةرَيم،         
يش لةهةولَيرو لةسـلَيماني و وةزارةتـة ناوخؤكـان، دةسـةآلتي دادوةريـة كـة دةتوانَيـت ئيسـتقراريةت و ئاسـا         

وئةمن بثارزَيت لة وآلت و بيباتة ثَيشةوة بة هـةموو نـةوعَيكي، ئةمـة لـة اليـةك، لـة اليـةكي كـة ئـةو بـِرة           
ثــارةي كــة بــؤ دةســةآلتي داد وةري دانــراوة، ثــَيم وايــة ئــةوة لةطــةَل رَيزمــا بــؤ هــةموو وةزييتــةكاني تــرو      

م واية ئةو بـِرة ميزانيـة كةمـةو    مةنسبةكاني كةو هةموو كارمةنداني ناو حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ثَي
طوجناو نية ئةطةر قياسي كةين بة دةرةجةي حاكمةكان هةر لةدةرةجـة ضـوارو سـَي و دووةوة كـة ئـةيطرَي،      

كـة بـؤ هـةردوو    % 80لةبةر ئةوة ثَيم وابوو باشرت وابوو ئةطةر وةزارةتي مالية بيتوانيباية لةسـةر ئـةو لـة    
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ي تةخسيس بكرداية بؤي، هةرضةند دةسـةاَلتي موناقةلـةي فةسـَل و    وةزارةتي مالية دانراوة بِرَيك ميزانية
ــؤ        ــات ب ــةكي باشــرت بك ــةي ميزاني ــةيتواني تةكميل ــةكميليا ن ــةي ت ــاتي ميزاني ــة ك ــة وة ل طواســتةنةوةي هةي

 .مةجليسي قةزا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاراستةيان دةكةينزؤر سوثاس بؤ موالحةزةكانت، هةندَيكي جةواب دراوة وةهةندَيكيش 
 .بودجةي وةزارةتي داد دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ با دةسس بَلندكات، كَي لةطةَليدا نية؟ فةرموون

كَي لةطةَل بودجةي دةسـةآلتي قةزايـة، بادةسـس بَلنـدكات تكايـة؟ كـَي لةطةَلـدا نيـة؟          .بةكؤي دةنط وةرطريا
 .ني ضاودَيري لة هةولَيرو سلَيماني، كاك كريم فةرمووبودجةي هةردوو ديوا .بةكؤي دةنط قةبووَل كرا

 (.جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةشـت مليـارو نـؤ سـةدو شةسـت مليـؤن       ( 2250)خةرجييةكاني كارثَيكردني ديـواني ضـاودَيري و دارايـي    
 %.0,12دينارة، دةكاتة 

 .بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .خةرجَي ثِرؤذة سةرمايةكاني ديواني جاودَيري و دارايي هيض نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية ئةوة هيض موناقةشةي ناوَيت، لةبةر ئةوةي قانونَيكي بؤ دةرضووة بةيةكـةوة دةنطـي بـؤ دةدةيـن،     
لةطةَلدا نية؟ يةك كةس لةطةَلـدا نيـة، بـة     دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس؟ دةست بَلند كات، فةرموون، كَي

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا
 .وةزارةتي بازرطاني، كاك كريم فةرموو

 (.جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
حـةفتاو نـؤ مليـؤن     بيست و شةش مليارو سـةدو ( 85142) خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتي بازرطاني

 %.0,55دينارة، دةكاتة 
 .عبداهلل قاسمبةِرَيز احسان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي بازرطاني هيض نية

 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةتي بازرطانيش وةكو ديواني ضاودَيري واية، هيض شـتَيكي نيـة موناقةشـة بكرَيـت، موقتةرةحةكـة كـة       

 .ةوةليذنةي دارايي ثشتطريي لَي كردووة، دةخيةمة دةنط
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بودجةي وةزارةتي بازرطاني كَي لةطةَلَيس؟ با دةست بَلندكات تكاية، فةرموون، كَي لةطةَلدا نيـة؟ فـةرموون،   
 .بؤ وةزارةتي ثالندانان، كاك كريم فةرموو .بةكَوي دةنط وةرطريا
 (.جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 

مليارو ثَينض سةدو  بيست وثَينض مليؤن  حةفدة( 14585)خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتي ثالندانان 
 %.3,34دينارة، دةكاتة 

 .بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حـةفت مليـارو ثَيـنض سـةدو ضـل و دوو      ( 4578)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي ثالنـدانان دةكاتـة   
 .مليؤن دينار

 
 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمــة دةنطــةوة كــَي لةطــةَلَيس؟ بــا دةســت  .زارةتانةيــة كــة نايــةوَيت موناقةشــة بكرَيــتئــةوةيش لــةو وة

وةزارةتي طةشـت وطـوزار، كـاك     .بَلندكات تكاية، فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ فةرموون، بةكَوي دةنط وةرطريا
 .كريم فةرموو

 (.جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
ضـواردة مليـارو دوو مليـؤن دينـارة، دةكاتـة      ( 1708)طةشـت وطـوزار    خةرجييةكاني كارثَيكردني وةزارةتـي 

0,82.% 
 .بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَينج مليارو هةشت سةد مليؤن دينار( 5200)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني وةزارةتي طةشت وطوزار 
 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن

ــي طةشــت وطــوزار بــدرَيت بةراســس، دةخيةمــة دةنطــةوة كــَي      مــن داواكــارم ئهتيمــامَيكي  ــاتر بــة وةزارةت زي
 .لةطةَلَيس؟ با دةست بَلندكات تكاية، فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ فةرموون، بةكؤي دةنط قةبوَل كرا

 .بؤ وةزارةتي دةستةي وةبةرهَينان، كاك كريم فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
سَي مليـارو سـةدو ثـازدة مليـؤن دينـارة، دةكاتـة       ( 3115)خةرجييةكاني كارثَيكردني دةستةي وةبةرهَينان 

0,4.% 
 .بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوو سةدو ضل مليؤن دينار( 870)خةرجي ثِرؤذة سةرمايةكاني دةستةي وةبةرهَينان 
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 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عبداهلل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سي وثَينج مليارو ضوار سـةدو هةشـتاو سـَي مليـَون ديناريـان كـردووة، نـازامن ئـةو         ( 35723)خؤيان داواي 
( 35)داواي  رةقةمةي الي من ئةوةي كة نووسـراوة موتيتـق عليـة راسـتة؟ سـَي مليـارو قسـور، باشـة خؤيـان         

ملياريان كردووة، يةعين زؤر زؤري فةرقة، يةعين ئةواني كة رةنطة ئينسان تةسةوري بكات لةسةد ضلة، لة 
 .سةدا نيوة، بةآلم ئةمة زؤر زؤري فةرقة، ئةواني كة سولسة، لةسةدا بيست و ثَينجة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةوجنومةن
رة نـةبووي بامسـان كـرد، كـؤي بودجـة كـة دراوةتـة وةزارةتـي دارايـي          ئةغلةبي وايـة، دوَيـيَن وابـزامن تـؤ ليَـ     

وئابووري، كة خةملَينراو لةاليةن وةزارةتةكانةوة سـيازدة مليـارو قسـور دؤالر بـووة، كـة ضـي ئَيمـة هـةموو         
 .بودجةمان ثَينج مليارو قسورة، لةبةر ئةوة هةمووي كةم بووةتةوة بةو رَيذةيةي كة ثَيويستة

وةبةر هَينان دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطـةَلَيس؟ بـا دةسـت بَلنـدكات تكايـة، فـةرموون، كـَي        بودجةي هةيئةي 
 .لةطةَلدا نية؟ فةرموون، بةكؤي دةنط قةبوَل كرا

ئةوة بةشي دووهةمي طرنطي طيتتوطؤكردن لةسةر بودجة تةواو بوو، بةشي يةكةمي ومتان راثؤرتي ليذنـةي  
انةو بِريارانة كؤتايي هـات، بةشـي دووهـةمي تـاوتوَيكردني بودجـة      دارايي و ئابووري بوو ئةمة بةو راسثارد

يان خوَيندنةوةي خةملَينراو بؤ بةشةكان وةزارةتةكان، راسثاردةي ليذنةكان ئاراستةي ئةوة كراو دةنطي بـؤ  
درا، تةنها بابةتي سَيهةمي طرنط ماوة ئةويش ياساكةية، ياساكة ئةطةر باوةِرتان هةبَيت من قةناعةمت وايـة  
دةتوانن بة نيوسةعات تةواوي بكةن، لةبةر ئـةوةي ياسـاكة خوآلسـةي ئـةو شـةش، حـةفت جةلسـةيةية كـة         

 .دانيشتني بؤي، هةمووي حازرةو رةقةمةكانيشي و مادة كانيشي، كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارانةي كـة بِريارمـان لةسـةري داوة هـةموو ثشـتيوانيتان      بةراسس من ئةوة ثرسيارة دةيكةم، ئايا ئةو ثَيشني

لَيكردو بةتايبةتي جةنابتان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و تَيكِراي وةزيرة بةِرَيزةكانيشة ئـةي نابَيـت خبرَيتـة    
 .دةنط دانةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلة دَيتة شةرح كردن، دَيتـة بـاس كـردن،    كاك زرار عةفوم كة، من جار جار داواي لَيبوردن دةكةم، زؤر 

ئةوةي كة بوو بة بِريار مةسةلةي ئةجنومةني قةزا كة نةبووةتة بِريـار، ئـةوة دةنطـي بـؤ دراو تـةواو، نـةك       
بيخةينة دةنطدان، ئةوة قانونية، ئةوةي تر كة رةئي  تهةر دةنطي بؤ درا هةندي شس قانونية ثَيويست ناكا

ونةكة، لةوي وةكو بِريارة، وةكو ئةحكامي قانوني دةضَيتة ئةوَيندةر، ئةوةي راثؤرتي ئَيوةية دةضَيتة ناو قان
كة ثَيشنيار دةكةن بودجة زياد بكرَيت بؤ كارةبا، بؤ تةندروسس، ئةوانـة ثَيشـنيارن و راثؤرتـةكان دةدرَيتـة     
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ةضـاوي بكـةن، ئينجـا    اليةنة ثةيوةنديدارةكان، وةزارةتي دارايي و ئابووري بؤ ئةوةي لةبودجـةي تـةكميلي ر  
 نازامن كاك شَيروان رةئيتان ضية ليذنةي قانوني؟

 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر وةك جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـي دا ئـةوة هـةمووي ئةرقامـة، ئةرقامـةكانيش هـةمووي موناقةشـة كرايـة           
كــردووة ئــةوةيش هــةر حــازرة، ئــةوةي كــة   قانونةكــةيش حــازرة وة ئــةو تةوســياتةيش كــة ئَيمــة تــةبعمان 

مةسرةيف عةقارية ئةوةي موضةي فةرمانبةرانة، هني خانة نشينة حـازرة، مـن ثـَيم وايـة ئيسـتمرار بكـةين       
 .لةسةري زؤر ضاكةو شتَيكي تةبيعي و ئيعتيادية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ذني كرَيكـاراني دنيايـة لـةدنيادا، ثريوزباييـان لـَي      دوو شت هةية من لةبةر ئةوةي بةياني يـةكي ئايـارة، جـة   

دةكةين، ئومَيدةوارين رؤذَيكي خؤش ببةنة سةر، داوا كارييةكانيان جَي بةجَي بكرَيـت و ئاواتيـان بَيتـةدي،    
بةآلم ناكرَيت ئَيمة سبةي كؤبوونةوة بكةين، دوو سبةيش عوتلةية، سَي سبةيش عوتلةية، من بةحةقيقةت 

ة دواي خبةين و بَلَيني بودجة لةمانطي ثَينج ثةسةندكرا، يةعين لةبةر ئـةوة دةبَيـت   دةنثَيم خؤش نية ئةو
ئةمِرؤ بةسةندي بكةين و تةواوي بكـةين وة هيضيشـمان نـةماوة، يـان ئَيسـتا يـان سـةعاتي ثَيـنج بَيينـةوة،          

س موتَلـةق تـةواوي   دةخيةينة دةنطدانةوة كَي دةيةوَيت ئَيستا تةواوي كةين با دةسس بَلندكات؟ بةئةكسـةريَ 
دةكةين، ئةوة قابيلي موناقةشة نية، لةبةر ئةوةي خواَلسـةي موناقةشـاتي ثَيشـووة يـةك، دوويـش ئةرقامـة       
مادة بة مادةية تةنها ئةحكامي خيتامي نةبَيت، لةبةر ئةوةي لةبةردةسس ئَيوةية ئةويش سياغةكةيةي كة 

 .نية، كاك كريم فةرمووكةسَيك ويسس كةليمةيةك زياد بوو يان كةم بوو مانيع 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ياسايي ثَيشنيارمان كردووة سةبارةت بة ديباجةكة بطؤِرَيت، ضونكة ئةو ثِرؤذةية لة اليـةن   ئَيمة لة
ــراوة       ــة نووسـ ــرة لةديباجةكـ ــةوة، لَيـ ــةني وةزيرانـ ــةن ئةجنومـ ــاتووة، لةاليـ ــةوة هـ ــةتي هةرَيمـ ــة حكومـ كـ

 .لةسةرؤكايةتي هةرَيمةوة هاتووة
، 1/1/8002عَيـراق، بـؤ مـاوةي     –، ياسـاي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان     8002بؤ ساَلي ) ( ياساي ذمارة 

 .31/18/8002تاكو 
 :ماددةي يةكةم

تةنياحةوت ترليؤن و شةش سةدو بيست و هةشت مليارو حةوت سةدو هةشتاو سآ  (4582423)طوذمةي 
 :و بةم جؤرة دابةش دةكر  8002ر  بؤ خةرجييةكاني ساَلي دارايي مليؤن دينار دادةن

تةنيا دوو ترليؤن و هةشت سةدو حةفتاو نؤ مليارو حةفتاو نؤ مليؤن دينار (8242042)طوذمةي : يةكةم
 .بؤ خةرجييةكاني ثِرؤذة سةرمايةداراييةكان
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ليـارو هةشـت سـةدو ضـل و     تةنيا ضوار ترليؤن و شةش سةدو حةفتاو ضوار م(7547278)طوذمةي: دووةم
 .دوو مليؤن دينار بؤ خةرجييةكاني بةكارخسنت

تــةنيا ثــةجناو ضــوار مليــارو نؤســةدو هةشــت مليــؤن دينــار بــؤ خةرجييــةكاني   (57202)طوذمــةي: ســَييةم
 .عرياق –ئةجنومةني نشتمانيي كوردســـــتان 

ينــار بــؤ خةرجييــةكاني تــةنيا نــؤزدة مليــارو نؤســةدو ثــةجناو ضــوار مليــؤن د (12257)طوذمــةي: ضــوارةم
 .دةكرَيت خةرج دةسةآلتي دادوةريي
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 8002لسنة ) ( رقم  قانون
 31/18/8002لغاية  1/1/8002من  للفرتة موازنة أقليم كوردستان ا الدراق قانون

سابدة ترلياون وساتما ة    ) يقا   ( 4582,423) همبلا  قادر   8002يرصد لنفقات السنة املالية  :املادة ا اوىل
 :ويوزع كاآلتى( انون مليون دينارومثانية وعارون مليار وسبدما ة وثالثة ومث

ترليونان ومثامنا ة وتسادة وسابدون ملياار وتسادة وسابدون ملياون       ) يق   ( 8242042 )مبل  قدره  :أو ًا
 .لنفقات املااري  الرامسالية ( دينار
 ناربداة ترلياون وساتما ة واربداة وسابدون ملياارو مثامنا اة واثناا        ) يقا    (7547278 )ملب  قادره   :ثانيًا

 .للنفقات التاغيلية ( واربدون مليون دينار
لنفقااات ( اربدااة ووسااون مليااار وتساادما ة  ومثانيااة مليااون دينااار ) يقاا   ( 57202 )مبلاا  قاادره  :ثالثااًا

 .اجمللا الوطين لكوردستان ا الدراق
لنفقاات  ( تسدة عار مليارًا و تسدما ة واربدة ووسون مليون ديناار  ) يق   ( 12257 )دره مبل  ق :رابدًا

 .السلطة القضا ية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة مةزبوتة رةقةمةكاني جةنابي وةزيري دارايي؟ باشة ئةو مادةية، مادةي ئةرقامة دةخيةمة دةنطةوة كة 
وة، كي لةطـةَلَيس؟ بـا دةسـس بَلنـدكات، كـَي لةطةَلَيـدا نيـة؟ بـةكؤي         ثشتطريي كراوة لةاليةن ليذنةي ياسايية
 .دةنط قةبوَل كرا، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةمنيــةي ئــةقاليم جــةنابي ســةرؤك ئةمســاَل لــة ضوارضــَيوةي بودجــةي هــةرَيمي كوردســتاندا دانــراوة، لــة   
ن، ئَيمة ئةطـةر شـَيوةي سـةرف كردنـي، ئَيمـة ياسـايةك نيـة بـؤ ثارَيزطاكـان، ئةطـةر لَيـرة وةك            بودجةي ثال

مادةيةكي سةر بةخؤ ئيشـارةتي ثَينـةرَيت خـازعي رةقابـةي ثةرلـةماني نـابن بـةطؤيرةي ئـةو ياسـايةي كـة           
ي تـةنيتيزي  مةجاليسي موحافةزاتي لةسةر هةَلبذَيرراوة، ئةوان خازعن بؤ مةجليسي موحافـةزة، موراقةبـة  

خوتةكة ئةكات و موحافيز بَلَيني ئيعدادي خوتةكةيان بؤ ئةكات، ئةطةر ئَيمة لَيرة بة ياسايةكي سةر بةخؤ 
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ئيشارةتي ثَينةدرَيت بةراسس بـةدةر ئـةبن لـة رةقابـةي ثةرلـةمان، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم بةمادةيـةكي           
 .ر سوثاسسةربةخؤ ئيشارةت بة بودجةي تةمنيةي موحافةزات بدرَيت، زؤ

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
خازيعة بؤ قانوني ريقابةي ثةرلةماني، خؤمان ئةو رؤذةي كةبامسان كـرد، خـازيعن بـؤ ئـةوة، ئةطـةر ئَيمـة       
لَيرة ئاماذةي ثَي بكـةين، جطـة لةوةيشـة ئةطـةر سـةر بـة حـةتا مةسـروفاتي ئيتيحـاديش بَيـت خازيعـة بـؤ             

 .فةرموو عثمانعةن، كاك ريقابةي مالي عَيراقي و هني ئَيمةيش تةب
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يش تةمنيةي ئَيمة هةر سَي  8004ميزانية ئةمساَل بةيةك وةحدة هاتووة، ميزانية لة عَيراقدا حةتا ساَلي 

ئةمســاَل بؤتــة بةشــَيك  ةكــة ئَيمــة لةطــةَل ميزانيــةي عَيراقــدا دةهــات، بــةآلم ئةمســاَل نــةهاتووة،    زموحافة
لةميزانيةي ئيستيسماري هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوةي كة دياربَيت، خـؤ ئـةوانيش بةشـَيكن لـةناو ئـةم      

يـةدا ئةوةيشـي   ( 242)مليار بؤمان داخيل كردوون، فةقةرةيةكـة لـةزمين ئـةو دوو    ( 725)مةوزوعةدا بة 
 .تَيداية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن

كيس لةزمين ئةو ثارةية كة تةرخان كراوة بؤ موحافةزات داخيلي ميزانيـةي ئَيمـة كـراوة لةبةغـدا     كاك سر
 .يان بة تةنها هاتووة؟
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةِرَيز سركيس اغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طشـس هــةرَيمي  هـةموو داخيلـي ميزانيـةي ئَيمــة كـراوةو لـةزمين ثــالن حيسـاب دةكرَيـت، بودجــةي ثالنـي         
 .كوردستان،  زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو سةد لة سةدةي كة لَيرة دانراية، ئةوة جوزئَيكة لةوة؟ ئَيستا تَيطةيشتني، بؤية دةنطمان بـؤ نـةدا لةبـةر    
ــةي           ــة تةمني ــة دراوةت ــو مينح ــةين وةك ــاتوانني بك ــتكاري ن ــةآلم دةس ــة، ب ــةر ميزاني ــة س ــةوةي نةخراوةت ئ

، لةزمين ثارةكةية كة لـةمادةي يةكـدا ديـاري كـراوة، ئَيسـتا زؤر روونـة المـان، كةواتـة خـازيعي          موحافةزات
ريقابةية، بةآلم دةنطمان بؤ نةدا، لةبةر ئةوةي دراوة بيطؤِرين، ناتوانني بيطؤِرين، نة ئةتوانني كةمي كـةين  

 .نة ئةتوانني زيادي كةين، بةآلم لة زمين مةمجوعةكةية، كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةست كاري كراوة، من ثرسـيارةكةم ئاراسـتةي جـةنابي وةزيـري ثـالن و جـةنابي وةزيـري دارايـي كـرد، لـة           
دا، ضــؤن دةســتكارميان  % 85بووةتــة % 50لةعَيراقــدا زيــادي كــردووة، ئَيمــة كــةم كراوةتــةوة، لــة       % 50

 .نةكردووة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناتوانن كةمي كـةن و ئـةوةتا دةَلـَين دةسـتكاري نـةكراوة، ئةطـةر لةبةغـدا كـةم كرابَيتـةوة لَيـرة دةسـتكاري            
 .نةكراوة، فةرموو كاك سركيس

 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةِرَيز سركيس اغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة سـةد دةبَيـت،     17بـؤ   13وان حيسـاب بكـةين ئـةو كاتـة لةبـةيين      ئةطةر بَييتةوة لةسةر ذمارةي دانيشـت 
يةعين ئةطةر بـةو سيسـتمةي عَيـراق دابـةش بكرَيـت لةسـةر موحافـةزات، ئَيمـةش هـةمان سيسـتةم بـةكار            

 .بَينني لَيرة لةسةر ذمارةي دانيشتوان، ئةو كاتة هةمووي كةمرتيش دةبَيت نةك زياتر، زؤر سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 .ةي دووهةمدبؤ ماد
 :بةِرَيز  كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة سةرجةم خةرجييةكاني بودجةي  8002داهاتةكاني بودجةي هةرَيمي كوردستان ساَلي   :ماددةي دووةم
ضوار مليؤن  هةشتاو شةش ترليؤن و ثَينج سةدو هةشتا مليار وحةوت سةدو( 5520427)فيدراَلي تةنها 

 .نار دةخةملَينر دي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة مادةي دوو، كَي لةطةَلَيس؟ با دةسس بَلندكات، كَي لةطةَلَيدا نية؟ بةكؤي دةنط قةبوَل 
 .دةي سَي يةمدما تكاية كرا،

 :بةِرَيز  كريم حبري عبداهلل
ةي حساباتي وةزارةتةكان و فةرمانطةكان عرياق ثار –وةزارةتي دارايي هةرَيمي كوردستان  :ماددةي سَييةم

 .دةطرَيتة ئةستؤبةثَيي داهاتة دارايي 
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الداراق متويال اساابات  الاوزارات وا ادارات ويا  املاوارد        - تتوىل وزارة املالياة ققلايم كوردساتان    :املادة الثالثة
 .املالية املتااة

 :مةنوسةرؤكي ئةجن بةِرَيز
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ئةوة تةبيعية ليذنةي ياسايي ثشتطريي لَي دةكات، كَي لةطةَلَيس؟ بادةسـت بَلنـدكات، فـةرموو، كـَي لةطةَلَيـدا      
 .نية؟ فةرموو، بةكؤي دةنط قةبوَل كرا

 .بؤ مادةي دواتر
 :بةِرَيز  كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ـــتان  ســةرؤكي ئةجنومــةني :مــاددةي ضــوارةم ــةناو    –نيشــتمانيي كوردســــ عــرياق بــؤي هةيــة طوَيزانــةوة ل

 .بودجةي تايبةت بة ئةجنومةني نيشتماني بكات
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

لاار يا اجمللااا الااوطين لكوردسااتان الدااراق اجااراء املناقلااة ضاامن امليسانيااة اخلاصااة باااجمللا   :املااادة الرابدااة
 .الوطين

 .ةي ثَينجدماد تكاية.بَلندكات؟ كي نايكات؟ فةرموون، بة كؤي دةنط وةركريا كَي ثشتطريي دةكات دةسس
 :بةِرَيز  كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي ثَينج
دةسةآلت بة وةزيري دارايي دةدرَيت طوَيزانةوة لةنَيوان ثارة تةرخانكراوةكاني يةك دةروازةدا بكات : يةكةم

 .بطوَيزرَيتةوة و نابآ لَيي بطوَيزرَيتةوة يكان، كة دةشآ بؤجطة لة بةشي مووضة
 .نابآ طوَيزانةوة لة نَيوان ثارة تةرخانكراوةكاني طةشــــةثَيدان لــة نَيوان ثارَيزطاكاندا بكر : دووةم

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
ية املناقلة بني اعتمادات الباب الوااد بأستثناء يصل الروات  ايث جيوز النقل خيول وزير املالية صالا/ أو ًا

 .اليه و ا جيوز النقل منه
 . اجيوز اجراء املناقلة بني ختصيصات التنمية بني احملايظات/ ثانيًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد فرج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من سةرم سوِرماوة لةبةيين ئةم دوو ياساية، لةبةيين ياساي عَيراق لةطةَل ياساي هةرَيمي كوردستان، يةعين 
دوو شس زؤر جياوازة مع العلم ميزانيةي هةردووكيان يةك شـتة، هـةر واريداتةكـة نةوتـة زؤربـةي، ئينجـا       

شتة زؤر جياوازة لَيرة كؤمةَلَيك شـس  ئةوةي كة ئةخةمَلَينرَي وةك بووةتة ئةساسَيك بؤ هةمووي، ئةم دوو 
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جياي هةية، مةسةلةن ئَيمة لَيرة لةمادةي يةك شتةكامنان وردكردوةتـةوة، هـاتووين لـةمادي دوودا دةَلـَيني     
ئةمة داهاتةكةيةتي، داهامتان ئةمةنةية لةسـةرةوة وردمـان كردوةتـةوةو لـةخوارةوة داهاتـةكي دةَلـَين، دوو       

هةندَي شس وتووة، مةفروز وايـة ئَيمـةيش بيَلـَيني، مةسـةلةن هـني حاَلـةتي        لَيرة تةخسيساتي ئةلئيزافية،
مليـار،  ( 70)تةواري دياريكردووة، هني ئةو تةخسيسةي كة دةدرَيتة موحافةزةكان، كةلَيرة ديـاري كـردووة   

ة ضل مليار دينارة بؤ موحافةزةكان بةثَيي نيتوس و ئةولةويةت، ئينجا ئةمانـة كةئَيسـتا صـالحيةتي وةزيـر    
ثَيويسس بة ئةحكامي وزارية، يةعين مةفروز واية لَيرةدا باس بكرَيت، ئَيسـتا ئَيمـة نـازانني ئـةم مينـةح و      
شتانة كة دةدرَيت لةهني وةزارةتي مالية هيض ئيشارةتي بؤ نةكراوة، يةعين لة داتاكـةدا كـة ديـاري كـردووة     

ة مينةح نةكردووة، هيض ئيشارةتَيكي بـة  لةئةساسا تةوزيعةكةي بةثَيي ئةبواب و فصول هيض ئيشارةتَيكي ب
ئوخرا نةكردووة، مع العلم لة هةموو وةزارةتَيكدا ئةوة هةية، لَيرة ئيشارةتي ثَي كردووة، لةبـةر ئـةوة ثـَيم    
ــي      وابــوو، يــةعين زؤر دوورن لةيةكــةوة ئــةم دوو ياســاية، داوا دةكــةم رَيكخســتنَيكي هــةبَيت بــؤ ئــةوةي لَي

بة شةرح، يـةعين ئـةم ياسـاي ميزانيـةي هـةرَيمي كوردسـتان هـةمووي داوةتـة          تَيبطةين، ئةم هةمووي داوة
شةرح، ئـةوة هـني وةزيـري بَيـت، مـع العلـم ئـةحكامي خيتـامي دةتوانيـت بـة كـورتي باسـي بكـةيت، بـةآلم               

 .ئةساسةكان ثَيويستة بةراسس لَيي بكؤَلينةوة،زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت لةوَي ضؤنة لَيرةيش دةبَيت وابَيت، زؤر بابةت هةية جيـاوازة، ئَيمـة ثارةكـةيش    زؤر طرنط نية ئيال دةبَي
يـش وا رؤيشـت، ئةطـةر شـتَيكت هـةبَيت، نةفـةقات ثـَيش داهاتـة،          1227، و 1223هةر وا رؤيشت و سالي 

ئةوة تةبيعية نيزامي داخيلي خؤمانيش وادةَلَيـت كـة نةفـةقات ثـَيش داهـات موناقةشـة دةكرَيـت، تـةبيعي         
 .هاتووة، كاك سةردار فةرموو

 :ركيةه ؤبةِرَيز سةردار صباح بؤز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي تةحسيل حاسلة، يةعين ئةو بودجةي تةمنيةي ثارَيزطاكان خازعي ديوان ريقابةي مالية، بةآلم لـة بـؤ   
لة بني ختصيصات التنمية  اميكن اجراء املناق: تةئكيد كردن لةسةر ثَيشنيارةكةي كاك بارزان دةكرَيت بَلَيني
 .، بؤ تةئكيد، زؤر سوثاسبني احملايظات واليت تكون خاضدة لرقابة ديوان الرقابة املالية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةقانوني ديواني ريقابةي ماليية نةمان نووسيوة؟ نووسراوة كة لـةوي نووسـرابوو، يـةعين خـةاَلس، كـة لـة       

لَيرة ناويشيان نةهاتووة هـةموو رَيكخراوةكـان، سـةنتةرةكان هـةموويان      ريقابةي مالي و رَيكخراوكانيش كة
 .خازيعن، كاك شَيروان فورموو

 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ثارةيـةي تةمنيـةي موحافـةزات لـة زمـين موازةنةيـة، موازونـةيش بالكامـل خـازيعي ريقابةيـة، يـةعين            
 .سوثاسلةزمنَيس ئةوة، زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن ئةطةر تةحسيل حاسيل بَيت، ئةجنومةي دادوةريش ئةو دةسةآلتةي هةية طوازراوة لة نـاو بودجـةي   
 .بةخؤ ئةو حةقةي هةية، زؤر سوثاستايبةتي خؤي بكات لةاليةك بؤ اليةكَي تر، وةكو دةسةآلتَيكي سةر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد رفعت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر ئيشارةتَيك بدرَيت بة ميقداري ثارةي موحافةزات لةو بوارةدا باشة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عوني فةرموو
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حتاادد رواتاا   لةســوَلتةي قــةزائي موعاجلــةي كــردووة،  ( 32)بةنيســبةت موالحــةزاتي كــاك احســان، مــادة   
، ثَيـي ناويـت لَيـرة ئيشـارةتي ثـَي بكـةين، زرؤ       وخمصصات قضااة ككماة التميياس والقضااة ا اخارين بقاانون      

 .سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

ضي دةَلَيت، دةَلَيت موناقةلة، وناقةلة وةكو دةسةآلتي سةرؤكي ثةرلةمان، ئةويش دةسةآلتة حةقي خؤيةتي 
راستة، با ئةوة ئيزافة بكرَيت، سةرؤكي دةسةآلتي قةزا با خبرَيتة مادةيةك بؤي هةية موناقةلةبكات، بيخـة  

قـةرة، ئَيسـتا دةخيةينـة ثـَيش هـةموو شـتَيكةوة،       مادةي ثَينجةم، يان دةكرَيت مادةي ضوارةم بكرَيتة دوو فة
سةرؤكي ئةجنومةني قةزا بـؤي هةيـة طوَيزانـةوة لـةناو بودجـةي تايبـةتي بـة ئةجنومـةني قـةزا بكـات، كـي            
لةطةَلَيس؟ دةسس بَلندكات تكاية، كَي لةطةَلدا نية، ئةوة دةبَيتة مادةي ثَينجةم، لةبةر ئةوةي مـادةي ثَيشـرت   

ســتا ئــةو مــادةي ثَينجــةم كــة بووةتــة مــادةي شةشــةم خوَيندتانــةوة بــة دوو فةقةرةيــة،   دةنطمــان بــؤ دا، ئَي
فةقةرةي يةكةم بؤ وةزيري دارايي دةسـةآلتي ئـةوةي هةيـة طوَيزرانـةوةي بـؤ بكـات لـةنَيوان ثـارة تـةرخان          

َيتـةوة،  كراوةكاني يةك دةروازة جطة لةفةسلي موضةكان كـة دةشـَي بـؤي بطوَيزرَيتـةوة ونابَيـت لَيـي بطوَيزر      
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دووهةم نابَيت طوَيزانةوة لة نَيوان تةرخان كراوةكاني طةشة ثَيدان لة نَيـوان ثارَيزطاكانـدا بكرَيـت، ئـةويش     
هةر وةها شتَيكي تةبيعية، قسة كراو هـةر ئةوةنـدة بـوو وتيـان ريقابـةي مـالي، ئايـا موعـةرةزة بـؤ ريقابـة           

، كَي لةطةَل ئةو مادةيةية دةسس بَلندكات؟ تكاية، مالي؟ بةَلي موعةرةزة، ثارةكةيشي دياري كراوة لةويندةر
 .فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ فةرموون، بةكؤي دةنط قةبؤَل كرا

ئةوة تةبعةن دةبَيتة مادةي شةش، ئةوةي كة دةنطمـان بؤيـدا، مـادةي شـةش دةبَيتـة مـادةي حـةوت ئَيسـتا،         
 .بيخوَينةوة، فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
 :ماددةي حةوتةم

وةزيري دارايي بؤي هةية طوَيزانةوة لة نَيوان ثارةي تةرخانكراوي دةروازةكاني بودجةدا بكات بة مةبةسس 
 هةيـةو  فةراهةم كردني تواناي خةرج كردن بؤ ئةو فةرمانطانـةي كـة بِريـاري لَيكردنـةوةيان لـة وةزارةتَيـك      

ضــوار ضــَيوةي يــةك  يــري ثةيوةنديــداريش بــؤي هةيــة طوَيزانــةوة لــة وةز ،ســةر وةزارةتَيكــي تــر دةخرَيتــة
 .ناو بةشَيك و يةكةيةكي خةرجكردنةكةدا بكات فةسَلَيك و 

 
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نياات الصارف   املناقلاة باني اعتماادات اباواب امليسانياة  ا اراري  تاوي  امكا        ءلوزير املالية اجارا  :املادة السابعة
وللاوزير املتاتص اجاراء املناقلاة ضامن       ،لألدارات التى يتقرر يا  ارتباطهاا مان وزارة واحلاقهاا باوزارة اخارى      

 .الفصل الوااد و وادة الصرف الواادة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك رةشاد
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مليار دينارة، بةس لَيرة شي كرايةتةوة هةر موحافةزةيةك ( 722)زات دةنطي بؤ درا هني تةمنيةي موحافة

( 800)مليـار دينـارة، سـلَيماني    ( 120)بة جياوازي، دةكرا بةجياجيا تةسبيت بكراية، بةنيسـبةت هـةولَير   
 .مليار دينارة، ئةمة بةكؤي طشس دةنطمان بؤي دا، زؤر سوثاس( 115)مليار دينارة، دهوك 

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
خؤي دياري كراوة بةكؤي دةنطيش دةنطـي بـؤ دراوة، كـَي لـة طـةَل ئـةو مادةيةيـة كـة خوَينرايـةوة؟ دةسـس           

 .بَلندكات، كَي لةطةلدا نية؟ مادةي حةوتةميش تةواو، بؤ مادةي هةشتةم
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي هةشتةم
ثـارةي تـةرخان كـراوي طشـس ثةسـةندكراو كـة لـة        بؤ بةسةرخسـتين  دةدرَيت  ثَي يايي دةسةآلتوةزيري دار

بودجـة بـؤ ئـةم     ةكـاني ثةسـةند كراو  تـةرخانكراو  جـةم سةر % 1دا بة رَيذةي  8002بودجةي ساَلي دارايي 
 :مةبةستانةي خوارةوة

و  دامـةزراوةكان لـة مـاوةي    تةرخان كردني طوذمة ثارةي ثَيويسـت بـؤ بودجـةكاني فةرمانطـة لـة نـ      : يةكةم
 .دا8002ساَلي دارايي 

ــةكان كــة         : دووةم ــة ناكاويي ــةكان بــؤ حاَلةت ــةي وةزارةت و فةرمانط ــة ســةر بودج ــو  خبات ــةرخانكراوي ن ت
 .ئةجنومةني وةزيران بِرياري لةسةر دةدات

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

) بنسابة   8002ية اضاية ا اعتمادات ا امجالية املصدقة للميسانية للسنة املالية خيول وزير املال :املادة الثامنة
 :لأل راري التالية من امجالي ا اعتمادات املصدقة للميسانية%( 1

 .8002اعتماد املبال  الالزمة مليسانيات ا ادارات املستحدثة خالل السنة املالية  :أو ًا
 .يات الوزارات وا ادارات للحا ات الطار ة واليت يقررها للا الوزراءاضاية اعتمادات جديدة يف ميسان :ثانيًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة لةبةغدايش واية، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ري بةسةر مووضةدا دَيت، كوليتةي مووضةي ثةسةندكراوةكان كام مووضةية؟ مةبةست ئةوةية خؤي طؤِرانكا
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بودجـةي ثةســةندكراوةكان لـةزمين ئةوانــة بودجـةي وةزارةتــي دارايـي و ئابووريــة، سـةدا يــةكي دةتوانَيــت      
فةرمانبــةري تــازة دروســت دةكرَيــت و ئةوانــة ناكرَيــت راوةســتني تــا ســالَََيكي تــر ميزانيــةي بــؤ دابنرَيــت،    

ئةقــةتي بــؤ دادةنــةين، وةزارةتــي دارايــي ســةآلحيةتي هةيــة لةضــاوي بودجــةي فــرةوان كــة   ميزانيــةكي مو
موتةفةريقةي تَيداية دةتوانَيت موناقةلةي تَيدا بكات، بةشةرتَيك لة سةدا يةك تةجاوز نـةكات لـة عمـومي    

 .فةرموو طلدتميزانية بؤ ئةو شتة تازانةي، كاك 
 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
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من ثرسيارَيكم هةية، ئايا دةكرَيت، ئَيمة ئةو عةجزةي كـة لةميزانييـةي كوردسـتانا هةيـة ئيشـارةتي لَيـرة       
 .ثَيبدةين لةو ياساية يان نا؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةوَيتنةخري عيالقةي نية، كة تو واريداتةكةت تةرح كرد لة نةفةقاتي، ئةوة عةجزةكةي بؤت دةردةك
 .دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس دةسس بَلندكات؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قةبوَل كرا

 .بؤ مادةي دواتر، مادةي نؤيةم
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يالكـةكاني هـةموو   وةزارةتي دارايي بة هةماهةنطي لةطةأل وةزارةتةكاني ديكةدا وردةكـاري م  :ماددةي نؤيةم
لةبـةر رؤشـنايي تَيضـووني    و رَيك دةخات  8002عرياق بؤ ساَلي دارايي  –وةزارةتةكاني هةرَيمي كوردستان 

 .يان دةكاتبودجة ثةسةند كراوةكاني مووضة ثةسةند
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الوزارات ا اخرى اعداد مفردات مالكات مجي  الوزارات  اقلايم   تنسي  م لتتوىل وزارة املالية با :املادة التاسدة
 .واملصادقة عليها وعلى ضوء كلف الروات  املصدقة يف امليسانية 8002الدراق للسنة املالية  - كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَلَيدا نية؟ فـةرموون،   دةخيةمة دةنطةوة ئةو مادةية كَي لةطةَلَيس؟ دةسس بَلندكات تكاية، فةرموون، كَي

 .ةي دةيةمدمادتكاية  .بةكؤي دةنط قةبوَل كرا
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةبــَي وةزيــري دارايــي رَينمــايي ثَيويســت دةربضــوَيين بــؤ دانــاني ســنوورَيك بــؤ دةســةآلتي    :مــاددةي دةيــةم

كـة دوو حةفتـة لةمَيـذووي دةرضـووني ئـةم ياسـايةوة       خةرجكردن بؤ فةرمانطةكاني حكومـةت لةماوةيـةك   
 .تَينةثةِرَيت

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

صالايات الصرف لالدارات احلكومية خاالل   لتحديد على وزير املالية اصدار التدليمات الالزمة: املادة الداشرة
 .لقانوناسبوعني من تأريخ ٍاسصدار هذا ا يرتة  اتتجاوز

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شواني فةرموو عثمانكاك 
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةركي ئةجنومةن
، لـةباتي تةحديـد سـالحيةت سـةرف، دوو بـارة      على وزيار املالياة اصادار التدليماات الالزماة لتنفياذ املوازناة       

 .زؤر سوثاس حةسري دةكةنةوة، بة تةحديدي سةالحياتي سةرف،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سركيس فةرموو
 :وئابووري وةزيري داريي/بةِرَيز سركيس اغاجان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةزيري دارايي بؤي هةية كة رَينةمايي جَي بةجَيكردني بودجة دةربكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة، ئةو مادةية زيادة لةبةر ئـةوة لـةوَي عيالجـي دةكـات، ئـةو مـادة زيـادة        جا ئةو مادةية ثَيم واية زيادة 

دةخيةمة دةنطةوة بؤ ئةوةي ئيلغا بكرَيت، كَي لةطةَل ئيلغاكردنيةتي بـا دةسـس بَلنـدكات تكايـة؟ فـةرموون،      
 .فةرموو كاك دلَيرةطةَل ئيلغا كردنيا نية؟ فةرموون، كَي ل
 :َيسدلَير امساعيل حقي شاو. بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي وئابوري ثَيشنيازمان كردبوو فةقةرةيةك بؤ ئةو مادةية زيادبكرَيت، وةكو ئةوةي 

 .وةزيري دارايي هةر سَي مانط جارَيك راثؤرتَيك سةبارةت بة دارايي ثَيشكةش دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لة ئةحكامي خيتامية، ئةحكامي موتةفةريقةية، ئةحكامي كؤتـايي ضـةند    ئةوة رةبس بة ئةوةوة نية،
مادةيةكة يـةكَيك لةوانـة ئةوةيـة سـياغةت كـراوة، ئَيسـتا مـادةي دة ديسـان لةبـةر ئـةوةي ئـةوة ئيلغـا كـرا،              

 .دةطةرَيينةوة سةر مادةي دةيةم ئةسَلي
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ي دةيةمماددة
سـةدو ثـةجنا مليـؤن     (150)وةزيري ثةيوةنديدار دةسةآلتي خةرج كردني طوذمةيةكي هةية كة لة : يةكةم

بؤي هةية دةسـةآلت بـة سـةرؤكةكاني ئـةو فةرمانطانـة بـدات كـة         هةية، دينار زياتر نةبآ بؤ هةر حاَلةتَيك
 .َيتدينار زياتر نةبمليؤن  ثةجنا(50)سةر بة وةزارةتةكةيةتي طوذمةيةك خةرج بكةن كة لة 

وةزارةت، دةسـةآلتي خـةرج كردنـي طوذمةيـةكيان      سـرتاون بـة   بـة نةسةرؤكي ئـةو فةرمانطانـةي كـة    : دووةم
مليؤن دينار زياتر نةبآ بؤ هةر حاَلةتَيك لةطةأل رةضاو كردني نةضوونة ناو هيض  شةست(50)هةية كة لة 

 .تَيئيلتيزامَيك كة ثشتيوانةي تةرخانكراوي لة بودجةدا نةب
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 :املادة الداشرة
ملياون ديناار عان كال االاة ولاه ختويال        مئاة  ( 100)للوزير املتتص صالاية الصرف مبا  ايسياد علاى   :أو ُا

 .مليون دينار وسون( 50)رؤساء الدوا ر التابدة لوزارته بصرف ما ا يسيد على 
مليون دينار لكال   ستون( 50) ر    املرتبطة بالوزارة صالاية الصرف مبا  ا يسيد على لرؤساء الدوا :ثانيًا

 .االة م  مراعاة عد  الدخول بالتسامات دون وجود اعتمادات يى املوازنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نـداماني  مليـؤن دينـار، بـةآلم ذمارةيـةك لةئة     150مليؤنة بة عةرةبَيكةيشـي بيكـة    150جا لة كوردَيكةي 

ثةرلةمان داوايان كرد كة دةسةآلتي وةزير زياد بكرَيـت بـؤ دوو سـةدو ثـةجنا، بـةآلم وةزيـر وتـي لـة بةغـدا          
كةمرت نةبَيت لَيرةيش، موافيقن جـةنابي وةزيـر؟    850نازامن ضةندة، ثَينج سةدة؟ دةزامن رةئيتان واية لة 

 .باشة، كاك دلَير فةرموو 850باشة 
 :ل حقي شاوَيسدلَير امساعي. بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي ثَيشنيازمان كردبو لةبِرطةي يةكةمدا دةسةآلتي سةرف كردني وةزيـر بكرَيـت بـة    

 .مليؤن، زؤر سوثاس 100مليؤن دينار، لة بِرطةي دووهةميشا كة شةست مليؤنةكة بكرَيت بة  850
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةكة رةئيتان ضية؟ كـة بكرَيتـة سـةد مليـؤن كـاك      ( 50)كة جةنابي وةزير موافةقةتي كرد، بؤ ( 850)بؤ 

 .مليؤن ئةويش، فةرموو سؤزان خان( 100)سركيس، بؤ ئةويش مانيع نية بيكةنة 
 :بةِرَيز سؤزان شهاي نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
ولاه اا  ختويال رؤوسااء     : طةي دووهةم ئـةوةي ئَيمة باسي سةرف كردني دةسةآلتي وةزيرمان كرد، بةآلم بِر

، ئةطةر ئةوة ئَيمة مبانةوَي طةشة ثَيدانَيك الدوا ر التابدة لوزارته بصرف ما ايسيد عن وسني مليون دينار
بدةين بةو سيستمي ئيداريةو جؤرة المةركةزية، ئةبَيت ئـةو ثةجنايـةيش زيـاد بكرَيـت، ئـةلَيرةدا بـةقانون       

مليـؤن، ئـةبَيت ئـةوةي    ( 850)ةقانونةكةدا باسي لـَي بكرَيـت، ئـةوةمان كـردووة بـة      دياري بكرَيت، يةعين ل
 .مليؤن، زؤر سوثاس( 100)تريش بكرَيت بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليؤةكـة زؤر زؤر مةعقولـة، كـاري رؤذانةيـة،     ( 50)شةرت نية خؤ وةزير خـوا نةخواسـة نـةمردووة نـا، نـا      
رة ثَيويست دةكات لة ناو وةزارةتا، وةزارةتـي دارايـي وةزارةتَيكـي تـرة لـةناو      ئةوةي تر كة بووة ثِرؤذةي طةو

 .دايرةي خؤيةتي، نازامن رةئي ئَيوة ضية؟ جةنابي وةزير، كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارةكةي خؤمانا بِريارمان دا بؤ ئـةوةي  ئَيستا كة دةنطي لةسةر درا ئةوة كؤتايي دَيت، بةراسس ئَيمة لةثَيشني

زياتر بكرَيت لةبةر ئةوةي هةندَيك ثِرؤذة هةية كةدةضـَيتة الي وةزيـري ثةيوةنديـدار ئةطـةر سـةآلحيةتي      
 .هةبَيت جَي بةجَيكردنةكةي زؤر ئاسانة، ئَيمة هةدةفمان ئةوةندةيةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مليـؤن، بـا قـةفزة    ( 850)مليـؤن بـوو ئَيسـتا بووةتـة     ( 150)نةتة ثَيش، ثَيشرت ئَيستا ئَيمة هةنطاوَيك ضوي

نةكةين، لةهةموو شتَيكا قـةفزة بـاش نيـة، دوايـيش ميزانييـةي وةزارةتةكـةت هةيـة وةكـة وةزارةت، خـؤي          
بةرنامةي خؤي هةية لةبةر رؤشنايي ئةو ميزانيية و بةرنامـةو خوتـةي خـؤي، ئةطـةر سـنووري سـةرفةكة       

يؤن بَيت ئةوة خؤي سةريف دةكات، ئةطةر زياتربَيـت، ئـةوة وةزارةتـي مالييـة خؤنالَيـت رادةطـرم،       مل( 150)
 .مةشاريعةكان رادةطرم يان سةريف ناكةم خؤا نةخواستة، كاك خليل فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليـؤن دينـار   ( 850)، 10، مـادةي  8004وني ساَلي ئَيمة نةضوينة ثَيش وابزامن، ضونكة ميزانيةي ثار قان
رؤوساااء مليــؤن، دانرايــة، وةبــؤ ( 100)مليــؤن بــؤ وةزيــر، بــؤ تــةخويليش ( 100)ســةآلحياتي ســةريف دانــا، 

 .مليؤني داناوة، ئةوةي ثار، زؤر سوثاس( 150)، الدوا ر    املرتبطة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليؤن دينـار،  ( 100)، بيكةنة ما ا يقل عن وسني مليون دينار: ةَلَيتمليؤنةكة، خؤ د( 50)ئةطةر وابَيت 
 .مليؤن، سؤزان خان فةرموو( 100)لةسةر داواي سؤزان خان، ماال يزيد عن ( 100)ئةوةيش بيكةنة 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اتي سـةرف كردنـي كـردووة، كةواتـة موقةسـري      ئَيمة هةرضي وةزيرَيكمان بينيوة داواي زياد كردني سـةالحي 
مليـؤن  ( 850)لَيرةدا بةِرَيزان وةزيري ماليةكانن كة لةو رَينمايةي ثاش ئةوة دةريان كردووة، لة ثارا ئَيمة 

ــة         ــان رانةطةيانــدوة ك ــك ديــارة ثَيي ــر، هةرضــي وةزيرَي ــةآلحيةمتان داوةتــة وةزي مليــؤن دينــار  ( 850)س
ةموو جار ضاويان بة ئَيمة كةوتووة وتوويانة تكاتان لَيدةكةين سةآلحيةتي سةآلحيةتي هةية، لةبةر ئةوة ه

ســةرفةكةمان بــؤ زيادبكــةن، ئــةي كةواتــة ئَيمــة لَيــرة ياســا بؤضــي دةرئةكــةين؟ كــة بةثَيضــةوانةي ئــةوةوة  
 .كاربكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و، ئةوة هةموو اليةك مولزةمن ثَيـي، ئـةو قانونـةي لـة     ئةوة ئَيمة كةقانونَيكمان دةركرد، قانونةكة صادر بو
وةقــائيعي كوردســتان بــاس بكرَيــت وة لةجةريــدة بــآلو دةكرَيتــةوة و وةزيــر ئــةو حةقــةي خــؤي تَيــدةطات   

 .وسةريف كردووة بة قانون، كاك شَيخ بايز فةرموو
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 :َيم بؤ كاروباري دارايي وئابووريوةزيري هةر/بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

بةراسس من ثَيم سةيرة خوشكة سؤزان بةم نةوعة قسة دةكات، ئـةو قانونـةي كةدةرضـوو قـانوني موازةنـة      
تةوزيع نةكرا بةسةر هـةموو وةزارةتـا؟ هـةموو وةزيرةكـان نةياخويندوةتـةوة؟ وفيعلـةن مـن وةزيـر هةيـة          

ةوة، ئـةوةتا لـة التـة، قانونةكـةيان لةاليـة واريـد       تةلةفوني بؤم كردووة ثَييم وتـووة ئـةوة قانونةكـة خبوَينـ    
كراوة بِرؤون بزانة قانونةكةيان واريد كراوة يان نا؟ كة ئةوان خؤيان دةسـةآلتي خؤيـان نـةزانن ضـؤن ديـن      

 .بةم نةوعة قسة ئةكةن، زؤر سؤباس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 150)مليـؤن دينـار بـة    ( 850)ي لـَي بَيـت،   وةآلمَيكي باشة ئةفهةمةتنا، زؤر سوثاس، كة واتة با وةكو ثـار 
 (150، مبا اليزيد عن 100، مبا اليزيد عن 850ما اليزيد عن )مليؤن دينار، باشة 

 : املادة الدارة
مليون دينار عن كل االة، وله ختويل رؤساء  850ا للوزير املتتص صالايات الصرف مبا  ايسيد على  1

 .مليون دينار 100يسيد علة الدوا ر التابدة لوزرارته بصرف ما ا 
مليون دينار لكل االة م   150ا لرؤساء الدوا ر    مرتبطة بالوزارة صالايات الصرف مبا  ايسيد على 8

 .مراعات عد  دخول بالتسامات دون وجود اعتمادات يف املوازنة
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ كَى كورديةكةى خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل 
 .، كاك كريم فةرموو11لةطةَل دانية؟ بةكؤى دةنط ئةويش قةبوَل كرا، بؤ ماددةى 

 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةخشراون طوذمةى ثارةى ثيتاكةكان كة لة وةزارةتةكان و اليةنة نةبةسرتاوةكان بة وةزارةت ب :ماددةى يازدة
دواى ئةوةى كة لة اليةن وةزيرى داراييةوة قةبوَل دةكرَين بة داهاتَيكى كؤتايى بؤ بودجةى طشس تؤمار 
دةكرَين، بة مةرجَيك وةزيرى دارايى لة ثشتيوانةى تةرخانكراوى وةزارةت بة اليةنة نةبةسرتاوةكان بة 

 .َيتوةزارةت بؤ ئةو مةبةستةى كة لة ثَيناوى دا بةخشراوة خةرج بكر
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .حممد فةرموو
 :بةرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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تقيد مبال  التربعات املمنواة للوزارات واجلهات    املرتبطة بالوزارة بدد قبوهلا من  :املادة احلادية عارة
وزير املالية بتقليصها من اعتمادات الوزارة أو قبل وزير املالية ايرادا  نها يا للميسانية الدامة على ان يقو  

 .اجلهات    مرتبطة بالوزارة لصريها على ا راري التى منحة من اجلها
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة دةَلَيت وةزيرى دارايى ِرَينمايى ثَيويست دةردةكات، ضةند  18ئَيستا ثَيش ئةوةى بضينة سةر ماددةى 
دةنطمان  11ةكانى ئَيوة ئيتييتاقى لةسةر كراوة، داوامان كرد، باشة ماددةى ئةحكامَيك لةبةر ِرؤشنايى قس

بؤ نةداوة، دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات؟ كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى 
وةية، كة دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية، ئةحكامى خيتامى طرنطة لةبةر ِرؤشنايى داواكارى ئَي

 .ن فةرمووعثماوةزير لَيرة، كاك  7حكومةت موافةقةى لةسةر كردووة، بة نوَينةرايةتى هةر 
 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، (لوزير املالية اصدار التدليمات الالزمة لتنفيذ ااكا  هذا القانون)تةنها ئةو فةقةرة، ئةطةر بَيتو بطوترَيت 
 .با لَيرة دووبارة بكرَيتةوة( مدة االسبوعني) داِرشتنتان بؤ كردةوة  2طومت ئةوةى كة لةسةرةوة لة ماددةى 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 
 

 :بةرَيز بارزان عبداللة نصراللة
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، تةحديدى سةاَلحياتى سةرف و زةوابتى سةرفى وةك نةريتَيك لة زؤربةى ياساى وآلتاندا ثةيِرةو دةكرَيت
بودجةى هةر ضوار دةسةآلتةكة بة ياسا ِرَيك دةخرَيت، من ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةيةك ئيزافة بكرَيت بؤ 
ئةوة، تةحديدى سةاَلحيات و زةوابتى سةرفى بودجةى هةر ضوار دةسةآلتةكة، مةسةلةكة ئةوةنية كة 

يان سةرؤكايةتى ثةرلةمان يان هةر دةسةآلتَيكى تر، بةآلم وا باشرتة كة  كةس طومانى هةبَيت لة جةنابتان
 .ياسايةك ِرَيك خبرَيت، تةحديدى ئةو سةالحياتة لة بودجةى فيدِراَلى داهاتووة؟

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يات دراوة ئَيمة ئَيستا كة بودجة دةردَينني، ئةمة خؤى تةحديد كراوة، بؤ هةر وةزارةتَيك، هةروةها سةاَلح
بة وةزيرى دارايى، دةسةآلتةكان ديارة ئةوةش بة ماددةيةك دةسةآلتى سةرفى وةزيرَيك بؤ خؤى تةرخان 
كراوة، زياتر لة زمنى ميزانيةكة داواى وةزارةتى مالية دةكات، بؤضى داواى وةزارةتى مالية دةكات؟ بؤ 

زمنى ئةو ثارةيةية كة تةرخانكراوة،  ئةوةى وةزارةتى مالية فلتةرَيكة بزانَيت ئةوة زمنى ميزانيةية،
تةجاوزى تَيداية يان تَيى دانية؟ ثالندانان ثَيويستة لة زمنى بةرنامةى خؤى ئيستسمارية يان ئيستسمارى 
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نية؟ ثَيويست ناكات بةوةى كة جةنابت دةفةرمووى، كاك عونى دةَلَيت ئةوةى تؤ دةيَلَيى لة زمنى ئةوةية، 
 .بةَلى كاك عونى فةرموو

 :زازسعيد ب ز عونى كمالبةرَي
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يصدر قانون تنفيذ ( ) 13املادة ) ليذنةى ياسايى ثَيشنيارى كردووة، لة راثؤرتى ئةوةَلى خؤمان كة دةَلَيني 
 (.قانون املوازنة لتنظيم صالايات الصرف

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ن با بضينة ئةحكامةكان، بة عةرةبى سياغة كراوة، كاك نابَيت، فةرموو( لتنفيذ قانون)ئةوة وا نابَيت، 
 .كريم فةرموو
 :عبداللة بةرَيز كريم حبرى

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةسةر ئةو ثَيشنيازو داواكاريةى ئةندامانى ثةرلةمان، دوَينَى ليذنةى ياسايى لةطةَل بةرَيزان وةزيرانى 
ى عةرةبى بة ئةحكامى موتةفةرقة داندراوة، دارايى طةيشتينة ئةو سيغةيةى كة ئَيستا بة زمان

 .18، دةبَيت بة ماددةى  11دةخيوَينمةوة، ئةو ماددةيةيةى  كة دةستى ثَى دةكةين لة دواى ماددةى 
 : املادة الثانية عارة

على وزارة املالية رصد املبال  الالزمة ضمن امليسانية الدامة لالقليم لتسليف مواطين كوردستان السلف 
 .ةالدقاري

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كاك شَيخ على وزارة املالية رصد املبال  الالزمة، لتسهيل تسليف املواطنني  ملنح سلفة  الدقار وي  نظا  ، 

 .فةرموو
 :م بؤ كاروبارى دارايى و ئابوورىوةزيرى هةرَي/بةرَيز شَيخ بايز تاَلةبانى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هيضى ىَل وةرناطريدرَيت، دةبَيت تةسليف بَيتمنح نابَيت، كة طوتت مةنح 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ئةو مةحنةية كة هيضى ىَل وةرناطريديت، ضى بَلَيني كاك شَيخ؟
 :م بؤ كاروبارى دارايى و ئابوورىوةزيرى هةرَي/بةرَيز شَيخ بايز تاَلةبانى

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .يتةى عةقارية ئةوةقوربان، هةر سليتةكة  بَيت، يةعنى سول

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .، كاك شَيروان فةرموو(سليتة العقاريةاللتسليف )باشة 
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 :رىبةرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خؤى وةزير ئةو دةسةآلتةى هةية، بةآلم مادام كة داخلى موازةنة بوو، ئةو سيغةية بةمن باشة، ئةطةر بة 
 (.اطالق صرف السلف الدقارية للمواطنني يف ا اقليم وي  ظواب   حيددها الوزير املتتص)ئَيوةش باش بَيت، 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةموو
 :بةرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ماليةكةدا لةطةَل هةموو رَيزم ئيتالقى سةرف ناتوانى بكةى، لةبةر ئةوةى لة ئيدارةى ثَيشووى ئَيرة لة 
نةبووة، تةنها لة سلَيمانى دراوة، ئيتالقى سةرف نا، رةسدى مةبالغ بَيت، بةرَيزان ئَيمة لةو هةموو 
موناقةشةية نةطةيشتينة ئةجنام، نامشانةوَيت بكةوَيتة بةر دةستى ئةوةى بِريار بدرَيت ضةندةو ضةند 

مليؤمنان  12ة ئيدارةى ثَيشووى سلَيمانى مليؤن، ئَيمة ل 12نية، ئةوةى طوَيمان لَيى بوو لةو بةرَيزانة 
 .مليؤنةكة ئَيستا زيادى كردووة، دةبَيت تةحديدى بكةين ضةند مليؤنة 12ساَل داوة،  3ثَيش 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

موناقةشةمان كردووة و تةحديديشمان كرد، ئةوة وةزارةتى ماليةية و ثارةى تةرخان دةكات و ِرَينمايى 
 .رَيت، ئَيمة مةبدةئةكة ديارى دةكةين، كاك زانا فةرمووتايبةتيش دةردةك

 
 :(زانا)خضربةرَيز قادر سعيد 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلآل منيش ثرسيارةكةم لةسةر بِرى سليتةكة بوو، ضؤن ديارى دةكرَيت؟ ئايا سعرى فايدةى لةسةر دةبَيت 

لة ميللةت، لةبةرئةوةى ريبايةو حةراميشة،  يان نا؟ ضونكة ئَيمة ثَيمان باشة حكومةت فايدة وةرنةطرَيت
 .هةروةها بارَيكى قورسة بؤ ميللةت، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةرَيز شَيردَل عبداللة حةوَيزى

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بيكات، مومكينة وةزارةتى من بةِراستى ئةوةى كاك شَيروامن ثَي باشة، ضونكة ئيحتيمالة وةزارةتةكى تر 

موختةس ئةوان خؤيان ليذنةى موختةسيان هةية، كوليتةى بازاِرى دةزانن ئةوجا قةرارى لةسةر دةدةن، 
 .هةر باشة وةزارةتةكة بيكات و تةواو

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهرزرار بةرَيز 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديارى كردنى بِرى ثارةكة، ئَيمة ناتوانني ئَيستا ديارى بكةين، ضونكة تؤ نازانى بةِراستى ميكانيزمي 

 .ضةندت ثارة هةية، دةبَيت وةزارةتى دارايى ديارى بكات، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كاك شَيخ  بؤ ثَيتان واية مةحنةكة هينة؟ مةحنى قةرزة، ماناى وانية قةرزةكة بؤ خؤى دةبات، ئةو 
كاك شَيخ . طةِرنَيتةوة، كة طوتت مةحنى سوليتةى عةقار، كةواتة دةطةِرَيتةوة ثَيويستى بة تةسويةيةدةي

 .فةرموو
 :م بؤ كارةبارى دارايى و ئابوورىوةزيرى هةرَي/بةرَيز شَيخ بايز تاَلةبانى
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ييتى موةزةفني و مواتنني بكات،  مواتنى ئَيمة هةر دةَلَيني تةئمينى مةبالغى الزم بكرَيت، بؤ ئةوةى تةسل
منح )يان (منح القرري الدقارى)  لةو حاَلةتةدا( تسليف املوظفني واملواطنني)لةطةَل داية يان هةر موةزةفة؟ 

 .موشكيلةمان نية( سلف
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

واملواطنني يى ا اقليم وي  منح سلفة الدقار للموظفني ) كةواتة كاكة ماددةكة بةو شَيوةية ئيقرتاح كراوة، 
 (.ضواب  حيددها وزارة املالية

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىبةرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منح ئةو ثارةيةية كة ناطةِرَيندرَيتةوة، بةينةما سوليتةى عةقارى دةطةِرَيتةوة، كةواتة سوليتة بَيت 
 .منحة بَيت ناطةِرَيتةوة، من ئةوةندةى لَيى بزامن واية دةطةِرَيتةوةو

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرمووعثمان كاك 
 :وةزيرى ثالندانان/شوانى عثمانبةرَيز 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة كة بامسان كرد بة دوو شَيوة، ياخود سوليتةى عةقارى يان سندوقى ئيسكان، ئَيوة يةكسةر بِريارةكةتان 
دةركرد بة قةرزى عةقارى، ئايا ئَيمة طومتان قةرزى عةقارى؟ ضونكة بةشَيك لة برادةران طوتيان سندوقى 
ئيسكان، كة لةوانةية مةفهومَيكى ترى هةبَيت جياواز بَيت لةطةَل سوليتةى عةقارى، حةقة ئةوة روون 
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كردووة، يةعنى من نازامن  بكةينةوة، ضونكة دوَينَى لةكؤبوونةوةى ئيستسمار دا باسى سندوقى ئيسكانيان
 .نةتيجةكةى ضؤن دةبَيت
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك ناصح فةمرموو
 :رمضانبةرَيز ناصح غيتور 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
للمواطنني )لة ناو هينةكة هاتووة سليتةى عةقار بؤ موزةفني و مواتنني، خؤى موزةفيش هةر مواتنة بَلَيني 

 (.كاية
 :ةجنومةنبةرَيز سةرؤكى ئ
دةدةمةوة دواتر هني دةكةم، ئَيمة لَيرة ِراستة باسى سةندوقمان كرد، بةآلم مةبةستمان  عثمانجوابى كاك 

سةندوق نية، ضونكة سةندوق كاتى دةوَيت، ثرؤذةى دةوَيت، هةنطاوى دةوَيت، ئَيمة مةبةستمان سوليتةى 
درَيت، ئَيمة مةبةستمان ئةوةية لةو عةقارة، سةندوق دابندرَيت باشة، بةآلم بَلَيى سةندوق ئةوة نا

بة تةئكيد دةبَيت بة ثَيى : ميزانيةية سوليتةيةك تةرخان بكرَيت بؤ سوليتةى عةقار، ئةوة يةك، دوو
اعطاء ) ِرَينماييةك بَيت لة اليةن وةزارةتى داراييةوة، ناكرَيت خؤ ِرَينماييةكة لَيرة دانانرَيت، لةبةرئةوة 

صرف سلفة الدقار للمواطنني يى ا اقليم وي  )يان ( واب  حيددها وزارة املاليةسلفة الدقار للمواطنني وي  ظ
كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ بةكؤى دةنط قةبوَل كرا، ، (ظواب  حيددها وزارة املالية

 .كاك كريم فةرموو
 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
على وزارة املالية تاجيل استيفاء اقساط السلف السراعية املمنواة لالقليم للسنة احلالية : رةملادة الثالثة عاا

 .اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ةواعفاء الفوا د القانونية للمدة املذكور
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةاليةن ليذنةى كشتوكاَليةوة جةنابى وةزيرو وةزيرى هةرَيم بؤ كارةبارى دارايي، ئةوةش داواكاريةك بوو 
هاتبوو، كة ئةو ساَل وشكة ساَلة ئةو سوليتة كشتوكاَليةى كة لةسةر فةالح دا هةية دوا خبرَيت، مادام موافقن 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية تكاية دةستى بَلند بكات؟ بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش 

 .طومتان وشكة ساَلى، يةعنى تةنها بؤ ساَلَيكةثةسةند كرا، بةَلَى بؤ ساَلَيك كة 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك كريم فةرموو

 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .لوزارة املالية رصد املبال   ازمة ملداجلة أثار اجلفاف للموسم احلاىل من ميسانية الطوارىء :املادة الرابدة عارة
 :ى ئةجنومةنبةرَيز سةرؤك

 .كَى لةطةَل ئةو ماددةية؟ بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش قةبوَل كرا، بؤماددةى دواتر كاك كريم فةرموو
على وزارة املالية حتقي  مبدء الددالة يى مساوات روات  و خمصصات الداملني : املادة اخلامسة عارة

 .اجساء الدراق واملتقاعدين السابقني واحلاليني يف ا اقليم م  أقرانه يف بقية
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

على وزارة املالية تدديل روات  املوظفني اسوة بروات  )دةقيقة عةدالةتةكةى يان كةليمةى ترى دةوَيت؟ 
، كاك شَيروان (املوظفني يف مجي  احناء الدراق وي  التدديالت ا اخ ة من قبل للا النواب الدراقى

 .فةرموو
 :رىيدبةرَيز شَيروان ناصح ح
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، هةروةكو جةنابت باست كرد، (تثبيت ذال  يف املالك)نسبةكةى ديارى بكرَيت، وة ( تعديل نسب الرواتب)
 .بةس نسبةكى ئيزافة بكة

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .جةنابى هةردوو وةزير رةئيتان ضية؟ ض  سيغةيةك موناسبة بؤ ئةوة؟ فةرموو كاك سركيس
 
 
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ز سركيس اغا جانبةرَي

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة هةر موساوةتةك بيت و عةدالةت بيت موشكيلةمان نية

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تدديل نس  الروات  واملتصصات  للداملني يى ا اقليم مبا حيق  املساوات م  اقرانه يف )بةو شكلةى ىَل دَيت 
، دةخيةمة دةنطدانةوة، جةنابى وةزير لةسةر ئةو سيغةية موافقن؟ فةرموو كاك ( لدراقبقية اجساء ا

 .سركيس فةرموو
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/بةرَيز سركيس اغا جان

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةِراستى ثَيويستة باس لة موضة بكرَيت، نةك لة دةرماَلة

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 يت ضية؟كاك شَيخ تؤ رةئ
 :وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى و ئابوورى/بةرَيز شَيخ بايز تاَلةبانى
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا مةسةلةى دةرماَلة نابَيت وجودى هةبَيت، ضونكة زؤربةى شةرتةكانى ئَيستا ئَيمة دةرماَلةيان 

 .بكرَيت باشرتة دةدةينَى و لةوىَ  ناياندرَيتَى، لةبةر ئةوة تةنها باسى مووضة
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تدديل نس  الروات   للداملني يى ا اقليم )كةواتة فعلةن دةرماَلةكة ئةسبابى جياوازى هةية، واتة دةبَيتة 
دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةوةية؟ بة كؤى دةنط ، (مبا حيق  املساوات م  اقرانه يف بقية اجساء الدراق

 .، بؤ ماددةى تر تكاية ماددةى خانةنيشنيئةوةش ثةسةند كرا
 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 (.تدديل املوظفني واملتقاعدين) هةرضةندة ماددةكة دةنطمان بؤى دا، بةآلم لةنط بوو، دةبَيت بَلَيني 

ةر ئةوةى ئةو ماددةية زؤر ليذنةى ياسايى داوا دةكات ئيعتيبار بكرَيت دانطدانةكةى ثَيشوو نةكراوة، لةب
خوَيندرايةوة، كة دةَلَيني عاملني ِرةنطة خةَلكى بَيطانةش بطرَيتةوة كة لَيرة ئيش دةكةن، مشوىل قيتاعى 

سياغةكةى دواتر ضاكى (. للداملني يف مؤسسات اكومة ا اقليم)خاسيش دةطرَيتةوة،  ئةوةى ئيزافة دةكرَيت 
غةكة بؤ ليذنةى قانونى دادةنَيني باشرتة، دةنط بدةن بؤ ئةوةى بكةن، مةفهومةكة دةنطتان بؤى داوة،سيا

كة ئةو جوملةى ئيزافة مان كرد سياغةى بكات، كَى لةطةَل ئةوةية ليذنةى قانونى ضاكى بكات؟ بة كؤى 
تدديل روات  املتقاعدين يف ا اقليم مبا حيق  املساوات م  اقرانه يف بقية اجساء )دةنط با ضاكى بكات، 

 .كاك شَيخ فةرموو، (مبا حيق  الددالة واملساوات)ان ي( الدراق
 :ةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايىو/بةرَيز شَيخ بايز تاَلةبانى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . صرف الروات  التقاعدية اس   ماورد يف قانون تقاعد الدراق اجلديد
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 15ادديةك، لة جياتى سةرف تةعديل بنووسن، ئةوة ئَيستا ماددةى زؤر ضاكة ئةوة بنووسن و بيكةن بة م
تدديل نس  الروات  واملتصصات  للداملني يى ا اقليم مبا ) دةبَيت سياغةكةى وةكو ئةوةى ثَيشوو بَيت،

كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات؟ بة كؤى ، (حيق  املساوات م  اقرانه يف بقية اجساء الدراق
 .ةوةش قةبوَل كرا، فةرموو بؤ ماددةى دواتر، كاك كريم فةرموودةنط ئ

 :بةرَيز كريم حبرى عبداللة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، 17، 18،13يذ ما جاء يف املواد على وزارة املالية رصد التتصيصات الالزمة لتنف :املادة السابدة عارة

  .لتتصيصات امليسانية التكميلية
 :نبةرَيز سةرؤكى ئةجنومة
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نا، ئةوة وانابَيت، ئةوة تةوسياتة، ثَيويست ناكات لَيرة بطوترَيت، تةوسياتة، ضونكة تةوسياتَيكي زؤر هةية 
لةليذانةكانةوة لةراثؤرتةكانيان وة دراوةتة وةزارةتي مالية وة خؤَيشيان لَيرة طؤَييان لَيي بووة، بزانة جارَي 

دةبَيت بةشي زياد بووني رةواتبةكان لَيي دةردةضَيت، ئةو ميزانيةي تةكميلية ضةندة، ثَيش هةموو شتَيك 
 عثمانبةشي زياد بؤني تةقاعودي لَيدةردةضَيت، بةشي ئيستيسماري لَي دةردةضَيت، تةرخان كراوة، كاك 

 .فةرموو
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اريع، يةعين ئةوة لةهةموو عَيراقدا نة تةنها لَيرة، بؤية هةر ئةسَلةن ثارةكة تةخسيس كراوة بةس بؤ مةش

بؤ ئةوة نية كة ئَيوة دةَلَين واهلل، ئةوة تةخسيس بكةن بؤ راتيب ئةوة، ئـةوة دةبَيـت لـةئيحتياتي كـة لـةالي      
 .وةزارةتي مالية دانراوة لةوة سةرف بكرَيت، ضونكة ئَيمة ناتوانني بةو شَيوة ئةوة بكةين، زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
من زيانياريم هةية ميزانيةي تةكميلي ئةوةي كة باس كراوة وة ئيقرار كراوة، كؤتايي ثَي نةهاتووة، ئةوةي 
باس كراوة راست دةكةي بؤ ئيستيسمارة، بةآلم ئةو زيادةي راتب كراوة، داوا كراوة ميزانيةكي ئيزايف بدرَيت 

علاى وزارة  : يليـة، ئةطـةر، بةهـةر حـاَل دةكرَيـت جوملةكـة بَلَيـت       بؤ ئةو زيادةي رةواتبة، ئةويش لَيرة تةكم
، ئةو مادة هةر زيادة بةخؤي بةثَيي ئةهةميةتي هةموومان وتومانة زيادة ثَيوَيست ناكات، ئـةوةي تـر   املالية

 .كاك كريم فةرموو
 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةزةر لةو مادةية دةكةين، ئةوةي تازة خَوَينرايةوة، زؤر سوثاسئَيمة لةليذنةي ياسايي سةريف ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضاوم لةكاك شَيروان و كاك عوني و هةموو ليذنةي ياسايية، هةموويان موافيقن، فةرموو بؤ مادةي شازدة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جمللا اىل ا كل ستة اشهر وزارة املالية تقديم تقرير دوري عن الوض  املالي لالقليم على :عارة السادسةاملادة 
 .الدراق-الوطين لكوردستان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةل ئةو مادةية؟ كة موقتةرةحي خؤتانة، موقتةرةحي ليذنةي دارايي بـوو كـة شـةش مـانط جارَيـك      
 .نية؟ فةرموون، بةكؤي دةنط قةبول كرا بَيت، بادةسس بَلندكات، كَي لةطةَلدا
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سَي مانط هةردوو وةزير وتيان ئيمكانيةت نية بة سَي مانط تةقرير ثَيشكةش بكرَيـت، جـارَي ئَيمـة بَلـَيني     
سَي مانط، ئةوة ئَيمة دةضينة مانطي ثَينجةم، هيض نةكراوة هةر دةبَيت شةش مانط بَيت تؤزي مةنتقيشة، 

 .بؤ مادةي دواتر
 : ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

ئةو مادةةي ثَيشرت خوينرايةوة ذمارةي مادةكة حةظـدة بـوو، ئـةو مـادةي كـة ئَيسـتا دةخوَينينـةوة ذمـارةي         
 هةذدةية، 

 :بةِرَيز كريم حبري عبدهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ةكاني حوكمبؤ ئاسانكاري  يَنضوَيبوةزيري دارايي بؤي هةية رَينمايي ثَيويست دةر :ةمةيماددةي هةذد
 .ياساية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار  فةرموو

 :هةركي ؤزؤبةِرَيز سةردار صباح 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، خالل يرتة  ايتجاوز اسبوعني من تاريخ اصدار هذا القانون: ئَيمة بةكؤي دةنط مادةي نؤمان الدا كة دةَلَيت
لاوزير املالياة اصادار التدليماات     : لةسـةر مـادةي هةذدةهـةم كـةبَلَيت    يةعين ثَيش نيار دةكةم ئيزافة بكرَيـت  

، زؤر الالزمة لتسهيل تنفيذ ااكا  هذا القانون خالل يرتة  ايتجاوز اسبوعني من تااريخ اصادار هاذا القاانون    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

ئةوةي كة ئَيمة ئلغامان كرد تةحديدي سةآلحيةتي سةرف بوو، بةآلم ئةو تةعليماتة بةبـةردةوام مومكينـة   
 .تةعليمات بدةينة وةزارةتي مالية، بؤية ناكرَيت حةتا دوو حةفتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو طلدتكاك 
 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
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ئَيمة لـةكاتي خـؤي وة جـةنابتيش ئيشـارةتت ثَييـدا، بـةِرَيز جـةنابي وةزيـري ماليـةييش ئيشـارةتي ثَييـدا            
لةكردنةوةي بانكي زيراعي، يان تةتوير كردنيان، يان ثارةي زياتر بؤ دروستكردني، ئَيسـتا لَيـرة نـةهاتووة،    

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، توسياتة كة دةيان دةيـين، ئـةو راثؤرتـةي ئَيـوةو هـةموو تةوسـياتةكان دةضـَيتة        طلدتاك ئةوة تةوسياتة ك

 .اليان ديراسةتي دةكةن و بةثَيي ثَيويست، كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤيـدا، مـن ثَيشـنياردةكةم    ئَيمة ئةو ئريادات و نةفةقاتانة، ئةو جةدوةالنةي كـة هـةبوو، هـةمووي دةنطمـان     

تدترب جداول ا ايرادات والنفقاات امللحقاة بهاذا القاانون جاسء  ايتجاسء       : لَيرة مادةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوة
 .، يةعين بةشَيكة لةقانونةكة، زؤر سوثاسمنه

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـان رةقةمةكـةمان دانـاوة، لـةمادةي     مةعلومة بةشَيكة لةقانونةكـة، ئـةوة بةديهيـة، تَييدايـة لـة دواييـا، خؤ      

 .يةكةمدا رةقةمان داناوة، لةماةي دووهةمدا رةقةمان داناوة، كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، 31/18/8002، هـةتا  1/1/8002العـراق بـؤ مـاوةي     –باشة ئَيمة قانوني موازةنةي هةرَيمي كوردستان 

ئَيستا نووسيومانة مادة بة مادة، لة قانونـةدا دامـان نـاوة، مةسـةلةن زيـادكرني راتـب وةكـو         ئةو شتانةي كة
 .تة؟ زؤر سوثاس 8002حكومةتي فيدراَلي لَي بَيت، ئايا تةنها بؤ ساَلَي 

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يزانيةكة بؤ ساَلَي جارَيك ثَيش هةموو شتَيك لةكؤتايي مانطي شةشةوة جَي بةجَي دةكرَيت دوايي تةبعةن م
، كة تؤ ميزانيـة دادةنـةيت مةعاشـة تازةكـة دادةنَيـي، خـؤ مةعاشـي كـؤن         8002تة، بةآلم بؤ ساَلَي  8002

دانانةيتةوة، ئةوة مةعلومة، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس؟ بادةست بَلندكات، كَي لةطةَلدا نية، فةرموون، 
مة داوا لـة وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري دةكـةين بـةبَي ئـةوةي        بةكؤي دةنط قةبوَل كرا، بؤ مادةي دواتر، ئَي

قانونةكة بثرسني ثَيويستة ئةو قانونـة لـةخيالل دوو حةفتـةدا دةريبخـةن، بـؤ ئـةوةي ئيشـي وةزارةتـةكان         
 .فةرموو عثمانراوةستاوة، با طلةيي لَيتان نةكةن، كاك 

 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة
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حةقة تةحديد بكرَيـت بـة دوو حةفتـة، لةبـةر ئـةوةي دوو حةفتـة تـاكو ئةمـة دةردةضـَيت، تـاكو دةضـَيتة            
سـةرؤكايةتي هـةرَيم، تــاكو دَيتـةوة ئــةوَي، لةماليـة ئــةم جـارة هــةتاكو دةينَيرَيتـةوة، خــؤ دةبَيـت تةحديــد        

 .بكرَيت، مودةيةك هةبَيت بؤ ئةوةي ئيشثَيكردن بةميزانية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة تازة تةسويتمان بؤي كرد، بةآلم وةزارةتـي دارايـي ثَيويسـت ناكـات كـة راوةسـتَيت بـؤ دةرضـووني ئـةم          
ياساية لة اليةن سةرؤكي هةرَيمةوة، با حازري كات كةي دةرضوو بيداتـة تـةبع و شـس وا، خـؤ بـاوةِر ناكـةم       

 .ثةلةيانة، كاك عوني فةرمووعةرقةلةي بكةن، يان بَيطةِريننةوة، خؤيان 
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يناار هاذا القااانون يف   : تـةوزتَيكم هةيـة لةسـةر قسـةكاني كــاك سـةردار، مـادةي ئـةخري لةقاونةكــة دةَلَيـت        
كة حةتا ئةطـةر  ، وةئةمة ماناي ئةوةية سارية قانونة1/1/8002اجلريدة الرمسية ويدترب نايذا اعتبارا من 
 .تةعليماتيش دةرنةضَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز  سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة كاكة مادةي دواتر كاك كريم بيخوَينةوة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي نؤزدةم

 .جَيبةجَي بكةنثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزيري دارايي ثؤي هةية رَينمايي بدات، دةنطمان بؤي داوة، كاك عوني فةرموو
 

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة لةراثؤرتي ليذنةي قانوني هاتووة، مادةيةكي موزافة، موقتةرةحي ليذنةي قانونية
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .تؤ خوت بيخوَينةوة كاك عوني
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .     على للا الوزراء واجلهات ذات الدالقة تنفيذ ااكا  هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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طةَلـدا نيـة؟ فـةرموون، بـةكؤي دةنـط      ئةو مادةية دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ دةسـس بَلنـدكات، كـَي لة   
 .ئةوةيش قةبوَل كرا، بؤ مادةي دواتر كاك كريم فةرموو خبوَينةوة

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي بيستةم

 ــةوة (8002/ 1/1)بآلودةكرَيتـةوةو لـة رؤذي   ( وةقـايعي كوردســــتان  )ئةم ياســـــاية لة رؤذنامـةي فـةرمي  
 .دةكر كاري ثَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَيس؟ دةسس بَلندكات، كَي لةطةَلَيدانية؟ فةرموون، بةكؤي دةنط

ياساكة هةمووي، ياساي بودجة دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ياساكةداية؟ دةسس بَلندكات، كَي لةطةَلَيدانيـة؟  
نية، فةرموون، بةزؤرينةي دةنط قـةبوَل كـرا، زؤر سـوثاس ئومَيـد دةكـةين،       يةك كةس، كاك هيوا لةطةليدا

تةبعةن من سوثاسي هةمووتان دةكةم هةموو ئةنـداماني بـةِرَيز، سوثاسـي بـرا وةزيرةكـان دةكـةم، وةزيـري        
دارايي دةكةم كة لةطةَلمان ماندوو بوون ئةو ضةند رؤذة، سـةبريان هـةبوو، ثـَيم وايـة ئةمسـاَل هـةنطاوَيكي       
زؤر ضووينة ثَيش لةضؤنَيس موناقةشةي بودجة و دةوَلةمةندكردني، وةرطـرتين وثَيشـنياركردني ثَيويسـت    

رازيــن، بــةآلم تاحــةدَيكي زؤر بــةرةو % 100بــوو بةرذةوةنــدي كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان، نــاتوامن بَلــيم 
كي باشـرتبَيت، يةكـةم بودجـة    ثَيشةوة رؤيشتني، كـاري بامشـان كـردووةو ئومَيـد دةكـةم سـاَلي داهـاتوو سـاَليَ        

لةوةخس خؤَيدابَيت وةكو لةنيزامي داخيلي خؤماندا هـاتووة، دووهـةم شـةفافيةتي لـةوةي ئـةم سـاَل زيـاتر        
بَيــت وة ئَيمــةيش ئــةزموومنان زيــاتر بَيــت وة نيزامــي داخيلــي خؤمــان، ثــةيِرةوي داخيلــي خؤمــان ئةطــةر  

ئةطـةر نـةمان كـرد بـؤ سـاَلَي داهـاتوو  تَيطةيشـتين        تةعديل كـرد لةبـةر رؤشـنايي ئـةوة موناقةشـة بكـةين،       
بامشــان هةيــة، خؤمــان باشــرت حــازر دةكــةين، وةئومَيــد دةخــوازم حكومةتةكــةمان ســةركةوتوو بَيــت لــةجَي 
بـةجَيكردني ئـةو ثارةيـةي تـةرخان كـراوة بـؤ هـةموو وةزارةتـةكان، هـةموو فـةرمانطاكان، وةدابـني كردنـي             

تي خزمــةت طــوزاري وةهــةر بــذَين ئَيــوةيش، كؤتــايي بةدانيشــتنةكةمان   ثَيداويســتييةكاني خــةَلك بةتايبــة
 .دةهَينم ئةلَيرة، ئةطةر قسةيةك نةبَيت لة اليةن جةنابي وةزيرةوة، كاك سركيس فةرموو

 :وةزيري دارايي وئابووري/بِرَيز سركيس اغا جان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِرَيزي ثةرلةمان دةكةين، بةراسـس ئـةو موناقةشـاتانةي     ئَيمةيش سوثاسَيكي زؤري بةِرَيزتان و ئةنداماني
 8002لةو ماوةيـةدا كـرا تةجروبةيـةكي بـاش بـوو كـة ئَيمـة بتـوانني بةرنامـة بـؤ دانـاني بودجـةي سـاَلي              

، دةمانـةوي ئامـادة   8002دابنةين، بؤية لةئَيستاوة ئَيمة دةتوانني بري لةوة بكةينةوة كاتَي بودجـةي سـاَلي   
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ــةين ليذنــةي د  ــارةكةمان بكــات نوَينــةرَيكيان يــان دوو نوَينــةر، هــةر        بك ارايــي وئــابووري ثةرلــةمان موش
وةزارةتَيكــيش ئةطــةر موناقةشــةي لةطــةَل بكرَيــت بــةرةئيي مــن ئةنــدامَيكي ليذنــةي مــةعين لةثةرلــةماني 

هـةم   كوردستان، بةالي كةمةوة ئةندامَيك ئةطـةر ئامادةبَيـت لـةكاتي طيتتوطؤيةكانـدا زؤر زؤر بـاش دةبَيـت،      
لةنيزيكةوة ئةنداماني ثةرلةمان زانياريان دةبَيت لةسةر شَيوةي ئامادة كردني بودجة كة بةضـي شـَيوةيةك   
موناقةشة دةكرَيت، ئةرقام ضؤن تةسبيت دةكرَيت، وة هةم كـاتي ثةرلـةمانيش زؤر ناطريَيـت وة زؤر وازيـح     

 .زؤر زؤر سوثاستان دةكةموروونرت دةبَيت هةم بؤ ئةوان و هةم بؤ خةَلكي كوردستان بةطشس، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر ســوثاس كــاك ســركيس كــة لــةجياتي هــةموو بــرا وةزيرةكــان قســةت كــرد، مــن دةمــةوَي جــارَيكي تــر     
سوثاستان بكةم، يةكةم بسوتان درَيذبوو لةطةَلمان وة بةراسس ءئةو شةرحانةي كة كردتان كار ئاساني كـرد  

ةو ثَيشةوة جبن، هـةر وةهـا موافةقـةتكردنتان بـؤ داواكارييـةكاني ئةنـداماني       بؤ ئةوةي موناقةشةكامنان بةر
ثةرلةمان لةو مةسةالنةي كة بوو بـة بةشـَيك لةقانونةكـة، ئةمـةيش جيطـاي دَل خوشـيية كـة ثةرلـةمان و         
حكومةت هةردوكيان هاوكارن بؤ ضاكردني وةزع، بؤ خزمةتي خةَلكي كوردسـتان، هـةروا دةمـةوي سوثاسـي     

ني جؤراوجؤر بكةم لةطةَلماندا لةو ضـةند رؤذةدا مـابوون، ئـةوانيش سـةبريان هـةبوو، بةتايبـةتي       راطةياند
ئةوانةي كة بةدائيمي لةطةَلمان بوون، ض لةتةلةفزيؤنةوة موتابةعة دةكةن، ئينجا شس مةوزوعي دةنووسـن  

ت خؤشـيان لـَي دةكـةم    لةطةَل ئةوانةي كة كارمةندي تةلةفيزيؤنةكانن وا لةسةروة دانيشتوون، تةبعةن دةس
و ئومَيدةوارم كة منوونةيان زياد بَيت وة داواكارم موزوعيةت لةباسكردني ثةرلةمان و باسكردني حكومـةت  
و دةستنيشان كردني كةم و كوِرييةكان وخسـتنةِرووي راسـتةقينة بـؤ خـةَلك بـةردةوام بَيـت و زياتربَيـت و        

ر سلبيات، ئوميد دةكةم كةم ببَيتـةوة نـاَلَيم تةبعـةن    منوونةي ئةوانةي كة تةنها فةقةت تةركيز دةكةنة سة
تةواو بَيت، هةر دةمَينَيت، بةآلم دةستخؤشي لةهةموومان دةكـةم، ئـةوانيش حـةقي خؤيانـة هةنـدَي كـةس       
هةية تةنها ئيشي ئةوةية جانيبة سلبيةكان دةرخبات، كـةييتي خؤيـةتي، بـةآلم سؤثاسـيان دةكـةم، دانيشـتين       

ة سةعات يازدة دواتر ثَيتان دةَلَيم بةرنامةكـة ضـَي ئـةبَيت، زؤر بـةخَيربني، زؤر     داهاتوومان رؤذي دووشةم
 .سوثاس
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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                          – كوردستان        عَيراق                    – كوردستان   
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 ( 24)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\5رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  (17)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/5/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممة دوو رؤذيي س ــةوتي  ش ــةني نيشــتمانيي    5/5/8002رَيك ئةجنوم
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , رؤك وجَيطري سة( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (17)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دة, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 دا 5/5/8002ي ثَيشـنيوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (11)دووةمي هةَلبذاردن لـة كـات   ي خولي (13)

 :بةم شَيوةية بَيت

ياساي  8004ي ساَلي (31)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة  --1
عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة  –اربوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان بةرةنط

 .ثَيشكةش كراوة
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان،  -8

 .ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ئةجن
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
ومةن بِرياريدا بةرنامةي ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ئةجن1228

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة (11)ي خولي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري (17)كاري دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت5/5/8002رَيكةوتي 

ياساي  8004ي ساَلي (31)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة  -1
عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة  –ةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان بةرةنطاربوونةو
 .ثَيشكةش كراوة

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان،  -8
 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ةِرَيز كاك عبدالعزيز تةيب وةزيري كشتوكاَل و كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ سةرةتا بةخَيرهاتين ب
كاروباري ثةرلةمان دةكةين بةخَير بَين سةرضاو، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي / دابنيشن، خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار
عَيراق،  –ياساي بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان  8004ي ساَلي (31)ي ذمارة ياسا

 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بيخوَيننةوة تكاية
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 8002اَلي س) ( ياساي ذمارة 

ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ذمارة 
 8004ي ساَلي 31

لة ماددةي ثَينجةم هةموار دةكرَيت بةم جؤرةي خوارةوة ( يةكةم -8)بِرطةي : ماددةي يةكةم
 :دةخوَيندرَيتةوة

ةردوو زمانة فةرميةكةي عَيراق بةثَيي مةرجةكاني رَيكخراوي هؤشداري تةندروسس بة يةكَيك لة ه -8)
 (.تةندروسس جيهاني

دةبَيت ئةجنومةني وةزيران و اليةنةكاني تايبةمتةند حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي : ماددةي دووةم
 .بكةن

ن باَلو جَي بةجَي دةكرَيت لة وةقائيعي كوردستا 8002ي مايسي 31ئةم ياساية لة : ماددةي سَييةم
 .دةكرَيتةوة

 8002لسنة ) ( قانون رقم 
 8004لسنة  31الدراق رقم  –قانون التدديل ا اول لقانون مكايحة التدخني يف اقليم كوردستان 

 :من املادة اخلامسة وتقرأ كا اتي( او ًا -8)تددل الفقرة : املادة ا اوىل
الفدرالي وي  ضواب  منظمة الصحة حتذير صحي باادى اللغتني الرمسيتني يف مجهورية الدراق  -8)

 (.الداملية
 .على للا الوزراء واجلهات ذات الدالقة تنفيذ ااكا  هذا القانون: املادة الثانية
 .وينار يف جريدة وقا   كوردستان 8002/مايا/31ينفذ من تاريخ : املادة الثالثة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي تةندروسس و ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم، تةنيا بؤ بري ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و 

هَينانةوةتان، كة ئةو ماددةية داوا كراوة طؤِرانكاري بةسةردا بكرَينت لة ئةسَلةكةيدا ئَيمة قانونةكةمان كة 
دةركرد نووسيبوومان بة هةردوو زمان دةبَيت بنووسرَيت، جا ئةوة دةمَينَيتةوة بؤ رةئي ئَيوة، ئومَيد 

ي ئايار وةختَيك هةبَينت بؤ جَي بةجَي 31دةكةم بؤ هةفتةي داهاتوو تةواوي بكةين، بؤ ئةوةي ثَيش 
كردني، يةعين رؤذي دوو شةممةي داهاتوو تَي نةثةِرَينت، راثؤرتي ليذنةكان و كؤبوونةوةي لةسةر بكرَينت 

 .بؤ يةكال كردنةوةي
ي ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي خستنةِروو و طيتتوطؤ كردن/خاَلي دووةمي بةرنامةي كار

كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، فةرموون بؤ 
خوَيندنةوةي، كَي راثؤرتي ليذنةي كشتوكاَل دةخوَينَيتةوة، لةطةَل راثؤرتي ليذنةي ياسايي لَيثرسراوي 

 .سؤزان خان نوقتةي نيزامي هةية فةرموو. فةرمووليذنةي كشتوكاَل بابَين دابنيشن، 
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةمِرؤ زانيمانة لةسةر ضي دادةنيشني، راثؤرتي ليذنة هاوبةشةكةش نةخراوةتة سةر مَيزةكةمان، 
 .كراية، زؤر سوثاسنةخراوةتة ناو سندوقةكةمان، بةِراسس دةبواية يةكَيك لةو دوو حاَلةتة ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي وةاَلمي بدةنةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتي هاوبةش لةمَيذة دابةش كراوةتة سةر ئةنداماني ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وة، فةرموو مامؤستا كاكة بيخوَينةوةنازامن هؤيةكةي ضية، هةمووتان وةرتان نةطرتو
 :مصطفى بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان /بؤ
 راثؤرتي ليذنةي هاوبةش/ ب

ئَيوارةي لة ثَيرؤي ناوخؤ، ليذنةي ياساو ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري، لة  32/5بةثَيي حوكمي ماددةي 
بة هاوبةشي كؤبوونةوة بؤ  7/18/8004ي كوردي رَيكةوتي 8404ي سةرماوةزي 13رؤذي سَي شةممة 

لَيكؤَلينةوةي ثرؤذة ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَلي هةرَيمي كوردستان كة لة اليةن 
مي لة ثةرلةمان لة دانيشتين ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمةوة ثَيشكةش كراوةو، دواي خوَيندنةوةي يةكة

هةواَلةي ليذنةكان كراوة، دواي راطؤِرينةوةو طيتتوطؤ ليذنة ( 4/1/8004)ي رؤذي (85)ئاسايي ذمارة 
 :هاوبةشةكةمان هاتة سةر ئةم خااَلنةي خوارةوة

 سةرةتا تةئييدي ثرؤذةكة دةكةين، ضونكة بة ئاماجني ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَلةوة -1
 .ئامادة كراوة

ديباجةيةكي بؤ دابِرَيذرَيت و زجنريةي رةقةمةكان بة نووسني بنووسرَين و راستكردنةوةي زمانةواني و  -8
رَيزماني لة هةندَي بِرطةيدا ئةجنام بدرَيت و هةمان شَيوازي ئةو ياساو بِريارانةي تَيدا ثَيرؤ بكرَيت كة 

 .ئةجنومةني نيشتماني تةشريعي كردوون
لة ثرؤذةكة ئيلغا بكرَين و دؤزي رَيكخستين لَيثَيضينةوةي زَيدةِرؤيي و ( 18، 11، 10، 2، 2)ي ماددة -3

جةرميةو سةرثَيضي بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية بدرَيت بة دادطاكان، ضونكة وياليةتي طشتييان هةيةو 
و سةثاندني ياساكاندا  اليةني ثسثؤريشن لة يةكاليي كردنةوةي ملمالنَي و لَيثَيضينةوةي سةرثَيضيكاري

ضاكرت لةوةي كة اليةنة ئيدارييةكان دةيكةن، نةخامسة رةوشي تازة لة تةشريعة نوَييةكاني عَيراق و 
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كوردستاندا ئةوةية كة هةرسَي دةسةاَلتةكان هةريةكةو بؤ خؤي سةربةخؤبن و سةير كردني كاروباري 
ي بدرَينة دةزطاي ئيداري و تةنيتيزي بدرَينة دادطا هاوواَلتيان و لة سنوورداني ئازاديةكانيان لةجياتي ئةوة

سةربةخؤيةو لة سوَلتاني ياسا زياتر سوَلتاني ديكةي لةسةر ( القضاء)ثَيوةنديدارةكان، نةخامسة دادوةري 
نيية، هةروةها ثَيشنياز دةكةين ماددةيةكي سةربةخؤ زياد بكرَيت كة وةزارةتي كشتوكاَل مايف ئةوةي 

ت رةمسي طومرط بسةثَي و ديار بكرَيت لةسةر هاوةردةي هةندَي بةروبوومي كشتوكاَل هةبَيت ثَيشنياز بكا
و ئاذةَلي كة لة دةرةوة دةهَينرَين، ئةمةش بؤ ثاراستين بةروبوومي خؤجَيي، هةروةها ثَيشنياز دةكةين 

رةكاني ضةند ماددةيةكي ثرؤتؤكؤلييش بؤ ثرؤذةكة زياد بكرَين و داِرشتنةوةي  ياسايي ثرؤذةكةو هؤكا
 :داناني ثرؤذةكةش وةك ئةمةي خوارةوة بَيت

 8002ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 
 عَيراق –ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان 

زةوي و زاري كشتوكاَل و رووةك و باخ و لةوةِرطاو ساماني ئاذةَل و سةرضاوةو بةروبوومي : ماددةي يةكةم
ازةكاني بةرهةمهَيناني كشتوكاَلي ساماني نيشمانني، ثَيويستة لةسةر خاوةن و ئةوانةي ثةيوةسنت ئاوو ئامر

ثَييةوة، بةثَيي ثالن و بةرنامةي دةسةاَلتةكاني هةرَيم وةبةريان بهَينن و ضاودَيرييان بكةن و ثةرةيان ثَي 
 .يانبدةن و هيض كارَيك نةكةن ببَيتة مايةي لةناوضوون و زيان ثَي طةياندن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي يةكةم لة ئةسَلي ثرؤذةكة
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تدترب ا اراضي  السراعية والنباتات والبساتني والغابات واملراعي والثروة احليوانية ومصادر املياه : املادة ا اوىل

ثروة قومية، يتوج  على اصحابها وذوي الدالقة ييها استغالهلا ويقا ومنتجاتها ووسا ل ا انتاج السراعي 
خلط  ومناهج ا اقليم والتدليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من اجلهات املتتصة يف ا اقليم، ورعايتها 

 .وتطويرها وا امتناع عن كل ما يؤدي اىل تلفها وا اضرار بها
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قانوني رةئي ليذنةي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل تةنيا صياغةكةمان طؤِريوة هةر بة وةزعي خؤي، لةطةَل 

 :مةفهومي ماددةكةينة، ئَيستاكة بؤتان دةخؤَينمةوة
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اتني والغابات واملراعي والثروة احليوانية ومصادر املياه ا اراضي  السراعية والنباتات والبس: املادة ا اوىل)
ومنتجاتها ووسا ل ا انتاج السراعي ثروة وطنية، يتوج  على اصحابها وذوي الدالقة ييها استغالهلا ويقا 

 (.خلط  ومناهج سلطات ا اقليم ورعايتها وتطويرها وا امتناع عن كل ما يؤدي اىل تلفها وا اضرار بها
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

ةكةش (تعترب)فةرقةكةي تةنيا ئةوةندةتان طؤِريوة لة سةروةي قةومي كردووتانة بة سةروةي وةتةني، 
 .الدراوة، فةرموو

 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوجا ( ج السراعيواملراعي والثروة احليوانية ومنتجاتها ووسا ل ا انتا)من هةر مةبةستم ئةوة بوو لة دواي 

 .مةبةستم تةرتييب كةليماتةكانة، زؤر سوثاس( ومصادر املياه)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم بةحري فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ترتة لة ساماني زاراوةيةكي ياسايي ئابوورية، لَيرةدا ئةوة راس( ثروة قومية)زاراوةي ساماني نةتةوةيي 
 .نيشتمانيي و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ضةند تَيبينيةكم هةية

 ثرؤطرامةكاني هةرَيم، من ثَيمواية هةرَيم ئامريةية، يةعين دةسةاَلتي هةرَيمة، مةبةستةكة ئةوةية/ يةكةم
ئامريةية، ئيداريية، دةبَيت بنووسرَيت ثرؤطرامة زانسس و ئةكادمييةكان، يةعين ئةمة دةتوانَيت ئةوة 
بةرَيتة  ثَيشةوة، ئَيمة هةر لة ئَيستاوة خؤمان ثابةند بكةين بة ئوسوسة عيلميةكان، نةك ئوسوسة سياسي 

نةتةوة يةكطرتووةكان بةشَيكي زؤر و ئيدارييةكان، ئةوة مةسةلةيةكي طرنطة، بةتايبةتي ئَيستا مةسةلةن 
 .فراواني لة خؤ طرتووة بؤ ئةم مةسةلةية

لة بِرطةي خوارةوة هاتووة ضاودَيريان بكرَيت و ثةرةيان ثَي بدرَيت، بة مةفتوحي حكومةت خؤي / دوو
نةكردووة بة ساحَييب هيض شتَيك لةمانة، لةكاتَيكدا ضاك كردني كشتوكاَل و بةرةو ثَيش بردن و 

دان هةمووي ئةركي دةوَلةتة، ئةركي حكومةتة، نةك ئةركي خةَلك، خةَلك تةنها بة كارةكة طةشةثَي
هةَلدةستَيت، ئةطةر خراثي كرد تؤ سزاي دةدةيت، مةفروز واية حكومةت لَيرة دةوري ديار بَيت و خؤي 
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لة ماددةي يةكةم بكات بة خاوةني ئةمة، بةاَلم هةمووي بة مةفتوحي هَياَلوةتةوة، لةبةر ئةوة داوا دةكةم 
ئةوةي كة بةم كارة هةَلدةستَيت كة حكومةتة دةبَيت دةوري ديار بَيت، ئةو ئةم كارانة بكات بؤ؟ ضونكة 
ئةو نةبَيت بة كةس ناكرَيت، ئةم ثةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَل و ثاراستين بةرهةمةكان ئةطةر ئةو 

 .دروسس نةكات، بة كةس ناثارَيزرَيت، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مشسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية من ثَيم باشة بكرَيت بة دوو بِرطة وةكو هةر لة بيدايةت كة دةَلَيت زةوي كشتوكاَل و رووةك و 

وبوومةكان و هؤيةكاني بةرهةمهَيناني باخضةو دارستان و لةوةِرطاو ساماني ئاذةَل و سةرضاوةكاني ئاو و بةر
كشتوكاَل بة ساماني نةتةوةيي دادةنرَيت هةتا ئَيرة بَيت، ضونكة كة دةَلَيت ثَيويستة لةسةر خاوةنةكانيان 
و خةَلكي ثةيوةنديدار ئةوة لة ماددةي دووةم و لة ماددةي سَييةمدا ئةو رَينماييانةو ئاِراستانةي كة 

ود اليةنة ثةيوةنديدارةكان جَيي بَيتةوة لةو دوو ماددةية دياري كراوة، ثَيم ثَيويستة خاوةنةكانيان، ياخ
باشة لَيرة هةر تةعرييتةكة بَيت، ئةوةي كة دةيطرَيتةوة تةغتيةي دةكات، ئةو واجيباتانةي كة دادةنرَيت 

 .ثاسلةسةر خاوةن زةويةكان لة دوو ماددةكةي كة دياري كراوة ثَيم باشة لَيرة شةتب بكرَيت، زؤر سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من دوو ثَيشنيارم هةية لةسةر ئةو دوو ماددةية، ئةو دوو ماددةية ئةطةر بكرَيت بة سَي بِرطة، ئةوة بؤ 

ت، ضونكة ئةطةر تؤ زةوي و زارةكان حييتاز خؤي بؤ ئةو بِرطةية مبَينَيتةوةو دوو بِرطةي تري بؤ زياد بكرَي
نةكةيت ناتوانيت ئةو بةرهةمة بةكار بَينيت، دياري كردن و ثَيداني شوَيين ثَيويست بؤ ئةو كؤمثانيانةو 
ثرؤذة غةيري زراعيةكان هةتا لةسةر ئةرزي سةخةري بَيت، نةك ئةرزي زراعي، ضونكة ئةرزةكةمان لة 

ةيةكي تري بؤ زياد بكرَيت و حكومةت مولزةم بكةين، ثَيويستة دةست ضووة بةشي زؤري، ئةطةر بِرط
بةروبوومي كشتوكاَلي جوتياران لة نزيكرتين شوَيين بةرهةمهَينان، نةقل كردنةكة لةسةر حكومةت 
رابوةستَيت، نةك لةسةر جوتياران، ئةوة تةشجيعَيكة بؤ جوتياران تا بتوانَيت بةرهةمي زياتر بةرهةم 

ن لة نزيكرتين شوَين حكومةت لَيي وةرطرت و نةقلي دةكات كوليتةكة لةسةر ئةو بَينن، ئةطةر بتوان
 .ناكةوَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال فةرموو
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 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِرؤ دةربارةي خواردن و من ثشتيواني لةم خاَلة دةكةم، بةاَلم لةبةر ئةوةي مةوزوعَيكي طرنط هةية ئةم

كشتوكاَلي بةرز بوونةوةي نرخي خواردةمةني بةتايبةتي برنج و ئةم وشكةساَلييةي كة رووي تَي 
كردووين، ئةطةر طرنطيةكمان ثَي بداية لة ثةرلةمان وةكو هةموو ئةو واَلتانةي تر، ئَيستا راثؤرتَيكم لة 

زؤربةي شتةكان بة حةقيقةت لة دةوَلةتة  الية كة راستةوخؤ عيالقةي بة ئَيمةوة هةية، كة ئَيمة
ئاسياوييةكان دةهَينني، يان لة جاثانة، يان لة هيندة، يان لة ضينة، بةتايبةتي برنج ئةمِرؤ لة عالةم سعر 
بووة بة دوو قات و سَي قات، لَيرةش بة هاوكاري وةزير كارَيكي وا بكرَيت خةَلكي موستةغيلي كوردستان 

نةوةية نةكات بةشَيوةيةك كة سبةييَن تةئسريَيكي سليب هةبَيت بؤ دانيشتوان، ئيستيغاللي ئةو بةرز بوو
حةز دةكةم ئةو راثؤرتة خبةمة بةر دةسس سةرؤكايةتي ثةرلةماني بةِرَيز، لةطةَل جةنابي وةزير لَيرةية 

ةمةني ثالنَيك دابِرَيذن با ئيستيغاللي بازاِر نةكرَيت، ضونكة ئةمِرؤ لة هةموو عالةمدا نرخي خوارد
بةتايبةتي برنج و طةمن و ئةوانة زيادي كردووة، كارَيك بكةين كة بتوانني زةبس بازاِر بكةين، زؤر زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موقتةرةحةكةت بيدة بة جةنابي وةزيرو ليذنةكان زؤر لة جَيي خؤيةتي، ليذنةي ياسايي، جةنابي وةزير 
 .متان هةية، فةرموولةسةر ئةو ثرسيارو شتانة وةاَل

 :وةزيري كشتوكاَل/ طي  بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

بة حةقيقةت بة تةسةوري ئَيمة وةزارةتي كشتوكاَل ئةم ثرؤذةية، ثرؤذةيةكة زؤر زؤر طرنطة، ئةطةر ئةم 
، لة مةفاصلي ئةساسي مةسئوولن بةرامبةر ئةم ثرؤذةية بة تةواوي و بة وردي بَيتة جَي بةجَي كردن

ثرؤذةية، من تةسةور دةكةم دةبَيتة مايةي هةندَيك ثةرةثَيداني كةرتي كشتوكاَل لة موستةقبةلداو ئةو 
/ مةفاصالنةي كة بةرثرسيارن لة ثرسيارَيكي برادةران هاتووة، كة بةرثرسيارةتيمان ديار كردووة، ئَيك

 .ةزطاي خؤي بةرثرسيارةوةزارةتي كشتوكاَل بة دامود
 .سةرؤكي وةحدةي ئيداري بةرثرسيارة/ دوو
 .دامودةزطاي قةزا بةرثرسيارة/ سَي
جوتيارةكان و ئةوانةي بة كاري كشتوكاَل هةَلدةسنت، ئةوانة هةمووي بةرثرسيارن، ئةم ثرؤذةية / ضوار

بة موجييب ئةو  تةنزميي هةموو كارةكاني كردووة، هةر يةكةش مةسئووليةتي دياري كردووة ضية؟
قانونة، بة تةسةوري من ئةو ثرؤذةية ثرؤذةيةكي طرنطة، ثاراستين زةوي و زاريش دةكات، ثاراستين دارو 
بارو هةندةي كة عيالقةي ثَيوة هةية تةنزميي دةكات، ئامَيرة كشتوكاَليةكان دةكات و حيمايةي 
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بة موجييب ئةم قانونة، من  مةنتوجيش دةكات، يةعين ئةو مةنتوجةي كة دةردةكات حيمايةي دةكات
ئَيستاش تةئكيد دةكةم هةر وةختَيك ئةو قانونة بة ديقةت بَيتة تةنيتيز كردن ئةم دامودةزطايانة بة 
ديقةت تةنيتيز بكاتن دةبَيتة مايةي كو ئةم كةسة ثةرة ثَي بدرَيت، جانيب دي تر من خاَلي برادةران، من 

ةي غيزائيمان هةية، ئةو سةلةي كة تةوزيع دةكةين، لةناو باسي برنج و ئةوانة دةكةم، تةبعةن ئَيمة سةل
ليذنةي ئيقتيصادميان هةية لةسةر ئاسس مةجليسي / ئةو سةلةية زةماني ئةسعار تا حةددَيكي باش، دوو

وزةِرا بةسةرؤكايةتي خودي سةرؤكي حكومةت و لةطةَل جَيطرو ئةو وةختة وةزيرةكاني تريشي تَيداية، 
مةي وةزيري تيجارةو ليذنةي ئيقتيصاديية لة موحافةزات، ئَيمة ئةو كارةمشان يةعين بة تةحديد موهي

كردووةو موِراقةبةمشان كردووةو ثرؤذةيةكي تَيرو تةسةليشمان دروست كردووة بؤ ئةوةية كة نرخي 
تةحديدةن نرخي نان زياد نةكرَيت، ئةو ثرؤذةيةش حازرة، من تةسةور دةكةم كؤتايي بَيتة قةرارو 

 .بدرَيت، زؤر سوثاس قةراري ثَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو موقتةرةحاتانةي كة بؤ دةوَلةمةند كردني ناحيةي زاراوي و ئةوانة بة هةند 
وةربطرن، بةس دةمَينَيتةوة نوقتةيةك سةروةتي نيشتماني، يان نةتةوةيي، ئةوةي كاك كةريم باسي كرد، 

 راسترتةو ئيختيالفتان لةسةر نييةو لة ضيةوة هاتووة؟ يةعين كامةيان لةالتان ثَي
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي كشتوكاَل كة موناقةشةي ئةو ماددةيةمان كرد، ثَيمان باش بوو زاراوةي 

ةَلةحَيكي نيزامي كؤنة نةمانويست بةِراسس لة ال ببةين، لةبةر ئةوةي ئةو تةعبرية موست( ثروة قومية)
ميان بةكار هَينا، رةئي كؤتاييش رةئي ئةنداماني (ثروة وطن)كوردستان بةكاري بهَينني لةجياتي ئةوة 

 .ثةرلةمانةو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
ئةوةي كاك كةريم طوتي ئةوة راستة، لةبةر ئةوةي كة تؤ دةَلَيي قةومي ماناي ئةوة نيية قةومي كورد، يان 
قةومي توركمان، كة دةَلَيي قةومي يةتي ئينسانةكان و طةل، طةليش بةبَي وةتةن نابَينت، لةبةر ئةوةي بؤ 

دةَلَيي ئةمين قةومي ئةمريكي،  ئينسانة، نةك بؤ خاك و ئةو مةسةلةية لة هةموو دنياش موتةبةعة،
 .ئةمين قةومي عَيراقي، مةبةسس شةعبةكةية، ئةوة راسترتة، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ش بنووسرَينت (السمكية روةالث)، (ايوانية ثروة)ش ئيزافة بكةين لة دوايي (مسكية ثروة)من ثَيم باشة 

 .لةو ماددةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( ناشناَل)بةنيسبةت سةروةي قةومي و سةروةي وةتةني هةردووكيان لة زاراوةي ئينطليزي هاتوونة 

َيكي دةدةنةوةو هةندَيكيشيان بة وةتةني، هةردووكيان ماناي يةك شت دةطةيةنَيت، هةندَيكيان بة قةومي ل
 .بؤية وةتةني باشرتة لة قةومي، ضونكة ئةوة مةسةلةي قةومي نيية، مةسةلةيةكي نيشتمانيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي راسترتةكاك دكتؤر دلَير بةو ئيعتيبارةي سةرؤكي ليذنةي دارايية، لة رووي دارايي كامة
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الدخل( )الثروة القومية)و ( الثروة الوطنية)لةِراستيدا ساماني نةتةوةيي و ساماني نيشتماني، يةعين 

 .هةردووكي موراديف يةكرتين هيض جياوازييةكيان نيية، زؤر سوثاس( الوطين الدخل)و ( القومي
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك شَيردَل فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة عَيراق دةذين، لة عَيراقي بةِراسس ئَيستا ئَيمة قةبول دةكةين لة بةغدا بَلَيني سةروة قةومية، يان 

ة دةَلَين قةومي يةكسةر قةومي عةرةبي دةطرَيتةوة، ثَيمان باشة ئةوانيش بَلَين وةتةني، مةسةلةن لةوَي ك
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي وةكو كاك دلَير طوتي فةرقَيكي ئةوتؤي نيية، مادام فةرقي نيية، ئَيمة لةبةر رذَيمي ثَيشوو ئةوةندة 
ةمة دةنطدانةوة، ئةو كةليمةيةمان بةكار هاتووة، ئةطةر كاك كةريم موقتةرةحةكةت سةحب ناكةيت دةخي

 .ئايا موسريي لةسةر ئةوةي بكرَيتة قةومي، يان ئةو دوو شةرحةي مامؤستا كاكةو كاك شَيردَل
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةوةي دةَلَيت هَيزة نيشتمانيةكان، ناَلَين هَيزة قةوميةكان، هَيزة نيشتمانيةكان، لَيرةدا بةشر 

ينتيماي بؤ نيشتمانة، بةاَلم ئةوةي لة نيشتمانةوة دَيت ئينتيماي بؤ بةشةرة، دةبَيت بَلَيت سةروةي ئ
 .قةومي، نةك سةروةي نيشتماني، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة قةوميةو نيشتمانيشة، بةاَلم لةبةر ئةوةي ( ناشناَليزم)يةكةش مةسةلةي قةومي و نيشتماني لة التين

ئَيمة لة عةرةبيدا، لة كورديدا فةرقي كردووة لة بةيين نيشتماني و قةومي، نيشتمانيةكة باشرتة لةبةر 
يةعين قةومي، كة ئةوة ( نيشن)يان ( ناشناَليزم)ئةوةي نيشتمان هةموو قةومةكة دةطرَيتةوة، ئةطينا 

 .ش دةطرَيتةوة لة ئينطليزي و التينيدا هةردووكيان دةطرَيتةوة، سوثاسوةتةني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةو موستةاَلحاتانةي ئةوةي كاك دلَير طوتي زؤر راستة هيض فةرقَيكي ئةوتؤي نيية، هةرضةندة 
اَلم سةروةي وةتةني و موستةاَلحاتة بةكار هاتووة، بة عةرةبيةكةي دةَلَيي دةخلي قةومي ئةوة ماشية، بة

سةروةي قةومي وةكو يةكن، ئةوةلةن موقتةرةحي ليذنةي ياسايية وةتةنيةكةي نووسيووة دةخيةمة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةي وةتةنيةكة مبَينَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية 

ر سوثاس، كةواتة وةتةنيةكة بةزؤرينةي دةنط قةومي بَيت و وةتةنيةكة نةبَينت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤ
ثةسند كرا، ماددةي يةكةم دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية وةكو نووسراوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دووةم

 :مصطفىر بةِرَيز عبدالكريم ابوبك

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمانةي خوارةوة لةسةر خاوةن زةوي و زارو جوتيارو كةشتيارو ثَيوةنديداراني كشتوكاَل : ماددةي دووةم

 :ثَيويسنت
خزمةتكردني زةوي و زاري كشتوكاَل بؤ مةبةسس كشتوكاَل نةبَي وةبةرنةهَينرَين و بة بةياري و / يةكةم

 .َلرَين و رَيطة نةدرَيت بة هيض شتَيك بِرشس كز بكات، يان بةرهةمي كةم بكاتبةبَي ضاندن بةجَي نةهَي
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ثرؤسةكاني كشتكاري بةشَيوازي زانستيي نوَي و بةثَيي رَينمايي وةزارةتي كشتوكاَلي هةرَيم ثيادة / دووةم
 .بكرَين
 .بةكارخستين كةرةستةو ئامرازي كةفائةت بةرز لةبةرهةمهَيناندا/ سَييةم
خزمةتكردني مةكينةو ئامَيرو ترومثا كشتوكاَلييةكان و ثاراستين بريي ئاو و كارَيزو كانياوة / ضوارةم

 .سروشتيةكان و ئةدةوات و ئامرازةكاني ديكةي كشتوكاَل كة زيانيان ثَي نةطات
خزمةتكردني كشتوكاَلةكان داضَينراوةكان هةر لة كاتي ضاندنيانةوة تا دةطةنة وةرزي درةو، يان / ثَينجةم

رنني رَيطة نةدانيشي بة هةر شتَيك ببَيتة مايةي لةناوبردن، يان ثَيطةياندنيان، هةروةها ثاراستنيان لة 
 .نةخؤشي و ثةتاي كشتوكاَل و لة ئاطرو لة الفاو

ثاراسنت و خزمةتكردني ساماني ئاذةَل و ماسي و ثةلةوةرو مَيرووي بةرهةمهَين و رَيطةطرتن لة / شةشةم
 .َي بطةيةنَيتهةر شتَيك زيانيان ث

ثَيِرؤ كردني سيستةمي خولةكاني كشتوكاَل و دةست نيشان كردني ئةندازةي ئةو ثانتاييانةي كة / حةوتةم
لة هةر ناوضةيةكدا ثَيويستة بة بةروبوومي ديار كراو بضَينرَين، هةروةها ديار كردني جؤرةكاني تؤو 

انيان بةثَيي ثالن و رَينماييةكاني وةزارةتي ثةيني و قِركةري بوونةوةري زيانبةخش و وادةكاني بةكارهَين
 .كشتوكاَل
ثاراسنت و خزمةتكردني باخةكان و بةروميوةكانيان تا ثَي دةطةن و دةبرَينة بازاِر نابَي ثشتطوَي / هةشتةم
 .خبرَين
 .ثاراستين جةنطةَل و لةوةِرطاي سروشس و دةستكرد/ نؤيةم
 .وست و بَي وةي بؤ بةروبوومةكانثَيِرؤ كردني سيستةمي عةمار كردني در/ دةيةم

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :يتوج  على الفالاني واملسارعني وذوي الدالقة السراعية مايأتي: املادة الثانية

عن كل الدناية با اراضي السراعية وعد  استغالهلا لغ  ا ا راري السراعية او تركها دون السراعة وا امتناع  -1
 .ما يضدف خصوبتها او يقلل من انتاجها

املباشرة بدمليات السراعة وي  الطريقة الدلمية الصحيحة وتوجيهات وزارة السراعة يف ا اقليم والدوا ر  -8
 .السراعية الفرعية املتتصة يف احملايظة

 .توي  املستلسمات الضرورية ذات كفاءة عالية يف ا انتاج -3
ت من وقت زراعتها حلني انتهاءها وا امتناع عن كل ما يؤدي اىل تلفها او ا اضرار بها و الدناية باملسروعا -7

 .وقايتها من ا ايات السراعية ومحايتها من احلري  والفيضانات واجلفاف
محاية الثروة احليوانية والسمكية والدواجن واحلارات النايدة ورعايتها واحملايظة عليها من كل ما من  -5

 .ار بهاشانه ا اضر
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 .محاية املكا ن وا ا ات واملددات السراعية ومصادر املياه من ا اضرار والتلف -5
اتباع الدورات السراعية واملسااات اليت جي  زراعتها مبحاصيل مدينة يف كل منطقة وانواع البذور  -4

 .ايظةوا امسدة واملبيدات ومواعيد استدماهلا ويقا خلط  وتوجيهات الدوا ر السراعية يف احمل
 .محاية البساتني والدناية بها وعد  اهماهلا والدناية با امثار اتى يتم نضجها وتسويقها -2
 .محاية الغابات واملراعي الطبيدية وا اصطناعية -2

 .تنظيم عملية تسوي  املنتوج السراعي والدناية بها -10
 .اتباع سياسة اخلسن السليم للمنتوج الفا ض -11

 :سعيد بزازبةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مان ئيزافة كردووة لةسةر ماددةي لة ثَيشينة كة (صاا  ا ارري)ئَيمة لة راثؤرتي هاوبةش كةليمةي 

فةقةرةي دةيةممان الداوة لة ثرؤذةكةي حكومةت، ( يتوج  على صاا  ا ارري والفالح واملسارع)دةَلَيت 
تنظيم عمليات )فةقةرةي دووةم لةوَي ئيزافةمان كردووة لةبةر ئةوةي لة ماددةي سَييةم هاتووة لة 

 .، هةر ئةوةندة موالحةزاتانةمان هةية لةسةر ئةو ماددةية، زؤر سوثاس(التسوي  الداخلية واخلارجية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت، ثَيش ئةوةي موناقةشة بكةين فةقةرةي دة ئيقترياح كراوة ال بدرَينت، ئةطةر كةس ئيعتريازي نةبَي
البردني ئةو فةقةرةية دةخةمة دةنطدانةوة، ضونكة فةقةرة دة لة شوَينَيكي تر هاتووة، ئيقترياح كراوة 
لَيرة البدرَيت ثَيش ئةوةي موناقةشة بكرَيت، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل البردني ئةو فةقةرةية 

اتةوة؟ زؤر سوثاس بةكؤي دةنط دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بك
فةقةرةي دة البردرا لة ماددةي دوو، ئينجا دةبَيت فةقةرةكةي تر موناقةشةي موقتةرةحي ليذنةي ياسايي 

 .بكرَيت، كَي دةيةوَيت قسةي بكات ناوي دةنووسم، كاك ئاخري فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز اخر مجال انور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م، بةِراسس ئةو ئةركة زياتر دةكةوَيتة سةر وةزارةتي كشتوكاَل، دةبَيت وةزارةتي بةنيسبةت ماددةي دووة

كشتوكاَل بؤ جوتياران هةندَيك شت فةراهةم بكات، لةوانة طازوايل، تراكتؤر، سةمادي كيمياوي، موزةخات، 
كةرةستانة  ئةوجا دةتوانني شتةكاني تر لةسةري فةرز بكات، بؤ ثاراستين ئةو شتانةش، دةبَيت ئةو جؤرة

بةشَيوةيةكي عاديالنة دابةش بكرَين، ضونكة ماوةيةكي زؤرة ئةو كةرةستانة دابةش كراون لة اليةن 
وةزارةتي كشتوكاَلةوة، يان لة رَيطاي رَيكخراوة خَيرخوازةكانةوة، بةاَلم بة عةدالةت دابةش نةكراوة، بةشي 
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كةرةستةكانيان وةرطرتووة، لة اليان نةماوة،  زؤري ئةو كةرةستةية فرؤشراوة لة اليةن ئةو جوتيارانةي كة
جارَيكي تر دةبَيت وةزارةتي كشتوكاَل بةسةرياندا دابةش بكاتةوة، ئةوةش دةبَيتة بةفريؤ داني ماَلي 
دةوَلةت، بؤية دةبَيت سيستةمَيكي عةدالةت دابنرَيت و وةزارةتي كشتوكاَل ثةيوةندييةكي باشي هةبَيت 

اَلم هةندَيك فةقةراتيش لَيرة لة ماددةي دووةم تةناقوز دةطرَيتةوة لةطةَل لةطةَل وةحداتي ئيداري، بة
قانوني ثَيشوو، ضونكة قانوني ثَيشوو كةوا زةويةكة تاثؤ بوو، هي جوتيار بوو لةوَيش هةندَيك زةوابتمان 

 .بؤ داناوة، دةبَيت ئةمة راست بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انةي كة جةنابت باست كرد لة ماددةي سَي هاتووة، هةر بؤ ئةوةي دووبارة نةبَيتةوة، كاك ئةغلةب ئةو شت
 .ئارام فةرموو

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا ماددةي دووةم، ماددةيةكي زؤر باشة، بةاَلم لة ديباجةي ماددةكةدا ئاماذة بةوة دةدات كة 

لةسةر خاوةن زةوي و زارو فةالح و زرعةتكارو ثةيوةندارة كشتوكاَلييةكان ثةيوةسنت،  ئةمانةي خوارةوة
دوو، سَي بِرطةي تياية كة ئةمة ثةيوةستة بة وةزارةتي كشتوكاَل خؤيةتي، من ثَيمواية ثَيويستة لة جَيطاي 

ئيلزام بكرَين بةو ثةيوةنداراني كشتوكاَلي راستةوخؤ بنووسرَيت وةزارةتي كشتوكاَل، بؤ ئةوةي ئةوانيش 
بِرطانةي كة ثةيوةندي ثَيوة هةية، بؤ منوونة بِرطةي دووةم، بِرطةي حةوتةم، ئةمانة ثةيوةندي بة 

 .وةزارةتةوة هةية، ئةمة يةك
من ثرسيارَيكيشم لة جةنابي وةزير هةبوو، جةنابيان تازة ئيشارةتيان بة هةوَلداني ضارةسةر كردني 

ع كردني ضةند دةورَيك و بوارَيك هةبوو، لة هةمان كاتيشدا هةوَلداني كؤمةَلَيك كَيشةو طرفت و تةوزي
دةست نيشان كردني نرخ، من ثرسياري ئَيوة دةكةم كَي بةرثرسيارة لةوةي كة بةروبوومة كشتوكاَلييةكان 
 لة بازاِر بة ض سعرَيك بيترؤشرَيت، من منوونةيةك دةهَينمةوة لَيرة، زةرعةتكارَيك، فةالحَيك بؤ كيلؤيةك

( 450)تةماتة ئةو هةموو كوَيرةوةري و نارةحةتي ثَيوة دةبينَيت تا دَيتة بةرهةم كيلؤيةك لة عةلوة بة 
دينار دةفرؤشن، بةِراسس فةرقةكةي يةكجار ( 8500)، (8000)دينار دةفرؤشرَيت، بةقاَلةكان لة بازاِر بة 

رخَيك بةروبوومةكانيان دةطاتة دةست، زؤرة، يةعين ئَيمة دةبَيت لَيرة بري لة خةَلك بكةينةوة كة بة ض ن
ئةطةر تةوازونَيك هةبَيت، هةم جوتيار بتوانَيت ئيستييتادة بكات، هةم هاوواَلتي زةرةري زؤر لَي نةكةوَيت، 
ئةوةش بةشَيوةيةك لة شَيوةكان ثارَيزطاري كردنة لة بةرهةمي خؤماَلي، لةو حاَلةتةدا جةنابي سةرؤكي 

انا ناباتة بةر ئةو شتانةي لة دةرةوةي هةرَيمةوة دَين بة نرخي هةرزانرت ثةرلةمان، خةَلكي كوردستان ه
 .دةكِرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مةال ئةنوةر فةرموو
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 :بةِرَيز مال انور حممد غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستاندا،  تةبيعي ياسايةكة بة عينواني ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةروبوومي

كة ئَيمة لة واقيعَيكدا دةذين كيلؤيةك تةماتةمان نيية، يةعين هةرضي هةية هةر هةمووي لة دةرةوةي 
هةرَيمي كوردستانة، ئةسَل وا بوو ئةوة هةبواية، ئينجا ئةو ياساية مةفعولي زاتي دةبوو، بةنيسبةت ماددةي 

ة، ضونكة لة ماددةي يةكةمدا باس لةوة دةكرَيت ئةو خاوةنداريانة كة دووةم، تةبيعي بة بؤضووني من زياد
خاوةن موَلك و زراعةتن دةَلَي بةثَيي ثالن و بةرنامةي دةسةاَلتةكاني هةرَيم وةبةريان بهَينَيت و 
ضاودَيريان بكةن، يةعين ئةوةي لة ماددةي دووةمدا هةية تةحصيل حاصلة، باس لة باسي تةوجيهات بؤ 

عةت و خاوةن باخ، ئةطةر بةرهةمةكةي خؤي رةصيدي هةبَيت و سةرفياتي هةبَيت و دةوري خاوةن زرا
هةبَيت و وةزارةت ثشتطريي بكات، خؤي ئيهتيمام لة سةروةت و ساماني خؤي دةدات زياتر ثةرةي ثَي 
 دةدات، بةاَلم ئةطةر هاتوو ئينتاجَيكي واي نةبوو، ياخود بةرهةمَيكي هةبوو دةسس نةكةوت، وةكو
نةفرؤشرا ئيهمالي دةكاتن، لةبةر ئةوة بة بؤضووني من ئةو خاَل بةنديةي لة ماددةي دووةمدا هةية 

 .تةحصيل حاصلة بؤ خاوةن موَلكةكان و ثَيم زيادة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مسكؤ دزةيي فةرموو
 :حممود طاهربةِرَيز امساعيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثةرةثَيداني كشتوكاَلي دةبَيت وةزارةتي كشتوكاَل بةرنامةيةكي هةبَيت بؤ ثةرةثَيدان، ئةوةي ئةوة ياساي 

لةو ماددةية هاتووة هةمووي ئريشاداتي زراعيية، بةِرةئي من وةزارةتي زراعة دةبَيت بةرنامةي هةبَيت 
لَيرة داوا كراوة،  ضؤن طةشة بة كشتوكاَل دةدات؟ ضؤن طةشة بة مةشاريعي زراعي دةداتن؟ بةاَلم ئةوةي

هةمووي داواي لة فةالحةكة دةكات ضي بكات و ضي نةكات، يةعين ئريشاداتي زراعيية، بةِرةئي من ئةطةر 
 .وةزارةتي زراعة بةرنامةيةكي خؤي هةبَيت بؤ ثةرةثَيداني زراعةي، سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو رةمزية فةرموو
 :بةِرَيز رمزية امحد رشيد

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
عن طري  حتويل ا اراضي الدميية اىل ا اراضي  الدناية با اراضي السراعية وزيادة مسااتها)خالَي ئَيكَي  

 .، سوثاس(السراعية ثم باستتدا  ا ا ات واملكا ن او ببناء سدود وخد 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .مام خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
املباشرة بدمليات السراعة وي  الطريقة الدلمية الصحيحة وتوجيهات )لة ماددةي دووةم لة فةقةرةي دوو 

، تةبيعي سةدان ساَلة لة كوردستان دوو نةوعة زراعةت هةية دَيمي و ئاوي، (وزارة السراعة يف ا اقليم
ي طةمن و جؤيان %25يرت هةمووي دَيميية، دَيميش لة بَيت ئةو% 3و % 8بةنيسبةتي ئاوميان نازامن لة 

ضاندووةو ئيعتيمادمان لةسةر باران كردووة، لةبةر ئةوةي هيض تةتةورَيكي عيلمي ضةندين ساَلة، بة دةيان 
ساَلة لة كوردستان نةبووة ضؤنيةتي طؤِرانكاري نةوعي حاصالمتان، زراعةمتان بة رَيطايةكي علمي وةكو 

وو نةبووة تاكو بةرهةم زياد بكةين، ئيعتيمادمان لةسةر باران بووة طلةيي لة حكومةتي واَلتاني ثَيشكةوت
خؤمان ناكةين، لةبةر ئةوةي ئَيمة تازةين و سةدان ساَليشة ئةو وةزعةي ئَيمة واية، بةاَلم رَيطاي عيلمي 

دةضينني، ض  كامةية؟ هةر عاردَيكي دَيميمان هةية هةر سَي موحافةزةمان و زراعةتي طةمن و جؤي لَي
تةتةورَيكي عيلمي تَيدا بِروا ناكةم بتوانني، ئةطةر حكومةت بؤ خؤي بةرنامةيةكي نةبَيت، وةكو جارَيكي 
تر باسم كردووة مةسائيلي شةريكات و جةمعيات و ئةرازي نةهَينا زراعةتَيكي مةكنةنة بةو شَيوةي كة 

دمان دا بة فةالح و بووة ساحَيب موَلك، هةروةكو ئَيستا هةمانة، من تةسةور دةكةم بةتايبةتي كة ئَيستا عار
خؤي دةمَينَيتةوةو ثةرةي ثَي نادرَيت ثَيي دةَلَين عيالقةي فةالح و حكومةت كة ئَيستا هةية لة حقولي 

 .زراعي ئةوةش كةمرت دةبَيتةوةو نامَينَيت، ئةمة جانبَيك
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئةوساَل ( اراتمحاية الثروة احليوانية والسمكية والدواجن واحل)خاَلي ثَينجةم 

هةموومان دةزانني وشكةساَليية، طيا نةماوة بؤ مةِرو مااَلت، من نازامن حكومةتي هةرَيمي كوردستان ض 
ئيمكانيةتَيكي زؤرةو زؤر خةريكي بري كردنةوةنة، بؤ ئةوةي عيالجي بكرَيت، ئَيستا جوتي مةِري زاي بة 

سَلية، لةبةر ئةوةي لةوةِر نةماوة بيخؤن، هةتا قةزاي مةمخور مةشهورةو ديناري ئة( 500)كاوِرةوة بة 
باشرتين ماست و ثةنريي هةية، ضونكة ئَيستا ئةو خؤَل بارانة بووة زياتر ماسس مةمخوري بؤني خؤَلي لَي 
ات، دَيت، لةبةر ئةوةي لةوةِر نةماوةو هةوا نةماوة، ئةطةر حكومةتي هةرَيم بة زووترين كات عيالجي نةك

بة مانطَيكي تر ئةوةي ماوة يان دةمرَيت، يان ثَييان ناكرَيت بيترؤشن، ضونكة لةوةِر نييةو ئاليك نيية 
بيانداتَي، سةروةي سةمةكيمان ض مةشاريعي ئةوتؤمان نيية، كة بتوانني ئينتاجي سةمةكيمان هةبَيت، 

م نةبؤتة جةدوةل و مومكينة هةندَيك حةوزي سةمةكيمان هةبَينت هي قيتاعي خاص كراوة، بةاَل
ئيقتيصادي نييةو بازاِريشي ثِر نةكردؤتةوة، جةنابي وةزير بؤ مةسةلةي دةواجن باشرت لة ئَيمة دةزانَيت، 
مومكينة ئَيستا ئةو قسةيةي بكةم بة موبالةغةي بزانن، يان بة نةزامن تَي بطةن، مةسةلةي ئةنيتلؤنزا من 

ة لة كوردستان لة دةواجن نة رؤيشتووةو تةحةداي دةكةم و نازامن ض نةوعَيكة، بةاَلم ئةنيتلؤنزا دوو ساَل
مةجودةو ماوة، ئَيستا حةقلي دةواجن هةية سي هةزار هَيلكة مريشكي داناوةتةوة، ثَينج هةزاري ماوة، 
هةمووي مردووة هةتا ئةو دةرمانانةي كة دَينت قيتاع خاص دةيهَينَيت ئةغلةبي ئَيكسثاير دةهَينَيت، لةبةر 



 120 

ر وةزارةتي زراعة بتوانَيت زياتر ئيهتيمام بةو مةوزوعة بداتن و عيالجَيكي بكات، ئةمة ئةوةي ئةطة
شتَيكي باشة، بتوانني ئينقازي سةروةي حةيواني و دةواجن و سةمةكي بكةين، ضونكة هيضمان نةماوة، 

نابي سةرؤكي ئَيستا طؤشتمان لة دةرةوة بؤ دَيت، باقي تر بةساتني و ئةوانة جارَيكي تر من باسم كرد جة
ثةرلةمان، لة قوشتةثة تا دةطاتة طعَيتلي بةثَيي مةعلوماتي ئةوةلي كة ثَيمان طةيشتووة، بةاَلم مومكينة لة 

بريي ئريتيوازي كةمرت نةبَينت، بريي ئريتيوازي لةناو عاردةكاندا هةبوو، سااَلني ثَيشوو دة ساَل، ( 1500)
راوة، موقتةرةحم ئةوةية طرنطي بةوة بدرَيت، ضونكة بيست ساَل لةوةو ثَيش هةمووي كيمياوي لةناو ك

ئَيمة ئَيستا ميوةمان نةماوة، سةوزةوامتان نةماوة، حكومةتي هةرَيم ض عيالجَيك دةتوانَيت بيكات، ضونكة 
هةموو شتمان لة بازاِرة، ئةو بريانة ئَيستا راوةستاون، فةالح وازي لة عاردةكةي هَيناوةو نايكات، 

، زراعةتةكةي ناكات وازي لَي هَيناوة، من ئَيستا لةطةَلتان دَيم بضني بة دةيان عاردي كيمياويةكةي ناكات
زراعي بريي ئريتيوازي لةناوةو وازيان لَي هَيناوة، مةبةستم عيالجَيكي لَي بكرَيت، ضؤن عيالجةكة 

اعةتيش دةكرَيت؟ من ئيقترياحم نيية، ضونكة ئيشي من نيية تاكو فيكرةكةم ضؤن بَينت، مةسةلةي زر
جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن، هةتا ئينتاجيشمان هةبَيت، ئَيمة ليذنةي تسويقمان نيية، ليذنةي تةسويق لة 
كوردستان نيية بضَيت ئةو ئينتاجة وةربطرَيت و سةريف بكات، هةَلطرتين مةنتوجي زراعي بةتايبةتي 

خانةي مةحدودمان هةية، هةتا بؤ ئةوانةي قابيلي تةلةفن، ئَيمة ساردخانةمان نيية لَيي دابنَيني، سارد
خانةي بؤ دراكَيف سلدةواجنان ساردخانةي مةحدود هةية ئيكتييتاي ناكاتن، مريشكي هةولَير ضؤتة ت

دانراوة، لةبةر ئةوةي لَيرة ئةو ساردخانةية نيية، تةنيا ساردخانةي ئةمحةد ئيسماعيل و يةك، دوو 
ناكات ئيمكانيات و تاقةيان مةحدودة، لةبةر ئةوة  ساردخانةي تر هةنة، ئةويش ئيكتييتاي هيض شتَيكي تر

ناتوانني هةتا مةنتوجاتي زراعة حيمايةي بكةين بة ساردخانة كة تةلةف دةبَينت و خراث نةبَينت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شةعبان فةرموو
 
 

 :صادق طاهر بةِرَيز شعبان حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ين سةر خاَلة هةشَس هةي، ئةو ذي حيمايةتي بةساتني، بةِراسس ئةطةر حكومةت هاريكاريا فةالح من تَيبي

نةكات، فةالح نةشَيت حيمايةي بستاني خؤي بكات، يةعين وةكو ئةز ئاطادارم دةها جوتيارا دةسس بيستانَي 
ي، وةكي شتةكي هةموويا، خؤي بةرداي، ضونكة هاريكاري نينة، هاريكاري ذي وةكي رشاندنَي، وةكي كيمياو

ذي ئةطةر حكومةت هاريكاريا نةكات، بةِراستيا فةالح نةشَيت حيمايةتَي بيستانَي خؤ بكات، ئةطةر 
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حكومةت هاريكاريا بكات تةئسري لةسةر بازاِر دةبَيت، يةعين جوتياريش دشَيت فةرقي ذي بازاِري بكات، 
 .زؤر مةمنون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووسؤزان خان فة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هاوِرام لةطةَل بةِرَيز مةال ئةنوةرو كاك مسكؤش كة قسةيان كرد ثَيش ئةوة، ئةم ياساية حيكمةتةكةي 
لةوة داية، كة ئَيمة دةمانةوَيت سياسةتَيكي زراعي تازة ثشتطريي لة جوتيار بكات، بةس ئَيمة جارَي لة 

َيناومانة، ئةم ماددةي دووةم كؤمةَلَيك ئيلتيزامامتان خستؤتة سةر شاني فةالحةكة لة ثَيشدا، تؤ ثَيشدا ه
دةبَيت جارَي لة ثَيشدا حكومةت ئيلتيزاماتةكة خباتة سةرشاني خؤي بزانني ضي دةكات بؤ فةالحةكة، 

ين طؤِرانكاري ثَي بكرَيت، لةبةر ئةوة بة رةئي من جارَي ماددةي سَي بضَيتة ثَيشةوةو لة ثَيشرت بَيت، يةع
املباشرة بدمليات )ئةطةر هةر لة شوَيين خؤي مايةوة، من كؤمةَلَيك هينم هةية لةسةري، ئةم بةندة دةَلَيت 

، ئةطةر وةزارةتي زراعة تةوجيهاتي نةداتَي، ئةمة (السراعة وي  الطريقة الدلمية الصحيحة وتوجيهات
ضونكة ئةوة ئةركي وةزارةت خؤيةتي تةعليمات بدات، ئةوة  ضؤنة؟ ئةمة بةِراسس ثَيم باشة البربَيت،

يتوج  على الفالاني واملسارعني وذوي الدالقة )ئةركي فةالح نيية، ضونكة ئةم لة ثَيشدا هاتووة دةَلَيت 
 :السراعية مايأتي

لدوا ر املباشرة بدمليات السراعة وي  الطريقة الدلمية الصحيحة وتوجيهات وزارة السراعة يف ا اقليم وا
 .، ئةوة ئةركي وةزارةتة بة فةالحةكة جيهاتي راسس ببات(السراعية الفرعية املتتصة يف احملايظة

، ئةمة كَي تةوفريي (توي  املستلسمات الضرورية ذات كفاءة عالية يف ا انتاج)كة دةَلَيت / خاَلي سَييةم
ةرعي دةكات بةشي ساَلةكةي ناكات، دةكات؟ قابيلة فةالحةكة خؤي نيةتي، نيةتي نان خبوات، ئةوةي كة ز

 .ئةطةر البرا بَيت، زؤر سوثاس
، كة تؤ بانطي نةكةيت بؤ دةورةي (اتباع الدورات السراعية واملسااات اليت جي  زراعتها/ )خاَلي حةوتةم

 زراعي ئةو لة كوَيوة بضَيت؟ لة دةرطاي كَي بدات بؤ دةورةي زراعي؟
لة ناو ياساي زراعةت ئةركي ( لغابات واملراعي الطبيدية وا اصطناعيةمحاية ا)خاَلي نؤيةم دةبَيت البربَيت 

 .وةزارةتة، نةك ئةركي فةالحة حيمايةي غابات و مةِراعي تةبيعي و صناعي بكات، ئةوة ئةركي وةزارةتة
، من دةَلَيم ناني نيية بيخوات، مةنتوجةكةي خباتة كوَيوة، (اتباع سياسة اخلسن السليم للمنتوج الفا ض)
ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَيز وةزيري زراعة، من دوَييَن ضاوم بة كؤمةَلَيك خةَلك كةوتووة، ئَيستا بة

وشكةساَليية جؤ دراوة بة حيساب بؤ فةالحةكان، بة حيساب بؤ فةالحةكان بَيت، دراوة بة خةَلكانَيك كة 
شَيتةوة بة خةَلك بةطراني، من ئةسَلةن عيالقةيان نيية بة فةالحةكانةوة، حةفتةي دوو تةني لَي دةفرؤ

ضؤن سيقة بكةم بةم ياساية ئةم ثةرةثَيداني هينة دةكرَيت، كة نةدرَيت بة خاوةني شتةكة خؤي، دةدرَيت 
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بة كةسانَيك كة عيالقةيان نية بةسةر زراعةوة، ئةطةر دةتةوَيت بةناويش بؤت دةهَينم و لة ض ناوضةيةك 
 .كراوة، زؤر سوثاس
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركي ؤزؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من سةرةتا دةستخؤشي لة وةزارةتي زراعةو هةردوو ليذنةي ياسايي و كشتوكاَل دةكةم، يةعين ئةو ياساية 

بةرهةمي كشتوكاَلي  زؤر ثَي دةضَيت ثَيوة ماندوو بنب، بةاَلم بة رةئي من ئةو ياساية ناتوانَيت ثاراستين
بكات، ياخود ناتوانَيت بة تةنيا ثاراستين ئةو بةرهةمة بكات، لةبةر ئةوةي زؤر بة تةواوي نةضؤتة ناو ئةو 
مةترسيانةي كة لةسةر بةرهةمي كشتوكاَلي هةية، بؤ منوونة زؤر لة برادةرةكان باسي ئةوةيان كرد، ئَيستا 

ريقياوة بطرة لوبنان، توركيا، سوريا، ئَيران، زؤربةي ئةو ئةنواع مةنتوجاتي دةرةوة هةية لة جنوبي ئةف
بةرهةمانةش لة هي خؤمان هةرزانرتن، واتة لَيرة دةبَيت سياسةتَيك هةبَيت كة زةِرائيب زياد بكرَيت 

 .لةسةر ئةو مةنتوجاتانة، بةو نةوعةي مةنتوجاتي خؤمان دةثارَيزرَيت
رحبةوة، ياخود قازانج، جوتيار قازاجني نةكردووة، لةو  زؤر ساَل هةبووة ئةو مةنتوجاتانة لة رووي/ دوو

حاَلةتة دةبواية حكومةت ئةو بةرهةمانة لة جوتيار بكِرَيتةوة بة نرخَيكي تةفزيلي، نةوةك زةرةر نةكةن، 
و  1223بةَلكو دةبَيت قازانج بكةن، ئةوة ئةو وةخس حكومةتي بةعسيش ئةو سياسةتةي دةكرد لة ساَلي 

الدناية )خاني، من ثَيمواية ئةو شتانةي كة باس كرا، وةكو كاك مسكؤش باسي كرد تاوةكو روو 1227
يةعين ئةو شتانة وةكو تةوجيهات و ئةوة دةربكات، جطة لةمة لة زؤر رووةوة ئةغاَلتي ( با اراضي السراعية

ليمةي زراعية ئةو كة( يتوج  على الفالاني واملسارعني وذوي الدالقة السراعية)ديكةي تَيداية، بؤ منوونة 
زيادة، يةعين لة هةندَيك شوَين باسي حيمايةي سةروةي حةيواني و سةمةكي و مةِراعي كراوة، كةواتة 

كييتايةتة، لة هةمان ماددةشدا دةبواية باسي صيادينيش ( وذوي الدالقة)لَيرة زراعية زيادة، هةر بَلَيي 
من ثَيشنيار دةكةم ماددةيةكي تريش لةبةر ئةوةي باسي حةيواناتت كردووة، ( وكل ذي اريه)بكرَيت 

لة فةقةرةي ثَينج، ( محاية الثروة احليوانية والسمكية)ئيزافة بكرَيت، ضونكة لَيرة باسي ئاذةَل كراوة 
حيضر صيادي ا امساك من )دةبواية باسي ئةوة بكات ماسي بكرَينت، يةعين ثَيشنياري ماددةيةك دةكةم 

من كل سنة )يةعين ئةو رؤذانة هي تةكاسورَيس ( من شهر اسيران 15اليو  ا اول من شهر نيسان اىل يو  
لَيرة ناكرَيت بضينة ناو تةفاسيل وةكو ( كما حيضر صيدها بالوسا ل اليت تلح  اضرار جدية بتكاثرها

كارةباية، وةكو قونبةلةية، وةكو هةندَيك دةرماني ديكةية، جةنابي سةرؤك، زؤر ياساي ترمان هةية كة 
محاية احليوانات ) 1242دةرضووي ساَلي ( 81)ةي حةيواني دةكات، بؤ منوونة ياساي ذمارة حيمايةي سةرو

، بةاَلم 1223، مةِراعي تةبيعية ياساي دوو ساَلي 1255ساَلي ( 45)، قانوني غابامتان هةية (والطيور الربية
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ددةية ئيزافة بكرَيت، لة هي ماسي تةنها تةعليمات و ئةوامر هةية، بؤية ثَيشنيار دةكةم جارَيكي تر ئةو ما
 .رووي زمانةوانيةوة زؤر شس غةَلةتي تَيداية، دوايَي ثَيشنيارةكان دةدةمة ليذنةي قانوني و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كارةكاني جوتيارو وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة  كارَيكي باش كراوة كة ماددةي دوو و سَي ئيش و

يةك جيا كراوةتةوة، بةاَلم بة رةئي منيش هةندَيك خاَل هةية لةم ماددةية ثةيوةندي بة ماددةي سَييةوة 
هةية، زياتر ئةركي اليةنة رةمسيةكان، جا وةزارةتي كشتوكاَل بَيت، يان وةزارةتةكاني تر بَيت، سةبارةت بة 

يةكةم طرنطيدان بة زةوي زراعي، بةِراسس ئةوةي دةبينني لة كوردستان طةورةترين دةست درَيذي خاَلي 
دةكرَيتة سةر زةوي كشتوكاَلي لة اليةن دةوَلةتةوة، لة اليةن حكومةتي هةرَيمةوة، هةروةكو لة ماستةر 

ر ماستةر ثالن و زةرةرو ثالني هةولَير بةرضاو دةكةوَيت باشرتين زةوي و زارةكاني كشتوكاَل دةخرَيتة بة
زياني طةورةي لَي دةدرَيت، فةالح هةرطيز زيان لة زةوي خؤي نادات، ئةطةر هاتو ثَيداويستيةكاني بؤ دابني 
نةكرَيت، حةقة مةبدةئَيك تةسبيت بكةين، ئَيمة لةو ياساية هةرضةندة ئةوة باسي ئينتاجي زراعيية، كة 

مةت و نة هاوواَلتيش بؤ غةيري مةبةسس زراعة بةكاري بةِراسس زةوي زراعي بثارَيزرَيت و نة حكو
 .نةهَينَيت

ثةيوةندي بة وةزارةتي ( محاية الثروة احليوانية)خاَلي تر كة ثةيوةندي بةم ماددةيةوة نيية، شةشةم 
زراعةو اليةنة ثةيوةنديدارةكان هةية، ثةيوةندي بة جوتيارةوة نيية، نةقل بكرَيت هةروةها حيمايةتي 

ةِراعي لة نؤيةم، ئةمةش نةقلي ماددةي ثاش خؤي بكرَيت، ضونكة ثةيوةندي بة دةسةاَلتةوة غابات و م
 .هةية، ثةيوةندي بة اليةنة ثةيوةنديدارةكانةوة هةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان سلَيمان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةتا ئةم ياساية، ياساييةكي زؤر زؤر باشة، هةنطاوَيكي باش دةبَيت بؤ ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَل لة سةر

هةرَيمي كوردستان، بةاَلم يةك شت هةية، بةِراسس ئَيمة ثَيش ئةوةي جارَيكي تر باسي ئةوةم كرد، لَيرةش 
ةيةكي تر زياد بكرَيت، يان ببَيتة بِرطةي بة ثَيويسس دةزامن ثَيش ئةوةي ئةم ماددةية خبرَيتةوة، يان مادد

يةكةمي ئةم ماددةية، كة ثَيناسةي جوتيار بكرَيت، ئَيمة بة هةزارةها دؤمن زةوي جوتيار فةالحةمتان ماوة 
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بةتاَل بةوةي كة جوتيار نيية، حةقي تةسةرويف هةية، حةقي تةسةرويف لةو موَلكة هةية، بةاَلم لة شاردا 
مةرطةية، مامؤستاية، ئةو شتانة هةية، تا ئَيستا ثَيناسةي جوتيار نةكراوة، جوتيار ئيشَيكي تر دةكات، ثَيش

ضية؟ ئةو كةسةية كة زةوييةكة بؤ مةبةسس زراعةت بةكار دةهَينَيت، بؤ مةبةسس كشتوكاَل بةكار 
دةهَينَيت، نةك ئةو كةسةية وةكو ئَيستا هةر مةسةلةن لة حةفتاكانةوة جوتيار بووةو لةو طوندة 

انيشتووةو دانيشتووي ئةو طوندة بووة، ئَيستا ماَلةكةي لة شارة ئيشَيكي ديكةي هةية، ئةو زةويةش حةقي د
تةسةرويف هةية لةوَي بة بةياري ماوة، بؤية ثَيويستة لَيرة لة ثَيش ئَيمة، يان لة بِرطةي يةكةمي، يان 

اددةي دووةم خؤشي، بةِراسس ماددةيةكي زياد بكرَيت بزانني جوتيار كَيية؟ جطة لةوةش بةنيسبةت م
منيش لةطةَل رةئي كاك ئارام و برادةراني ديكةم، بةراسس دةبَيت ئةمانة بَلَيني جَي بةجَي كردني ئةمانةي 

ثةيوةسنت، يان دةبَيت بَيني ئةو شتانةي ......... خوارةوة بة هاوكاري وةزارةت لةسةر خاوةن زةوي و زارو
ينةوة، ئةوانةي لةسةر خاوةن زةوي و زارة ئةوانة بة جيا لةسةر وةزارةتي زراعةية جياي بكة

بنووسرَينةوة، وةكو خاَلي سَييةم و شةشةم و حةوتةم و نؤيةم، بةِراسس ئةوةي كة من لَيرة موالحةزةم 
لةسةر هةبَيت ئةوةية كة وةزارةتي زراعة تاكو ئَيستا لة رووي راطةياندنةوة زؤر الوازة، وةزارةتي زراعة، 

ي زراعة لةطةَل جةماوةرَيك، لةطةَل خةَلكَيك داية كة زياتر لة طوندن، زياتر ئةو كةسانةن ئيش و كار
نةخوَيندةوارن، يان بةدواي ئةخبارةكان ناضن، بة دواي شتةكان ناضن، وةكو زؤر ئاطادارم لةو شتانة 

ك طوتيان مةسةلةن خانووي ثالستيكي، خانووي شيشي كة بؤ جوتيارةكان دابني كرا بوو هةر ناوضةية
نزيكةي ثَينج سةد خانووي ئةوةي بةر دةكةوَيت، كة لة زؤر جوتيارت دةثرسي، ئةو جوتيارانة ئاطايان لةو 
شتانة نةبوو، ئةو جؤرة بةرهةمانة، ئةو جؤرة ثرؤذانة لة اليةن هةندَيك كةسي ئيستيغاللييةوة، لة اليةن 

را، ئينجا زؤر زؤر طرنطة وةزارةتي زراعة لة هةندَيك كةسي ديكةوة بةناوي جوتيارةكانةوة ئيستيغالل دةك
رووي ئامرازةكاني طةياندنةوة ئةو شتانة لةناو خةَلك باَلو بكاتةوة، با دة جار لة تةلةفزيؤن بَيتة خوارَي، 

 .ئةو جوتيارانةي كة دةتوانن ئةو ئيشة بكةن دةبَيت بَين ناونووس بكةن
بةكار خستين )ينم لة عةرةبي و كورديةكة، كة دةَلَيت لة خاَلي سَييةم من نازامن فةرقَيك دةب/ دووةميش

لة عةرةبيةكة تةوفرية، بةكارخسنت ماناي تةوفري ( كةرةستةو ئامرازي كةفائةت بةرز لة بةرهةمهَيناندا
 .دةدات لة كورديدا، بةكارخسنت واتا ئيستيخدامة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياسايي و كشتوكاَل تةعديلي كردووة بة موافةقةتي جةنابي ضةند موالحةزة دةكةم ئَيوة راثؤرتي ليذنةي 
وةزير، يةعين ئةو ئةساسة بؤ موناقةشة، لةبةر ئةوةي ئَيوة دةطةِرَينةوة بؤ سةر ئةسَلةكة وةكو سؤزان 

 .خان دةطةِرَينةوة سةر ئةسَلةكة، تؤش ديارة ثَيت نةطةيشتووة
 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
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 .داواي من يةك بووني دةكةم، كة يةك خبرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةقيقةيةك، كوَيستان خان نوقتةي نيزامي هةية فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اس بكةم، يةعين من من داواي لَيبووردن لة ظيان خان دةكةم، من ويستم دواي ئةو نوقتة نيزاميةكةم ب

هةست دةكةم هةندَيك لة موناقةشةكان دةرضووة لة ياسايةكة، يةعين ئَيمة دةكرَيت جارَيكي ديكة بةِرَيز 
وةزيري كشتوكاَل بانط بكةين بؤ ئةوةي دَيهاتةكان ئاوةدان نيية، هةندَيك كةموكورتي هةية، بؤ هةندَيك 

كاَلي و زراعةت و ئاوةدانكردنةوةي طوندةكامنان شت هةية كة نةمانتوانيوة طةشة بة بةروبوومي كشتو
بدةين، ئةمة دةكرَيت دانيشتنَيكي تايبةتي بؤ بكرَيت، ئةمِرؤ تةنها لةسةر ياسايةكةو ئةم ماددانة قسة 

 .بكةين، جارَيكي ديكة داواي لَيبووردن لة ظيان خان دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ظيان خان موالحةزةكةت جَيي خؤيةتي،
 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة من داوا دةكةم ثَيناسةي جوتيار بكرَيت هةر لةم ياسايةو ثةيوةندة بةم ياساية، باسي راطةياندن 
 .دةكةم ئةوةش ديسان راطةياندن بةكار بَيتةوة

 .ترؤمثاو كشتوكاَليةكان و لَيدان و ثاراستين بريي ئاو خزمةت كردني مةكينةو ئامَيرو/ خاَلي ضوارةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان وةختت زؤر وةرطرت، زؤر سوثاس،  ظيان ئةمحةد فةرموو
 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باسي ثَيشنيارو تَيبينةكاني خؤمان  من لةطةَل ئةوة دامة ئةمِرؤ فرسةتة جةنابي وةزيري كشتوكاَل لَيرةية
بكةين، لَيرة من دوو، سَي ثَيشنيارو تَيبينيم هةية، لة خاَلي دووةم كة دةَلَيت بةشَيوازي زانسس لَيرة 
ثَيويستة شَيوازي زانستيةكان باس بكرَيت، لَيرة من ثَيشنيار دةكةم كة ئاوداني دَلؤثاندن بكةوَيتة طؤِرَي، 

ئابووريية، ثَيشنيار دةكةم بؤ وةزيري كشتوكاَل كة لةم ساَلة وشكية ئاودانَيكي زؤر  كة ئةوة رَيطايةكي زؤر
 .باشة، كة هيض زيان بة زةوي ناطةيةنَيت رَيطايةكي باشة بؤ دارو درةخت، ئةوة يةك

لة خاَلي شةشةم كة دةَلَيت ثاراستين ساماني ئاذةَلي، لَيرة من ثَيشنيارَيكم هةية كة دروست كردني ثرؤذة 
بؤ ثةروةردة كردني ثةلةوةِر، كة ثةلةوةِر زؤر زؤر طرنطة، بةتايبةتي مريشكي بة هَيلكة، كة ئةمةش بة 
دروست كردني قاعاتي طةورةو ثةروةردة كردن بؤ كارطةكاني عةلةف و مةفقةس، كة ئةمة هةموو 
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اد بكرَيت هيض ئاماذة نةكراوة هَيلكةكامنان لة واَلتة دراوسَيةكان دَيت، لَيرة ثَيشنيار دةكةم كةوا دوو خاَل زي
بة ناوضة شاخاوييةكان، ثةرةثَيدان بة ناوضة شاخاوييةكان ئاماذةي ثَي نةكراوة، كة لَيرة رَيطايةكي زؤر 
جيهاني هةية بؤ ناوضة شاخاوييةكان بةكار دَيت، ئةويش كشتوكاَلي كةلتوري، كة ئةوة رَيطايةكي ئابووريية 

ةكار دَيت، خاَلَيكي تريش ثَيشنيار دةكةم كةوا زياد بكرَيت دروست بؤ ضاندن لة ناوضة شاخاوييةكان ب
 .كردني كارطةي تةعليب و تةعليف بؤ بةرهةمةكاني كشتوكاَلي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م كة خاَلَيك زياد بكرَيت بؤ ئةو ماددةية، ئةويش بايةخدانة بة كشتوكاَلي بةِراسس من لَيرة ثَيشنيار دةكة

ضوار وةرزة، بؤ زياتر دةستةبةر كردني ثَيويستيةكان لة هةر ضوار وةزري ساَلدا، ئةوةش بة بايةخدان بة 
ك بيوتي ثالستيكي لة زؤر واَلتاندا هةية كة لة هةر ضوار فةسَل مةسةلةن تةماتة هةية، ياخود هةندَي

سةوزةي تر هةية بةداخةوة ئَيمة لة كوردستان ئةو بوارةمان نيية، ثَيويستة لَيرة بيخةينة سةر جوتيار كة 
بايةخ بةو بوارة بدات و حكومةتيش هاوكاري بَيت لةم رووةوة، لة هةمان كاتدا مةسةلةي ثاراستين ساماني 

ت لةم وشكةساَليةدا خةريكة وا ال دةضَينت، ئاذةَلي، ئةوةي كة تَيبيين دةكرَيت ئَيستا ساماني ئاذةَلي بزا
هةرضي مةِرو مااَلتي خؤي هةية دةييترؤشَيتةوة، بؤ ئةوةش بةِراسس حةقة بةرنامةيةك هةبَينت بةثَيي 
ئةو بةرنامةية رَي بطرين بؤ ئةو ئاذةاَلنةي دةضنة دةرةوة، كة ئَيمة ئَيستا ياسايةكة دةردةكةين، ئةطةر 

ري لة ضي دةكةين؟ بؤية بةِراسس ئَيمة دةبَيت رَيطرميان هةبَيت بة تةئمني كردني ئةوة نةمَينَينت ثارَيزطا
ئاليك، بة تةئمني كردني جؤو شس تريش، خاَلَيكي تر، ئةوةي كة من بة ثَيويست دةزامن خاَلي حةوتةم و 

نياريان كردووة نؤيةمي ئةو ماددةية بضَيتة ماددةي سَييةم، منيش لةطةَل رةئي ئةو بةِرَيزانة دام كة ثَيش
ماددةي سَييةم بَيتة جَيي ماددةي دووةم، لةبةر ئةوةي ئَيمة دةبَيت بة جوتياري خؤمان بَلَيني ئَيمة ئةوةت 
بؤ دةكةين، تؤش دةبَيت ئةوة بكةيت،نةك ئَيمة فةرز بكةين لةسةري بَلَيني تؤ دةبَيت ئةوة بكةيت، ئينجا 

ت هةندَيك شس بؤ تةئمني بكات بَلَي ئَيمة ئةوةتا شس ئَيمة ئةوةت بؤ دةكةين، نةخَير، دةبَيت حكومة
ئاسانكاري بؤ تؤ دةكةين، تؤش لةسةر بنةماي ئةوة دةبَيت بةو شَيوةية هةوَل بدةيت بواري كارةكةي خؤت 

 .ثَيش خبةيت و بيثارَيزيت و ثةرةي زياتري ثَي بدةيت، لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راني فةرمووكاك عومسان باني ما

 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةربارةي ماددةي دووةم بِرطةي يةكةم حيماية كردني بةروبوومي جوتياران بةِراسس شتَيكي دَلخؤشكةرة، 
َيبيين دةكةم هيوادارم ئةوة باش طةشةي ثَي بدرَيت و جوتيار سوودي لَي وةربطرَيت، بةاَلم ئةوةي من ت

زياتر راسثاردةية بؤ جوتيار، يةعين حكومةت راسثاردةي هةية بؤ جوتيار، كة ئةو حيمايةي بةروبوومي 
بكات، ئةو كااَلكاني بثارَيزَيت لة جياتي خؤي ثَيدويستيةكاني دابني بكات بةثَيي ثالنَيكي تازة كة طةشة بة 

ةئي من لةوانةش طرنطرت ئةوةية حكومةت بةروبوومي بةرهةمي كشتوكاَلي بدات لة واَلتةكة، بةِراسس بة ر
جوتيار وةربطرَيت، يةعين جوتيار ئةطةر بيكات خؤ كةس لَيي وةرناطرَيت، زؤر جار لة هاويندا لةبةر 
ئةوةي بَي ثالني هةية وةزارةت نازانَي جوتيار ض زةراعةت دةكات لةو هاوينة، يان لةو ساَلةدا ثَيويستة 

ت، ضونكة ساَل هةية شوتي باش دةفرؤشرَيت، ساَلي ئايندة هةموو جوتيارةكان بةثَيي ثالن زةرع بكرَي
زةرعي شوتي دةكةن، ساَل هةية خيار دةفرؤشرَيت ساَلي ئايندة هةموو جوتيارةكان خياري دةضَينن و كةس 

 .نايكِرَيت، بؤية ثَيويستة بةثَيي ثالنَيكي زانسس وةزارةت لةطةَل جوتيارةكان ثةيوةنديدار بَيت
خاَلَيكي تر، ثشتطريي لةو رةئية دةكةم كة جوتيارةكان ثَيناسةي ثَي بكرَيت كَي فةالحة؟ ئةطةر ثَيناسةي 
فةالح نةكرَيت ضؤن حكومةت هاوكاري فةالح دةكات، ثشتطريي ئةو رةئيةي سؤزان خان دةكةم، خةَلك 

ةمووي انة حةيوان ههةية هَيشتا يةكةم هةنطاومان ياسايةكة دةرنةضووةو وشكةساَلة، باسي ئةوةي
كةسَيك هةر ثةيوةندي بةوة نيية، نة فةالحة، نة ئاذةَلداريشة، جؤيةكة  دةفرؤشرَيت، جؤيان داوةتة

دةفرؤشَيتةوة جارَيكي تر، يان كوِري خزمي مةسئوولَيكة، يان خؤي مةسئوولَيكة، ضؤن شس وا دةبَيت، بؤ 
بطاتة فةالح، فةالحيش ثَيناسة بكرَيت كة كَي  بةدواداضوون ناكرَيت لةسةر ئةو شتانة، حةقة ئةو شتانة

 .فةالحة؟ سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي زراعة ئةوةي من دةبينم لة ياسايةكة هةم ديسان دةردةضني لة موناقةشةي ماددةكة، ئةوةي كة 
وةكو دةطوترَيت ئةطةر شتَيكي داوةتة يةكَيك، يان موديريةتَيك لة زراعة داوةتة يةكَيك، بةاَلم مةعلوماتي 
ئةنداماني ثةرلةمان هةية، كة سةرثةرشس ليذنةكان دةكةم، تا ئَيستا بة دةقيقي ئةو شتة نةهاتؤتة 

شتَيكي واي كؤنكرَيت هةية بيهَينن تةحويلي ليذنةي  بةردةستمان، بؤية من تكام لةو بةِرَيزانة هةية ئةطةر
ثةيوةنديداري بكةن و لةوَي موناقةشة بكرَيت، بؤ ئةوةي بةدواضووني بؤ بكةين، ئةوا عام بؤ ئيعالم، 

 .تكاية با بَيينةوة سةر ماددةكةو موناقةشةي ماددةكان بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان فةرموو
 :امحد محد امني عثمانِرَيز بة
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةندة سةرةتا جةنابي وةزير راثؤرتَيكي كورتي هةبواية، راثؤرتَيكي خبوَيندبايةوة لةو جةلسةيةدا، 
ئةو هةموو زةوي و زاري بةراو و باخةي لة كوردستاندا هةية لةسةدا ضةندي ئةو هةزار دؤمنة زةرع 

 .ي زةويةكاني كوردستان زةرع دةكرَيت%10، %50، %50ستا لة كوردستان، ئايا لة دةكرَيت بة فيعلي ئَي
دةربارةي خاَلةكاني ماددةي دووةم، فيعلةن ئةوةي برادةرانيش باسيان كرد ضاكرت وا بوو ماددةي دووةم 

يقةت ئةركةكاني حكومةت و كشتوكاَل دياري بكات، ئةوةي كة ثَيويستة بيكات، ضونكة لةِراستيدا ئةطةر د
بكةين لة ماددةي سَي، هةتا لة ماددةي دوو دةَلَي ئةمانةي خوارةوة لةسةر خاوةن زةوي و زارو فةالو 
زةرعةتكارو ثةيوةنديداراني كشتوكاَل ثَيويسنت، لة ماددةي سَي بة وازتي ناَلَيت ئةوانةي كة لةسةر 

ئةو ماددانةش، تةبعةن ماددةي دوو وةزارةتي كشتوكاَل و حكومةت ثَيويسنت، ئينجا بِرطةكان و خاَلةكاني 
كة ئةركةكاني جوتيار، كة وةزارةت رَينماييان دةكات، ئَيستا لة ماددةي سَيشدا ئةطةر ديقةت بدةيت بِرطةي 
سَييةم كة باسي دامةزراندن و دروست كردني عةمباري ساردكةرو ئةوانة دةكات، ثَيويستة هةر لة ماددةي 

ماددةي دووةم ئةركي جوتياران بَيت، ئةوة لة ماددةكةدا لة راثؤرتي دووةمدا بَيت، ئةطةر قةرار بَيت 
ليذنةي ياسايي و ليذنة موشتةرةكةش هةر تَيدا ماوة سَييةم، ئةطةر اليان برد بَيت، ضونكة بةِراسس 
دروست كردني ئةو عةمبارة شتَيكي يةكجار زؤر طرنطة، كة بةداخةوة لة كوردستان طرنطي ثَي نةدراوة، 

و ياسايةدا شتَيكي زؤر طرنطة، ئةطةر ديقةت بدةنة ئةوانةي كة شارةزاي واَلتانن، لة ئَيران ئةوةي لة
ئةوةندةي كة ثاراستين بةروبوومةكان بةهؤي دروست كردني ئةو عةمبارانةوة ثارَيزطاري دةكرَيت و هةم 

و بةروبوومةو ميوةية ثارَيزطاري بةرهةم و هةم ثارَيزطاري دانةبةزيين سعر، ضونكة لة وةرزَيكي تر كة ئة
ناكرَيت، هةم جوتيارةكة ئيستييتادةي لَي دةكات، هةم خةَلكةكة، جارَيكي تر تةئكيد لةوة دةكةمةوة وا 
دةزامن ماددةي دووةم ببَيتة ئةركي حكومةت و ماددةي سَييةميش ببَيتة ئةركي جوتياران، ئةوة باشرت 

 .دةبَيت و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بدالرمحن فةرمووكاك ع
 
 

 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تَيبينيةكاني من تةقريبةن هةمووي باس كرا، بةاَلم يةك تَيبينيم ماوة كاك خورشيد زؤر باسي كرد، لة 
ا ماددةي دووةم بِرطةي شةشةم هاتووةو باسي ماسي و دةواجن و حةشرات و ئةو شتانة دةكات، ئَيست
بةنيسبةت حةشرات ئَيمة طةيشتينة بنبةستَيك، يان دةبَيت زراعةمتان نةبَيت، يان دةبَيت مَيش 
هةنطوينمان نةبَيت، ئَيستا مَيش هةنطوين زؤربةي زؤري دةمرن، لةبةر ئةوةي دةضن ئةو طوَلة دةخؤن، 
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ةيةك بدؤزرَيتةوة بؤ ئةم ئةو طوَلةش رةشاندراوة بة ماددةي كيمياوي، مَيشةكان دةمرن جا لَيرة دةبَيت ضار
شتة، يان رةزو باخ نةِرشَينن، يان مَيش هةنطوين نةبَينت، يةكَيك لة هةردووكيان، يان دةبَيت شتَيكي تر 

 .هةبَيت رَيطةي سَييةم، تةنها ئةو تَيبينيةم هةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة فةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةِرَيز د

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
لة ئةسَلي ياسايةكةو لة راثؤرتي هاوبةشيش لة خاَلي ضوارةم تَيكةَل كردنَيك هةية لةنَيوان ئاالت و 

حيمايةي ئابار زؤر طرنطة، ئةطةر بكرَيت ئةوة ببَيتة خاَلَيكي ( محاية ا ابار والكهاريسو الديون)موزةخات و 
توي  املستلسمات الضرورية ذات كفاءة )ج بكرَيت لةطةَل سةربةخؤ، ئةو خاَلةي ئاالت و موزةخات دةم

 (.عالية
خاَلَيكي تر، باسي طواستنةوةي ئينتاجي زراعي ناكرَيت، كَيشةي جوتيار ئةوةية ئةمِرؤ كة ناتوانَيت 
بةرهةمةكةي بطوازَيتةوة بؤ ناو شار، نة لة ماددةي دووةم، نة لة ماددةي سَييةم باسي طواستنةوة نةهاتوة، 

ةر ئةركي فةالحة ثَيويستة حكومةت دةعمي بكات، بؤ ئةوةي زؤر جار ناتوانَيت بطوازَيتةوة، لةبةر ئةط
ئةوةي مةسارييتي طواستنةوةي زياترة لة قازاجني مةنتوجاتةكة، ئةطةر ئةركي حكومةتة لة ماددةي سَي 

 .جَيي بكرَيتةوة زؤر باشة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موودكتؤر نوري فةر
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ثرؤذة قانونيةي وا ئةمِرؤ تاوتؤ دةكرَيت لة ثةرلةماندا طرنطيةكي تايبةتي خؤي هةية، وةكو بةِرَيز 
وةزير ئاماذةي بؤ كرد، كؤمةَلَيك ئةرك لةم ماددةيةدا خراوةتة سةر ضةند اليةنَيك، بةاَلم كة تةماشايان 
دةكةين بةشي زؤري ئةو ئةركانة لةسةر شاني وةزارةتي كشتوكاَلة، بؤية من ثَيشنياز دةكةم كةوا لة 

يتوج  على الفالاني واملسارعني و ذوي الدالقة السراعية بوجه خاص وزارة السراعة القيا  )عةرةبيةكةي 
عةية دةبَيت جَي بةجَيي بكات، ، لةو حاَلةتةدا بةشي زؤري ئةو ئةركانةي لةسةر شاني وةزارةتي زرا(مبا يلي

من لةطةَل ئةو بؤضوونةم كةوا ثَيويستة لَيرةدا ثَيناسةي ئةو اليةنانة بكرَيت لة قانونةكةدا هاتووة، ضونكة 
لة قانوني مةدةني عَيراقيدا ثَيناسةي فةالح، موزارع، ساحَيب ئةرز كراوة، بةاَلم لة ماوةي سي ساَلي رذَيمي 

بِرياري بةناو مةجليسي قيادةي سةورة دةرضووة، بؤ مةبةسس سياسي ئةو  بةعسدا بة سةدان قانون و
 -أ)ثَيناسانةي هةموو تَيكةَل و ثَيكةَل كردووة، من لةطةَل ئةوةدام كةوا ئةو ماددةية ببَيت بة دوو بةشةوة 

 .ئةو ثَيناسانة ئَيمة لَيرة خؤمان دياريان بكةين
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 (.ارةكان دياري بكرَيتئةركةكاني سةرشاني ئةو اليةنة ثةيوةنديد -ب
 : ئةوة ئةوةية كة مةبةست ئةوةية( يتوج  على الفالاني)من لَيرة شتَيكم نووسيووة 

 .صاا  ا ارري من ميل  ا ارري او ا  التصرف بها -1
 .املسراع املتداقد م  صاا  ا ارري لقاء اصة متداقد عليها -8
لالرري او مسارعا هلا، اصحاب السراعني ا اخرى الفالح من يقو  باعمال السراعة بنفسه سواء كان مالكا  -3

 .بَيت( أ)ئةمة فةقةرةي ( وزارة السراعة واملؤسسات التابدة هلا
 .فةقةرةي دووةم ئةم ئةركانة بَيت كةوا لَيرةدا دياري كراوة، من ئةوةش دةنَيرم بؤ جةنابتان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان ئامَيدي فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)َيز حممد امحد صاحلبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لة ئةسَلي ماددةكةو راثؤرتي هاوبةش دةكةم، ضةند تَيبينيةكم لةسةر راثؤرتي هاوبةش هةية، 
ذات )ثَيشنيار دةكةم ئةو عالية حةزف بكرَيت، تةنها مبَينَيت ( ذات كفاءات عالية)ماددةي سَييةم كة دةَلَيت 

، ضونكة نة حكومةت ئيمكانياتي هةية ئةو وةسائيالنة تةوفري بكات، نة جوتيارو صاحَيب مةشروع، (كفاءة
بةتايبةتي لة ماددةي سَييةم حكومةت وةكو ئيلتيزام نةماوة بةرامبةر تةوفري كردني ئةو وةسائيالنة، 

ووقايتها من )ئاخريةكةي كة دَينت لة ( الدناية باملسروعات)بةَلكو موساهمة، لة بِرطةي ثَينجةم كة دةَلَيت 
( العناية)ئةوة حةزف ببَينت زيادةية، ضونكة دةَلَيت ( ا ايات السراعية ومحايتها من احلري  والفيضانات

زان و حةريق، هةتا زؤر جار ةويقاية فةالح ناتوانَيت لة فةي/ ويقايةش دةطرَيتةوة، ئةوة يةك، دوو
منوونةيةك دةهَينمةوة لة دةظةري دهؤك لة ناوضةي زاوَيتةو  حكومةتةكان ناتوانن، بةتايبةتي ئَيستا

ولي دةرضووة، جوتيار كة دةضَيتة دةورةي زراعي ماددةي دةداتَي بؤ رةش، كة وطسةندورو سةرسةنط 
رةشةكة دةكاتن رؤذي ثاشرت دةطةِرَيتةوة ئةو كولية هةر بةردةوامة، نة فةالح ئةو ئيمكانيةتةي هةية، نة 

ةو ئيمكانيةتةي هةية، ضونكة وةكو حةملةيةكي زؤر طةورةي لَي هاتووة، ئةوة لة دائريةي زراعي ئ
وشكةساَلي كةمرت نيية خةتةرةكةي، ئةطةر حكومةت زؤر حةملةيةكي طةورة نةكات، ضونكة جانيب 

 لَيرة حيماية( محاية الثروة احليوانية)دةرةوةي وةحدةي زراعي دةطرَيتةوة، لة بِرطةي شةشةم، كة دةَلَينت 
( كايظة على الثروات احليوانية)ئيشي حكومةتة هي فةالح نيية، بةَلكو ئةطةر ئةوة بطؤِرين بكةينة 

ضونكة حيماية دائيمةن يان ئيهتيمامي سةروةي حةيوانية، لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي كة ثَيشي من لةسةر 
باشة ئةطةر ئةوةش ( بيديةمحاية الغابات واملراعي الط)دةرمانةكان قسةيان كري، ئةوةي نؤيةم، دووبارة 

بكةينة ئيهتيمام، ضونكة ئَيستا دائريةيةكي شورتةي تايبةتة، حكومةت بةناوي شورتةي حيمايةي غابات، 
، ئَيستا ئةو سامانة كة بةرةو قِر بوون و نةمان دةضَيت، (الربية واحليوانات)ئةطةر ئيزافة بكةين / دوو
ة بة تةسةوري من ئةوة ئيشي فةالح نيية، ضونكة نة فةالح كة بِرطةي دةيةم( السليم اخلسن سياسة اتباع)
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دةتوانَيت مةخازن دروست بكات، نة حكومةت ئَيستا دةتوانَيت دروسس بكاتن، ضونكة حكومةت تةشجيعي 
دةكات واش بةرفراوان نابَيت كة هةموو فةالح بتوانَيت مةنتوجي خؤي بباتة مةخزةن، لةبةر ئةوة باشرتة 

نةمَينَيت، ضونكة ئيشي حكومةتة زياتر، يان قيتاعي خاصة، كة مةخازن دروست ئةو فةقةرةية هةر 
 .بكرَيت فةالح بةثَيي تروقي عيلمي ئةو مةخازنة دروست دةبَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سا ببينم بةبَي تةعريف، ئةو ياسايانةي كة لة ثةرلةمان دةرضوون، هةموو ياسايةكان منيش يةكةم جارة يا
تةعرييتيان هةية، ئةو عةناصرانةي كة زؤر ئةساسن لةو ياساية تةعرييتي كردوون، يةعين دةبوو ئةم 

 .ياسايةش بة هةمان جؤر تةعرييتي ئةو تومخة ئةساسيانةي كرد بواية كة لةم ياسايةدا هاتووة
ددةي دووةم بِرطةي يةكةم بة قةناعةتي من يةك ناطرَيتةوة لةطةَل ياساي ئيتيتاي ئةرازي، ئَيمة ما/ دوو

ياسايةكمان دةركرد بةناوي ئيتييتاي ئةرازي تةواوي ئةرازي دةوروبةري شارةكان بة ضةندين كيلؤ مةتر، بة 
ية ئةم زةويية سي كيلؤمةتر كةوتة سةر شارةواني، من قسةم لةسةر ئةوة نيية، قسةم لةسةر ئةوة

كشتوكاَلية بة ثيتانة دةكرَين بة مةعامل و مةصانع لة دةوري شارةكان، كة دوو، سَي زياني طةورةية، 
 .ئةم زةويية كشتوكاَليانة لة بةرهةم دةخةن/ يةكةم
ؤلكة لةم واَلتةي ثذينطة ثيس دةكةن، يةعين ئَيمة ئةطةر سةير بكةين ئةرازي وةكو طردؤلكةو تة/ دوو

دة زؤرة، لة هةولَير بِرؤ بةرةو كؤية بة هةزاران كارطةو مةصانع هةية لةم شوَينانة جَيطةيان ئَيمة ضةن
دةبَيتةوة، بؤضي حكومةت بري لةوة ناكاتةوةو ئةوانة بباتة دةرةوةي شارةوة، كة زيانةكاني هةم لة 

ر سةير بكةين، بةِراسس هاوواَلتيان دوور دةخاتةوة، هةم ئةو ئةرازية جوانة كة ئَيستا لة دةوروبةري هةولَي
 .سةير دةكةيت مةسةلةيةكي زؤر طرنط و مةترسيشي هةية لة ئايندة

لةم وشكةساَلية، ئةطةر سةير بكةين لةو واَلتانة كة وشكةساَلي لَيي داون هةموو حكومةتةكان / سَي
ةمساَل بةرهةم كةوتونةتة خؤيان، ثرؤطرامي نوَييان خستؤتة طِر، ضونكة ئةم وشكةساَلية هةر ئةمة نيية ئ

نيية، ئةطةر سةير بكةين ئةمساَل مَيروو ئةم زيندةوةرة زيان بةخشانة زؤر زؤر دةبن كاريطةري خراثيان 
دةبَيت لةسةر تةندروسس خةَلك، يةعين مةفروز واية وةزارةتي كشتوكاَل ثالنَيكي نوَيي زانستيانة بةكار 

ئةمساَلمان لة دةست ضوو، ئةي ضؤن ساَلَيكي تر  بَينَيت، كة ضؤن ئةمة بؤ ئايندة ضارةسةر بكةين؟ ئةوة
ئةوة ضارةسةر دةكةين؟ لة حاَلةتَيكي وةك ئةمساَلدا من ثَيمواية دةعمي مةنتوجاتي كشتوكاَلي 
مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، ئةطةر سةير بكةين ئةو واَلتانةي دةوروبةري ئَيمة ئةو شتانة دةنَيرن بؤ 

ؤين لة واَلتةكةي خؤمان مةسةلةن ئاَلوباَلو لَيرة سعرةكةي كوردستان بؤضي هةرزانة؟ خؤ ئةطةر بِر
ضةندة؟ ئةطةر بِرؤين لة ئَيران بيكِرين زؤر لَيرة طرانرتة، بةاَلم حكومةتةكةي دةعمي دةكات بؤ ئةوةي 
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عوملةي سةعب بؤ خؤي دروست بكات، لةبةر ئةوة دةبَيت حكومةتي هةرَيمي كوردستان كشتوكاَل خباتة 
كي خؤي، يةعين بودجةيةك دياري بكات بؤ دةعمي بةرهةمي كشتوكاَلي، كة من ثَيمواية ئةولةوياتي ئةر

لَيرةوة بةرهةمي كشتوكاَلي لة كوردستاندا زياد دةبَيت، دةضمةوة ماددةي يةكةم، يةعين حةزم لَيية 
لة اليةن جةنابتان وةكو سةركردايةتي ئايا معيار بؤ وةرطرتين ئةو تَيبيين و ثَيشنيارانةي كة دةكرَين 

ئةنداماني ثةرلةمانةوة ضية؟ من جارَيكي تر دةضمة سةرةوة ثرؤطرامي هةرَيم ضية؟ سةيري فاو بكة 
ثرؤطرام دةَلَي زانستيية، يان ئةكادمييية، ثرؤطرامي هةرَيم ضية؟ بةَلَي ئاراستةو تةوجيهات راستة هي 

م لة عالةمدا ثرؤطرامَيكي زانستيية وةزارةتة، ئاراستةو بِريارو تةوجيهات هي وةزارةتة، بةاَلم ثرؤطرا
نةتةوة يةكطرتووةكان داِرَيذراوة، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةطةر مبانةوَيت كشتوكاَل بكةين، دةبَيت بة 
ثرؤطرامَيكي زانستيانة، لةبةر ئةوة ثَيم خؤشة ئةطةر ئَيوة معيارَيك بؤ ئةو تَيبيين و ثَيشنيارانة ديار بَيت 

لةيةكي زؤر طرنطرت ئَيمة لةم مةسةلةي كشتوكاَلة شتَيكمان باس نةكردووة كة شتَيكي بة باش دةزامن، مةسة
زؤر طرنطة، مةسةلةي ئاو، كشتوكاَل بة ئاو دةكرَيت، ئةطةر ئَيمة دةمانةوَيت ثةرة بدةين بة كشتوكاَلي 

ع كردني دةبَيت باسَيك لة ئاو بكةين، ثَيشنياري ئةوة دةكةم كةوا بِرطةيةك زياد بكرَيت لَيرة كة تةشجي
سدودي تورابي، يةعين بضكؤلة بة هةموو فةالحَيك دةكرَيت، ئةطةر سةيري يؤغسالفيا بكةين يةكَيكة لةو 
واَلتانةي زؤر طرنطي بةمة داوة، مةسةلةن ئةو بارانةي كة لة بةهاردا دةبارَيت فةالح دةتوانَيت كؤي 

ت، كة مانطي حةوت هات ئةو بةرهةمةي بكاتةوة لة بةنداوَيكي زؤر بضكؤلة بةكاري بَينَيت تا مانطي حةو
نامَينَيت، دةتوانَيت ئةو جَيطايانةي كة ثَيشرت نةكراوة بيكات، بةتايبةتي لة شوَينة دؤَلةكان و لة دامَيين ثَي 
دةشتةكاندا دةتوانَيت ئةوة بةكار بَينَيت، لةبةر ئةوة زؤر بة مةسةلةيةكي طرنط دةزامن و قسةيةكيش 

اسس لةم ياساية ئةوةي كة باسيان كرد ئةم ئةرازيانة دةدرَين بة كَي؟ بة كةسَيك لةسةر ئةوة بكرَيت، بةِر
 .كة سوودي لَي ببينَيت، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال قاسم فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةوخؤ ثةيوةندي بة ماددةكةوة نيية بَلَيم، زؤر زؤر سوثاست لة واقيعدا من حةز دةكةم هةندَي تَيبيين راس

دةكةم كة مةجالت دام، حةز دةكةم برادةران لة ئةنداماني ثةرلةمان بزانن ئةوةل رؤذ كة ئةم كابينةية 
دروست كرا، يةكةم دانيشتنمان لةطةَل مةكتةبي سياسي من وةجهة نةزةرم لة دَلي خؤمدا، وجهة نةزرَيكم 

و ثرسياريشم كرد لةوانةية برادةران بزانن، بؤضي برادةرَيك مةسةلةن وةزيرَيك بووة لة  لة دَل دابوو
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شوَينَيك، بؤضي كة تةشكيلي وةزارةتَيك دةكرَيت هةمان برادةر وةزارةتَيكي تري دراوةتَي، من لةبةر ئةوةي 
وةزارةتي كشتوكاَلم  موقنيع بوو لة جوابةكة تا حةددَيك، ئةو جوابةي كة بة من درايةوة زؤر موتابةعةي

كردووةو شارةزاييةكي زؤرم هةية، ضونكة زياتر لة ثازدة ساَل ميوةم فرؤشتووة لة جوملةو مةزارعم كِريوة 
لة ئةمريكا، تةبيعي ئةوةي كة من قةناعةمت هَيناوةو ثرسياريشم كردووة، باوةِرتان هةبَيت لة ثرؤفيسؤري 

ئيشةكاني جةنابي وةزير تا ض رادةيةك سةركةوتوو بووة، بة كشتوكاَليش ثرسيارم كردووة، بؤ ئةوةي بزامن 
حةقيقةت جوابي زؤر ئيجابيان داوة بة من كة زؤر سةركةوتووة، هةتا يةكَيكيان طوتي زؤر عةجايبة 
مامؤستايةك بتوانَيت ئةم هةموو كارة بكات و بةم شَيوةية سةركةوتوو بَيت لة ئيشةكاني، هةروةها هةر 

دةيزانَي لة زؤر خاوةن زةويم ثرسيوة، ئةوانةي كة زةوي زؤريان هةية، ئةوانةي  بةوة رانةوةستام خوا
دةوريان بينيوة، واقيع زؤربةي خةَلكةكة زؤر بة ضاكي وةصيتي وةزيريان كردووة، ئَيمة كة هاتووينةتة 
 ئَيرة وةخس خؤي بة حةقيقةت وةكو ويذدان يةك نوقتة باس كرا، من زؤر سوثاسي وةزير دةكةم و زؤر

 ................ .سةركةوتووة لة ئيشةكاني، ئةو ئينتاج و ئةو شتانةي بؤ بةرهةمهَينان تا ئَيستا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال لة مةوزوع التدا، ئَيستا موالحةزةت ضي هةية لةسةر بِرطةكة
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةقديرةكةمان وةكو خؤي بَيت، نابَيت طلةيي لَي بكرَيت كة كةموكوِري هةيةموالحةزةم ئةوةية حةقة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةس طلةيي لَي نةكردووة، تؤ بؤ ئةو توهمةية دةخةيتة سةر ئةنداماني ثةرلةمان، فةرموو دانيشة، جارَي 
رةية بؤ طلةيي لَي كردن و موحاسةبة دانيشتنةكةمان بؤ ثرؤذةي ياساية، نة بانطهَيشس وةزير كراوة، نة لَي

 .كردني، كاك شوكري فةرموو
 :بةِرَيز شكري صاحل متر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس لة ديباجةكةي ئةم ماددةية هاتووة، كة ئةم ئةركة هةمووي ئةم دة خاَلة ئةركَيكة كةوتؤتة سةر 

ؤر زؤر طرانة بةو شَيوةيةي كة هاتووة لةم دة شاني جوتيارةكان، بة حةقيقةت ئةو ئةركة بؤ جوتيارةكان ز
خاَلةدا، بة تةسةوري من ئةطةر هةندَيك موالحةزةو شتم هةية، حةز دةكةم ئةو موالحةزاتانة بَلَيم، 

، ئةو جوتيارة (توي  املستلسمات الضرورية ذات كفاءة عالية يف ا انتاج)مةسةلةن لة فةقةرةي سَي هاتووة 
ئةو موستةلزةماتة زةرورية بكات، ئةطةر حكومةت هاوكاري نةكات، من لَيرة دةَلَيم فةقرية لة كوَي تةوفريي 

لةوانةية ئةمة تةسهيالتَيك بؤ جوتيارةكة ( من قبل وزارة السراعة)ئةطةر جوملةيةك ئيزافة بكرَيت 
 .دةكات
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عينايةتة ئةركي ، بة حةقيقةت ئةو (الدناية باملسروعات يف وقت زراعتها حلني انتها ها)لة فةقةرةي ضوار 
ا امتناع عن كل ما يؤدي اىل تلفها او ا اضرار بها ووقايتها من ا ايات السراعية ومحايتها من و)جوتيارة، بةاَلم 

، ئةم فةالحة فةقرية لة كوَي ئةو موستةلزةماتة بَينَيت تا ئةم ئيمتيناعة (احلري  والفيضانات واجلفاف
( بدد توي  املستلسمات الضرورية من قبل احلكومة)ة بكرَيت بكات، لَيرةدا بة تةسةوري من ئةطةر ئيزاف

 .جوتيارةكة دةتوانَيت لةوَي عينايةت و ئيمتيناع بكات
محاية الثروة احليوانية والسمكية والدواجن واحلارات النايدة ورعايتها واحملايظة )بِرطةي ثَينجةم دةَلَيت 

م ئةم جوتيارة ضؤن بتوانَيت ئةم هةموو سةروةتة، ، ديسان دةَلَي(عليها من كل ما من شانه ا اضرار بها
سةروةي حةيواني و سةمةكي و دةواجن و حةشرات و ئةوانة حيمايةيان بكات، بة ض شَيوةيةك حيمايةيان 
بكات؟ راستة حيماية كردن ئةركي فةالحة با حيمايةيان بكات، بةاَلم لة كاتَيك كة حكومةت هةموو 

 .تةوفري بكات، ئةو وةختة ئةويش بةو ئةركة هةَلبستَيت موستةلزةمات و شتومةك و شس بؤ
، بة تةسةوري من (محاية املكا ن وا ا ات واملددات السراعية ومصادر املياه من ا اضرار والتلف)بِرطةي شةشةم 

( ومحايتها من قبل الفالاني....... توي  املكا ن وا ا ات واملددات السراعية)ئةطةر تةوفري ئيزافة بكرَيت 
 .ةوانةية ئةطةر بؤي تةوفري نةكرَيت حيمايةي ضي بكاتل

اتباع الدورات السراعية والسااات اليت جي  زراعتها مبااصيل مدينة يف كل منطقة )فةقةرةي حةوتةم 
ئةو شتانة دةبَيت ( ......انواع البذور وا امسدةو)ديسان لَيرةش من دةَلَيم ( .............وانواع البذور

بستَيت و تةوفريي بكات، حكومةت بؤي جَي بةجَي بكات، بؤ ئةوةي ئةويش بتوانَيت بة حكومةت ثَيي هةَل
 .ئةركي خؤي هةستَيت و ئةوةي ثَيويست بَيت لةسةر شاني فةالح بيكات

( محاية البساتني والدناية بها وعد  اهماهلا والدناية با امثار اتى يتم نضجها وتسويقها)فةقةرةي هةشتةم 
تي زةروري بوو، ئةم فةالحة فةقرية ثَيي جَي بةجَي نةكرَيت، ضؤن دةتوانَيت حيمايةي ئةطةر موستةلزةما

ئةو بةساتني و شتة بكات، ئةطةر هةموو موستةلزةمات و حيماية كردن بؤي جَي بةجَي نةكرَيت زةمحةتة 
ةركي حكومةت، بؤ ئةو، موالحةزاتةكاني من ئةوة بوون، ئةطةر بَلَيني لة ماددةي سَيدا ئةم شتانة هاتوون ئ

 .بة تةسةوري من هةمووي نةهاتوونة، ئةمة يةك
ئةطةر وا بَيت من تةئيدي ئةو برادةرانة دةكةم كة ثَيشنياريان كردووة ماددةي دوو ببَيتة / دووةميش

ماددةي سَييةم، ماددةي سَييةميش ببَيتة ماددةي دووةم، بؤ ئةوةي ئةركةكاني حكومةت ثَيشرت لة 
 .دةست نيشان بكات و سوثاس ئةركةكاني جوتيارةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و براياني بةِرَيزم
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 .ئةنداماني ثةرلةمان
بةنيسبةت ياساي ثاراسنت و /تي بكةم، يةكحةقيقةت من دوو، سَي نوقتةم هةية دةمةوَيت تةوزبة
ةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَلي ئةمساَل دةرنةضووة، ئةم ثرؤذةية تةنها ثرؤذة نيية، بةَلكو ئَيمة ث

لة عَيراق دةرضووة، هةتا ئةمِرؤش لة كوردستان ثيادة كراوة، بةاَلم  1242ياسايةكمان هةبووة لة ساَلي 
وومي كشتوكاَليةكانة لةسةر ئةو ثرؤذةي كة ئَيستا تةقديم كراوة بؤ تةتوير كردني ثةرةثَيداني بةروب

ئةساسَيكي عيلمي و زانستيانة، بؤية ثرؤذةكة بةشَيوةيةكي زانستيانة دةوَلةمةند كرا، ئينجا هاتؤتة 
 .ثةرلةمان

بةنيسبةت ثَيناسةي فةالح و ثَيناسةي ساحَيب ئةرز لة قوانيين ثيادة كراو هاتووة، بة هةزاران / دوو
ةالح ئةو عةقدانةي ثَي دراوة، ئةو ئةرزة زراعيةي ثَي دراوةو ئةو عقودي زراعي كراوة لةسةر ثَيناسةي ف

وةحدةي تةوزيعي ثَيدراوة، واتا ثَيناسةي فةالح و ساحَيب ئةرز ثَيويست ناكات لةم ياساية بَيتة طؤِرَي سةر 
 لةنوَي، نةوةكو ئَيستا ئَيمة تةعرييتي دةكةين، بةَلكو لة ياسايةكاني كشتوكاَلي لة ضةندين ياسا ئةم

 .ثَيناسةية هاتووة
زؤر لة بةِرَيزان بةنيسبةت عيالقةي زراعي دةضن وةكو عيالقةيةكة لةنَيوان ساحَيب ئةرز و / سَي

ةكةية (فةالح)وةزارةتي زراعة، ئةم عيالقةي زراعةية لةنَيوان دوو شةخصة، يةكَيكيان ساحَيب ئةرزةكةية 
بوومة كشتوكاَليةي كة فةالحةكة دةيضَينَيت، كة رَيذةيةكي موعةيةن وةردةطرَيت ساحَيب ئةرز لةو بةرو

بؤية من بة ثَيويستم زاني ئةو ضةند تةوزتة بدةم بؤ بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ضونكة ئةم 
 .تةعرييتاتانةي كة ثَيويست دةكات، ثَيويست ناكات لة ياسايةكي ئةم بابةتة بَيتة طؤِرَي و لةطةَل رَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، موداخةالتي ئةنداماني بةِرَيز هةندَيكي زاراوةيي بوو، بةاَلم ئةوةي طرنط بوو ئةوةية كة 
تةداخولَيك هةية لةنَيوان ئةركي فةالح و ئةركي وةزارةتي زراعة، رةئيةكي هةية دووبارة بؤوة كة ماددةي 

داواي قسة لة جةنابي وةزير بكةم،  سَي لة ثَيش ماددةي دوو بَيت زؤريش ئةوة ناكات، من ثَيش ئةوةي كة
لة ليذنةكة بكةم موقتةرةحَيك دةخةمة روويان، ئَيوةش وةاَلم بدةنةوة لةطةَل رةئيةكان و ثَيشنيارةكاني 
ئةنداماني ثةرلةمان، ئةويش ئةوةية ئةو ماددةي دووةم و سَييةم يةك خبرَيت و ببَيتة يةك ماددة 

ارةتي زراعةو اليةنة ثةيوةنديدارةكاني زراعي واجبة بةو بطوترَيت لةسةر فةالح و موزارعني و وةز
مةهاماتةي خوارةوة هةر يةكة بةثَيي ئيختيصاص و سةاَلحيةتي خؤي، ئةوة دوايَي رَيك خبرَيت، فةرموون 

 .جةنابي وةزير وةاَلمي ئةندامانيش بدةوةو لةطةَل ئةو ثَيشنيارةش
 :وةزيري كشتوكاَل/ طي  بةِرَيز عبدالعزيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
نازامن مةجال بؤ من هةية باسي ثالنَي وةزارةتي زراعة بكةم بةشَيوةيةكي تةفسيلي، يان نا، ضونكة ئةوي 
باس كراوة زؤر شت باس كراوة عيالقةي بة مةشروعةكة نيية، ئةطةر مةجال هةية من حازرم و لة 
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ن داوام كرد، من طوتي حازرم هةر خزمةتي جةنابتان دام لة ثرؤذةي ثَيشي ئَيستاش من لة جةنابتا
وةختَيكي جةنابتان ئةمر بيتةرموون من حازرم بَيم موناقةشةي ثالني سترياتيجي وةزارةتي زراعة بكةم 
بة تةفسيلي، من ئَيستاش دووبارة تةئكيد لةوة دةكةمةوة ض وةختَيك جةنابت ئةمر بكةيت من حازرم بَيم 

تانةي كة ئَيستا ديار كراوة، يةعين وةزارةت بَي ثالن نيية، موناقةشةي ئةوة بكةم، ضونكة ئةو موالحةزا
حكومةتيش بَي ثالني سترياتيجي نيية، وةزارةتيش بةبَي ثالني سترياتيجي نيية، ثالنَيكي تةفسيليشمان 
هةية و وةاَلميشمان هةية بؤ هةموو ثرسياري بةِرَيزةكان، كة ثرسياريان كردووةو وةاَلممان هةية، ئينجا 

 .جال هةبَيت من حازرمئةطةر مة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيجازة هةبَينت، من داوات لَي دةكةم ئةو حازرية زؤر سوثاست دةكةم، بةاَلم بؤ دانيشتنَيكي تر بَيت، 
ئةو ثرسيارانةي كة كران عيالقةي بة ختةي بةرنامةي وةزارةتي زراعة هةبَينت لَيرة وةاَلم مةدةوة، ئَيمة 

باسي ئةو ثرؤذةيةو خاَلةكاني ئةركي فةالح و هني و ئةوانةو ئةو ماددةية، ئةطةرنا هةندَيك  لَيرة تةنيا
قسة هاتووة فيعلةن رةبس بةو ثرؤذةيةوة نيية، ثَيويست دةكاتن لة رؤذَيكي تردا قسةي لةسةر بكةين، 

ةي من عةرزم كردن، تةنيا ئةو موالحةزاتانةي كة عيالقةي بة ماددةي دووةوة هةيةو لةطةَل ئةو ثَيشنيار
 .ئةطةر وةاَلم بدةيتةوة مةمنومن

 :وةزيري كشتوكاَل/ طي  بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لة سةرةتاوةش باسم كرد، من طوتي ضوار عةناصري رةئيسي عيالقةي بةم ثرؤذةوة هةية، عونصري 

ئةوة دةكةم ئةوي بة ئةركي ضاندن را دةبَيت، برادةران باسي جوتياران و ئةوانةيان كرد، من باسي / يةكةم
بَيذا هةر كةسَيك بَيت شةريكة بَيت، جوتيار بَيت، موزارعَيكي طةورة بَيت، يةعين ئةصنايف هةية، ئةمة 

لة ماددةى دووةم ديسان ئةركى وةزارةت و ئةركى دامودةزطاى / ئةركى وان ديارة، ض ئةركيك دةكةن، دوو
ئَيمة نابَى هةموو ئةجهيزةكان ئَيمة تةوفريي دةكةين، ( املساهمة)مةسةلةن حكومةت هةموو ديار كراوة، 

مةسةلةن ئةمساَلة  سةدو سى و هةشت  مريةشاتى  ميحوةرميان دابني كرد، ئةو مريةشاتى ميحوةرى لةسةر 
ئَيمة بة بيست و دوو مليؤن دينار بوو، ئَيمة بة شةش مليؤن دينارمان داية بة جوتيار، يةعنى ئَيمة 
موساهةمة دةكةين، تةوفري ناكةين بةكاملى بَلَيني ئَيمة تةوفري دةكةين، مةسةلةن بيوتى ثالستيكى 
برادةران باسى كر، بيوتى ثالستيكى ئَيمة ئَيستا لةمةرحةلةيةكى ئريشادين، لة مةرحةلةي ئريشادي لةسةر 

وتيار وةرنةطرت هةموو لةسةر ئَيمة نؤ هةزار دؤالرة، ئَيمة سةد لة سةد دةعمان كردو يةك فلسيشمان لة ج
ي موساهةمةي %(50)ئَيمةية، سةماد ديسان كةميةك سةمادمان هاتية كِرين، ديسان لة سةدا ثَينجي 

ئَيمةية، يةعين ئةمة وةك ميسال من دةيهَينم، باسي سةروةي سةمةكي زؤر زؤر كرا، سةروةي سةمةكي 
تاجي نةوعي، دوو نةوعي سةماديس دكةت، ئَيستا مةعمةملان دروست كردووة، ئينتاجي ئيسبوعي و ئين

يةعين بة كاملي، لة سلَيماني دةستمان ثَي كردووةو لة هةولَيريش بة تةماي دروست كردنني، يةعين بؤ 
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هةر شتَيك ثالنَيك هةية، بةس رةئي من ئةوةية ثالني سترياتيجي بَيت، شتَيكي سترياتيجي بَيت تؤ دةعمي 
وروثاية موشتةرةك دةعمي جوتيار دةكات مةشاريعي سترياتيجية، بةس دةكةيت، ئةمة ئةوروثاية، سوقا ئة

ي بكات بة %50بكات، يان لة % 30بكات، % 70، لة %85، لةوانةية دةعمي بكات لة %100دةعمي ناكات 
حةمجي مةشروعة، ئةطةر مةشروع سترياتيجي بَيت ئةكيد حةمجي دةعمي ئَيمةش وةك وةزارةت و وةك 

 دةبَيت و طةورةتر دةبَيت، مةسةلةن زؤر زؤر باسي تةسويق دةكرَيت، ثار ساَل حكومةت ئةكيد فراوانرت
تةجروبةيةكي ئةوةليمان هةبوو، ئةو فةترةي تةماتةي كوردستان ضَي بوو، ئَيمة رةمسي تةماتةي 
طومرطيمان خستة سةر تةماتةي دةرةوة، تةماتةي دةرةوة نةهات، ئَيستا مةسةلةن باس كر لة ضوار مانط 

ةتي خؤي كوردستان تةماتةو باينجان و كودي و ئةو شتانة هةمووي هةية، موشكيلةي ئَيمة فةترةي كييتاي
زستانة، ئةو فةترانة نينة، من بة ئةرقاميش دةدةم جةنابتان باستان كرد كو مةسةلةن حكومةت نازانَيت 

اجي نيية، لة ض ئينتاج لة كام مةنتيقة ئيشي كردووةو لة كام مةنتيقة ئينتاج هةية، لة كام مةنتيقة ئينت
هةية، من رةقم بة ئةرقام و بة كيلؤش دةدةم، ثارساَل بةحسَيكمان كردووة لة علوة، هةرسَي علوةي 
سةرةكي هي كوردستان ليذنةمان هةبووة، هةر بةروبوومَيك لة دةرةوة هاتبَيتة ناو كوردستان تةسجيل 

بة كيلؤ تةسجيل كراوة، ئَيمة ئَيستا دةزانني و  كراوة، بة كيلؤ تةسجيل كراوةو هةر بةروبوومَيكي ناوةوةش
من حازرم بؤ جةنابتان بنَيرم بة كيلؤ ئَيمة بزانني كة ثارساَل ضةند ئينتاج هةبووة لة سَيو بطرة، لة ترَي 
بطرة، لة تةماتة بطرة، لة خيار بطرة، لة الي ئَيمة دوو موشكيلة هةية، موشكيلةي يةكةم فةترةي زستانةو 

بيوت ثالستيكة، بيوت ثالستيكيش ئَيمة ئَيستا قوناغَيكمان بِريوةو لة قؤناغَيكي زؤر زؤر  ئةم مةسةلةية
ثَيشكةوتووين، دوو سةدمان تةوزيع كردووة لة مةناتيقي طوجناو، ئَيستاش دوو سةدي ترمان كردووةو 

كوردستان،  تةوزيعي دةكةين و عةمةليةكة بةردةوام دةبَيت، هةتا واي لَي بَيت ببَيتة سيستةمَيك بؤ
سيستةمي بيوت ثالستيكية، ضونكة ئَيستا موستةمسريو خةَلكيش لةناو ئةو هةولَيرة ثَيشي فةترةيةك دة 
بيوت ثالستيكي داناوة لةسةر حيسابي خؤي، ئةمة هةدةيف ئَيمةية، هةدةيف ئَيمة هةتا ئةو مةرحةلةية 

ؤ كةرتي تايبةت، ضونكة كةرتي تايبةت ئَيمة لةطةَل جوتيار بني، ئينجا ئينسحابي بكةين و تةرك بكةين ب
ئةم كارانة ئةجنام دةدات، لةبةر ئةوة بؤ تةسويق و بؤ حيمايةتي مةنتوج ثارساَل ختوةيةكمان هاوَيشت، 
ئةمساَليش ختوةي ئَيمة فراوانةو ثارةش بؤي تةخصيص كراوةو ختوةيةكي فراوانرتة، مةناتيق فراوانرت 

ن و بةرهةمَيكي زياتر بَيتة مةنتيقة، بةاَلم خوشكة كوَيستان باش دةطرَيتةوةو ثرت دةعمي جوتيار دةكةي
بؤي ضوو، كاك شَيروان حةيدةري ئةوةل ثرسياري من وةاَلم ئةمانة نادةم ضونكة وةاَلمةكة هاتبوو، كة 
باس كراوة، مةسةلةي ئةنيتلؤنزا من بة حةقيقةت زؤر غةريبة مةسةلةن هةندةك برادةر دةَلَين ئةنيتلؤنزا 

وةهمييةو نيية، وابزامن لة عالةم ئةنيتلؤنزا تةعريف كراوةو ئةنيتلؤنزاي باَلندة هةية، تارخييةن شتَيكي 
جَيطايةكةي زؤر زؤر كؤنةو كارةساتَيكي طةورة لةدواي هةية، لةبةر ئةوة خؤشبةختانة ساَلي يةكةم 

ةرماني ثَيويستيش هةندةك حاالت هةبوو، بةس ئةمساَل، ئةوة دوو ساَلة كؤنرتؤلي هاتية كران لةسةري د
هةمووي دابني كراوةو موتابةعةيةكي دةقيقيش كراوةو ليذنةي باش دروست كراوة بؤ موتابةعة كردني 
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ئةنيتلؤنزا، جانيب تر حيمايةتي مةنتوجي ئان ثرؤتيين حةيواني، ئةمة بة حةقيقةت كَيشةيةكة ئَيمة 
ي دةرةوة بكرَيت، موشكيلةي ئةوان لةدواينةو دةعمي بكةين واي لَي بكةين بتوانني مونافةسةي مةنتوج

ئةوةية، موشكيلةي كارةبا، موشكيلةي وقودة، ثارساَل لة ليذنةي ئابووري هةشت مليؤن دؤالر تةخصيص 
كرا بؤ ثرؤذةي ثةلةوةر بةس بؤ طازو غاز، ئةمة دابني بكات هةشت مليؤن دؤالر تةخصيص كراوة، يةعين 

، ئَيمة حةز دةكةين حةمجي موساهةمةكة زؤرتر حكومةت موساهةمةي دةكات و موساهةمةي كردووة
بَيت، بةاَلم جانيب تر لة وشكة ساَلي ليذنةيةك ثَيكهاتووةو ئةو ليذنةية ئَيمة بة كاري خؤمان كردووةو 
ليذنة تةشكيل كرا لةسةر ئاسس موحافةزات و بةري ئاسس موحافةزات بودجةكةش مةفتوحة لة 

ارَيزطاكان بَيت و خةتةواتي خؤي دةست ثَي بكات، بةاَلم دةربارةي ئةجنومةني وةزيران تاكو مةسحةكة لة ث
عةلةف و ئةوانة ئةو كةثةكةي كة هةمانة لة ذَير دةسس ئَيمةية عةمةليةكة بةردةوامة، بة دةعمة، 

لة حكومةتة ئةوي تر لةسةر جوتيارة كة بةردةوامة، ئةطةر حاالتي خةرق هةبَيت، من ديسان % 35دةعمي 
ي دكتؤر كةمال ئيشارةتي ثَيدا فيعلةن ئةو حالةتانة لة ليذنةي زراعي مةوجودة، ليذنةي فيعلةن جةناب

زراعي عيالقامتان زؤر زؤر بةقوةتة، هةموومان بة دانووستاندن لةطةَل ليذنةي زراعة بةردةوامة، من ثَيم 
حالةتة هةنة، من خؤشة ليذنةي زراعي بَيت ناوةكان بداتة ئَيمة بَيذيت ئةو حالةتة وةخس تةوزيع ئةم 

ناَلَيم هيض حاَلةتَيك نيية، راستة هةية بة بالش ئةو خوشكةش باس ناكات، بةس بدةن بة ئَيمة تاكو 
ئَيمةش موتابةعةي بكةين و ئيجرائاتي خؤمان وةرطرين، هةر وةختَيك هاتو ناوةكان بؤ ئَيمة هاتووة، ئَيمة 

طلةيي لة ئَيمة بكةن، خاَلَيكي تر بةنيسبةت من  ئيجرائامتان وةرنةطرت، ئةو وةختة حةقي طلةييتان هةية
دةَلَيم ماددةي دووةم بَيتة جَيطاي ماددةي سَييةم، ئان ماددةي سَييةم بَيتة جَيطاي ماددةي دووةم لة الي من 
مانع نيية، مةسةلةكة زؤر زؤر ئيعتياديية، بةس من ديسان تةئكيد دةكةمةوة كةرتي تايبةت وةخس ئَيمة 

ح و موزارع، كاكة ئَيستا شةريكات ثةيدا بووينة حقوولي طةورة دروست دةكةن، لةوانةية من دةبَيذين فةال
دةعمي بة شَيوةيةك دةكةم جوتيارةكان بةشَيوةيةك دةكةم، لةبةر ئةوة من مةبةستم تَيكةاَلويةك هةبَيت 

 .ئةطةر طواستنةوةيةك بَيت لةالي من هيض مانيعَيك نيية، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك عةوني ئَيوة هيضتان هةية، فةرموو كاك بةَلَين
 

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداللة حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَيك موداخةالت هات نازامن برادةران مومكينة زؤر بة ديقةتةوة راثؤرتي ليذنةي هاوبةشيان 
رام بةِراسس ئةطةر تةماشا بكةن لةسةر ئةو دوو خاَلي نةخوَيندبَيتةوة، بةنيسبةت كاك شَيخ ئاخريو كاك ئا

ضوارةم و ثَينجةم دةَلَي خزمةت كردني مةكينةو ئامَيرةكان، خاَلي ثَينجةم دةَلَيت خزمةت كردني 
كشتوكاَل، يةعين مةبةست لة تةوفري كردن نيية، ثَيشرت لة ثرؤذة ئةساسيةكة تةوفري بوو كرا بة خزمةت 
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ةر خزمةتي ئامَيرةكةي خؤي نةكات، خزمةتي كشتوكاَلةكةي خؤي نةكات، ئةي كردن، يةعين فةالح ئةط
واجييب ضية؟ ئةوة يةكَيكة لة ئةركةكاني جوتيار، لةبةر ئةوةي ئةطةر باشرتو بة ديقةترت خبوَيننةوةو لة 

 .ئاسس ثرؤذةكة موقارةنةي بكةن طؤِراني بةسةردا هاتووة
دةوراتي زراعي مةبةسس لة دةورةي زراعي نيية جوتيارَيك  سةبارةت بة سؤزان خان، لة ثرؤذةكة هاتووة
ثةيِرةو كردني سيستةمي خولةكاني ( اتباع الدورات الزراعية)داخيلي دةورةي زراعي بكةين دةَلَيت 

كشتوكاَل، يةعين دةوراتي زراعي، نةك دةورةي زراعي فةالح بَيت بةشداري دةورة بكات، يةعين تؤ ثارضة 
مي دةوراتي زراعي تَيدا بةكار دَيت، ئَيمة ضوار فةسَلة تؤ دةبَيت زةويةكة بةجَي زةويةكت هةية سيستة

نةهَيَليت و دةبَيت بيضَينيت، مةبةست لةوةية، مةبةست لة دةورةي زراعي نيية فةالح بضَيتة دةورةي 
 .زراعي

، كة بتةوَيت بةنيسبةت ظيان خان باسي شَيوازي زانسس دةكات، شَيوازي زانسس لَيرة هةدةفةكة ديارة
 .وردةكاري بكةيت دةبَيت سَي، ضوار كتاب بَينيت لَيرة بؤ ياسايةكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وة، بةاَلم ئَيمة لةسةر ئةو شتانة نوَينةري ليذنةي زراعة وةاَلمي هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان دةداتة
ثرسيارمان نةكردووة، يةعين ئَيمة زياتر ثرسيارةكامنان تةوجيهي بووة، ئةطةر ثرسياريشمان كرد بَيت 

 .تةوجيه بووة بؤ جةنابي وةزير، ئةمة يةكةم
موالحةزاتي ئَيمة، بةتايبةتي موالحةزاتي من لةسةر بِرطةي سَييةم و ضوارةم نةداوة، من / دووةم
 ................ .لةسةر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو، تؤ لة ديوي خؤتةوة راست دةكةيت، بةاَلم كؤمةَلَيك ثرسيار كران ئاراستةي راثؤرتي ليذنةي 
هاوبةشة، بةاَلم من داوا دةكةم يةكة يةكة وةاَلم نةداتةوة، ئيال ئةو ثَيشنيارانةي كة ثَيتواية ثَيويستة وةاَلم 

 .ةبدرَينةو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداللة حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَيك ثَيشنياريش كرا بةِراسس ئةوة ئةركي حكومةتةو لة ئةركةكاني حكومةت دياري كراوة، يةعين لة 
 .ماددةي سَي زياتر روون كراوةتةوة لة ئةركةكاني حكومةت كة برادةران باسيان كرد، زؤر سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
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خؤي يةك شت هةية كاك عةوني ثَيش ئةوةي قسة بكةيت، من كة ثَيشنيارةكةم كرد طومت ئةو دوو 
ماددةية دةبَيت يةك خبرَينت يةك مةسةلة هةية لةبةر ئةوةي لة ماددةي دووةمدا هةندَيك ئةرك هاتووة 

ئةوة بةشي وةزارةتي ( ن املنتوجخساتباع سياسة )ئةركي وةزارةتة بة حةقيقةت، مةسةلةن لة خاَلي دةيةم 
محاية الغابات واملراعي الطبيدية )زراعةية سايلؤ هةية لةوَي دادةنَيت و خةزني دةكات، مةسةلةن لة نؤيةم 

محاية الثروة احليوانية )راستة ئةركي هاوواَلتيشة، بةاَلم ئةركي وةزارةتيشة، لة شةشةم ( وا اصطناعية
ئةو حةشرات نافيعة ئةو هةنطة دةطةيةنَيت ئةركَيكي زؤري ( يدةوالسمكية والدواجن واحلارات النا

وةزارةتة، تَيكةاَلويةك هةية، جا بؤية دةَلَيم ئةطةر لةناحيةي قانوني ئةو دوو ماددةية يةك خبرَيت بةو 
صيغةيةي كة من طومت، يان دةبَيت دةنطي ثَي بدةين دوايَي دةسةاَلت بدةينة ليذنةي قانوني و ليذنةي 

 .يين بكةن، ئةمة ثَيم باشرتة تةوحيد بكرَيت، كاك عةوني رةئيت ضيةزراعة ه
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير رةئي خؤي لةو نوقتةية دا دةَلَيت ئَيمة ثَيمان باشة دوو ماددةكة جياواز بَيت، لةبةر ئةوةي 
ش لةسةر حكومةتة بةجياواز، بةاَلم تَيكةاَلويةك هةية، ئةو ئةركةكان هةندَيك لةسةر فةالحةو هةندَيكي

تَيكةاَلوية دةتوانني ضاكي بكةينةوة، هةر ضةندة ئَيمة بة تةحديد بةيامنان كردووة ئةو نوقاتانة واجيبة 
لةسةر ساحَييب ئةرز، يان فةالح، يان موزارع، يان زةوي عيالقةي فةالحي كة لة بيدايةتي ماددةكة 

َي داوة، ئةوة مةبةستمان ئةوةية ئةوانة ئةركي ئةو ئةشخاصانةنة كة جةنابي وةزيريش ئيشارةمتان ث
تةئكيدي لة نوقتةيةكي ئةساسي دةكات، دةَلَي ئَيستا تةوةجوهي عام لة دنيا طؤِرا، قيتاعي خاص 

ةت كة هةَلدةستَيت بةو ئيشانة، واتا دةبَيت ئةوانة بة تةواوةتي لة يةك جيا بكةينةوة، نةك ئةركي حكوم
لة ماددةي سَي هاتووة، كة موساهةمة دةكات، يان تةنزيم دةكات، يان هاوكاري دةكات، ئةوة نوقتةيةك، 
ئةطةر مةجامل بدةيت وةاَلمي هةندَيك برادةران بدةم كة ئيشارةتيان ثَيدا، يةك لةوانة شَيخ ئاخر دةَلَي 

ني قانونَيك كة ثةرلةمان ثةسندي كردووة، ئةو ماددانةي لةو قانونة هاتووة تةعاروز دةكات لةطةَل ماددةكا
نازامن ئَيمة ثَيمان خؤش بوو ئةطةر جةنابي ئيشارةتي دابا ماددةكة، كة كام ماددة تةعاروز دةكات بةو 
ماددانةي كة لةو قانونةدا هاتووة، بةنيسبةت كاك سةرداريش ئيشارةتي بةوةيدا دةَلَي ئَيمة دةبَيت 

ةي ئينتاجي خؤمان بكةين و تةشجيعي بكةين، دةمةوَيت بؤ جةنابي ئيجرائاتَيكي وا بكةين كة حيماي
مةعلوم بكةم كة لة ماددةي يازدة ئَيمة تةحديدمان كردووة رةئي ليذنةي كشتوكاَل كة ماددةيةكمان ئيزافة 

لوزارة السراعة اقرتاح يرري رسو  كمركية وحتديدها )كردووةو ئيقتريامحان كردووة ئيزافة بكرَيت طومتان 
است اد بدض املنتوجات السراعية واحليوانية املستوردة من اخلارج لغرري محاية املنتوجات احمللية كلما على 

 .ئةوة يةك( رات ذل  ضروريا
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بةنيسبةت حيمايةي ماسي و شس وا باسي كرد، ئةوة حةمتةن تةعليمات و شس وا هةية لة وةزارةتي 
ارييةكي لةو قانونة تةسبيت بكةين، فيعلةن بَيجطة زراعة دةردةضَيت، ئَيمة ثَيي ناوَيت هةموو وردةك

 .لةوةي كة قانونيش هةية
برادةران ئيقترياحيان كرد كة حيمايةي حةيواناتي بةِري ئيزافة بكرَيت لة قانونةكة، بةِراسس ئَيمةش 

ديارة لةطةَل ئةوة داينة، ئةوة شتَيكي باشة ئةطةر ماددةيةك، يان بِرطةيةك لة بِرطةكان تةسبيت بكةين، 
 .ئةوةش ثَيشنياري كاك رةفعةت بوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عةوني سَي خاَل هةية لةو ماددةية، يان زياتر ناتوامن بَلَيم ئةركي فةالح و وةزارةت نيية، بةاَلم زياتر 
ئةركي وةزارةتي زراعةية، حيمايةي سةروةي حةيواني و سةمةكي و دةواجن و حةشرات و ريعايةت 

ن، ئةوة زياتر هينة، حيمايةتي غابات و مةراعي تةبيعي زياتر وةزارةتي زراعةية، راستة ئةركي كردنيا
هاوواَلتيشةو ئةركي موزارعيشة، يةعين موشتةرةكة هةر يةكة بة طوَيرةي ئيختيصاصةكةي خؤي 

ةبَيتة مةسئووليةتي هةية، ئيتيباعي سياسةتي خةزن هةتا دةطاتة سايلؤ مةسئووليةتي فةالحة، دوايَي د
 .مةسئووليةتي زراعة، فةرموو

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرة ئيختيصاصةكان جياية، يةعين ئةو بَيستانةي لة دةست جوتيارة، يان فةالحة، يان موزارعة لة دةست 
رةسي بؤ دانا، حيمايةي مةكائينةكان ئةو كةسةية واجيبَيس حيمايةي بكات، خؤي حيمايةي بؤ دانا، حة

دةكاتن، حكومةت، يان وةزارةت ناضَينت ئةوة بكاتن، بؤية لَيرة من دةبينم ماددةكان زؤر بة رَيكي هاتووةو 
هةر كةس لة شوَيين خؤيةتي، هةر كةسيش واجيباتي هةية، حكومةتيش واجيباتي هةية كة وةزارةت ضي 

ةريةتي كة باش ئيش بكات و حيمايةي باخةكةي بكات، خؤ بؤ ئةوانة بكاتن، فةالحيش واجييب لةس
حكومةت ناضَيت حيمايةي بؤ دابنَيت، كة هةر فةالحَيك حيمايةي باخةكةي بكات، بؤية من دةبينم وةكو 

 .خؤي بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو



 818 

يةعين راسس ئةو خةلتة هةيةو الزمة ضارةسةر بكرَيت، مةهامي فةالح و وةزارةت تَيكةَل بووة، ئةويرتيش 
ماددةي سَي باسي مةهامي وةزارةت و غةيري وةزارةت، جيهاتي حكومي عامة، موئةسةساتي ئيقليم 

باجةي ماددةي دوو لة جيهاتةكاني عامرتة، لَيرة من ثَيم باشة بؤ موعالةجة كردني ئةو مةوزوعة دي
ئةم عيبارةتة بَين ضارةسةر ( يتوج  على صاا  ا ارري واملسارع وذوي الدالقة)جياتي ئةوةي بَلَيني 

تتوىل وزارة السراعة وبالتداون م  اجلهات ذات الدالقة تنظيم القطاع السراعي ومحاية انتاجه )دةبَينت، بَلَيني 
 .يةعين هةمووي دةطرَيتةوةو ضارةسةر دةبَيت، سوثاس (وتنميته ويتوج  على اطراف الدالقة ماياتي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةخس خؤي لة دةركردني ياساي وةزارةتي زراعة ثَيشنيارَيكمان كرد كة عةروةكاني حكومي بة كرَي 

فةالح يةكسةر بةرهةمةكاني بَينَيتة ئةوَي و خؤي بيترؤشَيت، كة بةمة فةالحةكة سوود  نةدرَين
 .وةردةطرَيت و طراني بازاِريش كةم دةبَيتةوة، نازامن ئةوة ضي بةسةر هات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا بةِرَيز عبدالرمحن امحد

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ديارة ئةو دوو ماددةية ماددةي دووةم و سَييةم وةكو خؤي هاتووةو ديراسةيةكي باش كراوة، كة باس كرا 
ماددةي سَي بَيتة جَيي ماددةي دووةم، ئةركي حكومةت ثَيش بكةوَيت ئةوة دةطوجنَيت، كة ئةركي فةالح 

َيني ثاراستين بةروبوومةكان، يةعين بكةوَيتة دواي ماددةي دووةم بضَيتة ماددةي سَييةم، بةاَلم كة دةَل
درةخس بةدار نةبِرَيت، يةعين ئةو دارستانةي غاباتة مةسةلةن نةضَيت بيرِبَيت، بيثارَيزَيت، مةسةلةن 
ئةركي فةالح ئةوةية زيادي بكات، ئةركةكاني جوتيار ئةوةية نةك خؤي بضَيت نةمام لة دةرةوة بَينَيت و 

ة دواوة دياري كراوة تةكنةلؤجياو هاوكاري كردني فةالح و تةشجيع بينَيذَيت، ئةركةكاني حكومةتيش ل
 .ئةوةش ئةركةكاني حكومةتةو زؤر وازتة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةس خياليف نييةو جةنابي وةزيريش مانيعي نيية، كة ماددةي سَييةم بَيتة جَيي ماددةي دووةم، بةاَلم 
 .تةوة هةية؟ فةرموو كاك بةَلَينثَيم بَلَين فةالح ض ئيشي بة غابا

 
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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مةسةلة لةسةر غابات نيية، هي خاَلي دةيةمة كة جةنابت باست كرد ثةيِرةو كردني سيستةمي عةمبار 
ي لَي ناكات ئةو بضَيت كردني دروست، يةعين ئةطةر بة وردي تةماشاي بكةين دةَلَيني ثةيِرةو كردن، داوا

سايلؤي بؤ دروست بكات، دةَلَي ئةطةر هاتو جوتيارةكة خؤي ويسس عةمبارَيك دروست بكات، دةبَيت 
ثةيِرةوي سيستةمَيكي باش بكات لة عةمبار كردنةكة، خؤ ئَيمة نةمانطوتووة فةالح بَينت سايلؤ دروست 

ر بكات، دةبَيت ضي بكات؟ دةبَيت بكاتن، طومتان ئةطةر خؤي ويسس بةروبوومةكةي خؤي عةمبا
 .سيستةمَيكي نوَي ثةيِرةو بكات، خؤ ئَيمة داوامان لة فةالح نةكردووة بضَيت سايلؤ دروست بكات

سةبارةت بة خاَلي ثَينجةميش ثاراسنت و خزمةت كردني ساماني ئاذةَلي، يةعين ئةوة ئةركي خؤيةتي و 
 .ت، يان خؤي واجيبيةتي بيثارَيزَينتخؤي ثرؤذةي هةية، يةعين حكومةت بضَيت بيثارَيزَي

سةبارةت بة جةنطةل و لةوةرطا، منيش ثَيمواية لَيرة بة غةَلةتي هاتووة، ئةوةش نةقل بكرَيت بؤ ئةركي 
 .حكومةت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وشتةرةكن ئةطةر نؤيةم بطوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَي، هةرضةندة موشتةرةكيشة، ئةوة هةموو هاوواَلتيش م
 .جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كشتوكاَل/ طي  بةِرَيز عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة الي من مانع نيية بَيتة طواسنت، بةس بة تةسةوري من ئةركي هةموو ئينسانَيكة، يةعين ئةمة 
و ئةو كارةش سةروةيةكي وةتةنييةو نةك بةس ئةركي حكومةت، ئَيمة بة ئةركي خؤمان هةَلدةستني 

دةكةين و شورتةي غاباتيشمان هةيةو دةثارَيزين، با بَلَيني ختوتي ناريش دروست دةكةين و هةموو ساَلَيك 
دةيثارَيزين، ئةمة ئةركي ئَيمةيةو ئَيمة خؤي لَي نادةينةوة، بةس ئةركي جوتيارو هاوواَلتي و فةالحيشة 

وحتاجة، دةبَيت ئةو بثارَيزَيت، ضونكة بؤ ويية، بؤ دةبَيت بثارَيزَيت، مةسةلةن لةوةِرطا زياتر جوتيار م
ئاذةَلةكاني ئةوة، ديسان غابات موحتاجي ضنني و ئةوانةية  بؤ زستان، ديسان ئةركي ئةوة دةبَيت 
بيثارَيزَيت، جاران لة طوندةكاني ئَيمة غاباتةكان كَي دةيثاراست، فةالحةكان دةيانثاراست، ئةطةر بة تةماي 

طوندةكان، لةوانةية هةتا سةيارةي ئيتيتا دةطةيشتة ئةوَي سَي سةعات و ضوار سةعاتي  حكومةت بووناية لة
دةويست، بةس ضونكة ئةوانة موحتاج بوون، ضونكة مةسلةحةتي ئةواني تَيدا بوو، ضونكة لةبةر 
 حةيواناتي ئةوان و لةبةر فروتن دةضوون ئةوانةيان دةثاراست، لةبةر ئةوة من تةسةور دةكةم ماناي ئةوة
نيية ئةركي ئَيمة نيية، يةعين ئةركي حكومةت نيية، ضونكة ئَيمة نافرؤشني، حكومةت ناسؤذيت، لةبةر 
ئةوة من تةسةور دةكةم زياتر ئةركي ئَيمةو ئةركي جوتيارةكانيشةو ئةركي هةموو هاوواَلتيةكة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار نوقتةي نيزاميية فةرموو
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 :امنيطاهر زرار  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس خؤي ئةو خاَلي نؤيةم هةر حكومةت خؤي لة خؤيدا، مةسةلةن بؤ منوونة ثؤليسي دارستان هةية، 
ئةركي سةر شاني حكومةتة، حكومةت ئةوة جَي بةجَي دةكات، بةاَلم كة لَيرةدا هاتووة شتَيكي باشةو خراث 

 .اننيية، بؤ منوونة لة طوندةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، ئةوة رةئية، سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هي من رةئية دةستم بؤ نوقتةي نيزامي هةَلنةبِريووة، من زؤر سوثاسي وةزيري كشتوكاَل دةكةم بؤ 
مةراعي تةبيعي، ئَيمة قسة لةسةر ئةوة دةكةين،  تةوزتاتةكةي، بةاَلم كة دةَلَيت حيمايةي غابات و

هةندَيك شت تَيكةَل بووة، راستة ئةسَلةن لة هةندَيك شوَين هةية هةر خةَلكي دَييةكة خؤيان دار 
بِرينةوةيان مةمنوع كردووة، بةاَلم من حةز دةكةم بريي جةنابي خبةمةوة ثار لة مةنتيقةيةك لة 

بوو دوو بةرميل نةوتيان وةرطرت بوو، لةناو بةرنامةيةكي راديؤييدا مةنتيقةكان ناوي ناهَينم سَي ساَل 
خةَلكةكاني ئةو دَيية هاتنة بةردةم قائيمقامةكة ثَييان وت، ئةطةر نةومتان بؤ نةنَيري دارةكان دةبِرينةوة 
ة هي خؤمان، لةبةر ئةوة دارةكة نةبِرنةوة بة ثةلة ثةل ضوو نةوتي بؤ ناردن، ئاخري ئَيمة خؤمان وا ل

 .فةالحةكاني خؤمان دةكةين كة شتَيكي وا بكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية لة مةوزوع دةرمةضوو، كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، يةكَيك من ثَيمواية ئةم ياساية هةر لة ئةساسدا زيادة، لةبةر ئةوةي ئَيمة ياساي وةزارةتي زراعةمان هةي
لة ئةهدافةكاني وةزارةتي زراعةو ئةركةكاني وةزارةتي زراعة ئةوةية كة بةروبوومي كشتوكاَلي لة 
كوردستاندا بثارَيزَيت و خزمةتي بكات و يارمةتي فةالح بدات و تةسهيالت بؤ فةالح بكات، ئةم ياساية 

ح هةية لة قانوني وةزارةتي زراعة ئةطةر سةيرَيكي بكةين ماددةي يةكةم و ماددةي دووةم لة قانوني ئيساَل
خؤي هةية، ئةمة ئةركي وةزارةتي زراعة خؤيةتي دةتوانَيت بة تةعليمات دةري بكات، ضؤن موحافةزةي 
غاباتةكان دةكات؟ سةروةتة حةيوانيةكان، سةروةتة نةباتيةكان، سةروةتة سةمةكيةكان، ئةطةر بطةِرَيينةوة 

ني ذينطة بامسان لة حيمايةي غابات و ئاو و سةروةي حةيواني و ئَيمة قانوني ذينطةمان هةية، لة قانو
سةروةي حةيواناتي بةِري و نازامن ئةوةي كة تةيرو تيور و غابات و ئةمانة هةمووي باسيان لةسةر كراوة، 
ثَيويست ناكات لَيرة باسي لةسةر بكرَيتةوة، لة اليةكي ديكة ئةم ياساية لة ماددةي هةشت و نؤ و دةو 
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ؤتة ياسايةكي عيقابي، يةعين ثَيويستة ئةم ياساية ئةم تَيكةَل بوونةي تيا نةبَيت، بة واتا ئةم ئةمانة ب
ياساية لة ئةساسةوة زيادة، ئةوةي لةسةر وةزارةتي زراعةية لة ئةهدافةكانيةوة هاتووة، هةر واجييب 

ي بكات و بازاِري بؤ خؤيةتي يارمةتي فةالح بدات، بة مةكينةي زراعي بدات و ئةمسيدةي بداتَي، تةسلييت
 .ثةيدا بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قانون محاية وتنمية ا انتاج )من لةطةَل بؤضووني كاك عومةر نيمة، ضونكة قانونةكة ئةسَلةن دةَلَيت 
ة عيقابيانةي كة لةناو قانونةكةيدا هاتووة زياتر ئةوةية توند كردنة، زياتر ئةوةية ، واتا ئةو مادد(السراعي

موعاقبة كردني ئةو كةسةية كة دةبَيتة سةبةبي زراعةت و ئينتاج زراعي زةربةي ثَي بكةوَيت و زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

تةبيعي بةنيسبةت مةراعي تةبيعي ياساي تايبةتي خؤي هةية، ضونكة تةعامول لةطةَل مةِراعي تةبيعي 
دةكرَيت، بةنيسبةت غاباتيش ياساي تايبةتي هةية ضؤن تةعامول لةطةَل غابات دةكرَيت، بةاَلم ئةمة 

نراوة، هةر كةسَيكي تةجاوزي كردة سةر حيمايةتي ئةم ئيتارةية بةِراسس، بؤية ئةو عقوباتانةي كة دا
مةِراعي تةبيعي ئةوة عقوبةكةيةتي، هةر كةسَيك تةجاوزي كردة سةر غابات ئةمة عقوبةكةيةتي، هةر 
خاَلَيك كة عيالقةي بة ئينتاجةوة هةية، عقوباتةكان بؤية دانراوة، لة ياسايةكاني تردا دانةنراوة، هةتا 

، دةبينني لة كاتي خؤي دةسةاَلتي حاكم دةدرا بة قائيمقام، بة مودير ئةطةر تةماشاي ياساي عَيراقي بكةين
ناحيةكان، لةبةر ئةوةي دادطا تةواجودي نةبوو لة قةزايةكان و ناحيةكان، بؤية ئةم دةسةاَلتة دةدرا بة 
قائيمقامةكان و روئةساي وةحدةي ئيداري، بؤ ئةوةي تةنيتيزي ئةم ياساية بكةن، ئَيستا لةبةر ئةوةي لة 

احيةو قةزايةكان هةمووي تةشكيالتي وةزارةت هةية، ئَيستا ئَيمة لَيرة ثَيشنياريشمان كرد، كة ئةمة ن
ئيحالةي سوَلتةي قةزائي بكرَيت، بؤ ئةوةي مةحاكم ئةو كارةي ببينَيت، ضونكة لة هةموو قةزاو ناحيةكان 

 .ئَيستا تةقريبةن تةواجودي مةحكةمة هةية، زؤر سوثاس
 

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .كاك بارزان فةرموو
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 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتطريي رةئيةكةي كاك عومةر دةكةم، نةك بةو نةوعة كة ياسايةكة هةر نةبَيت، ئَيمة لة موناقةشةي 
زراعة كة طوَيمان لَي  ياساي بودجة كة لة ضةند رؤذَيك بةر لة ئَيستا ثيادة كرا، لة راثؤرتةكةي وةزارةتي

بوو تَيبيين ئةوةمان كرد، كةوا بودجةيةكي وا وةك ثَيويست دابني نةكراوة بؤ دةعمي تةمنيةي زراعة لة 
هةموو ئاستةكاندا، بة تةوةقوعي خؤم ئةطةر ئةم ياساية بةو شَيوةية جَي بةجَي بكرَيت و بودجةي 

َيت كاريطةري خراثي دةبَيت بؤ سةر ذياني تايبةتي بؤ دانةنرا بَيت، يان زةمينةسازي بؤ نةكرا ب
هاوواَلتيان، بةتايبةتي ئةو بِرطةيةي كة جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا، كة ئَيمة لة مةوسيمي مةحصوالتي 
خؤمان لة كوردستاندا، كة طومرطَيكي زؤر دةخرَيتة سةر هاوةردةو ئةو مةنتوجة زراعيانةي لة دةرةوة 

ي تر طراني بازاِر دروست دةكات، جةنابي وةزير باسي ئيتيحادي ئةوروثي دةهَينرَين، كة ئةمة ئةوةندة
كرد، زؤر لة واَلتة ئةوروثيةكان بةتايبةت، مةسةلةن بؤ منوونة بةريتانيا كة ناضَيتة ناو ئيتيحادي 
ئةوروثي تةنها لةبةر ئةوةي دةعمي ئةسعاري بةروبوومة زراعيةكاني خؤيان دةكةن، كة ئةوةش لةطةَل 

يةكاني واَلتاني ئةوروثي ناطوجنَيت، بةشَيوةيةك كة بتوانَيت مونافةسةي بةروبوومي واَلتاني ئةوروثا رَينماي
بكات، يةعين بة هةرزانرت دةفرؤشَيت لة بازاِرةكةي خؤيدا، نةك بةو شَيوةيةي كة ئَيمة ئيجرائاتي طومرطي 

بكةين، كة من بة تةوةقوعي زياد بكةين، يان غةراماتي طومرطي و رسومات لةسةر هاوةردةكان زياد 
دةعمي % 2خؤمةوة ئةوةندةي تر دةبَيتة هؤي طراني بازاِر، زؤر واَلتي دنيا بؤ منوونة ئَيران كة ئَيستا لة 

سااَلنةي خؤي دةكات، بةتايبةت لة بواري بةروبوومة كشتوكاَليةكانيدا، يةعين ئَيمة كة سةيري بودجةي 
ةخساوة بؤ جَي بةجَي كردني ئةم ياسايةو بودجةيةكي ثَيويسس وةزارةتي زراعة دةكةين زةمينة سازي نةِر

نيية، نازامن ضؤن جوتياري خؤمان بةبَي هيض دةعمَيك ئيلزام دةكات بةوةي كة رَيكخستين، يان فرؤشتين 
كاَلةكان لة بازاِردا، لة كاتَيكدا حكومةت بة هةموو نةوعَيك غائيبة لة دةعمي زراعة، وةزارةتي زراعة ضؤن 

انَيت شروتي خؤي فةرز بكات بةسةر جوتياردا؟ بؤية من واي دةبينم ئةطةر ئةم ياساية جَي بةجَي دةتو
بكرَيت لةم كاتةدا، بةِراسس رةنطدانةوةيةكي زؤر خراثي دةبَيت بؤ سةر ذياني هاوواَلتيان، بةتايبةت طران 

 .بووني بةروبوومة كشتوكاَليةكان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك باثري فةرمووك
 :بةِرَيز باثري كامال سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةوةي كة من باسي دةكةم ثةيوةندي طشس بة ياسايةكةوة هةية، منيش تةئيدي كاك بارزان دةكةم 
َي لةو ياساية، ياساي ثاراستين بةروبوومة كشتوكاَليةكان ياسايةكي طرنطة، بةاَلم ئةم ياساية ضؤنيةتي ج
بةجَي كردني، ضؤنيةتي رَيطةطرتين ئةو ميكانيزميةي، ئةو رَيطاو شوَينةي دةطرَيتة بةرَي، ئةطةر تةماشاي 
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واقيعي كوردستان بكةين، تةبيعي كوردستان هةم لة رووي ئاوو هةواوة، ئاوَيكي طوجناوي هةية، ضوار 
لي ئيقتيصادي بكات، يةكَيكيش لة وةرزي تَيدا دَيت، ناوضةي شاخاوي ثَي دةشس هةية، دةتوانَيت تةكامو

طرفتة هةرة سةرةكيةكاني ئَيمة بؤ ئةوةي بتوانني ئاماجنمان لة دةركردني ئةم ياساية ثاراستين بةروبوومة 
كشتوكاَليةكانة، ضؤن ياسايةكة دةتوانَيت بةروبوومة كشتوكاَليةكان بثارَيزَيت، بَيطومان يةكةم شت دةبَيت 

ؤ خؤشم لة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان هي وةزارةتي كشتوكاَل ثارة تةخصيص بكرَيت، كة من ب
دةنطم نةدا، لةبةر ئةوةي بودجةكةم ثَي كةم بوو، جةنابيشت هةستم كرد كة تَيبينيت هةية، بةاَلم 
بودجةكةم ثَي كةم بوو لة ئاسس ئةو خواسس خةَلكي كوردستان و ئةو واقيعةي كة ئَيستا حكومةتي 

تَيدا هاتووة نيية، من ثَيمواية ناتوانرَيت بة تةنيا وةزارةتي كشتوكاَل ثاراستين  هةرَيمي كوردستان
بةروبوومةي كشتوكاَليةكان بكات، دةبَيت بةرنامةيةكي، سياسةتَيكي حكومةتي كوردستان هةبَيت، ئةوةش 

ماشاي ساَلي دةطةِرَيتةوة بؤ بةروبوومي ضي؟ بةروبوومةكان، بؤ ئَيستا جوتيار بةرهةم ناهَينَيت، كة تة
بكةين جوتيار شةِري دةكرد بؤ ئةوةي بطةِرَيتةوة طوندةكةي خؤي و خوَيين خؤي دةِرَيشت، بؤ  1221

ئةوةي زةويةكةي دةست بكةوَيتةوة، بةاَلم ئَيستا زةويةكةي خؤي بة ئارةزووي خؤي بةجَي دةهَيَلَيت، 
يةتي وةكو ثَيويست رَيك خبرَيت، ئةوةش دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي كة نةتوانراوة ذياني سياسي و كؤمةاَل

بةتايبةتي كةرتي كشتوكاَلي، ئَيستا لة حاَلةتي مردنداية، ئَيمة ثَيشرت ضؤن كةرتي كشتوكاَلي زيندوو 
/ دةكةينةوة، ئينجا بتوانني ثاراستين بةروبوومةكانيان، بةزيندوو كردنةوةي كةرتي كشتوكاَلي يةكةم

ئةو ئاوةي كة هةية بتوانني ئاوي شرييين زؤرمان هةية، بتوانني  ئاودَيري،/ دةبَيت دةعمي ماددي، دووةم
 .ئاودَيرييةكي زؤر بكةين لة زَيي طةورة، زَييةكاني تر، كة لة ساَلَيكي وةكو ئةمساَلدا

لة كاتَيكدا جوتيار تووشي ئافاتَيك دةبَيت، بؤ ئةوةي ساَلي دووةم هان بدرَيت و بةردةوام بَيت لة / سَييةم
ن، نةك واز بهَينَيت، دةبَيت ثارةيةك تةخصيص بكرَيت، وةكو ئةمساَل كة دةبينني كشتوكاَل كرد

وشكةساَليية تؤييةكي زؤري ضاندووة، هيضي بؤ نايةتةوة لةو حاَلةتةدا حكومةت دةتوانَيت ئةوة بكات، من 
 .ثَيمواية لةو حااَلتانة دةبَيت، ئةوة يةك

ِر ئةوة بَيت، دةبَيت كارطة بكرَيتةوة، ئةو كارطانةي كة بةروبوومة كشتوكاَليةكان، بؤ ئةوةي بازا/ دووش
بةروبوومة كشتوكاَليةكان وةردةطرن، بةتايبةتي خستنة قووتوو، كة ئَيستا ميوةيةكي زؤرمان دةبَيت لة 

 .هاوين نافرؤشرَيت
 .ئةو بةروبوومانةي كة دةخسرتَينة شوَيين هةَلطرتن/ سَي
توانن بةرهةمة كشتوكاَليةكان َلَيي وةربطريَيت، بؤية من لَيرة كردنةوةي كارطةي رؤن، بؤ ئةوةي ب/ ضوار

 .دةَلَيم كة تةنيا بة وةزارةتي كشتوكاَلي ناكرَيت، دةبَيت بةرنامةيةكي طشتطريي بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عي ئةوةي زؤر سوثاس، ئةوة ئَيستا زؤر لة المان روون بوو، زياتر لة ثَيويست موناقةشةش كرا، مةوزو
ماددةي سَي بَيتة ثَيشةوة دواتر قةراري لَي دةدةين، ماددةي دوو ئةطةر مبانةوَيت وةكو خؤي مبَينَيتةوة، 
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من ئيقترياح دةكةم يةك كةليمةي بؤ زياد بكرَيت ئيشكالةكةمان حةل دةبَينت، ئةويش ئةوةية لة سةرةتاي 
وذوي )لةجياتي ( رع وذوي الدالقة السراعيةيتوج  على صاا  ا ارري والفالح واملسا)جوملةكة نووسراوة 

وةزارةتي زراعة زؤر شت ( ووزارة السراعة وذوي الدالقة السراعية باكل عا )ثَيش ئةوة ( الدالقة السراعية
دةطرَيتةوةو موشكيلةكةمان حةل دةبَيت، ئةو بِرطانةي كةوا رةبس هةية بة وةزارةتي زراعةوة، وةكو طومت 

م ئةطةر ناوي وةزارةتي زراعةش بَينني هةموويان موشتةرةك دةبن، بؤية من شةشةم و هةشتةم و نؤية
ئيقترياح دةكةم ليذنةي هاوبةش و ئةطةر جةنابي وةزير مانيعي نيية، كةليمةي وةزارةتي زراعة ئيزافة 
ة، بكرَيت لةوَي، كةواتة جةنابي وةزيريش موافيقة، ليذنةي كشتوكاَل مانعتان نيية، ئةطةر كةليمات، زاراو
راست كردنةوة، دةخيةينة بةردةم هةردوو ليذنةكةوة، موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بةو تةعديالتةي كة 
بامسان كردو كةليمةي وةزارةتي زراعة لة بيدايةتي ئيزافة بكرَينت و ئةو زاراوانةي كة ئاماذةمان ثَي كردو 

س بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي قانوني بَينت داخيلي بكةن دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس
 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي دواتر

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ثَيويستة لةسةر اليةنة تايبةمتةندةكان لة هةرَيمدا كة: ماددةي سَييةم

 .كردني كةرةستةي كةفائةت بةرزي بةرهةمهَيناندا بةشداري بكةن و ثشتطريي بكةن دابني/ يةكةم
ثرؤسةكاني فرؤشنت لة بازاِرةكاني ناوةوةو دةرةوة رَيك خبةن، بةثَيي ئةو ثالن و بةرنامة رَيذةي / دووةم

ريدا، بؤ كة وةزارةتي كشتوكاَل بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي بازرطاني و وةزارةتي دارايي و ئابوو
 .رَيكخسنت و بةرزةفت كردني هاوردني ئةو بةروبوومانة دايدةنَيت، كة منوونةيان لة هةرَيمدا هةية

 .دامةزراندني كؤطاي ساردكةرو سةهؤَلبةست لة هةرَيمدا( طاَلداني)هانداني / سَييةم
ان لة حاَلةتَيكدا كة كار كردن بؤ قةرةبوو كردنةوةي خاوةني كشتوكاَل و خاوةن ثرؤذة كشتوكاَليةك/ ضوارةم

 .بةهؤي كارةساتي سروشس، يان بةهؤي هَيزَيكي لة ئريادةبةدةر لةناو دةضن، يان تووشي زيان دةبن
و فةراهةم كردني دةزطاي ثاشةكةوت (املروية)بةشداري كردن لة زياد كردني زةويية بةراوةكان / ثَينجةم

 .كردني ئاودا
ةوة بةشداري لة ثَيكةوةناني سةرمايةي ثرؤذة كشتوكاَليةكاندا لة رَيطةي قةرزو ئاسانكاريي بانك/ شةشةم

 .بكةن، بؤ وةبةرهَينةرة نيشتمانيةكان
 .ثاَلثشس لة بةروبوومة سرتاتيجيةكان بكةن/ حةوتةم
فرمانبةرة كشتوكاَليةكان وةك سةرثةرشت بةسةر ثرؤذة كشتوكاَليةكانةوة دامبةزرَينن لةوانةي / هةشتةم

 كشتوكاَليان بةدةست هَيناوة، بةخاوةن بِروانامةي دواناوةنديي كشتوكاَلييشةوة تا كة بِروانامةي زانسس
 .بةرزترين ئاسس زانسس كشتوكاَل

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :على اجلهات املتتصة يف ا اقليم اتباع مايلي: املادة الثالثة
 .ضرورية وذات كفاءة عالية ودعم اكومياملساهمة يف تأمني املستلسمات ال -1
تنظيم عمليات التسوي  اخلارجية وي  خطة مدروسة من قبل وزارة السراعة بالتنسي  م  وزارة التجارة  -8

 .واملالية من ايث تنظيم وضب  است اد املنتوجات املماثلة واملوجودة يف ا اقليم
 .متاجي  انااء املتازن املربدة واجملمدة يف ا اقلي -3
املساهمة يف تدويض اصحاب املسروعات واملااري  السراعية يف االة تلفها او ا اضرار بها نتيجة كوارث  -7

 .طبيدية او قوة قاهرة
 .املساهمة يف زيادة املسااات املروية وتوي  ا اجهسة اليت تستتد  يف ترشيد املياه -5
 .ر الداخلي عن طري  القروري والتسهيالت املصرييةاملساهمة يف تكوين رامسال املااري  السراعية للمستثم -5
 .دعم احملاصيل ا اسرتاتيجية وحتدد وزارة السراعة هذه احملاصيل -4
 .تدني موظفني زراعني كماريني على املااري  السراعية من محلة شهادة بكالوريوس يف الدلو  السراعية -2

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 :ئَيمة لة ليذنةي هاوبةش ئةو طؤِرانكاريانةمان لةسةر ماددةكة كردووة
داخلية ئيزافة كراوة لة ثَيش ( تنظيم عمليات التسوي  الداخلية واخلارجية)لة بِرطةي دووةم : يةكةم

ي ، لة بِرطة(.......الدمل على تدويض اصحاب املسروعات)كراوةتة ( املساهمة)خارجية، لة بِرطةي ضوارةم 
، (للمستثمر الوطين)كراوةتةوة ( املساهمة يف تكوين رامسال املااري  السراعية للمستثمر الداخلي)شةشةم 
ئةوةمان البردووة، هةشتةم ( دعم احملاصيل ا اسرتاتيجية وحتدد وزارة السراعة هذه احملاصيل)حةوتةم 

اعني كماريني على املااري  تدني موظفني زر)صياغةكةمان طؤِريةوة بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة 
السراعية من محلة الاهادات يف الدلو  السراعية مبا ييها محلة شهادات ا اعدادية اىل اعلى مستوى علمي يف 

 .، زؤر سوثاس(السراعة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نيزامي هةية  زؤر موناقةشة كرا لة ماددةي ثَيشوودا، باوةِر ناكةم شتَيكي وا مابَيت، كاك تةلعةت نوقتةي
 .فةرموو

 
 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، بةِراسس مادام لة ماددةي دووةم باسي وةزارةتي زراعةي تَي كراوة، بةِراسس ئةهميةتي 

ئةركي فةالح فةقةرةي يةكةم لة ماددةي دووةم نةماوة، با لةطةَل ماددةي سَييةم تَيكةاَلو بكرَيتةوة، ضونكة 
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يتوج  على اصحابها وذوي )و ئةركي وةزارةمتان لة يةك قانون دانا، ئةمة لة ماددةي يةكةم دةَلَيت 
 .كَيية؟ زؤر موتةفةرغي زراعي هةية( ذوي الدالقة( )الدالقة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياوازة، لَيرة وةزارةتي ئةوة لة ئيختيصاصات ج/ زؤر سوثاس، ئةوة لة ماددةي دووةم تةواو بوو، دووةميش
دارايي هةية، وةزارةتي كشتوكاَل هةية، وةزارةتي زراعةش هةية، ئةترايف تريش هةية كة سةر بة حكومةتي 
هةرَيمن، كَي دةيةوَيت قسة بكاتن، تكاية رةضاوي ئةوة بكةن بة كورتي قسة بكةن، كاك كةمال دةَلَيت 

 .دوو دةقيقة زياترتان نادةمَي، فةرموو تةحديدي وةقت بكة، لةبةر ئةوةي لةسةر داواي ئةو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتيواني لة راثؤرتةكةي هاوبةش دةكةم، ثَيمواية من دةطةِرَيمةوة بؤ ماددةي دوو، لة ماددةي دوو زؤر 
ةنابت تةنها بة يةك قسةي لةسةر كرا، سي و قسور كةس ناوي خؤي نووسي و قسةي لةسةر كرد، ج

كةليمةي نيهايةتت بة هةموو قسةي برادةران هَينا، تةنها نيو كةليمةت ئيزافة كردة سةري، ئةويش ئةوة 
بوو بةس وةزارةتي زراعة، هةموو برادةرانيش كة قةرار دةدةن بة كؤي دةنط ماددةكة قةبول كرا، يةعين 

ةي دوو قسة بكرَيت سي و قسور كةس قسة دةكاتن، بةِراسس ئةطةر لة ماددةي سَيش بة هةمان شَيوةي مادد
دوايَيش بة كؤي دةنط موافةقةي لةسةر دةكرَيت و هيض ئيزافةي بؤ نابَيت، شتَيكي زؤر بَي مانايةو، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قسةي راثؤرتةكة  ئةطةر ئةو موناقةشةية نةكرَينت ناطةية ئةو قةناعةتة، لة ئَيستاوة من ثَيت دةَلَيم ئةطةر
رةئي باشرت بدرَينت، ضةندين دةكةن دةنطي بؤ بدةن، بةاَلم دةبَيت تَير بكرَيتةوةو موناقةشات بكرَيت و 

درا هةندَيك بِرطة بضَيتة ماددةي سَييةم، بةاَلم كة  ئيةك درا كة تةوحيد بكرَيت، رةئيدرا، رة رةئي
ةوة ثَيويست بة جوملةيةك دةكاتن، من ئَيستاش ئةكسةريةت طوتيان وةكو خؤي مبَينَينت، وةكو خؤي ماي

رةئيم وا نيية كة ثَيرفَيكت بووة، بةاَلم كة ديتم ئةغلةبيةت رةئييان واية وةكو خؤي مبَينَيتةوة بةبَي ئةو 
كةليمة ئيزافة كردنة لةنط دةبوو، مةسئووليةتي منيش تةحةمول دةكةم ئةو لةنطةية، بؤية ئةو 

ؤ ئةوةي ئةغلةبي موناقةشاتةكان بطرَيتةوة، ئةطةرنا وا نةبوو بة كةليمةية تةحصيل حاصل بوو ب
كةليمةيةك بَيت، خؤ كةليمةي سحري نيية حةل بكرَينت، بةاَلم ديارة تؤ هةموو موناقةشاتةكان ئاطات لَي 

 .نةبووة، بؤية وا تةسةور دةكةيت، كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومان ساماني ئاذةَل يةكَيكة لة اليةنة طرنطةكاني ساماني كشتوكاَلي، لةو هةشت بِرطةية ناوي نيية، 

الدمل على تطوير الثروة احليوانية من ايث  -2)زيكري نةهَيناوة، ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةيةك بةناوي 
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قار مثال وتوي  احملميات بكا اهتما  بالصحة احليوانية وحتسني نوعية بدض احليوانات ا انتاجية ا ا
 (.الطبيدية والصناعية لتطوير هذه الثروة

باسي هيجرةي موعاكسةتان نةكردووة، يةكَيك لة مةشاكيلةكاني دابةزيين بةرهةمي / بِرطةي دووةم
كشتوكاَلي هيجرةي لة طوند بؤ شار، كةواتة حكومةت دةبَيت زؤر هةنطاوي عةمةلي وةربطرَيت، بؤ ئةوةي 

 .لة رَيطاي تةتوير كردني الدَييةكان و تةقدميي خةدةمات بؤيان، سوثاس( هجرة مداكسةتاجي  )
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال قاسم فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت  من تةبيعي ثشتيواني لة راثؤرتةكةي هاوبةش دةكةم، تةنها يةك زانياري بؤ جةنابي وةزير
تةبيعي بيست ساَل لةمةو ثَيش ( فةراهةم كردني دةزطاي ثاشةكةوت كردني)ماددةي سَييةم بةشي ثَينجةم 

لة ئةَلمانيا لة مةنتيقةي ديسدؤرف وشكةساَلي بووة، ساَلي دواي ئةوة ئيحتيات دروست كردووة لةناو 
ديسدؤرف، ئةطةر بتوانرَيت سةرداني  دَييةك لة سةرووي شاري ديسدؤرفة، دةكةوَيتة بَلَيني مشالي غةربي

ئةوَي بكرَيت ئةوة ببينن هةمووي لة ذَير ئةرزداية لة ئاوي باران و لةوانة ئيحتياتيةكي يةكجار طةورة، 
تةسةور ناكرَيت ضةند دوورو درَيذة يةعين مةنتيقةكة، ئةطةر بتوانرَيت ئيستييتادة لةوة بكرَيت شتَيكي 

 .سوثاسزؤر باشة وةكو ثَيشنيازَيك زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راسس ئَيمة باسي قانونةكة حيمايةي تةمنيةتي ئينتاجي زراعي دةكةيت، ئَيمة دةزانني تةبيعةتي 

ف بووة، لة طوندةكان بوو، ثَيم كوردستان ئينتاجي زراعي زؤربةي ثَيشرت هةموو باسي ريف بووة، لة ئةريا
تةشجيعي بينايةي ئةرياف و ئةوانة، ( تنمية الريف وري  القدرة ا انتاجية)باشة يةعين نوقتةيةكي تايبةت 

توي  )هيجرة كاك جةمال ئيشارةتي ثَيدا ئةوة نوقتةيةك بَيت باشة، نوقتةيةكي تر باسي حيمايةي صحي 
، ئَيستا مونةزةماتي دةولي هةنة، ئيتييتاقات هةنة، لةوةش (باتيةاحلماية الصحية للثروة احليوانية والن
 .ئةطةر بِرطةيةكي تَيدا بَيت باشة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حةمة رةشيد فةرموو
 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةوانة / س بة كؤمةَلَيك توخم هةية، يةكهةندَيك لةو باسانةي كة كران، مةوزوع تةمنيةية، تةمنية ثَيويس
مةسةلةي تةوعية كردن، لةناو هينةكة باسي تةوعية نةكراوة، تةوعيةي جوتياران كة زةرورةيةتَيكي زؤرة، 
هةرضةند وةزارةتي كشتوكاَل بنكةي تةوعيةي تايبةتي رةنطة هةبَيت، بةاَلم دروست كردني بنكةي تةوعية 

داناني ثالني دروست بؤيان كاريطةري هةية، خاَلَيكي تر لةوة كة باس كرا،  بؤ جوتياران و فَير كردنيان و
باسي هيجرة بوو، ئَيمة هيجرةي زؤرة ملَي دةورَيكي زؤري هةبووة لةسةر كؤض كردن و ضؤل كردني 
 دَيهاتةكان و نةمان و فةوتاني بةروبوومةكان، بةتايبةتي ميوة لة شوَينة دوورةكاندا، هَيشتا ئاساري هيجرة
ماوةو هيجرةي موعاكسيش هيضي بؤ نةكراوة، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة كؤنطرةيةك، يان كؤنيترانسَيك 
بطريَيت بؤ مةوزوعي ضؤن موعالةجةي هيجرة دةكةيت؟ ضؤن هيجرةي موعاكس دروست دةكةيت؟ ض 

 .ثالنَيكي بوَيت ئَيمة ئيستييتادةي لَي بكةين
يستيسماري ئةرازي زراعي، ثَيم باشة وةزارةتي كشتوكاَل بة هةر خاَلَيكي تر لةوة مةسةلةي ئيستيسمارة، ئ

شَيوةيةك بَيت ئيتيصال بة هةندَيك سةرمايةداري طةورة بكات، كة ئيستيسماري ئةرازي زراعي بة 
جةماعي بكرَيت، بؤ منوونة يةكَيك لة رةئيسي بانكي دجيلة لة كاك حمةمةد فازمل بيستووة، لة زةماني 

كي فةرةنسي داواي شارةزووري كرد، بة مةرجَيك ئينتاجةكةي يةك بة حةفتا زياد سةددامدا شةريكةية
ي بؤ %50ي بؤ ئةو و لة %50دةكات و داهاتةكةشي ئةطةر بيداتَي ماوةيةك بؤ ئيستيسمار، داهاتةكةشي لة 

َيزو جوتياران بكات، ئةمة كارَيكي طةورة دةكات، دةورَيكي زؤر طةورةي دةبَيت لةسةر تةمنية، لةطةَل ر
 .سوثامسدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال يوسف فةرموو
 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة حةقيقةت من دةمةوَيت خاَلَيك ثَيشنيار بكةم، ئةويش ئةوةية مةكنةنةي زراعيية، لة واَلتي ئَيمة تاكو 

بؤ مةكائيين زراعي نيية، لةبةر ئةوة من ثَيشنياري ئةوة  ئَيستا صونعي مةكائيين زراعي، يان قيتةعي غيار
التسني  بني وزارة السراعة والصناعة لتاجي  املستثمرين للمساهمة يف صن  مكننة )دةكةم وةكو خاَلَيك 

، يةعين واَلتَيكي وةكو ئَيران، ئةوة لة كوردستاني ئَيران دةيان تراكتؤر لة (زراعية وقط  الغيار هلا يف ا اقليم
مانطَيكدا دروست دةكةن، تاكو كةي ئَيمة ثارضةيةكي تراكتؤرمان ثَي دروست نةكرَيت، تا كةي ئَيمة 
ئيسترياد بكةين، تا كةي ببَيت بة عبئَيكي طران؟ ثَيمواية ئةطةر ئَيمة تةشجيعي موستةمسري بكةين بؤ 

 .ش بَيتقيتةعي غياري زراعي دروست بكرَيت لة واَلتي ئَيمة رةنطة موساهمة بكات و با
بة حةقيقةت وشكةساَلي كارةساتَيكة ئةمِرؤ لة واَلتي ئَيمةو لة زؤر واَلتاني دنيا، دةكرَيت / نوقتةي دووةم

ئةوة موعالةجة بكرَيت، لة كوردستان رووباري زؤرمان هةية، بوحةيراتي تةبيعي دروست بكرَيت، هةر لة 
لة واَلتي ئَيمة مبَينَيت، لةبةر ئةوة من مةجراي رووبارةكان بوحةيراتي تةبيعي بكرَيت و خةزني ئاو 
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ثَيشنياري ئةوة دةكةم، موساهةمة بكرَيت كو سدودي تورابي دروست بكرَيت وةكو كاك حمةمةد فةرةج 
باسي كرد ثَيش ئَيستا، بوحةيراتي تةبيعيش لة واَلتي ئَيمة دروست بكرَيت، كة ئةمة ببَيتة خةزَينةك لة 

 .كةين لة وشكةساَلي، زؤر سوثاسواَلتي ئَيمة ئيستييتادةشي لَي ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جوتيار فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةمة بةشي زؤري لةناو ئاماجنةكاندا جَيي دةبَيتةوة، ئاماجنةكاني وةزارةتن بةِراسس هةندَيكيشيان 
رَين، نةك بكرَينة بِرطةو ئةوانة، بةاَلم من ثَيشنيار دةكةم بةِراسس ماددةيةك دةكرا بة رَينمايي عيالج بك

زياد بكرَيت بةشي زؤري ئةرزي كشتوكاَلي ئةم واَلتةي ئَيمة لةناو ثرؤذةو مةشاريعي نيشتةجَي بوون و 
ا نةدان بة هيض ئةوانة شاراونةتةوة، ئةوة زةرةرَيكي زؤر لة بواري كشتوكاَل دةدات، من ثَيشنيار دةكةم رَيط

ثرؤذةيةكي نيشتةجَي بوون، يان هةر ثرؤذةيةكي تر لةسةر زةوي كشتوكاَلي بكرَيت، مةطةر لة حاَلةتي زؤر 
 .زةروريدا نةبَيت، ئةوة يةك

بِرطةيةكي تر زياد بكرَيت، برادةران قسةيان لةسةر ئةوة كرد ضؤل كردني طوندةكان، يةك لة طرفت و 
توكاَلي دروست دةكات، ئةوة قسةيةكي راستة هةماهةنطي و هاوكاري مةشاكيل بؤ بةرهةمهَيناني كش

وةزارةتي كشتوكاَل لةطةَل ئةو وةزارةتانةي كة ثالنيان هةية بؤ ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان، بةِراسس 
وةزارةتي كشتوكاَل رةئي هةبَيت لة ض مةنتيقةيةك، لة ض طوندَيك ثرؤذةي ئاوةدانكردنةوة بؤ رَيطاوبان و 

ردنةوةي نةخؤشخانةو مةكتةب و بنكةي تةندروسس، يان هةر بوارَيكي تري ئاوةدانكردنةوة، ضونكة بؤ ك
هةندَيك جَيطا بةِراسس زؤر ئيهتيمامي ثَي بدرَيت هةم بواري كشتوكاَلةكةي باشة، هةم خةَلك بواري 

بواري كشتوكاَل  بةرهةمهَيناني كشتوكاَل لة دةوري تةئسريي زؤريان هةية، رةنطة لة هةندَيك ناوضة
ئةوةندة بةرهةمي نةبَيت، راستة هةموو كةس ثَيويسس بة خزمةتطوزاري و ثَيويستة خزمةت بطاتة 
هةموو كةس، بةاَلم لة بواري كشتوكاَلي بؤ ئةوةي بتوانني خزمةتَيك بؤ وةبةرهةمهَيناني كشتوكاَل بكةين 

هاوكاري وةزارةتي كشتوكاَل لةطةَل  و بواري بةرهةمهَينان لة كشتوكاَل زياد بكرَيت هةماهةنطي و
 .وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار لة بواري ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان ثرؤذةيان هةيةو هاوكاري بكرَين، سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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َيوة دةكةم بةناوي خؤم و براي بةِرَيزم كاك ئةرسةالن كة بة يةكةوة سةرةتا ئةو رةئيةي كة من باسي ل
بامسان لةوة كردووة، لة ماددةي سَييةم بِرطةي شةش باس لة رَيطاي قةرزو ئاسانكاري بانكةوة دةكات، ئَيمة 

زؤر  واي دةبينني كة مةبةست لَيرة ئةوة لة بانكي زراعي و سليتةي زراعي بَيت، بؤية ثَيمان باش بوو، ئةوة
بة ئاشكراترو روونرت بنووسرَيت، بؤ ئةوةي روونرت بَيت، باس لةوة دةكات دةَلَيت لة رَيطاي قةرزو ئاسانكاري 
بانكةوة بةشداري لة ثَيكةوةناني سةرمايةي ثرؤذة كشتوكاَليةكاندا بكةن، بؤ بةرهةمهَينة نيشتمانييةكان، 

 .اعي، زؤر سوثاسواتا دامةزراندني بانكي كشتوكاَلي و ثَيداني سليتةي زر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيار دةكةين بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ ماددةكة ئةويش باس لة هةماهةنطي كردن لةطةَل وةزارةتي 

 .كة زياتر كشتوكاَلنيخوَيندني بااَل بؤ كردنةوةي كؤليذي كشتوكاَل لةو شوَينانةي 
حكومةتي هةرَيم هةوَل بدات كَيشةكاني زةوي لةو ناوضانةدا ضارةسةر بكات، كة زؤرترين / خاَلي دووةم

 .كَيشةي تَيداية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و رةئي كاك جوتيارو كاك زاناش كة ثَيشرت باسي كرد، يةكَيك لة مةترسيةكان لةسةر منيش رةئيم وةك

 .بةروبوومي كشتوكاَلي قانوني ئيتيتاية
جةنابي سةرؤك، جيهاتي موختةص ( على اجلهات املتتصة)من ثَيمواية لة ماددةي سَي كة دةَلَيت / دوو

تةوة، لَيرة ثَيمواية دةبَيت وازترت بَيت بَلَيني قيتاعي خاصيش دةطرَيتةوة، لةوانةية هةتا جوتياريش بطرَي
 (.على اجلهات الرمسية املتتصة)ياخود ( على اجلهات احلكومية املتتصة)

 على الدمل)لة بِرطة ضوار ثَيمواية نة موساهةمةو، نة ئةوةي ليذنةي هاوبةش ثَيشنياريان كردووة / سَي
مَيك لةسةري، ثَيشنياريش دةكةم جةفافيش زياد ، يةعين بيكةينة ئيلتيزا(تدويض)بطوترَيت ( تدويض

بكرَيت، لةبةر ئةوةي جةفاف دياردةية، دياردةيةكي سروشتيية، نة كواريسةو ثَيمواية قةوةتي قاهريةش 
لةسةري تةتبيق نابَيت، بؤية ئةطةر ئةوةش زياد بكةن، كاك كةرميش داواي ئةوةي لَي كردم كة باسي ئةو 

سةبةبةكة ضية؟ يةعين بؤضي ئةو ( ااء املتازن املربدة واجملمدة يف ا اقليمتاجي  ان -3)خاَلةش بكرَيت 
 .سوثاس( حلفظ املنتوجات)مةخازنةو يةعين بطوترَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شةوقي فةرموو
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اَلم تةئكيدي دةكةمةوة بؤ ئةوةي ثَيش ئةوةي لَي بطرم، هةتا رةنطة هةندَيك لة شتةكان ئاماذةي ثَي كرا، بة

توعية املواطنني لاراء املنتوجات )نةَلَيي تةنيا يةك كةس باسي كرد، كاك حةمة رةشيد باسي ئةوةي كرد 
ئةوة شتَيكي باشة وةزارةت ئةو ئةركة بطرَيتة ئةستؤ، سةبارةت بة خاَلَيكي ديكة وةكو سارا خان ( احمللية
ي ثَي كرد نةك كردنةوةي كؤليذ، ئةو ئيمكانيةتة لةبةر دةستدا نيية، من ثَيمواية وةزارةت طرنطي ئاماذة

 .بدات بة لَيكؤَلينةوة كشتوكاَليةكان، كة لة اليةن خةَلكي موختةص ثَيشكةش دةكرَيت
عين با من ثَيمواية موساهةمة نةبَيت، ية( املساهمة يف تأمني املستلسمات)سةبارةت بة فةقةرةي يةكةم 

شتةكة نةبَيتة ئيختياري، بكرَيتة تةوفري نةك وةكو ئةوةي كاك جةماليش ئاماذةي ثَي كرد كة ئَيمة 
مةشاريعي صناعي دروست بكةين وةكو ئةوةي لة واَلتاني تر، ثَيمواية ئةو ئيمكانيةتة نيية، بةاَلم ئَيمة 

وادانة بكات لة رَيطةي عةقد كردن دةتوانني يةعين وةزارةت بةو ئةركة هةَلبستَيت كة تةوفريي ئةو مة
 .لةطةَل شةريكةكان، كة ضؤن وةزارةت بةو ئةركة هةَلبستَيت، من ثَيم شتَيكي باشة

تاجي  وانااء )كي بؤ زياد بكرَيت (و)من ثَيمواية ( تاجي  انااء املتازن)سةبارةت بة فةقةرةي سَييةم 
ةو دةورو تةئسرييةي نةبَيت، بةاَلم ئةطةر ، يةعين هةر تةشجيع مومكينة ئةو هاندانةي هيض ئ(املتازن
ئةوة ئةركَيكيش دةطرَيتة ئةستؤ، كة ثَيويستة بؤ ئةوةي خةَلكي تريش تةشجيع بَينت بؤ ( وانااء)بَلَيني 

 .ئةو كارةو، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
كشتوكاَل لة ضاندنةوة تا ئينتاج ثَيويسس بة ئيشراف هةية، ئَيمة لة ماددةي دوو باسي ئةوةمان كرد 

تدويض اصحاب )خاوةني ئةرزو فةالح و موزارع، لةو ماددةيةش باسي ئةوة كراوة لة كاتي تةعويز، دةَلَي 
تدني املوظفني السراعني كماريني على )بةاَلم لة خاَلي هةشت دةَلَيت ( املسروعات وذوي املااري  السراعية

تةنها مةشاريعي زراعي نووسيووة، يةعين اليةنةكاني ديكةي باس نةكراوة، من ( املااري  السراعية
ثَيشنياري ئةوة دةكةم باسي اليةنةكاني ديكة بكرَيت، ئةوانةي ئةرزيان هةية، ئةوانةي ئيشراف لةسةر 

 .هةموو حقولي زراعي دةكةن، زؤر سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك عيزةدين فةرموو
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة تةوحيدي هةردوو ماددةكة وابزامن قانون طشس قانوني يةك وةحدةية، ماناي ئةوة نيية 

ز نابَيت هيض ماناي تيا نيية، ماددةي يةكةم ئان دووةم، لة جياتي يةك بَيت ئةوة تةنيتيز دةبَيت، ئان تةنيتي
 .ئةطةر قانونةكة طشت تةنيتيز بَيت ئةوة بة ئةركي خؤي را دةبَيت، ئةوة يةك

نةك بةس تةشجيع، ( واملساهمة يف انااء املتازن)ثَيمواية زياد بكرَيت ( تشجيع)خاَلي سَييةم / دووةم
 .، يةعين موساهةمةش تيا بكرَيتتةشجيع بةشي بة ئافةرين بة ضي؟ بة ماددة، بة ئاليات، بة شتَيكي تر

نةك موساهةمة تةعويز، ( املساهمة يف تدويض)ئةويرت خاَلي ضوارةم كة كاك سةردارو برادةران باسيان كرد 
هةروةها حااَلتي جةفاف، ( مةشاريعي زراعي....... يةعين هةر رةئسةن تةعويزي ئةسحابي مةزروعات و 

 .ي جةفافيش ذي ئيزافة بكرَيتضونكة حااَلتي جةفاف كةوارس نيية، حااَلت
خاَلي شةشةم باسي ئيستيسمار دةكات كة قةرزو تةسهيالتي مةسةرةيف بدةييَن، ئان بِرطةيةكي تر زياد 

( تفديل املصرف السراعي لدعم الفالح عن طري  السلف السراعية)بكرَيت، ئان ذي لةم خاَلةدا زياد بكرَيت 
 .ئةوةش زؤر زةروريية
 .، زؤر سوثاس(تدني املوظفني ويتح دورات تأهيلية للفالاني)رادةرَي خاَلي هةشتةم وةكو ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا موحسن فةرموو
 :بةِرَيز حمسن علي اكرب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 من ثَيم باشة لةم ماددةية كة شس زؤر باشي تيا هاتووة، دوو خاَلي تر زياد بكرَيت، يةكَيكيان ثةيوةندي
هةبَيت بة رَيطةي هاتوضؤ كردن، يةعين شةبةكاتي مواصةاَلت بؤ ئةوانة، ضونكة واقيعي زراعي واَلتي ئَيمة 
ديارة لةبةر كؤمةَلَيك ئةسباب دواكةوتووة، يةكَيك لةو سةبةبانة رةنطة ئيستيقراريشي ثَيوة بةند بَيت، 

سةلةي تةسويق ثةيوةندي بة رَيطاوبانةوة نةبووني رَيطاوبانة بؤ ئةو شوَينانةي كة شوَيين كشتوكاَلني، مة
هةية، كة تؤ بازاِري بؤ بدؤزيتةوة ئةطةر دوور بَيت لة مةراكيزي بازاِرةكان نةتوانَيت بة ئاساني 
بةروبوومةكاني خؤي بطةيةنَيتة ئةو شوَينانة، من ثَيمواية ئةو قازاجنةي لَي نةكات كة مبَينَيتةوةو كاري 

ئةوة بازاِر بةس تةنيا بازاِري مةحةلي كوردستاني خؤمان نيية، حةق واية زراعي و ئةوانة بكات، لةبةر 
يةعين بازاِر بدؤزرَيتةوة بةرةو خوارووي عَيراق و ناوةِراسس عَيراقيش، ئةوةش ثَيويسس بة تؤِرَيك لة 

 .تؤِرةكاني طواستنةوة هةية
بةرهةمي كشتوكاَلي ئةطةر ئةو  مةسةلةي ثيشةسازي تةواوكةر، كة صناعةتي تةكميلي ثَي دةَلَين/ دووةم

صناعةتةي لةطةَلدا نةبَيت، زؤر جار هةندَيك بةرهةم هةية هةروةها دةمَينَيتةوة بةبَي ئةوةي ئيستييتادةي 
لَي بكةن و فةالح زةرةري لَي دةكات، لة بابةتي مةسةلةن مةعمةلي رؤن، ياخود هي دؤشاو، يان موعةلةبات 

ة حكومةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بايةخ بةو بوارةش بدةن، بؤ كؤمةَلَيك لةم شتانة هةية، حةق واي
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صناعةتي تةكميلي كة يارمةتي دةرة بؤ مةسةلةي مانةوةي فةالح و ئيش كردني و بةروبووم ثَيش خبات، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيالس خان فةرموو
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
من ضةند تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددةي سَي، سةرةتاي دةست ثَي كردني ماددةكة دةَلَيت ثَيويستة لةسةر 
اليةنة تايبةمتةندةكان لة هةرَيمدا، من ثَيشنيار دةكةم ئةو اليةنانة دةست نيشان بكرَيت، ضونكة ئةمة 

جَي بكةن، هةر لةبةر ئةوة دةست نيشان ياساية دةردةضَيت و ئةو اليةنانة كَين كة ئةم ياساية جَي بة
 .بكرَيت اليةنةكان رةنطة باشرت بَيت

دنةدان يان طاَلداني )هةرضةند يةك، دوو ئةندامي بةِرَيز ئيشارةتيان ثَيدا، خاَلي سَييةم / دووةم
كَي دنةي بات و كَي جَي بةجَيي بكات؟ ( دامةزراندني عةمباركةري ساردكةرو سةهؤَلبةست لة هةرَيمدا

ؤية ثَيويستة ئةوة بَلَي ثَيويستة هةست بة دروست كردني عةمباري ساردكةرو سةهؤلبةسس، يةعين ببَيت ب
بة ئةمرَيكي ئيجباري، نةك هاندان، ضونكة ثار لة نةبووني عةمباري ساردكةر لة سلَيماني مريشك برا 

وة سلَيماني خراث ببوو، هةر بووة موسَل لةم هاتوضؤ كردنة لة طةِرانةوةي ئةو عةدةدة مريشكة كة طةِراية
بةو خراث بوونةش طةيشتة سلَيماني و كةوتة ناو بازاِرو لَيي فرؤشراو، ئةوة زياني لَي دةكةوَيتةوة، من ثَيم 
باشة عةمباري تريش، يةعين نةك هةر ساردكةرو سةهؤلبةست، عةمبار بؤ دانةوَيَلةو ئةوانة دانةوَيلةي 

لة سلَيمانيية، سايلؤيةكي زؤر طةورةية ماوةيةكي زؤرة لة كار وشكةش وةكو سايلؤ، ئَيستا سايلؤيةك 
كةوتووة، رةنطة ئةوة ثةيوةندي بة وةزارةتي تيجارةوة هةبَيت، بةاَلم ثَيويست دةكات ئةو سايلؤو 

 .عةمبارانةش تةعمري بكرَيت، يان هي تازة دروست بكرَيت
، ماددةي سَي خبرَيتة ثَيش ماددةي دووةوة، ثشتيواني ئاَلوطؤِر كردني ماددةي دوو و سَي/ خاَلي سَييةميش

لةبةر ئةوةي حكومةت، يان ئةو اليةنة ثةيوةندارةي كة باس دةكرَيت دةبَيت ئةو هةنطاوي يةكةم بنَيت، 
 .ئينجا جوتيار هةنطاوي دووةم بنَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة خاَلةكاني ماددةي سَي كرد، تةنيا هةندَيك زؤر سوثاس، ئةوانةي قسةيان كرد زؤربةيان ثشتطرييان 
الدمل )لَيرة نووسراوة ( املساهمة يف تدويض)كةليمات هةية لةسةر مةسةلةن رةنطة ئةسَلةكة باشرت بَيت 

ئيلتيزامي تَيدا نيية، موساهةمة ئيلتيزامي تَيدا هةية، موساهةمة باشرتة لة ( العمل)، (على تدويض
وايَي دةَلَي ثَيم نةكرا، بةاَلم موساهةمة ئيلزامة بؤ بةشَيك، زؤر ثَيشنياري عةمةل، عةمةل كار دةكةيت، د

تازة هاتنة ثَيش كة ئيزافة بكرَينت، يةك لةو ثَيشنيارانة ئةركي اليةني ثةيوةنديداري حكومةت تةوعيةي 
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يسماري جوتياران بكات، ثَيشنيارَيكي بة هةندة دةخيةمة بةردةم جةنابي وةزيرو هةردوو ليذنةكة، ئيست
ئةرازي زراعي ثَيشنيارَيك هاتؤتة ثَيش دةَلَي خبرَيتة ناو ئةوةكة تةشجيعي ئيستيسمارو ئةوةي كاك جةمال 
باسي كرد، داناني سدودي تورابي و بوحةيراتي تةبيعي كاري باشن خبرَيتة سةر ئةركي حكومةت، بؤ 

سوثاس، وةَلاَل ئةوانةي قسةيان  ئةوةي هةم وشكةساَلي عيالج دةكاتن، هةم تةتويري زراعة دةكاتن، زؤر
كرد زؤربةيان ثشتطرييان لة خاَلةكاني ماددةي سَي كرد، تةنيا هةندَيك كةليمات هةية لةسةري مةسةلةن، 

، عةمةلي تَيدا نيية (الدمل على تدويض)لَيرة نووسراوة ( املساهمة يف تدويض)رةنطة ئةسَلةكة باشرت بَينت 
ةسةر تةعويزو ئةوانة، موساهةمة باشرتة لة عةمةل، عةمةل كار دةكةيت موساهةمة ئيلتيزامي تَيدا هةية ل

دوايَي دةَلَيي هني نةكرا، بةاَلم موساهةمة ئيلتيزامة بؤ بةشَيك، زؤر ثَيشنياري تر كرا كة ئيزافة بكرَينت، 
رَيكي يةك لةو ثَيشنيارانة، ئةركي اليةني ثةيوةنديداري حكومةت تةوعيةي جوتياران بكات، ئةوة ثَيشنيا

بة هةندة دةخيةمة بةردةم جةنابي وةزيرو هةردوو ليذنةكة، ئيستيسماري ئةرزي زراعي ثَيشنيار دةكات 
دةيةوَيت خبرَيتة ناو ئةوةكة، تةشجيعي ئيستيسمار، ئةوةي كاك جةمال باسي كرد، داناني سدودي تورابي 

ئةم وشكة ساَلي عيالج دةكاتن،  بؤ بوحةيراتي تةبيعي كاري باشن خبرَيتة سةر ئةركي حكومةت، بؤ ئةوةي
هةم تةتويري زراعة دةكاتن، زؤر زياتر لة ضةند ئةندامَيك باسيان لة بووذاندنةوةى الدَي كرا و ثشتطريي 
كردن لة طةِراندنةوةى خةَلك بؤ الدَي، ئةمة خاَلَيكي طرنطة، ئةطةر بكرَي بةتةنيا جَيي بكرَيتةوة لَيرة 

كاركردن بؤ بووذاندنةوةى الدَي و : ةى ثَيكرد و صيغةيةكم نووسيوةلةبةر ئةوةى دوو، سَي كةس ئاماذ
ثشتطريي كردني طةِراندنةوةى خةَلك بؤ الدَييةكان لة جوتيار و فةالح لة شارةوة بؤ الدَي بة ثَيي 
سياسةتَيكي سرتاتيذي بة هاوكارى لةطةَل وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار، ئةمة لة هةموو وآلتَيكدا هةية، 

موو وآلتَيك جطة لة ئةوةى وآلتي ئَيمة، جطة لة هيجرةى تةبيعي خؤي هةموو دَيهامتان وَيران ضونكة هة
دوو عاميلي طةورة هةية الدَيي : كراية بة زؤر خةَلك هَينراوةتة شارةكان بؤ ئةوةى دَيهامتان ضؤَل بووة، دوو

ووة و َيراني كردووة، ئةوي ئَيمةى ضؤَل كردووة، يةكَيكيان سياسةتي حكومةتي بووة كة الدَيي نةهَيشت
تريش بة حوكمي هةر تةبيعةتي موجتةمةعاتي رؤذهةآلتي ناوةِراست هيجرة لة الدَيوة بؤ شار هةية، جا 
لةبةر ئةوة وةكو بةرنامة زؤر زةروورية خاَلَيكي تايبةت هةبَي لة هينةكة لة بؤ تةشجيعي ئةوةش تةبعةن 

ةدان كردنةوة بةو ئيعتيبارة هةر ئةوةندةنية تؤ بة فةالح بَلَيي بة تةنيا ناكرَي، دةبَي لةطةَل وةزارةتي ئاو
وةرة ئةوة ثارةت دةدةمَي بضؤ بؤ دَييةكةي خؤت، دةبَي مةكتةبي هةبَي دةبَي جَيطاي باشي هةبَي خانووي 
هةبَي و هاريكاري بكرَيت، تةنيا وةزارةتي كشتوكاَل ناتوانَي بةوة هةستَيت طرنطيدان بة كردنةوةى خولي 

يبةت و ئةوانةى ناو و هةَلساني وةزارةتي كشتوكاَل بة ئةوةى كة كاك شَيردَل ئاماذةى ثَيكرد، ئيشراف تا
لةسةر هةموو حقولي زراعي و تةوسيعيشي، ئةوانة دةخيةمة بةردةم جةنابي وةزير  و هةردوو لَيذنةكة، 

اوة تةنيا يةك دوو خاَل نةبَيت، ئةطةر نا خودي ماددةكة كة هاتووة لة اليةن لَيذنةى ياسايي ثشتطريي لَيكر
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز
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 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
علاى اجلهاات الرمسياة او     :جةنابي كاك سةردار ئيشارةتي بـة نوقتـةكى زؤر مـوهيمي دا بـة رةئـي مـن دةَلـيَ       

ئـةوة شـتةكي باشـة، ئةطـةر ئةنـداماني       لة بيدايةتي ماددةكـة ئيزافـة بكرَيـت، وا بـزامن    احلكومية املتتصة ، 
 .ثةرلةمان رايان لةسةر بَي

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
  .كاك سةردار فةرقي ضية بؤمان تةوزيح بكةعلى اجلهات الرمسية او احلكومية املتتصة، 

 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة و قيتاعي خاصيش دةطرَيتةوة، فـةالحيش دةطرَيتـةوة، ئَيمـة    اجلهات املختصة ، فراوانة هةمووي دةطرَي
 .لَيرة مةبةستمان ئةوة نية لةسةرةوة ئةركةكاني فةالح هاتية لرية بةس جيهاتي حكومية، سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بنووسة اجلهات احلكومية املختصة، جةنابي وةزير رةئيت ضية؟
 :شتوكاَلوةزيري ك/ طي بةرَيز عبدالعزيز 

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةقصـةدا مـة علـى اجلهــات املختصـة يف االقلـيم، نــةخري جيهـاتي تـريش دةطرَيتــةوة، غورفـةت تيجـارة، خــؤ          
موئةسةسةيةكي حكومي نية ، بةآلم عوزوة لة لَيذنةى ئيقتيصادي لةطةَل ئَيمة ئيش دةكـات و تةنسـيقيش   

ورى مـن وا باشـرتة جيهـاتي موختةصـة لـة ئيقلـيم هـةموو        دةكات، جةمعياتي فةالحني و نيقابات بة تةصة
 .جيهاتَيك دةطرَيتةوة
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

روونكرنةوةي جةنابي وةزير مةنتيقي زؤر تَيداية منـيش تةئيـدي دةكـةم، رةنطـة اليـةني دةرةوةشـي تَيـدا        
و حكـوميش نيـة و    هةبَيت و هاوكارى بكات و ميزانية تـةرخان بكـات، ئـةويش جيهـاتي موختـةص دةبَيـت      

رةمسيش نيـة، كةواتـة صـيغة ئةصـَليةكة باشـرتة، جهـات املختصـة باشـرتة، ئـةو ثَيشـنيارانةى كـة كـران مـن              
خوآلصةم كرد، ض ثَيشنيارَيكي تـرم لـة بـري كـردووة تيكـرار كرابـَي نـةك يـةك كـةس كـردبَيس؟ رَيطـا وبـان             

ئـةوةش ثشـتطريي   تساهيل وصاول املاسارعني،    انااء و تطاوير الطارق و املواصاالت ل   نووسيمة، بةآلم نةمطوت، 
و تطااوير الطاارق و  وزارة التتطااي كردنــة لةطــةَل وةزارةتــي تــةختيت، لَيــرة وامــان نووســيوة التعــاون مــع 

 .ئةوة ئاماذةيان ثَيكردووة ، ئيهتيمام دان بة رَيطا و بان، بةَلَي جةنابي وةزيراملواصالت ، 
 :وةزيري كشتوكاَل/ طي  بةرَيز عبدالعزيز

 .ةرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

من تةصةور دةكةم ئةمة مةسةلةى ئاوةدان كردنةوةى طوند و مةسةلةي رَيطاوبـان ئـةوة مةسـائيلي تـابيعي     
وةتةنية و زؤر وةزارةت دةطرَيتةوة و خاصةتةن وةزارةتي ئيعمار، من تةصةور دةكةم ئةمة تةخةصوصَيكي 
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، مةفروزة ئةطةر تَيكةآلو بكةين بـا وةزيرةكـاني تـريش    تايبةتية ئَيمة با تَيكةآلوى هةموو وةزارةت نةكةين
 .لَيرة بن و ئَيمة موناقةشةى دةكةين، بة تةصةورى من ئةوة كييتايةتة

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة،       ــديتان لةطــةَل هــةموو وةزارةتــةكان هةي ــي تــةختيت ثةيوةن ــوة وةكــو وةزارةت ــةوة دايــة ئَي مةقصــةدت ل
ــة   ــةو وةزارةتةي ــةختيت ئ ــي ت ــةت و      وةزارةت ــةردةم حكوم ــة ب ــةكان دةخات ــةموو وةزارةت ــة ثَيداويســس ه ك

بةرنامةي بؤ دادةنَيت، لَيرة كة دةَلَيني هاوكاري كردن لةطةَل وةزارةتي تةختيت، ضونكة وةزارةتي تةختيت 
بـاني  دَيتة الي جةنابتان لة زميين داواكاري ئَيوة بؤ ثَينج سـاَلي داهـاتوو، بـؤ دة سـاَلي داهـاتوو دةَلـَين رَيطاو      

ــة،        ــان نيي ــا رَيطاي ــؤ ئةوانــة فــالن جَيطــاو فــالن جَيط الدَي زةعييتــة ثَيويســت دةكــاتن و تةشــجيعي زراعــة ب
مةزورعاتيان ناطاتن، بةروبوومي فالن شاخ ناطاتن، لةبةر ئةوةي هيض سةيارةي ثَيدا ناضَينت، مةقصةد لةوة 

هةيـة مةسـةلةن سـَيوي هةيـة، يـان      داية، ئـةوةي كـة بـاس كـرا مةبةسـتيان لـةوة دابـوو، ضـونكة زؤر جَيطـا          
ئينتاجي هةية، بةاَلم رَيطاي نيية، بؤطـةن دةبـَينت كـةَلكي نـامَينَينت، لةبـةر ئـةوةي رَيطاوبـاني نييـة ئاسـان          
نيية بَينت، ئةطةر ئةو خااَلنةي كة ئاماذةم ثَي كرد لةاليةن ئةنداماني ثةرلـةمان هـةموو شـس كـاري باشـن،      

الدمال علاى   / )ئـةويش بـةَلَي، ئـةو ضـوارةم    ( الصناعة التكميليـة )هةمة، بةَلَي ئةو هينةكة بيطةِرَينةوة موسا
بيطةِرَينةوة ئةسَلي ثرؤذةي حكومةت باشةو راسترتة، ضـوارةمةكة  ( املساهمة على تدويض)، نةخَير (تدويض

ان لة الي موساهةمةكة راسترتة لة عةمةل، كةواتة ئةو ماددةية بةو طؤِرانكاريانةو ثَيشنيارانةي كة قبوَل كر
جةنابي وةزيرو ثشتطريي كران لةاليةن هةردوو ليذنةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز    
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنـط وةرطـريا، ئـةجمارة    

 .بؤ نةدةيت مادام ئيعتريازت كرد، فةرموو تؤَلةمان كردةوة كاك ئيسماعيل، بةاَلم دةبواية تؤ دةنطي
 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من طلةييم لة ليذنةي ياسايي هةية، دةبواية ئةوان ثرسَيك بة ليذنةي كشتوكاَل بكةن، ئةطةر 

ة لةوَيش موشتةرةكة، مادام خاَلي يةكةم وةزارةتةكةيان تَيخست، ضونكة وةزارةتي تةختيت لةوَي موشارةك
 .هةر دةبواية بة هةمووي ماددةي دوو و ماددةي سَي ببَيتة يةك ماددةو، سوثاس

 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة هةرضةندة رؤيي و دةنطمان بؤدا، بةاَلم كاك بةَلَين لَيرة دانيشتووة رةئي دةداتن زؤر فةرقي هةية، 
عيل ئيعتريازي طرت، ئةو كةليمةية زؤر زؤر زةروري بوو، ضونكة ئةوةي ماددةي دووة هةرضةند كاك ئيسما

ضةند خاَلَيك هةبوو ئةركي وةزارةتي زراعة بوو، بةاَلم ثةيوةندي هةبوو ئةركي هاوواَلتيش بووة، ئةركي 
فةالحيش بوو، ئةو كةليمةي لةوَي ئيزافة كرا، بؤ ئةوةي لَيرةدا ئةركةكاني هةموو حكومةتة، خةَلكي 

لَيرة فةرقي هةية، ببوورة بؤ ( اجلهات املختصة)ةيوةنديان بة رزاعةوة هةية، بؤية دةَلَيني تريشة كة ث
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ماددةي دواتر تكاية، ئَيستا ثَيويست دةكات بيخةينة دةنطدان، كاكة ثَيويست بة دةنطدان ناكات، ئةوة 
 .موافيقةو جةنابي وةزيري موافقة دةخيةينة دوو و سَي و ئةوانة، بةَلَيي كاك رةشاد

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية ئةسَلةن زيادة بة كاملي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةنطمان بؤدا كاكة، ضؤن زيادة؟ لوبي قانونةكةية، ئةسَلي قانونةكةية، كاكة دةخيةمة دةنطدانةوة، ماددةي 
َيتة جَيطاي ماددةي سَي، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز سَي بضَيتة جَيطاي ماددةي دوو، ماددةي دووش ب

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، 
 .دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ بةياني، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني تا سبةي سةعات يازدة

 

 
            

 
                                                                                                                                                                   

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر   

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي      تسكر  
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 ( 25)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\6رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/5/1002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــَي رؤذيي ســةر ل ــةوتي  شــةممة س ــتمانيي    5/5/8002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 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 (15)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
بــةم  دا 5/5/8002ي ثَيشــنيوةِرؤي رؤذي ســَي رَيكــةوتي (11)دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كــات ي خــولي (13)

 :شَيوةية بَيت

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ياساي ثاراسنت و ثةرةثَيداني بةرهةمي كشتوكاَلي بةردةوام بوون لةسةر —1
 .ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةلة هةرَيمي كوردستان، كة لة اليةن ئةجن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي خواي طةورةو ميهرةبانبةناو

دانيشتنةكةمان دةست ثَى دةكةين بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كار، خوىل بةناوي طةلي كوردستانةوة، 
 5/5لة  15، خوىل طرَيدانى يةكةم ذمارةى دانيشتنى 8002دووةمى هةَلبذاردنى ساَلى سَييةمى لة 

وطؤ كردنى ياساى ثاراسنت و ثةرةثَيدانى ، بةرنامةى كار بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو و طيتت 8002/
بةرهةمى كشتوكاَلى لة هةرَيمى كوردستان كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، زؤر 
بةخَيرهاتنى عبدالعزيز تةيب وةزيرى كشتوكاَل دةكةم، هةروةها كاك سعد وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى 

داوا لة ليذنةى ياسايى و كشتوكاَل دةكةم بَين لَيرة لةشوَينى  ثةرلةمان دةكةين، بةخَيربَين سةرضاوان،
ةوة دةست ثَى دةكةين، بةآلم ئةطةر (7)ماددةمان تةواو كرد، ئةمِرؤ لة ماددةى   3خؤيان دابنيشن، دوَينَى 

ئيجازةم بدةن رةخنةيةك لة خؤمان و رةخنةيةكيش لة ئَيوةى بةرَيز دةطرم، ئةوةش بة عام ئةو رةخنةية 
لة ئسلوبى ئيدارةى جةلسات، لة موناقةشاتةكان لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة رةخنة هةية، وةكو  هةية

طومتان رةخنةى بةجَى دةبَيت ِرةضاوى بكةين و قةبوَليشى بكةين، من لةاليةن خؤمةوة ئةطةر رةخنةكان 
كةن، بة ماناى ئةوةى كة ئاراستةى من بكرَيت قةبوَلى دةكةم، ئةطةر ئاراستةى ئَيوةش بكرَيت قةبوَلى ب

هةوَل بدةين تيكرارى نةكةينةوة، ئةوةشى لة ئيدارةى جةلساتة، بة من دةَلَين زؤر مرونةمت هةية، ِرَيطا 
دةدةم كة قسة تيكرار بَيتةوة، ِرَيطا دةدةم بة تةجاوزى كات، ِراستة دةتوامن دييتاع لةوة بكةم، ضونكة ئةطةر 

ن و رؤذنامةكان دةلَََين سةرؤكايةتى ِرَيطاى ثَى نةداين، مةسةلةكة ئةو ِرَيطاية نةدةم لة تةلةفزيؤنةكا
مةسةلةيةكى زؤر طرنطة بة دوو دةقيقة ناتوانني تةعبري لة رةئى خؤمان بكةين، ئةو رةخنانةش لة 
جةريدةكان دا دةبَيتة مانشَيت كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِرَيطاى نةدا قسة بكةين، ئةطةر ِرَيطاشتان ثَى 

ةلةل دةكةوَيتة ناو جةلسةو كاتَيكى زؤر بةهةدةر دةِروات، ضونكة قسةكان زؤرى تيكرارة، جا بدةين خ
باشرتين شت ئةوةية لة هةمواركرنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان دا هةندَيك شتى تازة بَينني، بؤ ئةوةى 

ئةوكاتةى ثةيِرةوى ناوخؤ هةم ئَيمة ئيلتيزامى ثَيوة بكةين و هةم ئَيوةش ئيلتيزامى ثَيوة بكةن، تا دةطاتة 
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زياتر سيستةمَيك دادةنَيت بؤ ئيدارةكردنى جةلسات، ئةوةى كة ئةو تةسرتاتانةى داوة ثَى دةكةنَيت و 
دةزانَيت مةبةستم ئةوة، هةر جةنابت نيت زؤرى تريش هةن، جا من بة حةقيقةت جوامب ئةوة بووة كة 

وةكو سةرؤكى ثةرلةمان و جَيطرةكةى و  ئةندامى ثةرلةمان فةرمانبةر نية، ئةندامى ثةرلةمان،
سكرتَيرةكةى هةمان حقوق و حةسانةى هةية، هةمان رَيزى هةية، هةروةها هةمان كةسة كة طةل دةنطى 
ثَى داوة، بؤية رةئيس و مةرئوس نني، تاوةكو مودير عامَيك بَيت و بةدَلم نةبَيت ثَيى بَلَيم بِرؤ ماَلى خؤت 

، ئةو قسةية  دةكةم بؤ ئةوة نية لة فةرمانبةريةتى كةم بكرَيتةوة، بةآلم يان نةقلى شوَينَيكى ترى بكةم
    سيستةمى ئَيمة واية، تةنها بؤ ئةوةمة كة خةَلك تَي بطات كة مرونةتَيكم دةبَيت بؤضية؟ ضونكة ئةوة
ن كةم قانون ئةو حةقةى داوة ثَيى، بةآلم ئَيوةش دةبَيت هاوكارى سةرؤكايةتى بن كة ئةو رةخنانة لةسةرما

ببَيتةوة و نة من ئيتيهام بكرَيم بة مرونةت و بة زةبت نةكردنى جةلسة لة هةندَيك حاَلةت دا، نة ئَيوةش 
ئيتيهام بكرَين بة تيكرار كردنةوةى قسةكان، ضونكة زياد لة لزوم موداخةالتتان هةية، بؤية ئومَيد دةكةم 

ة هاتووة، ثَيش ئةوةى بطاتة الى ئَيوة خبرَيتة ئةمِرؤ ِرةضاوى ئةوة بكةن، ئةم ثرؤذةية لةاليةن حكومةتةو
ناو موناقةشة، هةردوو ليذنةى ياسايى و كشتوكاَل ضةندين دانيشتنيان كردووة و بانطهَيشتى وةزيرى 
كشتوكاَليان كردووة و قسةيان لةطةَل كردووةو راثؤرتةكةشيان بة ئيتييتاقى هةردوو ليذنة بووة، واتة 

رى ياسايى و بوارى كشتوكاَلى، ئةوان مةسةلةكة تَى دةطةن و رَيككةوتوون ذمارةيةكى زؤرى ثسثؤر لة بوا
لةسةر ئةم مةوزوعة، جةنابى وةزيريش موافةقةتى كردووة لةبةر ِرؤشنايى كؤبوونةوةكان، بؤية تكام واية 
ى كة موداخةلة دةكرَيت شتَيكى جةوهةرى ئةطةر هةبَيت بؤ طؤِرانكارى يان هةَلةيةك هةستى ثَى بكةن باس
بكةن، نةك بؤ منوونة تيكرارى عةينى جوملة بَيت كة دوَينَى كراوة ياخود عةينى قسة بَيت كة لة 
ماددةكانى ثَيشوودا هاتووة، زؤر سوثاستان دةكةم، داواى لَيبوردنيش دةكةم كة لة كامت طرتن، كاك عونى 

 .فةرموو
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .دةكةين 7ماددة لة ياساكة ثةسةند كرا، ئَيستاش باسى ماددةى  3ونةوةى دوَينَى لة كؤبو
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .مامؤستا كاكة فةرموو ماددةكة خبوَينةوة
 
 
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

اَل لة ثارَيزطادا، ئةو اليةن و فةرمانطانة ثارَيزطار دواى وةرطرتنى راى بةرَيوبةرايةتى كشتوك: 7ماددةى 
دةست نيشان دةكات كة  بةرثرس دةبن لة ثشكنينى كَيَلطةو ثرؤذة كشتوكاَليةكان و ليذنةكانى تايبةت بة 
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ضاودَيرى كردنى بةجَيهَينانى حوكمةكانى ئةم ياساية ثَيك دةهَينَيت، بة ثَيى ضةند رَينماييةك كة لة 
 .َيم دا دةرى دةكاتوةزارةتى كشتوكاَل لة هةر

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

يتوىل احملايظ بدد استاارة املديرية الدامة للسراعة يى احملايظة تديني اجلهات والدوا ر املسؤولة عن : 7املادة 
ل اللجان اخلاصة ملراقبة تنفيذ ااكا  هذا القانون ويقا لتدليمات تفتيش احلقول واملااري  السراعية وتاكي

 .تصدرها وزارة السراعة يف ا اقليم
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ةر نةكراوةئَيمة لة ليذنةى هاوبةش لةطةَل دةقى ماددةكةين و هيض طؤِرانكارى لةس
كةواتة وةكو طومت ليذنةى ياسايى و ليذنةى كشتوكاَل ثشتطرييان لة ماددةكة : بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كردووة،  بؤية لة كاك كرميةوة دةست ثَى دةكةين، بةآلم هةندَيك جار دةَلَين قسةكان با نةيبات
 :كريم حبرى عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةو ماددةية ثَيمواية ناكؤكة لةطةَل مةسةلةى المةركةزيةت، ئَيمة ئةجنومةنى ثارَيزطامان هةية،  بةِراستى
ئةجنومةنى ثارَيزطاش ليذنةى هةية، لةوانة ليذنةى زراعى، كة ئةو ليذنةية دةتوانَيت مةسةلةى تةفتيش 

طارةوة بَيت و ئةو مةهامة و حقول و مةشاريعى زراعى ثَيى هةستَيت، نةك ليذنةى ديكة كة لةاليةن ثارَيز
بدرَيت بة حمافز، بؤية ئةطةر بةو شَيوةية بطوترَيت من ثَيشنيارَيكم هةية بة شَيوةيةكى ديكة 

تتوىل اللجنة املتتصة بالسراعة يف للا احملايظة تفتيش احلقول واملااري  السراعية يف ) دابِرَيذرَيتةوة 
، يةعنى بةو شَيوةيةى ىَل بَيت، نةك (زارة السراعة يى ا اقليماحملايظة، والتدليمات السراعية التى تصدرها و

ئةوةى مةهامةكة بدرَيتة ثارَيزطار، كة ئةوة دةاللةت لة مةركةزيةت دةكات نةك لة المةركةزى، زؤر 
 .سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .راثؤرتةكةشت ئيمزا كردووة و رةخنةش دةطرى، باشة كاك سةردار فةرموو

 :زؤ هةركىؤةردار صباح بسَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر



 832 

وةَلآل هةرضةندة هةردوو ليذنة موتةفقن لةطةَل جةنابى وةزيريش، بةآلم زؤرجار ثَيشنيارى نوَى لةوانةية 
زؤر  7لة قاعةدا بَيتة ثَيش دةبَيتة مايةى ئةوةى كة ياساكةى ثَى دةوَلةمةند بكرَيت، بةهةرحاَل ماددةى 

حمافز ئيستيشارةى موديرى عامى : لَيرةدا سةالحيات دةدرَيتة حمافز، دووةم: ى من، يةكةمروون نية لةال
حمافز هةَلدةستَيت بة تةعينى جيهات كة بةرثرسن لة ثشكنينى كَيلطةو ثرؤذة : زراعة دةكات، سَييةم
يمات تصدرها ويقا لتدل)رةئى من سةيرة خؤى ئةوة لة سولبى وةزارةتى زراعةية  7كشتوكاَليةكان، ماددةى 

يةعنى بة رةئى من ئةوة زؤر مةفهوم نية، ئةو سةالحياتةى كة لةو قانونة هاتووة وةكو ( وزراة السراعة
باسم كرد لة سولبى مةهامى وةزارةى زراعةية، بة رةئى من ماددةكة وا دابِرَيذين، يةعنى لةطةَل ئةوةى بة 

ئةجنومةنى حمافةزةو حمافز، بةآلم با وةزارةت  المةركةزيةت تَيى طةيشتووين، هةندَيك سةالحيات بدرَيتة
يقو  وزير )و جةنابى وةزير تةحديدى ئةوة بكةن، من ثَيشنيارى سياغةى ماددةكة بةو شَيوةية دةكةم 

السراعة باصدار التدليمات الالزمة بتحديد اجلهات والدوا ر املسؤولة عن تفتيش احلقول واملااري  السراعية،  
 .، زؤر سوثاس(ة لتنفيذ ااكا  هذا القانونوتاكيل اللجان اخلاص

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 من ثرسيارَيك لة جةنابى وةزير دةكةم، بؤ ئةوةى كات نةكوذين ئايا ئةو ماددةية زياد نية؟ 

 :وةزيرى كشتوكاَل/يبعبدالدسيس طَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ارَيزطار نوَينةرى وةزيرة لة مةوقعى خؤى، يةعنى حةقيقةت ئةوة بةخؤى تةحسيل حاسلة، يةعنى ثبة
ئةو تةمسيلى وةزير دةكات بة ثَيى قانون، يةعنى تؤ ئةمة دانَيى و دانةنَيى هةر واجبى حمافزة 

مان زةق كردووةتةوة، ( حتديدا)موتابةعةى ئةوة بكات، لةبةرئةوة من تةسةور دةكةم كة ئةمةمان داناوة 
ةسةر بكرَيت، من لةطةَل ئةوةم كة مبَينَيتةوة وةكو خؤى، ضونكة ئةمة بؤ ئةوةية كة باشرت تةركيزى ل

سولبى موهيمةى مةحافزة و لةطةَل مةبدةئى المةركةزيةت دةطوجنَيت، ئةطةر هةموو شت لةدةستى وةزير 
بَيت ماناى واية هةر نةفسى شتة، من تةسةور دةكةم ئةوةى كة ئَيوة دةيَلَين تةجاوز دةكات لةسةر قانونى 

فةزة، لة ليذنةى زراعى لة حمافةزات ئةو بةخؤى ئةركى وايةو دةتوانَيت وةكو ليذنةى زراعى بَيت لة حما
ثةرلةمان، ئَيستا بؤية ليذنةى زراعى هةية كة ئةطةر بضَيت تةفتيشى هةر شوَينَيك بكات خةلةل 

تةوة و بيداتة وةزيرو بدؤزَيتةوة، ليذنةى حمافةزةش دةتوانَيت بضَيت تةفتيشى بكات و خةلةىل تَيدا بدؤزَي
 .بيداتة مةحافزيش، زؤر سوثاس

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

خةمان خان هةر ضيم طوت مادام قسةى دةكةن، هةر ضيم طوت كة سؤزان خان لَيرة نةبوو ثَيى بَلَى، كاك 
 :سعدالدين

 :مولود سعدالدين عبداللة مالَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
لة ئيستيشارةى مديريةتى عامة لة زراعة، ثَيشرت مةجلسَيكى زراعى هةبوو لة (  احملايظيتوىل)كة دةَلَيت 

هةر حمافةزةيةك و لةهةر نةواحيةك، ئيشى ئةو مةجلسة زراعيةى كَى و كَى تَييدا بةشداربوون؟ حمافز، 
اعيان حةل موديرى عام، موديرى بةلةديةى، لةطةَل شئونى قانونى، ئةوانة ئيشيان تةفتيش و كَيشةى زر

دةكرد، لةثاشان كة ئةو مةجلسة زراعية نةما كة زؤر باشرت بوو ئةطةر مبابا، ضونكة زؤر جارى وا هةبووة 
يةك لةو كَيشانةى كة زةمةنى بةرةى كوردستانى و ثَيشرتيش كة كَيشةى زراعى هةبوو، ئةو كَيشة زراعية 

و بةناوى ديكة هةستا ضوو ئةو كة حكومةتى عرياقى كة خةتةكةى ضؤل كرد، زؤر كةسى ديكة هةبو
زةويانةى هةمووى بةناوى خؤى كرد، كة دةضووة مةحاكم لةوَى دةيطوت من تاثؤم هةية، فةالحى قوِر 
بةسةريش لةو طؤرة دةماوة، يةعنى ئَيستاش هةندَيك كَيشة هةية بة هةَلثةسَيوراوى هةر ماوة، كابراى 

مةحكةمةش حةقى دةدا ئةو كةسةى كة زةويةكةى  ئةوةى كة زةويةكانى بةناو كراوة دةضووة مةحكةمةو
بةناوة، كة ئةو مةجلسة زراعية نةما، ئةو ئةشكاليةتةى دروست كرد، جا ئَيستا كة  بوونى حمافز لَيرة لةو 
مةنزورةية كة ماوةتةوة لةو قانونةى دا،  كة كَيشةكان بةو شكلةو بةو شَيوازةى دةضَيتةوة الى ئةو بة 

و رةئيسى وةحدةى ئيدارية، جا من وةكو ثَيشنيارَيك ئةو ثرسيارة لة جةنابى ئيعتيبارى ئةوةى كة ئة
وةزير دةكةم، ضونكة قانونى زراعة قانونَيكى موختةليتة لةطةَل قانونى مةحاكم، كة ئةو مةجلسة زراعية 
 .زمبَيتةوة وجود هةم  مةحافزيش سةرثةرشتى دةكات و هةم حةىل ئةو كَيشانةشى تَيدا دةكرَيت، لةطةَل رَي

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك رشاد فةرموو

 :رشاد امحد ابراهيمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئيشارةت بةوة دراوة كة جةنابى  18من ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت، لةبةرئةوةى لة ماددةى 
) ى ثةيوةنداريش لةبؤ موراقةبة وةزير تةعليمات دةربكات بؤ تةنيتيزى ئةم قانونة، بة نيسبةت جيهة

ئةو موديرية قائيمة لة وةزارةت، ئةو موديريةتة ليجانى ( املديرية الدامة للبيطرة والثروة احليوانية
تايبةتى هةية، تةفتيشى حقول دةكةن، مةحنى ئيجازات دةكةن، هةتا موختةبةريش عايدى ئةوانة لة هةر 

كة ئيشرافى سةر ئةو حقوالنة دةكةن، ئةوجا بؤية ثَيشنيار  ثارَيزطايةكيش موديريةتَيكيان هةية ئةوانة
 .دةكةم ئةو ماددةية بة كاملى البربدرَيت، ضونكة مانةوةى هيض سودَيكى نية، زؤر سوثاس

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :ئارَيز عبداللة امحدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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باسى لة مةركةزيةتى كرد، كة من سةد لة سةد لةطةَل ئةوةم، ِراستة لَيرة  كاك كريم قسةيةكى كرد،
جةنابى وةزير سةالحيات دةداتة ثارَيزطار، يةعنى دةسةآلت دابةش دةكات، بةآلم لةبةرامبةر دا كة 
بةت دةسةآلتى ثارَيزطار و ئةجنومةنى ثارَيزطا زياد دةكرَيت، كة ئَيمة ئةجنومةنى ثارَيزطا بة ياسايةكى تاي
ئةطةر )هةَلبذاردن دةكات و دةسةآلتى خؤيان هةية، ئةوة يةكةميان، دووةميان هيض ثَيويست ناكات 

من تةئيدى ئةوة دةكةم كة ئةو ماددةية مبَينَيت، ضونكة وةزير هةموو كاتَيك بؤى ( مةسةلةكة ئةوةية
ةسةآلتى خؤيةتى، لَيرةش هةية رَينمايى دةربكات بؤ ئيش و كارةكانى وةزارةت، ضونكة رَينماييةكة لة د

هاتووة جطة لة دةسةآلتى وةزير كة لة ياساى وةزارةت ثَيى دراوة، لَيرةش جارَيكى ديكة تةئكيدى لةسةر 
كراوةتةوة، ثَيويست ناكات، بةآلم ئةطةر هةر ثَيويست بكات، لَيرة دةسةآلت دةدةينة ثارَيزطار، بةآلم لةسةر 

من ثَيمواية ثَيضةوانةى ياساى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان دةبَيتةوة،  حيسابى ئةجنومةنى ثارَيزطا، لةبةر ئةوة
 .زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك حامت فةرموو

 :حسن جان حممدحامت َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 وةَلآل من خاَلَيكم هةية نازامن تا ضةند خارجى ئةو خاَلةشة، بةآلم هةر لة زمنى مةشروعةكةية،
مةشروعةكة جَيطةى دةست خؤشية و تَيروتةسةلة لةبوارى طةشةكردنى كةرتى كشتوكاَلى دا، بةآلم خاَلَيك 

كة خاَلى ( ِروثَيو كردن)هةية من دةمةوَيت ئيشارةتى ثَي بدةم، ئةويش لةسةر كؤمةَلَيك مةعلوماتى وةكو 
كشتوكاَل، ئةطةر بَيتو ئةوة زياتر  لَيكؤَلينةوةية و دروست كردنى ناوةندى لَيكؤَلينةوةية بؤ طةشةكردنى

ثشتطريى بكرَيت لةو بوارانة، بؤ منوونة رووثَيوَيك كراوة لةسةر مةنتيقةى طةرميان بةشَيوةيةكى عام 
وشكة ساَليةكة لةوَيوة دةستى ثَي كردووة، كةرتى كشتوكاَلى و ئةوةى ئاذةَل و ئةوانة زياتر لةوَى بةخؤيةوة 

ئاو لةسةر ئاستى كشتوكاَلى، لةسةر ئاستى بةيتةرى، كة ناوةندى طةرميان  بينيوة، لَيرة ئاستى دائريةى
لةو سنوورة كةمى كردووة، هةروةها سةرضاوةى % 40كردوويانة، بؤ منوونة دةَلَيت ِرَيذةى ئاو لة ئةم ساَل 

 .رهةمدةغَل و دان فةوتاوةو نةهاتووةتة بة% 25ى ناتةواوةو كةمى كردووة، هةروةها % 25خؤراكى ئاذةَلى 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .نورى فةرموو. زؤر سوثاس، كاك د
 
 :نورى مجيل تاَلةبانى. دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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من لةطةَل بؤضوونى كاك سةردارم، بةآلم بة زيادةكردنى بِرطةيةك كةوا بةهاوكارى كردن لةطةَل اليةنة 
ةزارةتى كشتوكاَل  اليةنى ثةيوةنداري سةرةكية، ئةو  دةتوانَيت ثةيوةندارةكان، لةطةَل ثارَيزطاكان، ضونكة و

 .ئةو خةَلكانة دةست نيشان بكات بؤ شَيوةى ضاودَيرى كردنى جَى بةجَى كردنى ئةو بِريارانة ، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفىجعيترَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

دةكةم ماددةكة بطؤِردرَيت بؤ ئةم شَيوةية، ضونكة تةنيا ئةجنومةنى هةَلبذَيردراو لة مةركةزى  من داوا
) ثارَيزطا هةية، لة قةزاو ناحيةكان نية، بةو جؤرة بنووسرَيتةوة و تةعديلَيكى بكرَيت باشرت دةبَيت، 

ةكانة، لةبةرئةوةى بةرثرسن ثارَيزطار و بةرثرسةكان و ئيداريةكان، كة مةبةستم قامية قام و موديرى ناحي
لة هةموو ئةو ليذنانةى كة لة سنوورى دا دروست دةكرَيت، ئةوان مةسئولي يةكةمن و بةثرسن و 
ضاودَيرى هةموو ثشكنينةكان دةكةن، كة زيان بة بةروبومى كشتوكاَلى بطةيةنَيت بة ِراوَيذكردن لةطةَل 

َيرى كردنى جَى بةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم بةرَيوبةرى طشتى كشتوكاَل لة قةزاو ناحيةكاندا، ضاود
، ضونكة ئةوة جةنابى وةزير (ياساية بة ثَيى ِرَينماييةكانى وةزارةتى كشتوكاَل كة لَيرةدا دةردةكةوَيت

دةيزانَيت، ئَيستا بةرَيوبةرايةتى طشتى لة قةزاو ناحيةكانيش هةية، لةبةرئةوة قةزاو ناحيةكانى با بؤ زياد 
 .سنةكرَيت، زؤر سوثا

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
كة بةو ئيشة هةَلبستَيت، واجبى ئةوة   خؤى بة ثَيى قانون ئةطةر نةشنووسرَيت، ئةوة ثارَيزطار مةسئولة

ئيشراف لةسةر هةمووسنوورى خؤى بكات، ئةطةر ماددةكة تةماشا بكةين، من ثَيمواية رةغمى ئةوةى 
لةطةَل بةرَيوبةرايةتى كشتوكاَل، ( يتوىل احملايظ ): دةَلَيتئيعرتازاتى لةسةرة، باش سياغة كراوة، ضونكة كة 

ثارَيزطار ئةو اليةنانة دةست نيشان دةكات كةمةسئولن لة تةفتيش بة تةئكيد لةطةَل ئةجنومةنى ثارَيزطا، 
) ليذنةى تةفتيش هةية، ليذنةى زراعى هةية، ِرةنطة ئةوان دةوريان هةبَيت، ئةوةى تريش كة دةَلَيت 

دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتى زراعة، نازامن  (نفيذ أاكا  هذا القانون ويقا لتدليمات وزارة السراعةتملراقبة 
ليذنةى قانونى و جةنابى وةزير ئةو موالحةزاتانةى كة دران هيض رةئيةكتان هةية لةسةرى؟ فةرموو كاك 

 .عونى
 
 
 
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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ةنابى وةزير تةوزتةكى باشى دا دةَلَيت مةبةست لةو ماددةية زياتر تةئكيد كردنة لةسةر وابزامن ج
ئيشةكان، وة هيض تةناقوزيش ناكات لةطةَل قانونى حمافةزات كة هَيشتا قانونى حمافةزامتان دةرنةكردووة 

ئَيمةش لة ليذنةى  لة كوردستان، بةآلم عمومةن ئةو قانونةى كة ئَيستا بةركارة تةناقوزى لةطةَل دانية،
 .زؤر سوثاسهاوبةش وابزامن هةموو موتةفقن لةسةر ئةوةى كة ماددةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة، 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
موالحةزةكانتان شتَيكى جةوهةرى نةبوون بةِراستى، كةليمات و طؤِرينى وشةكان، ئةوةى كاك رشاد طوتى 

ري بوو لةسةر ئةوةى كة مبَينَيتةوة، من خؤم هينةكةى ئينسيحاب ئيلغابكرَيت، ئةويش جةنابى وةزير موس
 .دةكةمةوة كة طومت زيادة، يةك كةس داواى ئيلغاى كرووة، بؤية ناخيةمة دةنطدانةوة، كاك شَيروان فةرموو

 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تةنيتيزى سياسةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان خؤى حمافز لة ناو حدودى حمافةزةكةى خؤى تةمسيل و 
دةكات،ئةو خاَلةى لَيرةش نووسراوة بةِراستى ئةو دةزطايةى كة تةمسيلى سياسةتى حكومةت دةكات  و 
وةزارةتى زراعةش جيهةتَيكى تةنيتيزية، زؤر ئيعتيادية لة وةزارةتى زراعة بؤ ئةوةى ئةحكامى ئةو قانونة 

ها مراقةبةكة هةَلبطريدرَيت، بة قةناعةتى من هيض تةعاروزَيكيش ناكات جَى بةجَى بكرَيت، زؤر زؤر تةن
 .لةطةَل دةسةآلتى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان، زؤر سوثاس

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك عونى فةرموو

 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كة لة ثرؤذةى قانونى حمافةزات بؤيان هةية ئةجنومةن بة ِراى من مراقةبةكة دةبَيت مبَينَيتةوة، ضون
 .مراقةبةى دةوائري بكات بة تايبةمتةندى خؤيان، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك بةَلَين فةرموو

 :محد عبداللة حممودَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كة، ئةو فةقةرةية تةواو بؤ تةنيتيزى ئةو ئةجنومةنى حمافةزة جيهةتى تةنيتيزى نية، ثةرلةمانَيكى بضوو
قانونةية، يةعنى لةبةرئةوة  دةسةآلتى حمافز دةبَيت زةق بكرَيتةوة، ئةوة هيض ثةيوةندى بة ليذنةى 

 .ئةجنومةنى حمافةزةوة نية، حمافةزة جيهةتى تةنيتيزى نية
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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يتوىل احملايظ بدد استاارة )جوملةى لَيى البربدرَيت،  جةنابى وةزير من ثَيشنيارَيكم هةية، ئةطةر دوو، سَى
املديرية الدامة للسراعة، تاكيل اللجان اخلاصة ملراقبة تنفيذ أاكا  هذا القانون ويقا لتدليمات تصدرها 

ئةوة البربدرَيت، ئةوة تؤزَيك تةعقيداتةكةى ( أو تديني اجلهات) ئةوةندة بةسة ، (وزارة السراعة يى ا اقليم
باشة جةنابى وةزير موافقة، دةخيوَينمةوة  ،(ملتابدة تنفيذ هذا القانون)ر الدةبات، فةرقى نية لةسة

يتوىل احملايظ بدداستاارة املديرية الدامة للسراعة يى احملايظة تاكيل اللجان اخلاصة ملتابدة )عةرةبيةكةى 
 ( .ليمتنفيذ أاكا  هذا القانون ويقا لتدليمات تصدرها وزارة السراعة يف ا اق

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .فةرمووطلدت كاك 

 :الدين طلدت خضر سيفَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لَيرة ئةو ماددةية كةهاتووة، تةنها وةزارةتي زراعة مةسئول نية، لة تةفتيشي حقولةكان، لةطةَل موحافيز ، 
يدا، لةبةر ئةوة موراقةبةكة مبَينَيت، بةَلكو دةوائريي تريش هةية، وةكو صةحة ئةوانيش مةسئولن تَي

 .بةِرةئي من، سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كاكة كة تؤ ئةَلَييت موحافيز خؤ خةَلكي تري لَي مةنع ئةكةيت، ئةوانيش مةسئوليةتيان هةية، جَيبةجَيي 
بةثَيي قانون بضَيتة  ئةكةن، قانون ِرَيطاي داونةتَي، دةسةآلتي داونةتَي، وةزارةتي صةحة دةسةآلتي هةية،

هةر شوَينَيك كة عيالقةي بةتةندروسس خةَلكة وة هةبَيت، كةلَيرة نةينووسني مةعناي وانية لَيمان قةتع 
كردووة، ئةويش حةقي خؤيةتي، ناوخؤش بزانَيت شتَيك هةية، كة ثةيوةندي بةناوخؤوة هةية، حةقي 

، ئةوة مةسئوليةت ئةخةيتة بةردةسس بؤ ئةوةي خؤيةتي بضَيت، بةآلم لَيرةدا جيهةتي تةنيتيزي موحافيزة
لةطةَل موديرييةي عامة لةبةر رؤشنايي تةعليماتي وةزارةتي زراعة، موراقةبةي جَيبةجَيكردني بكات، 

 .وةكو سةرؤكي هةيئةي ئيداري حمافةزةكة، كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راقةبةي تةنيتيزي تةعليمات و جَيبةجَي كردن وحقول، موتابةعةكردني صوَليب ليذاني هةروةكو ومت مو

موختةصة لة مةجلسي موحافةزة، ئيشي ئةوة نية كة ليذاني تر تةشكيل بكرَيت لةاليةن موحافيزةوة، ئةو 
 .كاتة تةداخول دروست ئةبَيت

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةرموو كاك فرسةتكاك فرسةت روونكردنةوةي هةية، بؤ تؤ ف
 

 :بةِرَيز فرست امحد عبداللة
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تؤ صةالحيةتَيك : ئةو ماددةية هيض عيالقةتي بة مةركةزيةت و المةركةزيةت نية، بةِراسس، دوو: يةكةم

مةعناي ئةوة نية، : بة موحافز بدةيت، ليذان تةشكيل بكات، صةآلحيةتي تةشكيلي ليذاني هةية، سَي
كة صةالحيةتت بة موحافز دا، حةقي ئةترايف ترت حةصر كرد لةطةَلي، ثةرلةمان ليذاني خؤي هةية، هةر

تؤ ضةند ئةترافةكاني موراقةبة و : سوَلتةي تةنيتيزيش ليذاني خؤي هةية، كة مةهامي ريقابي هةية، ضوار
تريش هةية، هةر موتابةعة زياد بكةيت، باشرتة، ئةمة مسؤطةركردني تةنيتيزي قانون ئةكةن، نوقتةي 

سةرؤك يةكةيةكي ئيداري نةك موحافز بةتةنها، يةكَيك لة موهيمةكاني سةرةكي ئةوةية، موتابةعة 
كردني تةنيتيزي قانون وتةعليماتة، سةرؤكي يةكةي ئيداري بة حوكمي عةمةلي خؤي، تةمسيلي سوَلتةي 

ا، يةعين حةجيب ئةو نةنيتيزي ئةكات، لة ناوضةي خؤي، مةعناي ئةوة نية كةصةالحيةتَيكت ثَيد
صةالحيةتةت لة جيهاتي تر كرد، بةس من تةئيدي جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئةكةم، تةعيين جيهات و 

لَيرة  ،(تدني اجلهات والدوا ر املسؤولة عن تفتيش احلقول واملااري  السراعية) دةوائريي مةسئول، يةعين
َيت، بَلَيت بِرؤ تةفتيشي فآلن شت بكة، حةقي هةية جوان هاتووة، حمافز نابَيت، بَيت دائريةيةكي تازة دابن

ليذان دروست بكات، ضونكة صةآلحيةتي دةوائريي تر، موحةدةدن بةقانون، حمافز ناتوانَيت كةمي بكات يان 
 .زيادي بكات، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
، ئةو جوملةية الدةبةين و مادام ليذنةى ياسايى و ليذنةى كشتوكاَليش و جةنابى وةزير موافق بوون

يتوىل احملايظ بدد استاارة املديرية الدامة للسراعة، تاكيل اللجان اخلاصة ملراقبة )دةخيةمة دةنطدانةوة، 
هةمووتان ، (ومتابدة تنفيذ أاكا  هذا القانون ويقا لتدليمات تصدرها وزارة السراعة يى ا اقليم

كةس  5بَلند بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟  عةرةبيةكةى تَى دةطةن، كَى لةطةَليةتى دةستى
 .لةطةَل دانية، باشة بةزؤرينةى دةنط قةبوأل كرا، بؤ ماددةى دواتر فةرموو مامؤستا كاكة بيخوَينةوة

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :5ماددةى 
بةروبومى كشتوكاَلى وةك كةرستةى خاو لة سنعةتى  ثَيويستة لةسةر كارطةو سنعةتطايةكان، ئةوانةى

 .كشتوكاَلى دا بةكاردةهَينن، كةرستةى خؤجَييى ئةطةر ثةيدا بَيت بةكاربهَينن
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 
 
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 :5مادة 

عتمد على املنتوجات الزراعية كمادة اولية يف التصنيع الزراعى ان يتوجب على املعامل واملصانع التى ت
 .تستخدم منتوجات حملية عند توفرها

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ليذنةى هاوبةش لةطةَل دةقى ماددةكةية
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .سةردار بة تةنيا رةئى هةية كاك
 :زؤ هةركىؤسةردار صباح بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من ثَيم واية ئةو ماددةية ماددةيةكى زيادةية، لةطةَل بنةماكانى بازاِرى ئازاد ناطوجنَيت، تؤ ناتوانى فةرزى 
لة ئةسَلى مةشروع  13ة ماددةى هيض اليةنَيك و هيض كةسَيك بكةى مةواد لة شوَينَيك بكِرن، لةبةرئةوةى ل

يف .................يداق  باحلبا مدة  اتسيد على سنة) راثؤرتى موشتةرةك هاتووة دةَلَيت  10لة ماددةى 
واتة ئةطةر بَيتو شتى مةحةىل نةكِرَيت ئةو مةعاملة ( تل  الدقوبتني كل من خيالف أاكا  هذا القانون

ؤ زةرائيب و طةمارؤ زيادبكةى لةسةر مةنتوجاتى ئةجنةبى، ئةو سجنيش دةكرَيت، ئَيمة باشرت واية ئةت
ى موقتةرةحةكةى كاك عونى دوَينَى باسى كرد، كة وةزير بؤى هةية رسومى طومرطى زياد 11ماددةى 

 .بكات لةسةر مةنتوجاتى ئةجنةبى، بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوة البربدرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بة تةواوى دذى ئةو رةئيةى تؤم، حيمايةى مةنتوجاتى وةتةنى ضؤن دةكرَيت ئةطةر وةَلآلهى كاكة من 
 .شتَيكى وانةكةى، كاك رشاد فةرموو

 :رشاد امحد ابراهيمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من ثَيشنيار دةكةم زؤر زؤر ئةهميةت بةو جانبة بدرَيت كة ئَيمة بةرهةمى خؤماَلى بةكاربَينني لة 
ن، داوا لة وةزيرى زراعة دةكةم كة داوا بكات لة وةزيرى ثالندانان لة ثالنى ساَلى داهاتوو مةعمةل كارطةكا

 ..... .ثالنى خؤمان، بؤ ئةوةى شةكر دابنَيت لة
 

 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك حممد رفعت فةرموو. بؤ نية كاك رشاد؟ باشة فكرةكةت طةيشت تةئيدت دةكةين
 :عبالرمحنحممد رفعت َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .زيادبكرَيت، زؤر سوثاس( اصحاب)من ثَيشنيار دةكةم كة وشةى 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك غيتور فةرموو
 :سعيد مةمخورى طاهرغيتورَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تةشجيع بكات موهتةم بَيت بة من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ماددةية دةبَيتة هؤكارَيك كة زياتر جوتيار 
ئينتاجى زراعى خؤى، لة هةمان كات زؤر لة وآلتانى ترى دونيا هةية كة ئةولةويةت دةدرَيتة كاآلى 
ناوخؤيي بؤ بةكارهَينان لةو ثيشةسازيانةى كة مةوادى ئةوةليت هةبَيت لة وآلتةكةدا، بؤية كة تؤ 

ةى لة قوتوونان بَيت يان هةر كارطةيةكى ديكة بَيت كؤمةَلَيك كارطةت هةبَيت لةو وآلتة، بؤ منوومة كارط
دةبَيت ئةولةويةت بدةية بةروبومى خؤماىل، بؤية بةروبومى خؤماَلى بةو شَيوةية دةثارَيزرَيت، لةطةَل 

 .رَيزم
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

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

ةواوى ثشتيوانى لة راوبؤضوونةكةى كاك سةردار دةكةم، حيمايةكردن و ثاراستنى مةنتوجاتى بةِراستى بةت
وةتةنى بةوة دةثارَيزرَيت كة زةرائيب زيادبكرَيت لةسةر مةنتوجاتى بَيطانة، نةك بةوةى لَيرة حوكمى بؤ 

 .دابنَييت بؤ مةنتوجاتى مةحةىل، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئيةى كاك سةردارو كاك كريم كة بةتةنيا ئةو رةئيةيان هةية كة دةَلَين ثَيويست ناكات و باشة ئةو رة
كةس ، دةقى  5لةطةَل بازاِرى ئازاد ناطوجنَيت، كَى موئةيدى ئةو دوو بةرَيزةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ 

، دةَلَى (ملعامليتوجب على اصحاب ا)ماددةكة كة بةئيزافةكردنى وشةيةك كة حممد رفعت ئيزافةى كرد 
 .شةريكاتة عةينى مةعنا دةطةيةنَي كاك دلَير فةرموو

 .دلَير حممد شريفَيز بةِر
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بكرَيتة بة ثلةى سةرةكى ( ئةطةر هةبَيت)استى من لةطةَل ئةوةم نةك هةر مبَينَيت، كةليمةى ر
حاَلةتَيكة ثشتطريى تةتويرى ئينتاجى ( ةرئةط)ةكاربهَيندرَيت، ضونكة كةليمةى بةرهةمةكانى خؤماَلى ب
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ناوخؤيى ناكات، بةِراستى مادام كةليمةى ثَيويست هةية، لة بيدايةتةوة دةبَيت بة ثلةى سةرةكى دابندرَيت، 
 .هةتا ئةوةى خؤمان هةبَيت هى تر بةكارنةهَينني

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كريم دةطرَين، نة لةطةَل رةئى جةنابتني، وةكو خؤى ئَيمة ناوةند دةطرين، نة ِرَيطاى كاك سةردارو كاك 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ سَى كةس لةطةَلى 

 .دانني، بةزؤرينةى دةنط وةرطريا بؤ ماددةكةى تر تكاية، كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .ئةجنومةن سةرؤكىَيز بةِر

طةيشتينة ئةو  5ثةرلةمانتارانى بةرَيز، ئَيمة كؤبوونةوةمان كرد ئةمِرؤ بةيانى، سةبارةت بة ماددةى 
ى 8002ى ساَلى 1لةبةرئةوةى لة قانونى ذمارة   لة ماددةكة ئيلغابكرَيت، 3و  1قةناعةتةى فةقةرةى 

 .  .........ياساى ِريكحستنى مافى دةستكارى زةوى و زارى كشتوكاَلى
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من نوقتةى نيزاميم هةية لةسةر جةنابت، ثَيشةكى دةقى ماددةكة خبوَيننةوة، ئةوجا رةئيةكة بَلَين، 
 .مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىعبدالكريم أبوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

  :5ماددةى 
ةكةى بةدةستةوةية، هةر كارَيكى نائاسايى كرد بة ـ ئةطةر جوتيار يان ئةو كةسةى زةوية كشتوكاَلي 1

تايبةتيش ئةطةر طرَيبةستى فرؤشنت و بةكرَى دانى بة نهَينى لة زةويةكة كردبَيت، ئةوا زةويةكةى بة بَى 
بةرامبةر ىَل دةسةندرَيتةوةو دامةزراو و ضَيندراوى سةر زةويةكةش بة نرخى هةمان ِرؤذى هةَلكَيشانةكة 

 .ةقةرةبوو دةكرَيتةو
ـ ئةطةر جوتيار يان ئةو كةسةى زةوية كشتوكاَليةكةى يان باخةكةى بةدةستةوةية يان ئةو كةسةى  8

بةرثرسة لة بةرَيوةبردنى ملى نةدا بة بَى ثاساوى بةجَى زةويةكة بكَيَلَيت و بضَينَيت يان خزمةتى نةكرد 
كشتوكاَل بؤ ئةوةى ضؤنى بة ضاك ئةوا ثارَيزطار بؤى هةية زةويةكة بسثَيرَيت بة بةرَيوبةرايةتى طشتى 

وةربطرَيت، بة بَى ( ااطاب)دةزانَيت ئاوا كشتوكاَلى لةسةر بكات  و سوود لةبةروبومى و ميوةو و شكةىل 
ئةوةى خاوةنةكةى مافى داواكردنى كرَيى هاوتاى هةبَيت، بةآلم ئةطةر لة كؤتايى وةرزةكةدا بةَلَين بدات كة 

ةردَينَيت و خزمةتى دةكات، ئةوا زةويةكةى دةدرَيتةوة، ئةطةر بة بةشَيوةيةكى دروست زةويةكةى وةب
 .وةرزى ثاشرتيش هةر طوَيى ثَي نةداو ملى نةدا ئةوا زةويةكةى ىَل دةسةندرَيتةوة بة بَى بةرامبةر

ـ ئةوانةى كة بة ثَيى ياسا موكةلةفن ئةطةر ثاَليان دايةوةو هيض ثابةندبوونَيكى خؤيان لة خزمةت  3
ةكة يان باخةكة بةجَى نةهَينا، ئةوا فةرمانطة كشتوكاَلية ثةيوةندارةكان لة ثارَيزطاكةدا ئةو كردنى زةوي
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يش % 70كارة دةطرنة ئةستؤى خؤيان و ئةرك و خةرجيةكةش لة موكةلةفةكة دةسةندرَيتةوةو ِرَيذةى 
 .سةربارى كارطَيِرى دةخرَيتة سةر

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد صاحل امساعيلز َيبةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :5املادة 

اجراء    قانونى وخاصة عقود البي  وا اجيار من  ح أو املتصرف با ارري السراعية بأيا اذا قا  الفال 1
الباطن على ارضه يتسرتد منه ا ارري دون مقابل وتدوري املناات والغروسات املقامة عليها بقيمتها مستحقة 

 .القل 
ا اذا اهمل أو امتن  الفالح أو املتصرف با ارري السراعية أو املسؤول عن ادارتها عن اراثة ا ارري وزراعتها  8

أو الدناية بها دون عذر ماروع، يللمحايظ ان يدهد اىل املديرية الدامة للسراعة اختاذ ما يلس  لسراعتها 
أن يكون لصاابها املطالبة بأجر املثل وتداد  بالطريقة التى تراها مناسبة والتصرف بأمثارها وااطابها دون

له ا ارري يف نهاية املوسم عند تدهده بأستغالهلا والدناية بها على الوجه الصحيح ، واذا طال ا اهمال أو 
 .ا امتناع للموسم التاىل ييسرتد منه ا ارري دون مقابل

اية ا ارري يتتوىل الدوا ر السراعية ذات ا اذا تقاعا املكلفون قانونا عن القيا  بأى من التساماتهم  يف رع 3
الدالقة يف احملايظة القيا  بذال ، وتستويى التكاليف من املكلف قانونا  مضايا اليها حتميالت ادارية بنسبة 

 . منها% 70
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ياساى رَيكخستنى مافى دةستكارى زةوى و  8004/ 2/18راثؤرتةكةمان ئامادةكرد لة بةروارى ئَيمة كة 
لة ثةرلةمان ثةسةند كرا،  8002/ 31/3زارى كشتوكاَلى لة هةرَيم دةرنةضوو بوو، ثاش دةرضوونى كة لة 

بةرئةوة ئَيمة وا موالحةزةمان كرد، ئةمِرؤش كؤبوونةوةمان لةسةرى كرد، بينيمان تةعاروزَيكى تَيداية، لة
 8، هةروةها جوملةى ئةخريى لة فةقةرةى  3و  1ئيتييتاقمان كرد كة دوو فةقةرة البضَيت، واتةفةقةرةى 

البضَيت، تاوةكو تةعاروز نةكات لةطةَل قانونةكةى كة لة ثةرلةمان تةسديق كراوة، ئَيستا من بةكاملى بؤتان 
 .دةخوَينمةوة، تاوةكو بؤتان وازح بَيت

 :ةرؤكى ئةجنومةنسَيز بةِر
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كة الضوو لة تةعديلى فةقةرةى هني ئةوة ديارة، ئةوكات بيخوَينةوة فةقةرةكة،  8و  1جارَى با فةقةرةى 
داوا دةكةن  3و  1سَى فةقةرةية، وةكو ليذنةى ياسايى شةرحيان كرد، فةقةرةى  5لة ماددةى 

ةت ثَيى كرد، ئةوة ثَيويست ناكات، ئيلغابكرَيتةوة، لةبةر ئةوةى دواى دةرضوونى ئةو قانونةى كة ئاماذ
ضونكة تةعاروز دةكات، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة و جةنابى وةزيريش موافق بووة، كَى موافقة البضَيت 
دةستى بَلند بكات؟ فةرموون، كَى موافق نية؟ بةكؤى دةنط ئةوة الضوو ئَيستا لة جياتى دووةم دةبَيتة 

 .يض تةعديالتَيكتان هةية بيَلَين، كاك عونى فةرمووماددةيةك، ئةوجا ئةطةر ليذنةى قانونى ه
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ثاش ئةوةى كة ثةرلةمان ثةسةندى كرد ئةو ثَيشنيارة 5ماددةى 
ا اثة  اذا أهمل أو امتن  الفالح واملتصرف با ارري السراعية أو البستان أو املسؤول عن ادارتها عن :5املادة 

ا ارري وزراعتها أو الدناية بها دون عذر ماروع، يللمحايظ ان  يدهد اىل املديرية الدامة للسراعة  اختاذ ما 
 دون أن يكون لصاابها املطالبة  يلس  لسراعتها بالطريقة التى تراها مناسبة والتصرف بأمثارها وااطابها

 .ه باستغالهلا والدناية بها على الوجه الصحيحأجر املثل وتداد له ا ارري يى نهاية املوسم عند تدهدب
طال ا اهمال أو ا امتناع للموسم التاىل ييسرتد منه ا ارري دون  واذا. )واتة جوملةى ئةخرييشمان الداوة

لةبةرئةوةى وةكو طومتان تةعاروز دةكات لةطةَل قانونى ِريكخستنى مافى دةستكارى زةوى و زارى  ،(مقابل
 .كوردستان داكشتوكاَلى لة هةرَيمى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ئيلغاكرا بوو بة ماددةيةك، كوَيستان خان فةرموو 3و  1
 :كوَيستان حممد عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وةَلآلهى من قسةيةكم هةية ِرةنطة زؤر جار باسكراوة، لةوانةية ثةيوةندى  بة شَيوةى زمانى ياساكةوة 
ئةوةى كة دارشنت و لةرووى رَيزمانيةوة كةموكوِرى زؤرى تَيداية، هةندَيك كةليمة كة هةبَيت، لةطةَل 

داتاشراوة بة رةئى من لة هيض شَيوةزارَيكى كوردى دا نية، ئَيمة  كةليمةيةكى زؤر جوامنان هةية كة 
 .ر سوثاسجوتيارة بؤ ببَيت بة فةالح، يةعنى حةقة ئةوة بطؤِرين و بضينةوة سةر كةليمة كورديةكة، زؤ

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
مالحةزةكةت زؤر ِراستة، حةقة لة هةموو شوَينَيك دا عةرةبيةكةى ئةطةر شتى زاراوةيى بَيت ضاك 
دةكرَيت، دواتر ثَيش ئةوةى ئيمزا بكرَيت خةَلكى ثسثؤر هةية، تا ئَيستا كاك ئارَيز ئيعرتافمان ثَى ناكات، 

 .ضاك بكةنةوة، سؤزان خان فةرموو بةآلم زؤر باشن دةتوانن باش ئةوانة
 :سؤزان شهاب نورىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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وةَلآلهى من داواى لَيبوردن دةكةم كة رةئيةكى موخاليتى جةنابتم هةية، ئَيستا جةلسةكانى ثةرلةمانى 
ؤر تةئسريى كوردستان لة تةلةفزيؤنةكان بآلودةكرَينةوة، لةبةرئةوة هةرضى زاراوةيةك بةكاربَينني ز

دةبَيت لةسةر خةَلكى ترو واى ىَل دَيت دةبَيت بة نةريت، ئةطةر ئَيمة زاراوة ِراستةكان بةكاربَينني زؤر 
باشة، ئةطةر ئةو ماددةية ثاش ضاك كردنةوةى كة جةنابتان دةيَلَين، من ئةوة دةكةمة ثرسيارو لة ليذنةى 

َيى ئةو ياسايةى كة دةرمان كردووة كة ياساى ياسايى دةثرسم و هيوادارم وةآلمم بدرَيتةوة، تؤ بة ث
ِرَيكخستنى زةوى و زارة، زؤرى ئةوانة دةبن بة موَلك، ئايا ئةم شَيوة تةسةروفة زةرةر نية؟ ياخود لَيدانى 
حةقى موَلكيةت نية؟ تؤ كة دَييت لة يةكَيك كة موَلكى خؤيةتى دةتوانَيت ئةو ساَل زراعةتى ىَل ناكات، 

، بؤ منوونة ئةمساَل ئيمكانيةتى نية و ساَلَيكى تر دةيكات، ئايا تؤ ئةم تةسةروفة بكةى ساَلَيكى تر دةيكات
لَيدانى حةقى موَلكيةت نية؟ ئةطةر وايةضؤن دةبَيت دابندرَيت، ئةطةر وانية دةبَيت شتَيكى تر دابندرَيت، 

 .زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عمر فةرموو
 :لىعمر عبالرمحن عَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

، من ثَيم واية كةليمةى فةالح لةوَيدا زيادةية،ضونكة فةالح و موتةسةرفى هَيناوة، ئَيمة 8لةسةر فةقةرةى 
لة قانونى تةنزميى حقوقى تةسةروفى هةر بة موتةسةرف ناومان هَيناوة، فةالح سييتةية و موتةسةرفيش 

نى زةويةكةو تةسةروف دةكات لةو زةوية، ثَيويست ناكات ئةو بة طوَيرةى قانونى ثَيشوو دةبَيتة خاوة
كةليمةية لةوَيدابَيت، ئةمة يةك، خاَلى دووةم، ئةو بةشةى كة البرا بة طوَيرةى رةئى ليذنةى ياسايى، ثَيم 

لة  8واية ئةوة مبَينَى باشرتة، ضونكة ئةوة موناقةزةى قانونى حقوقى تةسةروفيةكة دةكات لة فةقةرة 
بامسان كردووةو دةَلَيني بةشةرتى ئةوةى كةوا موتةسةرف، موستةفيد بةردةوام بَيت  1ماددةى 

لةبةكارهَينانى  زةويةكة، ئةطةر بةردةوام نةبَيت كةواتة شروتةكانى خؤى تةحةقيق نةكردووة، جةنابى 
نَيت لةو وةزيرى زراعة بؤى نية حةقى تةسةروفةكةى بداتَى، بؤية من ثَيم واية ئةو بةشةى خوارةوةى مبَي

 .فةقةرةية، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .مام خورشيد فةرموو
 :خورشيد سليم شَيرةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من تةئيدى رةئى خوشكة سؤزان دةكةم، ئَيمة لة قانونى رابردوو زةوميان دا فةالح و كردمانة موَلكى ئةو، 
ئةوةى هةية كة بييترؤشَيت، دواتر ساَلَيك دةيكات و ساَلَيك نايكات  بؤية ئةو زةوية موَلكى ئةوة، حةقى

حةقى خؤيةتى، ضؤن تؤ دةتوانى لَيى بسةنيةوةو ئةطةرساَلَيكى تر مةومسةكة موساعد بوو و ضؤن بةَلَينى 
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دةدةى بيدةيتةوة، ئةوة موَلكى شةخسى خؤيةتى مومكينة زؤربةى ئةو زةويانةى كة ئَيستا هةية كة 
خةَلكَيك رةغبةتى وايةو سةالحةتيشمان داوةتَى كة بييترؤشَيت، بة رةئى من ئةوة تةناقوزَيك  موَلكيةتى

دروست دةكات، ضونكة حةقَيكى دراوةتَى، ئةو ساَلة ئةطةر بة بَى عوزرى مةشروع نةيكرد ساَلَيكى ديكة 
 .ؤر سوثاسئةطةر تةعةهودى داو دووبارة بيدةيتةوة، ثَيم واية ئةوةش تةناقوز دروست دةكات، ز

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ئةوة عةقد و عقودةكةية، زياتر عقودة، جةنابى وةزير ئةوةى شةرح ناكةى ( مملوكة للدولة)باوةِر ناكةم 

 .ئةطةر زةمحةت نةبَيت
 :وةزيرى كشتوكاَل/يبعبدالدسيس طَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لةن بة ثَيى قانونى ثَيشوو عقودةكان نةمان، مةلكى سةرف نةخَير مةبةمسان عقود نية، ضونكة فع ،ئَيمة
يان حقوقى تةسةروفى ثَي دةدةين، بةآلم دةوَلةت حةقى هةية كة ضؤن تةئمينى ئةمنى غةزائى دةكات، 
ئةمنى غةزائى مةفروزة هةتا ساحيب موَلكيش مادام زةوى زراعى هةية دةبَيت بيضَينَيت بةبةردةوام 

ة كةييتى خؤى سَى ساَل و ضوار ساَل تةركى بكات  و شينايى نةكات، لةبةرئةوة من هةموو ساَلَيك، نابَيت ب
 .تةئكيدى لةسةر دةكةمةوة ئةمة زؤر زةرورية بَيتة تةسبيت كردن، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك عونى فةرموو

 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لةسةر قسةكانى جةنابى وةزير، ثَيم خؤشة وةآلمى خوشكة سؤزان و مام خورشيد ئيزافةيةكم هةية 
ئيسرتدادمان الدا، حةقى ئيسرتدادى نةما، واتة زياتر تةئكيدى ئةو  3و 1بدةمةوة، لَيرة لة فةقةرةى 

 .مةوزوعة دةكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 :ة حممودمحد عبداللَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بةِراستى ئةو فةقةرةية دةتوامن بَلَيم عةمودى فةقةرى قانونةكةية، مانةوةى زؤر زةرورية لة ثَيشةوة 
يةعنى ئةطةر ثاساوَيكى نةبَيت، جوتيار ئةطةر ( دون عذر ماروع)نووسراوة ئةطةر موالحةزة بكةى دةَلَيت 
ةبَيت و زةويةكةى بةجَيهَيشت و نةيكرد، بة ثَيى ئةو فةقةرةية لَيى بة بَى ثاساو و عوزرةكة مةشروعى ن

ناسةندرَيتةوة، بةَلكو وةزارةتى زراعة موكةلةفة كة بةناوى بكات و هيض حةقَيكيشى ناداتَى، ىَل سةندنةوةى 
ةبوو ساَل لة دواى يةك ثابةند ن 3زةوى بةطوَيرةى ئةو فةقةرةية نية، بة طوَيرةى ياسايةكةى ترة، ئةطةر 



 858 

بة كَيآلنى زةوى، ئةو كاتة وةزارةتى زراعة لَيى دةسَينَيتةوة، نةك بةطوَيرةى ئةو بةندة، ئةو بةندة 
ئيلزامى دةكات بة ضاندنى زةويةكة لة كاتَيك ئةطةر ثاساوَيكى نةبوو، ئةو كاتة بة طوَيرةى ئةو بةندة 

نَيت وةكو خؤى كة لة ياساكة هاتووة، ئيجرائاتى لةطةَل دةكرَيت، لةبةرئةوة داوا دةكةم ئةو بةندة مبَي
 .ضونكة بةندَيكى بةقوةتى ياسايةكةية

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ثَيم طوتى خةمان خان ئةوةى لة بيدايةتةوة طومت بة سؤزان خانى بَلَى، كاك جوتيار فةرموو

 :(جوتيار)كريم جميد شريفَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةو رةئيةى كوَيستان خامن، نازامن بؤضى جوتيار بووة بة فةالح، لة حةقيقةت دا وةَلآل منيش لةطةَل 
ثَيشرتيش باسى ئةوةم كرد كة باسى زمانى كوردى بكةين ثَيويستة لة موئةسةساتةكانةوة قسةى لةسةر 
ا بكةين، من ثَيم واية ئةو فةقةرةية زيادةية، ضونكة ئَيمة لة ياساى دةستكارى زةوى دا باسى ئةوة كر

وةرز زةويةكةى بةكار نةهَيناو نةيكَيآل دةسةآلتى وةرطرتنةوة هةية لةو زةويةى  3ئةطةر خاوةنى زةوى 
كة زةويةكةى لةسةر تاثؤ دةكرَيت، بؤية لةوَى موعالةجةى ئةوة كراوة، لَيرة ثَيويست ناكات جارَيكى تر 

دةيةو ئةمةش هةر زيادةية، بؤية دووبارةى بكةينةوة، ثَيشرت رةئيم وابوو ئةو دوو فةقةرةيةى تريش زيا
 .لةوَى عالجى كراوة ثَيويست ناكات دووبارة بنووسرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ناصح فةرموو. كاك د

 :رمضانناصح غيتور . دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثشتطريى لة قسةكانى ئةوان دةكةم،  بةشَيك لة قسةكانى من برادةران كاك عونى و كاك بةَلَين طوتيان، من
بة تايبةتى لةوةى كة ليذنةى ياسايى بِرطةى دووةميان الداوة، لة جَيى خؤيةتى بؤ ئةوةى لةطةَل ياساكةى 
تردا بطوجنَيت، ئةمة بة ثَيضةوانةوة ثشتطريى كردنة لة هاندانى جوتيار بؤ ئةوةى ئةرزةكةى بكَيَلَى و 

لَيسةندنةوة نية، بةَلكو بؤ هاندانة، لةطةَل رَيزم بؤ وشةى جوتيار كة بةرهةمى هةبَيت، ئةمة تةنها بؤ 
 .وشةيةكى زؤر ثريؤذة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
طومت تةعليق دةدةم لةسةر قسةكانى سؤزان خان، نةتانهَيشت ئةطةر نا نةقسةى كاك جوتيار تيكرار 

زانيارى نني تاوةكو لَيرة ئةو وشةية بطؤِرين و ئةوة ناصح، ئَيمة لة كؤِرى . دةبووةوة نة قسةى كاك د
نةطؤِرين، موالحةزةمان دا ثَيش ئةوةى قانونةكة دةربضَيت ِرةضاوى ئةوة دةكات و ضاكى دةكاتةوة، بةآلم 
لَيرة ناكرَيت بَلَيني فالن وشة ضاك بكةوة ئةوة وا ىَل بكة، كاتَيكى زؤرمان لة دةست دةضَيت، بةآلم ئةو 

ستة كة جوتيار بنووسرَيت و فةالح نةنووسرَيت، كة سؤزان خان طوتى موالحةزةكةمان مةبدةئة ِرا
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وةرطرت، ثَيشمان طوتن بؤ ئةوةى ضاكى بكةنةوة، تكاية تكرارى مةكةنةوة، ضونكة ضةندين جار ئةوةمان 
 .دار فةرمووطوتووة، دواتر لة جةريدة دةبَيتة مانشَيت و دةَلَين ثةرلةمان بووةتة كؤِرى زانيارى، كاك سةر

 :زؤ هةركىؤسةردار صباح بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

واية ئةو ماددةية ماددةيةكى زيادةية، ثَيشنيار دةكةم البدرَيت، هةروةها ثشتطريى لة قسةكانى كام من ثَيم
َلك خورشيد دةكةم، جارَى وشةى فةالح زؤر بة فراوانى هاتووة، ئةوةى من تَيى دةطةم فةالح خاوةن مو

اذا قا  بأى ) دةطرَيتةوةو عةقديش دةطرَيتةوة، حةقى تةسةروفيش خؤى هاتووة، جارَى لة ماددةكة دةَلَيت 
كل مبنى ) ئيجرائاتةكة خؤى غةيرى قانونية، مةبدةئةكَيكى قانونيمان هةية دةَلَيت ( اجراء    قانونى
ئةو ماددةية ثَيم واية دذى مةبادئى  يةعنى ئيجرائةكة ئةسَلةن ثَيى وةرناطريدرَيت،( على الباطل باطل

عةدالةتة و قودسيةى مولكيةية، ئةطةر موَلك بوو خؤى حةقى تةمةتوعى بة موَلكى خؤى هةية، ئةطةر 
طرَى بةستيش بَيت هةرضةندة بووةتة موَلك، بةآلم بة ثَيى ئةو عةقدةى كة وةزارةتى زراعة لةطةَل 

ن ثَيم واية ئةو ئيلتيزامةى كة دةخرَيتة سةر وةزارةتى فةالحةكةى جَى بة جَيى دةكات، خاَلَيكى تر م
زراعة كة بَلَين ئةو زةويةكةى دةكات، وةزراةتى زراعة ثَيم واية ئةو ئيلتيزامةى ثَى جَى بة جَى نابَيت، 

 .بؤية دووثاتى دةكةمةوة كة ئةو ماددةية البضَيت، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبداللةز َيبةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثشتطريى بؤضوونةكةى كاك عمر دةكةم، لةرووى ياساييةوة تةواوة، ضونكة ئَيمة بة ثَيى قانون، ئةوةمان 
طؤِرى، جوتيار نةماوةو فةالح نةماوة، لةوةدا هةموو ئةسحابى حقوقى تةسةروفني بة ثَيى ياسا يان موَلكى 

تَيبينيم لةسةر ئةوةية جارَيكى تر ئةو ياساية بةِراستى بةرةو مةركةزيةت دةبات، بؤ  سرفة، بؤية من تةنها
دةسةآلتةكة دةداتة موحافز؟ بؤ نايدات بة ئةجنومةنى ثارَيزطا؟ نازامن سةبةبةكةى ضية؟ يةعنى 

ةمتةرخةمة ئةجنومةنى ثارَيزطا ليجانى تايبةتى هةية با ئةو مةسةلةكة هةَلسةنطَينَيت، ئايا ئةو جوتيارة ك
يان كةمتةرخةم نية؟ هةم ثارَيزطارو هةم اليةنة ثةيوةندارةكان ئاطارداربكاتةوة كة فةالح كةمتةرخةم 

 .بووة، بوونى ئةو ماددةية من بة زةرورى دةزامن كة مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

روونكردنةويةك بدةم لةسةر حمافةزةو كاك كريم ئةو موالحةزةيةت تكرارة، لةبةر ئةوة من حةزدةكةم 
ئةجنومةنى حمافةزة، ثرؤذةيةكى قانونى كة لةبةردةممانة  هَيشتا تاوتوَيى لةسةر دةكرَيت و رةئى 
مةجلسى حمافةزةش هةية نازامن دةطاتة ضى؟ بة ثَيى ئةو ثرؤذةية قانونَيك دةردةضَيت بؤ مةجلسى 

جيهةتَيكى تةشريعى و مراقةبة دةبن لةسةر هينةكانى  موحافةزة، حمافز جيهةتَيكى تةنيتيزية و ئةوانيش
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خؤيان، ئةو قانونةى خؤيان تةنزميى دةسةآلتيان دةكات، ئةطةر حمافز ئةو شتةى دَيتة ثَيشى بة ثَيى 
قانونةكةى خؤى زانى ئيشى خؤيةتى و لة دةسةآلتى ئةجنومةنى حمافةزةية دةيداتة ئةجنومةنى حمافةزة، 

هةموو شوَينَيك بيَلَيني، قةوانينى تر هةية، خؤ ئةو قانونة جَيطاى هةموو ثَيويست ناكات ئَيمة لة 
 .قانونةكان ناطرَيت، ئَيستا كاك خورشيد داواى ئيلغا دةكات، باشة فةموو

 :خورشيد سليم شَيرةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .من طومت ئَيستا عقود نةماوة، بووةتة موَلك
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ببورة فةرموو، سَى كةس داواى ئيلغايان كردووة، سؤزان خان و كاك جوتيار و كاك سةردار، كَى لةطةَل 
 .ئةوةية ئيلغابكرَيت؟ سَى كةس دةنطى نةهَينا، كاك شَيروان فةرموو

 :رىوان ناصح حيدشَيرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ى لةسةر درا، ئَيمة تةمليكى عقودى فةالحيمان كرد من هةر لةم ميحوةرةوة قسةى دةكةم كة ئَيستا دةنط
ماناى ئةوة نية فةالح نةما،  بة حوكمى عيالقةى زراعى فةالح هةر دةمَينَيت، ئةو بةرَيزانةى كة 

الفالح كل شتص )ئيشارةتيان بةوة دا حةزدةكةم تةعرييتى فةالحيان بؤ بكةم كة لة ياساكان داهاتووة 
با اعمال السراعية  بنفسه لقاء اصة عينية من احلاصل ويامل هذا تدب  يدتمد السراعة مهنة له ويقو  

، ئةوة تةعرييتى فةالحة كة دوَينَيش تةعرييتمان كرد كة طومت لة ياساكانى تردا هاتووة، (يالح البساتني
 .ثَيويست ناكات لةو ياساية بَيت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ةر هةية كة كاك عمر هةيةتى، ئةويش ئةوةية كة دةَلَين لة جوملةى لة ماددةكة يةك  مالحةزةى لةس

ئةخريى هاتووة كة ليذنةى ياسايى و كشتوكاَل لةطةَل وةزير ئيتييتاقيان كردووة كة البربدرَيت، ئةوة ثَيم 
واية زةرورية مبَينَيت، حةزدةكةم جةنابى وةزيريش بؤ ئةو شتبةى روونكردنةوةيةك بدات كة بؤضى ئةو 

 .هةبَيت؟ ثَيم خؤشة جةنابى وةزير زياتر تةوزيح بدات شةتبة
 :وةزيرى كشتوكاَل/يبطعبدالعزيز َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

مانط لة  7تا  3بوو، تةبعةن  8005ى  ساَلى 4ئَيمة وةختَى ئةو مةشروعةمان تةقديم كرد، لة مانطى 
لةى عقودة دواى ئةوة هات، لةبةرئةوة ثَيشى ئةجنومةنى وةزيران دواخرا، مةشروعى دووةم كة هى مةسة

ئةو مةشروعةى ئةمِرؤ بوو، لةبةرئةوة البربدرَيت هيض تةعاروزَيك ناكات، ضونكة كة تاثؤيان بؤى كردووة 
و حقوقى تةسةروفيان داية، تؤ ناتوانى لَيى بستَينيةوة كارةكانى تر، ضونكة ئةو مةسةلةية تةواو بووة، 

 .ةم دةتوانَيت وةزارةتى زراعة بؤ ساَلى سَييةميش هةر بيضَينَيت، زؤر سوثاسلةبةرئةوة من تةسةور دةك
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 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ثَيويست ناكات زؤر موناقةشةى لةسةر بكةين، كاك عونى خؤت بيخوَينةوة بؤ ئةوةى رةدى هينةكةى 

 .مووبكةى، قانونَيك هةية دةَلَيت ِرَيطا دةطريدرَيت لةوةى كة تؤ دةيَلَييت، فةر
 :زازب عونى كمال سعيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثةرلةمانتارة بةرَيزةكان، ئةو قانونةو مةشروعةى كة لة حكومةت هاتووة، موقتةبةسة  لة قانونى ذمارة 
ى عرياقى، طؤِرانكارى لةسةر كراوة كة بؤ ئةوةى ئةوة بطوجنَيت لةطةَل زروفى كوردستان،  1242ساَلى  41

انكارية كة ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ديراسةمان كرد، بةِراستى ئةو شتانةمان ديت لة ثرؤذةكة ئةو طؤِر
شتى زؤر باشى تَيدابوو، بةو شَيوةيةى كة ثةرلةمان دوو ِرؤذة موناقةشةى لةسةر دةكات، كة لة ئةجنامى 

ان خاوةن زةوى بووة موناقةشةكةى برادةران ئةوةيان تةرح كرد كة بة عقودى زراعى ماوة يان نةماوة  ي
ى ساَلى 1يان نةبووة، ئةمانة هةمووى تةبيعى لة قانونى ثَيشوو كة ثةرلةمان تةسديقى كرد لة ذمارة 

ساَل زةويةكةى ئيستغالل دةكةن بة  3زؤر لةو كَيشانةى موعالةجة كردووة، ئةو كةسانةى كة  8002
ن زراعى تةواو بوو، لةطةَل ئةوةش دا طوَيرةى قانونى نوَى دةبنة ساحبى موَلك ئةطةر ئيستغاللةكةيا

عرياقى كة  1240ساَلى  114برادةران ئاماذةيان بةوة كرد كة فةالح كَييةو موتةسةرف كَييةو لة قانونى 
ئَيستا بةركارة لة كوردستان تةعرييتةكان بة وازحى ديارة وةكو كاك شَيروان ئيشارةى ثَيدا، واتة لَيرة هيض 

ةوة لة ثرؤذةكةى كة هَيشتا نةهاتووينة سةر ماددةكان، ئةطةر مةجاملان بدةن كَيشةيةكمان نية، دةمَينَيت
ةوة هةية،  5يش دةمانةوَيت ئيلغابكرَيت، لةبةرئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى 4تةوزتى بكةين، ماددةى 

 .زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .باشة كاك عونى با ئةوة تةواو بكةين، كاك عمر فةرموو
 :عمر عبدالرمحن علىز َيبةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ى ماددةى  8من كة طومت فةقةرةى ئةخري مبَينَيتةوة، ئَيمة قانونَيكمان تةسديق كردووة ثَيشرت لة فةقةرة 
أن يستمر ا ارري السراعية والدناية )يةعنى ئةوةى كة موتةسةرف دةبَيت بةوة ( على املستيتيد: )دةَلَيت 1

 (.قرار ا  التصرف بها و بدكسه يلغى
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة تةناقوز نية، بة عةكسةوة تةواوكةرى يةكرتن، ماددةكة بة ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى كة ئةخري 
جوملةى ئيلغابكرَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ 

 .تكاية ماددةى دواتر، مامؤستا كاكة فةرموو. كرابة زؤرينةى دةنط قةبوَل 
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 :4ماددةى 
ـ ئةو بِريارانةى بة ثَيى ئةم ياساية لةسةر ثةيوةندارةكان دةبَيتة ماَل و وةردةطريدرَيتةوة بة ثَيى  1

 .كة ئَيستا لة هةرَيم دا كارى ثَيوةدةكرَيتحوكمةكانى ياساى وةرطرتنةوةى قةرزة حكوميةكان، 
ـ بة ثَيى ئةم ياساية وةزارةتى كشتوكاَل بؤى هةية، كرَيى خزمةت و كرَيى ئةو ئيشانةى كة دايةرة  8

 .تايبةمتةندةكان ئةجنامى دةدةن لة جياتى ثةيوةندارةكان  ديار بكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حل امساعيلحممد صاَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :4املادة 
ا  تستويى املبال  املرتتبة بذمة ذوى الدالقة ويقا هلذا القانون مبوج  ااكا  قانون حتصيل الديوان  1

 .احلكومية املدمول به يف االة امتناعهم عن الدي 
املتتصة بأدا ها بد ا من ذوى الدالقة ا لوزرارة السراعة حتديد اجور اخلدمات وا اعمال التى تقو  الدوا ر  8

 .وي  ااكا  هذا القانون
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ونى فةرمووةكاك ع
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش ثاش ئةوةى ديراسةتى مةوزوعةكةمان كرد بينيمان ئةو ماددةية ثةيوةندى بة 
يش  3و  1يةتى، بؤية تةعاروز دةكات لةطةَل ئةودا، كة فةقةرةى  3و  1ةوة هةية لة فةقةرةى  5ماددةى 

 .ئيلغاكرا واتة دةبَيت ئةو ماددةيةش ئيلغابكريـَت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

رةئى ليذنةى موشتةرةك كة ليذنةى ياسايى و كشتوكاَلة، جةنابى وةزيريش موافةقةتى كردووة كة ئةو 
ئيلغابكرَيت و كةس هةية دذى ئيلغاكردنةوةى بَيت؟  كَى لةطةَل ئيلغاكردنيةتى دةستى بَلند بكات؟ ماددةية 

 .ئيلغاكرا، بؤ ماددةى دواتر، مامؤستا كاكة فةرموو 4بة كؤى دةنط ماددةى 
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .4شوو دةبَيتة ماددةى دواى ئيلغاكردنةوةى ماددةى ثَي: 2ماددةى 
ـ سةرؤكى يةكةى كارطَيرى بؤى هةية داوا لة دادطاى ثةيوةندار بكات لةو تاوانانة بثَيضَيتةوة كة  1

 .دةقةكانيان لةم ياساية داهاتوون
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ى سةرةوة دةرضوَيندراون لةبةردةمى دادطاى تاوانى ناوضةكةدا  1ـ ئةو بِريارانةى بة ثَيى بِرطةى  8
 .بِريارى دادطاكةش لةم رووةوة بنرِبةدةكةونة بةتانةو 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :2املادة 
ا للقا مقا  أو مدير النااية اجراء التحقي  بنفسه يى اجلرا م املنصوص عليها يى هذا القانون أو ان  1

اءه ويقا لقانون اصول احملاكمات اجلسا ية وتكون له سلطة التحقي   ا راري هذا يطل  من احملققني اجر
 .القانون

 .خاضدة للتميس لدى ككمة اجلنايات ويكون قرارها قطديا( 1)ا تكون القرارات الصادرة وي  البند  8
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ونى فةرمووةكاك ع
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .رؤكى ئةجنومةنسةَيز بةِر

 18و  11و  10و 2و  2ئَيمة  لة راثؤرتى ليذنةى هاوبةش ئيشارةمتان ثَيى دا لة بيدايةتى كة ماددةى 
ئيلغاكرا، سياغةكةى بةشَيوةيةكى تر داِرَيذراوة كة لةبةرئةوةى مةحاكم  2ئيلغا بكرَيت، كة ماددةى 

تةوةجوهى عام ئَيستا واية كة مةحاكم  تايبةمتةندة بة تةماشاكردنى كَيشةكان، هةروةها لةبةرئةوةى
وياليةى عامةى هةية لةسةر هةموو خةَلك تةنانةت حكومةتيش، لةبةرئةوةى مةبدةئى ئيستقالليةتى 

ئةو مةبدةئة تةسبيت كراوة، لةبةرئةوة ئَيمة  8004ى ساَلى  83قةزا لة قانونى سوَلتةى قةزائى ذمارة 
لة قائيمقام و لة روئةساى وةحداتى ئيدارى وةربطريدرَيتةوة و بةبامشان زانى ئةو سةالحيةتة لة مةحافزو 

بدرَيتة  مةحاكم، لةبةرئةوةى مةحكةمة جَيى تايبةمتةند و جَيى سيقةية  بؤ تةماشاكردنى كَيشةكان، 
 .رةئى كؤتاييش رةئى ئةندامانى ثةرلةمانةو، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ونىةكاك ع بةديلةكةى ضية؟ باشة بيخوَينةوة

 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .دواى ئيلغاكردنةوةى ماددةيةك
 :2املادة 
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ا لرؤساء الوادات ا ادارية الطل  من احملمكمة املتتصة اجراء التحقي  يف اجلرا م املنصوص عليها يف هذا  1
 .القانون

لى للطدن ييها أما  ككمة اجلنايات يف املنطقة ويكون قرارها اع 1ا ختض  القرارات الصادرة ويقا للفقرة  8
 .بهذا الاأن باتا

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .باشة، كاك سةردار فةرموو ،4الى من روون نية، ئَيستا ئةو ماددةية  كة خوَيندتانةوة بةديلى ماددةى 

 :زؤ هةركىؤسةردار صباح بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لرؤساء ) ةطةَل ثَيشنيارةكانى ليذنةى قانونى و ليذنةى كشتوكاَلم، بةآلم لةو ماددةى ثَيشنياركراوة، من ل
ئةو تةَلةبة نابَيت ببَيت، مةحكةمة دائيمةن تةحقيق لة مةوزوعَيك ( الوادات ا ادارية الطل  من احملكمة

مةحكةمة بة تةَلةب ئةوةى ، (الدعاوىلالدعاء الدا  باقامة )دةكات ئةطةر دةعوا هةبوو، بةرةئى من بكرَيت 
 .ئيلغا دةكرَيت، زؤر سوثاس 8ى، فةقةرةى  8خؤى تةحقيق ناكات، ئةطةر ئةو طؤِرانكارية بوو لة بِرطةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك عمر فةرموو

 :عمر عبدالرمحن علىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من ثَيم واية تةعنى ئةو قةرارانةى كة لةبةردةم  8م لة فةقةرةى من لةطةَل رةئى ليذنةى ياساييم، بةآل
مةحكةمةى جيناية دةكرَيت، مودةيةكى تةعنى بؤ دابندرَيت، نابَيت بَى سةقف بَيت، دةبَيت بَلَيى خيالىل 

 .مودةى ئةوةندة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

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

بةِراستى من لةطةَل ئةوةدام سةالحياتى مةسائيلى زراعى كة زؤر ثَيويستى بة سورعةتى ئينجازة و لة 
هةموو شوَينةكانيش دةبَيت هةبَيت، ئَيمة مةحاكميان نية لة هةموو وةحداتى بضووك وةكو ناحيةو ئةو 

راوة بة روئةساتى وةحداتى ئيدارى كة دةسةآلتى شوَينانة، بؤية زةرورة ئةم سةالحيةتة بة ثَيى ياسا د
حاكمى جوحنيان هةية كة كةتنة، ئةوة مبَينَيتةوة باشرتة، نةك ئيلغابكرَيتةوة، ئةو سةالحيةتة با هةر 

 .مبَينَيت، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك جعيتر فةرموو
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 :معروف مصطفىجعيتر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ش تةئيدى ئةو قسانةى كاك كريم حبرى دةكةم كة وةكو خؤى مبَينَيت، بةآلم ثرسيارَيكم لة ليذنةى مني
ياسايى هةية، مادام ئةوان ماددةكةيان طؤِريوة ئةى ئةو شوَينانةى كة مةحكةمةى تَيدانية؟ ئةو قائيمقام و 

 .مدير ناحية ضى دةكةن؟ ئةطةر ئةوان مةسئول نةبن، زؤر سوثاس
 
 :رؤكى ئةجنومةنسةَيز بةِر

 .جةنابى وةزير قسةت هةية؟ فةرموو
 :وةزيرى كشتوكاَل/يبعبدالدسيس طَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة فعلةن موتةفق بووين لةطةَل ليذنةى قانونى و زراعى، كة ئةو طؤِرانكارية دروست بَيت، ئيتييتاقى 
ى هةندَيك ليذنةى زراعيمان دانا، كة ئةو ليجانة ئَيمة ئةوة بوو لةسةر فةسَل و مةبدةئى سوَلتات، يةعن

زراعيةش ئيعتمادى لةسةر ئيجتيهادو ميزاج بوو، زؤرجار لةبةرئةوةى دةضَيتة مةحاكم، ديسان من تةئكيد 
لةسةرى دةكةمةوة، بؤضى ثَيشى ئةوةمان تةَلةب نةكرد، ضونكة هَيشتا عقود مابوو، قانونى تر بةرَيوةبوو، 

ئةوةوة بوو، هةردوو قانونةكةى تر تةسويةو نةهَيآلنى عقود، مادام ئةمانة نةمان بة ئةم قانونة بة ثَيى 
تةسةورى من ليجانى زراعى ثَيويست ناكات هةبَيت، با هةموو ئيشةكان بضَيتة قةزا، جانبى تر ئةو 
ةر فةراغةى كة كاك جعيتر باسى دةكات، تةبعةن مديرى ناحية دائيمةن الزمة حمامى و قانونى بَيت، لةب

ئةوة هةندَيك جار ئيشى قةزاش دةكات، وةكو حاكمَيك كار دةكات، قائيمقام شةرت نية قانونى بَيت، بةس 
مديرى ناحية هةر دةبَيت قانونى بَيت، لةبةرئةوةى ئةو فةراغة ثِردةكةنةوة، من تةسةور دةكةم زؤر زؤر 

 .ئيعتيادية بضَيت بؤ قةزا، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كمال فةرموو. د
 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثشتيوانى لة راثؤرتى هاوبةش دةكةم، ضونكة بة حةقيقةت زؤر شوَين قائيمقام قانونى نية، يان نائيبى 
ية بضَيتة قةزا لة مةحافز قانونى نية، جا ببَيتة حاكم ئيحتيمالة تووشى هةَلةى زؤر بَيت، بؤية بِروام وا

 .جَيطاى خؤيةتى، زؤر سوثاس
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
الطل  يف ) ، مةبةستمان لة تةَلةب شةكواية،   1كاك سةردار باسى تةَلةبى كرد كة نةمَينَيت لة فةقةرةى 

 .، تةسجيلى شةكوا يةعنى تةَلةب(ت نتيجة تطبي  هذا القانونحتقي  خمالفة ما وقد
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

هةية، ئَيستا بؤ ئةوةى لة ئَيمةو ئةندامنيش تَيك نةضَيت، سيغةيةكى ترتان  2زةمحةت نةبَيت ماددةى 
ندامان ، بؤ ئةوةى ئة10و  2داوة، ئةو سيغةيةم بدةية كة نووسيوتانة، دواتر دَيينة سةر ماددةى 

،  ئةوةى كة خوَيندرايةوةو جةنابى وةزير 2موناقةشةى بكةن، ئةوةى ئَيستا خوَيندتةوة، بةديلى ماددةى 
كاك فرسةت  ثشتيوانى لَيى كردووة، زؤر جوان هاتووة، يةك كةليمةى زياد بكةين كة مودةكة ديارى بكةين،

ش نةكرَيتةوة عةينى شتة، لةبةرئةوة ئةو دةَلَيت لة قانون دا هةية مودةكة كة مانطَيكة مةعلومة تيكراري
رةئيةى كة دةَلَيت ئةو ماددةية ئيلغابكرَيت، تةنها يةك كةسة، تةلةبيش تةبيعية، دةخيةمة دةنطدانةوة، 
موقتةرةحى ليذنةى ياسايى و ليذنةى كشتوكاَل كة وةزيريش موافةقةى لةسةركردووة مالحةزةيةكى جدى 

طدانةوة، كَى لةطةَل موقتةرةحةكة نية؟ فةموون، بة زؤرينة ئةو لةسةر نةبوو، وةك خؤى دةخيةمة دةن
 .ماددةية قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر، مامؤستا كاكة فةرموو

 :ابوبكر مصطفىعبدالكريم َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ةوية دادطاى سةرةتايى ناوضةكة تايبةتة بةسةيركردنى دةعواكانى زَيدةِرؤيى لةسةر ز: 2ماددةى 
كشتوكاَليةكان و باخةكان و دةعواكانى نيزاعى سنوورةكانيان و ئةو مافانةش كة تَييان دةكةوَيت، 

ِرؤذدا  و لة ِرؤذى تةبليغةوة لة بةردةمى دادطاى  15ثةيوةندارةكانيش بؤيان هةية لة ماوةى 
رةتاييةكة بدات، لةم رووةوة تَيهةَلضوونةوةى ناوضةكةدا، وةك دادطاى ثَيداضوونةوة تانة لة بِريارى دادطا سة

 .بِريارى دادطاى تَيهةَلضوونةوةكة بنرِبة
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :2املادة 
مركس احملايظة  ا ملدير النااية يف النااية وللقا مقا  يف القضاء ونا   احملايظ الذى ينسبه احملايظ يف 1

النظر يف قضايا التجاوز على ا اراضى السراعية والبساتني  و التنازع على ادودها و اقوقها اجملردة مبا يف 
ذال  تقرير ا  اجملرى واملرور ويقا ملقتضيات املصلحة الدامة، ولذوى الدالقة ا اعرتاري لدى احملايظ على 

 .تاريخ تبليغه ويكون قرار احملايظ بهذا الاأن نها يا القرار الذى يصدر ييها خالل وسة عار يوما من
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بالطري  ا ادراية بدد اكتسابه الدرجة النها ية ويبقى اكمه ( أو ا) ا ينفذ القرار الصادر مبقتضى البند  8
 .نايذا اتى يصدر قرار نها ى يى هذا املوضوع عن احملكمة أو اجلهة املتتصة

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .فةرمووكاك عونى 

 
 
 
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لة ثَيش ماددةى تر ئيشارةمتان بةوة دا كة لةبةرئةوةى حاكم وياليةى عامةى هةية، مةبةستيشمان ئةوةية 
كة سةالحيات لة روئةساى ئيدارى وةربطريدرَيت بؤ مةحاكةمة و بدرَيتة مةحكةمةى تايبةمتةند، سياغةى 

 :دةكةمان بة شَيوةية دارشتووةماد
ختتص ككمة بداءة املنطقة بنظر قضايا التجاوز على ا اراضى السراعية والبساتني والتنازع على : 2املادة 

يوما من تاريخ  15ادودها واحلقوق ييها ولذوى الدالقة ا اعرتاري على القرار الذى تصدره احملكمة خالل 
 .بصفتها التميسية ويكون قرارها بهذا الاأن باتاالتبلي  لدى ككمة استئناف املنطقة 

بة ثَيى قانونى مرافةعاتى مةدةنى لة ( جتاوز احلقوق، دعاوى من  املدارضة) جةنابى سةرؤك، ئيعتيادى   
ِرؤذة، بةآلم لَيرة لةبةرئةوةى مةوزوعةكة ئيستعجاىل تَيداية، ئَيمة بة  30ماوةى تةعن  38و  31ماددةى 

وةكة كةم بكةينةوة، خيالفةن لة ئةحكامى قانونى مرافةعات، واتة ئةو قانونة قانونَيكى بامشان زانى كة ما
خاسة، قانونى مرافةعاتيش قانونَيكى عامة، ئةوة تةقيدى ئةوى دةكات، ئةطةر ئةندامانى ثةرلةمان 

 .ِرةزامةنديان لةسةرى هةبوو، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ِرؤذ؟ مةبةست ضية  15نطدانةوة، باشة بؤضى ئةو مانطةيان كردووة بة من ثَيش ئةوةى بيخةمة دة
لةوةى؟ با هةروةكو قانونةكة بَيت، بؤ ئيستسناى تَيدابَيت؟ بؤ لةوَى رؤذةكة ديارى بكرَيت و لَيرة 
نةنووسرَيت؟ وابزامن زةختَيكة زياد لةسةر فةالح، كةواتة ثَيش ئةوةى هني بكةم جةنابى وةزيرو ليذنةى 

، (بصيتتها التميزية ) رؤذةكة البضَيت و وةكو ئةوةى تر مانطةكة بَيت،  15ش موافةقةتيان كرد، كة ياساي
من تةعليقم هةية لةسةر ليذنةى ياسايى خؤيان هةموويان ئيمزايان كردووةو هةمووشيان نوقاتى 

 .موهيميشيان هةية، دواتر قسة بكة با طوَى لة ئيعتريازةكان بطرين، كاك عمر فةرموو
 :عمر عبدالرمحن علىَيز ِربة
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كاك عونى خؤى تةوزتَيكى باشى دا لةسةر قانونى مةدةنى كة دةعاوى تةجاوزو ئةمانة، لةو دةعاويانةن 
كة تورقى تةعنةكان ئيستئنافيش دةكرَيت، هةروةها جائيزة تةميزيش بكرَيت، من ثَيم واية حةسر نةبَيت 
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ا تةحقيقةن بؤ عةدالةت با تورقة تةعنةكانى خؤى ئيكمال بكات، هةر لة ئيستئناف و لة ئيستئناف بة تةني
 .هةر لة تةميزيش، هةر لة تةسحيحى قةرارى تةميزيش، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

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

نةى ياسايم، بةآلم سةبارةت بةوة بةشداريم نةكردووة و تةوقيعيشم بةِراستى، من هةرضةندة لة ليذ
 .نةكردووة، بؤية دةمةوَيت لَيرة بةشدارى بكةم

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .بةَلَى كاك كريم. ئةوة حةق نية بةِراستى، غائيب دةبى و دواتر دةتةوَيت موناقةشة بكةى
 :كريم حبرى عبداللةَيز بةِر
 .ةجنومةنسةرؤكى ئَيز بةِر

سةبارةت بةو ماددةية بةِراستى منيش . من تةبليغ نةكراوم بؤ ئةو كؤبوونةوة هاوبةشة، زؤر سوثاس
رؤذ بَيت، وةكو ئةوةى كة ليذنةو سةرؤكايةتيش ئاماذةيان ثَييدا، مةسةلةى ِرَيطاى تانة  30لةطةَل ئةوةدام، 

و  ِرَيطاكانى تانةش بطرَيتة بةر، ِرَيطاى لَيدان لة مةحكةمةى تةميز بَيت نةك مةحكةمةى ئيستئناف، هةمو
 .ئيستئنافى هةم تةمييزيش با ثَيكةوة بن، ثشتطريى لة ِراوبؤضوونةكةى كاك عمر دةكةم، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
كاك فرست رةئيةكى هةية، كة دةَلَيت ئةو جوملةى ئةخريى زيادة لةبةرئةوةى لة قةوانينى تردا هةية، 

ختتص ككمة بداءة املنطقة بنظر قضايا التجاوز على ا اراضى السراعية والبساتني )ووسرَيت تةنها بن
 .كاك شَيروان فةرموو، (والتنازع على ادودها واحلقوق ييها

 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

اسةبة دةكةين لةسةر مةومسَيكى زراعى ِراستة لة قانونى مورافةعات هةية، بةآلم ئَيمة لةو قانونة فةالح حم
 15ِرؤذمان كردووة بة  30ئةطةر زةويةكةى نةضاند، ئَيمة ئةو ئيجرائاتةمان كردووة لة بؤ ئيستعجال 

ِرؤذ، دةزانني دةبَيتة ئيستئنافيش، بة نيسبةت تةجاوزاتى ئيعتيادى، بةآلم ئةوة تةجاوزةكة لةسةر 
ِرؤذ بَيت، دووةم  15ةقليسى مودةكةمان كردووة بؤ ئةوةى حيمايةى ئينتاجى زراعى، بؤية ئةوةَلةن ت

مةحكةمةى ئيستئناف بة سييتةتى تةميزى قةرارةكةى با بدات، بؤ ئةو مةسةالنة تةنها، ئةوةى ماوةتةوة 
 .لةسةر مةسةلةى تةجاوزات هةموو قانونى مرافعاتى لةسةر تةتبيق دةبَيت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر 

ِرؤذ، ئةوةى تر كةييتى خؤتانة مانةوةشى شتَيكى هني نية، بؤ ئةوةى  30ِرؤذةكة ببَيتة  15ئةطةر 
ِرؤذةكة فةالحةكة مومكينة كة  15ئيستسنا نةبَيت، ضونكة شتَيكى وا طةورة نية كة ئيستسناى بكةى، 
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شرتة، دةخيةمة ِرؤذةكة با 30نةزانَيت، يان سةفةرى كردبَيت، لةوانةية ماوةيةكى زؤرى ثَى بضَيت، بيكةنة 
كةسى لةطةَل دانية، باشة بة زؤرينةى  3دةنطدانةوة ئةو موقتةرةحة، كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةية؟ 
 .دةنط قةبوَل كرا،  بؤ ماددةى دواتر تكاية؟ مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :(ئيلغاكراو) ماددةى 
ى فةرمانبةرى كارطَيِرى دةرى دةكات، جَي بة جَيى دةكات، لة دةسةآلتى سةرؤكى جَيبةجَيكردنى ئةو بِريارة

 .منوونةيى لة ياساى جَيبةجَيكردن هةية
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :( يلغاكراو) املادة 
 .رى القرار الذى يصدره وتكون له سلطة ر يا التنفيذ املدينة يف قانون التنفيذينفذ املوظف ا ادا

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ددةيةش لةبةرئةوةى ئَيمة ماددةكانى ثَيشوومان موعالةجة كرد، سةالحيات درا بة مةحاكم، واتة ئةو ما
دةبَيت سةالحيةتى موزةفى ئيدراى نةمَينَيت، لةبةرئةوةى قانونى تةنيتيزمان هةية، قانونَيكى عامة ئةو 
قانونةش، هةر كَيشةيةك هةبَيت لة دةوائريى تةنيتيز تةنيتيز دةكرَيت، هةروةها ثةيوةندى بة مةحكةمةوة 

ونكة لة ماددةكانى تر هةندَيك شت هةية كة هةية، لَيرة ئَيمة ثَيشنيار دةكةين ئةو ماددةية ئيلغابكرَيت، ض
 .دواتر قسةى لةسةر دةكةين

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وابزامن هةمووى موافقن كة ئيلغابكرَيت، ئةطةر كةس نية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئيلغاكردنةوةى 
دواتر تكاية؟ مامؤستا كاكة  ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط ئيلغاكرا، بؤ ماددةى

 .فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :(ئيلغاكراو)ماددةى 
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ـ لةسةر ثَيشنيارى وةزيرى ناوخؤ، ثةسةندكردنى وةزيرى كشتوكاَل، وةزيرى داد، بؤى هةية دةسةآلت بة  1
تن، بة دةركردنى مةرسومَيكى هةرَيم لة ثَيناو قائيمقام و بةرَيوبةرى ناحية بدات، وةكو دادوةرى كة

دةركردنى بِريارو حوكمةكة بؤ ثيادة كردنى ئةم ياساية، بِريارةكانيشى لةبةردةم دادطاى تاوانة طةورةكان 
 .تةميز دةكرَيتةوة، كة بة شَيوةيةكى خَيرا سةيرى دةكات و بِريارةكةشى بنرِبة

لة كاتى لَيكؤَلينةوة دا يان لةكاتى سةيركردنى دؤسيةكةدا ـ ئةطةر قائيمقام يان بةرَيوبةرى ناحية  8
دةسةآلتى دادوةرى كةتنى ثَى نةدا، ثَيويستة دواى تةواوكردنى ليكؤَلينةوة ثةراوةكان ِرةوانةى الى ثارَيزطار 

 .بكات بؤ ئةوةى بيداتة فةرمانبةرَيكى كارطَيرى ئةو دةسةآلتةى ثَيى دابَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ك حممد فةرمووكا
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :( يلغاكراو)املادة  
ا لوزير الددل بناء على اقرتاح وزير الداخلية، وتأييد وزير السراعة ختويل القا مقا  و مدير النااية  1

نون وتكون قراراته خاضدة سلطة ااكم جساء مبرسو  أقليمى  اصدار القرارات وا ااكا  تطبيقا هلذا القا
 .للتمييس لدى ككمة اجلنايات التى تنظر ييها بصورة مستدجلة ، ويكون قرارها قطديا

ا اذا كان القا مقا  أو مدير النااية الذى اجرى التحقي  يف الدعوى    خمول سلطة جسا ية للنظر ييها  8
 .ا اىل موظف ادارى خمول هذه السلطةيدلية ارسال ا اوراق بدد اكمال التحقي  اىل احملايظ ليحيله

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 . سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

،  18و 11و  10و  2و  2ئَيمة لة راثؤرتى هاوبةش لة بيدايةتى ئيشارةمتان ثَيى دا كة طومتان ماددةى 
ةسديق كران، هةندَيك ماددة جيطاى ئةو ماددانةى طرت كة ئيلغاكرانةوة، ئيلغا بكرَيت، ئةو ماددانةى كة ت

لة راثؤرتى خؤمان، كة  2وابزامن ئَيستا دووبارةن هةتا دةنطدانيشى ثَى ناوَيت، با هةر بَيينة سةر ماددةى 
طرَيت ، كة لةوَيدا دَيينة سةر عقوباتى جةزائى جَيطاى ئةو ماددانة دة2بوو، بوو بة ماددةى  10ماددةى 

 .كة داوامان كردووة ئيلغابكرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كاك عونى وا نابَيت، ثَيويستة يةك، يةك ئيلغاى بكةين، كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بَلند بكات كة ئةو 
 .ماددةية ئيلغابكرَيت؟ بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش ئيلغا كرا، بؤ ماددةى دواتر مامؤستا كاكة

 :مصطفىكريم ابوبكر عبدالَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 :(ئيلغاكراو)ماددةى 

ـ ئةطةر بؤ دادوةرى لَيكؤَلينةوة يان دادوةرى كةتن لة كاتى لَيكؤَلينةوة يان لة كاتى سةيركردنى دؤزةكة،  1
 .بةديار كةوت كة ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، ثَيويستة بؤ سةرؤكى كارطَيرى بنَيرَيت

سةرؤكى يةكةى كارطَيرى لة كاتى لَيكؤَلينةوة دا يان لة كاتى سةيركردنى دؤزةكةدا بة ديار ـ ئةطةر بؤ  8
كةوت كة لة تايبةمتةندى ئةو دةزطاية بةدةرة، ثَيويستة بؤ دادوةرى لَيكؤَلينةوة يان دادطاى كةتنى تايبةتى 

 .بنَيرَيت
ةندية كة لة ئةجنامى ثيادةكردنى ـ دادطاى ثَيداضوونةوة سةرضاوةى سةيركردنى كَيشةكانى تايبةمت 3

 .حوكمةكانى ئةم ماددةية ثةيدا دةبَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو

 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 :(ئيلغاكراو)املادة 

أنها مامولة بااكا  هذا  ا اذا ظهر حلاكم التحقي  أو ااكم اجلساء عند اجراء التحقي  أو النظر يف قضية 1
 .القانون، يدليه ان يودعها اىل ر يا الوادة ا ادارية

ا اذا ظهر لر يا الوادة ا ادارية عند أجراء التحقي  أو النظر يف قضية ، أنها خارجة عن اختصاصه،  8
 .يدليه ان يودعها اىل ااكم التحقي  او ككمة اجلساء املتتصة

  .بت يف تنازع ا اختصاص الذى ينجم عن تطبي  أاكا  هذه املادةا تكون ككمة التميس مرج  ال 3
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوةش وةكو ماددةكانى تر ليذنةى قانونى دةيانةوَيت ئيلغا بكرَيت ئةو ماددةيةش، كَى لةطةَل 
ؤستا كاكة ئيلغاكردنيةتى دةستى بَلند بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط ئةوةش ئيلغاكرا، بؤ ماددةى دواتر مام

 .فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 :18ماددةى 

ـ جوتيار، طةشتيار، يان خاوةن ثةيوةندى كشتوكاَلى سةرثَيضيكار لة حوكمةكانى ئةم ياسايةو ئةو  1
َل كةمرت نةبَيت سا 1بةياناتانةى بة طوَيرةى ئةوةوة دةردةضن سزا دةدرَيت بة حةبس بؤ ماوةيةك كة لة 

 .هةزار دينار زياتر نةبَيت، يان بة هةردوو سزاكة 450يان بة غةرامةيةك لة 
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ـ فةرمانبةرى كشتوكاَلى كة سةرثةرشتى ثرؤذة كشتوكاَليةكان دةكات ئةو سزايةى بةسةر دادةرَيت كة لة  8
ك دا ئةطةر ببَيتة هؤى ى سةرةوة داهاتووة، بة دةستةبةرى لةطةَل خاوةن ثرؤذةكة، لة حاَلةتَي 1بِرطةى 

سةرنةطرتنى ثرؤذةكة يان زيانَيكى طةورة بة ثرؤذةكة، ئةطةر ثَيشرت فةرمانطةيةكى ئاطادار نةكردبَيتةوة و 
 .هؤشدارى بة خاوةن ثرؤذةكة نةدابَيت

ـ هةر فةرمانبةرَيك يان كرَيكارَيك بة كةمتةرخةمى يان بة ئةنقةست لة ِراثةِراندنى ئيشةكةى دا  3
مانط زياتر  5ة هؤى زيان طةياندن بة بةروبومى كشتوكاَلى سزاى حةبسى دةدرَيت بؤ ماوةيةك لة بووبَيت

 .هةزار دينار زياتر نةبَيت، زيانةكةشى ثَى دةبذَيردرَيت 750نةبَيت يان بة غةرامةيةك لة 
سزاكةى بة ثَيى ـ ئةطةر رةفتارَيك لةطةَل حوكمةكانى ئةو ماددةية دا نةطوجنا و تاوانَيكى ىَل كةوتةوة  7

ياسايةكى ديكةى كارثَيكراو لة هةرَيم دا طران تر بَيت، ئةو كاتة كام دةقيان سزاكةى طران ترة ئةوةى 
 .بةسةر دا دةسةثَيت

 8ـ دواى وةرطرتنى رةزامةندى وةزيرى كشتوكاَل داوا لةسةر فةرمانبةرى سةرثَيضى كار بة ثَيى بِرطةى  5
 .تؤمار دةكرَيت 3و 
 :كى ئةجنومةنسةرؤَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :10املادة 
ا يداق  باحلبا مدة  اتسيد على سنة أو بغرامة  اتسيد على سبدما ة ووسني ألف دينار أو بكلتا  1

( املساس) الل       الدقوبتني كل من خالف ااكا  هذا القانون والبيانات الصادرة مبوجبه دون ا اخ
 .من هذا القانون 5با اجراءات الواردة يف املادة 

اعاله يى االة تسببه  1ا يداق  املوظف السراعى املارف على املااري  السراعية بالدقوبة الواردة يف الفقرة  8
الدا رة وتوجيه يف احلاق الفال أو الضرر البال  باملاروع تضامنا م  صاا  املاروع ما مل يقم مسبقا باعال  

 .ا انذار اىل صاا  املاروع
ا يداق  باحلبا مدة  اتسيد على ستة  اشهر أو بغرامة  اتسيد على اربدما ة ووسني ألف دينار م   3

مد يف اداء واجبه باحلاق الضرر با انتاج دالتدويض عن الضرر كل موظف أو عامل تسب  باهماله وتقص ه املت
 .السراعى

ل املتالف  ااكا  هذه املادة جرمية عقوبتها اشد مبوج  قانون اخر نايذ يف ا اقليم ييطب  ا اذا كون الفد 7
 .النص ا اشد عقوبة

 .، بدد استحصال موايقة وزير السراعة8و  1ا حترك الدعوى ضد املوظف املتالف وي  الفقرتني  5
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك عونى فةرموو
 
 
 
 :زازب سعيد عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئيلغا كرا،  1ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش لةطةَل دةقى ماددةكةين، جطة لةوةى كة جوملةى ئةخريى بِرطةى 
لةبةرئةوةى هةندَيك فةقةرة ئيلغاركرا، ثَيويست ناكات ئةوة  ،(من هذا القانون.............. با اخاللاملساس )

 .ترةاغةكةمان طؤِرى، لة ناحيةى قانونى ديتمان ئةو شَيوةية قانونى تةنها سي. لَيرة مبَينَيتةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ثَيش ئةوةى موناقةشة بكةن، سياغةى فةقةرةى يةكةميان طؤِريوة، لة جياتى ئةو سياغةى ثَيشوو بة 
 ( ارري أو الفالح يداق  صاا  ا) ئيتييتاق لةطةَل جةنابى وةزير و ليذنةى هاوبةش ئةو سياغةيان داناوة 

أو املسارع أو ذوى الدالقة السراعية املتالف  ااكا  هذا القانون ) ئةوة سياغةى تازةية بؤ فةقةرةى يةكةم 
ألف دينار أو بكلتا  450والبيانات الصادرة مبوجبه باحلبا مدة  ا تسيد عن سنة أو بغرامة  ا تسيد عن 

 .سؤزان خان فةرموو، (الدقوبتني
 :شهاب نورىسؤزان َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة قانونى حيمايةى ئينتاجى زراعيةية مةعقول نية وا بَيت، من لةطةَل ئةوةم با حةبسةكان هةمووى 
الضَيت، با غةرامةكان زيادبكرَيت، مةعقول نية فةالحَيك لةبةرئةوةى زةويةكةى نةضاندووة يان ئيهماىل 

با ياساكامنان تؤزَيك مرونةتى تَيدابَيت، ثَيم واية غةرامةكة  كردووة بيخةيتة حةبسةوة، تكا دةكةم
 .زيادبكرَيت زؤر زؤر تةبيعية، ئةو كةسة ئةو ثارةية لة ِرةجنةكةى خؤى دةدات

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ئةو دةَلَيت بة يةكَيك لة سزاكان، نةيطوتووة هةردووكى لة هةموو قانونَيك دا ئةوة هةية، خؤ قانونى 

ة نية بؤ ئةوةى هني بَيت، ئةطةر ثارةى نةبَيت ضى دةكةى؟ ئةحكامى ئةو قانونة تةنها سةحاف
وةرطرتنةوةى زةويةكة نية، ئيسائةية، بةكارهَينانيةتى بة خراثى، ئةنواع و ئةشكال موخالةفةى تَيداية، 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ى ئيعتيادى حوكمى تَيداية، نةك تةجاوزات لةسةر ئةرازى زراعى، تةجاوزات لةسةر ئةرازى تةجاوزات
 .زراعيش  دةبَيت حوكمى تَيدابَيت، نابَيت تةنها بة غةرامة بَيت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .ناصح فةرموو. د
 
 
 
 :نمضاناصح غيتور ر. دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

هى منيش تةنها ثَيم باشة غةرامةكة هةبَيت، ئةطةر هاتو غةرامةكةى نةدا، ئةو كاتة ئيمتيناعى كرد وةَلآل
 .لة غةرامةكة با سجن بكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
خؤى واية، كة وا دةَلَيت ئةوة قانونة، جا مةحكةمة خؤى تةقديرى ئةوة دةكات، كة حةمجى 

ةس بة غةرامة بَيت نابَيت، ضونكة مةحكةمة باشرت تةقديرى ئةوة مةخالةفةكةى ضةندة، تةنها ئةطةر ب
دةكات، باشرت دةزانَيت لة هةموومان، ضونكة تةفسيالتى لةثَيشة، ئَيستا ئَيوة ئةطةر رةئيةك بدةن تةنها 
لةوانةية يةك جانب لةبةر ضاو بطرن و لة خةياَلتان بَيت، مةحكةمة قةزيةكةو مةلةفةكة ديارى دةكات، 

شتى تَيداية، خؤى تةقديرى ئةوة دةكات، دةكرَيت كاك عونى ئةوةَل جار بة غةرامة بَيت دواتر بة ئةنواع 
 حةبس بَيت؟ 

 :زازعونى كمال سعيد بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

قةوانينى عقوبات لة هةموو عالةم ئةو سيغةيةى بةكاردَينَيت، حةبس و غةرامة، مةحكةمةش وياليةى 
ة ضؤن قانونةكةى تةتبيق دةكات، حةمتةن مةحكةمة بة غةرامة دةست ثَي دةكات، ئةطةر عامةى هةية ك

 .غةرامةكةى نةدا ئةوجا حةبسى دةكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

باشة، زؤر سوثاس، ماددةكة بةو موقتةرةحةى ليذنةى قانونى و ليذنةى كشتوكاَل و موافةقةتى جةنابى 
لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات؟ بة زؤرينةى دةنط قةبوَل كرا، بؤ ماددةى  وةزير دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى
 .دواتر، مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وةزارةتى كشتوكاَل بؤى هةية ثَيشنياز بكات رةمسى طومرك دابندرَيت لةسةر هاوردةى : 10ماددةى 
مى كشتوكاَلى و ئاذةَلى كة لة دةرةوة دةهَيندرَين، بؤ ئةوةى لة هةركاتَيك دا بة ثَيوستى هةندَيك بةروبوو

 .بزانَيت بةروبوومى خؤجَيى بثارَيزَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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مةبةستت  ئةوةية ثَيش ئةوةى بضينة سةر ماددةكةى تر ئةوة موقتةرةحى ليذنةى ياسايى و ليذنةى 
 .ى موقتةرةحى ئةو ماددةية ضية؟ جةنابى وةزير فةرمووكشتوكاَلة، جا موبةررات

 
 
 :ى كشتوكاَلوةزير/طي  عبالعزيزَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تنظيم عمليات التسوي  الداخلية ) 8كة هاتووة، لة خاَلى  3ئةم خاَلة ئةطةر ئَيمة بيطةِرَينينةوة ماددةى 
اعة بالتنسي  م  وزارة التجارة واملالية من ايث تنظيم واخلارجية وي  خطة مدروسة من قبل وزارة السر

بة تةسةورى من ئةو نوقتةية كييتايةتة، ئةو ، (وضب  است اد املنتوجات املماثلة املوجودة يف ا اقليم
ماددةية زيادةية با تووشى ئةشكاليةت نةبني، لة موستةقبةل عرياق بة عام بةرةو مةنزومةى  تيجارةى 

مةى تيجارةى حورة ئةم ماددةى بة زةقى تَيداية، داوا لة تؤ دةكةن لة موستةقبةل  حورة دةضَيت، مةنزو
تنظيم عمليات التسوي  )ئةو ماددةية هةية، لةبةرئةوة من تةسةور دةكةم، ئَيستاش ئةوة كة دةَلَيني 

ة من ايث الداخلية واخلارجية وي  خطة مدروسة من قبل وزارة السراعة بالتنسي  م  وزارة التجارة واملالي
بةتةسةورى من ئةوة هةر نةبَيت باشرتة، زؤر ( تنظيم وضب  است اد املنتوجات املماثلة املوجودة يف ا اقليم

 .سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك بةَلَين فةرموو
 :محد عبداللة حممودَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

، ئَيمة بؤ حيمايةى ئينتاجى ناوخؤمان ئةو ثَيشنيارةمان ئةوة ثَيشنيارى ليذنةى كشتوكاَلة كة دةيَلَيني
خستووةتة ناو ثرؤذةكة، ئَيمة دييتاعيشى ىَل دةكةين، مرونةتيشمان داوة ثَيى و نةمان كردووة بة فةرز، بؤ 
وةزارةتى كشتوكاَل هةية ثَيشنيار بكات، يةعنى نةمان طوتووة تةنها دةبَيت بة هةموو مةوادةكان فةرزى 

ندرَيت، يةعنى سةالحيةتةكةو دةسةآلتةكةمان بؤ وةزراةت هَيشتةوة، لةبةرئةوة بةِراستى لةو زراعى داب
قؤناغةى ئَيستا ئينتاجى جوتيارى ئَيمة ثَيويستى ية حيماية كردن هةية، لةبةرئةوة بةِراستى ئةطةر 

نني ئةوةى كة فةالح مبانةوَيت حيمايةى ئينتاجى خؤمان بكةين تةنها يةك ِرَيطامان لة ثَيشة، ئَيمة ناتوا
ثَيويستى ثَيى هةية بؤ طةشةثَيدانى بةروبوومى خؤى، ئَيستا لةو كاتة دا حكومةت ناتوانَيت شتةكانى 
جوتيار دابني بكات، جوتيار ئَيستا خؤى موكةلةفة زؤربةى شتةكانى خؤى دابني بكات، بةآلم كة كاتَيك 

تةنها يةك ِرَيطا لة ثَيشمان داية ئةوةية كة ناتوانَيت مةنافةسةى بةرهةمى وآلتانى دةوروبةر بكات، 
وةزرارةتى كشتوكاَل  تةكليف بكرَيت بةوةى كة ئةو بةرهةمانةى كة ناوخؤيني لة كاتى ثَيطةيشتنى 
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هةندَيك لة رسومات و طومرك دابنَيت لةسةر ئةو بةرهةمانةى كة لة دةرةوة دَين، بؤ ئةوةى جوتيارى 
 .نَيت، زؤر سوثاسخؤمان تةشجيع بكرَين كة بةرهةم بَي

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيستا من لةطةَل ئةو موقتةرةحةم، ضونكة لة جَيية كة ليذنةى كشتوكاَل كردوويةتى و ليذنةى ياسايش 
ثشتطريى لَيى كردووة، جةنابى وةزير يةكةم شت دةسةآلتةكة دراوة بة وةزارةت، واتة دةتوانى ئةطةر بة 

ةكةى، خاَلَيكى تر كاك سةردار لَيرة نية ئةطةر نا دووبارةى دةكردةوة لة ثَيويستى نةزانى جَيبةجَيى ن
ناحيةى حوريةتى تيجارةو ئةوانة، ئَيمة جارَى نةبووينةتة ئةندام لة مونةزةمةى تيجارةى عالةمى، كةى 
ةو بووينة ئةندام ئةو كاتة ئَيمة شروتى ئةوان قةبوَل دةكةين، ئةوانيش دةبَيت تةسهيالمتان بؤ بكةن، ئ

كاتة هينى دةكةين، بةآلم ئةوةى ئَيستا بةِراستى لة ناو بازاِرى كوردستان دا ثَيوستة حيمايةتَيك هةبَيت، 
يةعنى ئةو حيمايةتة تةشجيعة بؤ فةالحةكان و زراعييةكان، تةشجيعة بؤ ئةوانةى بةساتينيان هةية، 

دةتوانن ئيقرتاح بكةن يان نةيكةن، هةروةها سةالحيةتةكة دراوة بة وةزراةتى زراعة، نةك تةرةفَيكى تر، 
بؤية من ثَيم واية زؤر موناقةشةى لةسةر نةكةين، ضونكة موقتةرةحى خؤتانة، كةس هةية دذى ئةو 

 .موقتةرةحةى بَيت؟ كاك زرار فةرموو
 :امني طاهرزرار َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بؤية ثَيم خؤش بوو قسةى لةسةر بكةم، جارى  بةِراستى ئةو ماددةية اليةنى ئيجابى و سلبيشى هةية، هةر
وا هةية ئةو بةرهةمة كشتوكاَليانةى كة لة ناو هةرَيمى كوردستان دا هةن لةوانةية بةشى ثَيداويستيةكانى 
خةَلكى كوردستان نةكات، ئةو كاتةى كة طومرط دةخرَيتة سةر ئةو مةوادانةى كة لة دةرةوة دَين دةبَيتة 

سعرةكةيان بةرز بكةنةوة و خةَلكيش دةيكِرَيت، ئةو كاتة دةبَيتة هؤى طرانى  هؤى ئةوةى كة تاجريةكان
ئةو شتانةى كة لة دةرةوة دَين، بةآلم من واى دةبينم كة اليةنى ئيجابيشى هةية، بةِراستى لة هةندَيك 

م بةو حاَلةت دا دةبَيتة هؤى ئةوةى كة شتةكانى ناوخؤ زياتر ئيهتيماميان ثَى بدرَيت، لةبةرئةوة ويست
 .روونكردنةوةية قسة بكةم، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك بارزان فةرموو
 :بارزان عبداللة نصراللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لَيرة نووسراوة خارج، كة دةَلَيت خارج مةبةستى لة خارجى هةرَيمة، ئةى ئةو سنوورانةى كة لةطةَل عرياق 
لة ليذنةى ياسايى دةكةم وةزراةتى ماليةى ئَيمة بؤى هةية تةعارييتى طومرطى  دا هةن؟ من ثرسيار

 بطؤِرَيت؟ 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كة طوتت طومرط يةعنى دةرةوةى عرياق، واتة سنوورى عَيراق دةطرَيتةوة، كاك رشاد فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

لوزارة السراعة بالتنسي  م  وزراة التجارة )كةم بةو شكلةية دابِرَيذرَيت كة دةخيوَينمةوة، من ثَيشنيار دة
من  است اد بدض املنتوجات السراعية واحليوانية املستوردة من اخلارج ملدة مدينة لغرري ايماية املنتوج 

 .زؤر سوثاس ،(احمللى كلما راى ذال  ضرورية
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ى بابةتةكةى فةرقى نةكردووة، كاك سعدالدين فةرمووجةوهةر
 :مولود سعدالدين عبداللةمال َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

مادام هةر ئيقرتاح هةبَيت، ئةو ماددةية جَيى لَيرة نية، لةبةرئةوةى ئَيستا ئَيمة ئينتاجى مةحةليمان 
ك زؤر ِرةواجى لةسةر نةبَيت، بؤية  ئينتاجى ئةوةندة زؤر نية، بؤ ئةوةى لةبةر ئينتاجى مةحةىل خةَل

دةرةوة ِرةواجى لةسةر زؤرترة، ئينتاجى مةحةىل كةنطى زيادى كرد ئةو كاتة مةفروزة جَيى لَيرة 
 .بكرَيتةوة، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك كمال فةرموو
 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبداللةَيز بةِر
 .ئةجنومةن سةرؤكىَيز بةِر

استة ثَيويستة تةنزميى ئينتاجى ناوخؤيى حيماية بكةرَيت، بةآلم وةزيرى هةرَيم داوا بكات لة وةزيرى ر
زراعةى عرياقى كة ئةو طومرط تةنزيم بكات، وابزامن ئةوة نةبَيت باشرتة، ضونكة  طومرط ئيتيحادية، 

 .نةك داخلى، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ر فةرمووجةنابى وةزي
 :وةزيرى كشتوكاَل/يبعبدالدسيس طَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تةبعةن مةبدةئيةن ئَيمة وةكو وةزراةتى زراعة لةطةَل موحتةواى مةوزوعيينة، لةبةرئةوةش ئَيمة 
، لة ناحيةى تةنيتيزى ئَيمة تةنيتيزمان كردووة، ئةم ساَليش بة تةواوى 3عموميامتان هَينا لة ماددةى 

ةنيتيزى دةكةين، بةآلم حةق واية ئَيمة لةو ماددةية تةنزميى ئةوة بكةين، كة طومتان تةنزميى عةمةلياتى ت
تةسويق، تؤ كة رةمسى طومرطى دةكةى كة شتَيكى زؤر زةقة بة تةسةورى من، ئةو تةنزمية كييتايةتةو 

 .دةتوانَيت حيمايةتى مةنتوجاتى خؤمانى ثَى بكةين بة شَيوةيةكى ِرَيك و ثَيك
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك فرست شةرحى هةية لةسةر مةوزوعى طومرط، ضونكة مةسةلةيةكى ئيتيحادية، فةرموو كاك فرست
 :فرست أمحد عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

)  ِراستة رسومى طومرطى مةوزوعةكى ئيتيحادية، بةآلم ئَيمة دةتوانني لةو ماددةية بةو شكلة بيطؤِرين
لوزراة السراعة اقرتاح يرري رسو  و حتديدها على بدض املنتوجات السراعية واحليوانية لغرري ايماية 

كةليمةى طومرطى و كةليمةى ئيستريادو موستةورةدى خارجيش  هةَلبطرين، ئةو كاتة بة ( املنتوج احمللى
نكة رسومةكة تابعى رةئى من كة مةنتوجةكة داخل بوو لة سةرسنوور ئَيمة ناتوانني شت بكةين، ضو

حكومةتى ئيتيحادية، بةآلم كة داخلى كوردستان بوو دةتوانني بة شَيوةيةك لة شَيوةكان موعالةجةى ئةوة 
 .بكةين، رةمسةك لةسةرى دابنَيني بة ناوى شتَيكى تر، خؤ شةرت نية هةر بَلَيني بؤ حيمايةت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

دا موعالةجةى  3، ئةو قسةيةى جةنابى وةزير ِراست دةردةضَيت، كة لة ماددةى بةَلَى ئةطةر ئةوة بَيت
 .ئةوة كراوة، من داوا دةكةم ئةطةر ليذنةى ياسايى و ليذنةى كشتوكاَل سةحبى بكةن

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك بةَلَين فةرموو
 :محد عبداللة حممودَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .نةوةى مةسةلةى ئيتيحادى، ئَيمةش لةطةَل ئةوةين كة هةَلبطريدرَيتدواى روونكرد
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ثَيويست بة تةسويت ناكات،ضونكة موقتةرةحَيكى تازةية، بؤ ماددةى دواتر مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
اَل بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى و جَي بةجَى كردنى حوكمةكانى وةزيرى كشتوك: 11ماددةى 

 .ئةم ياساية دةربكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرموو
 :حممد صاحل امساعيلَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :11املادة 
 .1242لسنة  41ا يلغى قانون ايماية وتنمية ا انتاج السراعى الدراقى رقم  1
 .ا لوزير السراعة اصدار التدليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون 1
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 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك عونى فةرموو
 
 
 
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وردستان ناتوانني ئةوة ئةسَلى ثرؤذةكةية كة كاك حممد خوَينديةوة، لةبةرئةوةى ئَيمة لة ثةرلةمانى ك
قةوانينى ئيتيحادى ئيلغا بكةين،  دةبَيت ِراى بطرين، لةبةرئةوةى ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة لة راثؤرتةكة 

يةعنى ، (اصدار التدليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون لوزير الزراعة) مبَينَيتةوة  8تةنها فةقةرةى 
ة تايبةتى ئَيستا قانونَيكى خامسان لة كوردستان تةشريع كردووة، لة كورديةكة تةنها ئةوة خوَيندرايةوة، ب

 .واتة هيض عيالقةى بةوةوة نية كة ئيلغا بكرَيت ئةو قانونةى مةركةز، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 وقف نفاذ القانون يف)مان هةية، ئةطةر بيكةينة ( وقف يف نفاذ القانون)كاك عونى ئَيمة بة ثَيى دةستور 
 .ئةوة باشرتة، كاك عونى فةرموو( اقليم كوردستان

 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
لةبةرئةوةى قانونةكة بووة قانونَيكى خاس بة كوردستان هيض عيالقةى بة قانونى مةركةزى نية كة 

ةو مةبادئانةى كة لةوَى هةية، ، قانونَيكى خامسان داناو طوجناندمان ئ 1242ى ساَلى  41قانونى ذمارة 
 .هةروةها لة قةوانينى تر وةرطرياوة تةسبيت كرا، واتة قانونَيكى خاسة بة كوردستان

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ببورة كاك عونى، ئةوة ئةطةر بَيتو تةعاروز بكات لة طةَل قانونَيكى ئيتيحادى ئةوة ئةشكاملان بؤ دروست 
وقف نفاذ ) فازةكةمان نةكردبَيت، بؤية ئةو فةقةرةية زةرورية بنووسرَيت، دةكات، ئةطةر لَيرة وةقيتى نة

لة جياتى ئيلغايةكة وةقيتى  8ئةوة بة ثَيى حةقى خؤمانة، لة فةقةرةى ( قانون ايماية وتنمية ا استثمار
 41رقم ايقاف نفاذ قانون ايماية وتنمية ا انتاج السراعى الدراقى يف اقليم كوردستان ) نةفازةكة بنووسن، 

، (لوزير السراعة اصدار التدليمات الالزمة لتسهيل تنفذ ااكا  هذا القانون)ئةوة ئيزافة بكةن، خاَلى دووةم ( 
ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة بةو تةعديالتةى كة عةرزم كردن، كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بَلند بكات؟ بة كؤى 

 .كاك عونى فةرموودةنط بةو تةعديلةى كؤتايى قةبوَل كرا، ماددةى دواتر 
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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ثَيش ئةوة بضينة ماددةى كؤتايى لة ثرؤذةكة، ليذنةى هاوبةش ثَيشنيارمان كردووة كة دوو ماددة ئيزافة 
 :بكرَيت لة سةر ئةو قانونة بةو سيغةيةى خوارةوة

 :18املادة 
 .ارري م  ااكا  هذا القانون ايدمل  بأى نص قانونى أو قرار يتد

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةو موقتةرةحة رؤتينية لة هةموو قانونةكان دا هاتووة، موقتةرةحى ليذنةى ياسايى بؤ ئةو  ماددةية 
دةخةمة دةنطدانةوة كَى لةطَةَليةتى دةستى بَلند بكات؟ بة كؤى دةنط ئةو ماددة ئيزافة كرا، بؤ ماددةى 

 .ةرموودواتر كاك عونى ف
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .على للا الوزراء واجلهات ذات الدالقة تنفيذ ااكا  هذا القانون: 13املادة 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ئةو ماددةيةش هةر رؤتينة، كَى لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية؟ بة كؤى دةنط ئةوةش قةبوَل كرا 

 .ووكاك عونى فةرم
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :، سياغةكةى طؤِراوة و بةو شَيوةيةى ئَيستاية كة دةخيوَينمةوة 17ماددةى كؤتايى كة بووة ماددةى 
 (.وقا   كوردستان) ينفذ القانون بدد مرور تسدني يوما على تاريخ ناره يى اجلريدة الرمسية : 17املادة 

 :ةرؤكى ئةجنومةنسَيز بةِر
دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بِرؤ بؤ 

 .هؤكارى دةرهَينانةكةى، مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر َيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 كانى دانانى ئةو ياسايةهؤكارة                                    

لةبةرئةوة زةوى و زارى كشتوكاَلى و باخ و دارستان ة لة وةِرطا و سامانى ئاذةَلى هؤيةكانى بةرهةمهَينانى 
كشتوكاَليش لة مةكينةو ئامَيرو ترومثاى ئاوو بريو كارَيزو كانياوى سروشتى ثةيوةندى بةو سامانةوة هةية 

ةَلةم دةدرَين، جا بة هؤى خراث بةرهةمهَينانى زةوى و زارى و بة بةشَيك لة سامانى كوردستان لة ق
كشتوكاَلى و دواكةوتنى هةردوو كوضكةى بةرهةمهَينانة كشتوكاَليةكة لة ئةجنامى بةسةرهاتى هةَلومةرجى 
ناهةموار كة بةسةر كوردستان دا هاتبوو طوندةكان وَيران كران و لةو ساآلنةى ثَيشرتدا طةمارؤى دوو اليةنة 
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ناوضةكة دران، لةبةر زةرورةتى بةرذةوةندى طشتى و لة ثَيناوى طاَلدانى بةرهةمهَينانى زةوى و  بةسةر
زارى كشتوكاَلى بة شَيوازَيكى زانستيانة و دروست، بؤ زؤرتر كردن و ضاكرت كردنى بةروبومى كشتوكاَلى و 

ثالنى ثةرةثَيدانى نةتةوةيى ثاراستنى بةرهةمى خؤجَيى و وةبةرهَينانى ئةو سامانة بة ثَيى ئاماجنةكانى 
كوردستان و بؤ ئةوةش كة خاوةنى ئةو سامانانةو ئةوانةش كة ئةو سامانانةيان بة دةستةوةية، ئةوانةش 
كة بةرثرسن لة ئيدارةو بةرَيوةبردنيان ثابةند بكرَين كة خزمةتيان بكةن و ثةرةيان ثَى بدةن و 

 .ة ئةم ياساية دةركردثشتطوَييان نةخةن و نةبنة هؤى لة ناوبردنيان، بؤي
 :زازسعيد ب عونى كمالَيز بةِر

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 ا اسباب املوجبة

انطالقا من ان ا اراضى السراعية والبساتني  والغابات واملراعى والثروة احليوانية ووسا ل وادوات ا انتاج 
وعيون طبيدية، تدترب جسءا من الثروة السراعى املتدلقة بها من مكا ن وا ات ومضتات زراعية وابار و كهاريس 

القومية  لكوردستان و نظرا لسوء استغالل ا اراضى السراعية وتدهور ا انتاج السراعى باقيه نتيجة الظروف 
الصدبة التى مر بها اقليم كوردستان و تدم  القرى و يرري احلصار املسدوج على املنظقة خالل سنني مضت  

تاجي  استغالل ا ارري السراعية بالاكل الدلمى الصحيح لالنتاج السراعى  وملقتضيات املصلحة الدامة و 
والدمل على زيادة ا انتاج السراعى كما و نوعا و محاية املنتوج السراعى احمللى واستغالل واستثمار تل  

 بها و الثروات استثمارا علميا ويقا  اهداف  خطة التنمية القومية لكوردستان و تكليف اصحابها  واملتصريني
 .املسؤولني عن ادارتها بالدناية بها وتطويرها وعد  اهماهلا أو تدريضها للتلف يقد شرع هذا القانون

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .قةوميةكة بكرَيتة وةتةنى وةكو لة قانونةكة دا هاتووة،  هةر ئةو موالحةزةية هةية؟ كاك بارزان فةرموو
 :بارزان حممد قادرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنز َيبةِر

زارى كشتوكاَل و باخ و دارستان و لة وةِرطا و سامانى ئاذةَلى، با ثةلةوةرو  ولة دواى ئةوة كة دةَلَيت زةوى 
 .مَيرووةكانى بؤ ئيزافة بكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

طدانةوة بؤ باشة ِرةضاوى ئةو موالحةزةية بكةن، ثرؤذةكة لةطةَل هؤكارى دةرضوونةكةى دةخيةمة دةن
ئةوةى ببَيتة ياسايةك، كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ بة كؤى دةنط ياساكة ثةسةند كرا، زؤر 
سوثاس بؤ هةمووتان، ئومَيد دةكةم هةنطاوَيكى باش بَيت بؤ ثاراسنت و ثَيشخستنى بةروبومى كشتوكاَلى لة 

كةم منيش دةتوامن، بةآلم دةمةوَيت بريى ىَل هةرَيمى كوردستان دا، ئةطةر مبةوَيت بة ثةتى قسةى ب
 .بكةمةوة، دانيشتنى داهاتوومان رؤذى دوو شةممة دةبَيت، جةنابى وةزير فةرموو

 :وةزيرى كشتوكاَل/طي  عبدالعزيزَيز بةِر
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 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .َيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانبةِر

ؤ ئةو جهودةى كة دوو رؤذة لةطةَل يةكيان بووة، ديسانةوة تةبعةن زؤر سوثاسى هةموو اليةك دةكةم ب
سوثاسى كؤميتةى طشتى كشتوكاَلى  و كؤميتةى ياسايش دةكةم، بة حةقيقةت جهودَيكى باشيان هةبووة بؤ 
ئةوةى كة ئَيمة بطةينة ئةو نةتيجةية، من ئةوةندة دةَلَيم ثار ساَل ليجامنان دروست كرد لة عةلوةكان 

ة كة ض بةرهةمَيك لة دةرةوة هاتووة كة داخلى عةلوةكة بووة، لة قةزايةكانيش تةسبيتيان كردوو
هةموويان تةقديرى ئةوةيان كردووة بة ئةرقامَيكى زؤر زؤر ِرَيك وثَيك، من داوا دةكةم لة برادةران ئةطةر 

مَيك ضةند لة حةز بكةن ئيتالع بكةن لةسةر ئةو داتايانةو ئةو ئةرقامانة، ئةو كاتة دةزانن لة هةر بةروبو
سةدى ئَيمة دةتوانني تةختيةى بكةين، كة ضةند شت لة دةرةوة دةهَينني، ثالنيشمان بة فؤَلدةرة، كة 
مةمجوعة فؤَلدةرَيكى كورتة كة لة ناو ئةوانةش ديسان ديارة ثالنى سرتاتيذى وةزارةت بؤ ساَلى ثارو ئةو 

 .ساَليش، زؤر سوثاسى هةموو اليةك دةكةم
 :ةجنومةنَيز سةرؤكى ئبةِر

زؤر سوثاس بؤ جةنابى وةزير، ئةوة سوودى زؤرى دةبَيت بة الى كةمى ئةطةر ذمارةى كة بيدةنة 
ليذنةكان، بة تايبةتى ليذنةىكشتوكاَلة ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ئابووريش، كؤتايى بة 

نوسخةيةكى بؤ بَيت ، زؤر سوثاس، ئةطةر هةريةكى 11دانيشتنةكةمان دَينم تا رؤذى دووشةممة سةعاتى 
 .باشة
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   اهلل                ست امحد عبدفر   

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س َيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت  
  عَيراق - كوردستان                            عَيراق  – كوردستان    عَيراق                       – كوردستان   
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 ( 26)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\21رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/5/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــتمانيي   18/5/8002رَيكـــةوتي  شـــةممة دوو رؤذي ثـــاش نيـــوةِرؤيي (3)كاتـــذمَير    ئةجنومـــةني نيشـ
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, سـكرتَيري ئةجنومـةن  بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل   , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (15)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردر , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
بـةم   دا 18/5/8002ي ثـاش نيـوةِرؤي رؤذي دوو رَيكـةوتي    (3)دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كـات     ي خولي (15)

 :شَيوةية بَيت

 –بةرضاو خستين سياسةت و بةرنامةي بةكارهَيناني سامانة سروشتييةكان لة هةرَيمي كوردستان —1
 .ي حكومةتي هةرَيمةوةعَيراق لةاليةن بةِرَيز وةزيري سةرضاوة سروشتيةكان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
،  8002دانيشتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي دووةمـي هةَلبـذاردني سـاَلي سـَييةمي       بةناوى طةلي كوردستان، 

 :، بةرنامةى كار18/5/8002رؤذى دانيشنت  15خولي طرَيداني يةكةمي ذمارةى دانيشنت 
عَيـراق، لـة اليـةن    _بةرنامةى بـةكار هَينـاني سـامانة سروشـتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان        بةرضاو خستين

ئاشـس  .بةرَيز وةزيري سةرضـاوة سروشـتيةكاني حكومـةتى هةرَيمـةوة، سـةرةتا بـةخَيرهاتين بـةرَيز كـاك د        
اك هةورامي وةزيري سامانة سروشتيةكان، كاك سعد وةزيـرى حكومـةتى هـةرَيم بـؤ كاروبـارى ثةرلـةمان كـ       

خالـد صـاحل راوَيـذكاري وةزارةت دةكـةين، زؤر بـة خَيـر بـَين كـة لةطـةَلمان بةشـدارن، ديـارة ئـةو دانيشـتنة              
ثاش ئةوةى كة ياسـاي  : دانشتنَيكي طرنطة، حةز دةكةم ثَيش ئةوةى داوا لة وةزير بكةم، دوو، سَي خاَل بَلَيم

ة كابينــةى يــةكطرتووي حكومةتــدا نــةوت و غــاز لــة ثةرلــةماني كوردســتان ثةســندكرا، ئــةو وةزارةتــةش لــ  
دامةزرا بؤ ئةوةى بةو ئةركانةى هةَلبسَس كة بـؤي دانـدراوة بـة ثَيـي دةسـتوورى عَيراقـةوة، لـةو ماوةيـةدا         
وةزارةت كاري زؤري كردووة، نةك تةنيا ثرؤذةى ياسايةكةى كـة ثَيشكةشـي ئَيمـة كـرا، ثرؤذةيـةكي  ياسـاي       

ري ثَيوة ديار بوو كة خؤيان و هةموو ئةو ثسـثؤرانةى لـةو بـوارةدا    زؤري دةوَلةنةد بوو، ماندووبوونَيكي زؤ
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حازريان كردبوو لة اليةن ئَيوةوة دةوَلةمةند كـرا و هـةموار كـرا، مـن ثـَيم وايـة ياسـايةكي زؤر طـرنط بـوو          
ودةرضوو لة اليةن ئَيوةوة، دواتر مةسةلةي نةوت و غاز كة مةسـةلةيةكي زؤر طرنطـة لـة عَيراقـدا، ضـونكة      

ق وآلتَيكــي دةوَلةمةنــدة بــة ســةروةتي نةوتــةوة، خــاكي كوردســتانيش دةوَلةمةنــدة بــةو ســةروةتةوة،   عَيــرا
حكومةتي هةرَيم بة ثَيي ئةو دةسةآلتةى كة ثَيي دراوة لة دةستوورى عـرياق، لـة هـةموو بوارةكانـدا هـةوَل      

ة داخـةوة هةنـدَيك   دةدات بؤ خزمةت كردني طةلي كوردستان بة ثابةند بوون بـة دةسـتوورى عَيراقـةوة، بـ    
طريوطرفــت دروســت بــوو لــة بــةيين حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان و حكومــةتى عَيراقــي فيــدراَل، لةبــةر     
بؤضووني جياواز لةسةر مةسةلةي ضؤنيةتي وةبةرهةم هَيناني نةوت و ياخود سياسةتي نةوت لة عَيراقدا، 

يـة بـةردةوام دةبَيـت، لةبـةيين هـةردوو      ملمالنَييةكي جيدي ثةيدا بوو وتـا ئَيسـتاش بةردةوامـة و ثَيشـم وا    
ــةن حكومــةتي         ــت، لةالي ــَيش سياســةتَيكي مةركــةزي بَي ــو ث ــةوت هــةروةها وةك ــا سياســةتي ن بؤضــوون، ئاي
ــان          ــات ي ــةدةخول بك ــةتوانَي ت ــيش ن ــات و كةس ــويقي بك ــات و تةس ــاجي بك ــذرَيت و ئينت ــةوة دارَي مةركةزي

عَيراقةوة بَيت؟ ، ئةمة مةسـةلةيةكة بةرذةوةنـدي   موشارةكة بكات لةو سياسةتة، ياخود بة ثَيي دةستوورى 
هــةموو خــةَلكي عرياقــةوةى ثــَي بةنــدة، بةهــةرَيمي كوردستانيشــةوة، دةســتوور ديــاري كــردووة، دةســةآلتي   
حكومةتى فيدراَل و دةسةآلتي ثارَيزطاكـان، ضـةند طرَيبةسـتَيك حكومـةتي هـةرَيم ئيمـزاي كـردووة لةطـةَل         

وويتـة هـؤي ئـةوةى طريوطرفتةكـة لةبـةيين حكومـةت هـةرَيم و حكومـةتي         ضةندين كؤمثانياي بياني، كة ب
فيدراَل زياد بكات، لَيك تَينةطةيشتنَيك هةبَيت لةو مةسةلةيةدا، ضةندين جار كؤبوونةوة كراوة، طلـةيي لـة   
حكومةتى هةرَيم كراوة كة ئةو طرَيبةستانة ضؤنة؟ ،و نهَينية و ثَيويسـت دةكـات ئاشـكراي بكـات، تةنانـةت      

ئةطـةر طرَيبةسـتةكان وا لـة قـازاجني خـةَلك دايـة، بـا وةزيـري نـةوتي          : زيري نةوتي عَيراق جارَيـك وتـي  وة
كوردستان بؤ خةَلكي كوردستان رووني بكاتةوة و شي بكاتةوة،  ئَيمة ثشتطريي لَيدةكةين، دواتـر بةرنامـةى   

سةلةكاني روونكـردةوة بـؤ   حكومةت هةر ئةوةبوو لة ئةجنومةني وةزيران، وةزيري سامانة سروشتيةكان مة
ــةوَيش       ــووم و ل ــووم و طوَيبيســس تةفصــيالت ب ــدا خؤشــم بةشــدار ب ــة كؤبوونةوةيةكي كابينــةى وةزارةت، ل
ئيتييتاقمان كرد لةطةَل جةنابي سةرؤكي حكومةت و لةطةَل جةنابي وةزيري سامانة سروشتيةكان، كـة ئـةم   

تةوة، نةك تةنيا ئةنداماني ثةرلةمان ثَيي ئاشنا تةفصيالتة ثَيويستة لةثةرلةمان ورد بكرَيتةوة و شي بكرَي
بن و لة رَيطاي ئَيرةشةوة هةموو خةَلكي كوردستان ئاطاداري هةموو ئـةو تةفصـيالتة بَيـت كـة روويـداوة، و      
شةفافيةت لة قـازاجنى حكومةتـة و لـة قـازاجني دميوكراسـيةتة و لـة قـازاجني ثةرلةمانـة و لـة قـازاجني دوا           

رةكانيشـمان بـةو شـَيوةية بـِروات، بـة دَلنييايـةوة كارةكامنـان دةكـةين و ثةرلـةمانيش          رؤذيشمانة، هةموو كا
دةبَي ئاطادار بَيت، بؤية جةنابي وةزيـريش ثـَي خـؤش بـوو كـة داوامـان لَيـي كـرد بَيتـة ئـةو كؤبوونةوةيـة،            

بؤ وةزيرةكاني  سوثاسي هاتين دةكةين، ثَيم واية ئَيستا ئةو كوراسةمان داوةتة ثَيي، بةآلم حةز دةكةن ضؤن
باس كرد، بؤ ئَيوةش باسي بكات، هةر لة سةرةتاي دةست ثَيكردني بةكارةكان و دواتـر ياسـاي نـةوت و غـاز،     
ــتوور و     ــؤ دةســ ــتين ئَيمــــة بــ ــرة و حكومــــةت و تةفصــــيالتي و تَيطةيشــ ــاوازى بــــةيين ئَيــ فــــةرق و جيــ

دابنَيشـَيت، ئَيمـةش و ئَيـوةش و    طرَيبةستةكانيش، داوا لة جـةنابي وةزيـر دةكـةين بَيـت بيتـةرمووَيت لَيـرة       
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خةَلكي كوردستان كة ئَيستا راستةوخؤ ئةم دانيشتنة دةطاتة كَومةآلني خـةَلكي كوردسـتان، ئومَيـدةوارم كـة     
ئاشنايي ثةيدا بكةن لةسةر ئةم تةفصـيالتة و بـزانن كـة لـة بةرذوةنـدي طـةل دايـة، و دوا قسةشـم ئةوةيـة          

نت لةطةَل وةزيـرة بـةرَيزةكان لـة ثَينـاوى بـةهَيزكردني حكومـةتى       ئَيمة ئةو بةرنامةى كة هةمانة بؤ دانيش
ــازاجني         ــة ق ــازاجنى ئَيمةشــة و ل ــة ق ــةوة، شــةفافيةت ل ــةكرتي دةطرَيت ــتانة،  ئيشــةكةمان ي ــةرَيمي كوردس ه
ئةوانيشة، ئومَيد دةكةم ئةو هاوكارية بؤ قازاجنى خةَلك بطةِرَيتةوة، بؤ ضةسثاندني ياسا و دميوكراتيةت لة 

 .ئاشس.اندا هةنطاوَيكي طرنط بَيت و، زؤر سوثاس، فةرموو كاك دكوردست
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من زؤر سوثاستان دةكةم بؤ داواكردنتان كة بَيم و دووبارة بؤتان ئاشكرا بكـةم بـؤ مةسـةلةي نـةوت، ئيشـي      

بــة شــةفافيةت مــن ئامــادةم ئةمرؤكــة هــةر ضــي ثرســيارتان هــةبَي بؤتــان ئَيمــة ضــية و ضــيمان كــردووة؟ ، 
ئاشكراي بكةم و جوابي بدةمةوة، بةآلم ثَيش ئةوة حةز دةكةم سـةر و سـةعاتَيك و لةوانةيـة زيـاتريش بـَي      
كة هةموو شتَيكتان بة شةفايف بؤ باس بكةم، بةَلكو وةآلمي زؤر لـة ثرسـيارةكانتان بداتـةوة و دواي ئـةوةش     

ةشــة دةكــةين، تةبعــةن ئاســانرتة بــة ثــاوةر ثوينــت باســي بكــةم، ضــونكة ئــةو شــتانة هــةمووي فةنيــة  موناق
وهةروةها رةمسةكة باسي خؤي ئةكات، ثَيويست ناكات مـن زؤر بـة دوور و درَيـذي باسـي ئـةو شـتانة بكـةم،        

، وةلـةو بـة   بةراسس ئَيمة باسي ض بكةين ئاشكرا دةبَيت بؤتان و، هـةمووي مةسـةلةى دةسـتوورية بةراسـس    
ناوى قانوني نةوتةوة و ئةوةى موخالةفات هةية لة بةيين ئَيمة وبةغـدا، بـرادةران لـةوَى جـار و بـار باسـي       
مةسةلةي نةوت بة تةنها نية، مةسةلةكة دةستوورية يان مةركةزية يان فيدراَلية، ئةوةية مةسةلةكة، بةآلم 

بكــةم بــِروَين بــؤ بنــودي دةســتوورى يةكــةم،   شــةِرةكة هاتووتــة نــاو نةوتــةوة، ئــةوةى مــن ئةمــةوَى باســي   
ئاطادارتان بكةم كة ئةو شتانةى كة بووة لةو ماوةى دوو ساَلةي لة بةيين ئَيمـة و بةغـدا، دةوري ئَيمـة ضـي     
بــووة؟ تةبعــةن دواى ياســاي نــةوتى كوردســتانيش ئَيمــة ضــةند عةقــدَيكمان كــردووة و حــةز دةكــةم باســي   

لةطةَلتان مب، لة ثَيشةوة ئَيمة باسي بنودى دةستوورى بكـةين،  مـن    ئةوانةش بكةم و لة عةقدة كؤنةكانيش
هــةمووى ناخوَينمــةوة عةرةبيــة، ضــونكة ياســا بــة عةرةبيــة و دةســتوور بــة عةرةبيــة، بــةآلم بــة كــوردي و  

ئــةوة خيالفمــان نيــة لةطــةَل كــةس، نــةوت تــابيعي ميللــةتى عرياقــة، بــا     111عــةرةبي دةكــةين، مــاددةى  
لةوَى ثَيش ئةوةى دةريبكةي ئيستييتادةى لَي ناكـةي، كـة دةرضـوو مولكيةتةكـة ضـية؟       مةعناكةى ضية؟ كة 

باسـي   118مولكيةتةكة ئةوةية تةوزيعي عائيداتة، بة صةراحةت ئةوة تةفسريي ئَيمةية بؤ ئةوة، مـاددةى  
ت، باسـي حوقـولي كـؤن دةكـا    : ئيدارة دةكات، باسي ئيدارةى نـةوت دةكـات، دوو فةقةرةيـة، فةقـةرةى يةكـةم     
ئيـدارةى ئـةو حةقالنـة، نـةوتي     : ئةوانةى كـة ئـةو وةختـة ئينتاجيـان هـةبوو لـة كـاتي دةسـتووردا و ئـةَليَ         

موستةخرةج لَييان بة شةراكةت ئةكرَين لةطةَل حكوماتي ئـةقاليم و حكومـةتي ئيتيحـادي، ئةطـةر سـةيري      
ةى لةسةر كرابوو و من لَيـرة  دةكات، ئةوة موفاوةزاتي زؤر طةور( مع)ئةو كةليماتانة بكةين باسي كةليمةى 

نةبووم و شةِرةكة شةِري خؤتان بووة، قيادةى سياسي كـوردي ئـةو كةليماتانـةى بـؤ ضـةند سـاَلَيك و ضـةند        



 828 

مانط موفاوةزات لةسةر ئةو دوو كةليمة بووة، ئةتوانني مـةعناي ئـةوة بطـَوِرين و بيكـةين بـة تةشـاور، بـة        
و ئيدارةكة موشتةرةكة و دواييش ئـةَلَي  ( مع)رةدا نووسراوة كة تةشاور هيض قيمةتي نامَيين، بةآلم ئةوة لَي

شةرتي داناوة كة ئةتوانَي حكومةتى عرياقي شةراكةت بكات لةطةَلدا، ئةطةر بة عةدالةت تـةوزعي عائيـدات   
بكات، ئةطةر نةيكات ئةو حةقةشي نامَييَن، ئةوة بؤ حوقولـة كؤنـةكان، هـةروةها ئـةَلَي سياسـاتي نـةوت بـؤ        

نة بةيةكـةوة دايـدةنَين نـةك بةتـةنها حكومـةتى مةركـةزى بـة كـةييتي خـؤي دايـبيَن و، تةشـجيعي            ئةو شتا
مةباديئي سوق و تةشجيعي ئيستيسماريشي كردووة لة عةيين فةقةرات، ناتواني سياسةتي دانيَي ئيحتيكاري 

لةسـةر   نةوتةكة بكةي بة دةست نـةوتى وةتةنيـةوة مةسـةلةن يـان وةكـو شـةريكةى خؤتـةوة، بـةآلم ئيشـي         
باسي تةوزيعي عائيدات دةكات، بةآلم بةو شـَيوةية كـة باسـي هةيئةيـةكي حكومـةتي       150نةكةي، ماددةى 

ئةقاليم و موحافةزاتة كة شةراكةتن لةوةى كة ئيشرايف عـام بكـةن لةسـةر عائيـداتي نـةوت و غـاز، مـاددةى        
: حكـومي دةكـات و ئـةَليَ    عيالقةى بةنةوتةوة هةية نـةختَيك، ضـونكة باسـي ئيـداراتي موئةسةسـاتي      105

ئةبَي شةراكةتي عةدالةت هةبَي، مةسةلةن نةوتي وةتةني ئةبَي دةورمان هةبَي، مةجليسي ئيتيحادي ئـةبَي  
دانـراوة   115دةورمان هةبَي، موئةسةساتي بةرز ئةبَي دةورمان هةبَي، ضونكة وآلتَيكي ئيتيحادية، ماددةى 

حقـوقي مةشـتةرةكة بـةيين ئيتيحـادى و ئـةقاليم،       118بؤ ئةوةى حقـوقي زؤر ببةسـَس، ضـونكة مـاددةى     
نية مةسـةلةن لـة مـةوادي فـالن نيـة، ئيختيصاصـي ئـةقاليم و         118ئةَلَي ئةوةى لة ماددةى  115ماددةى 

موحافةزاتة بة تـةنها، مـةعناي ئةوةيـة روقعـةى ئيستيكشـايف مةسـةلةن، ئـةو شـوَينانةى كـة نـةوت هَيشـتا            
بةس هَيشتا تةتوير نةكراوة و ئينتاجي نةبوو، بامسان لة كاتي دةسـتووردا   نةدؤزراوةتةوة يان دؤزراوةتةوة

داندرابوو بؤ ئةوةى   118ئةطةر لة بريتانة، ئةوة حةصرية بة دةسس ئيقليم، هيض شكي تَيدا نية ماددةى 
حكومةتي ئيتيحادي بةكةييتي خؤي نةروات و ئةو شتانة بيكاتـة مةركـةزي و يـاخود بيكـات بـة شـةراكةت،       

زةماني ئةوةى بؤ تؤ داناوة كة ئةطةر حكومةتي ئيتيحادي قانونَيكي دةركرد مةسـةلةن، شـت    118ددةى ما
بكات بة مةركةزى و دذي دةستوور، حةقةت هةية بضي قانوني ئيتيحـادي تةعـديل بكـةي و حقـوقي خـؤت      

ةر ئيتييتاق نةبَي ض وةربطريةوة كة لة دةستووردا دانراوة، ئةوة مةباديئةكانة لة ناحيةى دةستووريةوة، ئةط
ئةكةى؟ قانون ناتوانَيت دةرطاي دةستوورى نةبَيت، ئةتواني موفاوةزات بكةى، بـةآلم حـودودي هةيـة، ئَيمـة     

دةسـتوور لـة سـةرووي    : ئيستيشارةكمان كردووة، من موحامي نيم، بةآلم وةكـو ئـةوةى بـة ئَيمـةيان طوتـووة     
تةنازول بكةى لةسـةر حقـوقي خـؤت وةكـو كةليمـةى       ميللةتة، ميللةت دةنطي لةسةر داوة، تؤ ئةطةر بتةوَى

يــان بيكــةى بــة تةشــاور، بةراســس ئــةوة لــة دةســةآلتي مــن نيــة، هــي مةجليســي وةزراي حكومــةتي    ( مــع)
كوردستانيش نية، بةخواي نازامن دةسةآلتي ئَيوةشة يان نا؟ ، ئةوة من موحامي نيم، ضونكة ئةبَي بضيتةوة 

ئَيوة ئامادةن تةنازول لـةوة بكـةن؟ ، ضـونكة باشـرتة بـؤ عَيـراق مةسـةلةن،         بؤ ميللةت و داواي لَيبكةى، ئايا
ئاليـةتي   185ئةوة ئيشي من نية كة تةنازولي لةسةر بكةم، من بؤ ئةوة تةخويل نـةكراوم، ئينجـا مـاددةى    

بؤ داناوى ضؤن تةعديل ئةبَي لة دةستوور، ضونكة ئةطةر ئـةتوَي قـانونَيكي مةركـةزي دةربكـةى بـؤ نـةوت       
َي بضي دةستوورةكة بطؤِري لة ثَيشةوة، ثَيش ئةوةى قانونةكة بطَوِريـت، نـاتواني بـة عةكسـةوة، ضـونكة      ئةب
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 ا جيوز سن قانون يتدارري م  هذا الدستور، ويدد بااط  كال ناص يارد يف دساات       : ماددةى دواي ئةوة ئةَلَي
ؤت بشـاريتةوة لـة دةسـتوور و    كةواتـة ثَيويسـت ناكـات تـؤ خـ     ا اقاليم او اي نص قانوني اخر يتدارري مده ، 

بضــي قانونَيــك دروســت بكــةى و بيكــةى بــة مةركــةزى، ضــونكة باتيلــة و موســتةمسري نايــةت ئــيش بكــات و 
ئيشكاليشت بؤ دروست دةكات لةطةَل ئةقاليم و موحافةزات، ئةوة مـةباديئَيكي زؤر بةسـيتة بةراسـس، دوو،    

دايــة، بــؤ ئةوةنــدة موشــكيلةية؟ ئَيمــة دوو ســاَلة  تَيدايــة و موشــارةكةي تَي( مــع)ســَي ماددةيــة و كةليمــةى 
نةمانتوانيوة بطةينة مةبةست، ضونكة زؤر كةس هةية ئةَلَي ئةمة البدة، يان بة ناحيـةى دةسـتوورية بضـَي    
تةعديلي بكات و فاشيل بوون لةوة، خؤ جةنابتان ئاطادارن هـةموو، يـان وةكـو بـة نـاوى قانونـةكاني تـازةوة        

وتوومانة بة قانون ناتوانني بيكةين، ئَيمة با باسي ئةو موفاوةزاتاتةتان بؤ بكةم كة كةمي بكاتةوة، ئَيمةش 
ئاشكرا بَيت، ضونكة خةَلك وا ئةزانَي ئَيمة تةعاومنان نةكردووة، يةكةم موبادةرة بؤ قـانوني نـةوتى عـرياق    

بةراسـس، ضـونكة لـة     ئَيمة دةستمان ثَيكرد، كة من هامتةوة ئةو قانونة لـة طريفـامن بـوو لـة جانتاكـةم بـوو      
ساَل، لة دةستووردا شارةزا بووم، يةكسةر لة ماوةى مانطَيكدا تةواومان كرد، كة  35عالةما ئيشم كردووة بؤ 

ــةوت، ئَيمــة        ــري ن ــي لةطــةَل وةزي ــرة دواي تةشــكيلي حكومــةتي عرياق ــة ئَي ــيس وزةرا كــة هات جــةنابي رةئ
رمـةتيان بـدةين بـؤ قانونَيـك بـؤ هـةموو عرياقـة،        مسوةدةكةى خؤمان ثَيشكةشي ئةوامنان كرد، بؤ ئةوةى يا

بوو، لـة بـاتي    8005موبادةرةكة هي ئَيمة بوو، با ئةوة هةموو كةسَيك بزانَيت، ئةوة لة مانطي ثَينج ساَلي 
ئةوة وةعدمان ثَيدرا كـة ئـةوة ديراسـة دةكـرَي و لَيذنـة دروسـت دةكـرَي،  لـة بـاتي ئـةوة بانطمـان بكـةن و             

ةن بة دةستوورى داندرابوو، لَيذنةيةكي تري سَي قَوَلي دروست كرد لـةو زةالمانـةى   مسوةدةكة موناقةشة بك
كة زؤر دذي ميللةتي كوردن و من دةزامن كَين؟ لة دةرةوة دانيشتبوون و هَيناويانة ئَيـرة و وةزارةتـي ئَيمـة    

ــةوة        ــا،  ئَيمــة دواي ئ ــَوَلي ياســايةكي مةركــةزيان دان ــة ســَي ق ــردن و ب ــةعاونيان لةطــةَل ك ــان  ت ياســاي خؤي
بآلوكــردةوة بــؤ موناقةشــة، ضــونكة زانيمــان جيــدي نــني و مســوةدةيةكمان كــرد بــؤ هــةرَيم، كــة ئــةوةمان   

املــالكي .بةرهــةم و جــةنابي د.بآلوكــردةوة يةكســةر لَيذنةيــةك دروســت كــرا لــة بةغــدا، بــة ســةرؤكايةتي د  
بـة دةسـتوورى   : كةليماتي خؤي بووتةوجيهي كردين كة ئَيمة ئةبَي بة دةستوورى ئةو ياساية دابنَين، ئةوة 

قانونَيك، مسوةدةيةك دروست بكةن بـا بَيـت بـؤ ثةرلـةمان، بـةآلم بةداخـةوة لَيذنةكـة نـةيتوانَي ئيشـةكةي          
خؤي بكات، ضونكة كة طةيشتينة موناقةشة، ئةو مسوةدةية كـة سـَي قـؤَلي كردبوويـان لـة دةرةوة و بـة بـَي        

ةر مَيزةكة بؤ موناقةشة، ئينجا لةبةر ئةوة ئَيمة تةقريبةن شةش ئيشراف لةطةَل ئَيمة و ئةوةيان هَيناية س
بريارمانـدا   18مانط خـةريكي موفـاوةزات بـووين تـا طةيشـتينة نيهايـةتي مـةتاف، لـة مونتةصـةيف مـانطي           

و ئةوانـة، ئيتييتـاقي لةسـةر    ( مـع )ناتوانني ئيتييتاقي نيهائي بكةين، ضونكة ئةوكةليمة جةوهةريانـة وةكـو   
ضووين بؤ الى جةنابي رةئيس وزرْا  ئةو وةختـة كـاك نيضـرظان بـارزاني لةطـةَل كـاك بةرهـةم        نةبوو، ئَيمة 

ــة مــاوة       ــاتوانني ئــةو ضــةند فةقةرات ــةوة مســوةدةكةية و ن ــوون، ثَيشــكةمشان كــرد و ومتــان ئ لةطةَلمانــدا ب
مـن ئـةزامن    ئيتييتاقي نيهائي لةسةر بكةين و يارمةتيمان بدات، رةئيس وزرْا   سةيري كردين و وتي باش و

بةراسـس لـة جيـاتي ئـةوةى كـة ئـةوة حـةل        ،  ئةمانة ضية، و وازى لَيبَيـنن و مـن تـةعامولي لةطـةَل دةكـةم     
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بكرَيت، ئَيمة دواي سَي، ضـوار حةفتـة تَيطةيشـتني كـة وةزارةتـي نـةوت، مسـوةدةكةى تَيـك دابـوو و ئـةوةى           
زات تـةواو كرابـوو لةسـةري و ضـةند     ويستمان اليـربدووة و ئـةوةى كـة ئيتييتـاقي لةسـةر كرابـوو، كـة ميتـاوة        

كةليمةيةكي ئةويش طؤِردرابوو بة جةوهةرى و بآلويان كردةوة و وتي ئةو قانونة ئيتييتاقي نيهائي لةسـةر  
كراوة، لةسةر ئةنتـةرنَيت يةكسـةر تةصـريح دراوة و بآلوكرايتـةوة، كـة ئَيمـة داوامـان كردبـوو، مسـوةدةكة          

كرابـوو بـة صـةراحةت، ومتـان ئَيمـة لةطـةَل ئـةو مسـوةدةية نـني،          جياواز بوو لةوةى كة موناقةشةى لةسةر 
تةبعةن ئةو نوقاتانةى خيالف كة هةبوو لةطةَل جةنابي رةئيس وزرْا  كـة بامسـان كـرد، يـةعين طةيشـتينة      
مةرحةلةي نيهائي، كة ئةمةملان هةبوو كة ئيتييتاقي لةسةر بَي، بةآلم بةداخةوة تَيك ضوو تـا مـانطي يـةكي    

مسـوةدةي  8004سةر و مانطَيكي تر موفاوةزاتي تازة دةسس ثَيكـردةوة و طةيشـتينة شـوباتي     ، ئَيمة8004
ي ثَيشـوو، بـةآلم ئيئتييتـاقي نيهـائي نـةبوو لةسـةري، ضـونكة بـة تـةواوى          18تازة هات، وةكو ئةوةى مانطي 

ســةر كــرا، دةســتووري نــةبوو، ئيتييتــاق كــرا بــا ئــةو مســوةدةية مبــَييَن و نامةيــةكي جــانبييب ميتــاوةزاتي لة  
ئةونامة جانبية زؤر جةوهةري بوو، ضونكة مسوةدةكة وةكو موحلةقي ئةو نامةية بوو، ئـةو نامةيـة ئيمـزا    

مــالكي، .كــراوة لــة اليــةن جــةنابي ســةرؤكي كؤمــار و لــة اليــةن كــاك مســعود لَيــرة و هــةروةها لــة اليــةن د   
يتـاق بـؤ قـانوني نـةوت، بـا بضـني و       هةرسَيكيان ئَيمزايان كرد كةوا ئةو نامةيـة مةبـدةئي ئةساسـية بـؤ ئيتي    

ئةبَي هةموو شتَيك ئيتييتاقي لةسةر بكرَي و بضَي بـؤ  : سةيري ئةو نامةية بكةين نةخَس، ئةو نامةية ئةَلَي
مةجليسي نـواب، قـانوني نـةوتي وةتـةنى، ئـةم قانونـة خـؤي، لةطـةَل قـانوني تـةوزيعي عائيـدات، ئيعـادةت             

ئـةو شـتانة، هـةمووي ئيتييتـاق بكـرَي، لةهـةمان كـات فةقـةرةى          وم عائيداتي نـةوت، لةطـةَل مـةعايري   تةنزي
ئةبَي مسـوةدةكةي قانونةكـةى كوردسـتان لةطـةَل ئـةو قانونـة جيـاوازى زؤري نـةبَيت و ئـةبَي          : دووةم ئةَلَي

بطوجنَين لةطةَل دةسـتوور، كةواتـة ئـةو شـتانةى كـة مـابوون دةبـَي موراجةعـة بكرَيتـةوة و بـة دةسـتوورى            
ةوةش مةوعيدَيكي داناوة ئةَلَي بؤ مانطي ثَينج ئةو شتانة هةموو تةواو ئـةبن، لةبـةر ئـةوة    دةربضَي، دواى ئ

ئَيــوة هــيض عةقــدَيك ئيمــزا مةكــةن، ئَيمــة بريارمــان دا و طومتــان باشــة و هــيض عةقــدَيك ئيمــزا ناكــةين و   
ةَل ئـةوة ئينجـا   ميتاوةزاتيش ناكةين و ئةوةستني، حةتا ياساي خؤمشان نابةين بؤ ثةرلةمان با بطـوجنى لةطـ  

نــةوتى عَيراقــي داوة بــة نــةوتى % 23ئةضــني، باشــة مــانطي ضــوار هــات و الئيحــةى خــؤي بآلوكــردةوة، لــة 
وةتةنى بة بَي ئيلتزام، بةبَي عةقـد و بـة بـَي موناقةشـة لـة لَيذنةكـة، هـةروةها موناقةشـات نـةبوو لةسـةر           

كضوو ئَيمة دوو خـةيارمان هـةبوو، خـةيارى    مةعايري لةسةر ميتاوةزات و لةسةر قوانينةكاني تر، كة ئةوة تَي
ئَيمــة بــةردةوام بــني لةســةر ئيشــةكةى خؤمــان، موســتةقيل بــني، هــيض    : يةكــةم كــة ئــةوة موفــةزةَل بــوو  

ئيلتيزامان نية كة رابوةستني، يان ئةوة مانطَيكي ئةدةيين بؤ ميتاوةزاتي ئيزايف، ئةو مانطةش بةسةر ضوو و 
من مسوةدةكةى خؤمان برد بؤ ئةجنومةنى وةزيراني كوردسـتان بـؤ    هيض نةبوو، ئينجا مانطي حةوت ئينجا

موناقةشة، مانطي هةشت هاتة الي جةنابتان بؤ موناقةشة، تةبعةن هةشت جةلسة ئيتييتـاقي لةسـةر كـرا و     
مانطي نؤ دةستمان ثَيكرد بة ميتاوةزات بؤ عةقد، ئَيمة وةستاين تاوةكو مانطي نـؤ نـةك مـانطي ثَيـنج، هـيض      

غدا هيض موناقةشة نةبوو لةسةر قانوني نةوت، هةرضي موحلةق دةرضوو نةوتةكةى كردووة بة نةبوو لةبة
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مةركةزي داويةتي بة نةوتى وةتةني، ئيلتيزامي نةماوة بة نامة جانبيةكـة كـة مةبـدةئي ئةساسـي بـوو بـؤ       
ورا و لةوَى ئةوة، هةروةها مسوةدةكةي قانونةكة كة نيمضة ئيتييتاقي لةسةر كرابوو برديان بؤ مةجليسي ش

ــا بضــينة ســةرى، مــةجليس شــورا ســةيري         ــة مةجليســي شــورا ب ــة ل ــةك هةي ــوو ئينجــا نامةي شــتَيكيان داب
مســوةدةكةى كــرد و تــةدةخولي وةزارةتــي نــةوت كــة ضــوون لةطةَليانــدا دانيشــنت بــؤ ئــةوةى موراجةعــةى    

ة جةوهـةري طؤرابـوو   بكةنةوة، دواي سةرووي مانطَيك، دوو مانط نامةكة هاتةوة و لةطةَل مسوةدةكة كـة بـ  
نـةوت و  : نةصةكةى البردووة و هةمووي كردَوتة مةركـةزي و سـَي حوجـةي داوة، يـةكَيكيان دةَلـيَ     % 30لة 

غاز زؤر حةساس و زؤر موهيمة بؤ عرياق، ئَي تةبعةن ئَيمةش عرياقـني و بةشـدارين، لـةوة موشـكيلة نيـة،      
دةبَي مةركةزي بَي ئةوة رةئي خؤيةتي، هـةروةها  لةبةر ئةوة سوَلتاتي ئيقليمي و موحافةزة خيربةيان نية، 

ــةو ياســاية         ــةوة ئ ــةر ئ ــة موناقةشــةي دةســتوور هــةبوو، لةب ــةو وةخت ــؤِرَي، ئ ــة بط ــَي دةســتوور لةوانةي دةَل
مسوةدةكةى دةبَي بطوجنَي لةطةَل دةستوورةكةى موستةقبةلي، ئةوة ضؤن مةنتيقة؟ ئـةوة مـةنتيقي ضـية؟    

ئَيمـة شـارةزايي   : بكات لةسـةر ئـةو دةسـتوورةى ئَيسـتا،  سـَييةم دةَلـيَ       ئيشي ئةو ضية؟ ئةو مةفروزة دييتاع
فةنيمان نـةبوو لـة نةوتـدا ،بؤيـة بـانطي وةزارةتـي نـةومتان كـرد ئـةوان ثَييـان طـوتني ض بكـةين، ئـَي باشـة               

ئةندامن لة لَيذنةكة،  ئةو تةرةيف موتةنازيعة، ضؤن ئةضـي خـؤت بـة تـةنها دادةنيشـي       11وةزارةتي نةوت 
َل لَيذنة و ثَييان دةَلَيي ضؤن تةعديلي بكةى؟ ئةوة تةدةخول نيـة؟ خـةتاي ئَيمـة نـةبوو ئـةوة خـةتاي       لةطة

خؤيـان بـوو، ئَيمةهــةتا دواي ئـةوةش ئـةو تةعديالتــةي كرابـوو و قبوملــان كـرد بـة شــَيوةيةكي قـانوني، بــة         
بؤ جةنابي رةئـيس وزرا   شَيوةيةكي جةوهةرى ومتان نا و ناردمانةوة بؤ مةجليس وزراي بةغدا بة تايبةتي

و، ئاشكرامان كـرد كـة ضـي طؤِرابـوو و ضـي داوامـان كردبـوو ئـةو بطـؤرَي، تـا ئَيسـتاش هَيشـتا وةآلممـان بـؤ               
نةهاتَوتةوة، ئةوة ساَلَيك دواي ئةوة، ئةم شتانةى كة هةبوو ئةو تةدةخوالت و ئةوانـة هـةمووي تَيـك دا لـة     

وني نةوت و ئةوانة، ئَيستا دَيمة سةر قانوني خؤمان، ئَيمـة  مةجليس شوراوة تا وةكو مةالحق و تا وةكو قان
ضـةند عةقـدَيكمان كـرد، تةبعـةن هـةمووتان ئاطـادارن ضـةند         8004دةرمان كرد، لـة دواى مـانطي هةشـس    

موناقةشة هةبووة لةسةر عوقودي ئَيمة كة ثةرلةمان كردووة ونازامن و شس وا، ئَيمة ضووينةوة بـؤ بةغـدا   
سـاَل، سـَي حةفتـة لةمـةو ثـَيش لـة بةغـدا بـووين بـؤ دوو حةفتـة، سـةرؤكي ئةجنومـةنى             دوو سَي جار ئةم 

وةزيران و ضةند ئةندامَيك و وةزيريش لةطةَلي ئيتييتاق كرا لةطةَل جـةنابي رةئـيس وزةرا لةوَينـدةرَى كـة     
 8004ئةضـينةوة بـؤ مسـوةدةكةى شـوباتي     : يةكةم ئةو شتانةى كة ماوة بة دةستوورى تـةواو بَيـت، دووةم  

دةستكاري تةواوى ئةوة بكةين ئةو قانونانةى كة تةواو نةبووة بة صـةفقةيةك ئةضـَيت بـؤ مـةجليس وزرا     
بــؤ ئــةوةى تــةواوى بكـــةين، لــة هــةمان كاتـــدا كــة ئَيمــة لــة بةغـــدا بــووين، دوو رؤذ دواى ئــةوةي كـــة           

ها خؤيـان دةريـان   كؤبوونةوةكةمان تةواو بوو، ئةو نامةية دةرضووة بـؤ مةجليسـي نـواب، قانونةكـة بـة تـةن      
كردووة، بة نامةيةك ناردوويانـة مـةجليس وزرا ئـةَلَين موناقةشـةي بكـةن بـا ببَيتـة قـانون و تـةواو بَيـت،           

علي بةلو رةئيسَيس، ئاطادارى بوو لةمة وة ضوو بؤ ناحيةى قـانوني  .سوثاس بؤ لَيذنةى تاقة لة بةغدا كة د
بكةين ئةمة ئيتييتاقي لةسةر نةكراوة، وتـي لـة عـةيين    و وةستاندي، وتي ئةمة قانونيةن ناتوانني ئةمة وة 
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وةختيشدا كة موناقةشةي دةكةين لةطةَل هةرَيمدا ضؤن دةتوانني ئَيمة تَيكي بدةينةوة ديسان، من ئةمةوَى 
تَيتان بطةينم كة تَيكي ئةدةن، هةموو جارَيـك كـة نـةخَس تةقـةدوم دةكـةين يـان وةكـو ئـةزانن ئَيمـة مـايف           

ن، يـان بـة دةسـتوورى دانـدراوة، يةكسـةر ئةترسـن و ئةيانـةوَى مسـوةدةيةكي خبةنـة نـاو           خؤمان داوا دةكةي
، خـةتاي  د ا اااداث ثةرلةمانةوة و ثةلةي لَيبكةن و تةواوى بكةن، ئةوة مةسةلةكة ئةوةية، با بَينة سةر سر
ش دةسـتوور و سـَي   ئَيمة تةئخري بوونة، ئَيمة ئةوة دوو ساَلة ماوين و وةستاوين بؤ ئةوة، سـاَلَيك لةمـةو ثـي   

ساَل بةس نية بؤ ميللةتي عَيراق بوةسَس بؤ ئةوةى نةوتةكةى بةكاربَييَن بؤ موستقبةلي ميللةتةكة؟ ئَيمـة  
تةعاومنان كردووة لة هةموو مةرحةلةيةكدا خةتاي ئَيمة نةبووة، نةخَير، خـةتاي ئةوانـة كـة دةسـتووريان     

باديئي ئـةوان، باشـة مـةعناي ضـية ئـةم شـتانةى كـة        ناوَى، كة دذي فيدراَلني، مةركةزيـةت ئةساسـة بـؤ مـة    
بامسان كرد؟ با ميسالَيكي بينم با بضينة سةر فةقةرةى سوَلتاتي هةيئةي ئيقليمي لة فةقـةرةى ثَيـنج، لـةو    

ادارة الانف  و الغااز يف احلقاول احلالياة ما       فةقةرةية ئَيمة ئةمانةوَى لـة سـوَلتةى هةيئـةى ئيقليمـي بَيـت،      
ئــةَلَي مــن ئــةوةت نــادةمَي، ئــَي ئــةوة نةصــي   ماان الدسااتور،  118املدنيااة ويقاام للمااادة   الساالطات ا احتاديااة

دةستوورية، من لة دةستوور دةرم كردووة و بيخةرة ئةوَى با هني نةبَي و سْو  تـةفاهوم نـةبَي، ئـةَلَي نـابَي،     
ةم نـادةيَس، لَيـرة   ئَي باشة ئةوة نـابَي بضـَو دةسـتوور تَيـك بـدة، ضـونكة نـاكرَي موناقةشـة بكرَيـت، تـؤ ئـةو           

مةعناي ئةوةية نيةتت خراثة، مةعناي ئةوةية كة قانونةكةت غوموزى تَيدابَي بؤ ئةوةى بةكارَي بـَييَن بـؤ   
مةصلةحةتي خؤت، يةعين شس وا باس دةكةين ئَيمة شس وا مةبدةئي و جةوهةري لةو شتانة كة ئيتييتاق 

ةواريـدي مـالي، لةسـةر مةواريـدي مـالي ئَيمـة       نةكراوة، باشـة نةتيجةكـةى ضـية؟ تةئسـريي هةيـة لةسـةر م      
ئيتييتاقمــان كــرد عائيــدات تــةوزيع دةبــَي دواى ئــةوةى نةفــةقاتي ئيتيحــادي وةردةطــرَي و هــةموو ثارةكــة    

 105ئةضَيتة سندوقي داخيلي و خارجيةوة، لَيذنةيـةكي ئيتيحـادي لةسـةري ئيشـراف دةكـات كـة مـاددةى        
تـة كوردسـتان حيسـابي بـؤ دةكةينـةوة لـة بـانكي مةركـةزي لـة          دَي% 14دايناوة، ئيمة حيسابي عائيدات لـة  

دةضَيت بؤ نةفـةقاتي موحافـةزات و ئـةو شـتانة، ئةطـةر فـايزت       % 2هةولَير يان لة سلَيماني، بِريار دةدةين، 
هةبوو الي خؤت ئةمَينَيتةوة، فايزت نةبوو بؤ مةشاريعي خؤت دايدةنَيي، وةلةو موازةنة دةسـت ثَيدةكـةى،   

يع بة عائيداتي حةقيقية،  باشـة ضـي تَيكضـوو دواى موفاوةزاتةكـة؟ سـندوقَيكي موسـتةقبةليان       بةآلم تةوز
دانا بة كةييتي خؤي ئةتوانَي ثارة خباتة ئةوَيندةرَي بة بَي حدود، ئةَلَي من تـةمويلي مةشـاريعي سـرتاتيجي    

ضـية؟ تـؤ ئةطـةر بتـواني     دةكةم، ئَي ئةو وآلتة ئَيوةش بةشدارن لةو وآلتة، ئـةوة راسـتة، بـةآلم حدودةكـةى     
هةموو ساَلَيك فايزت هةبَي و بيخةيتة ئةوَيوة من ضيم بؤ ئةمَينَيتةوة هةر ئةوةى كة لة موازةنةكة هةية، 
تؤ وةكو ئةجريي، شةريك ني لة عائيداتةكة، وةكو ئيستا لة موازةنة نةختَيكت بؤ دَيـت وفايزةكـة بـؤ كـوَي     

ؤي، ئةم دوو، سَي كةليمةيـة هـةموو حدودةكـةى طؤِريـوة، حـةتا      ئةضَي، هةر لةوَى ئةمَينيتةوة لة شوَيين خ
ئـةَلَي ئـةبَي   : لَيرةش ضؤن ثارةكة دةردةكةى كة دَيتة كوردسـتان لـة بـانكي مةركـةزى بـا لـة هـةولَير بَلـَيني        

موافةقةتي بانكي مةركةزي بةغداش وةربطري تا ثارةكة دةربكةى، ئةطةر مةركةزي نية ضية؟ هيضـي تَيـدا   
ةسةآلتي ئَيمـة، بـا بضـينة سـةر ئـةوة بـا باسـي موازةنـة بكـةين مةسـةلةن، موازةنـةى ئـةم سـاَل              نةماوة بؤ د
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مليؤن بةرميل  1400: مليار و نيوة، ضؤن طةيشتووتة ئةوة؟ ئةَلَي 5حيصةي ئَيمة : هةموو ئاطادارن ئةَلَي
ية ببَيت بة سَي، ئـةَلَي  دةردةضَي رؤذانة، حةقيقةت دوو ونيوة ئَيستا تةقريبةن و هةندَيكيش ئةَلَين لةوانة

دؤالرة ئَيسـتا، باشـة هـةموو عائيـدات لـة       100تـا   24دؤالرة، ئَيمـة هـةموومان دةزانـني     54سيعري ئـةوة  
ئةمَينَيتـةوة   33كةمرت نية، نةفةقاتي ئيتيحادي لَي دةربكة  20ثةجناية، هةتا بةو كةمةش ئَيمة ئةَلَين لة 

 5,5، ئـــةَلَي زؤرمـــان وةرطرتـــووة % 11ت تـــؤ حـــةقت ،ئةطـــةر ئـــةو موعادةلةيـــة وةربطرَيـــ 5,5و  1405
، يةعين لة جياتي ئةوةى تؤ دييتاع لة حةقي خؤت بكةى، بَلَي بزانة ئـةوة  %11وةرطرتووة و ئَيمة حةقمان 

راستة، بَلَي بؤمان ئاشكةرا بكة نةوت بة ضةند دةفرؤشرَيت؟ ضـةند دةر ئةكـةى؟ ضـةند تةصـدير ئةكـةى؟      
ئةمَينَيتةوة؟ حيصةى ئَيمـة كـوا؟ ئَيمـة ئـةو ثرسـيارانةى ناكـةين و ئـةويش         ثارةكة كوا؟ صافيةكةى ضةند

ثَيمان ناَلَيت، ئَيمة نازانني ئةو نةوتة لة كوَي دةفرؤشرَيت؟ نازانني ئةو فايزة ماوةتـةوة لـة كـوَي ئـةمَييَن؟     
هـةموو   هةموو ميللةتي عَيراق عةيين شتة، خؤ ئةم شةِرة هـةر هـي ئَيمـة نيـة، بـةس هـي كوردسـتان نيـة،        

موحافةزات حةقيان هةية كة بزانن ئةو ثارانة لة كوَيية و ضؤن تةوزيع دةبَي؟ ئةطةر بةردةوام بووين بةو 
مليـؤن بـةرميل    5شَيوةية با بَلَيني ئةطةر عرياق لة ئاسايش و ئةوانةى تةواو بوو ئينشـْا  اهلل و طةياندمانـة   

ليارت بؤ دَي، بةآلم ئةطةر بة عةدالةت بـَي و  م 17يان حةوت يان هةشت، حيصةكةى تؤ بة عةيين ئاليةت 
بَيت، ئايا ئةوةسَس ئَيستا و بةردةوام دةبَيت بةو ئيشةى  35دةَلَي ئةبَي  118بة تةوزيع بَيت وةكو ماددةى 

يان وةكو شتَيك دةكةى زةبس دةكةى بة قانون بؤ ئـةوةى حيصـةى خـؤت بـة عائيـدات بـؤت بَيـت،  ئـةوةى         
حةل نةبووة هَيشتا،  ناحيةى قانوني نةوت خؤي  با بـزانني ئيشـكالةكان لـة كـوَين؟      هَيشتا ماوة ئيشكالَيكة

سوَلتةيةكي داناوة موشكيلة نية مةجليس وزرا هةية و مـةجليس نـةواب هةيـة كـة تةشـريعي قـانون       : ئةَلَي
يم ئةكات، مةجليسي ئيتيحادي نةوت و غاز هةية، هةيئاتي موختةصة هةية وةكو وةزارةت و هةيئةى ئيقلـ 

قاانون ضامان ماااركة    )و شةريكةى نةوتى وةتـةنى، لَيـرة ئـةَلَي مـن تـةنزميي ئـةو شـتانة هـةمووى دةكـةم          
ئَيمـة هـةموومان ئـةزانني ئيستيشـارة     ضامان ا استااارة،   : ئـةوةى البـردووة و ئـةَليَ   (ا اقلايم اسا  الدساتور   

ــة  ــاوة   يــةك نينــة و قيمةتةكــةى ئــةِروات يةكســةر، ئــةوة مةكــةزي يةكــةم   (مــع)جيــاوازة ل لةســةرةوة داين
تؤ هةر ضي ئةكةى لَيرة دةبَي بَيـي بـؤ الي مـن بـؤ موافةقـة، ئـَي       : بؤي،لَيذنةى ئيتيحادي عةيين شتة ئةَلَي

ئةطةر موافةقة بةدةست تؤ بَيت ضي دةمَينَيتةوة بـؤ ئَيمـة؟ كؤنرتؤلةكـة بـة دةسـت تؤيـة، كةواتـة مـاددةى         
ئَيمة لةسةر ئةم ضةند كةليمـة بةسـيتةية و هـةمووي    قيمةتي نةما بةو شَيوةية، ئةوة جياوازيةكةى  115

نـةوتي  % 23لة دةستووردا دايناوة، ئةوة نةوةك كةم نةبَي هـةموو حةقلـةكاني داوة بـة نـةوتي عرياقـي لـة       
نـةوتي وةتـةني بَيـت و ئيـدارةى ئـةويش مةركـةزي بَيـت        % 23ئيحتياتي عَيراقي ئي هةموو عرياق، ئَي لـة  

ى خارجيي يان بؤ سوَلتاتي موحافةزات و ئيقليم؟ هةرمةركةزية و وةكو جاران كةواتة ض ماوة بؤ ئيستيسمار
واية، ئَيمة لةبةر ئةوة داوامان كردووة ئةبَي قـانوني نـةوتي وةتـةني ببيـنني، لةبـةر ئـةوةى بـزانني دةورى        

ةرئـةوة  وةزارةتي نةوت ضية؟ ضونكة ئةطةر سوَلتةكة بة قانوني خباتة ئةوَى هيض بةدةست تـؤ نـامَييَن، لةب  
بة صةفقة ئةمانةوَى بِروات، باشة موَلةخص وةزارةتي نـةوت ضـي كـردووة تـةدةخولي لةسـةر ئـةو هـةموو        
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ثرؤسةيةي كردووة تاكو ئَيستا، لة ناحيةى عةمةليي يةك عةقـدي نـةكردووة موسـاعةدةي ميللـةتي عـرياق      
يسـي شـورا بـة نةصـيحةتي     بكات تـاكو ئَيسـتا، ئيسـتيمرارى فةسـاد هـةموو ئاطاتـان لَيـة، تـةدةخوالتي مةجل        

مليـؤن موكةعـةب نـةوتي عَيـراق ئةسـووتَي سـاآلنة، ئـةوة لـة         500وةزارةتي نةوت، تا ئَيستا بة بةردةوامي 
مليـار دؤالرة سـاآلنة، ئةطـةر ئَيمـة شـس وا       35هةمان كاتـدا كـة كارةبـاش نيـة و قيمـةتى ئـةوة تةقريبـةن        

 850لة هةيئةى نةزاهة ئـةَلَي لـة مـاوةى ثَيـنج سـاَلدا      بكةين طلييمان لَي دةكةن، كة ئَيمة لة بةغدا بووين 
مليار دؤالر سووتاوة يان بة سةريقة يـان هـي موشـتةقات يـان ئـةو غـازة سـووتاوة لَيـرة نيهايةتةكـةى ئـةوة           

هي تؤية، سْو  االدارة لةسةر حيسابي تؤ، باشة % 14مليار هةبواية لة  850لةسةر حيسابي ئَيمةية، ئةطةر 
ووة؟ تةبعةن ئَيمة ئةوةى كة كردمان وةك باسم كرد ياسا دةرضوو و تةقريبةن من سـاَل و  ئَيمة ضيمان كرد

نيوَيك لَيرة بووم و يةك عةقدمان ئيمزا نةكرد، ميتاوةزاتي من حماوةلةمان كـرد كـة بةغـدا ئيتيحـادي بـيَب      
ــة ئينجــا طةيشــتمة قةناعــةت قــانوني خؤمــان دةرضــوو، ئينجــا دةســتمان كــرد بــة ميتــاوةزات و بةعةقــ      د ل

كوردستان، با باسي ئةوانة بكـةين، تةبعـةن لـة ناحيـةي دةسـتووريةوة و لـة ناحيـةى قـانوني ئيتيحاديـةوة          
ــة         ــةو ئيشــانةى ك ــةتائيجي ئ ــةَل هــةموو كةســَيك، ن ــةعاومنان كــردووة زؤر لةط ــو بامســان كــرد ئَيمــة ت وةك

ووة، دوو بليـون بـةرميل   كردوومانة تا ئَيستا لة مـاوةى ضـةند مانطَيكـدا، سـَي حـةقلي تازةمـان كةشـف كـرد        
نةوتى تازةى تياية كة عَيراق ئةو نةوتـةى نـةبوو ثـَيش ئـةةوى ئَيمـة دةسـت ثَيبكـةين، لـة جيـاتي ئـةوةى           
تةهانيمان بؤ بنَيرن، طلةيي ئةكةن، ئةو نةوتة بؤ هةموو ميللةتي عَيراقة هةر بؤ كوردستان بة تةنها نيـة،  

بليـؤن دؤالر ئيستيسـمارة بـؤ كوردسـتان لـة      10قريبـةن  ئَيمة موراجةعـةى عةقـدة كؤنـةكامنان كـردووة، تة    
رَيطــةى ئــةو عةقدانــةى كــة كردوومانــة ئــةوة ئيستيكشــافة بــؤ ئــةوةى نــةوتى تــازة بدؤزينــةوة، حيســامبان  

بةرميل سةروو ساَلَيكي تر تـةواو ئـةبَي، دووانـي تـر ميتـاوةزات خةريكـة تـةواوى         70000كردووة بة صايف 
بـةرميل،   100000ط تـا دوو سـاَل ئةطةينـة تةقريبـةن تاقـةى ئينتـاجي       مـان  12ئةكات، ئَيمـة لـة مـاوةى    

مةشاكيلي كوردستان كةم دةكاتةوة و حةلي ئةكا، ئةمانةمان هةموو كردووة لة ماوةيةكي كةمدا، لـة مـاوةى   
ضةند مانطَيكدا، هةموو ئاطادارن لة عةقدي كؤرمؤر لةطةَل جانراس، ئةو ثرؤسس ثالنتَيكمـان هةيـة، ئَيمـة    

وةيةكي زؤر زؤر كةمة كة عرياق سَي ساَل ميتاوةزاتي كرد و نةيتواني عةقدةش ببات، ئَيمـة لـة مـاوةى    لة ما
مليـؤن   400،  500ساَلَيكة بؤ مانطي حةوت و هةشت ئةم ساَل ئةو ثرؤسـة ثالنـة تـةواو ئـةبَي تةقريبـةن      

ختـة و نةتيجةكـةى   مليـؤن كـة عـرياق باسـي ئـةكرد ئـةو وة       40دؤالر سةرف كراوة تا ئَيستا لةسةرى نـةك  
مَيطـاوات كارةبـا ئـةدرَي لـة مـاوةى سـَي ضـوار مـانطي داهـاتوو،  ئـةوة ئينجـازَيكي زؤر             1500ئةوةية ئَيمـة  

طةورةية لة ماوةيةكي كةمدا بؤ كوردستان، من حةز دةكةم ئَيستا باسي عةقدة كؤنةكانتان بؤ بكةم، ضونكة 
؟ ئةوانـة لـة شـوَينَيك بـوون لـة هـةولَير ودهـَوك لـة         ئةو شتَيكة هةموو كةسَيك باسي ئةكات، لة كوَي بوون 

شةريكةية و لَيرةش ضةند شةريكةيةكي توركي هةبوون كة ثَييان ئةَلَيني  DNOمةنتيقةيةك ثَيي ئةَلَين 
يةكيش كرابوو كة هةردووال تةقريبـةن   MOEليسينس زاطرؤس لةطةَل طةرَيلآل كة لةطةَلَيدابوو، و ضةند 

50 MOE  فةقةرةى  57وثاس بؤ ئَيوة ياساي كوردستان هةموومان لةغو كرد، لة ماددةى هةبوو، بةآلم س
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ــدة          MOEدوو هةرضــي  ــةى عةق ــرا، موراجةع ــةغو ك ــد ل ــة عةق ــةبوو ب ــةر ن ــةواى لةس ــي ت ــة ئيلتيزام ك
كةونــةكانيش فــةرزكرا لةســةر ئَيمــة كــة بيكــةين بــة شــَيوةيةكي يةكــةم دةســتوورى و دووةم ئيقتيصــادي     

تازة، ئةوةمشان كردووة، لَيرة ئَيمة لَيذنةمان هةيـة قـانوني كوردسـتان داينـاوة ئـةوة       بطوجنَي لةطةَل قانوني
دةسةآلتي من نية بةتةنها، من ئةندامَيكم لةوانة و ئَيمة ثَينج ئةنـدامني، سـةرؤكي ئةجنومـةن نايـةت سـَي      

لـة هـةرَيم بـؤ     عوزو و وةزيري تياية وةزيري مالية وئيقتيصاد و وةزيري تةختيت، ئـةوة دةسـةآلتي باآليـة   
نةوت و غاز، بؤ عوقود، ئةوة دةسةآلتي ئَيمـة نيـة، ئَيمـة ميتـاوةزات دةكـةين و ئامادةكردنةكـةى دةكـةين و        
ناحية فةنيةكة شي دةكةين و ئةضني بؤ ئةو لَيذنةية، ئةبَي ئـةو قةناعـةت بكـات ئينجـا ئيمـزا ئـةكرَي، تـا        

موافةقـةيان نـةكردبَي، ئةطـةر يـةكَيكيان شـكي       ئَيستا يةك عةقدمان نةكردووة كة هةموو ثَينج ئةندامةكة
ــة و        ــؤ لَيذنةك ــتينةوة ب ــراوة و رؤيش ــردووة و ئامؤذطارميــان ك ــتاين و ميتاوةزامتــان ك ــة ئةوةس ــة ئَيم هةبواي
موافةقةمتان وةرطرتووة و ئينجا ئيمـزا كـراوة، ئينجـا ئةطـةر خـةَلك وا ئـةزانَي ئَيمـة ضـووينة و لـة ذوورى          

شس وا نية، ئَيمة ئةزانني ضيمان كردووة، هةروةها دةسةآلتي ئـةو لَيذنةيـةش    تاريكةوة ميتاوةزات ئةكةين،
كـة بامسـان كـرد ئـةَلَي ئـةوة لـةغو        57دانراوة لة مانطي ثَينج بةو شَيوةية ئَيمة ئيشـمان كـردووة، مـاددةى    

 ئةبَي، ئـةوة هـيض ئَيمـة لـةغومان كـردووة و موراجةعـةى عةقـدةكامنان كـردووة كـة ئـةوةش باسـي ئةكـةم            
دوايي، تةبعةن ئَيمة بة كةييتي خؤمان ئيش ناكةين، ئَيمة لة ناحيةى فةنيةوة ئـيش دةكـةين، تةفاصـيلمان    
هَينا بؤ ئَيرة، بِريارتان لةسةردا جةنابتان، ئةو تةفاصيالنة لة ماددةى هـني دانـراوة و حـدودوى دانـاوة بـؤ      

و مودةى تةتوير ضةندة، رةيع ضـةندة،   درَيذايي عةقد، ثَيي ئةَلَين تةنازول يان مودةى ئيستيكشاف ضةندة
كوليتة ضةندى ئةدةي بة مقاولةكة و حدودي ماكسيمام ضةندة كة ناتوانَي لةوة زيـاتر تـةجاوز بكـات؟ ئـةو     
شتانة ئالياتة دانراوة لة ياساكة، نةك لة عةقدةكة كة ئَيمة ناتوانني تةجاوزى ئةوة بكةين، زؤر شـت هةيـة   

ةكـةن لـة ناحيـةى ئيـدارة و لـة ناحيـةى كرَيـي فةنيـةوة و لـة ناحيـةى           كة تةعون دةكات و بة ثاكي ئيش د
بيئة، ئةو شتانة هةموو لة قانونةكة و لةسةر عةقدةكة دانراوة، من نامةوَى قانونةكة خبوَينمةوة دووبـارة،  
بةآلم بؤ ئاطاداريتان تكاية سةيري بكةن دووبارة، ضونكة حـدودى زؤر دوور و درَيـذي دانـاوة بـؤ عةقدةكـة،      

ةبةر ئةوة ئَيمة ضيمان كرد دواي قانونةكة ؟ فرَيم وؤركي تازةمان دروسـت كـرد بـؤ مـؤدَيلي عةقـد، يـةك       ل
ــاوةزات لةســةر        ــة و ميت ــة، ئيلتيزامــاتي تياي ــة خــؤي ئةوهاي ــو قانونةكــةش ب ــايطؤرين هــةر وةك عةقــدة و ن

ن بيبـةن يـان ميتـاوةزات    كؤمةرشيلة، تَيكستةكةى ميتاوةزات ناكـةين ئـةَلَيني ئَيمـة ئـةوة مـؤدَيلي ئَيمةيـة يـا       
ناكــةين، ميتــاوةزات لةســةر روقعــةى ئيستيكشــايف دةكــةين، ضــةند نــةوت وةردةطــرين؟ ضــةند ثــارة ســةرف     
ئةكةين؟ ضةند كةفائة ئةدةين و ئةو شتانة؟ فةقةرةيةك هةية زؤر موهيمة باسي شةفافيةت و ئةو شـتانة  

دا جـةنابتان كـة هـةر مـوةزةفَيكي حكـومي      ئةكةين، ئَيمـة لـة قانونـدا خؤمـان دامانـاوة و بِريارتـان لةسـةر        
بةشدار بَي لة عةقد و مةنيتةعةتي هةبَي، ئةوة عةقدةكة باتيَل ئةبَي، ئةطـةر تـؤ مقـاول بيـت و بَيـة ئَيـرة       
سةد مليؤن سـةرف بكـةى يـان بليؤنَيـك سـةرف بكـةى نـاتوانَي موجازةفـةى وا بكـةى كـة شـةرَيك بَينَيـت و             

ارةى بدةيَي يان رةشاوى بدةيَس، موجازةفـة لةسـةر تؤيـة و عةقدةكـة     بةشداري بكةى لة عةقدَيكدا و يان ث
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لةغو ئةبَي ئةطةر بة خراثي ئيش بكةى، بؤضي داماننا لةوَى؟ بـؤ ئـةوةى لـةو موشـكيالنة رزطاِرمـان بَيـت،       
مقاولةكة ئةتواني منةتي لةسةر بكةى و بَلَيت من نـاتوامن ئيشـت لةطـةَل بكـةم، ضـونكة ئيشـةكةت قـانوني        

ييتاعي بؤ داناوة بؤ ئةوةى كةس زةغس لةسـةر نـةكات، بـا بَيينـة سـةر عةقـدة كؤنـةكان، ئايـا خـراث          نية، د
بوون؟ بةَلَي خراث بوون، من وام وتووة لة ثَيشةوة، لة ناحيةى ئيقتيصاديةوة قسمَيكيان باش نةبوون و لـة  

وايي قانونةكة و تةعيدلكراوة و ناحيةى فةنييةوة ضةند مةشاكيلَيكيان تَيدا بوو، بةآلم ئَيمة حةملان كرد، د
 DNOيةكــة يةكــة دواي ميتــاوةزات تةعــديل كــراوة، بــا بَلــَيني ئةوانــةى طؤِرميــان ضــي بــووة؟ مةســةلةى  

نةوتةكــة ئــةيتواني بـةكاري بــَيين بــؤ كوليتةكــة يـةعين ئةولةويــةت بــؤ ئــةو بــوو، دواي   % 25مةسـةلةن لــة  
بـؤ ئـةو   % 80رحبـة ، لـة   % 100بوو نةوتةكة لـة  رحبي هةبوو، دواي كة كوليتةكةى تةواو % 80كوليتةكة لة 
بؤ حكومةت بوو ، يةعين ئـةوة باشـة زؤر خـراث نيـة، بـةآلم بـؤ مسـتةواي عالـةمي خراثـة،          % 20بوو و لة 

ئَيمة تةعديلمان كرد، تةعديل كرا ئةوة مساحةكةمان كةم كردةوة، يةكـةم ضـةند روقعةيـةكمان دةركـرد و     
ياتَيكي ديكـة، ئَيسـتا ضـوار شـةريكاتي تـر لـة عـةيين مةنتيقـة كـة          بوو بة عةقدي تـازة لةطـةَل ضـةند شـةر    

DNO  ،هةيان بوو، ئةوان هاتنة ناوى، ضونكة مةساحةكةمان كةم كردةوة بؤيان، ئةوة يةكةم تةعديل بوو
ئـةدةيين و ئـةوةي كـة سـةرفت     % 50ومتـان ئَيمـة نـاتوانني ئةوةنـدةت بـدةييَن، ومتـان لـة        : تةعديلي دووةم
ناتواني بةكاري بـَيين، ئـةوة لـة ناحيـةى كوليتةكـةوة      % 70تا لةوَي وةريطرةوة، دواي ئةوة لة كردووة تا ئَيس

هةبوو، ئةوة تةعديلي جةوهةرية كـة كردوومانـة لـة    % 80دةدةييَن، ثَيشرت لة % 18كة بوو بة ربح هةر لة 
DNO        ى طـةرميان و  كة لةطةَل مةعايريي عالةمةية و دَيمة سـةر ئـةوةش دوايـي، بـا بَينـة سـةر مةنتيقيـة

كيتــري ئــةوة نيــوةى كوردســتانة لــةوَى، ئــةم عةقــدة كرابــوو لةطــةَل شــةريكةيةكى بضــووك و سةبةبةكةشــي 
، ئَيمـة دةبـَي تةماشـاي وةزعةكـةى      8003سياسي بـوو، ئـةوة وةختـى ئـةوة  ثـَيش دةسـتووريش بـوون لـة         

وو لةطةَل حكومـةى توركيـا و   بكةين بة تةوازون، ئةو وةختةى كة كرابوو، ئَيمة ثَيويستمان بة تةعاون هةب
ئةو شتانة و ئةوانة هاتبوون و ئيشـيان لةطـةَل دةكـردين ومتـان باشـة و بضـن نـةختَيك ئيستيكشـاف و ئـةو          

% 72كوليتةكة بؤ ئةوان بـوو، كـة كوليتةكـة تـةواو بـوو لـة       % 100شتانة بكةن و عةقدَيكمان دا بةوان بةَلَي 
ةآلم ئيستييتادةى لَينةكردووة تا ئَيستا مقاولةكـة، ئَيمـة هـاتني    رحبمان دانابوو، ئةوة خراثة؟ بةَلَي خراثة، ب

بـوو كوليتةكـة كـة    % 35تةعديلمان كرد و كةممان كـردةوة بـؤ ئـةو مةنتيقـة بضـووكة، ضـيمان ثَيـداوة؟ لـة         
داوة ثَييـان، ئةمـة ضـوار جـار كـةمرتة لـةوةى كـة وةعـدي ثَيـدراوة لـة           % 18كوليتةكةش تةواو بوو هـةر لـة   

ةكي جةوهةري تريشمان كردووة ومتان كة تؤ شةريكةيةكي بضووكي ئةطةر ئسَيستا دَيي بة ثَيشةوة، تةعديل
ميتاوةزات قبول ناكةين و مةعايريي ئَيمة بةرز بوويتةوة، لةبةر ئةوة بضوو و شةريكةيةكي تر بينة لةطـةَل  

ان كـرد ئينجـا   خؤتدا بؤ ئةوةى مستةواى فةنيت بةرزكاتةوة، شةريكةيةكي ئؤسـتوراليان هَينـا و موافةقـةمت   
عةقدةكةمان موراجةعة كردةوة، ئةطينا دةرمان دةكردن، ئـةوةمشان كـردووة كـة ئـةو شـةريكةية مسـتةواي       
بةرزة و عالةميية و لة وآلتي خؤيان و لة وآلتاني تر ئـيش دةكـةن و ئـةوة ئـةتوانَي دييتـاع لـةو شـةريكةية        
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تةعديلةكةى عالةمية و لة مستةوايةكي باشة بكات، بةَلَي عةقدة كؤنةكة كرا و بوو بة عةقدة تازةكة دواي 
 لة مستةواي ئيقتيصادي و مستةواي

كة بامسان كرد ئةَلَي ئةوة لـةغو ئـةبَي، ئـةوة هـيض ئَيمـة لـةغومان كـردووة و         57ئيشمان كردووة، ماددةى 
موراجةعةى عةقدةكامنان كردووة كة ئةوةش باسي ئةكـةم دوايـي، تةبعـةن ئَيمـة بـة كـةييتي خؤمـان ئـيش         

كةين، ئَيمة لة ناحيةى فةنيةوة ئيش دةكةين، تةفاصيلمان هَينـا بـؤ ئَيـرة، بِريارتـان لةسـةردا جـةنابتان،       نا
ئةو تةفاصيالنة لة ماددةى هـني دانـراوة و حـدودوى دانـاوة بـؤ درَيـذايي عةقـد، ثَيـي ئـةَلَين تـةنازول يـان            

ةندى ئـةدةي بـة مقاولةكـة و    مودةى ئيستيكشاف ضةندة و مودةى تةتوير ضةندة، رةيع ضـةندة، كوليتـة ضـ   
حدودي ماكسيمام ضةندة كة ناتوانَي لةوة زياتر تةجاوز بكات؟ ئةو شتانة ئالياتة دانـراوة لـة ياسـاكة، نـةك     
لة عةقدةكة كة ئَيمة ناتوانني تةجاوزى ئةوة بكـةين، زؤر شـت هةيـة كـة تـةعون دةكـات و بـة ثـاكي ئـيش          

نيةوة و لة ناحيةى بيئة، ئةو شتانة هةموو لة قانونةكة و دةكةن لة ناحيةى ئيدارة و لة ناحيةى كرَيي فة
لةسةر عةقدةكة دانراوة، مـن نامـةوَى قانونةكـة خبوَينمـةوة دووبـارة، بـةآلم بـؤ ئاطاداريتـان تكايـة سـةيري           
بكةن دووبارة، ضونكة حدودى زؤر دوور و درَيذي داناوة بؤ عةقدةكة، لةبةر ئـةوة ئَيمـة ضـيمان كـرد دواي     

فــرَيم وؤركــي تازةمــان دروســت كــرد بــؤ مــؤدَيلي عةقــد، يــةك عةقــدة و نــايطؤرين هــةر وةكــو   قانونةكــة ؟ 
قانونةكةش بة خؤي ئةوهايـة، ئيلتيزامـاتي تيايـة و ميتـاوةزات لةسـةر كؤمةرشـيلة، تَيكسـتةكةى ميتـاوةزات         

ةر روقعـةى  ناكةين ئةَلَيني ئَيمـة ئـةوة مـؤدَيَلي ئَيمةيـة يـان بيبـةن يـان ميتـاوةزات ناكـةين، ميتـاوةزات لةسـ           
ئيستيكشايف دةكةين، ضةند نةوت وةردةطرين؟ ضـةند ثـارة سـةرف ئةكـةين؟ ضـةند كةفائـة ئـةدةين و ئـةو         
شتانة؟ فةقةرةيةك هةية زؤر موهيمـة باسـي شـةفافيةت و ئـةو شـتانة ئةكـةين، ئَيمـة لـة قانونـدا خؤمـان           

بـَي لـة عةقـد و مةنيتةعـةتي      داماناوة و بريارتان لةسةر دا جةنابتان كة هةر مـوةزةفَيكي حكـومي بةشـدار   
هةبَي ئةوة عةقدةكة باتيَل ئةبَي، ئةطةر تؤ مقاول بيت و بَية ئَيرة سةد مليؤن سةرف بكـةى يـان بليؤنَيـك    
سةرف بكةى ناتوانَي موجازةفةى وا بكةى كة شةرَيك بَينَيت و بةشداري بكةى لـة عةقدَيكـدا و يـان ثـارةى     

ةر تؤية و عةقدةكة لةغو ئةبَي ئةطـةر بـة خراثـي ئـيش بكـةى،      بدةيي يان رةشاوى بدةيَس، موجازةفة لةس
بؤضي داماننا لةوَى؟ بؤ ئةوةى لةو موشكيالنة رزطاِرمـان بَيـت، مقاولةكـة ئـةتوانَي منـةتي لةسـةر بكـةى و        
بَلَيت من ناتوامن ئيشت لةطةَل بكـةم، ضـونكة ئيشـةكةت قـانوني نيـة، دييتـاعي بـؤ دانـاوة بـؤ ئـةوةى كـةس            

كات، با بَيينة سةر عةقدة كؤنةكان، ئايا خراث بوون؟ بةَلَي خراث بوون، من وام وتـووة لـة   زةغس لةسةر نة
ثَيشةوة لة ناحيةى ئيقتيصاديةوة قسـمَيكيان بـاش نـةبوون و لـة ناحيـةى فةنييـةوة ضـةند مةشـاكيلَيكيان         

يتـاوةزات تةعـديل   تَيدا بوو، بـةآلم ئَيمـة حـةملان كـرد دواي قانونةكـة و تةعيـدلكراوة و يةكـة يةكـة دواي م        
نةوتةكـة ئـةيتواني   % 25مةسـةلةن لـة    DNOكـراوة، بـا بَلـَيني ئةوانـةى طؤرميـان ضـي بـووة؟ مةسـةلةى         

رحبـي هـةبوو، دواي كـة    % 80بةكاري بَييَن بؤ كوليتةكة، يةعين ئةولةويةت بؤ ئـةو بـوو، دواي كوليتةكـة لـة     
بـؤ حكومـةت بـوو ، يـةعين     % 20و لة بؤ ئةو بوو % 80رحبة ، لة % 100كوليتةكةى تةواو بوو نةوتةكة لة 

ئةوة باشة زؤر خراث نية، بةآلم بـؤ مسـتةواي عالـةمي خراثـة، ئَيمـة تةعـديلمان كـرد، تةعـديل كـرا ئـةوة           
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مســاحةكةمان كــةم كــردةوة، يةكــةم ضــةند روقعةيــةكمان دةركــرد و بــوو بــة عةقــدي تــازة لةطــةَل ضــةند     
هةيان بوو، ئةوان هاتنة نـاوى،   DNOين مةنتيقة كة شةريكاتَيكي ديكة، ئَيستا ضوار شةريكاتي تر لة عةي

ومتـان ئَيمـة نـاتوانني    : ضونكة مةساحةكةمان كةم كردةوة بؤيان، ئةوة يةكةم تةعديل بوو، تةعديلي دووةم
ئةدةييَن و ئةوةي كة سـةرفت كـردووة تـا ئَيسـتا لـةوَي وةريطـرةوة، دواي       % 50ئةوةندةت بدةييَن، ومتان لة 

دةدةيـيَن،  % 18ي بةكاري بَيين، ئةوة لة ناحيةى كوليتةكـةوة كـة بـوو بـة ربـح هـةر لـة        ناتوان% 70ئةوة لة 
كة لةطةَل مـةعايريي عالةمييـة    DNOهةبوو، ئةوة تةعديلي جةوهةرية كة كردوومانة لة % 80ثَيشرت لة 

َى، ئـةم  و دَيمة سةر ئةوةش دوايي، با بَيينة سةر مةنتيقيةى طةرميان و كيتري، ئةوة نيوةى كوردستانة لةو
ــَيش        ــةوة  ث ــى ئ ــةوة وةخت ــوو، ئ ــوو لةطــةَل شــةريكةيةكى بضــووك و سةبةبةكةشــي سياســي ب عةقــدة كراب

، ئَيمــة دةبــَي تةماشــاي وةزعةكــةى بكــةين بــة تــةوازون، ئــةو وةختــةى كــة   8003دةســتووريش بــوون لــة 
انـة هـاتبوون و   كرابوو، ئَيمـة ثَيويسـتمان بـة تـةعاون هـةبوو لةطـةَل حكومـةى توركيـا و ئـةو شـتانة و ئةو          

ئيشيان لةطةَل دةكردين ومتان باشة و بضن نةختَيك ئيستيكشاف و ئةو شتانة بكةن و عةقدَيكمان دا بةوان، 
رحبمـان دانـابوو، ئـةوة خراثـة؟ بـةَلَي      % 72كوليتةكة بؤ ئةوان بوو، كة كوليتةكة تةواو بـوو لـة   % 100بةَلَي 

اولةكة، ئَيمة هاتني تةعديلمان كرد و كةممان كردةوة بؤ خراثة، بةآلم ئيستييتادةى لَينةكردووة تا ئَيستا مق
مـان  %18بوو كوليتةكة كـة كوليتةكـةش تـةواو بـوو هـةر لـة       % 35ئةو مةنتيقة بضووكة، ضيمان ثَيداوة؟ لة 

داوة ثَييان، ئةمة ضوار جار كةمرتة لةوةى كة وةعدي ثَيدراوة لة ثَيشةوة، تةعديلةكي جةوهةري تريشـمان  
ؤ شةريكةيةكي بضووكي ئةطةر ئَيستا دَيي بة ميتاوةزات قبول ناكـةين و مـةعايريي ئَيمـة    كردووة ومتان كة ت

ــةنيت         ــؤ ئــةوةى مســتةواى ف ــدا ب ــر بَينــة لةطــةَل خؤت ــةوة بضــَو شــةريكةيةكي ت ــةر ئ بــةرز بوويتــةوة، لةب
وة، بةرزكاتةوة، شةريكةيةكي ئؤستوراليان هَينا و موافةقةمتان كـرد، ئينجـا عةقدةكـةمان موراجةعـة كـردة     

ئةطينا دةرمـان دةكـردن، ئـةوةمشان كـردووة كـة ئـةو شـةريكةية مسـتةواي بـةرزة و عالةمييـة و لـة وآلتـي             
خؤيان و لة وآلتاني تر ئيش دةكةن و ئةوة ئةتوانَي دييتاع لةو شةريكةية بكات، بةَلَي عةقدة كؤنةكة كـرا و  

ة لــة مســتةواي ئيقتيصــادي و بــوو بــة عةقــدة تازةكــة دواي تةعديلةكــةى عالةميــة و لــة مســتةوايةكي باشــ
رحبيـان  % 35كوليتـةيان هـةبوو و لـة    % 20مستةواي فةني، مةنتيقةى ويسرتن زاطرؤس عةيين شت بوو، لة 

، و مةنتيقةكةش زؤر طةورةتر، ئةوةمشان بردةوة و دوو، %18و لة % 35هةبوو معةدةل و ئةويش بووة لة 
 دابــةمشان كــرد و لــةوانيش عــةيين كوليتــة  ســَي مقــاولي تــر هــاتن كــة لــةوَى ئــيش دةكــةن ئَيســتا، يــةعين   

مــان MOUوةردةطـرين و عــةيين ربــح وةردةطـرين، ئةمــة ئــةوةى شـةريكة توركيةكةيــة كــة بامسـان كــرد،     
، لة سلَيماني دابوويان بة شةريكةيةك و لـة دهـؤكيش   MOUهةبوو كة بامسان كرد و ئةوةش يةكَيكة لةو 

ان، زؤر سوثاسـتان دةكــةم، ضـونكة ئـةوة مــةجالي    بـة عـةيين شـت، هــةمووي لـةغو كـرا بــة ئـةمري ثةرلـةم       
شةريكة هـاتوون و ميتـاوةزات دةكـات و بـة      10كردةوة بؤ ئَيمة كة عةقدي تيجاري بكةين،ئَيستا تةقريبةن 

عةقدي عةيين مةنتيقة، ئةو عةقدانـةى كـة كردوومانـة ئـةوة تةعـديالت بـوو و ئـةو عةقـدي تـازة ضـية؟           
يين كؤنتاكتة، بةآلم با باسي بكةين ثَيش ئةوةى عةقد بكةين، ئَيمـة  عةيين مةباديئة و عةيين قانونة و عة
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بآلومان كردووة بة شةفايف ئيشمان كردووة و ئةمة منوونةي ئةو شتانةن كة نةشرمان كـردووة لـة ناحيـةي    
قانوني و لة ناحيـةى ميتاوةزاتـةوة و لـة ناحيـةى كؤنتاكتـةوة و بـة كـَي عةقـدمان داوة؟ بضـينة سـةر ويـب            

دةبـيين فةقـةرة بـة فةقـةرة هـةر ضـيمان كـردووة  بآلوكراوةتـةوة لـة           ARJ.ORGحكومـةت  سايدةكةى 
رؤذي دووةم يان رؤذي سَييةمي ئيشةكةمان، خةَلك ئةَلَي شةفافيةت نية؟ هةمووي هةيـة و هـةمووي لـةوَى    
ان بآلوكرايتةوة، نةموزةجي عقودي مةرحةلةى ئيستيكشاف ضية؟ ئَيمة تةبعةن كة دةستمان ثَيكرد حةقلم

نية، خةَلك وا ئةزاني نةوت حازرة و ئةضني دةري ئةكةين، بةآلم وا نية، مةنتيقةيةكي عةقـد هةيـة ئـةبَي    
عةقد بـةيين دوو تةرةفـة، تـةرةيف يةكـةم     : نةوت بدؤزيتةوة و موجازةفة هةية، ثَيش ئةوة بَيمة سةر ئةوة

مقاولـة، مقـاول   : ، تـةرةيف دووةم حكومةتة و تةرةيف كة ئةو رةيعةي هةية لةطةَل زؤربـةى رحبةكـة بـؤ ئـةوة    
لةوانةية يةك مقاول بَيت يـان دوو يـان سـَي بةيةكـةوة بـن، لـة ناحيـةى قانونيـةوة حـةق هةيـة كـة لؤكـاَل             
ثارنةري تَيدا بَيت، بةآلم من ئاطادارتان دةكةم كة هيض عةقدَيك نة كؤن نة تازة، مقاولي داخيلي تَيدا نيـة،  

كة كةفائةى مةعقولي هةبَي يان وةكو موستةقيل بَي كـة عيالقـةى بـة     ضونكة ئَيمة نةماندؤزيتةوة، مقاول
كةسةوة نةبَي يان لةطةَل حكومةت يان شتَيكي وا، لةبةر ئةوة ومتان با موشكيلةمان بـؤ نـةكا ئَيمـة مقـاولي     
داخيلي ئَيستا ئامادة نني ئةبَي مةعايريي بؤ دانـَين بـؤ ئـةوةى بـؤ موسـتةقبةل مـةجالي هـةبَي بضـَيتة نـاو          
عةقدةوة، دواى ئةوة كـة قةناعـةمتان هـات كـة شـةفافيةتي تـةواوي تَيـدا هةيـة، لةبـةر ئـةوة تـا ئَيسـتا مـن              
ئةمةوَى ئاطادارتان بكةمةوة كة مقاولي داخيلي، وةلةو ئاليةت هةية لة عةقدةكـةدا و، وةلـةو ئاليـةت هةيـة     

دةورى ئةو ضـية؟ ناحيـةى كوليتـة     لة قانوندا، مقاولي داخيليمان دانةناوة، هةمووي مقاولي خارجني، ئينجا
وةردةطرَيتةوة لةطةَل قسـمَيكي بةسـيت لـة حيصـةى رحبةكـة، ئَيمـة لـةوةش حـةقمان هةيـة كـة شـةريكةى            
حكومةتيش خبةينة ناو عةقد لةطةَليدا، وةكو شةريكةى نـةوتى وةتـةنى كوردسـتان كـة دروسـتمان كـرد لـة        

حيصـةمان داوة بـة   % 85يـان  % 80ة دائيمـةن لـة   قانونى كوردستان طةر لـةبريتان بَيـت، ئـةو شـةريكة ئَيمـ     
شةريكةى خؤمان كة مقاول، بةآلم كوليتةشي نية، كوليتةكة ئةو ئةيدات لة جياتي ئةو، جا لة جياتي ئـةوةى  

هي خؤمانـة، ضـونكة ئـةويش مقاولـة شـةريكةكةى خؤمـان،       % 85هةية مقاولةكة، لة % 18ئَيمة ئةَلَيني لة 
وةكـو ئـةوةى   % 50يـان  % 72بـؤ مقاولةكـةي خـارجيي، نـةك     % 10بـؤ  % 2يةعين صافيةكةي تةقريبةن لة 

خةَلك ئةَلَيني، كة ميتـاوةزات دةكـرَي ئـةوة زؤر دوور ودرَيـذة و خـةَلك ثرسـياري هةيـة بـؤ ئـةوةى كـة ئايـا            
قانون هةية؟ ئايا دةستوور هةية؟ ئايا حةقت هةية تؤ عةقد بكـةى؟ ئايـا لـة ناحيـةى ئيقتيصـاديةوة وةزع      

تان؟ ئايا ضةند رةيع ئـةدةن؟ ئايـا ضـةند كوليتـةم ئـةبَي؟ ئةوانـة هـةمووي ثرسـيارن مقـاول          باشة لة كوردس
ئةيكات بؤ ئةوةى بطاتة قةناعةت، لةطةَل ئَيمة ئةتوانَي ئيش بكات يان ناكات؟ من بة درَيـذي باسـي ئةوانـة    

ئـةو شـتَيكي    ناكةم، بةآلم كة طةيشتة مةرحةلةى عةقد، مةنتيقةى عةقد بة ئيحداسـيات تةحديـد دةكـرَي،   
عالةمية كة ئـةَلَي حـدودي عةقدةكـة لـة كوَييـة؟ مةسـةلةن ئـةوة ثَيـي ئـةَلَيني روقعـةى ئيستيكشـايف، هـةر             
يةكَيك لةمانة بةمشان كردووة بؤ شتَيكي بضووك، بؤ ئةوةى زؤر مقاول بَينة ئَيرة و مونافةسـة هـةبَيت، بـا    

قـةى عةقـدة، مقـاول دواي دوو و سـَي سـاَل ئـيش       بَلَيني بؤ منوونة ئةطةر مةنتيقةيةك هـةبَيت لَيـرة مةنتي  
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دةكات لةوانةية شتَيك بدؤزَيتةوة، ئيحتيمالة نـةوتي تَيـدا بَيـت، ئةمـة موجازةفةيـة ثـارة سـةرف دةكـات و         
ديراسة دةكات و تةقريبةن سي ،ضل مليؤن سـةرف دةكـات ئينجـا دةطاتـة ئـةو مةرحةلـة، كـة طةيشـتة ئـةو          

اجيبـة لةسـةري لـة عةقدةكـة، دواي ئـةوة ئـةبَي تـةنازول بكـات لـة          مةرحةلـة ئـةبَي بـريي حـةفر بكـات و و     
بطةِرَيتةوة بؤ حكومـةت، دواى مـاوةى   % 85قسمَيك لة مةنتيقةى عةقدةكة، خؤي ئيختياري هةية ئةبَي لة 

بطةِرَيتةوة و دووبارة حدودى دووةم نيهايةتةكةى ئةوةى كة ئةيةوَى بؤي ئةمَينَيتـةوة و  % 85ساَلَيك ئةبَي 
ةي تةسليم دةكاتةوة بؤ حكومةت، ئينجا تةتوير لةسةر ئةو مةنتيقةية ئةبَي كة نةوتى دؤزيتةوة و باقيةك

غازي دؤزيتةوة و ئيتييتاق دةكات و ثالن دَييَن بؤ ئَيمة و ئَيمة بِريار ئةدةين، ئةطـةر باشـة ئـةَلَيني باشـة و     
ةلـةى تـةتويردا ضـي دةبـَي؟     بضَو تةتويري بكـة و كوليتةكـةي ضـةندة ئيتييتـاق دةكـةين لةسـةري، لـة مةرح       

تةبعةن ئَيمة حدودمان بؤ داناوة كة بامسان كرد، حيصةكةي ئةو ضؤن ئةبَي، ئَيمة رةيعَيك بـؤ ئَيمةيـة لـة    
هةيـة وةكـو ئـةوةى كـة مقـاول لـة       % 15تـا  % 13هةية مةسةلةن بؤ ئةوةى كوليتةى وةرطرَيتـةوة، لـة   % 35

بــؤ خؤمانـة، بــؤ شـةريكةى نــةوتى وةتـةنى خؤمــان    % 85يـان  % 80رحبةكـة وةرطرَيتـةوة، مقــاول ئَيمـة لــة    
دامانناوة وةكو مقاول لةطةَليان، ئةوة مةعيارَيكي عالةمية من دوايي دَيمة سةر ئةوة كة موقارةنةى بكـةين  
لةطةَل ئةو شتانةى كـة لـة عالـةما هةيـة، نيهايـةتي ئـةو هـةموو شـتة مقاولةكـة ضـي بـؤ ئةمَينَيتـةوة؟ كـة              

لةطةَل شةريكةكةي ئَيمة، دواي رةيـع و  % 15يان % 18صايف يان % 10تةقريبةن  كوليتةكةي بؤ ئةطةِرَيتةوة
 40يـان  % 50معـةدةل، نـةك لـة    % 10دواي حيصةي ئَيمة صايف قازانج بؤ شةريكةى خاريج تةقريبـةن لـة   

معةدةل وةكو ئةوةى باسي ئةكةن لة جةرائيد و لةئيعالم، يةكةم جار با باسي عةقد بكةين، عةقـد   20يان 
؟ عةقد الثةِرةيةك نية، ئةوة منوونةى عةقدة بـؤ حـةقلي تةقتـةق مةسـةلةن، موراجةعـةمان كـردةوة       ضية

دووبارة، ئةم عةقـدة لةسـةر مـةعايريي عالـةمي دانـدراوة و ئـةطوجنَي لةطـةَل قانونةكـةى خؤمـان و لةطـةَل           
و ذمارانــةى كــة دةسـتووري عَيــراق، ئةمـة ميتــاوةزاتي لةسـةر نــاكرَي، تةمجيـد كــراوة، ميتـاوةزات لةســةر ئـة      

بامسان كرد، مةنتيقةى عةقدةكةى ئاشكةرا دةكةين و ميتاوةزات دةكةين، حيصةى ئةو ضـةندة و هـي ئَيمـة    
ضةندة؟ ضةند ثارة سةرف دةكات و ضةند موكافةئة ئةدات؟ لة مـاوةى ضـةند وةختـدا ئـةو شـتانة ئـةكات؟       

زا ئةكةن، دوايي ئةوة ئةضَيت بؤ لَيذنـةى  الثةِرة الثةِرة موحاميةكاني ئَيمة لةطةَل موحاميةكاني ئةوان ئيم
نــةوت و غــازي خؤمــان و بِريــاري لةســةر ئــةدرَي، ئةطــةر وتــي باشــة ئــةروا، وتــي خراثــة ئةوةســَس و بضــَو   
موراجةعـةى بكــةوة و تـةواو، ئَيمــة مـؤدَيلي ئيقتيصــادميان هةيـة بــؤئيش كـردن، ئــةم مؤدَيلــة زؤر دوور و      

ان هةية لة ناحيةى فةني تةقييم دةكةين كة ضةند لةوانةية هـةبَي  درَيذة من باسي ناكةم، فةرةزياتى خؤم
و ضةند لةوانةية نةبَي؟ ضةند موجازةفةيـة و ضـةند موجازةفـة نيـة؟ مةسـةلةن ئَيمـة بـؤ منوونـة ئةطـةر          

مليــؤن بــةرميلم هــةبَي لَيــرة، كوليتــةى مقاوةلةكــة ضــةندة لــة عةقدةكــة؟ ضــةند ســةرف دةكــات لــة      100
ةند لة مةرحةلةي تةتويردا؟ بؤ ماوةى ضةند ساَل سةريف ئـةكات؟ ضـةند رحبـي    مةرحةلةى ئيستيكشاف؟ ض

ئةدةييَن، رحبي حكومةت ضةندة؟ ضةند سيعري نةوتة؟ تةقدوم دةكةين تةقريبةن هةشـتا دؤالرة معـةدةل   
مان داناوة و دوور و درَيذ حيساب دةكةين مقاولةكة ضةندي بؤ ئةمَينَيتةوة؟ % 10و ديستكاونت فاكتةر لة 
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َيمة خؤمان ئةكةين كـة ئةنـةما مقـاولني بـزانني ضـةندمان بـؤ ئةمَينَيتـةوة؟ مـن ئـةبَي بـزامن ئـةو ضـؤن             ئ
حيسابي خؤي ئةكا، حةتا بـزامن ضـؤن ميتـاوةزات بكـةم لةطـةَلي، كـة طةيشـتينة ئـةو مةرحةلةيـة تـةقييمي           

، را ئــةكا، ئــةوة تَيدايــة بــؤ ئــةو ئــةِروا بــؤ عةقدةكــة، كــةمي بكةمــةوة % 2ئةكــةين و ئــةزانني كــة ئــةو لــة  
موعادةلةكةيـة مــن حيســابي ئــةو ئةكــةم و حيســابي بــؤ خؤشـم ئةكــةم، ئينجــا ئَيمــة ميتــاوةزات دةســت ثــَي   
ئةكةين، ئاليامتان هةية، فةنيمان هةية، موستةشارمان هةية، ئةو شتانة ئَيمـة بـةو شـَيوةية ئـيش دةكـةين،      

بـؤ خـؤت   : يلي تَيداية، ثرسـيار هةيـة ئـةَليَ   مليؤن بةرم 100ئةوة مةسةلةيةكة با بَلَيني حةقلَيكمان هةية 
نايكــةى كــة حكومــةت؟ ئَيمــة باســي ئــةوةمان كــرد كــاتي خــؤي كــة قــانون دةرضــوو، ئَيمــة خيربةمــان نيــة،   
عرياقيش خيربةى نية، ناتوانَي ئةو شتانة هةمووي تةمويل بكات و موجازةفـة وةربطرَيـت، بـةآلم بـا بَلـَيني      

بليـؤن دؤالرى صـافيت بـؤ ئةهَينَيتـةوة كـة ربـح        3حةقلـة تةقريبـةن   ئةطةر بتوانني بيكـةين، راسـتة ئـةو    
يـان   100ئةطةر خؤت بيكةى، ئةطةر مقاولَيك بـَيين و موجازةفةكـة هـةمووي لةسـةر ئـةو بَيـت، تةقريبـة        

مليؤني بؤ ئةوة و باقيةكةي بـؤ خؤتـة، ضـونكة رحبةكـة زؤربـةى هـي تؤيـة، بـةآلم ئةطـةر مقاولةكـة            150
مليؤن دؤالرة ئةبَي بة عـةيين   301مانط، قيمةت ئةو  12شةكةت دوا خبةى بؤ ماوةى نةهَينَيت و خؤت ئي

قيمةت كة بؤت ئةكات، ضونكة ئـةو ئـةتوانَي خَيراتـر ئـيش بكـات، ثارةكـة زووتـر بـؤت ئـةهَييَن و قيمـةتى           
ةوةى زؤرترة، ئةطةر زؤر تةئخريي بكةى بـؤ سـاَلَيكي تـر يـان دوو سـاَلي تـر تـؤ زةرةر ئةكـةى، لـة جيـاتي ئـ           

بوةسس كة خؤت خيربة ثةيدا بكةى و ثارة بدؤزيةوة، مقاولَيك بَيين باشرتة، ضـونكة ثارةكـة بَيتـة دةسـتت     
باشرتة ئةتواني تةمويلي بكةى، ئةتواني ئيستيسمارى بكةى و ئةتواني تيجارةى ثَيبكةى و ئةتواني بيخةيتة 

ةسَس و دة ساَلي تر خـؤم ئةيكـةم، دة سـاَلي تـر     دةداتَي، جا لةبةر ئةوة خةَلك ئةَلَي با بو% 10بانكةوة و لة 
زةرةر دةكةى، لة ناحيةى ئيقتيصاديةوة بـؤ تـؤ بـاش نيـة، خـةَلك ئـةَلَي بـؤ ضـي ئـةو مؤديـَل كؤنرتاكتانـة،            
ثرؤديكشن شَيري باس ئةكةن، يةعين مقاول حيصةى هةية، باسي ئةوةمان كرد كاتي خـؤي كـة ياسـاكةمان    

بارة، ئةوة وآلتاني عالـةمي ئـةوة مـن دامنـةناوة، خـةَلك بآلويكردَوتـةوة و       بوو، با باسي ئةمانةش بكةم دوو
من هَيناومة ثَيشاني جةنابتان بدةم، ئةوة ئةو وآلتانةن كة ئةو مةنتيقانةى عالـةمني، فارئيسـت، سـؤظيةت    

َيمـة،  يَونيَون، التني ئةمريكا و ئةو شتانة، ئةمانـة هـةموو وآلتـةكانن كـة ثرؤدَيكشـن شـَيريان هةيـة وةكـو ئ        
ئةوةش ثرؤدَيكشن شَيرَينك بة نةوعَيكي تر بة زةريبة و بة تَيكس فةقةت، هةموو رحبةكة لـة موعادةلـةي   

ربـح ئـةِروا بـؤ ئـةو و حكومـةت عيالقـةى ثَيـدا نيـة، بـةآلم لـة رحبةكـةى            % 100يةكةم بؤ مقاولةكةية لـة  
ةيــة، ئــةوةى كــة عةقــدي زةريبةيــةكي طــةورةي ئةخاتــة ســةري، ئــةو عــةيين شــتة وةكــو موعدةلةكــةي ئَيم

هةر ئـةوة ئـةكا، ئَيمـة شـتَيكي      180دؤزَيتةوة، ئةمة منوونةمان  18خةدةمات دةكةن لة عالةمدا تةقريبة 
تازةمــان دروســت نــةكردووة، معيــاري عالةميــة ئــةوة، لــة هــةموو عالــةما ئــةو عةقــدة همــوو كــةس ئــةزانَي  

سـاَل، ئـةوة    4سـاَل،   5مةعناي ضية؟ ضؤن حيسابي ئةكةي؟ خةَلك ئةَلَي ماوةى زؤرت داوة بؤ ئيستيكشاف، 
ــةوة هــةموو    ــَي باشــة ئ ــي     زؤرة، ئ ــة و وآلت ــى عةرةبي ــة، وآلت ــةوة ئةبوزةبي ــة، ئ ــةكاني دةرةوة كردوويان وآلت

سـاَلة،   3سـاَلة،   4سـاَلة،   5ئيسالمية و ضوويتة سةر سةرى و دوو ثةِرة لةوَى، هـةموويان وةكـو ئَيمـة وانـة،     
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يين معياري ساَلني و دوو و يةك، عة 3ساَلة، ئَيمةش  4ساَلة و  8ساَل و نيوة و   8ساَلة،  3معةدةلي ئةوانة 
، ئَيمـة موخـاليف نينـة     85سـاَلة، معـةدةلي ئةوانـة     80عالةمية، ئةَلَي عةقدةكة زؤر درَيذة، عةقدي ئَيمة 

و % 10لةطةَل مةعايريي عالةمي عةيين شتة، ئةَلَين حيصةى زؤرت داوة بة مقاولي خارجيي، باسم كرد لـة  
ا حيصةى حكومةتة وةريدةطري، يـةعين ئـةوة   ئةوةية، باشة ئةوة منوونةى وآلتي عالةمية، لة ئةورؤث% 11

% 80رةيعة و زةريبةية و حيصةى رحبي نةوتةكةية هةمووي بةيةكةوة لة ئةوروثا بة تةدرجيي لـة بـةيين   
حكومةتــة، ئــةوة ئيعتيمــاد دةكــات لةســةر مةنتيقــةى عةقدةكــة، نــةوتى زؤرة يــان كةمــة؟    % 20هةيــة تــا 

، مولةخةص ئَيمة لَيرةين لـة   25ةوة تا وةكو  30ين شتة لة بضووكة يان طةورةية؟ لة التني ئةمةريكا عةي
هي خؤمانة، لة هةموو كةسَيك باشرتين،  با بضينة سةر معيارَيكي تر ئةوة بة شـَيوةيةكي تـر عـةيين    % 20

مةعلوماتت دةداتَي لة وآلتاني عالةمي كة دايناوة كوليتة ضؤن وةردةطرَي مولةخةصي ئةوة ضية و حيصةى 
، ئَيمة لَيرة لـة هـةموو   %20يان لة % 70صةى حكومةت بة ئيجمالي لة عةقدةكاندا، لة حكومةت ضية؟ حي

ئـةكات، ئـةوة مـةعايريي    % 10هي حكومةتة و هي مقاولةكـة لـة   % 20وآلتاني تر باشرتين بؤ حكومةت، لة 
طـةر  عالةمية و كةس ناتوانَي رةخنة لة مةعايريي ئيقتيصادي ئةو ئيشةى كة ئَيمـة كردوومانـة، ضـونكة ئة   

بَلـَي تـؤ زؤرت داوة بـة مقـاولي خـارجيي باشـة بـا دييتــاعي لةسـةر بكـةين، ئَيمـة ئـةو دييتاعـةمان دانـاوة لــة              
بيدايةتةوة، خةَلك زؤر بـاس دةكـات كـة ئـةوة باشـرتين و خـراثرتين عةقـدة كـة كـراوة بـؤ حكومـةت، ثَيـي             

لـة ئةندؤنؤسـيا كـراوة،     بـؤ حكومـةت، ئةمـة   ( ام كـل العقـود  )يـةعين    ( mother of all peaces)ئةَلَين
دا ثَيي لة ئةويش باشرتة، ئـةوة ميسـالي ضـةند وآلتَيكـة وةكـو منوونـة       % 22، ئَيمة %25حيصةى حكومةت 

هاتووة كة ئيحتيكار دةكةن وةكو ئَيمة مةركةزية و ئَيمة ئةمانةوَى شةريكةي نةوتى وةتةنى خؤي ئيشةكة 
ــةوان ضــي بةســةر هــاتووة، ســا     ــة    بكــات، نةتيجــةى ئيشــةكاني ئ ــة ســاَل دَيتــة خــوارةوة، عــةيين شــت ل َل ب

مةكسيكةوة، روسيا ئَيستا كة حكومةت بة قوةت بووة خؤي كة ئةضَيتة نـاو عةقدةكانـةوة، خـؤي ئـةم سـاَل      
فؤركاسي عالةمي دةَلَي ئةم ساَل ئينتاج كةم دةبَيتـةوة، ئَيـران هـةموومان ئـةزانني كـة ئينتاجةكـةى شـةش        

ناطاتـة ضــوار مليــؤنيش دوو مليــؤن كـةم بوويتــةوة، ضــونكة شــةريكاتي   و ئةوانــة و ئَيســتا  1242مليـؤن و  
خارجيي لةوَى ئيش ناكات، بة عةكسةوة ئةو وآلتانةى كة كراينةوة بؤ شةريكات و ئيستيسمار وةكـو ئَيمـة و   
ئةيكةين لة كوردستان، ساَل دواي ساَل ئينتاج ئيزافة بووة و ئيستيسمار كراوة وةكو قةتةر وآلتَيكي عةرةبي 

ئيسالمية و عةيين شتة وةكو ئَيمة ئيش دةكـات، نامـةوَى باسـي ئَيـران بكـةم، بـةآلم هةنـدَي موالحـةزامت          و
هةية، خةَلك رةخنةى هةية لة ئَيمة ئةَلَين ئةو شةريكانةى هينايتتـان شـةريكةى بضـووكن، مـن باسـم كـرد       

رز بـووة و شـةريكةيان هَينـا    ئةوةى كؤن بضووك بوون قسمَيكيان، بةآلم معيارمـان بـؤ دانـان و مسـتوايان بـة     
لةطةَل خؤيان، ئةو عةقدة تازانةى كة كردوومانة شةريكةى بضـووك نيـة، شـةريكةى متةوةسـتة، هينـدميان      

مليـار دؤالرة،   25هةية، شةريكةيةك ثَيي ئةَلَين ئينتةرناشـيؤناَل ماركَيـت ظـاليوي ثَيـي ئـةَلَين، تةقريبـةن       
هيض و ثوض نيـة و شـةريكةيةكي هـيض و ثـوض نيـة، شـةريكةى        طةورةترين شةريكةى هيندية، ئةوة وآلتَيكي

بةرزة و لة وآلتَيكي بةرز هاتووة بؤ ئَيرة، شةريكاتي كؤري ئةيانةوَى ئيستيسمارى طـةورة بكـةن، شـةريكةى    
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 نةوتى وةتةنى كؤري لةطةَل شـةريكاتي عالـةمي كـة هةيـة، ئةوانـة لةطـةَل ئَيمـة ئـيش دةكـةن، شـةريكةى           

ONVGER ن شةريكةية لة وةسةتي ئةوروثا ئـةوة لَيـرة ئـيش دةكـات و عةقـدي هةيـة لـة        كة طةورةتري
مةنتيقةى مةال ئؤمةر و هةولَير و ئةو شوَينانة، شةريكةى مؤَلي هةنطاري تةقريبةن مستةواى سـَييةم يـان   
دووةمة لة مةعايريي عالةميدا، مستةواى زؤر بةرزة، ضوار شـةريكةى ئـةمريكيمان هةيـة، ئـةمريكا خؤتـان      

زانن وآلتَيكي هيض وثوض نية، كة خةَلك ئـةَلَي لـة وآلتَيكـي هـيض و ثـوض هاتينـة ئةوانـة لـة تكسـاس و لـة           ئة
وآلتي خؤيان هاتينة كة لَيرة لةطةَل ئَيمة ئيش دةكـةن، لـة وآلتـي كةنـةدا هـاتوون و لـة ئوسـرتاليا هـاتوون،         

، شـةريكةكانيش معياريـان زؤر بـةرزة    هةموو ئةو وآلتانةى كة ئَيمة ئةمانـةوَى تـةعاموملان هـةبَي لةطـةَليان    
ئةتوانني دييتاعيان لةسةر بكةين، بةآلم باشة ئةو شةريكة بةرزانةى كة عيمالقيان ثَي ئـةَلَين ثَيـنج، شـةش    
شةريكةى عالةمني كة ئايا بؤ نـايني بـؤ ئَيـرة؟ سـةبةب هةيـة، ضـونكة ئَيمـة روقعـةى ئيستيكشـافيمان زؤر          

ان، ئةبَي كوردستان بكةي بة سَي ثارضة ئينجا ئةَلَي يـةلآل مةرحـةبا،   بضووك كردؤتةوة بةكار نايةت بؤ ئةو
ئةوة لة مةصلةحةتي ئَيمة نية، عرياق شوَيين تري هةية لـة صـةحراي غـةربي بـا بضـن لـةوَي ئـيش بكـةن         
موشكيلة نية، ئةطةر دَين بؤ كوردستان لةسةر سةرمان موشكيلة نية، بةآلم بةراسس ئيشكالَيكيان تَيدا بـوو،  

وانة بالكمةيل كرابوون لـة بةغـدا كـة ئةيانويسـت بـَين بـؤ ئَيـرة، ئَيمـة ميتاوةزامتـان كـرد لةطـةَل ضـةند             ئة
شةريكةيةك لةو طةورانة، ئةترسان بَين بؤ ئَيـرة، ضـونكة بةغـدا وتوويانـة ئةطـةر بضـن بـؤ ئَيـرة ئَيمـة لـة           

ــةكردن      ــةَل ئ ــةعاموليان لةط ــةو شــَيوة بةغــدا ت ــةوة ب ــادةييَن، ئ ــَين، ضــونكة  عــرياق هيضــتان ن ، ئةترســان ب
مةنتيقةكةي ئَيمة بضووكة و نايانةوَى موجازةفة بكةن بؤ مةنتيقةيةكي بضووك لةبةر ئةوة نةهاتن، بةآلم 
بةراسس ئَيمة شةريكامتان ئةوَى كة بَين و ثارة سةرف بكات، ئةمرؤ ئينتاج بةرز بكاتةوة، سبةييَن بؤ ئَيمة، 

ةورةيـة، وةكـو شـةريكاتي نـةوتى وةتـةنى تةقريبـةن و نـةختَيك        شةريكة طـةورةكان بريوقراسـيان طـةلَيك ط   
جياوازترن، ئةوة منوونةيةكة، ئةوة ئةو هةموو شةريكة طةورةى عالةمي هةموو بةيةكـةوة سـاَل دواي سـاَل    
ئيحتياتي نةوتى خؤي كةم دةبَيتةوة،  مةعناي واية ناجيح نةبووة، ئةطـةر عـةيين مةمجوعـة بـةكار بَيـنم      

ن لةطةَل كردووة ئةوة بةعةكسةوةية، سـاَل دواي سـاَل نـةوتى دؤزَيتـةوة و ئيشـي كـردووة،       كة ئَيمة عةقدما
بــؤ منـة، لةبــةر ئــةوة بـؤ ئَيمــة باشــرتة ئـةو شــةريكانةى كــة ئَيمــة    % 20يـةعين ئــةدائي ئــةكا و منـيش لــة   

سـاَلي   15نم تةعاموملان لةطةَليان كردووة نةك بوةستم تا ثَينج شةريكة دَين ئةطةر ئةوان نةيني من دانيش
دؤالر ئةو وةختةى ئيسـتييتادةى   300تر، خةَلك ئةَلَي بؤ ثةلة ئةكةى و ثارة هني ئةكةي و نةوت ئةبَي بة 

تا ئَيستا، ئةطةر سةيري ئـةوة بكـةين    1274لَيدةكةى، لة ناحيةى حةقائيق وا نية ئةو تةئرخيي نةوتة لة 
تووتة سةرةوة عيالقةى بة حةربةوة هةية، وةكـو  دؤالرة و دَيتة سةرةوة و دَيتة خوارةوة، ئةوةى كة ها 80

حةربي عرياق و ثَيش ئةو حةربي عَيراق و ئَيرانة و ئـةو وةختـة بـوو، نـةوت زةمـانى نيـة، هـةموو جـارَي         
دؤالر، بـا موقارةنـةى بكـةين و بضـينة سـةر دواي ئـةوة، سـتؤك         300كَيرظةكةى بضَيتةوة سةرةوة و ببَيتة 

، وةربطرين يةكَيكة لة شةريكة بةرزةكانة كة لة ستؤك ماركَيس  FOODS100ماركَيت، مةسةلةن ئةطةر 
بةريتانية مةسةلةن، ئةطةر ثارةى ئيزافيت ئةوة ئيش بكة و ئةتواني سـةريف بكـةى لةسـةر موازةنـة و ئـةو      
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شتانة، ئةطةر ثةيوةستَيت ثَي نية ئينتاجي نةوتى بكة و بيخةرة ئةو شوَينانة و ثارةت بؤ دروسـت دةكـات،   
لة دواي ساَل قيمةتةكةى طةورة ئةبَي، سةيري بكةن لة ماوةى ضوار ساَلدا بووة دةبَل، ئةطـةر بليؤنَيـك    ساَل

هةبَي دةبَيتة دوو بليـؤن، ئـةوة باشـرتة نةوتةكـةت بةدةسـت بَيـت مةشـاريعي ثـَي بكـةى لـة جيـاتي ئـةوةى             
ية، باسي ئةوةمان كرد كة ئةَلَي با دؤالر، ئةوة شتَيكي واقيعي ن 300مبَينَيتةوة، ضونكة تةوقع ئةبَي ببَيتة 

سـال لةسـةر    10سـاَل، ئةطـةر بيكـةى بـة      10سـاَل نـةبَيت، بـا بيكـةين بـة       85ساَل نـةبَيت يـان    80عةقد 
سـاَلدا ئةيـةوَى وةريبطرَيتـةوة     10حيسابي خؤتة، ضونكة مقاولةكة ئةطةر بليؤنَيك سةرف بكات لة مـاوةى  

ساَلدا بـؤ ئـةو ئـةِروات لةسـةر حيسـابي       10بةى ثارةكة لة ماوةى ساَلدا، لةبةر ئةوة زؤر 80نةك لة ماوةى 
سـاَل   5تـا   7تؤ، ثَيويست ناكات وا بكةى، نةتائيجي ئيشةكاني ئَيمة ضية؟ ئَيمة تةوةقوع ئةكةين لة ماوةى 

لةمةودوا ئةطةينة مليؤن بةرميل نةوتى تازة كة كوردستان نةيبوو و عرياقيش نةيبوو، من باسي كةركووك 
و باسي مةناتيقي موتةنازيعة ناكةم، باسي ئةو روقعة ئيستيكشافيانة دةكةم كـة حـةقلمان دؤزَيتـةوة    ناكةم 

حةقلي تريش ئةمةملان زؤر طةورةية كة نةوت بَيت، ئةوة موستةقبةلي تؤ زةمان دةكات و بونيةى تةحتيت 
دؤالر سةرف ئةكا كة ئةوة  بليؤن 10بؤ دائةنَي، خةَلك دَيت ئيستيسمار دةكات، باسي ئةوةم كرد كة يةكَيك 

بدؤزَيتةوة، ئةو ثارةية ضي بةسةر دَيت؟ خةَلك ئيشـيان لةطـةَل ئـةكات و ئيسـتييتادةى لـَي ئـةكات، بونيـةى        
تةحس ئةبَي و مةصايف ئةبَي و كارةبات ئةبَي و ئةو شتانةى ئـةبَي بـؤ موسـتقةبةل زؤر باشـة، باشـة ئةمـة       

ئةطةر عَيراق هيض نةكات وةكو خؤي مليـؤن  : دوو قؤلة، يةكةمئايا مةصَلةحةتي ئَيمةية يان نا؟ جوابةكةى 
و نيوَيك يان دوو مليؤن دةربكات، تؤش ئةمة تَيكةَل ئةكةى، زةرةر ئةكةى، ضونكة مليؤنَيك ئةخةيتة سةر 

بؤ دَيتةوة، ئةطةر عَيراق تةشجيعي بكةى وةكو ئَيمـة بـَي كـة ئةمانـةوَى ياسـاي عَيـراق       % 14دوو مليؤن لة 
َي و كة تةشجيعي ئيستيسمار بكات و ئةو شتانة نة وةكو وآلتاني دراوسَي ئـيش بكـات، مةسـةلةن     ئتيحادي ب

وةكو وآلتاني عالةمي وةكو ئةندؤنيسيا و وةكو قةتةريش، ئينتاجي عَيراق دةطاتة حةوت و هةشـت مليـؤن،   
عةيين % 14ة، لة ئةو وةختة تؤ مليؤنَيك دةرئةكةى تةوازون هةية بةيين مليؤنةكةى تؤ و حةوت مليؤنةك

شتة ناطؤرَي، ئينجا ثرسيار هةية ئةَلَي ئةطةر ئةوة بةرزى نةكردةوة ضي ئةبَي؟ بةلوعةكة بةدةست خؤتـة،  
كؤنرتؤل بةدةست خؤتة، ئةتواني بَلَيي من نيو مليـؤن دةرئةكـةم لـة مـةوزوع، ئةطـةر تـةعاون نـةبوو ئـةوة         

ئينتـاجي خـؤت كـةم دةكةيتـةوة تـا تـةوازون       نةضووة ثَينج مليؤن ئةتواني حيصةى خؤت كـةم بكةيـةوة و   
هةبَي، ئةوة بة دةست خؤتة و ئـةوة ئاليةتةكـة كـة داماننـاوة لـة عةقـدةكان، ئَيمـة تةبعـةن ئيستيشـارةمان          
كردووة و هيوادارم كة ئةوة خبوَينرَيتةوة، ئةوة تةفسريي من نية، ئةوة تةفسريي قانونيةكى عالةمي بـةرزة  

ةَليًََم كــة خـةَلك ئةضـن بــؤ الى ئـةوة و فـةتوا ئــةدات، فـةتوا ئـةدات لةســةر       كـة هيـوادارم شــتَيكي غةَلـةت نـ    
دةستوور و فةتوا ئةدات لةسةر خانوو، تةفسريةكة كة بآلوئةكاتةوة خةَلكي قانوني ئيحتريامي خـؤي هةيـة،   

نج جـار  ضةند زةآلمَيك وةكو ئةوانة هةن ناتواني بَلَيي راست نية، ئةمة وةكو فةتواية، وةكو خةَلك ئةَلَي ثَي
نوَيذ بكة، ثَينج جار نوَيذ ئةكةى هةر ئةوةية، لة ناحيةي قانونيةوة جا بـة نيسـبةت ئَيمـةوة ئـةوةمان كـة      
بآلوكردةوة ئَيمة بؤ ئةوةى كة بزانني ضيمان كـردووة دةسـتوورى نيـة يـان خةلـةملان هةيـة؟ ئـةَلَي هـةموو         



 822 

ة عـرياق ئةيـةوَى بيبـات بـة بـَي تةعـديلي       ئـةو ياسـايةي كـ   : دةستوورى كراوة، دووةم ئةَلَي% 100شتَيك لة 
، ضـونكة دةسـتوورى نيـة، مـن بـة داخـةوة دوو سـآليدتان        (يدترب باط )دةستوورى كة ئَيمة داوامان كردووة

ثَيشان دةدةم،ئَيمة خةلةلي خؤمشان هةية و خؤمان تَيناطةينني و حةقمان ضـية؟ لـة جيـاتي ئـةوةى دييتـاع      
ي ئَيمة دةكةن وا ئةزانن ئَيمة شةِر ئةكـةين لةطـةَل بةغـدا، بـا دييتـاع      لةسةر خؤمان بكةين، طلةيي لة خةَلك

بكةين لةسةر مةصلةحةتي خؤمان، لة جةرائيـد و ئةوانـة بآلوئةكرَيتـةوة لـة جيـاتي دييتـاع لـة حكومـةتى         
 هةرَيم بكةين يان وةكو ئةوةى كة ئَيمة شةِرمان لةسةر كردووة، ئةَلَي وةلآل ئَيمة ثارةى زؤرمان وةرطرتووة،

بليؤنةكـة   11بؤمان بَيت، ئَي باشة بـؤ شـةِرةكة لةسـةر    % 11ئةطةر لة ناحيةى عةدالةت بَي ئةبَي ئَيمة لة 
ناكةين لة باتي ئةوةندة ثَينجت بؤ هاتووة؟ ئةوة مةصَلةحةتي ئَيمة نية بةو شَيوةية بَيـت كـة ئَيمـة باسـي     

ن كـؤ دةبنـةوة و مَيشـكيان بـة يةكـةوة      مايف كوردستان دةكةين، يان وةكو ئةوةى لَيذنـةى ئـابوورى كوردسـتا   
ئةبَي ضيت ثَي ئةَلَين؟ ئةَلَين وةلآلئَيمة ئيشي خراث ئةكةين، حكومةتى عَيراق ئيشي باشرتمان بـؤ ئـةكات،   
لة جياتي ئةوةى يارمةتيت بدات ئةيكاتة موشكيلة بؤت، يان ئةَلَي هةر ضي عةقدمان كردبَي با موافةقةتي 

ةوة ناَلَي، ئةوة كورد وا ئةَلَي، من نامةوَى كورد وا بكات، ئةمـةوَى ئـةو زمانـة    بةغداي لةسةر بَي، دةستوور ئ
شةهرسـتاني ئـةَلَي مـن هيضـت     .بةكاربَينَيت كة دةستوور واى داناوة، مـن قبـولي ئةكـةم لةسـةر سـةرم كـة د      

ورد نيـة،  نادةمَي، كةييتي خؤيةتي، ئةوة ِرةئي خؤيةتي و ئيحرتاممان هةية، رةئي هةية، ِرةئي هـةبَي ئـةو كـ   
بةآلم من عاجز دةمب كة كورد بة عةيين زمان قسةم لةطةَل بكـات، هيـوادارم لةمـةودوا بـة تـةنها نـةمب لـةو        
شــتانة كــة ئةنــدامي ثةرلــةمان، ضــونكة ئةمــةش بةراســس ئيشــي ئَيوةيــة، ئيشــي مــن نيــة بةتــةنها، ئيشــي   

هةرَيمي كوردستانة، بـا دوو،   مةجليس وزراي ئَيمةشة و ئيشي ئَيوةشة، ضونكة ئيشةكةمان لة مةصلةحةتي
سَي ساليدتان ثَيشانبدةم تـا بـزانن ضـيمان كـردووة، ئـةوة لـة كوردسـتاندا، ئـةوة مونشـةئاتي ئيسـتيخراجي           
نةوتة لـة مةنتيقـةى دهـؤك، لـة مةنتيقـةى ديانـا، ئـةوة معيـاري عالةميـة، ئةضـي بـؤ وآلتـاني بـةرز ئـةوة               

وردســتاندا هةيــة، ئــةوة لَيــرة كــراوة ئةطــةر تةشــجيعي  ئةدؤزيــةوة، لــة عَيراقــدا منوونــة وا نيــة هــةر لــة ك 
مليـؤن دؤالرى لةسـةر سـةرف كـراوة تـا       300ئيستيسمار نـةكات نةئـةهات بـؤ كوردسـتان، ئـةوة تةقريبـةن       

و ئةوانــة و  DNOئَيسـتا ثــَيش ئــةوة مقاولةكــةش تةصــدير بكــات، ئـةوةش عــةيين شــتة ئــةوة بؤِريــة بــؤ   
صـة لـة الي بريةكـة كـة نـةوت دؤزراوةتـةوة و ئـةوة مونشـةئةيةكي         ئةوةش برية كة تةواو بووة و ئةوة فةح

ــت، ئــةوة منوونــةى ئةوانةيــة، ئــةوة       تازةيــة بــؤ تةصــيتيةى ئــةو غازةيــة بــؤ ئــةوةى كارةبايةكــةمان بــؤ بَي
تةنـــة لَيـــرةوة تـــا ئةضـــيتة دةرةوة، ئـــةوة تةقريبــةن دوو مـــانطي ثـــَي ضـــوو تـــا طةيشـــتة   75تةقريبــةن  

كة نايدؤزيةوة لة عَيراق هةر لَيرة هةية، ئةطةر تةشجيعي ئيستيسمار نةكـةى  كوردستانةوة، ئةوة منوونةية
و عةقــد نةكــةى ئــةو شــتانةت بــؤ نايــةت، ئــةوة مةنتيقةيــة، ئــةوة غازةكــة ثــاك ئةكاتــةوة وةكــو شــارَيكة     
مةنتيقةيةكي زؤر طةورةية، كؤتايي ئةوة ئَيمة ئيشمان كردووة بؤ مةصَلةحةتي طةلي كوردستان و بـةِرةئي  

بؤ مةصَلةحةتي طةلي عَيراق هةمووى بـة عومـومى كـة ئـةوانيش ئيسـتييتادة ئةكـةن لـةو نةوتـةى كـة          من 
ئَيمــة دؤزيتمانــةوة و، لــة كؤتــايي ئــةَلَيم ئَيمــة داواي هــيض ناكــةين، ئَيمــة داواي ضــيمان كــردووة؟ حــةقي     
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دانـاوة بـؤ ئَيمـة و     دةستوور كة دانراوة، ئَيمة دةمانةوَى شةريك بني نةك ئـةجري لـةم وآلتـة، دةسـتوور واي    
هيوادارين عَيراق بة فيدرالي مبَينَيتةوة نةك بضَيتةوة بؤ مةركةزي، ئةوة مةعناي نية كـة ئَيمـة  تـةنازول    

، ئةوة مةعنايةكةي ئةوةية كة بةَلزةبت ئةوةى تةتبيق بكةى كـة دةسـتوور   115و  118بكةين لة ماددةى 
وةى كــة ئــيش دةكــةين و بــة دةســةآلتي خؤمــان ئــة 118داينــاوة و بــؤ ئــةوةى ئــيش دةكــةين يــان مــاددةى 

داماناوة، تةبعةن ئةوة فورسةتَيكي تةئرخيية ئةطـةر بـةكاري نـةهَيين ئَيسـتا بـةخوا دةسـتت ئةشـكَي، يـةك         
مةرحةلةية يان ئةضَيتة مةركةزي يان دييتاعي لةسةر ئةكةى كة ئَيستا بة دةستوور و بة قانون، مـن نـاَلَيم   

بةدةست خؤتة و دةستور بةدةسـت خؤتـة بضـَو دييتـاعي لةسـةر بكـة بـؤ ضـي          بضَو شةِري لةسةر بكة، قانون
تــةنازول ئةكــةى؟ ئةتــةوَيت تــةنازول بكــةى؟ باشــة بــِرؤ الى ميللــةت و داواى لَيبكــة ئايــا ميللــةت ئامادةيــة  
تةنازول بكات؟ ئيشي من نية من ناتوامن بة غةيري دةستوور و بةغةيري قانوني ئـيش بكـةم، ئةطـةر داوام    

َي وا بكةم نايكةم، شـةفافيةت باسـي لَيئةكـةين ئَيمـة بةسـةر سـةرم مـن لةطـةَل شـةفافيةم، مـن حـةز            لَيبكر
دةكةم شةفافيةت بيَب، بة داخةوة الي خؤمشان خةَلك كة باس دةكـةن و طلـةيي ئةكـةن كـة شـةفافيةت نيـة       

ايف ئـيش دةكـةم،   من نازامن باسي ضي ئةكةن؟ من هيضم نةديوة كة خةلـةلي تَيـدا بـَي الي ئَيمـة و بـة شـةف      
بةآلم ئةوانةى كة توهمةى ئةكةن لة الى خةَلكي تر من هيوادارم سةيري خؤشيان بكةن جار وبار بزانن كة 
ئةوان راسنت؟ ثَيش ئةوةى كة تؤ توهمةى تةوجية بكةي بؤ برادةرَيكي خؤت، بريي لَي بكةوة كـة ئـةوة لـة    

ئةطةر شتت ديـوة و خةلـةلي تَيـدا بـووة وةرة      مةصَلةحةتي كوردستان نية كة تؤ شةِرى لةسةر ئةوة بكةى،
بؤ الي من باسي بكةين، ئَيمـة لـةغوي ئةكـةين و عةقدةكـة لـةغو ئةكـةين، قـانون وا ئـةَلَي، بـا بَيينـة سـةر            
سـاليدي نيهـائي كــة ئـةوةى ئَيمــة كردوومانـة كــة مـن ئـةَلَيم لــة مةصـَلةحةتي هــةموو ميللـةتي عَيراقــة و         

 .ةنابتان، زؤر سوثاستان دةكةمبةردةوام ئةبني لةطةَل دةعمي ج
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئاشـس بـؤ ئـةو هـةموو روونكردنةوةيـة كـة زؤربـةى زؤري ئةنـدامان ئاشـنايي زياتريـان           .زؤر سوثاس كاك د
هةية ئَيستا لةسةر ضؤنيةتي كاركردني وةزارةتةكةتان و ضؤنيةتي كاركردن بةو ياسايةى كـة لـة ثةرلـةمان    

وة، ئؤمَيدةوارم كة بةو شَيوةية بةردةوام بني لة كارةكامنان بة روونكردنةوةى هةموو ثةسندكراوة و دةرضو
راستيةكان بؤ خةَلكي كوردستان، ئَيستاش داوا دةكةم لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان ئـةوةى كـة ثرسـياري هةيـة،        

ةبَيتـةوة، تكـام   بةرةضاو كردني هينةكة ثرسيارةكانتان دةقيق بَينت ، موتةئةكيـدم ثرسـيارةكانتان تيكـرار د   
واية ثرسيارَيك ئةطةر كرا ئةوةى دواتر بَلَي ثرسيارةكةى من كرا و تيكراري نةكاتـةوة بـة صـيغةيةكي تـر،     

 .هالة فةرموو.ناو دةنووسم، د
 :هالة سهيل وادي.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

شةى سووتةمةني لة نـاو هـةرَيمي   ثرسيارةكةي من لة جةنابي وةزير ئةوةية، تا ض ئاستَيك ئةو عةقدانة كَي
كوردســتان ضارةســةر دةكــات؟ لــة خياللــي قســةكاني جــةنابي وةزيــر باســي هــيض ثاَلةوطايــةك نــةكرا، هــيض   
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مةصيتايةك ئايا كَيشةى لة هةرَيمي كوردستان حةل دةكـرَي لـةو زووانـة يـان نـا؟ يـةعين هـةمووى خوتـةى         
َينا نةمانزاني كة هةية يان نية لـة عةقـدةكان؟ و   بةعيد ئةملةدا بوو، هيض خوتةى كورت خايةمنان بةدينةه

 تا ض رادةيةك كَيشةى كارةبا حةل دةبَي؟
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ببــورة قســةكةت ثــَي دةبــرم، داوا لــةو كةســانة دةكــةم كــة ئيجازةيــان وةرطــرت و ضــوونة دةرةوة و هاتنــةوة  
دووبارة كرابوو، مةسةلةن ئَيستا باسـي مةصـيتا    ئينتيباة بكةن ئةطةر سوئالَيكيان كرد من ثَيي دةبِرم ئةطةر

 .دةكات، باسي مةصيتاي كرد و ثيشانيشي دا رةمسةكان
 
 
 :هالة سهيل وادي.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
تةنها باسي ثرؤذةى قادر كةرةم كرا، ئةوةى دانا غاز كة ثرؤذةى كارةبا دةكات، ئايا هيض ثرؤذةى لةو بابةتـة  

وةى هةموو هاووآلتياني كوردستان ضاويان لةو ثرؤذةية كة كَيشةى كارةبا حـةل دةكـات، هـةر    نية؟ لةبةر ئة
تاكة ثرؤذةيةكة ئةو كَيشةيةمان بؤ حةل دةكات، ثرسياري دووةمم ئةوةية لةو عةقدانة حيصـةى هـةرَيمي   

دة دةكـةين يـان   ئيستييتادةكةى بؤ عرياقة، ئايا ئَيمـة لـةوة زؤر ئيسـتييتا   % 23و لة % 14كوردستان تةنها لة 
شـةريكة كرايـة لـة     15زةرةرمةند دةبني؟ بؤ ئةو هةموو عةقدة ثَيكةوة دةكرَي كة تا ئَيستا عةقـد لةطـةَل   
عةقـدمان هةيـة و،    15وآلتان؟ تةنها يةك عةقد لةطةَل يةك شـةريكةى عـيمالق دةكـرَي، ئَيمـة تةقريبـةن      

 .زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .نوري.د
 :وري مجيل تاَلةبانين. دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ثَيشـةكي سوثاسـي جـةنابي وةزيـر دةكــةم بـؤ ئـةو روونكردنـةوةى بابــةتَيك زؤر لـةو ثرسـيارانةى كـةوا لــة           
مَيشكي زؤرماندا دةسووِرانةوة، تةنيا ثرسيارَيكم هةية ئةويش ئاراسـتةى ثةرلـةماني زيـاتر دةكـةم هـةتاكو      

ةَلَيك رةخنة لة دوو ماددةى ضوار و ثَينجي قانوني نـةوت و غـازي هـةرَيمي    وةزير و حكومةت، ضونكة كؤم
كوردستان دةكرَي بةوةى كة دةسةآلتي مؤر كردني ئـةو رَيككةوتنامانـةى كـة لةطـةَل كؤمثانيـا نةوتيةكانـدا       

كـةس نوَينةرايـةتي هـةردوو دةسـةآلتي سـةرةكيةكةن لـة        5ئةكرَيت بة دةزطايةكي داوة كة ثَيك هاتووة لـة  
هــةتا لــة ســةردةمي حــوكمي ثاشــايةتيدا مــؤركردني لــةو جــؤرة : هــةرَيمي كوردســتاندا، ثرســيارةكة ئةوةيــة

رَيكةوتنامانة لة دةسةآلتي ثةرلةماندا بوو، لة سةردةمي حوكمي نوري سةعيديشدا، ثَيويستة ئةو دةسةآلتة 
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َلكي كوردسـتانة، ئـةوة لـة    بدرَيتةوة ثةرلةمان، ئةوة لة بةرذةوةندي حكومةتة و ئـةوة لـة بةرذةوةنـدي خـة    
 .بةرذةوةندي ثةرلةمانيشة و، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

نوري، بةآلم هةر بؤ مةعلوماتت بـؤ ئـةوةى موصـتةَلةحاتةكان بـاش بـةكار بيـنني، دوو دةسـةآلت        .سوثاس د
دراوةتـة سـةرؤك   نية حكومةتة، حيسابي ئةمِرؤ مةكة قانون كة دةردَينني دراوةتة دةسةآلت، دةسـةآلت كـة   

حكومةت و جَيطرةكةى و سَي وةزير، ئةو جوملةى تـر دةكـرَينت لـة بـاس كردنـي دةسـتووردا بـاس دةكـرَي،         
ــةمان موصــادةقة دةكــات، عــةفوم دةكــةي حكومــةت ئيمــزا دةكــات، بــةآلم       ــةمانيش ئيمــزا ناكــات ثةرل ثةرل

ن، رووني بكةوة بؤ ئةوةى نةضـي  ثةرلةمان بؤي هةية قانون رَيطة بداتن، موصادةقة بداتن يان رةفزي بكات
 .لة جةريدة جوامب بدةيةوة، فةرموو

 
 :نوري مجيل تاَلةباني.دَيز بةِر

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ثةرلةمان كةوا ثةسندي دةكات، بةآلم لَيرة تاوتؤ ئةكرَيت لة هةموو رويةكةوة ئـةو دةسـةآلت ئةداتـة    

 .كرَي يان دةستكاري بكرَي، زؤر سوثاسحكومةت بؤ ئةوةى كة ئةو رَيككةوتنامة مؤر ب
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ناصح. كاك د
 :رمضان ناصح غيتور.دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئاشـس كـردي، بةراسـس مـن وام ئـةزاني جـاري       .ثَيشةكي زؤر سوثاس بؤ ئةو روونكردناوانةى كة جـةنابي د 

د لةو دانيشتنة وام ئـةزاني ثسـثؤرة لـة بـواري هونـةري، بـةآلم       يةكةم كة هات ئةو موناقةشةمان لةطةَلي كر
خؤشبةختانة ئةبينم لةوةتي بؤتة وةزير خةريكة لة ئَيمةش بةوالتر ئةِروا و مةسائيلي ياساييش، خةرَيكة  
ئةبَيتة ثسثؤرَيك لة مةسائيلي ياسايي و دةستوورى، ئةوةش جَيي خؤشحاَلية كة موتابعـة ئـةكات و شـتَيكي    

وة كة ياساكةمان لةطةَل دةستوورى عَيراقدا بطوجنَيت، بة دةليلي ئـةوةى كـة زانايـاني بـوارى ياسـا      واي كردو
ثشتطريي لة ثرؤذةكاني ئَيمة ئةكةن و ئةو عةقدانةى كة تا ئَيستا بةسرتاون، من كؤمةَلَيك ثرسيارم هةبوو، 

رسـيارم هـةر مـاون، يـةكَيكيان     بةآلم رووني كردةوة دةربـارةى عةقـدة كؤنـةكان و ئةوانـة، بـةآلم دوو سـَي ث      
دةربــارةى ئــةو نةوتــةى كــة ئَيســتا و ئــةو بةرهةمــةى كــة لــة زاخــؤ و شيواشــؤك هــني ئــةكرَي، ضــةندن لــة  
هةردووال و ضؤن سةرف ئةكرَين؟ ئايا بؤ دةرةوة ئةنَيردرَين يان نا؟ ئةطةر ئـةنَيردرَين بـؤ دةرةوة، ضـونكة    

ةندَي جار هةندَي لةو نةوتانة بؤ دةرةوة ئةضـن، ئايـا شـس    طلةيي وا هةية بةعز جار تَيبيين وا هةية كة ه
وا هةية يان نا؟ خاَلَيكي ترم دةربارةى بة تةئكيد دؤزينةوةى نةوت و بةرهةم هَينـاني نـةوت خَيـري زؤري    
تَيداية، بةآلم لة هةمان كاتدا لةو ناوضانةى كةوا نةوت ئةدؤزرَيتةوة هةر تـةنها خَيـر نيـة، يـةعين هةنـدَي      
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سري لةسةر ذينطةش ئةكات و لةسةر ئةو ناوضةيةش ئةكات، ئايا لةو بةرهةمة هيض مةبلةغَيك ثارة جار تةئ
و رَيذةيةكي ثـارة ديـاري كـراوة بـؤ ئـةوةى ذينطـةى ئـةو ناوضـانة بثارَيزرَيـت و هـةروةها بـؤ رَيطـة وبـان و              

 سوودمةند بَيت؟ خزمةتطوزارى؟ يةعين هيض شتَيكي وا دياري كراوة بؤ ئةوةى خةَلكي ئةو مةنتيقةية
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .زؤر سوثاس طةيشت سوئالةكةت، نازناز خان فةرموو
 :قادرعبدالنازناز حممد َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
زؤر سوثاس، من لـة ثَيشـةوة سوثاسـي حكومـةتى كوردسـتان دةكـةم بـؤ ئـةو كـارة جـوان و بةنرخانـةى كـة             

ابووري ئةساسـي ثَيكهَينـاني دةوَلةتـة و ئةمـة سـةرةتايةكة و دةبَيتـة هـؤي        كردوويةتي، ضـونكة بةراسـس ئـ   
دَلخؤشيمان كة ئَيمة وا هةنطاو ئةنَين بةرةو ئةوةى كة ساحييب سةروةتةكاني وآلتي خؤمـان بـني، زؤر جـار    
 ئَيمة لة مَيذووى خؤماندا وبووينة قورباني هةندَي سييتةت كـة لـة كـةلتووري ئَيمـة هةيـة بةداخـةوة، مـري       
حممةدي سؤران كاتَيك كة خةريكي دروستكردني سوثا و جبةخانة بـوو بـة فـيس دةوَلـةتي عومسـاني و بـة       
وةعزي هةندَي اليةني خؤمان ئةو مرينشينية لةناو ضوو، دةيان تةجروبةى وامان هةية، من دةَلَيم با ئَيمة 

كة حكومةتي كوردي دةهاوَيـذى بـؤ   كؤمةَلَيك كَيشةى ناوخؤييمان هةية تَيكةَل نةكةين بة بنةما و ثايانةى 
بةرةو بةدةوَلةت رؤيشتين كوردستان، ئةمةش يةك لة هةرة بزمارة طةورةكانة كـة دايكوتـاوة، بـةآلم لةطـةَل     
هةموو ئةوانةش ميللةتي ئَيمة حةقي خؤيـةتي كـة داواي شـةفافيةت بكـات و دواي ئـةو هـةموو داواكردنـة        

و تةفاصـيلي عةقـدةكان دةبَيـت و بةراسـس كؤمـةَلَيك طومـان       ئةمِرؤ ئَيمة بـة شـةفافيةت ئاطامـان لـة هـةمو     
دةِروَيتةوة، ئةوة ببَيتة كةلتوورَيك لةالى ئَيمة بةر لةوةى كة خةَلك داواي شةفافيةت بكات، بـة شـةفافيةت   

ئاشـس  .باس لة بةرنامةكاني حكومةت بكرَي، بةر لةوةى خـةَلكي خؤمـان تووشـي طومـان نةكـةين، داوا لـة د      
ئايا ئَيمة كة خاوةني سيسـتةمَيكي زؤر خراثـي خوَينـدنني،    : ي ئةوةى كة ضوويتة ناو تةفاصيلدةكةم بةثَي

ناتوانني لـةناو هـةموو ئـةو عةقدانـة جـوزئَيكي زؤر كـةم دابنـَين بـؤ ئاوةدانكردنـةوةى قوتاخبانـةكان؟ زؤر           
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حممد فةرةج
 :حممد فرج امحدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنز َيبةِر
لة عرياقدا ئَيمة ئةزانني دةسـتوور تةوافوقيـة،   : وةلآل من تَيبينيةك و ضةند ثرسيارَيكم هةية، تَيبينيةكةم

ــت، هــةر كةســَيك كــة داواي مــايف خــؤي دةكــات تةبيعيــة       لةبــةر ئــةوة شــتَيكي سروشــتية مشــتو مِرمــان بَي
اندووبومنان نـةبَي و نةفسـةمان درَيـذ بـَينت لـةو      بةرامبةرةكةى قسةى لةسةر بكات، ثَيويست بةوة دةكات م

ــا ئــةو عةقدانــةى كــة هــةن ضــةندن؟ ذمــارةى      : مةســائيالنة، دووةم ــةوة بكــةم، ئاي مــن ئةمــةوَى ثرســيار ل
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مشـاركة  )ئةو عةقدانةى كـة  : عةقدةكان ضةندة؟ ئةوانة ضةنديان ئينتاجني؟ ضةنديان ئيستيكشافني؟ دوو
َيذةكةى بؤ ئَيمة و رَيذةكـةى بـؤ ئـةوان ضـةندة؟ ئَيمـة ئـةوة ئـةزانني لـة         ، ئايا رَيذةكةى ضةندة؟ ر(باالنتاج

شـر البـد منـة، يـةعين هةمَيشـة لـة بةرذةوةنـدي        : دونيا ئةوانـةى كـة موشـارةكة بـة ئينتـاج ئةكـةن ئـةَلَين       
بةرامبةرةكةداية نـةك لـة بةرذوةنـدي ئَيمـة، بـةآلم بـؤ ئاينـدة ئـةكرَي ئَيمـة زيـاتر ئيسـتييتادةى لَيبكـةين،             

وةش ئةزانني ئةو شوَينانةى كة موشارةكة بـة ئينتـاج ئةكـةن، دائيمـةن لـة جَيطايـةك ئةكـةن جَيطايةكـة         ئة
موخاتةرةى زياترة، بةآلم ئةو وآلتةى ئَيمة ئةو عقودةى لةسةر كراوة هةمووي شوَيين سادةية وسـاناية، نـة   

ةى تَيدابَي، من ئةو ثرسـيارةش  لةناو بةحرة و نة لة شوَيين كةذو كةنةآلن و شوَيين نارةحةتة كة موجازةف
ئةو سَي، ضوار حقولةى كة دؤزراوةتةوة ضةند برية؟ ذمارةكـةيان بَلـَي خـراث نيـة، ثرسـياري      : ئةكةم ئةَلَيم

دواي ئةوةم، ئةو شـةريكانةى كـة ئـةو عقودانـة ئةكـةن ئايـا لـة رَيطـةى تايبةتـةوة هـاتوون يـان بـة ئـيعالن              
ة رَيطـاي تايبةتــةوة هـاتوون؟ ئــةو شـةريكة نيشــتمانيةى ئَيمــة،    هـاتوون؟ ئيعالنــي عةقـدةكان كــراوة، يـان لــ   

شةريكةى كوردستان كة ئةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنط بوو و بةقةناعةتي من موشارةكة دةكـات لـة تـةواوى    
 .ئةو عقودانة، ئايا رحبةكةى لة كةيةوة دةست ثَيدةكات؟ ئةطةر دةسس ثَيكرد ئةضَيتة كوَي؟ سوثاس

 :ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةِر

 .كاك ديلمان
 (:ئامَيدي ديلمان)حممد امحد صاحلَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
لـة  : لة مؤر كردني طرَيبةسـتةكان، ثارةيـةكي زؤر بـؤ وةزارةت دَيـنت، لـة تةصـرتاتي بـةرَيز وةزيـر دةَلَيـت         

 13ثَيضةوانةى ماددةى  زمنى وةزارةت تةنها دةمَينَيت ناضَيتة زمنى موازةنةى هةرَيمدا، ئةوة وةكو دةزانن
تؤسااا يف ا اقلاايم صااندوق كوردسااتان للدا اادات النفطيااة و حتااتفظ يف  :ياســاي نــةوتي هةرَيمــة، كــة دةَلَيــت

تةفسـرياتي جـةنابي وةزيـر ضـَيك بكـةوة      الصندوق احلسابية  سياكالن جسءآ مان الدا ادات الداماة لالقلايم،     
تادعو الاوزارة بااعالن عاا      : دا دةَلـيَ  85لـة مـاددةى   : دةَلَيت وةزارةتي مالية ناضَيتة زمـين موازةنـة، دووةم  

وةزارةت تا ئَيستا ئةو عقودانةى كـة مـؤر كردينـة بـؤ مونافةسـة دروسـت ناكـات لـة         لتقديم طلبات ا اجازة، 
بــةيين شــةريكات، هــةتا عةرزةكــة مــةتروح بَيــت و مونافةســة بكرَيــت لــة بــةيين شــةريكات هــةتا كــةمرتين  

بكــةين، ســَييةم مــن لةطــةَل ئةوةمــة كــة مــةعايريي عالــةمي طريبةســتةكان   خةســارةت ئــةو عقودانــة مــؤر  
وةربطرين، بةآلم جياوازيةك لة بةيين ئَيمة و لة بةيين ئةوروثا و دوةلي ديكة هةية، مةساحةى جوغرايف و 

جيـاوازى لـة بـةيين    : ئةو تةعقيداتة الي ئَيمـة نيـة، ثرسـياري مـن ئةوةيـة     : ئيستيكشايف ئَيمة بضووكة، دوو
مة و حكومةتى فيدراَل كة سياسةتي نةوت و سرتاجية ئيتيحادية، ئَيمة عقودي موشـاريكة مـؤر دةكـةين،    ئَي

ئةوانة عقودي موشاريكة نينة، ئةو ئيشكالة ضؤن حةل دةبَينت؟ لة ئةمِرؤ و ثاشةِرؤذيشدا؟، ضونكة دةبَيتة 
ة دةبَي ثارةكة حكومةتى مةركـةزي  مةصايف بة تايبةتي تةقتةق و غري جَيطايان: ئيشكالةك بؤ ئَيمة، ضوارةم
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تةرخاني كردووة بؤ ئينجازي ئةو مةصافية و دةَلَين ثارةكةش طةيشتيتة هـةرَيم، بؤضـي تـةواو نةبووينـة؟     
 .ئةطةر تةواو نةبن وةزارةت ض عيالقةى بةوة هةية؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .طَيالس خان
 :حممد غريب طَيالس حمي الدينَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز ةِرب
بؤضي تـا ئَيسـتا هةيكـةلي وةزارةتةكـةي دانةِرشـتووة كـة       : من دوو ثرسيارم لة جةنابي وةزير هةية، يةكةم

ئةطـةر  :ئةوانة بةشَيكة لة طلة وطازاندةى ئةو نةبووني شـةفافيةت بطةرَيتـةوة بـؤ ئـةوة، ثرسـياري دووةمـم      
بؤ ئَيمة دَيتةوة، بؤضـي ئَيمـة ئـةو    % 14ةركةز و لةوَيوة لة داهاتي ئةو طرَيبةستة نةوتانة بطةرَيتةوة بؤ م

طرَيبةستانة ئةكةين و ئةو هةموو كَيشةيةش لةطةَل شاهرستاني بؤمـان دروسـت دةبـَي، ثرسـيارَيكي تـريش      
 .ذمارةى ئةو طرَيبةستانة ضةندة؟ زؤر سوثاس: هةر ضةند كر

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .طوآللة خان
 :زيز قادرطوَلناز عَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
هالـةوة كـرا سـةبارةت بـة ثَيداويسـس خـةَلكي كوردسـتان، بةشـي دووةمـى          .بةشـَيكي ثرسـيارةكةم لةاليـةن د   

ئايا ئةو خةرجيانةى كة ئَيستا بةو شـةريكانةى سـةرف ئـةكرَي لـة بودجـةى هـةرَيمي       : ثرسيارةكةم ئةوةية
زية؟ ضونكة لة ئةجنامدا داهاتةكة ئةطةِرَيتةوة بـؤ حكومـةتى   كوردستاندا يان لة بودجةى حكومةتى مةركة

 .بؤ ئَيمةية، سوثاس% 14مةركةزي و لة 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كوَيستان خان
 :عبداهلل كوَيستان حممدَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دةستخؤشي لَي ئةكةم، بةآلم  هةندَي لة ثرسيارةكامن كاك ديلمان كردي، من سةرةتا سوثاسي وةزير دةكةم و

مـن ثـَيم وايـة ئةبوايـة جـةنابي وةزيـر زؤر ثـَيش ئَيسـتا ئـةم روونكرنـةوةى بـدابا و بـة             : تَيبينيةكم هةية
شةفايف بؤ خةَلك بيكردبا بؤ ئةوةى ئةو كَيشةمان بؤ دروست نـةبا كـة ئَيسـتا لةطـةَل مةركـةز هةمانـة، مـن        

ديـارة مـن لـة    : ئةبواية زؤر زووتر بكرابة، يةك ثرسيارم هةيـة  ثَيم واية كاتةكةى درةنطة كة ئةو دانيشتنة
قسةكاني جـةنابي وةزيـر تَيطةيشـتم كـة ئَيمـة هَيشـتا كَيشـةكامنان لةطـةَل مةركـةز مـاوة، ئايـا ئـةو كَيشـانة              
طةيشتوونة بنبةست؟ ئةطةر طةيشتوونة بنبةست حكومةتي هةرَيم لةطةَل وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان    

 .ةطةَل ئةو مةسةلةية دةكات، هةر بةردةوام ئةبَيت يان رَيطايةكي ديكة ئةدؤزَيتةوة؟ سوثاسضؤن مامةَلة ل
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك زانا
 (:زانا)خضرقادر سعيد َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
َيكي زؤرمـان  ، كة لةطةَل وةفدَيكي ثةرلةماني كوردستان شـةرِ (مع)وةلآل منيش تةئكيد دةكةم لةسةر وشةى 

لةسةر ئةو وشانة كرد هةتا تةسبيت بـوو و دةسـت خؤشـيان لَيدةكـةم كـة سازشـيان لةسـةريان نـةكردةوة و         
لةسةري ناكةن ئينشْا  اهلل، ضونكة مةبـدةئي موشـارةكة كردمنـان لةطـةَل حكومـةتى فيـدراَل لـة داهاتـةكاني         

خــاَلَيكي تــر، وةزارةت ضــي كــردووة بــؤ  نــةوت و دةرهَينــاني و هــةموو عةمةلياتــةكان كــارَيكي زؤر طرنطــة،  
طةياندني كادري ثسثؤر لة بـوارى نـةوت، ئايـا لـة كؤلَيـذةكاني كوردسـتان ثَيويسـت نيـة بةشـَيك هـةبَي يـان            
ثةميانطايةك يان شتَيك هةبَي بؤ ثَيطةياندني كادري ثسثؤر لةو بوارة، لة اليـةكي تـريش مـن لةبـةر ئـةوةى      

خــةوة بــة طومانــةوة ســةيري يــةكرت ئةكــةين، لةوانةيــة ثةرلــةماني   هــةموو ثالنــةكان لــة كوردســتان بــة دا 
كوردستان بةو شةفافيةتةي كة هةيةتي لة هةموو جَيطايةك زياتر توانبَيس متمانةى خةَلك بة جَي بهَييَن، 

نورى دةكةم، خؤزطة ئةو طرَيبةسـتانة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بايـة و، زؤر      .بؤية تةئيدي بؤضوونةكةى د
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز ِربة

 .خاتوو ظيان
 :ثاشاخضر امحد  ظيانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئايا ثاآلوتطةى نةوتي بازيان كة دةبوايـة  : باسي ثاآلوتطةى كرد، بةآلم من ثرسيارَيكم ئاراستةى وةزير هةية

ئايـا  : طةيشـتووة، ئـةوة يـةك، دوو   تةواو بَيت تا ئَيسـتاكة تـةواو نـةبووة، ئايـا بـة ض ئـةجنام        8005لة ساَلي 
دةرهَيناني ئةو رَيذة زؤرة لة نةوت كار ناكات لةسةر ئيحتياتي نةومتان لـة كوردسـتان؟ ثرسـيارَيكي تريشـم     

دؤالر بوو، بـةآلم   54ئاراستةى وةزير دةكةم كة لة سةرةتاي بودجةكة ميزانية موازةنة دانرا، نرخي نةوت 
دؤالر، ئايــا ئــةوة داهاتةكــةي زيــاد كرديــة، كــار ناكاتــة ســةر  180ة ئَيسـتاكة ســتاندةري جيهــاني طةيشــتووت 

ئايا مةمخوور و : زيادبووني داهاتي تاكي عَيراق بةطةشس و تاكي كوردستان بة تايبةتي؟ ثرسيارَيكي ديكةم
ئةو ناوضانة كةوا دةوَلةمةندن بة نةوت، كاتي طةِرانةوةيان ثاش دوو مانطي ديكة ئايا ئةوةش ضـؤن دةبـَي؟   

 . ؤن دةبَي طةِرانةوةيان بؤ سةر هةرَيمي كوردستان؟ زؤر سوثاسض
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .يؤاد.د
 :امحد حممد بابان يؤاد .دَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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لة راستيدا روونكردنةوةيةكي زؤر بة ثَيز بـوو و جَيطـاي خؤيـةتي كـةوا حكومـةتى هـةرَيمي كوردسـتان لـة         
دا هةر وةكو ئةوةى كة ئةمِرؤ باس كرا هةموو ئةو ئـيش و كارانـةى كـة ئـةجنامي دا ئـةوها      كارةكاني تريشي

بة شةفافيةتةوة راستيةكان روونبَيتةوة بؤ خةَلك تا وةكـو بةرثةرضـي هـةموو ئـةو ثروثاطةنـدة بدرَيتـةوة       
لَيك لـةو  كةوا كارةكـاني حكومـةت زؤري شـاراوةية و زؤري بـة طومانـة، زؤر سوثاسـي ئةكـةين بـؤ ئـةوة، طـة          

كـةوا بةشـي   % 14ثرسيارانةى كة لـة مَيشـكماندا بـوو جوابيداينـةوة، ثرسـيارَيكم هةيـة لـة بـارةى ئـةو لـة           
هةرَيمة لة بودجةى عرياق لة رَيي ئةو طرَيبةستانة الم واية روونيشي كردةوة كـاك ئاشـس، بـةآلم مـن فريـا      

سـةر دةسـس كـةوَي ثـَيش ئـةوةى بضـَيتة       نةكةومت لة ساليدةكاني ثَيشـةوة، حكومـةتى هـةرَيم ئـةتوانَي يةك    
 .خزَينةى حكومةتى عَيراقةوة يان نا؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .شَيخ فةتاح نةقشبةندي فةرموو

 
 :فتاح عبداهلل نقشبنديَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ةم، بةراســس جَيطــةى بــةناوى خــواي طــةورة وميهرةبــان، ثَيشــةكي مــن زؤر سوثاســي جــةنابي وةزيــر دةكــ    
دَلخؤشية كة من ئةبينم ثياوَيكي وا لَيهاتوو و زانا لةم بـوارة هةمانـة، زؤر سوثاسـي خـوا ئةكـةم و سوثاسـي       

ئايـا ئَيسـتا ئينتـاجي نـةوت     :ئةويش ئةكةم، من ئةمةوَى دوو، سَي ثرسياري بضكولة بكةم، يةكَيكيان ئةوةية
ئـةو عقودانـةى كـراون، ئايـا موقـابيلي      : تـة كـَي؟ دووةم  دةرضووة، ئةفرؤشـرَيت؟ ئةطـةر ئةفرؤشـرَيت ئةدريَ   

ئةو باسي كرد وتي مقاولي مةحـةليمان نيـة، لةبـةر ئـةوة مقاولةكـة      : ثارةية، قيمةتَيكي وةرطَيراوة؟ سَييةم
شروتي تَيدانية بؤية مقاولي مةحةليمان نية، ئايـا ئةطـةر نيمانـة، خةَلكيشـمان نيـة لةطـةَل ئـةو شـةريكانة         

 .اخيليةكةى؟ لةطةَل رَيزمداشةريك بن لة د
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك غيتور
 :سعيد مةمخورى طاهرغيتور َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ــتية روو، بةراســس          ــتيةكان خس ــامانة سروش ــري س ــةرَيز وةزي ــة ب ــة ك ــةى ئةمِرؤك ــةو بابةت ــبةت ئ ــة نيس ب

َيم بووة هؤكارَيك كة ئةو طومانانةى هةبوو لةسةر شةفافيةتي زؤر لة ئيش و كارةكاني دياربوو و دةتوامن بَل
ئةو وةزعة بِرةوَيتـةوة تـا رادةيـةكي بـاش، دةسـس خـؤش بـَي كـاري باشـي كـردووة، بـةآلم مـن لَيـرة ضـةند               

بـؤ مةسـةلةي ثـرؤذةى وَيسـتطةى كارةبـاي      : ثرسيارَيكم لة بةرَيز وةزيري سامانة سروشتيةكان هةية، يةك 
لـةو شـوَينة دوورةوة دَيـنن بـؤ ئـةو ثرؤذةيـة، نـةدةكرا لـة مةنتيقـةى ديبةطـة و           هةولَير كة بة لوولـة غـاز   

كم كة هةم تَيضوونةكةي كةمرت بوو و هةم بة ساناتريش 30ئةوانة كة زؤر نزيكرت بوون هةمووي كةمرت لة 
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: دةتـوانرا سـوود لـة نـةوتى ئــةو ناوضـانة وةربطـرن و لـة طـازي ئــةو ناوضـانةش وةربطـرن، ئـةوة يــةك، دوو           
وةيةك ثَيش ئَيستا زياتر لة ساَلَيك ثرؤذةى ثاآلوطةى نةوت لة كوردستان لة نزيك خةبات بةردى بناغةى ما

ــاش        ــة تــا رادةيــةكي ب ــةو بــة ضــي طةيشــت؟ يــةعين بــاوةر دةكــةم تــةواوبووني ئــةو ثرؤذةي ــا ئ دانــدرا، ئاي
خؤ، ضـي بةسـةر هـاتووة؟،    وةبةرهةمهَيناني ناو خؤمان دةداتَي بؤ ئيستيهالكي مةحةىل و بةكارهَينانى نـاوة 

لــة هــةمان كاتــدا بــؤ كانزاكــاني تــري كوردســتان جطــة لــة نــةوت كــة وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان، ئــةو   
وةزارةتةى كة تايبةمتةندة بة هةموو كانزاكان كة لة كوردستاندا هةية، ئايا لةو بارةيـةوة ضـي كـراوة؟ ئايـا     

ة لةو بارةوة ضية؟ لة هةمان كاتدا ظيان خـانيش باسـي   لةو بارةيةوة ثشكنني كراوة؟ يان ثرؤذةى وةزارةتةك
ــة    : كــرد ــاتر ل ــة زي ــة و هــةر هةمووشــي    300مةنتيقــةى مــةمخوور و ديبةطــة و ئةوان بــرية نــةوتى تَيداي

ئيستيكشافاتي تةواو بووة و بريةكانيش جاهيزن و دةتوانني لة ئَيستاوة نةوتةكاني لَي دةربَينن و كؤمـةَلَيك  
شوَينة دامبةزرَي، ئايا بؤ ئةوة ناكرَي سوودي لَي وةربطَيرَيت؟ ئَيستا راسـتة لـة رووي   ثاآلوطةى نةوتيش لةو 

، بةآلم ئيدارةكة لة اليةن حكومةتى كوردستانةوة لةطةَل ئةو ناوضةية 170ياساييةوة مةمشوولة بة مادةى 
 .دةكرَي، دةكرَي ئةوةش سوودي لَي وةربطريَيت؟ لةطةَل رَيزمدا

 :ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةِر

 .كاك عمر عبدالرمحن
 :عمر عبدالرمحن عليَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
من ثَيشةكي سوثاسي جةنابي وةزير دةكـةم، تـةوزتَيكي باشـي دايـيَن لةسـةر قـانوني نـةوت و لةسـةر ئـةو          

ــة جــةنابي وةزيــر      بــة طــوَيرةى: ئيجرائاتانــةى كــة باســي كــردووة، بــةآلم مــن دةمــةوَي ثرســيارَيك بكــةم ل
صةالحياتي دةرهَيناني نةوتي داوةتة دةست ئيقليمي كوردستان  115و  118دةستوورى عرياقي ماددةكاني 

و ئةوانةى لةمةودوا دةرئةهَينرَيت، ئايا ئةو خيالفةى كة جةنابي وةزيـر باسـي لةسـةر كـرد بؤمـان لةطـةَل       
ئـةوةى كـة صـةالحيةتة يـان     بةرَيز وةزيري نـةوتى عرياقـي حكومـةتى عـرياق ئيتيحاديـة، ئةطةِرَيتـةوة بـؤ        

تةخويل دةكرَي يان ناكرَي؟ يـان عةقـدةكامنان ضـةند قانونيـة و ضـةند قـانوني نيـة؟ يـاخود ئـةو خيالفـة           
لةسةر نيسبةتة كة ئةو نيسبةتانةى تةحديد دةكرَي بؤ حكومـةتى كوردسـتان يـان بـؤ حكومـةتى عرياقـي؟       

يـةتي هةيـة و ضـةند قانونيـةتي هةيـة بـة       يان ئةو عةقدانـةى كـة كـراوة يـان كـة ئـةكرَي، ضـةند موخالييت       
دةستوورى عرياقي؟، ئـةوة لـة اليـةك، لـة اليـةكي تـر مـن ثـَيم وايـة جـةنابي وةزيـر لـة بةرنامةيةكيـدا لـة               

نةكردني تةشكيلةى وةزارةتةكةى دةطةِرَيتةوة بـؤ بِريـاري سياسـي بةدةسـت ثيـاوة      :رؤذنامةى رؤذنامة دةَلَي
زارةتةكــةي جــةنابي دةمَيكــة بِريــاري لةســةر دراوة، ئايــا بــووني ئــةو    سياســيةكاندا لــة كاتَيكــدا قــانوني وة 

دةنطي ئةوة هةية كةوا نةوتى خـام تـةهريب   : كَيشانةى كة ئَيستا هةية لة وةزارةتي نةوت، بؤ ميسال بَلَيني
دةكرَي لة كوردستانةوة، ئايا ئةو نةوت تةهريب كردنانـة لـة بريةكـاني ناوةخؤمانـة يـان نـاو ئيقليمـة؟ ئايـا         
تةشــكيل نــةكردني هةيكةلــةى وةزارةت بوويتــة ســةبةبَيك كــة وةزارةتــي نــةوتي خؤمــان و جــةنابي وةزيــر  
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ناتواني ئيجرائاتي بةرامبةر بةوانة بكـةن؟ ئايـا ئـةو دةنـط وهؤيـةى كـة لةسـةر ئـةو عةقدانـة بِرَيـك ثـارة            
كي ثَي بَلـَين بـةو تةعبريانـة،    وةرئةطريَي بة ناوى نازامن كؤميشين ثَي ئةَلَين، شةكراوى ثَي ئةَلَين؟ هةر شتَي

ــداتي          ــَيتة واري ــتان، ئةض ــةرَيمي كوردس ــةى ه ــةر ميزاني ــةكانيان؟ ئةضــَيتة س ــة ضــةندة مةبلةغ ــةو ثاران ئ
 .وةزارةتةوة؟ ضي لَيدَي  و ضةنديشة مةبلةغةكانيان؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .فةرموو باني ماراني عومسانكاك 
 (:باني ماراني)ادرعبداهلل ق عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
سةرةتا دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم بؤ ئةو ثَيداطريـةى كـة لةسـةر مـايف طـةلي كوردسـتان كـرديس،        
بةراسس جَيطاي خؤشحاَلية، ئةوة نيشانةيةكى زيندووة بؤ جَيطريبووني كيـاني ميللةتةكـةمان كـة بةراسـس     

ر نةتةوةيـةك، ض لـة رووي دارايـي و ض لـة رووي سياسـي، بؤيـة دةبـَي زؤر        نةوت سةرمايةكي طرنطـة بـؤ هـة   
هةستيارانة باسي لةسةر بكرَي ض لة رووي دةرةكي يان ناوةكي، لة رووي دةرةكي كـة ئـةَلَين حماوةلـة بكـرَي     
ان كة ئةو كؤمثانيا طةورانةى وآلتاني بِريار بةدةست بَينن كاري تَيـدا بكـةن بـؤ ئـةوةي بةرذةوةنـدي داراييـ      

لةطةَل بةرذةوةندي ئَيمة جووت بَيت، بؤ ئةوةى لة هةر كاتَيكي ثَيويست لـة رووي سياسـيةوة ثشـتيوانيمان    
لَيبكـةن، لـة رووي ناوةخؤيشــةوة لةبـةر ئــةوةى نـةوت ســةرمايةيةكى نةتةوةييـة بــؤ سـةرجةم دانيشــتواني       

نــاوةخؤيي لــة دةســةآلتي  كوردســتانة، دةبــَي زؤر شــةفافانة ديــاري بكرَيــت بــؤ ئــةوةى متمانــةى جــةماوةرى 
حكومةتى كوردي دَلنيـا بَيـت لـة ضـؤنيةتي بـةكارهَيناني نـةوت، ئـةوة بةراسـس كـارَيكي طرنطـة و هـةردوو            
مةسةلةكة بؤخؤمان هةر ضةند جةنابي وةزير  جؤرَيك لةو متمانةى رةوانـدةوة كـة باسـي كـرد لَيـرة، مـن       

ةرَيمي كوردستان ضةندة و ضـؤن كـراوة؟ ذمارةيـان    ئايا طرَيبةستة نةوتيةكان لة ه: ضةند ثرسيارَيكم هةية
دراوة بة كؤمثانيةكاني بَيطانـة، لـة كاتَيكـدا بـة ثَيـي      % 50ئايا ئةو قسةية راستة كة طواية لة : ضةندة؟ دوو

قــازاجني بــؤ كؤمثانياكانــة و ئــةو كَيَلطــة  % 7ســتانداردي جيهــاني ئــةو كَيَلطــة نةتيانــةى كةشــف كــراون لــة   
بـة ثَيـي سـتاندةري جيهـاني قـازانج وةردةطـرَي، بـؤ الى ئَيمـة         % 4ةكراون تةنيا لـة  نةوتيانةش كة كةشف ن

ــة     ــرم هةي ــرن؟ مةســةلة ضــية؟ ثرســيارَيكي ت ــة زؤرت ــة    : لةوان ــردن ل ــا مةصــروفاتي مةســح و حــةفر ك ئاي
كؤمثانياكان، ثارةى ئَيمة هي حكومةتى كوردستاني تَيدةضي؟ ثرسيار ئةوةية ئةطةر ئَيمة ثارة دةدةين لـةو  

صروفاتانة بةراسس مةصروفاتَيكي زؤر بـة بـَي مـةعنايي دةكـرَي لـة كؤمثانياكـان كـة حةقـة حكومـةتى          مة
ئَيمة ئاطاداري ئةو مةصروفاتانة بَيت، ثرسيارَيكي ترم ئةوةية كة ئايا ئةو زةويانةي ئـةو جووتيارانـةى كـة    

وةك يـةك بـة بـَي جيـاوازي؟      بةبةر ئةو كَيَلطـة نةوتيانـة دةكـةوَى، ياسـايةك هةيـة كـة قـةرةبوو بكرَينـةوة        
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ثرسيارةكانت بة جَي بوو، بةآلم هةندَيكيان جوابـدرابؤوة، بـةآلم ثرسـياري دواييـت      كاك عثمانزؤر سوثاس 
زؤر بة جَيية، ئومَيد دةكةم جوابي بداتـةوة، فـةرموو جـةنابت لـة دوو دةقـة زيـاتريش قسـةت كـرد، بـةآلم          

 .امحد ثمانعفةرموو كاك 
 :امحد محد امني عثمانَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
دةركردني ئةو قانوني نةوت و طازة لة كوردستان و ثةرلةماني كوردستان دةستكةوتَيكي طةورةي مَيذوويية، 
جَيي خؤيةتي طةلي كوردستان بة شانازييةوة باسـي بكـةن، ضـونكة بةراسـس مـادام قـةرارَيك لـة ثةرلـةمان         

رار كرا دةبَي هةموومان بة عةزميةتةوة قسةى لةسةر بكةين، ئةوةى جةنابي وةزيريش تةصرتي ثَيدا ئيق
ئةو تةشويشة قانونيانةى : زؤر لة جَيطةى خؤي بوو، يةك ثرسيارم لة جةنابي وةزير هةية ئةويش ئةوةية

قـانوني و دةسـتوورى،    كةوا حكومةتى فيدراَل لة رَيطةى شةهرستانيةوة دروسس دةكات لةسةر ئيشـكاليةتي 
قانوني نةوت و غازي كوردستان، ئايا هيض طوماني خسـتَوتة سـةر شـةريكاتةكان كـة هـةرَيم عةقـدي لةطـةَل        
كــردوون، طومــاني تَيــدا دروســت كــردوون؟ يــان هــةر دَل طةرمانــة لــة كــار و لــة ئــيش دان؟، ضــونكة ئةطــةر  

خيربةيان هةية لةو بوارة، ئةطةر هيض ئيشـكال  طومانيان لةسةرة، بة تةئكيد خوبةراي قانوني زؤر شارةزا و 
نةبَيت، يان سارديةك رووي نةكردبَيتة سةر ئيشي ئةو شةريكاتانةى كـة هـةرَيم عوقـودي لةطـةَل كـردوون،      

 .ئةوا دةَلَيني با بِرؤين لةسةر بةرةكةتي خوا و با خوا ثشت و ثةنامان بَيت و، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .انكاك عبدالرمح
 :رضاعبدالرمحن امحد َيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئايا مةسحَيكي طشس جيولؤجي كـراوة بـؤ سـامانة سروشـتيةكان لـة      : ثرسياري يةكةمم لة بةرَيزيان ئةوةية

كوردســتان؟ و ئايــا مةركةزيــةت لــة طــةِران بــة دواي نةوتــدا سةرثةرشــس ســامانة سروشــتيةكان ثــارَيزراوة؟  
بةرهــةمي ســامانة سروشــتيةكان وةكــو طــؤطرد ونــةوتى رةش لــة ســنوورةكاني كوردســتان   ضــونكة دةبيــنني

دةضَيتة دةرةوة، ئايا مةكةزيةت هةية لـة ثاراسـتين دةرضـووني ئـةو سـامانانة؟ باسـي ئـةوةى كـرد كـة سـَي           
ك حةقَل كةشف بووة لة كوردستان، ئايا ئةو سَي حةقلة هةموو ناوضةكاني كوردستاني طرتووتةوة يان لةيـة 

دوا ئــةجنامي بــةرَيز ســةرؤكي : ناوضــةية و ئــةو ســَي حةقَلــةى كةشــف بــووة كامانــةن؟دوا ثرســيارم ئةوةيــة 
شةهرسـتاني حةفتـةى   .حكومةت بؤ بةغدا كة بةِرَيزيان وةفد بوون لةطةَلياندا، بة ضـي طةيشـت؟ ضـونكة د   

ريكات دةكةين و لةم ثَيشوو هةندَي تةصرتاتي دا كة عةقدةكاني كوردستان فةرمي نني و موحاسةبةي شة
بابةتانة، كة وتي داوام كردووة بضمة كوردستان، ئايا ئةو قسانة تا ضةند ِراسنت و روونكردنةوةى وةزيرمان 

 .دةوَى و، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك عادل
 :عادل حممد امنيَيز بةِر

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ئايـا وةزاةرت توانيـوتي كـادري نـاوةخؤ     : ئةو ثرسـيارانةى تـرم هةيـة   هةندَي ثرسيارم هةبوو ثَيش من كرا، 

دابــيَن لةطــةَل ئــةو كؤمثانيانــةى كــة طرَيبةســتيان لةطــةَل كــراوة بــؤ شــارةزايي و فَيربــوون؟ كــة بتــوانَي لــة  
 ئايا لةو رَيذةى كـة دانـراوة وةك كرَيـي   : داهاتوودا ئةوةندة ثَيويستمان بة كادري ئةوها نةبَي، ثرسياري دوو

: مَولــك واتــة رةيــع، ضــةندي دةدرَيتــة ئــةو ناوضــانةى كــة نــةوتى تَيــدا دؤزراوةتــةوة؟ ثرســيارَيكي تــر           
خةرجيـةى ئـةو طرَيبةسـتانةى كـة     : طرَيبةستةكاني ثَيش قانوني نةوت كَي ئيمزاي كردووة؟ ثرسيارَيكي تر

نيـاي وةبةرهـةم هَينـةرة    رووبةرةكةيان كةم كرايتةوة يان طرَيبةستةكةيان هةَلوةشايتةوة لة ئةسـتؤي كؤمثا 
ئةو كانزايانةي كة دةدؤزرَيتـةوة لـة كـاتي طـةِران بـة دواي نةوتـدا، هـيض        : يان حكومةت؟  ثرسياري ئةخريم

مافَيكي ئةو كؤمثانيايةى ئةكةوَيتة سةر كة طرَيبةستيان لةطةَلدا كـراوة؟ بـة دواي نـةوت و غـازدا ئةطـةِرَي،      
ئــةو كانزايـةى كــة دةدؤزرَيتــةوة لـة كــاتي طــةِران بــةدوا   : خريمبـةآلم كــانزاي تــر دةدؤزَيتـةوة، ثرســياري ئــة  

نةوتــدا، كؤمثانيايــةك بــة دواي نةتــدا دةطــةرَي، بــةآلم كــانزاي تــر ئةدؤزَيتــةوة، ئايــا ئــةو كؤمثانيايــة هــيض  
 مافَيكي دةكةوَيتة سةر؟ مسة، طؤطردة يان هةر كانزايةكي ترة؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 . خاتوو شريين

 :شريين عبدالرمحن دينؤز َيبةِر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيـدا و وتـي حـةتا ئَيسـتا عةقـدي داخيلـي لةطـةَل مـةقاولي         : ثرسياري من ئةوةية
عةقــدي داخيلــي كوردســتانة يــان سةرانســةرى عرياقــة، : داخيلــي نةهاتيــة طــرن، دةمــةوَي ثرســيارَيك بكــةم

ئةو ناوضةى حقولي نةوتي لَي دةربكـاتن، خـةَلكي ئـةوان هاتينـة تـةعويز      : ةمداخيلي عرياقة؟ثرسياري دوو
ناصـح، مةبلـةغَيك حيصـةى نـةوتَي     .كرن يان نا حةتا هةنوكا؟ سَي ثرسياري من هةر ئيشارةتي ثَيدا كاك د

هاتية تةخصيص كرن بؤ ثاراسـتنا ذينطـةهي، بـؤ ثاراسـتنا خـةَلكي ئـةو ناوضـةيةي كـة حقـولي نـةوتي لـَي            
 .ةن؟ زؤر سوثاسدةردةك

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك شَيردَل

 :وَيزيةشَيردَل عبداهلل حَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ئينتـاجي ذمـارةى بةرميلـةكاني نـةوت حكومـةتى مةركـةزي       : ثرسيارةكةي مـن لـة جـةنابي وةزيـر ئةوةيـة     
ناحيـةى ئيحتيـاتي نـةوتي حةقلـةكاني      دةتةوانَي كؤنرتؤلي بكات؟ ، ضونكة ئةطـةر ئـةو كـؤنرتؤلي بكـات لـة     

 .ئَيمة، ئَيمة تووشي زةرةر دةبني، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيخ اهلل
 :شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهللَيز بةِر
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ى كـة ثَيشكةشـي   ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، زؤر سـوثاس بـؤ ئـةو روونكردنةوانـة بـةثَيزة     
كــرد، كــة وةآلمــي زؤربــةي ثرســيارةكاني ئَيمــةى دايــةوة و هــةروةها زؤر ســوثاس بــؤ ئــةو هةَلوَيســتةى كــة   
بةشَيوةيةكي زؤر رَيك و ثَيك داكؤكي لة مافة رةواكاني طةلةكةمان دةكةن بـة ثَيـي ياسـا و دةسـتوور، جَيـي      

ئايا : كران، بةآلم من دوو كورتة ثرسيارم هةية خؤشحاَليمانة، ثرسيارةكاني من زؤربةيان لة اليةن برادةران
ئةونةوتةى كة لة زاخؤ و شيواشـؤك دةردةهَينرَيـت رؤذانـة هةريـةكَيكيان ضـةند بةرهـةم دةهَيـنن و ضـؤن         

لة ض تةئرخيَيكةوة هةر يةكَيكيان دةسـس بـةكار   : دةفرؤشرَيت و ثارةكةى ضي بةسةر دَيت؟ دووةم ثرسيارم
 .هَيناوة؟ زؤر سوثاس كردووة و بةرهةميان بةرهةم

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك سةردار

 :سةردار صباح بؤزؤ هةركيَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

منيش دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم بةراسس شةرحةكةى شتَيكي زؤر باش بوو، بةآلم سـةد خؤزطـة   
دةمـةوَى لـةو قسـةيةوة دةسـت ثـَي بكـةم كـة         زووتربا ئةو شةرحة، من لةطـةَل كوَيسـتان خـان موتـةفيقم و    

خؤزطة ئَيمة بةتةنيا نةبني لةو داكؤكي كردنة، من ثَيم وا نية جـةنابت  : جةنابت كؤتايي ثَي هَينا كة دةَلَي
بةتةنيا بووى، زؤر لة ئَيمة لة سةرؤكي ثةرلةمانةوة تاكو زؤربةى ئةنداماني ثةرلةمان لـةو داكـؤكي كردنـة    

ر بووينة، ض لةو سـيمينار و كؤنيترانسـانةى كـة لـة دةرةوةى هـةرَيم كراينـة و ض لـة        ياخود لةو شةرة بةشدا
نــاوةخؤوة و ض لــة ئــةو ضــاوثَيكةوتنانةى كــة لةطــةَل ميدياكانــدا بةشــدار بووينــة و ميــديا عالةميــةكان كــة 

ان هةبوايـة  تةرةيف ديكةى تَيدا بووة، ئةطةر بهاتبا و ئةو ئيجتيماعة زووتر بكرابا و ئةو مةعلوماتـة لـة المـ   
ياسـاي  )مةنتيقمان بـة قـوةت تـر دةبـوو لـةو شـةِرانة، مـن دوو ثرسـيارم هةيـة، ئَيمـة ياسـايةكمان دةركـرد             

بؤ ضي تاكو ئَيستا جَيبةجَي نةكراية؟ يةعين ئةطةر بهاتبا مودير عامت هةبا، موستةشارت هةبا، ( وةزارةت
دةبـوو و عقودةكـانيش باشـرت دةبـوو، ثرسـياري      خةبريت هةبا، ثَيم واية زؤر زؤر وةزارةتةكة رَيـك و ثـَيكرت   

لة قانوني نةوت وغاز، بِرطةيةك هةية هي شةريكات، شةريكاتي كوردستان بؤ تةسويق و بؤ ئينتاج :دووةمم
 .و ئةوانة،  يةعين ئايا ئةوة جَيبةجي كراية يان نا؟سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .خاتوو رؤذان

 :ييرؤذان عبدالقادر دزة.دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــة         ــرد كـ ــةكان كـ ــتة نةوتيـ ــوونةوةى طرَيبةسـ ــة ثَيداضـ ــي لـ ــدا باسـ ــة روونكردنةوةكةيـ ــر لـ ــةنابي وةزيـ جـ
و ئـةو  % 18رَيـذةى قازاجنةكـة كـةم بـووة و بـووة لـة       : ثَيداضوونةوةكة دوو خـاَلي لـة خـؤ طـرت، يةكـةميان     

خود مةسـاحةكةى ئـةويش طؤِرانكـاري بةسـةر     شتَيكي زؤر باش بوو، بةآلم سةبارةت بة مةنتيقةى عةقد يـا 
هات، ئايا ثَيشرت دياري نةكرابوو يان تةحديد كردنةكـة بـةو شـَيوةيةى جـةنابي وةزيـر بـةكاري هَينـا بـة ض         

ياساي نةوت و غـاز بـاس لـة     52شَيوةيةكة لة دواي ثَيداضوونةوة، ياخود طرَيبةستة نةوتيةكان، لة ماددةى 
ان دةكرَي، ئةو زةويانةى كة ئةو جؤرة ثرؤذانةى لـَي ئـةجنام دةدرَي، ئايـا    قةرةبووكردنةوةى خاوةن زةويةك

ميكانيزمي وةزارةت بؤ جَيبةجَي كردني ئةو مـاددة ضـية؟ ئـةو كَيشـانةى كـة وةزيـر جـةخس لةسـةر كـرد          
ي دةسـتوور هـةمووي ضارةسـةر كرايـة، نـازامن      118ياخود زؤر جار باسي كرد، لة بِرطةى ئةخريي مـاددةى  

وورة تةنها كوردستان ثَيي ثابةندة و حكومةتى عَيراق ثابةند نية؟ ئةو دةستوورة بةس بـؤ ئَيمـة   ئةو دةست
 .ضارةسةر كردني هةموو ئةو كَيشانةى تَيداية، زؤر سوثاس 115دةرضووة؟ لة ماددة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك جوتيار

 :(جوتيار)كريم جميد شريفَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

وةلآل منيش دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم، بـةآلم كاتةكـةى درةنطـة، دةبوايـة زووتـر بهاتبايـة و ئـةو        
ئةطةر ئَيمة كَيشةمان بؤ دروسـت بـوو   : شتانةى روون بكردبايةتةوة وكارَيكي باشي كرد، ثرسيارَيكم ئةوةية
ان زةرةريان لَيداين؟ ئايا ثَيويستمان بة لةطةَل ئةو كؤمثانيانةى كة لَيرة كاردةكةن، شوَينةكةيان جَيهَيشت ي

حكومةتى ناوةندي نية خؤي بكات بة خاوةني و بضَي بةدواداضووني بؤ بكات و شكات بكات؟ ئَيمـة خؤمـان   
تواناي ئةوةمان هةية شـيكات بكـةين يـان بةدواداضـووني بكـةين يـان ثةيويسـتمان بـة حكومـةتى ناوةنـدي           

ةو طرَيبةستانة بة شَيوةى كَيربكَي بوون، يـةعين بةشـَيوةى مونافةسـة    ئايا ئ: هةية؟ ثرسيارَيكي ترم ئةوةية
بوون و ضةند كؤمثانيايةك بةشداريان كردووة؟ ئةطةر هةر كؤمثانيايةك بؤي دةرنةضووبَيت بواري دراوتَي 
سكاآلى خؤي بكات كة ئةو عةقدةي بؤ دةرنةضووة؟ ثرسياري سَييةمم ئةوةية، هـةر ضـةندة ئـةو ثرسـيارة     

وةزارةتـي سةرضـاوة سروشـتيةكان،ئايا مةسـحي جيَولـَوجي      : مـن جـارَيكي دي دووبـارةى ئةكةمـةوة     كراية و
كوردستاني كردووة تا بزانَي ض جؤرة كانزايةك هةيـة و بِرةكـةى ضـةندة؟ يـان بـةس طرنطـي بـة دؤزينـةوة         

 .نةوت ئةدات؟ سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك حةمة رةشيد
 :شيد حممد رشيدرَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ثَيشةكي سوثاس بؤ جةنابي وةزير بؤ ئةو روونكرنةوةى، حـةز دةكـةم قسـةيةك بكـةم، وةكـو كـاك سـةردار        
ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة ئةوة ئةزانني ثةرلةمان و هةموو ئةنداماني ثةرلـةمان ثشـتطريي وةزيـرن و ثشـتطريي     

قسةى كة لةناو ئةنداماني ثةرلةمان ئـةكرَي بريتيـة    حكومةتن، حكومةتيش هةر ثشتطريي ثةرلةمانة، ئةو
ــة           ــَي ل ــةفاف ب ــر ش ــة دةرةوة، ضــةندَي جــةنابي وةزي ــةناو خــةَلك دَيت ــةيةكة ل ــي خــةَلك و قس ــة ئيحساس ل
ــةيةك بــوو،           ــةوة قس ــةموو اليةكمانــة، ئ ــاني ه ــر و دةزطاك ــة قــازاجني وةزي ــةزامن زؤر ب ــةوةى وا ئ جوابدان

ئايا ئةو عةقدانةى كة تا ئَيسـتا كـراوة، بـاس لـةوة     : ة وةكو ثرسيارَيكئيستييتسارَيكم لة جةنابي وةزير هةي
كراوة كة دةسس كرَيكاري ناوةخؤي تَيدا بةكاربَيت؟ و تةدرييب كـادري نـاوةخؤي و دةرةوة لةسـةر حيسـابي     

 .شةريكةكةية يان نا؟ سوثاس
 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .ضرؤ خان
 :محة امني ضرؤ عليَيز بةِر
 .ةرؤكي ئةجنومةنسَيز بةِر

ثَيشةكي زؤر دةستخؤشي جةنابي وةزير دةكـةين بـؤ روونكردنـةوةكاني ، تـةنها ثرسـيارَيكم هةيـة، ضـونكة        
زؤربةى ثرسيارةكامن برادةران كرديان، ئايا نرخي سووتةمةنى بة نيسـبةت كوردسـتانةوة موقارةنةتـةن بـة     

ــة ئةســع      ــة ل ــاوازى هةي ــة؟ بؤضــي جي ــةرقي هةي ــوب، بؤضــي ف ــة   بةغــدا و جن ــةنزين ك ــةتي ب ــة تايب اردا، ب
 .جياوازييةكي زؤر زؤر هةية؟ ئةو جياوازية لة ض شتَيكةوة هاتووة؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك مجال

 :مجال يوسف بؤتانيَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

، موزةكةرةيــةكي ثــَيش ماوةيــةك وةفــدَيكي حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتان ســةرداني كؤريــاي جنــوبي كــرد 
تةفاهوميان ئيمزا كرد، نةوت بةرامبةر مةشاريع ياخود ثرؤذةكـان، ئايـا هةَلوَيسـس حكومـةتي عَيـراق ضـي       

لـة  % 14بوو بةرامبةر ئةو سـةردانةى كؤريـاي جنـوبي و ئـةو ئيتييتاقيـةى كـة كـراوة؟ ئايـا ئةطـةر بكرَيـت           
ت ئةو وةختة؟ ئةوة ثرسـيارَيكة نـازامن بـةو    بؤ عَيراق دةبَي% 23ثرؤذةكان جَيبةجَي دةبَي لة كوردستان و 

تةئكيـدي ئـةو خاَلـة دةكـةم كـة ئـةو       : ئةخرية هةَلوَيسس حكومةتى عرياق ضي بوو بةرامبـةر ئـةوة؟ دووةم  
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شارانةى ئينتاجي نةوت دةكـةن، ئايـا قـةرةبوو دةكـرَين خـةَلكي ئـةو شـارة، ثرؤذةكـان بـؤ ئـةو شـارة زيـاتر             
 .زيراعية وشس ترة، سوثاسدةبَي؟ ثرؤذةى ذينطةية، ثرؤذةى 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك جةعيتةر

 :معروف مصطفىجعيتر َيز بةِر
 . سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

جـةنابي وةزيـر   : من دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم و دوو، سَي ثرسيارم هةيـة بـة كـورتي، يـةكَيكيان    
ئايـا شـةريكاتي خؤماَليمـان نيـة كـة بتـوانَي نةوتةكـة        وتي شةريكاتي خؤماَلي ناتوانَي نةوت بةرهةم بهَيين، 

بكِرن و بييترؤشنةوة؟ هةر نةوت دةرنـةهَينن، ئـةتوانن بيكـِرن لـة شـةريكاتةكاني تـر و بييترؤشـنةوة؟ ئـةو         
ئةو برية نةوتانةى كة كاتي حكومةتى عرياقي لَيدرابوون لةطـةَل ئـةو بـرية نةوتانـةى كـة ئَيسـتا       : يةك، دوو

ضـةند  : ة كوردسـتاندا ليـَي ئـةدات وةكـو يـةك تـةعاموليان لةطـةَل ئـةكرَيت؟ سـَييةم         شةريكاتي ئةجنـةبي لـ  
ئايـا  : سةرضاوةى نةوت هةية لة هةرَيم كة ئينتاج بدات؟ وةكو ئةوةى مامؤستا حممـد فـةرةج وتـي، ضـوارةم    

راستة شةريكةيةكي بةرهةم هَيناني نةوت لة مةنتيقةى كيتري خةريكي ئينتاجة؟ و، ضـؤن ضـوويتة ئـةوَى    
 .ئةطةر ضووة؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .فةرموو خاتوو ثةخشان

 :ثةخشان عبداهلل زةنطةنةَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــة       بةراســس زؤربــةي ثرســيارةكامن كــرا، ئــةوةى كــة تةئكيــدي لةســةر ئةكــةم مةســةلةي جــةنابي وةزيــر ل
مةبلةغَيك وةرئةطريَي لـة كـاتي ئيمـزا كردنـي عةقـدا و       دميانةيةكي رؤذنامةوانيدا باسي ئةوةى كردووة كة

دياري كردووة بؤ ضي و ضية، لةو بوارانة مةسةلةي ذينطةى تَيداية و مةسـةلةى تـةئهيل كردنـي كـادر لـةو      
بوارة، يةعين كؤمةَلَيك عةقد ئيمزا كراوة ئايا دةست كراوة بةو ئيشة؟ تةخصيص كراوة ئةو ثارةية كـة بـؤ   

ندني ثسثؤر لةو بوارة؟ ثرسيارَيكي ديكةم سـةبارةت بـة مـةنافزي تةسـويق يـان هـةناردة،       ذينطة وبؤ ثَيطةيا
رةنطة ئةوة زياتر سياسي بـَي، يـةعين ئَيمـة لـةوة كَيشـةمان بـؤ نـةبووة؟ جـةنابي وةزيـر باسـي لـة عقـودي             
ئيستيكشـــاف كـــرد، ئـــةو عقودانـــة بـــؤ هـــةموو جَيطةيـــةك هـــةمان كلَيشـــةية؟ ضـــونكة وا تَيطةيشـــتم كـــة 

دةكانيش هةمان كلَيشةية، عقودي ئيستيكشايف فـةرقي نيـة لـة مةنتيقةيةكـةوة بـؤ مةنتيقةيـةكي تـر،        عةق
بةثَيي سةخس مةنتيقةكة و بة ثَيي ئـةوةى كـة ئيشـي زؤرتـر تَيـدا ئةوَى؟باسـي شـتَيك ئـةكرَي  لـة اليـةن           

شتا يةكاليي نةبوويتـةوة  هةندَي لة دةسةآلتداراني عرياقةوة، كة طواية كوردستان لة مةناتيقي كة ئَيستا هَي
خــةريكي نةوتــة، جــةنابي وةزيــر كــة باســي ئــةو حةقالنــةى كــرد بــة تةحديــد وتــي لــةو مةنتيقانةيــة كــة  
مةنتيقــةى هةرَيمــة، هيــوادارم ئــةوةش زيــاتر روونبكاتــةوة، جــةنابي وةزيــر باســي ئــةوةى كــرد بـــاش            
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: وة تؤزَيـك روون بكةنـةوة، سـيَ   تَينةطةيشتم بةراسس دوو شت، كة روقعةكة بضووك ئةكةنةوة؟ يـةعين ئـة  
 ثرسيارَيكي تر تَينةطةيشتم كة سَي حةقَل هةية و بةهةر سَيك،

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .زؤر سوثاس، مام خورشيد

 :خورشيد سليم شَيرةَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ناكـات، زؤر مـةمنوون، بـةآلم     وةلآلكاك ئاشس هيضي بؤ نةهَيشتمةوة، ئةوة تةشقةَلةى ثَيدةكةين خوا قبوَل
جـةنابي وتـي ئـةو لَيذنـةى عوليـاي كـة دانـراوة ئيعـادةت         : دوو، سَي ثرسيارم بؤي هةية، يـةكَيكيان ئةوةيـة  

ئايــا ئــة : نـةزةرمان لــة حقولــةكان كرديتــةوة و مقـاولي داخيليمــان لــَي دةرهَيناوةتــةوة، سـوئالةكةم ئةوةيــة   
نــةوتى تَيدايــة ض لــة مةنتيقــةى زاخــؤ تــا دةطاتــة شَيواشــؤك  بِريارةيــان بــؤ هــةموو شــوَينةكانة كــة حقــولي

وئةوانة، هةمووي تةتبيق كراية يان هةندَيكي تةتبيق نةكراية؟ ضونكة وةكو بيستوومانة كة هةندَي شوَين 
مقاولي داخيليمان ئينسيحابي نةكردية و ئيشةكةش راوةسـتاية، ئايـا شـس وا هةيـة يـان نـا؟ ديعايـةكي زؤر        

تةليتزيؤنةكيش من طوَيم لَيبوو لةناو خةَلكي ئَيمـةش ديعايـةي حـةقلي زاخـؤ زؤر هةيـة كـة       هةية هةتا لة 
بةرميل دةردةكات و حكومةتى عرياقي مةنعي كردووة و توركيا موافةقةى نةكردووة ئةَلَين  بـة   100000

 100000 موافةقةتي عَيراق نةبَي صادر نةكرَي، داوا لـة جـةنابي وةزيـر دةكـةين كاكـة بؤمـان روونكـةوة،       
بةرميل ئينتاج دةكةن يان ضةندة؟ بؤمان روونكةوة، برام ئَيستا ئيتيهام كراينة دةَلَين سةد هـةزار بـةرميل   

 .دةردةكةن رؤذَي
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك بارزان
 :اهللبارزان عبداهلل نصرَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ازي و وزةش ئةطـةر يارمـةتيمان بـدةى وةكـو لَيذنـة ضـةند       من وةكو جيَولؤجيـةك و وةكـو لَيذنـةى ثيشةسـ    
ثرسيارَيكمان هةية من ئاراستةى جةنابي وةزيريان دةكةم، من دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم كة ئةو 
روونكردنةوانةى دا، بةراسس حةقي خؤيةتي كة داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان و طةلي كوردسـتان دةكـات كـة    

ة بكةين، بةآلم دةبوو بةِرَيزيان ثَيشرت ئةو روونكردنةوانةى بدابا و ئامادةكـاري بكرابـا   ئةو شةِرة دةستووري
لــة ئاســس جــةماوةرى و لــة ئاســس ثةرلةمانيشــدا بــؤ ئــةوةى ئــةو شــةِرة دةســتوورية بكــةين، مــن ســةرةتا    

راوة؟، بلؤك لةسةر ض بنةمايةكي زانسس و جيؤلؤجي كـ  72دابةش كردني هةرَيمي كوردستان بؤ : ئةثرسم
ضونكة زؤر لةو بلؤكانة موتةداخيلن، بؤ منوونة ئةوانةى  كَورييةكان و هَيـرتج لـة بازيـان كـة لةوانةيـة لـة       

كـم موربةعـة و هةنـدَيكيان     8800ئايندةكيدا  بؤ هةرَيمي كوردستان دروست بكـات، هةنـدَي بلـؤك هةيـة     
و بلؤكةى كة دراوة بة هَيرتج لـة نَيـوان   تةركيبةي تَيداية و هةية تَيدانية، بؤ منوونة ئة 4كم، هةية  800
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دَيطةَلة و هةولَيردا كـة هـيض تةركيبةيـةكي تَيـدا نيـة دوايـي بؤيـان طـؤري بـة بلـؤكي مـريان لـة باينجـان، و              
هةندَي لةو بلؤكانة لة دةرةوةى هةرَيمن، ئةو مةنتيقانةى كة مشـتومِريان لةسـةرة، وةكـو ئـةوةى كـة دراوة      

ا ثَيـت اويـل كـة لـة مةنتيقـةي دؤخلايـةن كـة لـة الي كـةالرةوة ئيشـي ئـةكرد،            بة شةريكةى هاند لة كاتَيكـد 
ئيشةكةيان ثَي طواستةوة بةو بيانووةي كة ئةوة لة مةنتيقةى دةرةوةى هةرَيمة و هَيناويانة بؤ بنةباية، لة 

بنةمايـةكي  بنةباية بؤ كاري سايزمَيك و زلزالي بؤ بكرَيت، برييان ثَي لَيـداوة كـة ئـةوة ثَيضـةوانةى هـةموو      
ناسراوة، جـةنابي وةزيـر ئاطـادارة،    PSAزانسس جيَولؤجي وجَيوفيزياية، هةندَي رَيكةوتننامة هةية كة بة 

عادةتةن ئةو ئيتييتاقيانة ئةو طرَيبةستانة كة دةكرَين لةو مةناتيقانة ختورةتيان زؤرة يان طومـاني بـووني   
ةســتانة ئــةكرَي، بةداخــةوة لَيــرة ئــةو جــؤرة   هايــدرؤكاربؤنات لــة نــةوت و غــاز لــةو مةنتيقانــة ئــةو طرَيب  

طرَيبةســتانة لةطــةَل هةنــدَي طؤمثانيــا كــراوة بــؤ منوونــة طانابــاز وكؤرمــؤر و لــة مةنتيقــةى بــة نيــازن لــة    
ضةمضةماَل بيدةنَي كة نة لة رووي مةسحي جيَولؤجيةوة مةسحي بؤ كراوة و سةملَيندراوة كة ئةو مةنتيقة 

كو ضةمضةماَل بؤ منوونة برييشي تَيداية، هةندَي لةو بلؤكانةش دراون بة ثَيي هايدرؤكاربؤناتي تَيداية، بةَل
دراوةتَي، بةراسـس هـةر ئةوةيـة كـة     % 15رَيذةكةيانة، بةآلم هةندَي بلؤك لة  10_5ستانداردى جيهاني لة 

ــةريكةى      ــدةكاني شـ ــو عةقـ ــة، وةكـ ــةو رَيذةيـ ــردووة بـ ــةران كـ ــي نيطـ ــةوتى عرياقيشـ ــي نـ ــار وةزارةتـ زؤر جـ
لة هةولَير و لة زاخؤ، ئايـا بؤنـةس شـرييين كـة وةردةطَيرَيـت ئايـا ئـةوة عايـدي حكومـةتى          DNOينةروجي

عَيراقة يان حكومةتى هةرَيمي كوردستانة؟ من باسي ثاآلوتة ناكـةم، بـةآلم وةزارةتـي نـةوتى عَيـراق بِريـار       
لـة بـوارى ثاآلوطـة، بـة     بوو لة هةرَيمي كوردستان نزيكةى يةك مليار دؤالر ثرؤذةى نةوتى جَيبـةجَي بكـات   

بِرياري لةسةر درا، بؤ ضي حكومـةتى عرياقـي ثاشـطةز بـووة      8003تايبةتي لة تةقتةق بِريار بوو لة ساَلي 
لة جَيبةجَي كردني؟ ئايا حيصةى هةرَيمي كوردسـتان لـة نةفـةقاتي حاكيمـة لـة بةشـي نةوتـدا حكومـةتى         

يـان عةقـدي سـَيرظس خدمـةت      PSAَيوةى عةقديئةو بلؤكانةى كة بة ش: هةرَيم وةريطرتووة يان نا؟ دوو
دراون، ئايا تا ئَيستا هةيئةيةكي موتابةعةي جَيبةجَي كردني كاركانيان دامةزرَينراوة؟ ضونكة ئةوانـةى بـة   
مليارات دؤالر سةرف ئةكةن و كؤسري كةظةرى دةبَي حكومةتى هـةرَيم نيـوةى لـَي بطَيِريتـةوة، بـؤ ضـي تـا        

 بؤ جَيبةجَي نةكراوة؟ئَيستا هةيئةى موتابةعةيان 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .زؤر سوثاس كاك بارزان، كاك ئارام
 :ئارام رسول مامندَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

سةرةتا دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكـةم، بـةآلم مـن تةمـةناي ئـةوة دةكـةم جةلسـةي ئـةمرؤمان تـةنها          
لَيــرة ثزةنتَيشــنةكي ثَيشــكةش كــردووة و ئَيمــةش كؤمــةَلَيك   بــةوة كؤتــايي ثــَي نــةيَي كــة جــةنابي وةزيــر  

ثرسياري لَيبكةين و بةرَيزيان وةآلم بداتةوة، مـن داواي ئـةوة لـة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان و ئةندامانـة        
بـةرَيزةكان دةكــةم كــة كؤتـايي جةلســةى ئــةمرؤ بــة بريارَيـك و بــة نامةيــةكي كـراوةى ثةرلــةمان بَيــت كــة     
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سـتةكاني حكومــةتى هـةرَيم و وةزارةتــة ثةيوةنديــدارةكان بكـات كــة ثةيوةنـديان بــة ئــة     ثشـطريي لــة هةَلويَ 
هةنطاوانةى ئَيمة بووة لةسةر عةقدة نةوتيةكان، يةعين وةكو ثشتطريي بؤ كارةكاني وةزارةت كة ثـَيم وايـة   

بـةآلم   ئةوة حةقي خؤمانة، هةرضةندة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ضةند تةصرتَيكي هةبوو لةسةر ئـةوة، 
بةشـــي زؤري :داوا دةكـــةين بـــة نـــاوى ثةرلـــةمان بِريارَيـــك لـــةو شـــَيوةية دةربضـــَيت، ئـــةوة يةكـــةم، دووةم

ثرسيارةكاني من بةرَيزان باسيان لَيوة كرد، من تةنها دةمةوَى داوا لة جةنابي وةزير بكـةم شـةرحَيكمان بـؤ    
ي بؤ دةرةوةى وآلت بؤ ديراساتي باآل بؤ بكات لةسةر ئةوةى ض كراوة بؤ تواناسازي؟ ناردني خةَلكَيكي خؤماَل

زياتر بةهَيزكردني تواناي خؤيان لةبةر ئةوةى بةتايبةتي بة نيسـبةت نـةوت بـؤ ئَيمـة شـتَيكي مةصـريي و       
دوارؤذة و ثَيويستة خؤمان لةو بوارة زياتر بةرفراوان بكةين و ثرسيارةكاني تريشـم بـرادةران باسـيان كـرد     

   .              و، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك احسان
 
 :احسان عبداهلل قاسمَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بةراســس دةستخؤشــي لــة بــةرَيز وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان دةكــةم، بةراســس كؤمــةَلَيك روونكردنــةوة   
ارةتةكـة تايبـةت ئـةدظَي    ثَيويست بة جَيطاي خؤشحاَلينة، ئةظِرؤكا حكومةتا هـةرَيما كوردسـتاني و هـةر وةز   

ماوةكينتا كةتنكارَيكا مةظسايي ثـريؤزة خزمـةتى مـةزن بكـاتن كـة خزمـةتا طـةلي كوردسـتانيدا، ثرتيـا ئـةو           
ثرسيارانةى دةمويست بكةم لة حةقيقةتدا هاتنة وةآلم و هاتنة روونكرن و هةظاآل ثَيش مة ثَيشكةش كرن، 

وةكــو مــاف ســامانةك و سروشــس يــي هــةرَيما : ةوةيائـةوة مــن دةمــوَينت ئــةز داكؤكيــا لــة ســةر بكــةم ثـرت ئــ  
كوردستانيا تا ض رادةيةك حكومةتَي، وةزارةتَي بةرنامةيةك داناية تا بشـَينت بـةر هـةر شـَس ئيكتييتـا هـاتي       

تا ض رادة ئةو طرَيبةستة كة هاتينة مؤر كرن سةركةفتينة؟ : يان سووتةمةني بؤخةَلكي كوردستانيدا، دووةم
خـاَلَي  :اديا خؤدا هةر هةمينة دَيشةد سةركةفَس دَيـنن بـة رةنطَيكـي رَيـك وثَيـك، سـيَ      هةمي جةدوا ئيقتيص

هةرة طرنطا بـؤ مـالي كوردسـتانَي هةميشـة قـةيرانَيك لـة سـووتةمةنى هةيـة، ئـةرَي دةسـت ثـَي كريـة ئـةظ              
بضـَيتة   مةصيتا يان ثاآلوطـا ل كوردسـتانَي بَينـة دامةزرانـدن، ئـةو بةرهةمـة نةفتيـة ذ بـةرميل دَيتـة دةريَ         

ثاآلوطة و ببَيتـة سـووتةمةنية جؤراوجـؤر  بةنزينـة، نةفتـة و اليـةنَي تـرن و تـا ض رادة ئـةظ سـووتةمةنية           
دةضــَيت هاريكاريــا هةنــدَي بكــةن وبضــَينت وزةى كارةبــا دابــني كــرن بــؤ خــةَلكي هــةرَيما كوردســتانَي، زؤر    

 .سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .زؤر سوثاس ، كاك حممد رفعت
 :حممد رفعت عبدالرمحنَيز ةِرب
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
ثَيشةكي من دةست خؤشي لة جةنابي وةزير دةكةم ديارة جـةنابي وةزيـر تـةنيا باسـي عقـودة نةوتيـةكاني       
كرد، بةآلم كَيشةى نـةوت و سـووتةمةنى بوويتـة كَيشـةى كؤمـةَلي خـةَلكاني كوردسـتان بةراسـس و بوويتـة          

ثالنـي ضـية بـؤ ئـةوةى كـة ئـةو       : كي كوردستان، من ثرسيار لة جةنابي وةزيـر دةكـةم  جَيطةى ناِرةزايي خةَل
 .كَيشةية ضارةسةر بكات؟ سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .سوثاس، كاك ئارَيز

 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ةنيا نةمب، ديارة ئَيمة ئةزانني لـة بةغـدا و   هيوادارم هةر بةت:بةرَيز جةنابي وةزير باسي ئةوةى كرد و وتي
بةداخةوة تا ئَيستا و لة ناو حكومةتيش كؤمةَلَيك طريوطرفت بؤ هةرَيمي كوردستان دروست دةكةن، بةشَيك 
لةو طريوطرفتانة ثةيوةندي بة مةسةلةى نةوت و وةزارةتةكةى ئةوة وةية، ئَيمة دَلنيـاي دةكةينـةوة لـةوةى    

بة جَيي ناهَيَلني، ئَيمة هةموومان يةك دةنط و يةك هةَلوَيستني، بةآلم بة داخـةوة   ئيََمة نةك هةر بةتةنيا
رةنطة بَلَيم ئةطـةر بكـرَي، ئةطـةر خـؤي بـة تـةنيا دؤزيبَيتـةوة و مـاوة ئـةوة خةتاكـةى لـة خـؤيس يـان لـة               

طةر زووتر لة كة وةزارةتةكةى بَي، لةبةر ئةوةى ئةطةر زووتر زانياريةكاني باشي داباية، ئةوة يةك، دوو، ئة
ناَلـةكاني راطةيانــدن روونكردنــةوةى دابايــة ســةبارةت بــةو طرَيبةســتانةى لةطــةَل حكومــةت كــران و لةطــةَل  

ئةطةرهةَلويســس ثةرلةمانتارةكانيشــي : كؤمثانيايــةكان كــراون و روونكردابانــةوة، رةنطــة واي نــةديتبا، ســيَ 
اوة بَيطومـان ئـةو طومانـةى ال دروسـت نـةدةبوو كـة       ديتباية بة تايبةتي لةطةَل كةناَلة ئةجنةبيةكان كـة كـر  

بةتةنياية و هةموومان لةو مةسةلةية باش دةزانني، بة هةر حاَل من دوو ثرسيارم هةية لة جةنابي وةزير، 
لة ئةندةنووسيا كة بـة دايكـي   : كاتَيك باسي بةشي حكومةتى كرد لة طرَيبةستةكان، ئةَلَي: يةكَيكيان ئةوةية
كـة لـة هـةمووي زؤرتـرة،     % 22، و ئـةَلَي لـة كوردسـتان   %25ناوبانطة، بةشي حكومـةت لـة   طرَيبةستةكان بة 

باشة لة كوردستان زياترة و لة ئةندةنووسياش زياترة كة ئةندةنووسيا لة هةمووى زياتر بـوو، مـن ثرسـيار    
ييشـةوة  لة كوردستاندا لة رووي ئةمنيةوة سـةد لـة سـةد ئـارام نيـة، يـةك، كوردسـتان لـة رووي ياسا        : دةكةم

كَيشةى لةطةَل عرياق هةية، يةعين ضؤن ئةكرَي ئَيمة لة هةمووى ئةو وآلتانة يةعين بةشي ئَيمة لة هةموو 
وةزارةتي نةوت وةزارةتَيكـي طرنطـة و ئـةزانني    : ئةو وآلتانةش زياتر بَي كة ئةوةيان كردية، ئةوة يةك، دوو

ــةتى هــ      ــةوةتى حكوم ــووة ل ــؤ دروســت ب ــان ب ــة و طريطرفتم ــردووة،  ضــةند كَيش ــدَي طرَيبةســس ك ةرَيم هةن
ئةطةر ئةو بوارة ئةوةندة طرنط بَي و وةزارةتةكي بـؤ دانـدرابَي، بؤضـي تـا ئَيسـتاكةش،      : ثرسيارةكة لَيرةية

هةر ضةندة برادةرَيكي تريش ئةو ثرسيارةى كرد، بؤضي تا ئَيستا خودي وةزارةتةكة ئةطةر ياساشـي هةيـة   
 .رةتةكة تةشكيل نةكراية، تةشكيالتي وةزارةتةكة نيةو ئةطةر حكومةتيش يةكي طرتووة، وةزا

 : سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
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ببورة قسةكةم لَيت بِري، هةم لةبةر وةخت و هةم ئةو سوئالةى ئةخرييت سَي جا تيكرار بؤوة، تةشـكيالتي  
ــرادةر ثرســ       ــَي، ضــوار ب ــةوة، تةشــكيالتي وةزارةت س ــارة نةبَيت ــة دووب ــةوة ومت تكاي ــةر ئ يان و وةزارةت لةب

 .  جوابةكةشي ئةداتةوة بة تةئكيد
 :ئارَيز عبداهلل امحدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

من ناتوامن قةناعةت بة خؤم بَينم، ثَيم وابَي ئةمِرؤ هةموو نةوت، يان هةموو ثرتؤلي كوردستان دةربَيـنني  
يـان ثـةجنا سـاَلي تـر بيكـةين، مـن       و بييترؤشني قازاجني زياترة لةوةى كة دوو سـاَلي تـر يـان سـَي سـاَلي تـر       

ئايا بةراسس بريي لة بةرذةوةندى نـةوةكاني ئاينـدةمان كردووتـةوة؟ ئايـا     : ثرسيار لة جةنابي وةزير دةكةم
 .بةراسس ئَيمة ئةوةى ئَيستا دةيكةين لةسةر حيسابي نةوةكاني ئايندةمان نية؟ سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك بةَلَين

 
 (:بةَلَين)عبداهلل حممود محدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

دةستخؤشي لة جةنابي وةزير دةكـةم بةراسـس بـؤ ئـةو روونكردنـةوة و تةئكيـد لـة قسـةكاني كـاك سـةردار           
دةكةمةوة بةراسس ئةو شةِرةى كةوتيتة نَيوان ئَيمة و حكومةتى مةركـةزى لـة سـةر مافـة دةسـتووريةكاني      

يد دةكةمةوة كة جةنابي وةزير و حكومةتى هةرَيمي كوردستان بةتـةنيا نينـة،   خةَلكي كوردستان، من تةئك
خةَلكي كوردستان لة ثَيش هةموويان لة ثَيش حكومةتى هةرَيم و لة ثَيش ثةرلةمانيشدا دةبـَي هةسـت بـة    
مسئوليةتي خؤيان بكةن لةو شةِرة لةبةر ئةوةى هةموو دةستكةوتة سياسيةكامنان لة دةستوورى عَيـرق بـة   

يةك و ئةو مافةمان بةاليةك، ضونكة ئةطةر ئةو مافة بةدةست نةينني ثَيم واية زةمانةت و طرةنس مافـة  ال
سياسيةكانيشمان لةدةست دةضَي، من تةنها يةك، دوو ثرسيارم هةية، سـةبارةت بـةو طرَيبةسـتة نةوتيانـةى     

َيك طرَيبةست كرابوو لةطةَل كة ثَيش دةرضووني ياساي نةوت و غاز لة ثةرلةماني كوردستان دةرضوو، هةند
ــة،          ــة هةي ــاتي دوو اليةن ــة، ئيلتيزام ــات هةي ــتَيك ئيلتيزام ــةموو طرَيبةس ــة ه ــارة ل ــةريكات، دي ــدَيك ش هةن
ئيلتيزامَيك دةكةوَيتة سةر حكومةتى هةرَيمي كوردستان و ئيلتيزامَيك دةكةوَيتة سةر شةريكةكة لـة كـاتي   

ام نةطةيانـدني ئيلتيزامةكـة لـة اليـةني حكومـةت يـان لـة        هةَلوةشاندنةوةى عةقدةكة، يان لة كاتي بة ئةجن
اليةني شةريكةكة، ئيلتيزاماتَيك هةية، ئيلتيزامـي ماليـة يـاخود ئـةو بِريـارةى مـاوة و ئةوةكـة، ئَيـوة دواي         
ئةوةى كة ياساي نةوت و غاز لـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةرضـوو، ئـةو عةقدانـة هةَلوةشـانةوة، ئايـا لةطـةَل          

ــةَل       هــةمان شــةريكة   ــةر لةط ــاخود ئةط ــةوة، ي ــةمان شــةريكة دروســت كران ــةَل ه ــدةكان لةط ــةوة؟ عةق كران
شةريكةكة ئيلتيزاماتةكة ضية؟ ئَيمة هيض ئيلتيزاماتَيكي ماليمان كةوتة ئةستؤ لـة كـاتي هةَلوةشـاندنةوةى    

جـاتي  ئايا ئةو نةوتةي ئَيمة دةريدةكـةين لـة كوردسـتان ئاسـتةكةى ضـية يـةعين؟ دةرة      : ئةو عةقدانة؟ دوو
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ــة تةئســري لةســيعر و       ضــية؟ لةســةر ض ئاســتَيكة ،دةرةجــة يةكــة، دووة، ســَيية؟ قوآليةكــةي؟ ضــونكة ئةوان
 .ئةوانةش دةكات بةراسس، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك هيوا، كؤنطرةش تةواو بووة وثريؤز باييشتان لَيدةكةم

 :هيوا صابر امحدَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

است دةكـةين، وةلـآل مـن لةوانةيـة ئاراسـتةكةم جيـاواز بَيـت لـة ئاراسـتةى قسـةكاني ثةرلـةمان، مـن وا             سوث
ئةزامن هاتين بةرَيز وةزيري نةوت بؤ ثةرلةمان، ثةرلةمان بةرةو ئةوةى بـةرَيت ئَيمـة هةَلوَيسـتَيك بكـةين     

تـا ئَيسـتاش بـَي دةرئةجنامـة     بزانني ئةو مةعرةكةي كة دةستمان ثَيكردووة لةطةَل مةركةزا لةسةر نـةوت و  
ضةندة لة بةرذةوةنـدي هـةرَيمي كوردسـتان و نـةوةكاني داهاتوومـان ئةشـكَيتةوة، مـن وا ئـةبَينم لـة رووى          
ــةم          ــة داوا ئةك ــةكردووة، بؤي ــتانة ن ــةو طرَيبةس ــان ل ــة زؤر قازاجنم ــةوة ئَيم ــة رووي ئابووري ــيةوة و ل سياس

نــوري ئةكــةم، مــن داواي ســةندنةوةى ئــةو .لــةو قســةى دثةرلــةمان هةَلوَيســتةيةكي تَيــدا بكــات، ثشــتيواني 
دةسةآلتة لةو ستافة ناكةم، بةآلم من داوا ئةكـةم هـةر طرَيبةسـتَيكيان كـرد ئاطـاداري ثةرلـةمان و جـةماوةر        

ئةو رةخنةيةى كة روو لةو طرَيبةستانة ئةكات بة تايبـةتي كـة وةزيـري نـةوتى عرياقـي      : بكةن، خاَلَيكي تر
ة رووي زانستيةوة بةجَين، من داوا ئةكـةم لـة حكومـةتى هـةرَيم و لـة وةزيـري نـةوت        ئةيكات، رةخنةكان ل

ضارةسةرى ئةو رةخنانة بكات و رَيطة نـةدات لةمـةودوا طرَيبةسـتة نةوتيـةكان بـة نهـَيين بَيـت، طرَيبةسـتة         
ازانج نةوتيةكان موزايةدةى تَيدا نةكرَيت، و طرَيبةسـتة نةوتيـةكان حيسـابي ئـةوةى بكـةن كـة كـةمرتين قـ        

بـدرَيت بـةو كؤمثانيايــةى كـة ثَيـي هةَلئةســَس، مـن دوو بـارة دةســت خؤشـي لـة وةزيــر ئةكـةم هةرضــةندة          
هاتنةكــةى دوا كــةوت، بــةآلم ئــةوان قــةرار بــدةن شــةفاف بــن و هــةموو شــتةكان بــؤ ثةرلــةمان و جــةماوةر  

 .روونبكةنةوة ئَيمةش ثشتيوانيان لَي ئةكةين و سةركةوتوو بن
 :ةجنومةنسةرؤكي ئَيز بةِر

 .سوثاس، خاتوو سَوزان
 :سؤزان شهاب نوريَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

بـة ثَيضــةوانةى كــاك هيــواوة، ئـةوة شــةِرَيكي دةســتوورية، ســةركةوتين ئَيمـة لــةو شــةِرة ســةركةوتنمانة لــة    
ِر لةسةر ئـةو  كة دةستوور دايكي هةموو ياساكانة، ئةطةر ئَيمة شة 170هةموو شةِرةكاني ترة وةكو ماددةى 

مافة دةستوورية و نةكةين تةسليم بني، مواتنى دةرةجة دوو بني؟ ئةجري بني هةتا ئَيستا، من ثرسيارةكامن 
تةبعةن مةجليسي شورا كة ئةو هينةى بؤ برايةوة ياساكة، ئَيمة ض دَلَيكمان ثَيـي خـؤش بـَي    : بةرَيز ئةوةية

وةزارةتي نةوت بكات؟ لةبةر ئةوةى كة خةبريي نية،  لةمةودوا بؤ كَيشةكاني ترمان ئةطةر ئةو بَي ثرس بة
موتةحةديس بة ناوى سةفارةتي ئةمريكيةوة لة شةرقية خؤم بينيم موقابةلةيان لةطـةَل كـرد، ثرسـياريان    
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ياسايي نية، عةقدةكاني هةرَيمي كوردستان ياسايي نيـة، جـةنابي خامنَيـك بـوو و ناوةكـةيم لـة       : لَيكرد وتي
كَيشـةكان هـةتا ئيسـتا حـةز دةكـةين بـة       : تةواو نوسيبووم، ثرسيارةكةى من لةوةيـة بري ضوويتةوة، ضونكة 

رووني و بة ئاشكةرايي ثَيمان بَلَي، هةتا ئَيستا كَيشةكان طةيشتووتة كوَي لةطةَل مةركـةزدا؟ ضارةسـةري بـؤ    
ردوو مـةرزي  لـة هـة  : دؤزرايةوة؟ ياخود هَيشتا ئَيمة لةو شةِرة هةر بةردةوامني؟ ثرسيارى دووةمم ئةوةيـة 

ترَيلـة نـةوتى    18_10رؤذانـة  : ثةروَيز خـان و حـاجي ئؤمـةران وتـةى بةرَيوةبـةرى طـومركي ئـةوَى ئـةَليَ        
هةرَيمي كوردستان و بَيجي لَيرةوة ئةرواتة دةرةوة، ئةو بَيجيةكةشي بؤ ئيزافة كردووة و ئـةوةى كـة باسـي    

 30ةوة و وةكـو بـاس ئةكـةن بـةرميلي بـة      تةنَيك برواتـة دةر  850كرا و ئةوةى كة مةزةنة دةكرَي رؤذانة 
دؤالر ئَيمة ئةييترؤشني بة ئَيران، ئايا ئةوة راستة؟ داهاتةكةى ئةضَيتة كـوَي؟ جـةنابت ئاطـادارى؟ ئـةوة بـؤ      

لة ياساي نةوت و غازدا ئَيمة شةرتَيكمان دانا، ئـةو شـةريكة نةوتـةى    : ئةكرَي؟ دوو ثرسيار زؤر بة سةريعي
ســتان و ئيســتييتادة لــة دةســس كــاري خؤمــاَلي بكــرَي، ماوةيــةك لةمــةو ثــَيش   كــة دَيتــة نــاو هــةرَيمي كورد 

شةريكةيةكي نةوتى توركي لة ناوضةى ضةمضةماَل كرَيكارة خؤماَليةكاني دةركـرد، زةمـاني ئـةو كرَيكارانـة     
 ضية كة دةرنةكرَين؟ ئايا ئَيوة لة عةقدةكاندا ئةو شةرتة تةسبيت كراوة، ضؤن ئةتوانَي ئـةو شـةريكةية لـة   

سـكيورَيس ئـةو كؤمثانيانـة كـة دَينـة ئَيـرة، سـكيؤرَيس        : خؤيةوة كارَيكي وا بكات؟ خـاَلي ضـوارةمم ئةوةيـة   
مةفروزة ئةوان ثارة بدةن بؤ ئةوةى سكيؤرَيس و حيمايـةيان بكـرَي، ئـةوةي ئـةيزانني هَيـزي ثَيشـمةرطةى       

شـةكانيان ئةكـةين هـةر عـةيين ئـةو      كوردستان بؤ سكيؤرَيس ئةوان داندراون، بةآلم كاتَيك كة سةيري مةعا
مةعاشةية كة حكومةتى هةرَيم ئةيدات بة هَيزي ثَيشمةرطةى كوردسـتان، ئايـا ئَيـوة لـةو عةقدانـةدا باسـي       
سكيؤرَيس و مةعاش و ئةو شتانة نةكراوة؟ يان ئةوة ضؤنة؟ ئةو خةَلكةى ئَيمة كار بكات بـؤ ئةوانـة بـةبَي    

نــةكات، ئَيمــة ض ئيســتييتادةك و طؤِرانكاريــةكي ئيقتيصــادميان   هــيض ئــةوةى بــاري ئيقتيصــادي ئــةوان زيــاد 
 هَيناية كايةوة؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .زؤر سوثاس، كاك سوارة

 :سوارة حممد امنيَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

هلل زؤر بةخَيرهاتين جةنابي وةزير ئةكةم، بة حةقيقةت روونكردنةوةكـةى زؤر جـوان بـوو، بـةآلم ئينشـْا  ا     
زووتر بواية، هةم طلةيي ميللةت لة ئَيمة و لة وةزيـر و لـة حكومةتةكـةمان و هـةم طلـةيي ئَيمـةش لـة جـة         
نابي وةزير زؤر زؤر روونرت ئةبوو و شةفافرت ئةبوو، نة ئَيمـة طلـةييمان ئـةكرد و نـة ميللـةتيش طلـةيي لـة        

ئايا هـيض  : ، سَي ثرسيارم هةية، يةكَيكيانئَيمة ئةكرد، دةستخؤشي لَي ئةكةم و بةخَيرهاتين ئةكةم، من دوو
تةنسيقَيك هةية لة نَيوان وةزارةتي ئَيوة وةزارةتي كارةبا؟ ضونكة كَيشةى سـووتةمةنى و كارةبـا بةيةكـةوة    

ئايا ثاش بةرهةم هَيناني كَيَلطةى نةوتى تةقتةق لةطةَل زاخؤ بؤ ضارةسـةرى  : ثةيوةسنت، ئةوة يةك، دووةم
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ئايــا لــة بةرنامــةدا هةيــة كــة  :و بــةنزين و غــاز، هــيض هــةنطاوَيك نــراوة؟ ســيَ  كَيشــةى ســووتةمةني نــةوت
 كاديرةكاني كورد لة دةرةوة و ناوةوةى وآلت لة بواري نةوت و غازدا لة وةزارةتةكةيان تةعني بكرَي؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
 .زؤر سوثاس، دوا كةس كة داواي قسةى كردووة كاك مةال سةعدةدين

 :سعدالدين عبداهلل مولود مالَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوانـةى كـة دةَلـَين ئـةو     : بيدايةتةن مـن بـةخَيرهاتين جـةنابي وةزيـر دةكـةم، يـةك روونكردنـةوةم هةيـة        
عقودانة بَيتة ثةرلةمان يـان هـةر شـتَيكي ديكـة، بيدايةتـةن ثـَيش ئـةوةى كـة بـة ضـاوَيكي شـةك و طومـان             

داواي روونكردنةوةى بكةن، يةعين ثَيش ئةوةى ئيتيهـامي موقابـل بكـرَي، داواي    تةماشاي ئيشةكة بكةن، با 
مةشـاكيلي مـا   : روونكردنةوة بكرَي با شـتةكة زيـاتر لةبـةر ضـاو روون بَيتةوة،ئـةوة نوقتـةى يةكـةم، دووةم       

وةية و لةسـةر سـةر  : بةيين مةركةز لةطةَل مابةيين فيدراَل، لة هةموو دةوَلةتة فيدراليةكان لةسةر سَي شتة
لةسةر خاكة ولةسةر صةآلحياتة، ئَيستا موشكيلة ئَيمة لةطةَل مةركةز لةسـةر ئـةو سـَي شـتةية، تةحديـدى      

، دووةم، لةسةر سةروة، لةسـةر  170مةصري لةسةر ئةو سَي شتةية، يةك لةوان لةسةر خاك، لةسةر ماددةى 
دةدات كة صالحياتي فيدراَل كـةم   نةوتة، سَييةم، لةسةر صةالحيات، ئةوةى ئَيستا دةيبينني هةمووي هةوَل

بكرَيتةوة، ئةوةى هةية دةبَي ثشتطريي لةو دةستكةوتانة بكاتن، ئةوة بؤ ئـةورؤ نيـة، ئـةوة بـؤ موسـتقبةلي      
وةزيـري نـةوتي عَيراقـي تاكـة شةخصـَيكة نـاتوانَي قسـة لةسـةر         : كوردة، ئةوة بؤ ثاشانة، نوقتةى سـَييةمم 
ةم ثَيويستة كورد داواي حقوقي خؤي بكات لةو مةوزوعة، نـاتوانَي  مةصريي ميللةتي كورد بكاتن، رةجا دةك

تاكة شةخصَيك قسة لةسةر مةصريي ميللةتَيك بكات يان بِريار لةسةر هةر شتَيكي ديكـة بـدات يـان ثرسـي     
نـةموزةمجان بـداتَي لةسـةر ئـةوةى ئايـا لـة       : ثَي بكرَيت، من يةك ثرسيارم هةية بؤ جةنابي وةزير، يةكـةم 

ني تر ئةو عيالقة لة مابةيين فيدرال و مةركةز كو تةوزيع دةكـرَي؟ يـةعين بـؤ ئـةوةى ئةوانـةي      دةوَلةتةكا
 .ديكة زياتر بةرضاو روون بن خاصةتةن لةسةر سةروةى نةوتي، لةطةَل رَيز و سوثامسدا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر
موداخةلةكانتان كة بةشـَيكي  زؤر سوثاس خوشك و برايان ئةنداماني ثةرلةمان، سوثاس بؤ ثرسيارةكانتان و

زؤري طرنط بوون، خوآلصةكة ئةوةية هةمووتان دةستخؤشي لـة جـةنابي وةزيـر دةكـةن لـةو شـةفافيةتة و       
لةو ماندووبوونةى كـة كردوويـةتي و ئـةجنامي داوة و داواش دةكـةين بـةردةوام بَيـت لـةو جـؤرة سياسـةتة          

ي ثةرلةمانـة بـؤ جـةنابي وةزيـر و دةستخؤشـيتان      وئاطادارتان بكاتةوة لة هـةموو تةفصـيالت، ئـةوة داواكـار    
لَيكرد لةو نةتائيجانةى كة كردوويةتي، ثرسيارةكان زؤرن، بةآلم خوآلصةكةى رةنطة خؤي لة شـوَيين خـؤي   

عيالقـةى  : هني كرابَي ناكرَي يةكة يةكة جوابتان بداتةوة، تةركيز كراوةتة سـةر ضـةند بابـةتَيك، بابـةتَيك    
عيالقةى بةو بـرية نةوتانةيـة كـة دةرضـووينة و     : بةغدا و كَيشةكان، بابةتَيكبةيين حكومةت و حكومةتى 

قسة كراية لة زاخؤ سةد هـةزار بـةرميل نـةوت دةروا و لـة حـاجي ئؤمـةران ئةوةنـدة دةِرواتـن، ئايـا راسـس           
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هةيــة يــان نــا؟ بابــةتَيك لةســةر ئــةو كؤمثانيانةيــة كــة عةقــدةكانيان هةَلوةشــاوةتةوة ئايــا لةطــةَل هــةمان    
: كؤمثانيا كراوة يان كؤمثانياي ترة، ئايا ئَيمة زةرةرمان كـردووة؟ ثارةمـان داوة يـان نةمانـداوة؟ ثرسـيارَيك     
ئةو ثارةى كة وةرطَيراوة بةناوى ذينطة يان بة ناوى طةياندني كادر، ئايا ئـةو ثارةيـة وةرطـرياوة؟ و ضـؤنة و     

داهاتــة ضــؤن تةقســيم دةكــرَي لةطــةَل  كــة هةمانــة ئــةو % 14ئــةو : ضــؤن معامةلــة دةكــرَينت؟ ســوئال كــرا 
حكومةتى بةغدا؟ ئايا دةضَيتة ئةوَي و لةوَى تةقسيم دةكرَي؟ ئايا مةصارييتي خؤمان دةدةيـن؟ سـوئال كـرا    
لةسةر ذمارةى عةقدةكان و ثرسيار كرا ئايا دةكرَي لةو ثارةية بؤ بواري ثةروةردة دابنرَي يـان نـا؟ ثرسـيار    

ة شـةريكاتةكان سـةريف دةكـةن دوايـي وازيـان هَينـا ض قةرةبوويـةك ئَيمـة         كرا ئايا خةرجيةكان و ئةوانةى ك
دةيكــةن؟ هــةمووى بةشــَيكي زؤري لــة ســوئالةكان خــؤي لــة شــةرحةكةى خؤيــدا كردوويــةتي، بــةآلم رةنطــة  
ثَيويسس بة بِرةك تةفصيالت زياتر بكاتن، ئةطةر وةكو من، ضونكة من ئةوة دووة م جارة طـويَي لـَي بطـرم،    

م كة طوَيم لَي طرت هةندَي ثرسيارم ال دروست ببـوو و ئـةو جـارة بـة ديقـةت تـر طـوَيم لَيطـرت         جاري يةكة
كةم بـؤوة، بـة قةناعـةتي مـن ئَيـوةش ئـةو كوراسـةية خبوَيننـةوة و         % 20لةبةر مةوقيعةكةم، ثرسيارةكامن 

را بـؤ ضـي تـا ئَيسـتاكة     نامَينَيت، ثرسيارَيك ك% 20جارَيكي تر طوَيتان لَيبَيت ئةو سوئاالنةى كة كردتان لة 
ياسـاي وةزارةت جَيبـةجَي نةكراوة؟ئـةوةش ثرسـيارَيكي طرنطــة ثَيويسـتة وةآلمـي بداتـةوة، ثرسـيارَيكي تــر         
بؤضــي لــة ضةمضــةماَل وةكــو كــاك بــارزان وتــي، جَيطايةيكــة ديراســةت كــراوة و جَيطايةكــة نةوتيشــي تَيــدا   

تخؤشـي لَيكـرا، ثرسـيارَيك كـرا وا بـزامن كـاك       دؤزراوةتةوة وةكو جيَولَوجييـةك، ئـةوة هـةمووي اليـةك دةس    
دراوة بـة كؤمثانياكـان يـان نـا وةكـو لـة هةنـدَي رؤذنامـة باسـيان لـَي كـراوة،            % 50ئايا لـة  :عومسان بوو وتي

ثرسيارَيك كرا و طومان خراوةتة سةر ئـةو عةقدانـة ئيشـكال هةيـة لـة ئاينـدةدا بـةيين ئَيمـة و حكومـةتى          
والنةى كة لة دةرةوةى هةرَيمن وةكو كاك غيتور وتي لة مـةمخوور و ئةوانـة،   هةرَيم؟ثرسيارَيك كرا ئةو حق

خؤي لة خؤيدا يةكَيكي تر جوابي دايةوة، دةَلَيت ئيتييتاق كرايـة كـة نـابَي سـووتةمةنى داببـةزَينن، بةهـةر       
تةوة لة حاَل من داوا لة جةنابي وةزير دةكةم بة شَيوةيةكي طشس ئةو سوئاالنةى كة ثَيي واية جوابي نةداي

 .شةرحةكةيدا جواب بداتةوة بة تايبةتي، فةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي. دَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

سوثاستان دةكةم، ئةوة ضوار الثةِرة، بةآلم حماوةلـة دةكـةم ئـةوةى كـة بـاس كـرا يـان عيالقـةى بـة يةكـةوة           
كةوة، بـةآلم مـةجامل نيـة بيكـةم بـة طـروث وشـس وا لةبـةر ئـةوة ئةضـم بةسـةر            هةية شةرحي بكةم بة ية

ليستةكةو وةآلمي ئةدةمةوة، لة سةرةتاوة ثرسيار كرا لةسةر مةصـيتا و كارةبـا، ئايـا ئَيمـة ضـيمان كـردووة؟       
مـي  وةكو ئةزانن وةزارةتي كارةبا ئَيسـتا جيايـة لةطـةَل ئَيمـة، مةصـيتا تةبعـةن بـؤ ئـةوةى كارةبـا ئَيمـة دةع          

ــيتا ئَيمــة ضــةند             ــي كارةبــا، بــؤ مةص ــةَل سياســةتي وةزارةت ــةوةى كــة بطــوجنَي لةط ــةوةمان كــردووة بؤئ ئ
مةصيتايةكمان دروست كردووة تةقريبةن ضوار مةصيتا لة رَيطا هةية، دووانيان عةقـد كـراوة لـة مةنتيقـةى     

ش بةيةكةوة تةقريبةن بازيان و تةقتةق، دوواني تريش ئَيستا خةريكي ميتاوةزاتني، تاقةى ئينتاجي ئةواني
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هةزار بةرميل ئةبَي، دوو ساَل ئةخايةنَي لةمةودوا تا بطةينة ئةو مةرحةلةية، بةآلم دةسـتمان   100تا  20
ثَيكردووة هةموو كوليتةكة لةسةر مقاولةكة خؤيانة، ئَيمة ثارة نادةين لةسةر ئـةو شـتة،  يـةكَيك ثرسـياري     

شــةريكة بينــَين، بةراســس ئــةوة  15لــة جيــاتي ئــةوةى بؤضــي يــةك شــةريكةمان نــةهَيناوة، ئَيمــة : هــةبوو
بةلزةبت دذي مونافةسةية و هةروةها ئةطةر يةك شةريكة بَينَين ئةوة لة يةك مةنتيقة دةست ثَيـدةكات و  

ساَلي تر ئينجا ئةطاتة ئةخريي، ئَيمة ئةمانةوَى هةموو شوَينةكان بةيةكةوة ئيش بكات هةتا وةكـو زؤر   15
ت و نةوت بدؤزينةوة و هةروةها خةدةماتيش دةست ثَيبكـات، ئةطـةر يـةك شـةريكة     شةريكات مونافةسة بَي

بَيت ئةوة ئيحتيكارية، بةراسس واَلتةكةت تةسليم ئةكةى بة يةك شةريكة وةكو كؤنسوشينةكةى كلَيمانسي 
، ئةوة شس وا خةتةرة بؤ كوردستان و بؤ عرياقيش ئةطةر ئيحتيكاري كرد لـة دسـس دوو،   1230و  1284

سَي شةريكة، ئـةبَي مـةجال بـدةى هـةموو شـةريكاتي عالـةم كـة توانايـان هةيـة بيكةنـة مونافةسـة يـان لـة              
كوردستان بَين يان لة هةموو عَيراقةوة، ثرسيارَيك بؤ دةسةآلت،جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان وةآلمي دايـةوة،  

 50ةمانـة، ئةطـةر ئةتانـةوَى    بةآلم ئةوة ثرسيارَيكي خؤشة ئةطةر ئةتانـةوَى بيطـؤِرن ئـةوة دةسـةآلتي ثةرل    
كةس بِريار بدات، بيكة، دةتةوَى هةموو عةقدَيك بَيت بؤ ثةرلةمان ساَلَيك لةسةري موناقةشة بكةي بيكـة،  
بةس لـة وآلتـي عالةميـدا شـس وا نيـة، لـة وآلتـي دميوكراسـي عالـةمي دةسـةآلت، ثةرلـةمان رييتـرؤم وؤرك             

يختيصاصي خؤي دائةنَي، بةلزةبت ئةوة قانونة و ئَيمـة  دةكات، دةسةآلت هي حكومةتة، حكومةت لَيذنةى ئ
واي دايناوة، ئةوة خةتةرة بيكةين بة مةركةزي، ئةوة ئالياتي مةركةزي كؤنة ئةطةر بضينةوة و ئيحتيكاري 
بكةين يان لة مةجليس وزراي يان رةئيس وزرا بة تةنها يـان بَيتـة ثةرلـةمان ئـةوة عةرقةَلـةى بـؤ دروسـت        

ابَي، قـةت نايـةت بـؤ ئَيـرة ميتاوةزاتـت لةطةَلـدا بكـات، وآلت زؤر هةيـة، ضـةند وآلتَيـك           ئةكةى، عةقد قةت ن
هةيــة شــس وايــان هةيــة، بــةآلم كــةس عةقــديان لةطــةَل ناكــات، يــةعين زؤر زؤر زةمحةتــة كــة عقــد بطاتــة   

َيدايةتي نةتيجةى نيهائي، دوو، سَي ساَلي ئةوَى بؤ ميتاوةزات تا يةك عةقد بكرَي، ضونكة ثةرلةمان دةسس ت
و شارةزايي كةمة و ماوةوى كةم و هةموو كةسَيك ثرسيار ئةكا وةكو ئةوة، من يةك كؤبوونةوة دوو سةعات 
قسةى ئةكةم ماشْا  اهلل هةموو ئةنداماني ثةرلـةمان حـةقي خؤيانـة و ثرسـيار ئةكـةن، ئةطـةر تـؤ حيسـابي         

ي وئيتييتاقيشـي لةسـةر نـاكرَي،    جةلسـة دائةنيشـ   15بكةى يةك عةقد بَيتة ثةرلةمان، عةيين شـتت هةيـة   
ئةوة خةتةرة بؤ ئَيمة، باسي فرؤشتين نةوت بؤ دةرةوة دوو، سَي جار كـراوة ئايـا راسـتة؟ مـن دوايـي باسـي       
ئةكةم، بةآلم ئَيستا نا درؤية و راست نية، ئةوة مةتلةقـة، جـوابي ئَيمـة دةسـةآلمتان بةكـةس نـةداوة، ئَيمـة        

ــا    نــةومتان نةفرؤشــتووة بــؤ دةرةوة تــا ئيَ  ســتا، حــةقي خؤمانــة و ئــةتوانني بييترؤشــني، بــةآلم وةآلمةكــة ن
نةمانكردووة، ثارة هةية لة عةقدةكان؟ بةَلَي هةية و باسي ئةكةم ئَيسـتا و ضـةند ثرسـيارَيكي تـر، ئـاوةدان      
كردنةوةى قوتاخبانةكان هةية، ئايا ئةتوانني ئةو ثارةية بةكاربَينني؟ ئةوة ئيشي حكومةتة و لـة حكومـةت   

ئةوة بة دةست من نية، من مةسئولي ثارة سةرف كردن نيم، بةآلم حكومةت تةبعةن ئةطـةر ثـارةى    بثرسة،
هةبَي ئةبَي تةوجيهي بكات بؤ شس باش بؤ ميللةتةكة، بؤ خةستةخانة، بؤ قوتاخبانة، بـؤ خـانووكردن، بـؤ    

برياري لةسةر بـدةم،  ئةوانةى كة زةرةريان كردووة و ئةو شتانة و، ئةوة ئيشي حكومةتة، ئيشي من نية كة 
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ــة ثَينجةكــةى كؤنةكانيشــةوة بــة يةكــةوة ئــةَلَيم     80ضــةند عةقــدمان هةيــة؟ ئَيمــة تةقريبــةن    عةقــدة ل
ئةوانة عةقدن و هـةمووي كراينـة تـا     80تا  12تةقريبةن، ضونكة ذمارةكة بةَلزةبت لة بريم نية، نزيكةى 

، معةدةلةكـة هـةر ئةوةيـة و    18تـا  10بـةن  ئَيستا، ئةَلَين معةدةلي رحبي مقـاول ضـةندة؟ باسـم كـرد تةقري    
مــان داوة؟ نــةخَير درؤيــة راســت نيــة و   70زيــاتر لــةوة نيــة، لــة شــوَينَيكي تــر ثرســيار كــرا، ئايــا راســتة    

ئيتييتاقمان نةكردووة، لةوانةية ئةوةى واي طوتيَب باسي عةقدة كؤنـةكاني كردبـَي كـة تةعـديلمان كـردووة،      
تَيدا بوو، بةآلم ئةوة عةقدة كؤنةكان، ئايا عةقدمان هةية ئَيستا كـة   شي 72ي تَيدا بوو  و 70ئةوة راستة 

مـان نيـة و ئـةو شـتانةمان نيـة،      30مـان نيـة و    70زياتر بَي لةو ذمارةيةي كة باسـم كـردووة؟ نـا نيمانـة،     
تةبعةن تةدرجيية و دةست ثَي ئةكا، بةآلم مقاولةكة نيهايةتةكةى كة هةمووي حيساب دةكات تةقريبةن لـة  

 18تا  2يان  18تا  10خؤمان بةشدارين، هي صايف مقاولي ئةجنةبي تةقريبةن % 15بؤ دَيتةوة، لة  ي15
ئةوة ئيعتيماد دةكات لةسةر مةنتيقةى عةقدةكـة، ضـةند ئينتـاج هةيـة؟ هيضـمان نيـة، نـةختَيكمان هةيـة         

قتاعي مةحةلي  و لة مةنتيقةى تةقتةق، بةآلم ئةوة زؤر زؤر كةمة و لة DNOباسي ئةكةم لة مةنتيقةى 
بةكاري ئةهَينرَي، دوايي كة هامتة سةر ثرسيارَيكي تر ئةوةش حماوةلـة دةكـةم وةآلمـي بدةمـةوة، ئـةَلَي بـؤ       

ئةكةين و ضةند بري دؤزراوةتةوة؟ لة ناحيـةى عةمةليـةوة، نـةوت باسـي بـري ناكـةين، بـري هـةر          PSCضي 
بريي بوَي،  50ية يةك بريي هةبَي و لةوانةية برية، حةقَل مةنتيقةى عةقدة، تؤ حةقلَي ئةدؤزَيتةوة لةوانة

تـا   10هةر بريَيك بدؤزيةوة مةعناي ئةوةية حةقلَيكت دؤزيةتةوة، ئَيستا مةسةلةن لة مةنتيقةى تةقتـةق  
بريت دةوَي لة حةقلَيكدا بؤ ئـةوةى تـةتويري    30تا  80برييان لَي داوة لة هةمان شوَينةكة، ضونكة تؤ  18

بريمـان هةيـة ئَيسـتا، ئـةوة بـري       18_10وتَيك دةركـةى، لـة مةنتيقـةى تةقتـةق     بكةى، ناتواني هـةموو نـة  
مةعناي نية حةقل، بري مةعناي نية ئينتاج، ئةوة ئيستيكشافة  و ئـةوة تـةتويرة بـؤ ئـةوةى كةشـف بكـةى       
بزاني ضةند نةوتت هةية و ضةند ئةتواني ئيستييتادةى لَيبكةى بؤ موستةقبةل؟ بـؤ ضـي بؤنـةس نةضـووة     

نة؟ ثرسيارَيكي خؤشة، بةآلم بؤنةس بةراسس ثارةى ئَيمة نية ثـارةى عرياقـة، موكافةئـةى ئينتـاج     بؤ موازة
وةكو عائيداتة، عائيدات ئَيمة شةريكني لـة وآلتةكـة و حيسـاب كـراوة، رؤذَيـك لـة رؤذان دائةنيشـني لةطـةَل         

ا نةطةيشتووة، بـةآلم كـة هاتـة    عرياقدا و ئةبَي حيسابي بكةين بَلَيني ئةو ثارةية هاتووة بؤ كوردستان هَيشت
كوردستان ئةبَي بة عةدالةت ثيشاني ئةواني بـدةى و لةطةَليانـدا باسـي بكـةى، مـن باسـي ئـةوها بؤنةسـةكة         
دةكةم كة ثرسيارَيك كرا لةسةري، بةآلم لةناحيةى مالي شس تريشي تَيداية عةقـدةكان و ئةوانـة بـة باشـي     

ضؤن ئةزاني مونافةسة نةكراوة؟ ئَيمة لة هـةموو عةقـدَيك سـَي،    باسي دةكةم من، ئةَلَي مونافةسة نةكراوة، 
ضــوار مقــاول هــاتووة و داويــي ئــةوةى كــة باشــرت هــيين داوة بــة ئَيمــة ئــةومان وةرطرتــووة، ضــؤن ئــةزاني     
مونافةسة نةكراوة؟ئَيوة يـةك موستةمسـةكتان هةيـة كـة بَلـَين مونافةسـة نـةكراوة؟ وةرة بـا باسـي بكـةين،           

ةي؟ باشة، ئةطةر ثرسيارة؟ بةسةر سةرم، وا نية، ثرسيارةكة بـة شـَيوةيةك كـرا كةئـةمنا     ئةطةر ئيتيهام ئةك
شتَيك ئاطاداريتان لَيي هةية جةنابتان، بةآلم مـن شـارديتمةوة، ئـةوة شـس وا نيـة ، ئَيمـة هـةموو عةقـدَيك         

با بـة دةسـت    مونافةسةي لةسةر كراوة، من ئةو شتانة دذمية، ثَيش ئةوةى ئيتيهام بكةى موستةمسةكةكةت
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بَي برا، ئينجا بِرؤ شةِري لةسةر بكة، بةآلم هةروا شت فِرَي ئةدةى، وآلتةكةي ئَيمة ئيستييتادةى لَيناكات، لة 
مةصلةحةتي ئَيمة نية كة بـةو شـَيوة تـةعامول لةطـةَل يـةكرتي بكـةين، بـةآلم ئةطـةر ثرسـيار بـوو بةسـةر            

ضارةسةر بكةين كـة    PSAةر عةقدةكان، ئةَلَي ضؤن بةَلَي مونافةسة بووة لةس: سةرم و وةآلمةكةى ئةوةية
ناوَيـت، منـيش ئةطـةر بَيتـة سـةر عةقـدة        PSAئَيمة ئةمانةوَى و بةغدا نايةوَى ، بةراسـس بةغـدا ناَلَيـت    

م نـةوَي، نـةقلي خـةدةمات     PSAطةورةكان كة هةمانة وةكو كةركووك، رمَيلة و ئةوانـة، لةوانةيـة منـيش    
ة لةسةر ئةوة، من باسي ئيستيكشاف دةكةم كة نةوت نية و هيض خيربةت نية و باشة بؤ ئةوة موشكيلةم ني

ساَلة لة دةرةوة ئيش دةكـةم، يـةك عةقـدم نـةديوة      35نازاني هيض هةية يان نا؟ لة هيض وآلتي عالةمي من 
لة موجازةفةي ئينتاج، لة عةقدي ئيستيكشاف عةقدي موشارةكةى ئينتاجي تَيدا نةبَي، ضـونكة ئةطـةر بـة    

مليـار دؤالر ئَيمـة بـاس دةكـةين لـةو       10ةدةمات بيكةى ئةبَي تؤ ثارةكـة بـدةى، ثرسـيارَيكي جـوان كـرا،      خ
ــةَلَي          ــة خــةدةمات ئةيكــةي؟ ب ــؤ ب ــةر ت ــةوة، ئةط ــةوت بدؤزَيت ــة ن ــةكرَي ك ــة ئ ــارة موجازةف ــة ث ــة ك عةقدان

الرة كـة باسـم كـرد    حيسابةكةى لةسةر تؤية، حكومةت ئةبَي ثارةكةى بدات، ئةم ثارةية و ئـةم دة مليـار دؤ  
من، ئةوة موجازةفةيـة و كوليتةكـة لةسـةر مقاولـة و ئَيمـة يـةك دؤالر ئيلتيزامـان نيـة و نـة ثـارة تـةعويز            
بكةينةوة، ئةطةر نةوتي دؤزيةوة يان نةيدؤزيـةوة، ئـةوة لـة كوليتـةى نةوتةكـة ئةيباتـةوة كـة بامسـان كـرد          

ان بةسـةر هـات؟ بةراسـس هيضـيان بةسـةر      ئةطةر ناجيح بوو، ثرسيار كرا لةسـةر مةصـيتا كؤنـةكان كـة ضـي     
نةهات عَيراق سَي ساَل خةريكي ئةوة بوو، دواي ئةوة كة ثارةكةى ئَيمةيان تةواو كرد، دايانـةوة بـة ئَيمـة و    
وتيان خؤتان تةواوى بكةن، ضونكة موازةنة لةسةر خؤتانة، ئةمانةش من ثَييان ئةَلَيم ضـيمين واتـا ئـةوةى    

ةصيتا نية، ئةو ثارةى كة سةرف كراوة بةراسـس خةسـارةتة، يـةعين باشـرت بـؤ      وآلتةكة ثيس ئةكات، ئةوة م
ئَيمة بضني مةصافةيةكي تازة بكةين لـةوةى كـة ئـةوة عـيالج بكـةين، خـةريكني كـة نـةخَس ئيشـي لةسـةر           
بكةين لةطةَل شةريكةيةكي ئةَلماني دةستمان ثَيكـردووة كـة بـَين يارمـةتيمان بـدةني كـة ضـؤن ضارةسـةري         

ونكة ناتوانني بةكاري بَينني بةراسس نة بؤ بةنزين و نة بؤ نةوت، يةعين هةندَي نةوتي رةشـت  بكةين؟ ض
و باقيةكـةي بةنزينةكـةي بكةيتـة نـاو سـةيارةكةتةوة ئـةوة ئةتةقَيتـةوة و هـيض ئـيش          % 75دةداتَي زؤرلة 

يةى ناردؤتـةوة ئـةوة   ناكات، ئةوة بةو شَيوةية سَي ساَلة و ضـوار سـاَلة وةعـديان داوة كـة ئَيمـة ئـةو مةصـيتا       
وةزارةتةكةت بؤ دانةناوة؟ ضةند ثرسيارَيك هـات  : ئَيستا تةواو نابَيت و دوو ساَلي تريش تةواو نابَيت، ئةَلَي

ئةوة لة دةست من نية بةراسس، مـن كـة ئـةو موقابةلـةم دا ومت     : لةسةر ئةوة، بةقوربان، برادةران، بةرَيزان
وةآلمَيكة من ئَيسـتاش دووبـارةى ئةكةمـةوة، مـن تـا وةكـو سـاَلي         بضن لة سياسيةكان بثرسن، ئةوة بةراسس

رابووردوو مانطي هةشت وةزارةمتان نةبوو و هةيكةلي نةبوو، ضونكة قانوني نةبوو، جةنابتان ئاطادارن، كـة  
قانون بوو، ئَيمة يةكسةر دةستمان كرد و شوَيين خؤمان دؤزيةوة و ضـووينة ئـةو بـةري ئةجنومـةن و داوام     

مودير عامةكان دابنَين، ضونكة مودير عام بةدةست من نية، سوَلتةى من نية كة مودير عـام بَيـنم   كرد كة 
و بةداخةوة من حةز دةكةم مودير عام كة دائةنرَي بة كةفائةت بَي، بةآلم ئَيستاش هينمان هةية كـة وةكـو   

كراتي، بــةآلم هَيشــتا وةزارةتــةكان دابــةش ئــةكرَي، ببــورة بــةآلم ئــةمري واقيعمــان وايــة، بــووين بــة دميــو    
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من داوام كردووة و بةرةمسي نامةم نووسيوة بؤ هـةردوو ال و بـؤ مةكتـةبي سياسيشـيان،       نةختَيكمان ماوة،
بؤ خاترى خوا  يارمةتيم بدةن و هينةكةم بكةن، نةهاتووتةوة تا ئَيستا، ئَيسـتاش مـن لـة رَيطـاي ئَيـوة داوا      

و طلـةيي لـة مـن مةكـةن، ضـونكة منـيش طلـةييم هةيـة          دةكةم كوا مودير عامةكان؟ ئةوة خـةتاي مـن نيـة   
عةيين وةكو خؤتان، برادةران من ئيشم لةسةر كردووة و داوام كردووة ضةند جارَيك وةآلم نةهاتووتةوة بؤ 
من، جا لةبةر ئةوة كة خةَلك طلةيي لة من ئةكات و دةَلَي خؤي بة تةنها لـة وةزارةتةكـةيي و جانتاكةيـةتي    

بليـؤن  10ئـةو  : نكة كةس نية لةوَى بة رةمسي دانرابَي لةطةَل ئَيمة ئـيش بكـات، دةَلـيَ   ئةوة زؤر راستة، ضو
دؤالرة ئايا لةسةر موازةنةى هةرَيمة يان نـا؟، مـن وةآلمـم داوة لةسـةر مقاولةكةيـة و عيالقـةى بـة ئَيمـةوة         

رم درةنط هـاتووى  نية، ئَيمة يةك دؤالر سةرف ناكةين و هةموو جمازةفةكة لةسةر ئةوانة، بةَلَي بةسةر سة
بؤ ثةرلةمان قسةمان لةطـةَل بكـةى، مـن خـراث تَيطةيشـتووم، وام زانـي بةعةكسـةوةية كـة ئيشـتان بـة مـن            
هةبوو بانطم بكةن و يةكسةر دَيم بؤ ئَيرة، لةمـةودوا بةسـةر ضـاو حـةز دةكـةن حةفتـةى جارَيـك دَيـم بـؤ          

طادار ببواناية من ثشتيوانيم زياتر ئـةبوو،  التان، موشكيلةم نية، من حةز دةكةم، ضونكة ئةطةر جةنابتان ئا
من ئةزامن لةوة منيش خةتاي خؤمة، بةآلم داواي ئةو شتانةم كردووة لة رَيطاي وةزارةتةكانةوة و لة رَيطاي 
مةكتةبي سياسي ئةوال و ئةمال، ئةوةم كردووة، بةآلم تا ئَيستا كة طةيشتوونة ئةو مةرحةلةي ئَيمة سوثاس 

كة داواي لَيكردم  كة بَيم بؤ ئَيرة و ئةو شتانةتان بؤ باس بكةم دووبـارة، بـؤ كـادير     بؤ جةنابي كاك عدنان
و ئةو شتانة ئايا ئَيمة ضي ئةكةين؟ تةبعةن ئَيمة شةش مانطة دةستمان ثَيكردووة بة عةقد و شت، هةموو 

يريـان، تةبعـةن   عةقدةكان و مقاولةكان ئيلتيزاميان هةية كة مواتين مةحـةلي بـةكار بَيـنن بـؤ زؤربـةى كاد     
نــاتوانَي هــةموو ئيشــةكة بــة بــةردةوامي بيكــات ئــةبَي ئيكســثاتي خؤشــي بــَيين و مــوةزةيف خؤشــي بــَييَن و   
بةيةكةوة ئيش دةكةن، ئَيمة فةرزمان كردووة كة تةدريب بكةن و بيانبـةن بـؤ تـةدريب و بَينـةوة بـنب بـة       

يان لـَي بكـةم؟ باشـرت حـةل بـؤ ئَيمـة       جيَولؤجيم هةية ئَيسـتا، بـةخوا نـازامن ضـ     8000موزةف، يةعين من 
ببات و لةوَى فَير بنب و بنب بة موةزةف يان مودير يان مـودير   80، 15،  10ئةوةية كة هةر شةريكةيةك 

عامي ئةو شةريكانة بؤ موستةقبةل، ئةوةية تةوجيهي ئَيمة كة ئةو شةريكاتانة يارمةتيمان بـدةن كـة ئـةو    
و يان شت فَير نةبووة، ضونكة مةجالي نةدرابوو بؤ ثَيشةوة كـة بـة   كاديرانةى كة هةمانة كة تةدرييب نةبو

رَيطــاي ئــةو شــةريكانةوة كــة هــاتوون كــة فَيــر بــنب و بةشــدار بــن لــة خزمــةت كردنــي ميللــةتي كوردســتان  
لةمةودوا، ثارةكة ضي بةسةر دَيت؟ ئةوة ثرسيارَيكي زؤر باشة، كـة بـة تايبـةتي باسـي ئـةو ثارةيـة كـة هـي         

ووة باسي ئةوة ناكات، ثرسيارةكة لةسةر ئةوة بوو ئةوةى عَيراق كة نةوت بةرز دةبَيتةوة و خؤمانة وةرطرت
هةزار نية، سَي مليؤنة يان دوو مليؤنـة، بةراسـس    400، مليؤنةك و  54بة سةد دؤالر ئةييترؤشي نةك بة 

نازانَي ئةو ثارةية ضـي   ثرسيارَيكي زؤر خؤشة، منيش طلةييم ئةوةية؟ نازامن، كَي ئةزاني با ثَيم بَلَي، كةس
 115بةسةر دَيت؟ حيصةى ئَيمة ضةندة؟ ئايا بةمشان ئةطرَيتةوة؟  طلةيي من لةسةر ئةوةية ئةَلَي ماددةى 

ئةَلَي ئةبَي بة عةدالـةت تـةوزيع بـَي، شـةِري ئَيمـة ئةوةيـة و شـةري ئَيـوةش ئةوةيـة بةراسـس، ثرسـيارةكة            
وَيين خؤيـةتي  و بـِرؤن بـة دوايـدا، بـِرؤن بـة دواي ئـةو        منئةخيةمةوة بـةردةم جـةنابتان، ئـةو ثرسـيارة شـ     
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ثارةية، ثارةكة حيصـةى خـؤت هةيـة و دةتـةوَي ثرسـياري لـَي بكـة، مـن لةطـةَلتم، زؤر ثرسـيارم كـردووة و            
لـة كؤنرتاكتةكانـدا، كؤنرتاكتـةكان بـة داخـةوة وا ئـيش ناكـات، كؤنرتاكتـةكان،         % 14وةآلمي نةدراوةتةوة، لة 

و عيالقةية بةيين حكومةت و وةزاةرتةكي ئَيمة لةطةَل مقاولةكة كة هاتة سةر ئينتاج و ئيدارةية و عةقدة 
نةوت دؤزرايةوة و نةوت فرؤشرا، ئايا ئَيمة ئةييترؤشني يان حكومـةتى عـرياق يـان بـة يةكـةوة؟ كـة نـةوت        

بؤ بدؤزَيتةوة فرؤشرا بة رةئي من و ئةوةى كة من ئةيزامن لة دةستوور، ئةوة موشتةرةكة ئةبَي ئاليةتَيكي 
ــة      ــةوَى ل ــؤ صــندوقَيكي موشــتةرةك كــة بامســان كــرد ل ــة هــةموو   % 14و بضــَيت ب بؤمــان ئةطةرَيتــةوة و ل

لة بيدايةتةوة وةربطرين و باقيةكةي بنَيرينةوة، وا ئيش % 14نةوتةكةى عَيراق كة ئةفرؤشرَي و ناتوانني 
، لـة هـةمان كـات ئَيمـةش تـةوقوعمان      ناكات، ئةطةر نةوتةكة ئةفرؤشرَي و ئةضَيتة صندوقَيكي موشتةرةك

ئةوةية عرياق وا بكات، ئةويش نةوتةكة لة هةموو شوَينَيك ئةفرؤشرَيت و ئةضـَيتة عـةيين صـندوقةكةوة،    
لةوَيش لة رَيطاي موازةنةوة و لة رَيطاي تةوزيعي عائيدات كة بامسان كرد، قانونَيكت هةبَي كـة حيصـةكةي   

ئايا ئينتاج هةية؟ بةضةند و بؤ كَي؟ ئينتاج نةخَس هةية باسـي ئةكـةم   خؤت ساَل بة ساَل بؤت بطةِرَيتةوة، 
و نةخَس تر بؤ كَية؟ تةبعةن بؤ حكومةتة و بؤ مقاولةكةية حةسةب وةكو عةقدةكة دايناوة، بؤ كةسي تـر  
نيــة، هــةر ئةوةيــة، ثارةكــةش تةبعــةن حيســاب دةكــرَي بــؤ حكومــةت، بــؤ حكومــةتى ئيتيحــادي بــؤ ئــةوةى 

مةش خؤمان لةطةَل ميللةتي عرياق هةمووى، ئايا كؤنرتاكتةكان ثارةي تَيداية؟ بةَلَي تَيدايةتي بةشداربني ئَي
بؤضي تَيدا نية؟ وةلآل باسم كـرد، بةراسـس   : و باسي ئةكةم، لؤكال كؤنرتاكتةر يةعين مقاولي مةحةلي ئةَلَي

ةدةمات دةكـةن مقـاولي خؤمـان    حةز دةكةم تَيدا بَيت، بةاَلم ئةطةر باسي عةقدي خةدةمات هةية، هةية، خ
كةسي بةكار هَينـاوة لَيـرة، لـة رَيطـاي شـةريكات و بةتـةنياش، بـةآلم         400موشكيلة نية ئةوة، وةكو داناغاز 

لةناو عةقدي موشارةكةى ئينتاج ئَيمة ئاليامتان دانـاوة لـة قانونةكـةى خؤمـان، ئـةبَي ئـةو شـةريكة توانـاي         
اري دووةميش لةوانةيـة خـؤم دامنـابَي، مـن ئـةَلَيم ئـةو شـةريكة        هةبَي ئةقل شي مالي كة بةشداربَي و معي

ئةطةر عيالقةى بـة بـراي منـةوة هـةبَي يـان بـة بـراي تـؤة بـَي يـان بـة مـوةزةيف وةزيرَيـك بَيـت يـان بـراي                 
وةزيرَيـك بَيــت مــن نــاتوامن تـةعامولي لةطةَلــدا بكــةم، شــةفاف نيــة ئـةوة، ئَيمــة زؤر شــةريكةمان هةيــة لــة    

قةى هةية، لةبةر ئةوة بة داخةوة تا وةكو ئاليـةتي بـؤ دانـةنَيي، خةتـةرة شـةريكة بَينيتـة       كوردستان، عيال
خـراث ئيشـت كـردووة، نةوتةكـةت داوة بـة شـةريكةى       : ناوةوة، ضونكة دوايـي بـةلزةبت ئـةوة دةكـات، ئـةَليَ     

ئةطــةر بــؤ  خــؤت، ئــةبَي بــة عةرقةلــة ، لةبــةر ئــةوة، ئَيمــة بــة ثــاكي ئيشــمان كــردووة و ئاليــةمتان دانــاوة،  
موستةقبةل مـةجال بـوو كـة شـةريكةى مةحـةلي بةشـدار بـَي بةسـةر سـةرمان بـا بـَي و ئَيمـةش ثشـتطريي              
دةكةين، بةآلم تا ئَيستا لة هيض عةقدَيك دامان نةناوة، مةترسيمان ئةوة بووة نةوةك ئيتيهامان بكةن كـةوا  

ارةبــاي هــةولَير و كؤرومــؤر بــؤ غــاز  شــةفافيةمتان نــةبووة، هــةر لةبــةر ئــةوة دانــةنراوة، ئــةَلَي ثــرؤذةى ك  
شـوَينَيكي نزيـك نيـة، بةراسـس ئـةوة زؤر باسـي كــراوة، بـةآلم ئةوةنـدة غـاز نيـة نزيكـة بةشـي مةنتيقــةى             
كارةبايةكة بكات، لة مةنتيقـةى كـةركووك هةيـة، بـةآلم كـةركووك مةنتيقـةى موتةنازيعـة، ئَيمـة نـاتوانني          

نينة ئَيرة، كؤرومؤر ثالنـي هـةبوو ئةوةنـدة نـة وت و غـازي      بضني بة كةييتي خؤمان نةوت دةركةين و بيهَي
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تَيداية كة ئةتوانني بيهَينني بؤ ناوضةى خةبات و بؤ بازيانيش، بؤ ضةمضةماَل، ئةَلَي ، ئايـا ضـي كـراوة بـؤ     
مةصيتاي خةبات؟ وةآلمم دايةوة، ضيمان كردووة لةسةر مةعادن؟ بةخوا نةختَيك مةسح و شتمان كـردووة،  

شمان لةسةر نةكردووة هَيشتا، خةريكني ئَيستا ياسايةك كة مسوةدةكة بنووسني و بيهَيـنني بـؤ   بةآلم زؤر ئي
جةنابتان و بِرياري لةسةر  بدةن، ضونكة ياسامان هةية كة تةنزميي بكات كة ضؤن تةعامول بكةين لةطـةَل  

 هةيـة لـة ديبةطـة    بري 300شةريكاتي خارجيي و كة ضؤن لةو نيتاقة ئَيمة ئيش بكةين؟ ثرسيارَيك كرا كة 
بريمـان هةيـة بةراسـس، نـازامن دوومشـان       300و نازامن شوَينَيكي وا بؤ بةكاري ناهَينن؟ من ئاطادار نيم كة 

هةية يان نا؟ مـن بـةوة تَيطةيشـتبووم، بـةكاري نـاهَينني، ضـونكة ئينتـاجي نيـة و ئينتـاجيي نيـة، ضـونكة            
شــكيلةكةمان لةطــةَل بةغــدا لةســةر داهاتــة يــان  لةوانــة مةســحي تــةواو نــةبووة و فــةحص نــةبووة، ئايــا مو 

دةســةآلتة؟ بةراســس لةســةر دةســةآلتة زؤربــةى، دةســتوورية و دةســةآلتة، داهــات موشــكيلة هةيــة، ضــونكة   
قانونت نية و بة موازةنة ثارةكةت دةداتَي، لةبةر ئةوة هةموو ثارةكة نازاني ضية؟ بةآلم ئةطةر قـانوني بـؤ   

كــة حــةل بــيَب، ئــةو نةوتــة كــة ئــةدزرَي لــة كوردســتان، يــان لــة دةرةوةي   دانــني مــن تــةوةقوع ئةكــةم ئةوة
كوردستان دَيت؟ من ئاطـادار نـيم هـيض نـةوت بـدزرَي لـةو مةنتيقانـةي كـة ئَيمـة كةشـيتمان كـردووة و مـن             
موتةئةكيدم كة هيض نية، بةآلم لة دةرةوةى كوردستان لـة هـةموو عـرياق نـةوت ئـةدزرَي و قسـمَيكي خـؤي        

دستان، من موةزةف نيم كة مةسئومل و كة ئيشراف بكةم لةسةر ئةوانة، وةزاراتي ترمان هةية، دَيتة ناو كور
بةآلم بةراسس يةك شت بووة، ضونكة ئينتاجَيكي كةممان هةية، قيتاعي مةحةلي لة فةحصي نةوتةكان كة 

ــةو قاضاغضــيانةى كــة ئــةهاتن ئَيســتا كــةم بووينــةوة      ، ضــونكة كردوومانــة، مــن كــة بــةوة تَيطةيشــتووم، ئ
مونافسيان هةية مةحةلي، حكومةت مةجالي داوة كة نةوتي خؤي دةرضَي بـؤ ئةوانـةى كـة ثَيويسـتيان ثـَي      
هةية، بةَلَي ثارةكة زؤر نية كة ئةييترؤشي، بةآلم باشرتة لةوةى كة قاضاغضيةك بَيتة وآلتةكةتةوة، يارمةتي 

هيضـي بةسـةر نايـةت ثـارةى حكومةتـة، هـي       داوة كة ئةوة كةم كاتةوة، ثارةكةشي بةسةرة لة كؤنرتاكتةكان 
حكومةتــة باســي ئةكــةين كــة هاتينــة ســةر ثــارة دواي ئــةو ثرســيارانة، شــةريكاتي طــةورة بــَين ثشــتطريميان 
لَيدةكةن، ئةوة زؤر راستة من لةطةَل ئةوةم، بةآلم شةريكاتي طةورةش هاتوون، هيندميان هـاتووة، ثشـتطريي   

شتطريي كؤرميان هةية، ئةوة وآلتَيكي زؤر بةرزة و بةشداريش بووة لة هيندمان هةية، كؤرميان بؤ هاتووة، ث
تةحريري عَيراق بؤمان، شةريكاتي ئةمريكي لَيرةن، بةآلم كؤرةكاني هـةموويان نيـة، بـةآلم ئةطـةر ضـووية      
شةريكةية زؤر طةورة و عيمالقةكة مةعناي ئةوة نية حكومةتةكـةى دَيـت لةطةَليـدا، ئـةوة ثشـتطريي ئَيمـة       

و ئايا سياسـةتةكةى ئَيمـة لةطـةَل شـةريكاتي وآلتـاني طـةورةش كردوومانـة؟ بـةَلَي ئـةوة راسـتة، ئايـا             راستة
ضووين بة دواي وآلتاندا كة تةوازوني نية و هيض موساعةدةي ئَيمة ناكات؟ نـةخَير شـس وامـان نـةكردووة،     

موناسـيبة بـؤ ئـةو عةقـدة؟      ئةوة شتَيكة تةئكيدي دةكةين لة لَيذنةكة، هةموو جـارَي، ئايـا ئـةو شـةريكةية    
 80ئةوةش موشكيلةيةكة بامسـان كـردووة زؤر جـار، ضـةند عةقـد و ضـؤن كـراوة، بامسـان كـرد تةقريبـةن           

باسـم  % 70عةقدة، ضؤن كراوة؟ بة ميتاوةزات و بة قانون و بة منوونةى كؤنرتاكتةكـة كـة بامسـان كـرد، لـة      
 35و  72هةبوو و  70دة كؤنةكان باسم كرد، درابوو باسم كرد تةقريبةن لة عةق% 70نية، % 70كرد، لة 



 331 

ــرد، جــةنابتان         ــةن ميتاوةزامتــان ك ــردووة، تةبع ــة المــان ب ــةوةى ك ــردووة، باســي ئ ــة المــان ب ــة، ئَيم و ئةوان
حـةقي خؤتـة موراجةعـةى عةقـدة كؤنـةكان      : سيالحَيكي طةورةتان دا بة من ئـةويش قانونـة، قـانون ئـةَليَ    

يالح، وةرة دانيشــة مقــاول عةقدةكــةت دةســتووري نيــة و ئــةبَي  بكةيتــةوة، مــن ئــةوةم بــةكار هَينــا كــة ســ  
ميتاوةزات بكةينةوة تا بطوجنَي لةطةَل ئةوة يان خواحافيز، نةتيجةكةي مقاول حيسابي خؤي ئةكات، ئةطـةر  
قانوني نةبَي ناتوانَي دييتاع لةسةر خؤي بكات، هاتةوة وتـي تةسـليم ئـةمب، ضـيم ئـةدةيَس؟ ومت تـةعامولت       

ن وةكو مقاولةكاني تازة، بةو شَيوةية كة هاتووتة خوارةوة نةك ضـووين و تـةعويزي ئـةدةييَن    لةطةَل ئةكةي
ــة         ــة ب ــةعويز و داومان ــَي ت ــة ب ــةوة ب ــةوة و بردوومان ــةم كردؤت ــة مةنتيقةكــةمشان ك ــةدةييَن، ك ــارةي ئ و ث

تريشـدا،  شةريكةيةكي تر بؤ ئةوةى مستةواي ئينتاجةكة و ئيستيكشاف بـةرز بكةينـةوة لةطـةَل شـةريكاتي     
ئايا مةسحي تةواومان هةية؟ نا بةداخةوة هيض مةسحمان نية، لةبةر ئـةوة خـةريكي ئةوةينـة ئَيمـة، بـةآلم      

شـةريكة بَينـَين ئـةوة     30يـان   80ئةطةر مةسح يةك شةريكة بَينَين مةسح بكةين، دة ساَلي ئةوَى، ئةطـةر  
ان ثَيكـرد و مةسـحةكة بكـرَي و مةسـحي     ساَلَيك ، دوو ساَلي ئـةوَى، ئـةوة بـةو شـَيوةية كـة ئَيمـة عةجةلـةم       

جيَولؤجي و مةعايةنةى سايزي ئةكةين و نةتيجةى ئةوة روقعةى ئيستيكشايف بدؤزَيتةوة و نةتيجةى ئةوة 
حةفر بكةين و نةوت كةشف ئةبَي يان غاز كةشف ئةبَي و ئيدارةى ئةكةى و ثـالن ئةكـةى بـؤ موسـتةقبةل     

يةعين كةمرت لةوة ناتوانني بيكةين، ثرسيارَيك كرا كـة جـةنابي   ئةوة ثرؤسةية هةمووي ثَينج ساَلي ئةوَى، 
كة عةقدةكاني ئَيمة قانوني نني، ثرسيارةكة ئةوة بوو كة ئايا ميتاوةزاتي :وةزيري نةوت لة بةغدا وتوويةتي

مانطي رابووردوو كة لةوَي بووين ض برياردرا لةوَى؟ بةراسس ئَيمة ضووينةوة و نةخَس موناقةشـةمان كـرد   
دوو كؤبوونةوةدا موناقةشةي ئةو شتانة كرا، من ئةوةى كة تَيطةيشتم ئةو بة كةييتي خؤي قسة ئـةكات،  لة 

بةناوى حكومةتةوة قسة ناكات، بةآلم حوريةتي خؤيةتي و رةئي خؤيةتي، موشكيلةم نية من لةسةر ئـةوة،  
َي بـوو و لةطـةَلمان وحممـد    بةآلم يةك ئيتييتاقمان كرد، كة لةمةوال ئَيمة تةصرتات نادةين، كاك عيماد لةو

ئيحسان لة تةنيشتمةوة بوو، ئَيمة ثَينج ئةندام بووين لة كوردستان دانيشـتبووين لـة لَيذنـة بةيةكـةوة بـة      
داخةوة دواي كؤبوونةوةكة ضوو وئةو تةصرتةى داوة، من ضي لةسةر بَلَيم؟ ئَيمة بِريارمـان دا بـؤ ئـةوةى    

كةين، با تةصرتات نةدةين، هةموو كةسَي وتي وةلآل باشة، رؤذي جةوةكة موالئيم بَي و كؤبوونةوة تةواو ب
دوايي ئةو تةصرتة درا، رؤذي دواي ئةوةش قانونة كؤنةكة نَينراوة بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوةى ئةوة تَيكبدات، 
ضونكة ئةيانزانَي ميتاوةزاتةكةى ئَيمة جيدية و ئةمانةوَى قـانون بـَي و باسـي دةسـتوورمان كـرد، كـة باسـي        

وور ئةكةى ئةترسَي و را ئةكات و ئةيةوَى تَيكي بدات، ئةوةية مةسةلةكة و ئةمري واقيع ئـةوة بـوو و   دةست
بةو شَيوةية كؤبوونةوةكةمان تةواو بوو ئةو رؤذة، باسـي كـادري خؤمـان لةطـةَل شـةريكةكان، ئَيمـة بامسـان        

كـَي عةقـدة كؤنـةكاني ئيمـزا      كرد، فةرزمان كردووة ئةو شةريكانةى كة بةكاري دَينن تةدريبيان ثَي بكـةن، 
، قسمَيك لـة سـلَيماني بـوو يـةكَيك لـة عةقـدةكان لـة هـةولَير بـوو و           8003كردووة؟ ئةوة ئةطةرَيتةوة بؤ 

ئةوانة كة مةسئول بوون ئةو وةختة كة ئيمزايان كردووة، طلةييان لَي مةكةن ئةو وةختةى كـة كردوويانـة   
وةختـة، كوردسـتان وآلتَيكـي تـر بـووة ئـةو وةختـة، دوو         كردوويانة، مـن باسـم كـرد شـارةزايي نـةبووة ئـةو      



 338 

ئيدارةت هةبوو، شارةزايي نةوت زؤر كةم بوو يان نةبوو، موجازةفة زؤر بوو بؤ شةريكات كة بَين بؤ ئَيـرة،  
لةبةر ئةوةى شةريكاتي ئةوانةى كة هاتوون دواي قانونةكةمان ئةوانة موستةعيد نةبوون كة بَين بؤ ئَيرة، 

لـة ناحيـةى سياسـيةوة كـة هـاتن بـؤ ئـةوةى تـةعامول لةطـةَل ئـةوة بكـةن، مـن ئـةزامن بـؤ                ئةوةى كة هـات 
كردوومانة؟ بةآلم كة بوو بة ئةمري واقيع و ئَيستا وةزعمان باش بوو، دةستوورمان هةية و قانومنان هةيـة  

ادة بـوون كـة   بةكارمان هَينا و ضووينةوة بؤ اليان بؤ خاتري خوا با دانيشـني تةعـديلي بكـةين، هـةموو ئامـ     
وةكو باسم كرد تةعديل كراوة، ئةطةر شةريكةكةش تواناي كةم بوو، فةرزمان كرد كة مقاولَيكي تـر لةطـةَل   
خؤي بَييَن بؤ ئةوةى مستةواي هةردووكيان بةيةكةوة بةرز بَيتةوة و تواناي هةبَي كة عةقدةكة بة تةواوي 

كـة  ( ر ام ذلا   ) يف كراوة، بةراسـس وةكـو ئـةَلَين   ئيش بكات،  ئةوة قبوَل كراوة و ئةوةش كة كراوة بة شةفا
عةقدةكة كةم بوويتةوة و بةشـي كـةم بوويتـةوة مةنتيقةكـة كـةم بوويتـةوة دواى ئـةوةش بؤينـةمسان داوا         
كــردووة كــة ثَيشــرت بؤينةســيان نــةبووة، ئَيمــة بــة عةدالــةت ئيشــمان كــردووة، بــةآلم بــة تونــديش، ضــونكة  

وا لةطـةَل شـةريكةكان ئـيش بكـةين، ضـونكة لةطـةَل يـةكرتي قسـة         ويستوومانة عةيين شـت و عـةيين مسـتة   
ئةكةن، حةز ئةكةن كة بزانن تةعموليان بة شةفافيةت لةطةَل كراوة ئةوانيش، ئايا تةعويز كراوة لة زاخؤ؟ 
عةيين ثرسيار كراوة و لة شوَينةكاني تريش، من نازامن لة زاخؤ بةَلزةبت؟ بةآلم ئةوةى كة مةفروزة بدرَي 

مقـاول كةمومتةلـةكاتي خـةَلك بـةكار بـَييَن و كـَي بِريـار ئـةدا؟ حكومـةت بِريـار ئـةدا قيمـةتى ئــةو             ئةطـةر  
تــةعويزة ضــية و مقاولةكــة ئــةبَي بيــدات، مقــاول ئــةتوانَي موناقةشــة بكــات، بــةآلم ئاخريةكــةى بــة دةســت  

تان بَي قانون ئاليـةي  حكومةتة و حكومةت ئةبَي بِريار بدات و ئةوةش لة قانونةكة دامانناوة، ئةطةر لة بري
ئايـا حكومـةتى عَيـراق ئـةتوانَي كؤنرتؤليـان بكـات؟ وةلـآل        : بؤ داناوة، لة حةقلةكان كـة كةشـف ئـةبن، دةَلـيَ    

ئةطةر حةقلةكة لة هةولَير بَي ضؤن؟ نة دةستووري حـةقي هةيـة و نـة لـة هـيض شـوَينيكي تـر، ئةطـةر بـة          
رياقة تةواو بووين، ئَيمة لة عرياقَيكي تـازة و فيدراَليـة،   شَيوةيةكي تر ئةَلَي هوجوم ئةكات ئةوة ئَيمة لةو ع

ئيتيحادية و كة نةوت ئةدؤزينةوة، ئيدارةى ئةكةين و ئيدارةكة موشتةرةكة لةطـةَل ئَيمـة و مقاولةكـة، كـة     
نةوتةكة دةرضوو ئةفرؤشـرَي و حيصـةى حكومـةت ئةضـَي بـؤ حيسـابَيكي ئيتيحـادي و ئَيمـة بةشـدارين و          

ةشدارة، موشكيلةى تَيدا نية، موشكيلةكة لةطةَل سـوَلتةية، دةسـةآلت بةدةسـت كَييـة؟     حكومةتى عرياقيش ب
ثارةكة ضي بةسةر دَيت؟ كةي دةسس ثَيكراوة؟ با من باسي : هةر ئةوةية موشكيلةكة، زاخؤ و تةقتةق ئةَلَي

من ئاطـادارم   ئةوةتان بؤ بكةم نةختَيك، لة زاخؤ و تةقتةق نةختَيك ئينتامجان هةية، قيتاعي مةحةلي كة
هــيض نــةوت دةرناضــَي بــؤ دةرةوةى كوردســتان بــؤ فرؤشــنت، باســم كــرد كــة ضــؤن مةنتيقةكــة ئيســتييتادةى 
لَيكـردووة و ضــؤن قاضاغضــيةكان كــةم بوويتــةوة، نةوتةكــة بـة شــةفافيةت ئةفرؤشــرَي بــةو مقاوالنــةى كــة   

ا و ئيشــي ثــَي ئــةكا، ئَيمــة ثَيويســتيان ثــَي هةيــة، كــة بــةكاري ئــةهَينن، مةعمــةليان هةيــة و نةوتةكــة ئــةب 
تةقييمان كردووة ئايا بؤ خؤي ئةبَي يان ئةيباتة دةرةوة؟ ئةوانةى كة ئَيمـة تـةعموملان لةطـةَليان هةيـة لـة      

و تةقتــةق، ئَيمــة ئــةزانني كــة شــةفافيةتي تَيدايــة لــة ناحيــةى ثارةكــةش و لــة ناحيــةى      DNOرَيطــاي 
وَية، ثارةكةشي مةسةلةن مقاول حيصةى خؤي هةية فرؤشتنةكة، ضونكة هينة ميتةر و موةزةيف خؤمان لة
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و، مقاولي حكومةت دَيتة حيسابي حكومةت كة بؤي كراوةتةوة و دستكاري نةكراوة و مةوازةنـةش نـاتوانَي   
بةكاري بَيين كة باسم كرد ، رؤذ هةية دادةنيشني لةطةَل بةغدا و تةسـليمي ئةكـةين، ئايـا ثارةكـة ضـةندة؟      

اتريش نية، دةش نية بةخوا ثَينجيش نية، زؤر كةمة، ئَيمة تةقريبةن مانط و مليؤن و زي 10_5زؤر نية 
بـةرميلي دةركـردووة دوو، سـَي     500نيوَيك لةمةو ثَيش دةستمان ثَيكردووة، ئـةوة تةقريبـةن لـة تةقتـةق     

بةرميلة نةك هةموو موستةمرية، بةآلم لة زةماني كؤنـدا ضـييان ئـةكرد،     7000يان  dno 5000جار، لة 
ي نــةوتي ئــةكرد، ئــةو نــةوت فــةحس كردنــة، ئةيانســووتاند، ئَيمــة ضــونكة نــةوت ئةوةنــدة طرانــة،   فةحســ

فةرزمان كردووة لة مقاولةكة كؤي بكاتةوة و بيبات لة بازاِر بييترؤشَيت، بةضةند ئةييترؤشَي؟ ماكسيمام كة 
نيــة،  20و  40وة دؤالرة بـؤ هــةر بـةرميلَيك، بةداخـة    30ئـةتوانَي وةريبـةطرَيت،  لـة معــةدةل تةقريبـةن     

ئةطةر بتوانَي تةصديري بكةى ئةتواني، ئةطةر قيتاعي خاص ناتوانَي ئةوةندة بكِرَيـت، بيسـووتَييَن باشـرتة    
يان وةكو بييترؤشَيت؟ وةلآل تةبعةن بييترؤشيت باشرتة، من بةتةنيا نةبووم و دييتـاعم لةسـةر كـراوة و زؤر    

طرتووم، زؤر سـوثاس، جـار وبـار يـةعين ئيحـراج      سوثاستان دةكةم، قةصدم ئةو نةبووة كـة كـةس ثشـس نـة    
بووم كة دييتاعم زؤر لةسةر نةبووة، شةريكاتي كوردستان ضي بةسةر هات؟ ئةوة ثرسيارَيكي زؤر باشة، ئةو 
شةريكاتانة هَيشتا ئيدارةى بؤ دانةنراوة هةر لةبـةر عـةيين سـةبةب كةوةزارةتةكـةى مـن مـودير عـامي بـؤ         

ةوا ليستةكة كَي بَي بؤ ئةوةى بينَين بؤ الى جـةنابتان و بِريـاري لةسـةر بـدةن،     دانةنراوة،  بِريار نةدراوة ك
ضونكة ئةوة بةدةست من نية، ئةطةر لة بريتانة شةريكاتةكان جيامان كردةوة لة وةزارةت، ئَيمة ئيشـرافمان  

ئاشـكرا بكـات    هةية لةسةريان، بةآلم ئيدارةى ئةوان بة دةست ئَيمة نية، مةجليس وزرْا  ئةبَي ئةندامةكاني
و بَي بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوةى موصادةقةى لةسةر بكرَي، ئـةوة بةدةسـت مـن نيـة، مـن حـةز دةكـةم بـيَب بـة          
زووترين كات، بؤضي ياساي وةزارةت تةتبيق نةكراوة؟ باسم كرد، بضووك كردنةوةى مةنتيقـةى عةقـدةكان   

ئـةتوانَي بـِروات؟ تةبعـةن ئـةتوانَي بـروات      ئايا تةعويزمان داوة؟ باسم كرد نا، ئايا ئةطةر مقاولَيكـت هـةبَي   
ــة        ــارةى ســةرف كــردووة و موجازةفــةى كــردووة، لةوانةي ــك خــؤي ث ــِروات جارَي ــةبَي ب ــة، ئ ئيلتيزامــي هةي
مةعلوماتةكةى داوة بة ئَيمة، ئةطةر نـةتوانَي ئيشـةكة تـةواو بكـات و بـِروات، ئيلتيزامـي هةيـة لةسـةرمان،         

انني ئةو مةنتيقةية وةربطرينةوة و بيـدةين بـة مقـاولَيكي تـر، ضـونكة      بةآلم ئةطةر ئةوة بِروات ئَيمة ئةتو
ئةو حةقي نامينَيت ئةطةر وا بكات، مونافةسة كراوة؟ بةَلَي كراوة، ئةوةى مةعادنيش باسم كرد خـةريكني،  
بةآلم ئةوة ئيشي زؤري لةسةر نةكراوة، ضونكة قانوني نية ئةويش، ئايا خةَلكي ناوةخؤ بةشـدارن؟ وةآلمـم   

موزةيف هةية و شةريكاتي تر دةستيان ثَيكردووة بـؤ تـةدريب كـردن،     400يةوة و ومت دانا غاز مةسةلةن دا
جياوازي بةيين ئَيمة و قانوني عَيراق باسم كرد، بةراسس شتَيكي دةستوورية و دةسةآلتة و هةر ئةوةندةية 

نةبَي، ئةتوانني حةلي بكةين بـا  جياوازيةكة، ناتوانني حةلي بكةين بة بَي ئةوةى هةردووكي بة دةستووري 
تةنازول بكةين لة حقوقي خؤمان، ئـةو تةنازولـة لـة دةسـت جةنابتانـة و لـة دةسـت مـن نيـة، لـة ناوضـةى            
كيتري ئايا عةقدمان داوة بةكةس؟ من ئاطـادار نـيم و لـة ناوضـةى كيتـري عةقـد نـةكراوة، ئايـا لـة ناحيـةى           

َلَي دةسـس ثَيكـراوة و ئـةوة خـةريكي ئةوةينـة ئَيسـتا،       تةكنةلؤجي و تةدريب و ئةوانة دةسس ثَيكـراوة؟ بـة  
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سكؤلؤ شيتمان هةية تةقريبةن لـة كةنـةدا، لـة ناوضـةى سـلَيماني ضـوون بـؤ ئـةوَى          10تةدريب تةقريبةن 
لةطةَل شةريكةيكدا و ئةواني تريش خةريكي بةردةوامي ئةوةن، و تةكنـةلؤجياي تـريش نـةختَيك ثارةمـان     

ئةوةى تةكنةلؤجي ئةهَييَن بؤ كوردستان، بؤ وةزارةتةكةى ئَيمـة، بـؤ شـةريكاتى    داناوة لة عةقدةكة ئةوةية 
نةوت، بؤ ئةوةى كةواديرةكامنان مستةوايان بةرز بَيتةوة، من باسي هاردوَير و سـوفت وَيـر و كومثَيوتـةر و    

ةقمانـة كـة   ئةو شتانة ئةكةم، ئايا ئَيكسثؤرت ضؤن ئةبَيت؟ ئَيكسثؤرت ئَيمة عرياقـني و وآلتـي خؤمانـة و ح   
نةوت دةرضَي، ضي بةسةر ثارةكة دَيت، باسم كرد كة ئةضَي بؤ صندوقَيكي موشـتةرةك، حكومـةتى عَيـراق    

باسـي   115ئةتوانَي بةكاري بَييَن، بةآلم شةرتي لةسةرة ئـةبَي تـةوزيعي بكـات بـة عةدالـةت وةكـو مـاددةى        
ووة، ئةو مقاولة كؤنةكان كـة عةقـديان   كردووة، ئايا مقاولي داخيليم البردووة؟ من نةمووت كة مقاومل هةب

هةبوو و نةئةطوجنا لةطةَل قـانون و دةسـتوور، ئةوانـةمان طؤِريـوةو تةعـديلمان كـردووة، بـِروا ناكـةم باسـي          
مقاولي داخيليم كردبَي، مقـاولي داخيلـي هةيـة لـة خـةدةمات و ئةوانـة، ئَيمـة داينـانَين، شـةريكات خؤيـان           

دَيكي موئةقةتيان ئةداتَي تةواو بـَي و ئـةِروا، بؤضـي ئةوةنـدة بلـؤكن بـؤ       خةدةمات بةكاريان ئةهَييَن و عةق
قسمَيكيان طةورة و بؤ قسمَيكيان بضووكن؟ ئةوة شتَيكي فةنية تؤ ئةطـةر سـةيري سـةآلحةددين بكـةى ئـةو      
شــاخة بضــووكة، ئــةوة ثَيــي ئــةَلَين مةنتيقــةى روقعــة، ضــونكة كــة ئــةيبيين وةكــو مةنتيقةيةكــة، ئةضــيتة  

ئةوة مةنتيقةية، يةعين شتَيكي عيلمي و جيؤلؤجية، ئةوة سـةبةبةكةيةتي، سـةبةبي تـر نيـة،      ضةمضةماَل
، سـةبةبة جةوهةريةكـةي ئةوةيـة كـة تةقـديري      500كم مورةبةعة و قسمَيك هةية  8000قسمَيك هةية 

ة يـان  مةنتيقةى ئيستيكشافيةكةى ئةكةى، ئايا ئةو مةنتيقةية لة خوارةوة ئةطةر نةوت هةبَي بة يةكةوةيـ 
جيا جياية؟ ئةطةر بة جيا جياية ئَيمة حةز ئةكـةين بيكـةين بـة بلـؤكي ئيـزايف هـةتا مقـاولي ئيـزايف بَيتـة          
ئةوَيوة، جا تةقديراتي ئَيمة تةقديراتي جيولَؤجية لة ناحيةى موةزةفةكان كة هةمانة تةقديراتي ئـةوةيان  

بــة روقعــة و ئــةو شــتانة يــان بــة   كــردووة حكومــةتى عرياقــيش ئــةو شــتانةى كــردووة ثَيشــرت، بــةآلم نــةك 
شَيوةيةكي عام، ئَيمة بةو شَيوةية مةنتيقةى عةقدةكامنان داناوة كـة كردوومانـة بـة بلـؤك،  ئايـا هةنـد لـة        
دةرةوةية؟ من ئاطادار نيمة هةند لة دةرةوةية و، ئَيمة بؤ ئاطاداريتان هةرضي عةقدَي كة كردوومانـة ئـةَلَي   

ة بيطـؤِرين ئةطـةر نـةطوجنَي لةطـةَل دةسـتووري عـرياق، ئةطـةر ئَيمـة         ئةطةر شكي لةسـةر بـَي حـةقمان هةيـ    
غةَلةتَيكمان كردووة؟ من داواي لَيبوردن دةكةم هةر لة موقةدميةوة ئةطةر يةك عةقد هةبَي، ئةطةر كةشف 
بوو لة دةرةوةى حدودى كوردستانة ئةوة من دَيم بؤ التان و خؤم تةعديلي دةكةم، من ئاطاداريشم جـةنابي  

مةســعوديش دوو، ســَي جــار ئــةوةى وتــووة، ئَيمــة بــة دواي هــيض نــني، بــة دواي ئــةوةين كــة ئــةوةي      كــاك 
هيوادارين تةعديل بـَي و ئـةو شـتةش ئـةبَي      170صةالحيةتي خؤمانة بةكاري بَينَين، بةم زووانة ماددةى 

 و تةسـليمي  بة ئةمري واقيع، ضيمان هةية و ضيمان نيـة و ئةطـةر قسـمَيك لةدةرةوةيـة وازي لـَي ئـةهَينني      
لـة مةنتيقـةى كؤرمـؤر كةشـف كـراوة؟       pscئةكةين، بةآلم من ئاطادار نيم كة شس وا هةية، ئةَلَي بـؤ ضـي   

psc    مان نية ئَيمة هةر عةقدي خةدةماتة، ثرسيارَيكي جوان و عةقـدي خةدةماتـة، بؤضـي dno   ئةوةنـدة
و % 11وو، كة باسم كـرد بوويتـة لـة    ب% 80رحبي هةية؟ وا بزامن ثرسيارةكة ئةوة بوو كة رحبة كؤنةكة لة 
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، رحبي زؤرتر نية لة مقاولةكاني تر هةر عةيين شتة، يـةك مليـار دؤالر لـة مةصـيتاي عَيـراق ضـي       % 18لة 
بةسةر هات؟ من ئاطادار نيم لةوة، يةك مليار دؤالر عَيراق باسي ئـةوةى كـرد كـة بَيتـة كؤيـة، ئـةوة لةسـةر        

مواصةفاتي كراوة و نة ئيتييتاق كراةو بـؤ هـيض شـةريكةيةك، ثَيـنج     وةرةقة بوو و نةضووة بؤ وَيندةر و نة 
ساَلي تر لةوانةية ببَيتة مةصـيتا،   80ساَلي تر ئةضَي بؤ عةقد،  15ساَلة هةر باسي ئةكةن ، ئةطةر بوةسَس 

هةر باسي ئةوة ئةكةن، ئَيمة عةقدي هينمان نةديوة و نة مقاوةلة كراوة و نة ميتاوةزات كراوة و نـة عةقـد   
ية، ئةوة هةموو باسيان كرد، بةآلم لة ناحيةى عةمةلي هيض نةكراوة، جا لةبـةر ئـةوة هـةر فيكرةيةكـة،     هة

بةَلَي مةنتيقةيةكيان دانابوو بؤي، هةر ئةوة بوو و لةوة زياتر هيضي تر نةكراوة، بةآلم ئةوة مةنتيقةيـة و  
ا؟ حـةتا ديزاينةكـةمشان نـةديوة    ئةضَيتة ئةوَي و نةخَس تةعديالتي كردووة، بـةآلم ناحيـةى مةصـيتاكة كـو    

ئَيمة، ئايا ئيدارة هةية بـؤ ثارةكـان؟ تةبعـةن ئيـدارة هةيـة، ئيـدارة وةزارةتـي ماليةيـة، بةدةسـت ئةوانـة و           
عيالقةى بة ئَيمةوة نية، وةزاةرتي ئَيمة تةعامول بة ثارة ناكات، دةسةاَلتي ئَيمة نية، برادةرَيك ئيقترياحي 

ــةالي    ــؤ بةغــدا ل ــؤ نامــة ب ــة اليــةن     كــرد ب جةنابتــةوة، وةلــآل فيكرةيــةكي خــراث نيــة، ئةطــةر نامةيــةك ل
ثةرلةمانــةوة دةربضــَي و دييتــاع لــة دةســتوورى عَيــراق بكــات، دييتــاع لــة ياســاي هــيين كوردســتان بكــات كــة   
ياسايةكة دةستووري عرياقية، دييتاع بكات كة ئةوةى كردوومانة دةستوورية و ئةبَي تةعامول بكرَي و قبوَل 

دةستوورية، ئةطةر تةجاوزى دةستووري كردووة؟ ئَيمة ئامـادةين دةعمـي نـوَيش لةسـةري بـَي كـة       بكرَي كة 
تةعديل بكرَي موشكيلةمان نية، داواش لة ثةرلةمان بكات كة مـةجال نـةدات بـة ئةوانـةى كـة ئةضـن ياسـا        

ةفافيةتةوة ئةبةنة بةردةميان كة هَيشـتا ميتـاوةزاتي لةسـةرة و موافةقـةتي لةسـةر نـةكراوة، كـة بـةناوى شـ         
داوايان لَيبكةن و مسئوليةتي ئةوانيشة كة ئيحتريامي دةستوور بكةن وةكو ئَيوة ئيحتريامـي دةكـةن، ئةطـةر    
ئةوان بَينة سةر ئةو قةناعةتةي كة مـةجال نـةدةن بـة ئةوانـةى كـة دذي دةسـتوورن و ئةوانـةى دةسـتوور         

هائيـةوة، وةلـآل فيكرةيـةكي جوانـة، بـةآلم      تَيك دةدةن لة ناحيةى قانونةوة، لةوانةية بطةينة مةرحةلـةي ني 
ــان و         ــات و مةصــاَلحي خؤم ــة دةســتوور بك ــاع ل ــة و دييت ــةوة زؤر بةقوةت ــةناوى ثةرلةمان ــري ب ــةر بينَي ئةط
تةوجيهي ئةوان كةن كة بة دةستووري ئيش بكةن و بيكة بة ريسالة مةفتوحة، بينَيرن هةتا بآلويبكاتةوة، 

َي موناقةشةكة لةسةر ضية؟ ئةوة فيكرةيةكي زؤر جوانة و من ئـةَلَيم  هةتا هةموو ميللةتي عَيراق ئاطادار ب
باشة، بةآلم كةييتي جةنابتانة تةبعةن، ئةو دةعمي مةنتيقةى عةقد و ئةوانة ئايـا هةيـة؟ تةبعـةن هةيـة و     
ئيقتيباستان بؤ دةكةم دوايي، ئَيستا هاتيمة نيهايةتي وةآلمةكان، ضيمان كردووة بؤ سووتةمةني و كارةبـا و  
ئةوانة؟ بةراسس بؤ ئاطاداريتان سووتةمةنى بؤ موحافةزاتةكانة و هَيشتا الي ئَيمة نية، لـة وةزارةتـي ئَيمـة    
نية، ضونكة ناوى نةوتة مةعناي نية الي منة، هَيشتا سووتةمةني بةدةست ئَيمـة نيـة، ضـيمان كـردووة بـؤ      

َل شـةريكاتي كـؤري و ئةوانـة ميتـاوةزات     كارةبا؟ ئَيمة دةعمي كارةبامان كردووة ئَيستا بةردةوامني كـة لةطـة  
كراوة كة موشكيلةى كارةبا بة تايبةتي و ئاو و ئةوانة حةل بكةين، ئَيمة نةوتى خؤمان و غازى خؤمان كـة  
ئةيدؤزينــةوة بــةكاري بَينــَين بــؤ ئــةو شــتانة، مةصيتاكةشــم بــاس كــرد كــة ســَي، ضــوار مةصــيتامان دةســت    

كـة   pscاَلي تـر ئـةوةش موشـكيلةكةمان بـؤ حـةل ئـةكات، ئـةو        ثَيكردووة، سةرو ساَل و نيوَيـك يـان دوو سـ   
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مانطة تةقريبةن دةسـتمان ثَيكـردووة،    5كردوومانة عةقدةكان ضةندي ناجيح بووينة؟ تةبعةن ئَيمة ئةوة 
مةنتيقةيــةكي تــري  dnoو تةقتــةق،  dnoئَيمــة تــا ئَيســتا شــتَيكمان كــردووة تةبعــةن دوانيــان كؤنــة    

رؤذانــة، ئــةو مــةجاملان ئــةداتَي  80بــةرميل دةرضــوو لــة يــةك بــريدا لةطــةَل  هــةزار 10دؤزيوةتــةوة، ئــةوة 
غازةكةش بةكار بَينني بؤ كارةبا و لةوَيش نةوتةكة ئـةوة نـةوتى تازةيـة، عـرياق برييشـي نـةكردووة نـةوت        
لةومةنتيقةية هةية، ضونكة ئةوة لة مةنتيقةيةكة تةبةقةيةكي جيَولؤجي كة فةحسيشي لةسـةر نـةكراوة،   

بؤ هةموو عرياق باشة كة ئَيمة بزانني لةو مةنتيقة جيَولؤجيانة كة نةوتى تازة هةية لة كوردستان و  ئةوة
كة لةوانةيـة لـة هـةموو خـوارووي عرياقـيش، بـؤ ضـي سـووتةمةني حـةل نـةكردووة؟ وةلـآل خـةتاي خؤتـة              

م فــةرز بكــةم، نــةهاتي بــؤ ثةرلــةمان، بةســةر ســةرم دَيــم بــؤ التــان كــةى داوام بكــةن، خــؤ نــاتوامن مــن خــؤ 
ثَيويستتان بة منة و كة شتَيك ئةبيسنت و ئةتانةوَي ئاطادار بن بةسةر سةرم دَيم بـؤالى جـةنابتان، اليـةني    
ئةمين باش نية الي ئَيمـة لةبـةر ئـةوة بـؤ ئـةو شـةريكانة دَيـن؟ يـان وةكـو ثرسـيارةكة ئـةوةبوو كـة ئـةبَي              

و تةشجيعي بكةين، ضـونكة نـةوت سـيعري بـةرز      نةختَيك تةعامول لةطةَل مقاولةكة بة تةسهيالترت بكةين
بوويتةوة توانيومانة كة ئَيمة ئيستيقرارمان هةية كة خةَلك هاتوون بؤ ئَيرة، كوردستان ئةبَييَن و جياوازى 
ئةكات لة بةيين كوردستان و بـاقي عَيـراق، ئـةزانَي ئاسـايش هةيـة، ئـةزانَي دةسـتوور هةيـةن، بةراسـس لـة           

وون لة خؤمان كـة دَيتـة سـةر قـانون، ئـةو خوَيندوويـةتي و ئـةزانَي، ضـونكة ئيشـي          دةرةوة زؤرتر تَيطةيشت
خؤيةتي و ئةيـةوَى بـَي ئـيش بكـات و ئةيـةوَي تَيبطـات ئايـا ئَيمـة ئـةتوانني عةقـد بكـةين يـان نـا؟ ئـةوةى               
ــةزانيَ      ــوة و ئ ــة ياســاي ئَيمــة بيني ــدووة و قــانوني ئَيمــة، خوَينــدووة ك  خوَيندوويــةتي و دةســتوورى خوَين
شةفافيةتي تَيداية ئَيمة ئةبينني كة ميتاوةزات ئةكاتن ئـةزانَي ضـي داوا لـَي ئةكـةى؟ ئـةزانَي ئـةوة واَلتَيكـة        
ئةتوانَي ئيش بكات، ضونكة ئَيمة طةيشتينة مةرحةلةيةك كة خةَلك تـةعاموملان لةطةَلـدا ئةكـةن، بةراسـس     

زؤربـةى ئـةو شـةريكانة مـن ئةياناسـم،       نامةوَى من مةحتي خؤم بكةم كة ئيشي ثَيشةوةم هةبوو لة دةرةوة،
ضونكة ئةهاتن بؤ ئيستيشارةت بؤ الى شةريكةكةى من، ئةزانن من ضؤن ئـيش دةكـةم و ئـةزانن خيربةمـان     
هةية و ئةزانن بة شةفافيةت ئيش دةكةين، لةبةر ئةوة كة دَيـن بـؤ ئَيـرة ئـةزانن ضـييان ثـَي ئـةَلَيم، ئـةوة         

َيني و لة دواوة شتَيكي تر بكـةين، ئـةوة سـيقةية، ئةطـةر سـيقةى هـةبَي       ئةولةوةيةية كة نايطؤِرين، شَس ناَل
مقاول ئةوة ئةزانَي و دَيت بؤ ئَيرة، خةتـةرَيك هةيـة ئيقتيصـادية، ئايـا نةوتةكـة ضـؤن دةرئـةكات؟ ئـةوان         
ئةزانن ئَيمة ثارضةيةكني لة عَيراق، ئةطةر عَيراق حـةقي هـةبَي نـةوت دةربكـات، ئَيمـةش حـةقمان هةيـة،        

ةكة هي عَيراقة، حيسابيشي كـردووة كـة ضـوار، ثَيـنج سـاَلي ئـةوى تـا نـةوت بدؤزَيتـةوة، ئـةو وةختـة            نةوت
عَيراق عَيراقي تازةية، ئـةو وةختـة ئـةو مةشـاكيالنةى كـة باسـي ئةكـةين، رؤيشـتووة، نـاتواني بوةسـس تـا            

وة شـةريكةكان دَيـن   هةموو شت حةل بكرَي، ئةوجا ئيش بكةى، ئةو وةختة هيضت بؤ نامَييَن، جا لةبةر ئة
ــةيين      ــة ب ــة ل ــة توانيومان ــةوةى ئَيم ــةر ئ ــرة لةب ــؤ ئَي ــدة     22و  25ب ــةو عةق ــو ئ ــرين، وةك ــان وةرط بؤخؤم

ئةندؤنيسيةى كة خةَلك مةحتي ئةكات، منيش ئةَلَيم كة ئَيمةش ئةو شتةمان كـردووة بـؤ خؤمـان، يـةكَيك     
د ئةطـةر بوةسـتني تـؤ نـازاني نـةوت ضـي       سـاَل، مـن باسـي ئـةوةم كـر      80با بوةستني بـؤ  : لة هَينةكان ئةَلَي
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بةسةر دَيت؟ لة سيعر و ئةو شتانة؟ و هـةروةها لةوانةيـة ئـةوة خـةَلووزي بةسـةر دَيـت، ثـَيش ئـةوةى كـة          
نةوت بوو بـة ئـةمري واقيـع و بـوو بـةوةى كـة خـةَلك بـةكاري ئـةهَينَين خـةَلووز و ئـةوة بـوو، بـةآلم بـوو               

ساَلي تـر   30، 80، 10َييَن و نةوت هاتة كايةوة بؤ موستةقبةل بةشتَيكي ثيس كة خةَلك نايةوَى بةكاري ب
 50تةكنةلؤجيا ئةطؤِرَي، نيو كلَير هةية و شس تر هةية، نةوت ئةبَي وةكو خةَلووز ئةطةر بةكاري نةهَيين 

بةكاري بهَييَن بـؤ ئـةوةى وآلتةكـةت بطـؤِرَي، ئيعتيمـاد لةسـةر        80ساَلي تر، تؤ ئةبَي حيسابي ئةوةى بكةى 
وت با نةمَينَيت و بضَو بؤ ئيقتيصادي تر، وآلتةكةت دروسـت بكـة، مـةعامل دروسـت بكـة وةكـو دوبـةى ،        نة

ساَل لةمةو ثَيش من ضووم بؤ ئةوَي هـةروةكو كوردسـتاني ئَيسـتا وابـوو، ئَيسـتا       80دوبةى هيضيان  نةبوو 
مةحـةلي كـة خؤيـان    قيتـاعي  % 10ميللـةت كـة دَيتـة دةرةوة ئـيش دةكـات بـؤ       % 20كة ئةضي بؤ ئةوَى لـة  

مواتينةكةن، ئَيستا عائيداتي نةوت ئةوةندةية و عائيداتي تر ئةوةندة بةرز بوويتةوة، جياوازي ئَيمة  ضية 
لةطةَل دوبةى؟ با عةيين شت بكةين و با ميللةتةكةمان ئيستييتادة بكات ئَيستا  وآلتي تـازة دروسـت بكـةين    

تا، ثرسـيار كـرا كـة ضـؤن عةقـدتان كـردووة؟ ئَيسـتا باسـم         بة شَيوةيةك كة نةوتةكة مةجاملان ثَي ئةدا ئَيسـ 
كرد، ثرسيارَيك كرا وةلآل نةختَيك نارةحةمت كة صرياعي خـؤم هَيناوةتـة ثةرلـةمان، عةقـدةكان بـة نهـَيين       
ئةكرَيت، من تةحةداي ئةو ثرسيارة ئةكةم، وةرة موستةمسةكَيكم بؤ دةربَينة ئَيسـتا ئيسـتيقالةكةم لةسـةر    

م، عةيبة ئَيمة لةيةكرتي قسة بكةين ئةطةر موستةمسةكت نية، ئةوة بـاش نيـة بـؤ ئَيمـة،     مَيزةكةت دادةنَي
دييتاع لة خؤت بكة بةقوربان، شةِر لةطةَل من مةكة، من شةِري خؤم نةهَينا، من ثَيويستيم بـةو مةنصـةبة   

هـاتووم منـاَلي   نية، مبكة بة مودير عام دةستت ماض دةكةم، من نةهاتووم بؤ مةنصةب، نـةهاتووم بـؤ ثـارة،    
خؤم لة خاريج بة جَي هَيشتووة، خَيزامن بة جَي هَيشتووة، شةريكةم بـةجَي هَيشـتووة و هـاتووم خزمـةتى     
ميللةت بكةم، نةك حيزب، من نةهاتووم بؤ ئةو شـتانة، مةنصـةب بةنيسـبةتي مـن هـيض نيـة، مـن ئـةتوان         

َيويسـتم بـةو ئيشـة نيـة، هاتوومـة      بضمة مةجليس ئيدارةى هةر شةريكةيةك لـة عالةمـدا نـاوي بـيَن، مـن ث     
خزمةتى ميللةتي كورد بكةم لة رَيطاي جةنابتانةوة، ئةطةر ناتانةوَى خواحافيز موشـكيلةم نيـة مـن، بـةآلم     
توهمةم مةكة، صرياعم هَيناوتةوة ئَيرة، صرياعي شةخصي نية، مبكة بـة وةزيـري نـةوت لـة بةغـدا بـةخوا       

نةهاتووم، هاتووم يارمـةتيتان بـدةم و تةفسـريي دةسـتوورتان بـؤ      نايكةم، ثةيوةنديم نية، من بؤ ئةو شتانة 
بكةم بؤ مةصلةحةتي خؤتـان وةرطـرن، شـةِرةكة شـةِري ئَيوةيـة، تـؤ ئـةَلَيي وازي لـَي بَينـة و مةصـلةحةتي           
شةخصــية و شــس بؤخــؤي شــةِر ئــةكا لةطــةَل شةهرســتاني، ئــةوة شةخصــي نيــة بــةقوربان، دةســتوورةكة     

ورية، ئيشي ئَيوةية دييتاعي لةسةر بكةن، ئيشي منيشـة، بـةآلم ئيشـي ئَيوةيـة كـة      خبوَينةوة، صرياعي دةستو
ئةولةوةيةتة، نوَينةرى ئةمريكا وتوويةتي موهيم نية با قسةى خؤي بكات، زؤر كـةس هةيـة شـس وا ئـةَلَي     

ت بزانـَي  ماناي ئةوة نية ئةوة فةيلةسووفة و ئةزانَي لة عةقد، ئةوة كَيية؟ ئةوة ديبلؤماسيةكة لةوانةية شـ 
و لةوانةية نةزانَي، زؤرتريشيان هةية كة قسةيان لةطةَل من كردووة، ئةمريكيـة و بةريتانيـة و سـةفرية لـة     

لةسـةر سـةرمان و ئيشـةكةى ئَيـوة دةسـتوورية و ئَيمـة       : ئةو وآلتانةى كة حـةز دةكـةي باسـي بكـةى ئـةَلَين     
تةوازونةش هةية، جاروبـار زةالم هةيـة    تةشجيعي شةريكاتي خؤمان ئةكةين كة بَين لةطةَلتان ئيش بكةن، 
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رةئي نةختَيك موخالف ئـةبَي ئيحتريامـان، هـةبَي بـؤ ئـةوانيش، موشـكيلةمان نيـة لةسـةر ئـةوة، نـةوت بـؤ            
دةرةوة ئــةِروات؟ وةاَلمــم دانــةوة، ئايــا راســتة؟ نــا راســت نيــة، ثارةكــة؟ بامســان كــرد، خــةَلك دةركــراوة لــة    

ك موشـكيلةيان كـردووة بـؤ شـةريكة حـةقي خؤيـةتي، ئةطـةر نايـةوَى         تةقتةق؟ من ئاطادار نيم، ئةطةر خةَل
موةزةيف داخيلي بةكار بَييَن؟ غةصبةن لةسةري بةكاري بـَييَن، بـةآلم موةزةفةكـة نـاتوانَي بةشـةريكي ئـيش       
بكات، ئايا مةعاشيان ئةدةنَي؟ تةبعةن ئةيدةنَي، بةآلم ئايا ئةبَي مةعاشيان بداتَي وةكو موةزةفَيكي خارجيي 

ة خيــربةي هةيــة و توانــاي هةيــة؟نا، ئايــا موةزةفةكــة مةعاشــيان كــةمرتة لــةوةى كــة ئَيمــة ئةيــدةين بــة   كــ
يان لة طةرميان،  dnoموةزةفةكاني خؤمان لة وةزارةت؟ نا، ئَيمة نامانةوَى يةك شةريكة لة تةقتةق يان لة 
َيمة ئةمانةوَي هةموو بـة  هةمووي بةكةييتي خؤي ثارة بدات بة قيتاعي مةحةلي، ضونكة موشكيلة ئةبَي، ئ

عةيين مستةويات بةكاريان بَييَن، ئَيمة خـةريكي ئـةوةين كـة نـةخَس ئريشـادات بـدةين بـة شـةريكةكان كـة          
ضؤن تةعامول بة موةزةيف ئَيمة بكةن؟ دةرةجاتيـان بـؤ دانـَين، مسـتوايان بـةرز بكـةن، كـة تـةدرييب بـوو و          

ةوةى خارجيي بَيين، ئَيمة تةشجيعي ئةوة ئةكـةين، بـةآلم   خيربةى بةرز بوو ثارةى زؤرتري بدةنَي لة باتي ئ
هةزار دؤالرى بدةيَس، نا ناتوانني و نـاتوانني فةرزيشـي    70ناتوانني، ضونكة لة نةوت ئيش دةكات يةكسةر 

بكةين لةسةر شةريكات، بةآلم ئةطةر شتَيكي تايبةتي هةية و من ئاطادار نيم، حةز دةكةم بيبستم و حـةلي  
سةرم وموشكيلة نية، دووبارة ئةبواية زووتر بهاتباي، بةسةر ضاو، بؤ سـووتةمةني و كارةبـا    ئةكةين بةسةر

ــةوة مةســةلةى          ــا ئ ــرد، مةســةلةى صــةالحيات، ئاي ــاس ك ــةعني كردمنــان ب ــرد، ت ــردووة؟ باســم ك ضــيتان ك
ي صةالحياتة؟ تةبعةن مةسةلةي صةالحياتة، موشكيلةكةى ئَيمة ئةوةية نيزاعي شةخصي نية، نيزاعي رةئ
نية، ئةوة رةئي من ئةوةية، رةئي ئـةوان ئةوةيـة، ئـةوة شـتَيكي دةسـتوورية بةراسـس مـن لةبـةر ئـةوة زؤر          
ثَيخؤشحاَل ئةمب، ضونكة من ئةزامن ئـةوة بـة جيـدي ئَيـوة وةريـدةطرن، ئـةزانن ئـةوة شـتَيكي دةسـتوورية،          

با بيطؤِرين بةسةرضاو، ئَيمة بـؤ   سةيري دةستوور ئةكةى ئةطةر ئَيمة شتَيكي خرامثان كردووة؟ ثَيمان بَلَين
هاتووين بؤ ئَيرة و قانومنان دانا؟ بؤ ئةوةى بة قانوني ئيش بكةين، قانون معياري داناوة، عةقدي تـةرتيب  
ــة ناحيــةى ئيقتيصــاديةوة كــة       كــردووة كــة ضــؤن عةقــد دةكــرَي؟ بــةو شــَيوةية كردوومانــة، باســم كــرد ل

عَيراق، هيض خةلةلي تَيدا نية لة ناحيـةى ئيقتيصـاديةوة،   عةقدةكان ضي ئةكات بؤ كوردستان و بؤ هةموو 
كةواتة هيضي خرامثـان نـةكردووة، سـةرو ثَيـنج سـاَلَيكي تـر مليؤنَيـك بـةرميل رؤذانـة دةرئةضـَي، ئـةو بـؤ             
مةصلةحةتي عرياقة و ئةبَي دةستمان ماض بكةن نةك طلةييمان لةطةَل بكةن، بةراسس منوونةيةكي فيدراَلي 

ــا باســي    زؤر هةيــة، مــن ن ــر، بــةس ب بكــةين، وآلتــي ئيمــاراتي عــةرةبي،   uaeامــةوَى بضــمة زؤر وآلتَيكــي ت
ئيتيحادية لةوَي، هةموو ئيماراتيةك بؤ خؤي ئيش دةكات، ثارة نةختَيك جار و بار عيالقةيان هةيـة، هـةتا   

وةكـو   وةزارةتيشيان شةريكاتيان هةية، شةريكاتي خارجيي هةية، عةقد دةكات، عةقدي موشـارةكةي ئينتـاج  
ئةو شتانةى كة بامسان كرد، قسمَيكي خةدةماتيشيان هةية، زؤربةى نةوتةكة لة ئيماراتةكـة ئةمَينَيتـةوة و   
قسمَيك ئةدات بة ئيتيحادي بؤ دييتاع و ئةو شـتانة، ئـةوة ناحيـةى ئيمـارات، وآلتةكـةش بةيةكـةوة ئـةذين،        

ةَل خؤشـيان هةيـة و هـةموو كةسـَيك     شةِريان نية، ضونكة بوو بة مونافةسة، هةموو كةسـَي مونافةسـة لةطـ   
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يارمةتي يةكرتيش ئةدةن، وآلتـاني تـر، بضـَو بـؤ كةنـةدا، بـؤ ئوسـتوراليا، هـةمووي ئيتيحاديـة، هـةموو ئـةو            
وآلتانة بة ناحيةى ئيتيحاديـةو ئـيش دةكـةن و بـة تةئكيـد ناحيـةى ماليـةوة هـةموو بةشـدارن كـة ئـةوةى            

لةبةر ئةوة كة فيدراَلي هةية منافةسـة هةيـة، فيـدراَلي تـؤ      دايناوة بؤ ئَيمةش، جا 18دةستوور كة ماددةى 
ئيحتيكاري سوَلتةكة ناكةى لةطةَل زةآلمَيكدا كة دانيشتووة لة وةزارةتَيكدا، ضةند وةزارةتَيك هةية و ضةند 
موحافةزةيةك هةية كة دةسةاَلتي هةية و ئةتوانَي عةقد بكات و ئـةتوانَي مةنتيقـةى خـؤي تـةتوير بكـات،      

ةو رةمسانةى كة ثَيشـامنان داوة وهينمـان كـردووة كـة مةنتيقـةى دهـؤك و مةنتيقـةى سـلَيماني و         ضونكة ئ
بليؤن دؤالر سـةرف كـرا لَيـرة تـؤ وآلتَيكـت       10ئةمة سةرو ثَينج ساَلي تر كوردستان ئةطؤِرَي بةقوربان، كة 

وابكـات، ميتـاوةزاتي    دروست كردووة، ئةتـةوَى واز لـةوة بـَييَن؟ بةسةرضـاو ئـةبَي سياسـةتي حكومـةت ئـةبيَ        
دةستووري بكاتةوة؟ ئةوة من هيض نيم ناتوامن، من يةك شةخصم كـة صـةومت هـةبَي لةسـةر ئـةوة، خؤتـان       

 .بِريار لةسةر ئةوة بدةن و، زؤر سوثاستان ئةكةم
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

ــاك د   ــةرَيز ك ــوثاس ب ــس .زؤر س ــر    /ئاش ــتنةكي ط ــس دانيش ــتيةكان، بةراس ــامانة سروش ــري س ــوو، وةزي نط ب
تَيطةيشــتنَيكي بامشــان ثةيــدا كــرد هــةموو اليــةكمان و رؤشــنبرييةكي تَيــر و تةســةل بــوو لةســةر كاروبــارى 
وةزارةت لةو ماوةى رابووردوودا بة تايبةتي مةسةلةى نةوت و طرَيبةستةكان، ئومَيد دةكةم ئةو دانيشتنانة 

ت كارةكانيان بؤ هةموو كؤمةآلني خـةَلك  بةردةوام بَيت بؤ ئةوةى وةكو بةرنامةى خؤيان هةية بة شةفافية
ــوون و        ــوةى بــةرَيز دةكــةم كــة مانــدوو ب ــر سوثاســي دةكــةم، سوثاســي ئَي ــت، جــارَيكي ت روون و ئاشــكرا بَي
ثرسيارةكانيشتان هةمووي بـةجَي بـوون و كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دَيـنم، بةرنامـةى كـاري بةيانيشـمان          

ةيةك خوَيندنةوةى يةكةمي تَيدايـة، طيتتوطـؤ دةكـةين لةسـةر     بؤتان تةوزيع كراوة، ضةند ثرؤذ 11سةعات 
راثؤرتي لَيذنةى تةندروسس و كؤمةآليةتي، لةسةر طرفس دةرمان و خؤراك و ضارةسـةركردنيان بـة ئامـادة    
بووني وةزيـري بازرطـاني و وةزيـري تةندروسـس و وةزيـري ثـالن دانـان  و وةزيـري نـاوةخؤش، تـا بـةياني            

 .حافيزتان بَيت كؤتايي دَينني و خوا
      
      
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)عبداهلل حممد قادر   ست امحد عبداهلل                فر   
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 ( 21)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/5/1002 يرَيكةوت شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــَي  رؤذي ث ــةوتي  شــةممةس ــتمانيي   13/5/8002رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, ت أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    بةِرَيز فرس, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (14)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

جنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةتي ئة, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
بـةم   دا 13/5/8002ي ثَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي رَيكـةوتي    (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (14)

 :شَيوةية بَيت

ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ياساى دانانى ثلةى ثاسةوانى شةرةف لةسةر ميالكى كارمةندانى ئةجنومةنى  1
 .ة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةعرياق ك -نيشتمانيى كوردستان 

ى ئةجنومةنى 8004ساَلى  85ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساي ذمارة  8
عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش  -نيشتمانيى كوردستان 

 .كراوة
طيتتوطؤ كردن و تاوتوَى كردنى طرفتى دةرمان و خؤراك و ضارةسةركردنيان و راثؤرتى ليذنةى  ـ 3

 .تةندروستى و كاروبارى كؤمةآليةتى لةبارةيةوة و بة ئامادةبوونى وةزيرة ثةيوةندارةكان
ى  8004ى ساَلى  31ـ خستنةروو وطيتتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة  7
ومةنى وةزيرانةوة اي بةرةنطاربوونةوةى جطةرة كَيشان لة هةرَيمى كوردستانى عرياق كة لة اليةن ئةجنياس

 .ثَيشكةش كراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
، خوىل طرَيدانى يةكةم، 8002دانيشتنةكةمان دةكةينةوة لة خوىل دووةمى هةَلبذاردن، ساَلى سَييةمى 

ي ئةمِرؤمان بةرنامةى كار .ثَيش نيوةِرؤ 11,18، كاتذمَير 13/5/8002، رَيكةوتى 14نيشتنى ذمارة دا
 :بريس ية لة

ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ياساى دانانى ثلةى ثاسةوانى شةرةف لةسةر ميالكى كارمةندانى ئةجنومةنى  1
 .ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةعرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى  -نيشتمانيى كوردستان 

ى ئةجنومةنى 8004ساَلى  85ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساي ذمارة  8
عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش  -نيشتمانيى كوردستان 

 .كراوة
دةرمان و خؤراك و ضارةسةركردنيان و راثؤرتى ليذنةى ـ طيتتوطؤ كردن و تاوتوَى كردنى طرفتى  3

 .تةندروستى و كاروبارى كؤمةآليةتى لةبارةيةوة و بة ئامادةبوونى وةزيرة ثةيوةندارةكان
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ى  8004ى ساَلى  31ـ خستنةروو وطيتتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة  7
هةرَيمى كوردستانى عرياق كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة  ياساي بةرةنطاربوونةوةى جطةرة كَيشان لة

 .ثَيشكةش كراوة
، وةزيرى ناوخؤ بؤ كاروبارى هةرَيم، وةزيرى عثمانسةرةتا بةخَيرهاتنى بةرَيزان وةزيرى ناوخؤو كاك  

ثرسراوى لَي مؤيد. ، دعثمانزريان، وةزيرى بازرطانى كاك حممد، وةزيرى ثالندانان كاك . تةندروستى كاك د
كؤنرتؤَلى نةوعى لة هةرَيمى كوردستان، زؤر بةخَير بَين سةرضاوان كة لة طةَلمان بةشدارن، داوا لة ليذنةى 

 .ياسايى دةكةم بَينة سةر مةنسة بؤ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى هةردوو خاَلى يةكةم و دووةم
ةسةر ميالكى كارمةندانى ئةجنومةنى ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ياساى دانانى ثلةى ثاسةوانى شةرةف ل 1

 .عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة -نيشتمانيى كوردستان 

: ئةندام لةوانة 18تةبعةن ئةوةش لة كؤبوونةوةيك دا باسى لَيوةكرا كة ذمارةى ياسايى ثَيشكةشى بكةن، 
عونى، كاك كريم، كاك خليل، كاك عبدالكريم، كاك حممد صاحل،  ق، كاكطاركاك شَيروان، كاك سةردار، كاك 

ناصح، كاك شوقى، كاك قادر، كاك رشاد، ئةو ثرؤذةيان تةقديم كردووة، داوايان ىَل دةكةم . كاك د
 .ق فةرمووطاربيخوَيننةوة، كاك 

 :جامبازسعيدرق حممد طابةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 1002ى ى ساَل)  ( بِريارى ذمارة 
 
ـ ثلةيةك بة ناونيشانى ثاسةوانى شةرةف لةسةر ميالكى  كارمةندانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان  1
عرياق لة نوَى دادةندرَيت و ياساى خزمةت وخانةنشينى ئاسايشى ناوخؤيان بةسةردا دةسةثَيندرَيت كة لة  -

 .هةرَيم دا كارى ثَيكراوة
تةوة كة بةو ناونيشانة دامةزراون بةر لة دةرضوونى، باريان لةبةر ـ ئةم بِريارة ئةو كةسانة دةطرَي 8

 .روناكى ياساى خزمةت و خانةنشينى هَيزى ئاسايشى ناوخؤ هةموار دةكرَيت
 .ـ كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة لة طةَل حوكمةكانى ئةم بِريارة ناكؤك بَيت 3
 .جَيبةجَي دةكرَيت( وقائع كوردستان)ةى لة رؤذنامةى فةرمى ردنةوـ ئةم بِريارة لة ِرؤذى بآلوك 7
 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك زانا فةرموو
 :خضرقادر سعيد بةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 1002لسنة )  ( قرار رقم  
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ويطب  ( لارفارس ا)تستحدث على مالك منتسبى اجمللا الوطين لكوردستان الدراق درجة بدنوان / أو ًا
 .حبقهم قانون اخلدمة والتقاعد لقوى ا امن الداخلي النايذ يف ا اقليم

يامل هذا القرار املدينني بهذا الدنوان قبل صدوره ويددل وضدهم على ضوء قانون اخلدمة والتقاعد / ثانيًا
 .لقوى ا امن الداخلي

 .رار ايدمل بأي نص قانوني أو قرار يتدارري م  أاكا  هذا الق/ ثالثًا
 (.وقا   كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تأريخ ناره يف اجلريدة الرمسية / رابدًا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤ و ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم بؤ 
ؤ ِرؤذى ديارى كراو، تةبعةن ديارة كة مةبةستمان تاوتوَى كردن و ديراسةت كردنى و ئامادةكردنى راثؤرت ب

، خاَلى دووةم لة حةرةس شةرةفى ثةرلةمانة، ئةوانةى كة ِرادةوةسنت، تَيكةآلوىنةكةن لةطةَل شتى تر 
ى 8004ساَلى  85خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساي ذمارة )بةرنامةى كار 

عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة  -ان ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردست
ئةو بةرَيزانةى كة ثَيشرت ئاماذةم بة ناوةكانيان كرد ئةم ثرؤذةيان ثَيشكةش كردووة، . ثَيشكةش كراوة

 .ق فةرمووطاربيتةرموون بؤ خوَيندنةوةى، كاك 
 :جامباز سعيد رق حممدطابةِرَيز 

 . ومةنسةرؤكى ئةجنبةِرَيز 
 8004ساَلى  85ثرؤذة ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساي ذمارة 

 :2ماددةى 
 ياساى هةمواركردنى ثيادة)ى 8004ى ساَلى 85ةمى ياساى ذمارة ، لة ماددةى دوو4و 3و 8بِرطةكانى  -1

( راقعَي -ى هةمواركراو لة هةرَيمى كوردستان 1228ى ساَلى 113ى داهاتى ذمارة كردنى باج
 .شَيتةوةو دووبارة كار بة حوكمةكانى هةَلوةشانةوةكة ثَيش هةمواركردنةكة دةكرَيتهةَلدةوة

 :لة ياساى سةرةوة هةَلدةوةشَيتةوةو وة ئةمةى خوارةوة جَيى دةطرَيتةوة 8ى ماددةى 2بِرطةى  -8
فةرمانطةى تايبةمتةندى تؤماركردنى خانووبةرة لة كاتى جَيبةجَي كردنى مامةَلةكانى طواستنةوةى 

بة  0,05نايطرَيتةوة بة ِرَيذةى  1وَلكايةتى خانووبةرة باجَيك لةو فرؤشيارة وةردةطرَيت كة بِرطةى م
داهات بؤ طةجنينةى هةرَيم تؤمار دةكرَيت بة بَى ئةوةى ثَيويست بكات مامةَلة بنَيردرَيت بؤ فةرمانطةى 

 .باج لة هةرَيم 
 :8ماددةى 

 .دارةكان ثَيويستة حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةنلةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةن
 :3ماددةى 
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ئةم ياساية لة ِرؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجَى دةكرَى و حوكمةكانى ئةم مامةَلةش دةطرَيتةوة كة تةواو 
 .بآلودةكرَيتةوة( وقائع كوردستان)نةبوون و ثَيش جَيبةجَى كردنى هةبوون و لة ِرؤذنامةى فةرمى 

 ثَيويستيةكانى دةرضوونى ئةم ياسايةهؤيةكان و 
لةبةرئةوةى ئاماجنى بنةِرةتى لةم ياساية دا سووك كردنى بارى طرانى باج بوو  لةسةر شانى هاووآلتيان،    

بةآلم هةست كرا ئةم ئاماجنة بةدى نةهات، جطة لةوةى كة جؤرَيك لة شَيواندن و ئاَلؤزى و دواخسنت لة 
ة مةبةستى بةدى هَينانى نيازى ياسادانةر بة سووك كردنى باج و خَيرايى ِرواندنى مامةَلةتى خوَلقاند ب

 .ِراثةِراندنى مامةَلةكان و بةرةنطار بوونةوةى ِرؤتني ئةم ياساية دةرضووَيندرا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك زانا فةرموو
 :(زانا)خضرقادر سعيد بةِرَيز 
 . سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

 8004لسنة  85ل ا اول للقانون رقم ماروع قانون تددي
 :1املادة 

قانون تدديل تطبي  قانون ضريبة  8004لسنة  85من قانون رقم  8، من املادة  4، 3، 8ا تلغى يقرات  1
الدراق، ويداد الدمل بااكا  الفقرات امللغات قبل  -املددل يف ا اقليم كوردستان  1228لسنة  113الدخل رقم 

 .التدديل
 :من القانون اعلى وحيل كلها مايلى 8من املادة  2فقرة ا تلغى ال 8
تستويى دا رة التسجيل الدقارى املتتصة اثناء اجراء مدامالت نقل ملكية الدقار من البا      املامول  

وتقيد ايرادا  خلسينة ا اقليم دون احلاجة اىل ااالة املداملة اىل دوا ر  0,05اعلى ضريبة بنسبة  1بالفقرة 
 .بة يف ا اقليمالضري
 :8املادة 

 .على للا الوزراء واجلهات ذات الدالقة تنفيذ ااكا  هذا القانون
 :3املادة 

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره ويسرى ااكامه على املدامالت    املكتملة والسابقة على نفاذه 
 (.وقا   كوردستان)وينار يف اجلريدة الرمسية 

                                          
 ا اسباب املوجبة

مبا ان اهلدف ا اساسى من القانون كان ختفيف الد ء الضريبى عن كاهل املواطنني ولكن لدد  حتقي  ذال  
اهلدف اضاية اىل خل  نوع من ا ارباك والتدقيد والتاخ  يى متاية مدامالت املواطنني ولغرري حتقي  نية 

 .وسرعة اجناز املدامالت ومكايحة الروتني، يقد شرع هذا القانون املارع بالتتفيف الضريبى
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذةيةش طرنطة و ثةيوةندى بة ذمارةيكى زؤر لة هاووآلتيانةوة هةية، ئاراستةى 

ةطةَل ليذنةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ئابوورى دةكةم، لةبةرئةوة دةبَيت ئينتيباهى بكةن، ل
ياسايى ثَيويستة راثؤرتى هاوبةش ثَيشكةش بكةن بةبَى دواكةوتن لة طةَل ئةندامانى ثةرلةمانى بةرَيز 
هةريةكة نوسخةيةكيان بدرَيتَى، ئةو رؤذةى كة راثؤرتةكة ئامادةكرا بةزووترين كات ِرؤذَيك ديارى دةكةين 

طيتتوطؤ كردن و تاوتوَى كردنى طرفتى دةرمان و ) خاَلى سَييةم لة بةرنامةى كار .بؤ طيتتوطؤ كردن لةسةرى
خؤراك و ضارةسةركردنيان و راثؤرتى ليذنةى تةندروستى و كاروبارى كؤمةآليةتى لةبارةيةوة و بة 

، داوا لة سةرؤكى ليذنةى تةندروستى دةكةم بَيت دابنيشَيت بؤ (ئامادةبوونى وةزيرة ثةيوةندارةكان
دةكةم روونكردنةوةيةك بدةم بؤ ئةندامانى بةرَيزو هةروةها بؤ  خوَيندنةوةى راثؤرتى خؤيان، حةزيش

وةزيرة بةرَيزةكانيش، دانيشتنى ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكى حكومةت و جَيطرةكةى و وةزيرةكان ِرَيكخراوة 
بة ثَيى نيزامى داخلى ثةرلةمان، دوو جؤرة دانيشنت هةية، دانيشتنَيك هةية كة تا ئَيستاكةش بةردةوام 

لةسةرى، ئةويش طيتتوطؤ كردنة لةسةر مةسةلةكان كة لة اليةن ليذنةكانةوة داوا دةكرَين لةسةر بووينة 
ئةو موزوعانةى كة ثةيوةندى بة هاووآلتيانةوة هةية، باسكردنيةتى، وةآلم دانةوةى ئةو ثرسيارانةية كة 

اليةن ليذنةى ئاراستةيان دةكرَيت، ئةمِرؤ ئةو دانيشتنة لةسةر ئةساسى ئةو بةرنامةيةية كة لة 
تةندروستيةوة و ليذنةكانى تريش سةردانى بازاِرةكانى سلَيمانى و هةولَيرو ناوضةكانى تريان كردووة، ئةو 

، ضونكة (دياردةى خؤراكى بةسةرضوو و خراث بوو، دةرمانى بةسةرضوو)دياردةيان كردووة بة راثؤرتَيك 
َيك جار لة تةسرتاتةكاندا باسى ئةوة دةكرَيت ئةوة ثةيوةندى بة هةموو هاووآلتيانةوة هةية، ديارة هةند

كة ئةو نةوعة دانيشتنة هةندَيك برادةر واى تةسريح دةدات كة لَي ثَيضينةوةية و ىَل ثرسينةوةية، تةبعةن 
ئةو دانيشتنانة ىَل ثرسينةوة نية، ضونكة دانيشتنى موسائةلة لة ثةيِرةوى ناوخؤ ديارى كراوة، سيستةمى 

ةبَيت ليذنةكان و بة ثَيى مةعلوماتَيكى دةقيق، لَيكؤَلينةوةيةكى دةقيق ئامادةبكرَيت، خؤى هةية، ثَيشرت د
ئةو جؤرة دانيشتنانة دانيشتنى لَيثَيضينةوة نية، موسائةلة نية، دانيشتنَيكة، طيتتوطؤ كردنة لةسةر 

تيانة، دياردةيةك كة ثةيوةندى بة هاووآلتيانةوة هةية، ضونكة هةدةفى ئَيمة خزمةت كردنى هاووآل
ضارةسةر كردنى طريوطرفتةكانيانة، نةهَيشتنى دياردةى خراثة لة هةموو جَيطايةك، لة وزارةتةكان بَيت 
يان لة بازاِرةكان، ثَيويستى بة هاوكارى ئَيمةو حكومةتيش دةكات، ثَيويست بة هاوكارى هةموو اليةنَيك 

ةَليةكة دةست نيشان كراوة، لَيثرسراوةكة دةكات، بةآلم ئةطةر لَيثرسينةوة بَيت دياردةيةكى خراثة، طةند
ديارة، لَيرةدا ئاراستةى دةكرَيت، بةرثرسياريةتةكةى ديارى كراوة، ئةو مةسئولة بةرثرسيارة لةو كارة بة 
ثَيى ئةو بةَلطانةى كة تةقديم دةكرَيت، ثَيشرت دةبَيت ليذنةكان ئامادةيان كردبَيت، بة ثَيى نيزامى داخلى 

وانني بَلَيني دانيشتنى موسائةلةية، بؤية حةزم كرد ئةوة باس بكةم، ضونكة هةندَيك خؤمان ئةو كاتة دةت
لة برادةرانى وةزير ناِرةحةت بوونة، حةقيشيانة كة هيض شتَيك ئاراستةيان نةكراوة، هيض توهمةيةكيان 

ؤيةتى ئةو شتة رووبةروو نةكراوةتةوة، تاوةكو بَلَيني وةرنة ئَيرة بؤ موسائةلة، ثةرلةمان تةبعةن حةقى خ
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بكات، بةرنامةى تايبةتى خؤى هةية بؤ ئةو شتة، ضونكة مةسئوليةتى خؤيةتى، بةآلم هةر بانط كردنَيكى 
وةزير ئةطةر وا تَي بطات بؤ ئةوةية، حةقى خؤيةتى بَلَيت ئةوة داخل و زمنى ئةو دانيشتنة نية، ئيعرتاز 

 .رتى ليذنةى تةندروستىد فةرموو بؤ خوَيندنةوةى راثؤيؤا. طرتنةكةى تةبيعية، د
 :امحد حممد بابان يؤاد .د بةِرَيز
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ثاش ئةوةى ضةند ساَلَيكة كةرستةى دةرمان و خواردةمةنى بة بَى ضاودَيرى و لَيكؤَلينةوة دَيتة ناو 
كة بووةتة سنوورى هةرَيمى كوردستان لة بةشةكانى ترى عرياق و سنوورة نَيو دةوَلةتيةكانى كوردستان 

هؤى تَيك دانى بارى تةندروستى هاووآلتيانى كوردستان، ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت كة بارى ئاسايشى 
نةتةوةييمان لة بوارى دةرمان و خؤراك دا لةذَير هةِرةشةيةكى طةورة داية، كة زيانَيكى طةورة بة هةموو 

بَيتة هؤى بآلوبوونةوةى ضةندين تاكةكانى كؤمةَلطاى كوردستان دةطةيةنَينت ئةمةش لة زؤر الوة دة
 .نةخؤشى ترسناك

ساَل لةمةو ثَيش نزيكةى ضوار بةرامبةر زيادى كردووة، بؤ  4بةرَيزان نةخؤشيةكانى شَيرثةجنة لة ضاو 
نةخؤش  300ـ  850دا ِرَيذةى نةخؤشى شَيرثةجنة لة ثارَيزطاى سلَيمانى   8000منوومة لة ساَلةكانى 

 428لة ثارَيزطاى سلَيمانى  8005ة هةر بةرةو هةَلكشان دةضَيت بؤ منوونة ساَلى هةبووة، بةآلم ئةم ِرَيذةي
نةخؤشى تؤماركراوة، لة  1054يش لة ثارَيزطاى سلَيمانى  8004نةخؤشى شَير ثةجنة تؤماركراوة، ساَلى 

نةخؤش تؤماركراوة، تةبيعى ئةمة هةر بؤ  823مانط  3بؤ ماوةى  1/7يش تا ِرؤذى  8002ساَلى 
نةية، لة ِراستى دا شارةكانى  تريش هةر بةو شَيوةية هةمان كَيشةيان هةية، ئةم ِرَيذانة زؤر منوو

ترستناكةو زيانَيكى زؤر طةورة بة كؤمةَلطاى كوردستانى دةطةيةنَيت، هةرضةندة هؤكارى ئةم 
ةآلم ئةوةى رووى بةرزبوونةوةية بة شَيوةيةكى زانستيانة ئاسان نية كة بؤ هؤكارَيكى تايبةت بطةِرَيتةوة، ب

بة هؤكارَيكى طرنط دةذمَيردرَيت  22و  24داوة ثاش بةكارهَينانى ضةكى كيمياوى لة كوردستان لة ساآلنى 
بؤ ثيس بوونى ذينطةو دروست بوونى ضةندين نةخؤشى ترسناك و درَيذخايةن، خوارنى ناتةندروستى  و 

بوونى ضةندين نةخؤشى ناكاو و درَيذ خايةن،  هاوردة بة ِراى ضاودَيرانى ثزيشكى ِرؤَليان هةية لة دروست
لةم دوايية دا بة سةدان تةن خؤِراكى خراث و بةسةرضوو لةاليةن دةزطا تةندروستيةكانةوة دةستيان 
بةسةردا طرياوة و سوتَينراون، بةَلطةيةكى تر بؤ خراثى خواردن ئةوةية كة بةر لة ضةند مانطَيك 

رجنى بازاِرةكانى كوردستانيان وةرطرتووة دةريان خست كة كؤمثانيايةكى خؤراكى بيانى منوونةى ب
بؤماوةيةكي درَيذ ( يطريات)ِرَيذةيةكى زؤرى ماددةى ئيتلؤتؤكسينى تَيداية كة ئةمة جؤرة كةِرووةكة 

دةبَيتة هؤى تووش بوون بة شَيرثةجنةى جطةر، زؤربةى هةرة زؤرى هاووآلتيان طلةيي دةكةن لةو 
انى خؤراك وةرى دةطرن، كة ثَييان واية بؤ خواردنى مرؤظ ناشَيت، بؤية خواردنانةى كة لة بريكارةك

داواكارين بة ثةلة ضارةسةرى ئةم كَيشةية لةطةَل وةزارةتى بازرطانى عرياق دا بكرَيت، بةَلطةمشان الية كة 
 .ِراستى ئةو بَى كةَلكى خؤراكة دةسةملَينَيت
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مَيردرَيت بؤ طواستنةوةى ضةندين نةخؤشى بؤ بةرَيزان، خواردن و خواردنةوة بة هؤكارى طرنط دةذ
مرؤظ، وةكو طرانةتا و كؤلَيراو  سك ضوون و ِرشانةوة، ضةندين نةخؤشى ترى ترسناك، بة هؤى 
ثةرةسةندنى بازرطانى خؤراك لةسةر ئاستى جيهان و كوردستان، ئةمة طرفتى طةورةى بؤ هةموو 

لة هةوَلى بةردةوام دان بؤ دابني كردنى خؤراكى  حكومةتةكانى جيهان دروست كردووة، بؤية هةموو اليةك
خاوَين و تةندروست، ئةم نةخؤشيانة لةسةر ئاستى جيهان مةترسيةكى طةورةى دروست كردووة، بؤمنوونة 

هةزار كةس بة هؤى سك ضوونةوة مردوون، كة زؤربةيان بةهؤى  200مليؤن و 1دا  8005تةنها لة ساَلى 
هةزار هاووآلتى بة هؤى  5وشى ئةوة بوون، لة ئةمريكا ساآلنة خواردن و خواردنةوةى ثيسةوة تو

نةخؤشيةكانى طوازراوة لة ِرَيطاى خؤراكةوة طيانيان لة دةست دةدةن، ِرَيكخراوى تةندروستى جيهانى لة 
هةندَيك ِرَينمايى دةركرد وةك بِريار كة سةالمةتى خواردن بةرجةستة دةكات، وةك بةشَيكى  8000ساَلى 

رَيزطارى تةندروستى كؤمةَل، دابني كردنى بِرَيكى زؤرى خؤراكى هةرَيم لة دةرةوةى هةرَيمى طرنط لة ثا
ساَلى ِرابردوو هاووآلتيانى دووضارى ضةندين نةخؤشى كردووةتةوة  14كوردستان بة تايبةتى بة درَيذايى 

ووة، سةربارى وشكة ساَلى بة تايبةتى كة ذمارةيةكى زؤرى لة ئاوارةو ِراطوَيزراوان روويان لة كوردستان كرد
و كةمى ئاوى خواردنةوة، ئةمانة هةر هةموويان وايان كردووة كة نةخؤشية طوَيزراوةكان ثةرةبسَينَيت و 
زيانى طةورة بة ذيانى مرؤظ و ئابوورى هةرَيم بطةيةنَيت، كؤنرِتؤَل كردنى ئةم كَيشةية هاوكارى هةمة 

هةموو ئةو جَيطاو دةزطايانةى ثةيوةسنت بة هَينان و اليةنةى دةوَيت لة نَيوان حكومةتى هةرَيم و 
ئامادةكردنى خؤراك و سةرجةمى هاووآلتيان، يةكَيك لة هةنطاوة طرنطةكانى بؤ دابني كردنى خؤراكى 
هاوردةى تةندروست لة ِرَيطاى دامةزراندنى دةستةى كؤنرِتؤَلةوة دةبَيت، بؤ ئاطاداريتان ليذنةكةمان زانيارى 

ئةو طرفتة كؤكردووةتةوة بةو شَيوةية، لة ثارَيزطاى هةولَير دةرمانى جؤراو جؤر بة سةرةتايى لةسةر 
قةبارةى جياجيا لةناو براون لة كؤمةَلطاى ناوةندى دةرمان، جطة لة ضةندين تةن خواردنى ناو بازاِرةكان، 

سلَيمانى ثرت لة  تةن خؤراكى خراث سوتَينراوة لةطةَل بِرَيكى زؤر لة دةرمان، لة 52لة ثارَيزطاى دهؤك 
تةن خؤراك و ئاوى ناتةندروست لة  30ماددةى دةرمانى جؤراو جؤر بة قةبارةى جياجيا زياتر لة  300

بة ئامادةبوونى هةموو ئةندامانى  8002/ 5/5ناو براوة، بؤ بةدواداضوونى ئةم كَيشةية ِرؤذى 
الندانان و كاك سعد وةزيرى هةرَيم ن شوانى وةزيرى ثعثماليذنةكةمان ثَيشوازميان كرد لة بةرَيزان كاك 

عبدالرمحن سةرؤكى دةستةى كواليتى كؤنرِتؤَلى خؤراك و بةرَيز مؤيد . بؤ كاروبارى ثةرلةمان و بةرَيزان د
دا دةستةى  8002ى  1ن سةرؤكى دةستةى كواليتى كؤنرتؤَل كردنى دةرمان، لة مانطى عثمارةمزي . د

ثالندانان دامةزراوةو تاقيطةيةكيان لة هةولَير ئامادةكردووة لة كواليتى كؤنرِتؤَلى خؤراك لة وةزارةتى 
ماوةى ضةند هةفتةيةك دا دةكةوَيتة طةر، بةردةوامن لة دامةزراندنى تاقيطةى هاوشَيوة لة سلَيمانى و 

دا مؤَلةتى هاوردةى جؤرى كارى ثَيبكرَيت،  1/4/8002دهؤك و خاَلة سنووريةكان، هةروةها بِريارة لة 
ةية ثةيوةنديان كردووة بة هةموو وةزارةتة ثةيوةندارةكانى هةرَيمةوة وةك تةندروستى و ئةم دةست

ثيشةسازى و كشتوكاَل و وةبةرهَينان و ناوخؤ و ذينطة، ئَيستا لة ئةجنومةنىوةزيران تاقيطةى بيناسازى 
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ة بة وةزارةتى ليذنةيةكى باآليان ثَيكهَيناوة لةسةر ئاستى بةرَيوبةرة طشتيةكان و ثةيوةنديان كردوو
ثالندانانى عرياق و ِرَيكخراوى سيداى سويدى و ضةندين دةزطاى نَيو دةوَلةتى بؤ كواليتى كؤنرتؤَل، كة 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةموو ثَيويستيةكانيان بؤ دابني كردوون و ثالنيان داِرشتووة كة لة ماوةى 

ام بدةن، يان بةكورتى بؤ بةسيستةم كردنى ئةم دوو ساَل دا بتوانن ئةم ئةركة بة توانايةكى بةرز ئةجن
 8002/ 80/7ةوة، لة  8005ى  11ثرؤذةية، دةستةيةكى تر دامةزراوة بؤ كؤنرتؤَلى دةرمان لة مانطى 

ئةم دةستةية بةسرتاوةتةوة بة وةزارةتى تةندروستى، كة ئةركى سةرةكى بريتية لة كؤنرتؤَلى دةرمان و 
َلةتى دامةزراندنى دوو كارطةى موغةزيان لة هةولَيرو سلَيمانى بةخشيوةو كةل و ثةىل ثزيشكى تا ئَيستا مؤ

 .ةوة دةست بة كار بن بؤ كؤنرتؤَل كردنى بازاِرى دةرمان 1/5/8002ئامادةن لة 
بةرَيزان، هةَلطرتن و بة قوتو كردن و طواستنةوةى خواردن ثَيويستى بة ئاوَيتة كردنى ضةندين ماددة 

ن دةطوترَيت ماددة زيادكراوةكان، هةندَيك لةو ماددةيانة ئةطةر بةِرَيذةيةكى ديارى هةية، كة تَيكِرا ثَييا
كراو نةكرَينة ناو خواردنةكانةوة ئةوا زيانَيكى زؤر بة مرؤظ دةطةيةنَيت وةك نايرتات، ئةو ئاليكةى كة 

لةوانةية ئةو ماددةية دةدرَيت بة مةِرو ماآلت كة ِرَيذةكةى ئةطةر ِرَيذةيةكى بةرزى ئةفلةتؤكسينى تيابَيت 
لة شريى ئةو ئاذةآلنة دةركةوَيت و ببَيتة هؤى مةترسى بؤ ذيانى مرؤظ، بؤية هاوكارى وةزارةتةكانى تر لةم 
رووةوة بة تايبةتى وةزارةتى بازرطانى و كشتوكاَل زؤر ثَيويستة، مةترسيةكى تريش بةكارهَينانى سةمادى 

وة دزة كردنى ئةم ماددةية بؤ ناو ئاوى خواردنةوة بة ِرَيذةى  نايرتؤجينة لة كشتوكاَل بةِرَيذةيةكى بةرز
هيمؤطَلؤبينيا كة ئةمة هؤكارَيكة بؤ شَيرثةجنةى ثَيست، بؤية طةلَيك لة وآلتانى مه ثه بةرز دةضَيتة ناو 

 (.بايةفيتةاليزةر) ثَيشكةوتوو ماددةيةكى تر بةكاردةهَينن لة كشتوكاَل دا ثَيى دةطوترَيت 
سةرجنتان بؤ ئةوة ِرابكَيشني كة لة سلَيمانى وهةولَير نةخؤشخانةى تايبةت بة نةخؤشيةكانى ثَيمان باشة 

شَيرثةجنة كراوةتةوة بة ضاودَيرى ضةندين دكتؤرى شارةزا، كة خزمةتَيكى طةورة بة هاووآلتيان 
ؤش نةخ 1700دةطةيةنن، بؤ منوونة تةنها لة نةخؤشخانةى هيوا سلَيمانى لة يةك مانط دا نزيكةى 

هةزار نةخؤش دةبينني،  7هةزار تا  3دةبينني كة نةخؤشى كؤن وتازةن، هةروةها لة هةولَير نزيكةى 
بةآلم ئةم دوو نةخؤشخانة ثَيويستيان بة ِراهَينانى كارمةند و ثزيشكةكان هةية، لة نةخؤشخانة 

بةرَيوبةرايةتية  تايبةمتةندةكانى دةرةوةى هةرَيم، طةلَيك لة دةرمانة تازةكان دةست ناكةون، بؤية
مانط  7تةندروستيةكان ناضارن بة بِرة ثارةيةكى زؤر بةردةوام دةرمانيان بؤ بكِرن، بؤ منوونة لة ماوةى 

مليؤن دينار دةرمان كِراوة بؤ نةخؤشخانةى هيوا لة سلَيمانى،  450مليارو 1بايى  1/5/8002دا تاوةكو 
زؤر لة نةخؤشى دةرةوةى هةرَيم دةبينن كة  هةردوو نةخؤشخانةكةى سلَيمانى و هةولَير ذمارةيةكى

ى نةخؤشةكانيان، بؤية ثَيويستة بةشى دةرمانيان لة بةغداوة بؤ زيادبكرَيت و % 70دةكاتة نزيكةى 
ثرؤذةى فراوان كردنى نةخؤشخانةى نانةكةىل ئةجنام بدرَيت و برةوى زياتر بدرَيت بة راطةياندن، هةروةها 

بدرَيت كة ثيتاك ثَيشكةش بةم ناوةندة بة كةَلكة بكةن وةكو ئةوةى لة  هانى هاووآلتيان و لَيثرسراوان
 .هةموو جيهان دا ثةيِرةو دةكرَيت، زؤر سوثاس
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ئةطةر سةرؤكى ثةرلةمان رَيم بدات هةندَيك روونكردنةوة لةسةر ئةم راثؤرتة بدةم سوثاستان دةكةم، 
هةمة اليةنةية، لة ِراستى دا ئةوةى كةوا  كَيشةى خواردن و دةرمان لة كوردستان داكَيشةيةكى بةربآلوةو

باسى لَيوة بكرَيت، ئةوةية كة روونى بكةينةوة كة حكومةتى  ةئةمِرؤ لةو دانيشتنة ئَيمة مةبةستمان
هةرَيم ضى لةسةرشانة بيكات و هةروةها ضيشى كردووة؟ ئةو هةنطاوانة ضني كةوا دةبَيت بطريدرَيتة بةر 

رمانَيكى بةسةالمةت، تةبيعى ضاكرتين ِرَيطة ئةوةية كةوا خؤمان بؤ زامن كردنى خواردنى ثاك و دة
دةرمامنان هةبَيت و خؤمان خؤراكمان هةبَيت، بةآلم هةموومان دةزانني، ئَيستا بةرهةمى بةروبومى 
ناوخؤمان بةشى هةموو خؤراكى هاووآلتيان ناكات، لةبةرئةوة خؤراك لة دةرةوة دَيت، دةرمانيش بة هةمان 

ةندة ئَيستا دوو كارطةى دةرمان مؤَلةتى ثَيدراوة، تةبيعى ضارةسةرى طةورة ئةوةية كةوا ئةو شَيوة، هةرض
كارطانة بكةونة ئيش و دةرمان لة ناوخؤ دروست بكرَيت، بةآلم هةموو وآلتةكان ئةم كَيشةيان بةوة 

دةرمانانةى كة ضارةسةر كردووة كةوا مةعايرَيكى طشتى و ثَيوانةيةكى طشتيان  داناوة بؤ ئةو خؤراك و 
دَينة ناو وآلتةكةيانةوة، ئَيمةش ئَيستا كَيشةى طةورةمان ئةوةية كةوا ضؤن ئةم ثَيوةرة نَيو دةوَلةتيانة لة 
وآلتى ئَيمة دا بة كار بَيت، ئةمةش لة ِرَيطاى  سيستةمَيكةوةية كة ثَيى دةطوترَيت كواَلتى كؤنرتؤَلى جؤرى 

ناو هةرَيمةوة، ئَيستا وةزارةتى ثالندانان دةستةيةكى دامةزراندووة بؤ هةموو خواردن و دةرمانَيك كة دَيتة 
بؤئةم كارة كة ثَيى دةطوترَيت كواَلتى كؤنرتؤَلى خؤراك، لة وةزارةتى تةندروستيش دةستةيةك بةم نزيكانة 
ثةيوةنديان ثَيوة كردوون كة ثَيشرت سةر بة ئةجنومةنى وةزيران بوون بؤ كواَلتى كؤنرتؤَلى دةرمان، 

ةبةرئةوة لة ِراستى دا ئةركى سةرةكى ئَيمة ئةوةية كةوا ضؤن ئةم خؤراك و دةرمانانة كة دَيتة ناو ل
هةرَيمةوة بة ض شَيوةيةك ضاودَيرى دةكرَيت؟ ئةم دةستةية ضؤن بة كارةكانيان هةَلدةسنت؟ ضيشيان بؤ 

مان روون بكةنةوة كة زياتر دابني كراوة؟ كةوا دوايى هيوادارم وةزيرى تةندروستى و وةزيرى ثالندانان بؤ
بؤ ئةوةي هةموو هاووآلتيان ئاطايان ىَل بَيت، لةبةرئةوة كَيشةكان زؤر بةربآلون، ئَيمة ئَيستا دةمانةوَيت 
تةنها تةركيز بكةينة سةر ئةوةى كةوا ئةم كواَلتى كؤنرتؤَلة ضؤن جَيبةجَى دةكرَيت، ضونكة ئةمة 

ة ِرؤذانة لة بازاِرةكانى ئَيمة قسةى ىَل دةكرَيت، ضونكة بةِراستى ضارةسةرى ِراستى ئةو طلةيى و طازاندةية ك
ليذنةكانى تةندروستى بة هاوكارى هةموو ليذنة ثةيوةندارةكان لة ئيداراتى ناوخؤ سةرثةرشتى بازاِر 
دةكةن، هةموومان دةبيستني كةوا وةكو باسم كرد لة راثؤرتةكةمان دا ضةندين تةن دةرمان و خؤراك 

ت، بةآلم ضارةسةر ئةوة نية، ضارةسةر ئةوةية ضؤن بتوانني ئةو شتة نابةجَييانةى كةوا دةسووتَينرَي
هالةش ضةند منوونةيةكى باشى لةالية .ناتةندروسنت وبؤ خؤراكى بةشةر ناشَين بَينة ناو هةرَيمةوة، د

كانةى كةوا بةَلطةى باشن و ئةوة دةسةملَينَيت، يةعنى كَيشةكة لةوة نية كة ئةو دةرمان و خؤرا
بةسةرضوون، دةبَيت ئةوانةى كة دَين بة هةموو شَيوةيةك، دةبَيت بة ثَيى ثَيوانةى نَيو دةوَلةتى بن، 
بةسةر ضوو بن يان بةسةر نةضوو بن، بةسةر ضووبن زؤر خراثرتة، بةآلم ئةطةر بةسةريش نةضوو بن، 

 .دةبَيت بة ثَيى ثَيوةرى نَيو دةوَلةتى طوجناو بن، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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 .هالة فةرموو. د
 :هالة سهيل وادى. دبةِرَيز 
 .سةؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

لة زجنريةى بة دواداضوون كة ليذنةمان ثَيك هَينا لةو سَى، ضوار مانطةى ئةخري سةردانى ئةو دةزطا 
بة ِرَيطاى  نوَييةمان كرد كة كواَلتى كؤنرتؤَل، بؤمان دةركةوت كة ئةو سةنتةرة ئةو بةشة خؤراكةى

بريكارى خؤراك وةردةطريدرَيت هيض مواسةفاتى تَيدا نية و زؤربةى خؤراكةكة ناشَيت بؤ مرؤظ، يةعنى 
هةموو تةقريرةكان كة لة توركيا و لة كةنةدا نةتيجةيان ناردووة، ئةو بةشة خؤراكة بؤ مرؤظ دةست نادات، 

ئةو خؤراكة بةر ِرَيطاى وةزارةتى تيجارةى ئَيمة لة تةقريرى خؤمان تةركيزمان لةسةر ئةوة كردووة، كة 
عرياق دَيت، لةبةرئةوة ثَيويستة و داوا لة بةرَيز وةزيرى بازرطانى دةكةم كة ئةو كَيشةية حةل بكرَيت، 
ناكرَيت ئَيمة تا ئَيستا ِرابوةستني كة ئةو تةقريرةو بةَلطةمان الية ئةوة مةترسيةكى طةورةى الى هاووآلتى 

ر ئةوة حةز دةكةين وةزيرى بازرطانى ئةوةمان بؤ روون بكاتةوة، ضؤن ضارةسةر دروست كردووة، لةبة
دةكرَيت؟ بةِراستى كَيشةيةكى طةورةية، بةَلطةكانيش كة هةمانة لة هةموو فةقةرةكانى خؤراك لة برنج و 

 .رؤن و ضا و سابوون، هةموو ئةمانة فةحس كراوةو دةست نادات بؤ بةكارهَينانى مرؤظ، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنِرَيز بة

 .ليذنةى دارايش دةَلَيت راثؤرمتان هةية، ئاريان خان فةرموو
 :ئاريان خالص جواد. دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ة كة دةستى بةكاركردووة لة مانطى (كواَلتى كؤنرتؤَل) دةزطايةك ئَيستا دامةزراوة لة كوردستان كة دةزطاى 
ةزيرانة، ئَيستا بووةتة دوو بةش، بةشى خؤراك كة سةر بة وةزارةتى تةختيتة ، سةر بة ئةجنومةنى و 11

و بةشى دةرمان كة سةر بة وةزارةتى تةندروستية، بةِراستى  كَيشةى دةرمان و هاوردنى دةرمان بؤ 
كوردستان شتَيكى زؤر زؤر طرنطة، ئَيستاش بووةتة مؤَلةتى مةعنةوى كة لة وةزارةت وةردةطرن، مؤَلةتى 

شةريكة  37تى سةحى كة لة وةزارةتى تةندروستية، ئةو شتة كَيشةيةكمان بؤ دروست دةكات، ديتمان شرو
لةوانة تةسجيل كراون لة وةزارةتى  87زياتر مؤَلةتى وةرطرتووة لة وةزارةتى بازرطانى، بةآلم تةنها 
% 20نرتؤَل كة لة دةزطاى كواَلتى كؤ 1/5تةندروستى، وةزارةتى تةندروستيش ثاش دةست بةكاربوونى لة 

، ثاش تةسجيل و دةست بةكاربوونى تةبعةن  1/1/8002ى تةسجيلى ئةو شةريكاتانة تةواو دةبَيت لة 
ئةوةش سيلسيلةيةكى زؤر زؤر درَيذة، كاركردنى كواَلتى كؤنرتؤَل و تؤماركردنى، لةو حاَلةتة 

نى قانونى ئيستيسماريش بكةن، روونكردنةوةكمان دةوَيت لة جةنابى هةردوو وةزير، كة لَيرة ِرةضاوكرد
خاَلَيكى تايبةت كة باسيان نةكردووة، ضةند مةرجَيك و خاَلَيك هةية بؤ هَينانى دةرمان و جؤريةتى 
دةرمان بؤ ناو كوردستان، خاَلَيكى تريش هةية حةز دةكةم باسى بكةم موئةسةسةيةك هةية لة حكومةتى 

دا هةية،  1242، كة ئةوة لة قانونى (يطرة النوعيةمؤسسة مقايا التقيا والس)مةركةزى ثَيى دةَلَين 



 357 

ى تَيداية، هةتا ئَيستا ( ايماية املنتج واملستهل )ئَيستا تةفعيل كراوةتةوة لة زمنى ئةو قانونةش 
موختةبةراتيان ئيشى نةكردووة، بةآلم ئيعتماديان لةسةر ستاندةرى مةقايسى بريتانى و يابانى دةكةن، 

ئةغزيةى كؤلَيكس دةكةن، ئةوةش هةيئةتَيكى كاملة، جةنابى وةزير باسى ئيعتيماد لةسةر دةستورى 
ئةوةى كرد كة ثةيوةندى هةية لةطةَل وةزارةتى تةندروستى و وةزارةتى ثالندانانى بةغدا، بةآلم ئةوةى 
بيستمان كة حكومةتى كؤرى شتَيكى يةكجار زؤرى بؤ بةغدا ناردووة لة بوارى موختةبةرات، ئَيمة كة باسى 

ختةبةرات دةكةين باسى قةوانني نةكراوة، قانون هةم مةعايري و مةقايسى ثَيويستة، دةبَيت دةربكرَيت مو
ثَيش ئةوةى بآلوبكرَيتةوة، لةبةر ئةوة حةزمان لَيية روونكردنةوةيةك لةسةر ئةوة بدرَيت، باسى 

لةسةر ئيستريادى ئيستريادى دةرمان كرا، ليذنةيةكى تايبةت هةية لة وةزارةتى تةندروستى مةسئولة 
دةرمان، تةبعةن ئَيستا ثةيوةندى هةية، وةزارةتى تةندروستى دةرمانى هةموو لة بةغدا بؤ دَيت 
كةميةيةكة، بةآلم كَيشةكانى تر ئةوةى كة لةناو هةرَيمة جياوازيةكى يةكجار زؤرى هةية لةطةَل حكومةتى 

بةشَيكيش نةشتةرطةرية، ئةو تةنسيقة  مةركةزى، ئَيستا ئَيمة زياتر فكر لة نةخؤشيةكان دةكةينةوة و
ضية؟ يةعنى تةعامل كردنةكة ضؤنة؟ سيستةمى هاوردنى دةرمان بة ض شَيوةيةكة؟ ض نةوعة ئايتمَيكى 
هاوبةش لةو شةريكاتانة هةية كة دةرمان دةهَينَيت؟ ئةوةش يةك نةوعة دةرمان لة زؤر شةريكات دَيت، 

بكةين، جةنابى وةزير باش دةزانَيت كة تةسعريى دةرمان خاَلَيكى تريش ئةطةر باسى تةسعريى دةرمان 
دةوَلةتةكة و دةخلى  2ئيعتيماد لةسةر ضةند ثَيوةرَيكى تايبةت دةكات، بؤ منوونة ئيتيحادى ئةوروثى و 

عائيلى و زةمانى ئيجتيماعى، ضةند ئةساسيات هةية بؤ ئةو تةسعريانة، ض هةنطاوَيك كراوة لة كوردستان 
ةرمانة؟ هةروةها ضةند كارطةيةكى دةرمان كراوةتةوة بؤ زةمانى دييتاع كردن لةسةر بؤ ئةو تةسعريى د

و هةماهةنطى لة كوردستان بؤ  مةنتوجاتى وةتةنى؟ ض نةوعة هةنطاوَيك نراوة؟ ماعةدا ئةوةى ثةيوةندى 
 .كؤنرتؤَل كردنى ئةو مةوادانةى كة دَينة ناو كوردستان، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
ليذنةى دارايى راثؤرتةكةتان بة ئَيمة نةطةيشتووة، ئةطةر حازرة دةبوو بؤمان بنَيرن و بيدةينة 

 .دلَير.وةزيرةكامنان، ئةطةر دةخيوَينةوة فةرموو د
 :دلَير امساعيل حقى شاوَيس.دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةآلم خؤزطة جةنابى سةرؤكى دةستةى  راثؤرتةكةى ئَيمة ئامادةية و ثةيوةنديشى هةية بة بابةتةكةوة،
وةبةرهيََنانيش لَيرة بواية، ضونكة بة ِراستى ِرايةك هةية كة ئَيمة حةقى ليذنةى تةندروستى نةخؤين و 
بابةتةكةش طرنطى خؤى هةية، ِراستة ثةيوةندى بةيةكةوة هةية، ئةطةر جةنابتان ثَيتان ضاكة لة ِرؤذَيكى 

 .ةزيريش و جةنابى كاك هَيرشيش بانط بكرَيت زؤر ضاكةتايبةت دا ئةم برا بةرَيزانةو و
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
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ئَيستا ئَيمة ئةو دانيشتنةمان تايبةتة بة ديراسةت كردنى دياردةى خؤراكى بةسةرضوو و دةرمانى 
، ئيكسثايةر، ئةطةر لة ضوارضَيوةى ئةو تةوةرة داية ئةو راثؤرتة خبوَيننةوة، ئةطةر لة تةوةرَيكى ترة

 .ِرؤذَيكى ترى بؤ دادةنَيني، كاك حممد فةرموو
 :حممد فرج امحدبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

هةموو ليذنةكان، مانطَيك لةمةو ثَيش لة ِرَيطةى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانةوة داوامان لَيكرا هةموومان 
َيمةش داومانة بة سةرؤكايةتى، دةربارةى خؤراك و دةرمان يةكى راثؤرتَيك بدةين بة سةرؤكايةتى، بؤية ئ
 .تةمةنام دةكرد ئةوانة كؤبكرابايةوة، هةر هيضى نةبَيت نيوةى عةرز بكراباية

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةركى هةموو ئةندامَيكى ثةرلةمانة كة بةدواى هةموو مةسةلةيةك و دياردةيةك بطةِرَيت كة نامؤ و 
ت ليذنةى ثةيوةندار ديراسةكةى تةقديم بكات، ئةويش دوو خراثة، بةآلم كة كةوتة سةر سكةى خؤى دةبَي

ليذنةية، ليذنةى تةندروسس و ليذنةى دارايى و ئابوورية كة ثةيوةندى بةوةوة هةية، تةبعةن لة اليةن 
خؤمةوة زؤر بةخَيرهاتنى هةموو وةزيرة بةرَيزةكان دةكةم، ِراستة مةسةلةن وةزيرى ناوخؤ و وةزيرى 

ناوخؤ ثةيوةندى ِراستةوخؤيان لةطةَل ئةو مةسةلةية نية، سوثاسيان دةكةم كة ئامادة هةرَيم بؤ كاروبارى 
بوونة لةطةَلمان، ضونكة ئةوان بة شَيوةيةكى ناِراستةخؤ ثةيوةنديان لةطةَلمان هةية وةكو دةسةآلتَيك، 

بة دةسةآلت ضونكة ئةو ليذنانة و ليذنةى وةزارةتى تةندروستى و ليذنةى ثشكنينى بازاِر ثَيو يستيان 
هةية، ئةطةر سةرثَيضةك هةبوو و جةنابيان لَيرة ئاطادار بوون، تةفسيالتى ئةو ئةزمةى ناو بازاِر دةكةن 
كة هةية، بؤ ئةوةى لة ئاييندةدا هةر شتَيك و طرفتَيك هاتة ثَيش ئةو تةفسيالتانةيان لةال بَيت باشرت 

زريان دةكةم، ئةطةر شتَيكت لةوبارةيةوة . بى كاك ددةتوان هةنطاو بنَين و ئيجرائات وةربطرن، داوا لة جةنا
 .نووسيوة لةبارةى تةندروستى بيخوَينةوة، فةرموو

 :وةزيرى تةندروستى/نعثمازريان . دبةِرَيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

بةرَيزان، زؤر سوثاسى ليذنةى تةندروستى دةكةم بؤ ئةو تةقريرةى كة دايان، ديارة هةر شتَيك كة 
ى بة تةندروستى مرؤظةوة بَيت ثةيوةندى بة ئَيمةوة هةية، خواردن و دةرمانيش كة هةردوو ثةيوةند

مةوزوع باسكراوة ثةيوةنديةكى ِراستةخؤى بة ئَيمة هةية وةكو وةزارةتى تةندروستى ، ديارة ئةمنى 
داية لةطةَل قةومى غيزائى مةوزوعَيكى طةرمة كة ئةمِرؤكة لة جيهان و هةموو دونيادا لة شةِرَيكى طةرم 

ئةو مةوادانةى كةوا تةندروستى ئينسان دةشَيوَينن و سةرةتانى بؤ دروست دةكةن يان تووشى نةزؤكى 
دةكةن، لةوانة منوونةى زؤرة، بؤية من حةز دةكةم لَيرةدا ئةوة بَلَيم، هةر قسةيةكى كة لَيرة دةيكةم بة 

بةرَيزتان و ليذنةى تةندروستى بؤ ئةوةى  دؤكيؤمَينت لة المةو ثاشان  هةموو دؤكيؤمَينتةكان دةدةم بة
تةماشاى ئةوة بكةن، ديارة كة مةسةلةى ئةمنى قةومى غيزائى زياتر ئيهتمامى ثَيدراوة لةم ضةند مانطى 
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) دواييدا، لةبةر ئةوةى نرخى خواردن لة جيهان هةمووى زيادى كردووةو بةرةو ضل لة سةد، 
قات زيادى كردووة، ئةمة هؤكارَيك بووة كة هةم بازرطان  يةعنى تةزةخوم لة دونيا ضةندين( ئينيتيلةيشت

و هةم موستةهلكيش كة مواتنة بة دواى كاآلى هةرزان دةطةِرَيت، وةكو بةرَيزتانيش دةزانن كاآلى هةرزان 
لةسةر نةوعيةتى خواردنةكة دةبَيت، لةبةرئةوة دةبينى بازرطان لةشتَيكى هةرزان دةطةِرَيت بؤ ئةوةى لة 

نَيت، هاووآلتيانيش لة شتى هةرزان دةطةِرَين بؤ ئةوةى بيكِرن، بةآلم ئةو هةرزانية لةسةر وآلتان بيهَي
 .حيسابى تةندروستى خؤيةتى

دةرمان و خواردن بَى هيض ) من حةزدةكةم لةسةرةتادا خاَلَيك ديارى بكةم لة راثؤرتةكةم كة دةَلَيت 
َيك ئةمة ناهةقية بةِراستى لةبةرامبةر وةزارةتى ، تؤز(مراقةبةو ضاودَيريةك دَيتة ناو هةرَيمى كوردستان

ناوخؤ و ئاسايش و بنكة ثشكنيةنةكان و طومرط و وةزارةتى تةندروستى و جتارةش، واتة هةموو ئةو 
اليةنانةى كةوا مةتةعةلقن بةو مةوزوعة، من تةنها منوونةيةك دةدةم بؤ ئةوةى ئسثاتى ئةوة بكةم كة 

تةنها لة خاَلى   8004ةَلآليية نية كة باس دةكرَيت، بؤ منوونة لة ساَلى ضؤن ئةم شتانةش يةكجار بةو بةِر
تةن خواردن و خواردنةوة رةت كراوةتةوة،  3841ابراهيم خليل، ئةوانةى ترتان بؤ ناخوَينمةوة، 

تةن بؤ هةر ِرؤذَيك، ئةطةر ئةوةتان ثَى  10تةن دةكاتة دةورى  3841نَيردراوةتةوة بةرةو وآلتى توركيا، 
تةن بةس خواردن لة شارى دهؤك سووتَينراوة، خواردنى خراث و  783ة؟ ئةوة واية،  مةسةلةن كةم

تةنها ضوار مانطة  8002، لة ساَلى 8004بةسةرضوو يان مواسةفاتى توبى تيا نةبووة، ئةمانة لة ساَلى 
اوةتةوة تةن خواردن و خواردنةوةى خراث رةت كر 1352تةن بةس خواردن لة دهؤك سووتَينراوة،  177

بةرةو ئةو وآلتةى كة لَيى هاتووة، من هةموو ذمارةكامن لة الية بة دؤكيؤمَينت و ئيحسائات، ئةمة دةتوامن 
ئيشارةت بةوةش بكةم كة ئيشى لةسةر كراوة، ئةمة جطة لةوةى كة بنكة تةندروستيةكانى ئَيمة بةردةوام 

بةسةرضوو، حةز دةكةم قسةيةك بكةم،  لة ثشكنني دابوون لة ناو شارةكان بؤ طةِران بةدواى خواردنى
ضونكة هةموو خةَلك طوَييان لَيية و بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بة زةمريةوة بَلَين لة خالىل ئةو ماوةيةى 
دوايى دا، لة خيالىل ساَلَيك و ساَل و نيوى ِرابردوو دا شةوانة ِرةنطة هةفتةى شةوَيك  يان دوو شةو دةبينن 

ين تةن دةرمان دةسووتَينرَيت، ئايا دياردةى وا هةبووة ثَيشرت كة بسووتَيندرَيت، من بة ضاوى خؤيان ضةند
دةتوامن بة ذمارة ثَيتان بَلَيم ضى سووتَينراوةو ضى كراوة، ضةند تةن كؤطاى خواردن و ضةند كؤطاى 

تووة، ديارة ئَيمة دةرمان دؤزراوةتةوةو ِرةنطة بة قاضاغ هاتبَيت، بةهةر نةوعَيك بَيت ئةوا ئَيمة نةمانهَيش
لة بنكة رةمسيةكانى بامشاغ و ابراهيم خليل و ئةوانة بة تايبةت لة ماوةى ئةم ضةند مانطةى ِرابردوو دا 

ةكى زؤرى كردووين بة توندى هةموو حدودوكان داخراوة بةرامبةر ييكة بة سوثاسةوة طومرط هاوكار
وستى ئَيمةي تيا نةبَيت، تيمة هةموو خواردنَيك و هةموو دةرمانَيك كة بَيتو شروتى تةندر

تةندروستيةكان خةريكة بضن و بةرَيزيشتان ليذنةيةك ثَيك بهَينن، بؤ ئةوةى لةوثةِرى توندى دابن، بة 
ثَيضةوانةوة طلةييةكى زؤرمان لةسةرة كة تيمةكامنان ئةوةندة توندن نايةَلن هيض شتَيك بَيتة ذوورةوة، 

ى طةياندووة، لة رووى تيجارةوة كة بة هةزاران ِرةنطة تةن بةوةش خةسارةتى يةكجار زؤرمان بة خةَلك
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لؤرميان بة ئةنواعى خواردن و خواردنةوة خةسار بووة، دةمةوَيت باسى ئةوة بكةم تةقريبةن تةنها لة 
بؤ ئةوةىزياتر ضِرى  8004تةندروستى كراوة لة ساَلى  سةرداني 12525شارى سلَيمانى بؤ منوونة 

سةردانى تةندروستيمان كردووة، يةعنى ئةوةندةى يةك ساَلمان  14330،  8002مانطى  7بكةينةوة، لة 
شوَين بووينة،  212مانط دا كردووة، ئةو شوَينانةى كة غةرامة كراون بةس لة سلَيمانى  7لة خيالىل 

 1330شوَينمان داخستووة، هةموو داهاتةكةشى ئةمة وازحة، لةناو شارى هةولَيرو دهؤك و سلَيمانى  122
خواردمنان سووتاندووة، ئةمة تةنها لة ناو شارة طةورةكان نةك شارؤضكةكان، بة دةيان شارؤضكةمان  تةن

ى  8320منوونةمان وةرطرتووة بؤ ثشكنني، لةوانة  2000هةية، بؤ منوونة لة سَى شارة طةورةكة تةنها 
ونة باسى هةولَيردةكةم يشى نةشياو بووة، ئةمة باسى هةموو شارةكانى تَيداية، بؤ منو 804شياو بووة و 

 88432،  8004لة ساَلى  83500شوَينمان هةية تةنها لة ناو شارى هةولَير بؤثشكنني، لةو  83500كة 
شوَينى ثشكَيندراوة، داهاتةكانيشى هةمووى وازحة، ضونكة ذمارةى ئةو خواردنانةى كة لةناو براوة تةنها 

هةزار ليرتى ئاومان لة  878اردن و خواردنةوةش كيلؤ بووة، خو 424تةن و  831لة ناو شارى هةولَير 
ناو بردووة، بة سةدان شوَينيش داخراوة، بة سةدان خةَلكيش غةرامة كراوة، بةِراستى ئَيمة ئةوة بة ئةركى 
خؤمان دةزانني، بةآلم شانازيشى ثَيوة دةكةين كة ئَيمة نةشيت ترين لة جاران، ديارة شَيوةيةك هةية كة 

ةرَيمى كوردستان لة دةرةوةى خاَلة رةمسيةكان، ِرةنطة بة قاضاغ بَيت كة هةزاران خواردن دَيتة ناو ه
كيلؤمةتر، من ئاطادارى ئةوةم هةية، ئاطادارى ئاسايشى سلَيمانيشم كردووة، بؤ منوونة شوَينى وا قاضاغمان 

ن خةَلكى هةموو هةية كة بة لؤرى شتى قاضاغ دَيتة ذوورةوة، نةك بة بارو شتى وا، بةرَيزان قةناعةت بكة
شتَيك نةخاتة سةر ئَيمة، وشيارى خةَلك زؤر طرنطة لَيرةدا، ئَيمة شتى وا سةيرو عةنتيكةمان ديتوة لة ناو 
بازاِر دا لة خةياَلى كةس دانية، بؤ منوونة لةم ماوةيةدا لؤريةك دونطى حةيوامنان طرتووة، لة تةوةقوعى 

سى ئةوةتان بؤضية، طوتيان بؤ مةعمةىل سابوونة، من كةس نية كة دونط بؤضى بةكاردَيت؟ كة لَيمان ثر
وةكو بزامن مةعمةىل سابوومنان نية لة هةرَيمى كوردستان، من دَلنيام ئةو بةزة دةهات بؤ ئةوةى 
بيتوَيننةوة يان تَيكةَلى رؤنى بكةن يان ئةوةتا بيكةنة قيمة لةطةَل كةباب و طةس و ئةو جؤرة شتانةى 

شتمان طرتووة، بؤنى ِرؤذة ِرَييةك دةِرؤيشت، باشة كَى بةر ثرسة لةوة ئةى بؤ بكةن، بِروا بكةن لؤرى طؤ
هةزارمان  35هةزار كارمةندى تةندروستيمان هةية، ئةطةر هةر  35هاووآلتيش هاوبةش نةبَيت، ئَيمة 

ابوةستني، ئةطةر بيانةوَيت موخالةفة بكةن،  ر:َ هةر دانةيةكمان لةسةر دوكانيرةقابةى سحى بني، 
الةفةى خؤيان هةر دةكةن، ضونكة ئَيمة ناتوانني، زؤربةتان وآلتانى دةرةوةتان ديوة، هةر ئةوة نية كة موخ

ِرَينمايى ياسا دةكةن و ياسا ناشكَينن، بةَلكو لةبةر ئةوةية كة ضاودَيريان لةسةرة، ئةسَلةن ضاودَيرى نية، 
وو خةبةرى ىَل دةدةن، لةبةر ئةوة ضاودَير هاووآلتيانن كة ضاودَيرى دةكةن و ئةطةر شتَيكى خراث ب

بةِراستى وشيارى خةَلكى لةم رووةوة ديارة خةَلكانَيك تيجارةت دةكةن بة تةندروستى ميللةت، من دوو 
هاوكارى خةَلكى بؤ دةزطا : خاَلى زؤر طرنط هةية، كة دةمةوَيت داوا بكةم لةم جةلسةية، يةكةم

سزادان، بةرَيزان سزا تةبيعةتَيكى ئيالهية لة هةموو : م تةندروستيةكان وئاسايش و وةزارةتى ناوخؤ، دووة
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دونيا ثةيِرةو دةكرَيت، هةمووتان دةزانن لة ئةوروثا كة ئارامة لةبةر ئةوة نية كة خؤيان خةَلكى باش بن 
و لة ئَيمة موسةقةف تر بن،  لةبةر ئةوةية كة سزا هةية، يةكَيك موخالةفةى شتَيك بكات دةم و دةست 

لةبةر ئةوة كةس نايكات، ئةطةرنا يةكَيك بؤى كرابا ِرةنطة جريانةكةى خؤى تاآلن كردبا، من سزاى دةدةن، 
لَيرةدا داوا لة بةرَيزان وةزيرى ناوخؤ و دةزطاى ئاسايش و كؤنرتؤَل دةكةم، كة ئَيمة شت دةطرين و 

 100انى ثارة بة دةيسووتَينني، شتى ئةوةندة ترسناك هةبَيت لةسةر ئةمنى قةومى غيزائى تةنها بة سزاد
هةزار دينارى لَيوةردةطريدرَيت، ئةوة شتَيك نية، بة رةئى من توندترين  800هةزار دينار يان بة ثَيى ياسا 

سزا بدرَيت، بؤ ئةوة جارَيكى تر خةَلكى تريش عيربةتى لَيوةرطرَى، بؤ ئةوةى نةتوانَيت شتى وا بكات و 
 .شتى وا بهَينَيتة ناو هةرَيمى كوردستانةوة

دؤكيؤمَينتم زؤرة لةسةر خواردن و خواردنةوة، حةز ناكةم درَيذة بةوة بدةم، بةآلم قسةكامن دةدةم بة  من
بةرَيزتان، دواتريش ئةطةر مؤَلةمت بدةن هةندَيك قسةى تريشم هةية، دةبَيت بَيمة سةرمةسةلةى دةرمان، 

ديارة ئَيمة بةشَيوةيةكى بةثةلة باس لةوةش دةكةم، مةسةلةى دةرمان كة بوونى دةرمانى بةسةرضوو، 
سةرةكى ئيعتيمادمان بؤ دةرمان لةسةر وةزارةتى تةندروستى بةغداية، بة ثَيى يةك لة موخةسةساتى 
سيادى تةندروستى وآلتةكة ئةوة نةدراوة بة خؤمان وةكو ثارة، ضةندين جار داوام كردووة كة ثارةكة بدةن 

زيران ناردووة، كاك بةرهةم ثشتيوانى كردووين و بؤ بة خؤمان و خؤمان بيكِرين، نامةم بؤ ئةجنومةنى وة
ى بودجةى وةزارةتى تةندروستى % 14وةزارةتى بةغداى نووسيوة، ئةو بِرة ثارةى كة حسةى ئَيمةية 

عرياقى بدرَيت ثَيمان وةكو ثارة، نووسراوةكامن طشت داوة، تا ئَيستا بة داخةوة وةآلممان نةدراوةتةوة، بؤية 
ئةطةر ئةو ثارةمان بدرَيتَى خؤمان بتوانني ئيدارةى وةزعى دةرمانى خؤمان بكةين، من ئَيمة ثَيمان ضاكة 
ئَيمة لةو بِرةية بايي ضةندمان بؤ هاتووة، تا ئَيستا وةآلميان نةداومةتةوة، بةآلم لة  8004داوام كرد ساَلى 

م بزانن من دوو ساَلة يان داوينةتَى لة حسةى خؤمان، ئةو مةوادانةى كة دَين حةز دةكة% 11تةنها  8005
 5ِرؤذى ماوة ئيكسثايةر بَيت، من دةبَيت لةو  5هاوار دةكةم زؤربةى زؤرى دةرمامن بؤ هاتووة دوو لؤرى 

ِرؤذة بة ثةلة تةوزيعى بكةم و بَلَيم بةكاري بهَينن بة زووترين كات، بةآلم كة طةيشتة ِرؤذى ئةخريى تةواو 
ِرَينماييةكانى دارايى ئَيمة دةبَيت بيسووتَينني، ِرةنطة هةندَيك  كؤى بكةنةوةو بؤمانى بنَيرنةوة، بة ثَيى

برادةر بثرسن بؤ ئَيمة وةرى دةطرين؟ خمةولةكامنان بؤ دةيهَينن، حةز دةكةم ئةوةتان بؤ روون بكةمةوة 
ئةطةر تةحةمومل بكةن؟ موخةولةكةمان تةلةفؤمنان بؤ دةكات دةرمانَيك مانطَيك ئيكسثايةرى ماوة، ئةطةر 

لؤرى دةرمانةكةى تريشتان نادةينَى، ئَيمة ناضارين دةيهَينني، ئةوةى بؤمان كرا بةكارى دةهَينني  5يبةن نة
ئةوةى تر بة ئاشكراو بة شةفافيةتى تةواو بة هةموو ِرَينماييةكان، هةر لةبةر ئةوةش هةر زوو ئيكسثايةر 

ينةوة، شةرميش ناكةين، ئةوة وةزعة دةبَيت و ئَيمةش دةيسووتَينني، ئَيمة هيض شتَيكمان نية كة بيشار
مةئساويةكةمانة، تا ئَيستا دوو جار وةزيرى تةندروستى نوَيى عرياق كة دوو ، سَى مانطة لة شوَينى 
خؤيةتى كةهاتووة، بؤمان باس كردووة، دةَلَيت هةر كوردستان نية شارةكانى ترى عرياقيش عةينى 

دا ئةو دةرمانةى ئةخري شت بَيت، يةكةم شت سةرف موشكيلةمان هةية، ضونكة الى ئَيمة مةخازنى بةغ
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دةبَيت، ئةوةى دةكةوَيتة ثشتةوة ئةوة ئاخر شت سةرف دةبَيت، لةبةر ئةوة يةكَيك كة بة سودفة بةوَيدا 
تَيثةِر دةبَيت دةبينَيت دةرمانَيكى ماوةي مانطَيكي ماوة دةَلَيت بة ثةلة دةرى بكةن و تةوزيعى بكةن، بؤ 

وو دةرمانَيك كة نزيكى ئيكسثايةرى دةبَيت، دَيت بؤ ئَيمة بة عوملةى سةعبة حيساب ئاطاداريشتان هةم
، لةبةر ئةوة ئةو موشكيلةى ئَيمة تةنها بةوة حةل دةبَيت كة دةبَيت ثارةكةى %14دةكرَيت بة ثارة لةو 

بكةم كة ئةو خؤمان بدةنَى و ئَيمة دةتوانني دةرمانى خؤمان بكِرين، من حةزدةكةم باسى كةموكوِرى ئةوة 
دةرمانة نزيكة لة ئَيكسثايةرى ئةوة نية كة ئَيمة دةمانةوَيت، زؤرجار ئَيمة شتَيكمان دةوَيت ئةوان 

هةزار دةرزى طارامايسينيان بؤمان  300شتَيكمان بؤ دةنَيرن كة ئةسَلةن ثَيويستمان ثَيى نية، بؤ منوونة 
كةمى بةكاردةهَيندرَيت، ثَيمان طوتوون ئةو  ناردووة، ئةسَلةن ئَيمة ثَيويستيمان ثَيى نية و زؤر بة

دةرمانانةمان ناوَيت، ئةوان دةَلَين ئةوة زيادة لة مةخزةن دةبَيت ئَيمة تةوزيعى بكةين، يةعنى ئَيمة 
مةشاكيلمان بةو شَيوةية هةية، ئَيمة لة ناضارى كة نةقس هةية، دةبَي هةندَيك دةرمان بكِرين، بؤ ئةوةي 

ة، باسي نةخؤشخانةي هيوا كرا، من بةِراسس حةز ئةكةم، جةنابيشتان ئةزانن، دةرمانةكان ثِربكةينةو
مليؤن دينارة مانطانة، بؤ دةرمان يةكجار، ئةو سةآلحيةتةشم هةموو مانطَيك بةكار  850سةالحيةمت 

هَيناوة بؤ كِريين دةرمان بة دؤكيومَينت، بؤ نةخؤشخانةي هيوا، ئةوة مةوجودة، بةآلم هةر ئةوةندةش 
الحيةمت هةبووةو ئةوةندةشم ثَيكراوة، كةضي تةندةريشمان كردووة بةين بةين، بةآلم دةرماني سة

سةرةتاني ئةوةندة طرانة، دةرزي وام هةية بة ثَينج هةزار دؤالرة، يةك دانة دةرزي، كؤرسَيكي دةوَيت كة 
ؤشخانةكاني ي موراجيعي كوردستان بؤ نةخ%70ثانزة دةرزي دةوَيت، بؤ مةعلوماتي جةنابتان لة 

سةرةتاني لةدةرةوةي هةرَيمة، لةشارةكاني كةركووكة هةتا بةصرة خةَلكمان بؤ دَيت، ثيشةي ئَيمة 
ئينسانية، من منداَلَيك لةبةصرةوة بَيت سةرةتاني خوَيين هةبَيت، يةك دةرزيم هةبَيت لَيي دةدةم، لة 

ئةم دةرمانة هي هةرَيمي كوردستانة، داوامان هةرَيمي كوردستان بَيت، يان نا، من ناتوامن لةوة نةدةم، بَلَيم 
لة وةزيري تةندروسس عَيراقي كردووة، بردمة نةخؤشخانةي سةرةتانيةكة، بيزةبت بردمة نانةكةلي و 
بردمة نةخؤشخانةي هيوا لةطةَل خؤم، رةنطة بةِرَيزتان زؤرتان بينيبَيتتان، ومت ئَيمة مةئساوين و 

ن بكةن لةدةرماني سةرةتاني وئةوانة، وةعديان دا هاوكارميان بكةن، وةزعَيكي خرامثان هةية، هاوكارميا
بةآلم تائَيستا هيضمان لَييان نةديووة، وةخَس وتيان ئةم نةخؤشخانانة موسةجةل نني، لةالي ئَيمة وةكو 
نةخؤشخانةي سةرةتاني، عةريزةمان دا بةِرةمسي بيناسن وةكو نةخؤشخانةيةكي سةرةتاني بةَلكو 

ؤ دابني بكةن، ئَيستا وا نامةيةك هاتووةتةوة ئةَلَيت، ئةم نةخؤشخانةية وةكو حسةيةكيان ب
نةخؤشخانةيةكي سةرةتاني لة عَيراق ناسَيندراوة، ضاوةرٍِوانني كة دةرمانَيكمان بؤ بَيت، تا ئَيستا هيضمان 

ةم، من حةز ئةكةم ثَي نةطةشتووة، ئةو بِرة دةرمانانةي كة ئَيمة دةيكِرين، حةز ئةكةم باسي ئةوةتان بؤ بك
بةس بةِرَيزتان بودجة لةالي بةِرَيزتانةوة تةصديق كراوة، هةندَيك لةذمارةكاني بودجة ئةوة بةِرَيز 

هيض  8005تةبيعي من  8002وةزيري ثالنيش لَيرةية، بودجةي وةزارةتي تةندروسس ئةمساَل 
رة تةصديق كرا، كة لة نيوةي زؤر دَلم خؤش بوو، بودجة هات، لَي 8004بودجةيةكم نةديووة، 
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زياتر لة بودجةي خؤتت % 80حماسبةكةي خؤمم بانط كرد، ومت وةرة بودجةكةمان ضةندة، وتي بةِرَيز لة 
سةرف كردووة، ئةي ئةوة يازدة مانطة ضي سةرف ئةكةيت، ضؤن ئيسرتاتيذ و ثالن دادةندرَيت بةو شَيوةية، 

مليؤن دينارمان كردووة،  143يةك تريلؤن و بَينمةوة يادتان، ئَيمة داواي 8002حةز ئةكةم بودجةي 
مليار دينار دراوة بةتةندروسس، لةو   831ي بؤمان دابني كراوة، بؤ بودجةي ئيعتيادي %85تةنها لة 

ي تةنها %25ملياري مةعاشاتة، هي كارمةنداني تةندروسس، بةدكتؤريشةوة، يةعين لة  817مليارة،  831
مليؤن دؤالر، من ئةبَيت ئةوةندةش بةدةرمان وبة بةنزيين ئيسعاف  11دةمَينَيتةوة بةدةستمةوة دةوري 

وبة شكاني ئيسعاف وهةرضي هةية، لة تةندروسس سةريف بكةم، بةِرَيزان حةزةكةم بزانن لة هةرَيمي 
بودجةي هةرَيمي كوردستانة، ئَيمة ( ضوار ولةدةيا هةشس)كوردستان ئةم بودجةيةي كة دراوة بةمن، 

مني لة بودجة، لةدواي شارةواني وكارةباو ئاوو ثةروةردةو كشتوكاَل وناوخؤ، هيضي تر ئةسبةقيةي حةوتة
دؤالر، بؤ  70نةما بَيتة ثَيشمان، حةز ئةكةم بزانن هةندَيك ئةرقامتان دةدةمَي بؤ مَيذوو، كةمرت لة 

بؤ يةك  دؤالر 70هةموو هاووآلتيةك، لة يةك ساَل داندراوة، بؤ تةندروسس لة هةرَيمي كوردستان، 
 550هاووآلتي بؤ ساَلَيك، تةندروسس جيهاني دةَلَيت بؤ ئةوةي تةندروسس بةِرَيوة ببةيت لةوآلتدا، دةبَي 

هةر دؤالر لة ساَلَيك بؤ  500دؤالرت هةبَيت، بؤ هةموو هاووآلتيةك بؤ ساَلَيك، ئوردن جريانى ئَيمةية 
 12ى ئةو % 15ترليؤن دؤالرة،  12ميزانيةى هاووآلتيةكى دابني دةكات بؤ بوارى تةندروستى، ئةمريكا 

هةزار دؤالرى لة ساَلَيك بؤ داندراوة بؤ  5ترليؤنة بؤ بوارى تةندروستى دادةنَيت، هةموو هاووآلتيةك 
قات ئةوةندةى  80ئةوةندةى ئَيمة، ئوردن بؤ منوونة نزيكةى  800تةندروستى كة دةكاتة نزيكةى 

دةكات، ئةمة ضةند ذمارةيةكن حةز دةكةم بؤتان بَلَيم، لة هةرَيمى كوردستان لة تةندروستى سةرف 
مليؤنة لة زاخؤ هةتا هةَلةجبة، لة قةنديل تا كةركووك، ئةوة  42ـ  40ئيستسمار بودجةى ئيستسمارى من 

مليؤن دؤالر  44بةرَيز وةزيرى ثالنيش لَيرة دانيشتووة ئةمِرؤ نةخؤشخانةيةكى سةد قةرةوَيَلةيى بة 
من ئةوانةم هةموو قةبوَلة، ضونكة مةسرةف بكةن لة مةسَلةحةتى خةَلكة، ِرَيطاو بان دروست ناكرَيت، 

َ دةكةم كة  ضاك بكةن لة مةسَلةحةتى خةَلكة، هةموو كارَيك ئةجنامةكةى بؤ خةَلكة، بةآلم رةجاتان ىل
طةر تةوةقوعاتى غةَلةت نةدرَيت بة خةَلكى، ئَيمة بة ثَيى ئةو بودجةى كة هةمانة كاردةكةين، ئة

تةوةقوعاتى زياد لة حةدى خؤى بدرَيت بة خةَلك كة تةندروستى ئَيمة وةكو ئةوروثاى ىَل بكةين لة 
خيالىل مانطَيك، ئةوة هةَلةية، ضونكة ثَيمان ناكرَيت بةو بودجةية، ئةطةر بودجةيةكى زياترمان بدةنَى بة 

دةكرَيت، من دةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة ضوار ساَل وةكو جريانةكانى خؤمانى ىَل دةكةين، كة باس لة سةرةتان 
برادةرانى ليذنةى تةندروستى كةوتنة هةَلةيةكى ئيحسائيةوة، حةزم نةدةكرد بكةونة ناو ئةو هةَلةيةوة، 

ةوة كة ئَيمة هاتني زؤر ئيهتيمامان بة بوارى ئيحسا داوة، من دةضمة  8004و  8005ضونكة تا ئَيستا لة 
سةرةتان ضةند تؤمار كراوة، سةرةتان لة عيادةى دكتؤرةكان ضارةسةر بزانة  8005سةر ذمارةكانى ثَيش 

كراوة، وةكو فةردى، هةر دكتؤرَيك بؤ خؤى نةخؤشى عيالج كردووة كة ئةسَلةن تؤمار نةكراوة، زؤربةى 
ةوة نةخؤشخانةى تايبةتى سةرةتامنان داناوة  8005زؤرى خةَلك بة ئةجةىل خوا مردووة، ئَيستا ئَيمة لة 
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مانى كة نةخؤشخانةى هيواية، سجلى سةرةتانيمان داناوة، هةموو ناوى نةخؤشةكانى سةرةتان لة سلَي
دةنووسرَيت، بؤية ذمارةكان زياد ثيشان دةدات، ضل لة سةدى مراجعمان لة دةرةوةى هةرَيمى كوردستانة 

فةرموون ئةوانةش ِرةنطة هةمووى نووسرا بن بة نةخؤشيةكانى سةرةتان، من ئيسثامت هةية بؤ ئةوة، 
تةماشا بكةن عيالقةى عامى مردن نةخؤشى بة حةوادس و نةخؤشيةكانى دَل، هةموو ئةرقامةكان بةرةو 
زيادى ضووة، سَى قات و ضوار قات، نةك هةر نةخؤشى سةرةتان، ضونكة ئيحسامان باشرت بووة،  

ىل خوا نامرَيت، نةخؤشخانةى تايبةمتان هةية، ضونكة هؤشيارى هاووآلتى باشرت بووة كة هةر بة ئةجة
نةخؤشيةكيش هةية ناوى سةرةتانة، دكتؤرةكامنان هؤشيار ترن، دةزانن كة نةخؤشى سةرةتان، ضونكة 
سةدان جيهازمان هةية لة كوردستان دةتوانن نةخؤشى تةشخيس بكةن لة لةشى ئينسان، بؤية ماوةى 

تان زياتر بَيت لة كوردستان وةك سةرةتان لة وآلتى ئَيمة دا زياتر ثيشان دةدات، بةِراى من ِرةنطة سةرة
ئةوةى لة هةموو دونيادا هةية، بة هؤى ئةو هةموو طؤِرانكاريةى لة دونيا هةية، وآلتى ئَيمة شوَينى 
تاقيطةى كيمياوى و نةوةوى وهةموو شتَيكى تريش بووة، بؤية من ئةوة بةدوور نازامن، بةآلم بةو ِرَيذةية 

تر لةسةر ئةو خةتة بِرؤين ئةطةر هةر بةرةو زيادبوون بِروات ئةو  نية، بةِراى من دواى سَى، ضوار ساَلى
كات دةَلَيني زؤر بةرةو زيادبوونة، بةآلم ئَيستا وا خةريكة خةتة بةيانيةكة، خةتى موستةقيمى خؤى 

ساَلى تر هةر  3دةطرَيتةوة، هةموو حاَلةتَيكى سةرةتانى تةسجيل دةكرَيت لة الى ئَيمة، ئةطةر لة خيالىل 
بوو، من لَيرة تةئيدى ئةوة دةكةم كة سةرةتان سَى قات زيادبووة، بةآلم من ثَيم واية ئةوة هةَلةيةكى  زياد

 .ئيحسائية، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 

زريان، بةِراستى هةندَيكى مةترسى دارن، بةآلم دةبَيت هةموو اليةكمان وشيار بني بؤ . زؤر سوثاس بؤ د
كة هةية، نوقتةيةكى زؤر طرنطى باس كرد كة هاووآلتيش دةبَيت دةورى كاريطةرى  ئةو وةزعة نالةبارةى

هةبَيت لةمة ، وشيار بَيت و موحارةبةى خؤراكى بةسةر ضوو و دةرمانى بةسةر ضوو لة هةر شوَينَيك دا 
 ن قسة بكات لةسةر مةسةلةى كؤنرتؤَل، كاك حممدعثماهةبَيت ئاطادارى بكاتةوة، من ثَيش ئةوةى كاك 

 .وةزيرى بازرطانيش داوا دةكةم راثؤرتةكةى خبوَينَيتةوة، فةرموو
 :وةزيرى بازرطانى/حممد روؤفحممد بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةرَيزان، ئةندامانى ثةرلةمان، زؤر سوثاس بؤ ئةو تاوتوَى كردنانـة، ديـارة قسـة لةسـةر كـواَلتى كـؤنرتؤَل و       

زؤر بة كورتى هةموو هاودةنطني و قةناعةتى تةواويشمان بـؤ دروسـت    مةسةلةى خؤراك و دةرمان دةكةين،
بــووة، تــا كــواَلتى كــؤنرتؤَل وةك سيســتةم دانةمــةزرَيت و دةســةاَلتى نــةبَيت و بودجــةى تــةواى بــؤ تــةرخان 
نةكرَيت ئةم كَيشةية ضارةسةر نابَيت، ئةوة ئةساسـَيكة كـة دةبَيـت ئيشـى جـدى لةسـةر بكرَيـت، مةسـةلةى         

يعى، بيتاقةى تةموينى بةرَيز دكتؤرة ثرسيارى لةوة كرد، وةزيـرة بـةرَيزةكان لَيـرة ئَيمـة سـاَلى      خؤراكى باي
يــش ديراسـةيةكى ووردى خؤراكمــان كـرد، كــة ديراسـةكةمان بــةوردى     8002هـةم سـاَلى    8004و  8005



 358 

ةو خؤراكـة  خستة  بةردةستى ئةجنومةنى وةزيرانةوة، دةرئةجنام بِريار درا بة كؤى دةنطى ئةجنومةن كـة ئـ  
لة بةغداوة دَيت، لةبةر كؤمـةَلَيك طرفتـى تايبـةت بـة هـةرَيمى كوردسـتان، هةنـدَيكى طرفتـى بودجـة بـوو،           
هةندَيكى طرفتى سنوورةكان بوو، هةندَيكى ترى ناوخؤيى كوردستان بوو، لةبةر ئةوة بِريار درا ئةم ساَليش 

نةوعيـةتى زؤر خراثـة، تـا ئَيسـتا سـَى جـار        لة عرياقةوة بَيت، بؤ ئةوةى ضارةسةرى ئةو خؤراكى بكةين كة
نامةمان نووسيوة بؤ وةزارةتى بازرطانى بةغدا كة ئةو خواردنـة هـةموو كوردسـتان رةفـزى دةكـةن، هـةموو       
هاووآلتيانيش ثَييان باش نية، ثارةيةك دةدرَيـت لـة كوردسـتان سـةرف دةكرَيـت، بـة خةسـار دةِروات، جطـة         

شـى هةيـة، وةكـو ذمـارة حـةز دةكـةم بـزانن ئـةو مةسـةلةية  ئةطـةر وا           لةوةى كؤمةَلَيك ئيحتيمـاىل ناخؤشي 
مبَينَيتةوة نة لـة عـرياق دا ضارةسـةرى هةيـة نـة لـة كوردسـتان بـةو شـَيوازةية، بـؤ هـةر تـاكَيكى هـاووآلتى              

. مـانط خـؤراك، بـةو مواسـةفاتةى كـة جـةنابى د       18دؤالر بـؤ   117عرياقى بة ثَيى بةشـةكةى كوردسـتان   
دؤالرة نـةك بةشـى سـاَلةكة ناكـات بةشـى دوو مـانطيش ناكـات، كـةمرتين          117ثَيدا كـة ئـةو   زريان ئاماذةى 

ِرَيذةى ثارة كة سةرف بكرَيت بؤ تاكَيك كـة خـواردنى كـواَلتى بـةرزى بـؤ بَينيـت لـة دةرةوة، حـةدى كـةمى          
اَلتى دؤالرى بكـة، ئـةو خواردنـةى كـة كـو      500مليؤنـة جـارانى    7دؤالرة، يةعنى خـةَلكى كوردسـتان    500

مليار دؤالر، عرياق نة خؤى بةرنامةى هةية  8بةرزى هةبَيت و بَى ترس بَيت، ئةوةندةى دةوَيت كة نزيكى 
ثارة زيادبكات، نة سندوقى نةقدى دةوليش ِرَيطةى ثَيدة دا زيادى بكات، ئيحتيمالة ئةو ساَل دةستيان ىَل شل 

مليـؤن دؤالرمـان بـؤ خـؤراك      555، ئَيمـة  ى كـةم نـةكردبَيت  % 80كردبَيت بة بؤنةى ئةزمةى خؤراك ئةو 
بَيت، ناكاتة روبعى ئةو خؤراكةى كة ثَيويستةو كة كواَلتى بةرز بَيت بَيتة كوردستان، جا ئةمة بـؤ ئةمسـاَل   
ضــوو، بــؤ ســاَلى ئايينــدة موعالةجــة دةكرَيــت، ئَيمــة ئــةو ِرَيطايانــةمان هةيــة، بــة ديراســةوة خســتوومانةتة  

بة خؤراكى لة بةغداوة بَيت، يان بة ثارة وةرى بطـرين و خـؤراك بكـِرين، يـان     بةردةم ئةجنومةنى وةزيران، 
ثارة بدةين بة هاووآلتى، بة قةناعةتى خؤم هةرضةند ثارة تـةوزيع كـردن تـةزةخوم دروسـت دةكـات، بـازاِر       
بـؤ   تَيك دةدات بةسةر يةكدا، بةآلم ئةطةر كواَلتى كـؤنرتؤَل دامبـةزرَيت، بـؤ هـةموو بةشـةكانى نـةك  تـةنها       

خؤراك، بؤ دةرمانةو بةشةكانى تـريش و بـؤ بينـاو ئينشـائاتيش، ئةطـةر ئـةوة دامبـةزرَيت تـةنها ضارةسـةر          
ئةوةية ثارةكة وةربطريدرَيت بؤ سيستةمةكة تةوزيع بكرَيت، بةآلم زةبـت كردنـى خـؤراك بكرَيـت كـة دَيتـة       

ى سـاَلى ثـار كؤبوونةوةيـةكمان    كوردستان، مةسةلةى كؤمثانياكانى دةرمان ضؤن لةطةَل وةزارةتى تةندروسـت 
كرد، سةرةتا من ضوومة خزمةتى وةزير و ئةو مةسةلةيةمان تةواو كرد، ئَيمة بِريارمـان داوة تؤمـاركردنى   
كؤمثانيــا بــة ثَيــى ياســاى كؤمثانياكــانى عــرياق، كؤمثانيــا هــةر داواي تةســجيل بكــات و شــروتي ئةساســي و   

ئيستســنايةكمان كــردووة، هــةر كؤمثانيايــةك، وةزارةتــي  ئـةوراقي ئةساســي تةســجيل ئــةكرَيت، ومتــان ئَيمـة  
تةندروســس ثشــتطريي نــةكات، ئَيمــة داينامــةزرَينني، هــةر كؤمثانيايــةكيش كــةوا لةمــةو ثــَيش دامــةزراوة،   
وةزارةتــي تةندروســس بــؤي هةيــة موتابةعــةو لــَي ثيضــينةوةي لةطــةَل بكــات، ئةطــةر تــةواوي شــروتي تَيــدا 

بـؤي هةيـة نـة هَيَليـت ئـيش بكـات، تـاكو هـةموو ثَيداويسـتيةكاني جَيبـةجَي            نةبَيت، بؤي هةيـة دايبخـات،  
ئةكات، ئَيمة بةنيسبةت دةرمان هةتا ئَيستا يةك ئيجازةي دةرمامنـان نـةداوة، مؤَلـةتي دةرمـان لـةالي ئَيمـة       
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كشتوكاَل نية، مؤَلةتي خواردنيش تةنها يةك مؤَلةت يان دوو مؤَلةت ئةدةين، ئةو مؤَلةتانةي كةوا وةزارةتي 
بةثَيي ِرَيكةوتنَيك لـةنَيوان  ئَيمـةو وةزارةتـي كشـتوكاَلدا هةيـة، هـةر شـتَيك ئـةوان داوا بكـةن، بَلـَين فـآلن            
شةريكة بؤي هةية، ئةوةندة طؤشت يان هَيلكة يان مريشك يان فآلن شت بَينَيـت، بـةثَيي ئـةو مواسـةفاتةي     

ئةكــةين و ِرَي ثَيــداني بــؤ ئةكــةين، بــؤ ِرَيثَيــداني كــةوا ئــةوان ثَييــان ئيمــزا كــردووة، ئينجــا ئَيمــة تؤمــاري 
ي لـة  ممئاينـدةش ئَيمـة ضـاوةِرَي ئةكـةين، ئيجـازةي مواصـةفاتي كـوالَيس كـؤنرتؤَل دةربضـَيت، ئيجـازةي كـة           

وةزارةتي بازرطاني دةربضَيت، ئةطةر ئةوان مواصةفاتيان بؤ هةموو شتَيك دياري كـرد، ئـةو كاتـة مؤَلةتةكـة     
، دَيتــة الي ئَيمــة، ئةمــة كةميةتةكةيــةتي، كةميــةتيش بــؤ نــاو عَيــراق، و نــاو هــةرَيمي  لــةوَيوة دةرئةضــَيت

كوردستان، ئةبَي ياساي بؤ دابندرَيت، ضونكة ئةطةر نـةتتواني بـةديلي بـازاِر دروسـت بكـةيت، ئةطـةر ئَيمـة        
ي بدةين، %50ة ي طةمن لة كوردستان ئينتاج بكةين، بؤ ئيكتييتاي زاتي ئةتوانني مؤَلةتي ل%70توانيمان لة 

ئةويش هةتا ئةوكاتةي كة عَيراق ئةضَيتة رَيكخـراوي بازرطـاني جيهـاني و ئـةبَيت بـة ئةنـدام، كـة بـوو بـة          
ش نامَينَيت، ئةبَيت بازاِر كراوة بَيت، ئةبَيت سـنوور كـراوة بَيـت، بـؤت نيـة،      %50و لة % 70ئةندام ئةو لة 

شـةريكاتي دةرةوة، بـةثَيي ئـةو سيسـتةمةي كـةوا       تةنها ئةتوانيت ئيلزامي شةريكاتي ناوخؤ بكـةيت لةطـةلَ  
كـوالَيس كـؤنرتؤَل داي ئـةنَيت، وةزارةتـي تةندروسـتيش هاوكـاري ئـةكات، شـةريكاتي ئةجنـةبي بـؤت هةيــة           
لَيرةوة شروتي لةسةر فةرز بكةيت، يةعين بؤ منوونة، شةريكةيةكي دةرمـان لـة هنـد ئةطـةر شـةريكةيةكي      

ئةتوانَي ثَيي بَلَيت، ئـةو دةرمانـةي كـةوا تـؤ ئـةينَيريت، ئةوةنـدة تةنـة،         كوردستاني ئؤردةري لةوَي هةبوو،
ئةطةر ئةم مواصةفاتانةي تَيدا نةبَيت، بؤية ئَيمة لة سنوور ِرةتية كةينةوة، ئةمةش هةمووى بةوة ئـةكرَى  
ان ئةبَى ئةم سيستةمة دامبةزرَى، ضارة سةرى سرتاتيجى بؤ خؤراك بةنيسبةت كوردسـتان تـةنها ضارةسـةرم   

بريتية لةوةى كشتوكاَلى ئةم واَلتة بطاتة ئاستى وةبةرهَينانى ناوخؤى وةهةر  لةئَيستاوة من ئةو ثَيشـنيارة  
ئةكــةم لــة بــةرَيزوةزيرى صــحة كــة لَيرةيــة، وةزيــرى كشــتوكاَليش لــة ئَيســتاوة رَيطــة بطــريَى لــةو مــةوادة     

ا نـزيكرتين دةوَلةتـة بيئةكـةى تَيـك ضـووة      كيمياويانةى كةوابيئةتَيك ئةدات، ئَيستا بيئةى كشتوكاَلى توركي
بةبؤنةى ئةومةوادة كيمياويانةى كـةوا بـةكارهَينراوة بؤبـةروبومى كشـتوكاَلى زؤرنـةوعى جوانـةو زؤريـش        
بةرهةم دَيت، بةاَلم دةرئةجنام خراثة، لَيرةوة ئاخرقسةشم بةوة كؤتـايى ثَيـدَينم ئةطـةر قسـةى تـر هـةبوو       

ةخزمةتانداين جـواب دةدةينـةوة، بةبؤنـةى بـةكارهَينانى مـةوادى خـراث       دواى ثرسيارى تر هةبوو، دوايى ل
لةطؤشت لةئةوروثا يةك لةسةر سَيى ئةوروثا تووشى نةخؤشـى حةساسـيةت بـوون، ئـةوة ئـةو ئةوروثايـةى       
كةئَيمـة وادةزانـني كــواليتى كـؤنرتؤىل لــة سـةدا ســةدة، وائـةزانني ئـةو قســةيةش لَيـرة مــةعلوم بـوو لةطــةَل         

بةَلَى ئـةو  : و ئيتاليةكان باسم كردو ومت ئيوة نةخؤشيةكى واتان هةية بةبؤنةى خؤراك، وتيان ئةَلمانيةكان
ــاوخؤ، كشــتوكاَلة،        ــاترطرنطى بدةينةبةبةرهــةمى ن ــة جاهةرضــى جــدىرت، زي ــا هةي ــةو روث ــة ئ نةخؤشــية ل

 0ان دةكةمحةيواناتة، بةيتةرية هةرضيةك هةية، ئةوة عيالجى سرتاتيجى و ئايندةى ئَيمةيةو ،زؤرسوثاست
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
زؤرسوثاس تةئكيد لةسةر قسةكةى دوايت دةكةمةوة كة زؤرزةرورة ديارة لةقسـةكانى جـةنابت و قسـةكانى    

كــؤنرتؤلًَى نةوعيــةوة هةيــة،  ،ةوةيــةى كَيشــةكان ئيالقــةى بــة كؤنرتؤَلزريــان بةشــَيكى زؤر.جــةنابى كــاك د
ةزعـةكى نالـةبارو ناتـةبييعى بةسـةر داهـات خـةَلكى، نامةســئول،       لةبـةرةوة كوردسـتان و عَيـراق بةطشـتى و    

بازرطان بَيت، هةركة سَيك بَيت، اليـةن بَيـت، كؤمثانيابَيـت رويـان كردؤتـة ئـةوبازاِرة بؤئـةوة بةثةلـة ثـارة          
ــتييتادة بكـــةن بةبىًََطوىَيـــدان بةتةندروســـتى خـــةَلك و بةبَىطوَيـــدان بةواَلتةكـــةيان و    ثةيدابكـــةن و ئيسـ

ــةتى       بةبَىهةســتى ــانةى كةهةي ــةم ئةوقس ــةكاك عومســان دةك ــتاش، داوال ــتيمانى و هةســتى مرؤظىئيس نيش
 0سةبارةت بةوةزارةتةكةى و ثالنى ولةرووبةروو بوونةوةى ئةودوو دياردةية ، بابيتةرمَى

 :وةزيرى ثالندانان/شوانى ثمانعبةِرَيز 
 .نسةرؤكى ئةجنومةبةِرَيز 

هةفتــةى ِرابــردوو لةطــةَل ليذنــةى تةندروســتى دانيشــتني  زؤرســوثاس جــةنانى ســةرؤكى ثةرلــةمان، ئَيمــة  
بةتةفسيَل ئةو مةوزوعانةمان بـاس كـرد كةلـةناو ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة دواى ئـةوةش ئامـادةين كـةبرادةران         
هةرثرسيارَيكيان هةبووجوابيان بدةينةوة، بةكورتيةكةى ئَيمة ئةم ساَل ئامادةينـة بؤئـةوةى كـؤنرتؤَل وةك    

بكــةين بةتـــةعاون لةطـــةَل وةزارةتــةكانى تـــر، ضـــونكة بودجــةمان بـــؤدابني كـــراوة،    سيســتةم جَىبـــةجَى  
موافةقامتان بؤكراوة بةسوثاسةوة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران هاوكارى تةواويان كردووينـة خـةَلكمان   
ناردووة بؤتةدريب ،خةَلكمان تـةعني كـردووة، لةطـةَل وةزارةتـى تةندروسـتى كةموختةبـةرَيكى مةركـةزيان        
هةية كةبةشَيكى تايبةتةبةدةرمان كةخؤيان وةرى دةطرن، ،بةشةكةى ترى ثةيوةنـدى بـة خـؤراك و ئـاوةوة     
هةية ئَيمـة وةرى دةطـرين، لـة سـلَيمانى موختةبـةرَيكمان دروسـت كـردوة وةخـةريكى كِرينـى ئةجهيزةينـة           

ة ، ئةطـةر بةطشـتى   بؤيان لة دهؤك بة هـةمان شـَيوة، ئَيسـتا حاليـةن خـةريكى دامةزرانـدنى فةرمانطةكةينـ       
ئَيمة سةيرى ئةوة بكةين  زؤر ئختيالتيََك هةبوو لة ِراثؤرتةكةدا كة بينيم باسى دةكـات دةَلـَى دةسـتةيةكى    
خواردنى كؤنرتؤَلى خؤراك نية، شتى ئةوها،خؤى دةستةى ثَيوانة سازىو كؤنرتؤىل جـؤرى لـةعَيراقا جيهـازة    

ة ســةر كــردووة ثةرلــةمان بِريــاردةرى كوردســتانة و  لةكوردســتاندا، دةســتة يــة كــة خؤتــان موافةقــةتتان لــ 
بِريارةكـــةى ثـــَى دةرضـــووةو وةكـــو دةســـتة دامـــةزراوة، موختةبـــةرات هةيـــة موختةبـــةرى صـــحة هةيـــة   
،موختةبةرى زراعـة هةيـة، موختةبـةرى صـناعة هةيـة، موختةبـةرى مـةوادى ئينشـائى هةيـة، ئَيمـة وةك           

مى كوردسـتاندا سيسـتةمة ك دانةمـةزرَى بـؤ كـواليتى      سيستةم سةيرى ئةوة دةكةين ئةطـةر بَيتـو لـة هـةريَ    
كؤنرِتؤل بة هيض شَيوة يةك ناتوانني نة طريفانى هاوواَلتى نة تةندروستى هاوواَلتى بثارَيزين، ئينجا هةركة 
سَيك بةثَيى ئاستى ئةوةى خؤى ئَيمة ئَيستا ئيتيتاقَيكمان كردووة لةطةَل هةر ضوار وةزارةت لة م وةزارةتانة 

ى هاوكاريان بكةين لة دروست كردنى تاقيطةكانى كة ئَيستا هةيانة، بؤئةوةى ضؤن بتوانن لةمةوداى بؤئةوة
دوساَلة ئَيمة ئيشرافيان لةسةر بكةين ،وة هاوكاريان بكـةين ئَيمـة نابينـة مةسـئوىل كـةس، ئَيمـة هاوكاريـان        

باس كـران ،تةبعـةن ئةمـة    دةكةين بؤوةرطرتنى ستاندةرى عالةمى بؤهةرموختةبـةرَيك ، ئـةم كَيشـانةى كـة    
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كَيشةيةكة، يةعنى يةك ثةكية ئةوجا بةكاملى دةبَى سةيرى بكةين ئةوةية كةلة حدودا ضؤن لةسـنورةكانة  
كؤنرتؤىل خؤراك دةكةى يان هةرماددةيةك دةكةى كى داخلى هةرميى كوردستان دةبَينت؟ ئةمة يةكـةم شـت   

ن ضؤن تؤ تاقيطةت هةية وةتاقيطةيةكى مةركـةزى لـة   دةبَى لةوَيوة دةست ثَى بكةين، دوةميان لةناو شارةكا
هةولَيرة جطـة لـةدهؤك و سـلَيمانى دةبـَى وة تاقيطةيـةكى مةركـةزيش لَيـرة دةبيـنن سـةربارى ئـةوة ئـةبَى            
حسابى ئةوة بكةين ئةوخاَلة سنووريانةى كةلةطةَل كوردستان هاوبةش دةبَيت بةشةكةى لةبةشـةكانى تـرى   

كؤمةَلَيك كااَلى تَيدا داخيل دةبَيت كة ئةوانيش مواصيتاتيان تَيدانية، ئةوانيش  عَيِراقة، خؤراك و دةرمان و
دَينة هـةرَيمى كوردسـتان لـةم قؤناغـةدا كةثَيويسـتمان بـة هاوكـارى وةزارةتـى نـاو خـؤ و ئاسـايش دةبـَينت،             
بؤئـــةوةى ضـــؤن هاوكارمـــان بكـــةن لةســـنورةكاندا كةئـــةو خؤراكانـــة دَيـــن ئةمةبكـــةين، دروســـت كردنـــى  

ئةسةسةيةك و سيسـتةمَيك وةكـو باسـم كـرد، باسـى موختةبـةر ناكـةم، باسـى سيسـتةم دةكـةم، سيسـتةم            مو
جياوازة لةطةَل موختةبةر،موختةبةرَيك لةوانةية تؤبتوانى لة ساَلَيك بة شةش مانط دروستى بكةى، بـةاَلم  

سـتان ثَيويسـتت   دروست كردنى سيسـتةمةك وةكـو ثاراسـتنى ذيـانى هـاوواَلتى بؤثاراسـتنى ئيقتصـادى كورد       
زريانيش ئيشارةتى ثَيـدا فعلـةن سـاَلى ثـار     . بةمودةى زةمةنى هةية ،ثَيويستت بة بودجة هةية وةكو كاك د

ئيمكانيةمتان نةبوو،ميزانيةكةمان درةنط بؤهات ،بةاَلم ئةمسـاَل ميزانيـةمان هةيـة، ثارةمـان بـؤ  صـيص       
ة، ســيارامتان كِريــوة دوو دائــريةى تازةمــان كــراوة، ئيعالنــى ئــةجهيزةمان كــردوة، مؤزةفمــان تــةعني كــردوو 

دروست كردووة، خؤمان مؤزةفمان ناردوةتة تةدريب بؤئـةوةى كـةفَيربنب ،ئـةم شـتانةمان هـةموو كـردووة،       
ــةم      ــَيوةيةية يةك ــةم ش ــةمان ب ــة بةرنامةك ــة: تةســةورةكةين ئَيم ــةوة   (1/4)ل ــةوعى دةكرَيت ــرتادى ن دا ئيس

لةطـةَل ئيجـازةى كـةمى نـيم، بؤئاطـادارى بـةِرَيز وةزيـرى بازرطـانى         بةهاوبةشى لةطةَل وةزارةتى جتارة ،مـن  
ومتـان ئةوةيـة كـة ئَيمـة     : ئةمِرؤكة تؤناتوانى كةمية كؤنرِتؤَل بكةى، ئةبَىنةوعيةت كؤنرِتَل بكةى دوةميان 

ئــةبَى  موختةبــةراتى هــةولَيرو دهــؤك و ســلَيمانى تةواوبكــةين كةبودجــةمان هةيــة وةدووبينــاش دروســت  
ةك لةسلَيمانى ،ضونكة ئَيستا خانوومـان بـةكرَى طرتـوة يـةك لـةدهؤك تـاوةكو بتـوانني هـةتاوةكو         دةكةين ي

موددةى ساَل و نيوةكيديكـة ئيسـتييتادة لـة موختةبةرةكـةى وةزارةتـى تةندروسـتى بكـةين كةبةسوثاسـةوة         
نيوانى رةقابـةى  ئَيستا شةريكني لةم بيناية كة وةرى دةطرين، بينيم هةندَى شت تَيكـةَل كـرا لةقسـةكانا لـة    

صحى ،لةنَيوان كواليتى كـؤنرِتؤل، لـةنَيوانى رةقابـةى جتـارى، يـةعنى ئةمـة مـن ثَيشـنيارَيك دةكـةم ئةطـةر           
لةبــةردةم ئَيــوةى بــةِرَيزدا كةهــةموووةزيرةكان موةجــودن ئــةويش ئةوةيــة كةلةهــةر ســَى ثارَيزطــادا جلــانى  

قسةم لةطـةَل بـةِرَيز وةزيـرى بازرطـانى كـردوة      موشتةرةك دروست بكةين قسةم لةطةَل ثارَيزطاكان كردووة، 
ئــةويش ئةوةيــة كــةبينني ئاســايش وةكــو ئاسايشــى ئــابوورى دةســت خؤشــيان ليدةكــةين ،ئيشــى زؤرباشــيان  
كردووة، ِرةقابةى صحى ئيشى خؤى دةكا، رةقابةى جتارى ئيشى خؤى دةكا،بـةاَلم هةندَىطلـةيى دَيتـة ثـَيش     

تـان، يـةعنى بـةِراى مـن ئةطـةرجلانى هاوبـةش هـةبَيت جلنـةكانيش         وةكو لةبةرنامـةى تةلةفزيؤنـةكان بيني  
لــةذَير سةرثةرشــتى راســتةو خــؤى حمافزةكانــدا بــَينت، رةقابــةى صــحى، رقابــةى جتــارى، كــوالتى كــؤنرتؤَل،   
ئاسايشى ئابوورى هةرضواريان بةيةكةوة كاربكةن وةتيمى ناوشارة طةورةكان دروست بكـةن، تيمـى دةرةوةى   



 355 

بكةن، بؤئةوةى زياتر دةورى خؤيان ببيـنن لةطةِرانـدا، ضـونكة ئَيسـتا فـةراغَيك هةيـة،       قةزاكانيش دروست 
فةراغى ونبوونى كوالتى كؤنرِتؤىل تةواوة، دةبَى ئةم دووشتة جياكةينةوة، كةتؤ لةوانة لة سـنوورا كااَليـةك،   

تَيـك دةضـَيت، بؤيـة ئةمـة     خواردنَيك داخيل دةبَيت، بةاَلم دَيتة ناو شار هةتا ئةو هةَلى دةطرَيت بةتةئكيد 
ثَيويستى بةمةية تةكميلةى ئيشةكة بكةين، تةكميلةكةش بةوة دةكرَينت ئَيمة هـةموومان بةيةكـةوة ئـيش    
بكةين بؤثاراستنى سةالمةتى ذيانى هاوواَلتيان ،ئةمانةن ئَيستا عَيراق هاوكارميان دةكات بةوةى كة تةبعةن 

بـةاَلم كـؤنرتؤَلى جـؤرى ئـةكرَى     ( املقـايس املركزيـة   )لةى خؤتـان دةزانـن لةدةسـتورى عَيـراق هـاتووة مةسـة      
هةركةسَيك بيكاتن، صحة كؤنرتؤىل جؤرى دةرمان دةكاتن، زراعـة هـى طؤشـت دةكـاتن، صـناعة هـى أنتـاجى        
حملــى دةكــاتن، خمتةبــةراتى ئينشــائيش هةيــة هــى مــةوادى ئينشــائى دةكاتن،ئَيمــة لةطــةَل ئــةو رةئيةداينــة  

َيرضــةترى سيســتةمَيك يــان موئسةســةيةك كــة كــواليتى كؤنرتؤلــة، مــن نــاَلَيم    هــةموويان كؤبكةينــةوة لةذ
سةربةوةزارةتى ثالندانان بيت باسةربة ئةجنومةن بَى مهم نية بةالمـةوة سـةربةض دةزطايةكـة بـةَلكو وةكـو      
سيســتةمةو ثاراســتنى ئــةم دةزطايــةو ســةروةرى ئــةم دةزطايــة وة دةعمــى تــةواوى ئةجنومــةنى وةزيــران و     

ــ ــةنيا،     وةزارةتــ ــةكى زةمــ ــوانَى  لةمودةيــ ــةوةى بتــ ــتيةكانيان بؤئــ ــى ثَيداويســ ــؤدابني كردنــ ــى بــ ى دارايــ
ئَيمةتةسةوِرةكةين لةمودةى ساَل و نيوةكا بتوانني وةكو سيسـتةم تـاكو دوسـاَل سيسـتةم و كـونرِتؤىل جـؤرى       

ــةالَ       ــة، ب ــة ئامادةين ــةرى هةولَيرئَيم ــوانني موختةب ــة دةت ــانطى حــةوت ئَيم ــةين ،تام ــتا جَىبةجَىبك م  هَيش
برادةرانى  وةزارةتى  تةندروستى زؤرتةواو ئامـادة نةبووينـة، ضـونكة تـازة وةريـان طرتؤتـةوة، ئَيمـة زوتـر         
موختةبةرةكةمان وةرطرتةوة رةغمى مةشاكيلة ئيداريةكانى، ئَيمة كارة بـاى ضـؤن بؤدَيـت ،مؤليـدةى ضـؤن      

ة ئَيمة حازرين بؤئةوةى كة هةوَل بدةين بؤدةكِرَى،  كارمةند ضؤن تةعني دةكةى، ئةنواعى ئةو مىشاكيالن
لة ماوةيةكى زةمةنيا بةثَيى بةرنامةيةك، ضونكة ئَيمة بةرنامةمان هةية لـةوةزارةتى ثـالن دانـان دةسـتةى     
كوالتى كؤنرِتؤلةوة ضؤن ئةو ئيشةدةكةين بـةهاوكارى وةزارةتـى زراعـةو صـناعةو صـحة بيكـةين بؤئـةوةى        

ن هــةبَيت، ئيســتييتادة لــة موختةبــةراتى جاميعــة بكــةين، هــةموو   ئــةوانيش بتــوانن موختةبــةراتى باشــيا 
ــةك دةســتةى        ــؤنرتؤىل جــؤرى ن ــةين بؤدروســت كردنىسسيســتةمى ك ــةوة  موشــارةكة ثَيبك ــةنَيك بةيةك الي

ئامادةشــني ســةالمةتى و ذيــانى هاوواَلتيــان و   كــؤنرتؤىل جــؤرى سيســتةمى كــؤنرِتؤىل جــؤرى بــؤ ثاراســتنى   
 0، زؤرسوثاس رى تريان هةبوو جوابيان بدةينةوةاثرسي بؤئةوةى برادةران ئةطةر
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دانان وةزيـرى  بازرطـانى و وةزيـرى ثالنـ     ِرَيز وةزيـرى  تةندروسـتى و  بـة  هةرسـىَ  سوثاس  طوَيتان  لـة  زؤر
يانى بوولة سةر تةوةرَيك ،ئةم دانيشتنةى ئةمِرؤ ثةيوةندى بةهةموو خةَلكةوة هةية، بةذيانيان هةية، بةذ

منداَلة كانيان هةية، دياردةيةكى زؤر مةترسيدار لة كوردسـتاندا هةيـة بـاَلو بوونـةوةى نةخؤشـية زؤريـان       
ــة ــةهؤى ئةوةنةكـ ــَى     بـ ــثايةر زؤرة، دةبـ ــانى ئَيكسـ ــتان، دةرمـ ــة كوردسـ ــوو ِرووى كردؤتـ ــؤراكى بةسةرضـ خـ

ارةتانـة لةطـةَل يـةكرتى    هةموواليةكمان، ثَيش هةموو شـتَيك حكومـةت لـةناو خؤيـدا هاوكـاربَينت، ئـةو وةز      
هاوكاربن، دامو دةزطاكانى ئةمنى وةزارةتى ناوخؤ ئيجرائـاتى توونـد وةربطـرينت بةرامبـةر ئةوكةسـانة كـة       
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ئةوكارة ئةجنام دةدةن، بازرطـانى بـة طيـانى خـةَلك دةكـةن ثالنَيكمـان هـةبَينت بتـوانني ِرووبـةرٍٍٍٍٍٍِِِِِِِى ببينـةوة           
ن، ئينجا  هاوواَلتيش، هاوواَلتى وةعى هاواَلتى زؤرطرنطـة دةبـَى   ثَيكةوة، حكومةت بةدةرةجة يةك، ثةرلةما

وشيار بَينت، دةرمانَيك كة دةكِرَى تةماشابكاتن ئَيكسثايةرة يان نا ئةطةر ئَيكسثايةرة ، نةك بةس هةر نـةى  
كِرَينت، بةَلكو خةبةرى لةسـةر بـدات، لَيشـى قبـوَل  نـةكا، لةسـةر خـؤراك ئـةمِرؤ لةطـةَل جـةنابى وةزيـرى            
بازرطانى باسى ئةمانى كـرد، بـةبَىوةعى هـاواَلتى موعالةجـة ناكرَيـت، هـاوواَلتى بـةخاوةنى كؤمثانياكـةوة،         
بةخاوةنى دوكانةكـةوة، بـةخاوةنى سـوثةرماركَيتةكةوة، بامسـان كـرد ئـةمِرؤ لـة ئـةوروثادا سـؤثةرماركيًََت          

دةسـووِرَيتةوة، يـان خـؤراك بـَينت     ِرؤذانة خاوةنى سوثةر ماركَيتةكـة بةسـةر ثَيكهاتـةى سـوثةرماركَيتةكةدا     
ضى بةسةرداضووة دةبَى الى بداتن رووبةرى جاخمانةكةيدا دايناوة بؤفرؤشنت، ئةطةرالى نةباتن لَيثرسراوة 
ــو        ــووِرَينةوة وةك ــةردةوامى دةس ــة، بةب ــان هةي ــتى داميــةن لوجاني ــى تةندروس ــرَينت، وةزارةت حماســةبة دةك

هةية ئَيكسثايةر بووة ،الى نةداوة، ئةطةرتكرار بَيتةوة ئيجازةكةى هاوواَلتيةك دةسوِرَين بزانن ض خؤراكةك 
لَىسةحب دةكةن، دةمينَيتةوة سةر ضاودَيرى كردنى دوكانة بضووكةكان كةئةوان رةنطةكةمرت تَيطةيشتنيان 

بؤئةمةش وزةزارةتى تةندروسـتى، وةزارةتـى بازرطـانى دةبـَى هاوكـاربن، ثارَيزطاكـان مةسـئوليةتى         ،هةبَينت
رةيان هةيـــة، دامودةزطاكـــانى ثارَيزطاكـــان، ئةجنةمـــةنى ثارَيزطاكـــان واتـــة هـــةمومان مةســـئولني،        طـــةو

هةرهةموومان دةبَى رووبةرووى ئةودياردانة بينةوة وةمن باوةَرناكةم كةسَيك هةبينت ئةو قسـانةى كـةكرا   
لة وداوايانة دةكـةين   ناكؤك بَى لةطةَل ئةوقسانة،ثشتطريى لةقسةكانى وةزيرة بةرَيزةكان دةكةين، ثشتطريى

كــة داوايــان كــردووة بودجةكــةيان زيــاد بكــرَينت ،ئيجرائــات هــةبَينت، بةدواداضــون هــةبَينت، ثــالن هــةبَى،     
ســةيتةرةى نــةوعى زيــاد بكــرَى ،مــن ثــَيش ئــةوةى قســةبدةم بــةئيوة، داواتــان لَيدةكــةم تةبعــةن هةريةكــة  

ةواو بووكةسـَيك مـابوو ثرسـيارةكةى نـةكرا،     ثرسيارَيك بكـات، ضـونكة زؤرة ئةطـةربَيتو كـة ثرسـيارةكان تـ      
ديكة قسةى بدةمَى ،وةعد ئةدةم، بةاَلم من ثَيمواية مةجالتان هةبوو، بيكـةن، بـةس ثـَيش ئـةوةى      جارةكي

دةكةم كةلَيثرسـراوى سـةيتةرةى نةوعيـة ئةطـةر قسـةيةكى زيـادى هـةبَيت        ( مؤيد.د) قسةتان بدةمَى داوالة
 0طاى دةدةمَى، دةسةاَلتى خؤمة بائةويش دووقسةبكات، فةرموولةسةر قسةكانى جةنابى وةزير ِرَي

 :سةرؤكى دةستةى كوالَيتى كؤنرتؤل/عبدهلل مؤيد.بةرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

جةنابى وةزيرةكان بةكورتى بةس  ،زؤرسوثاس بؤئةو فورسةتة ،بةرَيزسةرؤكى ثةرلةمان، بةرَيز ميوانةكان
هـةرض عـوزرةك بدؤزينـةوة، كةئَيمـة هـةرض رَيطايـةك بدؤزينـةوة تـةبريرى          حةزدةكةم ئةوة بَلم كـة ئَيمـة  

واقعى خؤمان بكةين يا هى ئَيستا، واقيعةكةمان بةداخةوة زؤرباش نيـة، كةئـةوة ش دةَلـَين بؤئةوةنيـة كـة      
خةَلك برتسَينني، بؤئةوة نية كة فةوزايةك دروست بكةين يـان بـؤ ئـةوة نيـة كـة زةم بَىبـؤ حكومـةت يـان         

ةتةكى موعةيةن، ئيمةهةموومان لةم بةلةمةين، هةموومان ئةم خواردنـة دةخـؤين، هـةموومان ئـةو     بؤجيه
ئاوة دةخؤين هةموومان ئةم هةواية هةَلدة مذين، ئةطةر ئَيمة بَلَيني من بةعومرا ِرؤيشتووم و فريانةكةوم 

و طةجنــةكان زيــاتر دةكــات، ئةودةرمانانـةو ئــةو مةوادانــة تةئســريم تَيبكــةن، بــةاَلم بةتةئكيــد لةمنداَلــةكان  
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ئةوةى من دةَلَيم ئَيمة لة زؤر جيطا شتمان هةية كـةئيش دةكـات،؟ موختةبـةرمان هةيـة فحوصـات دةكـات،       
بةاَلم تةقيمةك نية كة ئةو موختةبةرانـة ضـةند فةحسـةكاو ئـةو فةحسـة قيمـةتى ضـةندةو ئـةو فةحسـة          

تى ئـاو لـة هـةموو عالـةم نـابَى بكـرَى       ضةند دَلنيـايى بـة خةخةَلكةكـة دةدات؟ مةسـةلةن فةحسـةكى بةسـي      
ثؤَلؤن لة سةد مل بَيـت، الى ئيمةلـة ثـةجنا مـل ئةكـةين،؟ مةسـةلةن فةحسـى خـؤراك  لـة موختةبـةرَيكى           
زؤررَيك و ثَيك وةزارةتى تةندروستى هةيةتى، بـةاَلم قسـمى كيميـاى، فةحسـى كيميـايى خـواردن داخـراوة،        

نياتيان نية بيكةن، ئةوانةى سةر سـنوور ئيمكانيـةتيان هَيشـتا    ئةوة تةقريبةن ساَلَيك زياترة، ضونكة ئيمكا
ــة دةرةوة دائيمــةن مةشــاكلمان        ــدانى ئَيمــة كــة بةعزعــةينات بنَيرين ــرة، هةوَل ــرةو هَيشــتاكةم ت ــف ت زةعي
هةية،زؤربةى عةينات حةساسة لةمودةيةكى كةم دةبـَى بطاتـة جَيطـا، يـان دةتـوانني قؤنتـةرامتان هةيـة لـة         

ختةبــةراتى دةرةوة مةســةلةن طؤشــتةكى هنــدى هةيــة، خيالفَيكــى طــةورةى هةيــة وة طــةَل مةمجوعــةى مو
داواى ئيجتيماعمــان لةســةرى كــردو تــةحقيقى لةســةر بكــةين، هــةر ضــؤنَيك بكــةى ئــةو طؤشــتة لةســةرى    
نووسـراوة طؤشـتى طـامَيش ،بـةس لـة طؤشـتى طـامَيش ناضـَيت، بـةاَلم عـوزرى بـةعزة كةسـيش دةَلَىبــاوازى             

ةر بَيت، ضونطة ئةطةر ئةوة نةبَيت طةس طران دةبَى، ضونكة فةقري طةس دةخوات، مـن نـازامن   لَيبَينني، باه
ئةو موبةررانة هني ناكةم، بـةاَلم عةينـةن عـةينامتان حـازر كـردووة ويسـتمان بنَيـرين بـؤ بـةيروت، بـةاَلم           

بةى بوتلةكان لةبةر بةداخةوة مةتارى بةيروت داخرابوو، يةعنى مةشاكلى وامان هةية، ئاوى بوتَلةكان، زؤر
ــة ،ئَيمــة كةدةضــني شــت         ــى ضــي ديكــةى تَيداي ــةكراوة ،خــوا دةزان ــاوة، دوو ِرؤذ تةســيتية ن ــان ن هــةتاو داي
دةسووتَينني ،زؤرباشة شت دةسووتَينني، دَلنيايى هاوواَلتى دةكةين، بةاَلم دَلنيايةكى بةبَى ئةسـاس، يـةعنى   

د، ئَيمة شتى خراث سـووتاندمان، مـةعناى ئـةوة ئـةوة ى     دَليان خؤشةكةين دةَلَيني ئَيمة شتى خرامثان البر
كةماوة لة دوكان، ئةوة ئةخورَى، ئةو مةعنايةى هةيـة، وانيـة ،بـةاَلم دوايـى موحاسـةبةى ئـةوةش دةكـةين        
كةشتة خراثةكة دةفرؤشَى، ضونكة شتةكانى ئةو دةسـووتَين، بـةاَلم زؤربـةى جـار سـاحَيب دوكانةكـة ئـةوة        

انـدبَى، زؤربـةى جـار سـاحَيب دوكانةكـة قـوِر بةسـةر دةكـةن، نةطبـةت دةكـةن،           نية كة شـتةخراثةكةى طةي 
دووعانةى ثَيية دةضَيت لة تاجرى جوملة دةكِرَى،دةيهَينَى لة دوكانةكةى خؤى دةى فرؤشَى،  ئَيمة دةضـني  

ةتى ضـؤن  يَيخةى ئةو دةطرين، بةاَلم كةس بةثةتةكة ناِروات بزانَى ئةو خواردنة لةكوَى هاتووة، كَى هَيناوي
هاتؤتــة ذورةوة، تــاجرى جوملةكــة كَييــة، موســتورةدةكة كَييــة؟ نامــةوَينت زؤرتــر درَيــذى بكــةم، بــةاَلم كــة  
ــةِرَيزةكان      ــرة ب ــران و هــةموو وةزي مةوزوعةكــة طةيشــتةوة الى جــةنابتان كــةئيهتيمامى ئةجنومــةنى وةزي

ئيشـةكى بـاش بكـةين ،بـةس     زؤرزؤر بةطرينطيان طرتووة مـن موتةئـة كيـدم بوماوةيـةكى كـورت دةتـوانني       
بة خةَلك بَلَيني دَلنيايـةكى بـة بـَى ئةسـاس،؟ بـةس لـة عـةينى وةختـدا ئيعتيـزار          (  ---)نامةوَىوةكو دةَلني 

دةكةم، ئةطةر بةنةوعَيكى هةَلة بة خةَلكم طةياندبَى،  يان خةَلكم ترسـاندبَى، ئـةوةى كـةمن ثَيشـنيارةكةم     
لةبةرئةوةى  فةراغةكة ،نةبوونى كؤنرتؤىل جؤرى دروستى كـرد  ئيشةكةى ئيمة زؤر عةرقةلةى تَيدةكةوَى، 

ــَى        ــةك دةب ــةوةى حرســى هــةموو لةي ــةر ئ ــةر ئةساســَيك، لةب ــةك لةب ــةوة، ن بوو،مةســولياتةكةى باَلوبوويت
هةوَلبدات لـةنَيوان ئاسـايش و نَيـوان وةزارةت و ئةطـةر ئةجنومـةنى نيشـتيمانى بتـوانَى قانونيـك دةربكـات          
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بكـات ،كاتَيـك دةسـتةى كـؤنرتؤَلى جـؤرى بةهةيكـةل هةمانـة، بـةس قانومنـان نيـة،           كةتةوزيعى صةالحيات 
دةسةاَلمتان نية، ئَيمة تةعليمات بةكاردَينني تاوةكو ئيشةكامنان بةرَيوة بضـَيت، بـةاَلم هيضـمان بةدةسـتةوة     

كـةين، بـةاَلم   نية كة ضووينة حمكمة قانونةكم لة ثشت دابَى، ئيمة ئَيستاثشتطريى قانونى بةغداو عَيراق دة
عَيراق دةَلَى تؤ بةس بؤ مةقايس وة ستاندةرات عايد بة ئَيمةى، بةاَلم بؤ كؤنرتؤىل جـؤرى و ئيشـى رؤذانـة    
حوريةتى خؤتان هةية، كةواتة ئَيمة هةموو ئيجرائَيك وةرطـرين تـاوةكو شـت سـووتاندنيش، ئيمـة شـتَيكى       

كـةم لةسةرئةساسـى جيهـازى مةركـةزى لـة      قانونيمان نية، هني نية بةدةستمةوة لةسةر حدود شـت رةفـز ب  
شـت لةسـةر حـدود كـةبَيت دةبـَى مواصـيتاتى       : بةغدا، واجبة سةيتةرةى نةوعى دوو شتى رةئيسـية يةكـةم   

ــى      ــةدةورى وةزارةتــى تةندروســتى، نــةدةورى وةزارةت ــةوةش تةبعــةن ن ــت، ئ ــةتبيق بَي  عَيراقــى لةســةرى ت
ة ئةمانــة مواصــيتاتى ديكــةيان هةيــة، مواصــيتاتى دةكــات، ضــونك لغــائي كشــتوكاَل نــةدةورى هــيض وةزارةتيــك

ت، واجبـى ئَيمـة ئةطـةر ئينتـاجى مـةحلى هـةبيَ      : عَيراقى شةرت نية، مواصيتاتى ئةوانيشـى تَيـدابَيت دوةم   
تـة  دةبَي ة بازاِر مةسئوليةتى ئيمةية، دواييلةمةعمةل شتةكة دروست دةكرَى تا دةطاتة مةحةل ثَيش بضَيت

ؤنَيتــةرى بــازاِر دةكــةين، ضــونكة ئــةو مَونَيتــةرى بــازاِر، مَونَيتــةرى  مــة مئوليةتى رةقابــةى صــحى، ئيمةســ
مانى ثَيوة دةكةين، ئيشةكةى ئَيمة ضةند هينة، ئةوةى لةحدود مةنعى دةكةين، فعلةن هةمووشـتَيكمان  ؤخ

ــةن        ــةن و دووســةدتةن و هــةزار ت ــةك ســةد ت ــة ئيمةن ــيم ئةوةي ــةاَلم مــن بةداخــةوة رةئ مــةنع كــردووة، ب
، ضةند دةسووتَينني من موتةئةكيدم  شةش جارو دةجارلـةوةزياتر دَيتـةذوورةوة، دةليلـى ئـةوة     بسووتَينني

كةدَيتة ذوورةوة ئةوةية ئةو زةرةرى ثَى نةكردووة يان ترسةكى ثةيدا نةكردووة، ئيمـة دةسـووتَينني، ئـةو    
كــة بؤخــةَلك بــةاَلم دةضــَى وةجبــةى ديكــة دَينــَى، لةبةرئــةوة حــةل نيــة، ئةوةشــتَيكى باشــة ،ئــةوة دَلنيايية

دَلنياييــةكى خراثيشــة، ئيمــة بةخــةَلك دةَلــَين خراثةكــةمان ســووتاند، مــةعناى ئــةوةى تــر باشــة ،زؤر زؤر  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لرية سارى مةفعولة دةتـوانني  (1221)زؤر سوثاس مةوزوعى ياسا، ئةطةر ياساى عَيراق هةبَيت ثَيشى ساَلى 

يت وةزارةتى ثالن دانان ثِرؤذةيةك تةقديم بكـات لـة ِرَيطـاى ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة      بةوة كاربكةين، دةكر
و كــاك كــريم ئَيــوة ض قســةيةكتان هةية؟نيتانــة باشــةناوةكانتان  عومثاا  بؤئــةو دةســةاَلتة ، جــةنابى كــاك 
 .دةنووسم ، كوَيستان خان بيتةرموو

 :ز كوَيستان حممد عبدهللبةرَي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةروةك جةنابتان، سةرؤكايةتى ئيشارةتتان ثَيدا ئةمة زؤر طرنط و طةورةو خةتةرة ثةيوةنـدى بةهـةموو   ه
تاكــةكانى كؤمةَلــةوة هةيــة، لــة ثــَيش هــةموو كةســَيك خؤمــان و منداَلــةكامنان، لةبةرئــةوة ثَيويســتة ئــةم    

مـة وةكـو ثةرلـةمانتاران    جةلسةية ئةطةرتةواو نـةبَى ئـةمِرؤ، زؤر باشة،ئاسـايية سـبةينَيش دانيشـينةوة، ئي     
ئامادةين وةئَيمةتةنها ثرسيارمان نية، ئَيمة كؤمةَلَيك ثَيشـنيارمان هةيـة، جطـة لةثَيشـنيارة كـان كؤمـةَلَيك       
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روون كردنةوةى ديكةمان هةية، لةِراثؤرتةكةى ليذنةى تةندروستى دا هاتووة، بؤية تكا دةكةين بابةردةوام 
 0وثاسبني و ِرَيمان بدةن قسة زؤر بكةين ، س

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0هيض ثَيشنيارةك نية بؤ تةئجيل كردنى، ،ناودةنووسم، بةَلَى فةرموو 

 :بةِرَيزسؤزان شهاب نورى 
  0بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر طرنطى بابةتةكة هةموودةيانةوَيت قسة بكةن جةنابت بؤ كات دةكوذى ناو ئةنووسى، بةسةرة ثَيدا 
                                  0ة كَيك بابةتةكةى باس كرابوو، دةَلَىباس كراوة، زؤر سوثاسبَى، ئةطةر هةر ي

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
بزامن هةمووتانن، كَي دةيةوَى قسةبكات؟ جارَيكي ديكة دةستان هـةَلطرن بزامن،خـؤ هينةكـةى دكتـؤر دَلَيـر      

 .فةرمووكةس نايةوَيت قسةبكات ،كاك ئيحسان  15مةعقولة 
 :حسان عبدهلل قاسمأبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خؤت ثَيش ئَيستا وتت ثةلةمان نية، ئَيستاش دةَلَيى يةك دةقيقة، ئاخر مةوزوعَيكى واطرنط ضـؤن بةيـةك   

 .دةقيقة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تَيك كـةم، دةكاتـة سـةعات    ئةوة نوقتةى نيزامى نية ،دةقةيةك دةكاتة  سةد دةقيقة، دةكاتـة دووسـةعات شـ   
سَى، خؤت ماندوودةبى، دةَلَيى ماندوو بووم دةمانةوَى بِرؤين، هَيشتاقسةيان نـةكردووة وةزيـرة بـةِرَيزةكان،    

 0فةرمو كاك ئيحسان 
 :حسان عبدهلل قاسمبةِرَيز أ

 0بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
واصـيتاتى تـةواو تَيدانيـة يـان نةوعيـةتى      بةِراستى بابةتى دةرمانى ئَيكسثايةرو خـواردنى ئَيكسـثايةر يـان م   

ونكة زياتر بةناوى بـازاِرى ئـازاد خـةَلكانَيك زيـادة ِرؤيـى دةكـاتن       ضباش نية، ئةمِرؤ كوردستان فراوان بووة 
ــنني مةســةلةن مــةوادى        ــةفزيؤن دةبي ــةدا، بةتةصــةورى مــن ئَيمــة لةســةر شاشــةى تةل ــةم هــةموو بواران ل

وتَينرَيت، يـان خـراث دةكرَيـت، بـةاَلم بةشـَيوةيةكى ياسـايى تـةعامل        ئَيكسثايةر، دةرمـانى ئَيكسـثايةر دةفـة   
 لةطةَل ئةوانةى كةزيدة ِرؤيى دةكةن ،

- :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة دةرةوةشة بَلَيم  فاَلن كةس لَيرة نيـة نـاوى سـقوت     بيلمناسةبة ئةوى بضَيتةدةرةوة حةقى خؤمة لةكاتَى

 0دةكات، ئينجا كةييتى خؤتانة
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 :حسان عبدهلل قاسما بةِرَيز
 0بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

ــة    ــةى ك ــة ئةوخةَلكان ــن ئةوةي ــيارى م ــتةى       ثرس ــة ئاراس ــةدا كردي ــةم بواران ــدةِرؤيى ل ــةَلَى زَي ــتا كؤم تائَيس
حمكةمــةيان كــردووة كــةحوكم بــدرَيت يــان تةنياشــتةكان دةســووتَينن و ئيجرائــات لةطــةَل شــتةكانة،خؤى    

ةرةكة شــتةكة نــدَى شــت نــةبَيت، بــةس ئــةوةى لةمةســد ارَيك ئاطــاى لةهةلةوانةيــة بازرطانَيــك يــان دوكانــد
دةهَينَيت بةتةئكيد دةزانَينت ئةو ماددة ئَيكسثايةرة، ماموستا ئَيـوة مـةجال نـادةن ئـةوة سـَى جـارة قـةتعم        
دةكةى  بشمبورة ئةوة يةك، ئيجرائـاتى ياسـايى بـؤ ئـةو كةسـانةى زَيـدةِرؤيى دةكـةن خـاَلَيكي دى جـةنابى          

و وةزيـر ثـَيش سـاَلَيك لَيـرة بـوون كؤمـةَلَى شـتيان  روون كـردةوة ئـةوةى ئـةمِرؤش روونـى كـردةوة              هةردو
بةراستى زؤرباش بوون بؤئةوةى ضاودَيرى بازرطانى بةشـَيوةيةكى ِرَيكوثَيـك بَيـت تائَيسـتاوةكو منوونـة لـة       

 .لةبةر دةست دايةى دهؤك تةنيا حةوت كةس هةية، لة حمافزةكى حةوت قةزاى هةية مةنتقةكى فراوانيش
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .تةواو كاك ئيحسان، ببورة ،كاك ئاخري بيتةرموو
 :بةِرَيز اخر مجال انور

 0بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نيشتيمانى كوردستان ثرسيارَيكم لةوةزيرى تةندروستى هةية، ئايا بريلةوة نةكراوةتةوة كة تةئمينى صحى 

دروست بكرَيت بةشَيوةيةكى نـوَى ويـان دكتـؤرى خانـةوادة، دكتـؤرى فـاملى       (  دَلنيايى تةندروستى)يةعنى 
ئةوةيــة بــؤوةزيرى بازرطــانى : دروســت بكــرَى؟ض لــة ئايندةيــةكى نزيــك برييــان لَيبكرَيتــةوة ثرســيارى دوةم

ة زؤرشت ئَيمة دةَلَيني طوندةكان ئاوةدان دةكةينةوة، كوردسـتان لـةئاوةدانى دايـة، بـةاَلم زؤرشـت طـران بـوو       
وةرةقـةو نيـو لَيـرة دا ئـةَلَيم لةبةرئـةوةى      (18)كةرستةى خانووبـةرة بةتايبـةتى شـيش كـة تـةنى ضـويتة       

مةعمةلةك دروست كراية ئينتاجى زؤرة، ئيحتيكـاريش كرايـة، ئـةو مةعمةلـة ئاطـادارى سـنوورةكان كرايـة        
  0كةكةس شيش نةهَينَى بؤية ئةو شيشة طران بووة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0سوثاس، كاك ئاخرتكاية لة مةوزوع دةرمةضَو، كاك ئارام بيتةرموو زؤر 

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى ئَيمة ئةمِرؤ بؤى دانيشتوين بابةتَيكى زؤرطرنطة، طوَيبيستى وةزيـرة بـةرَيزةكانيش بـووين، باسـيان     
ةسةركردن و سنوورداركردنى كَيشةى ئـةو نةخؤشـيانةو   لةوة كرد ضةند هةنطاوَيكيان ناوة بؤهةوَلدانى ضار

ــةوتؤيان        ــةريَيكى ئ ــة هــةنطاوةكان كاريط ــَيم واني ــنم بةداخــةوة ث ــةوةى مــن دةيبي خــواردنى  ئَيكســثايةر ئ
هةبووبَيت، لةبةرئةوةى كَيشـةكة بـةزةقى ماوةتـةوة، وةزيـرة بـةِرَيزةكان باسـى ئـةوةيان كـرد كـة كةميـةى           

تَينراوة؟ من دةثرسم ضةند دةرسةدى ئةوةية كةسووتَينراوة ضـةند دةرسـةدى   خواردنى ئَيكسثايةر بَو سوو
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ئةوةيــة كــة داخيــل بــووة؟ لةهــةمان كاتــدا ســةردانة تةندروســتيةكان باســيان لَيــوةكرا، مــن ثــَيم وايــة ئــةو  
سـةردانة تةندروســتيانةكةميةو نـةوعى نيــة، لةبةرئـةوةى ئَيمــة دةبيـنني قةصــابةكة لةسـةر ِرؤخــى بــازاِر      

ةفرؤشـَى بةهـةموو تةثـةتؤزو بـة هـةموو ئـةو ميكِرؤبـةى كةلـةوَى هةيـة، بـةض شـَيوةيةك ئةمانـة             طؤشت د
شروتى تةندروستيان ثَيدراوة؟ مـن ثرسـيارَيكم هةيـة لَيـرة دةمـةوَى عـرةزى بـةِرَيز وةزيـرى تةندروسـتى          

راو وةرزى ناخؤشية بكةم، ئَيمةبةرةو وةرزى هاوين دةِرؤين بةداخةوة دةبَىبَلَيني وةرزى هاوين وةرزى كؤلَي
ــاوة         ــدى ن ــةنطاوَيكى جي ــةِرَيزيان ض ه ــةوَى بثرســم ب ــن دةم ــةن، م ــارةكانى ئَيمةدةك ــةِروو لةش ــةورةكان ك ط

 0بؤبةرطرى كردن لة وةى ئةو كَيشةيةى ثار جارَيكى تر تكرار نةبَيتةوة؟ 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0فعت بيتةرمووةاك حممد رزؤر سوثاس كات تةواو بوو دوودةقةو دةسانيةش تَيثةِربوو، ك

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثرسيارَيكم لـة جـةنابى وةزيـرى تةندروسـتى هةيـة، وةزيـري تةندروسـتى باسـى ئـةوةى كـرد كـة ئـةو             
تووة دةرمانانةى كةلةوةزارةتى صحةى عَيراقةوة دَيت زؤرى بةرةو ئَيكسثايةر دةِروات، ئايا بؤضى وةريـانطر 

تةندروسـتيةوة  : ئةو دةرمانانة؟ ضونكة لةدوروةوة زةرةر بةخةَلكى كوردستان دةطةيةنَيت لـةرووى يةكـةم   
ــةرووى ثارةشــةوة وةكــو خــؤى باســى كــرد زةرةرَيكــى زؤر لةحكومــةتى كوردســتان دةكــةوَى، مــن      : دووةم ل

ةى وةرطرتـووة حماسـةبة   تةوقوعى ئةوةم دةكرد كةجةنابى وةزير باسى ئةوةبكات ئةوليذنةى ئةو دةرمانان
ــةك        ــةوة ي ــن ئ ــَيوية وةربطريَي ــةم ش ــة ب ــةوةكو ئةودةرمانان ــرَى، ن ــدا بك ــةوةيان لةطةَل ــرَين لَيكؤَلين دوو : بك

ثرســيارَيكم لــةوةزيرى تيجــارةش ئةوةيــة كةئَيمــة ثارســاَل باســى خؤراكمــان كــرد ومتــان ئــةو مةغزةنانــةى  
ــت زؤر خراثــة وبةكــةَلكى ئــة   ــت، ئايــة ضــيان كــردووة لــةماوةى ســاَليك   كــةخؤراكى تيــدا دةثارَيزرَي وة نايَي

 0بؤئةومةغزةنانة؟ ،سوثاس 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبدهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ومـةت  بةِرَيز جةنابى سةرؤك ئةوةى تائَيستا كراوة ديارة كارَيكى باشة، بةس من ثرسيارةكةم ئةوةية لةحك
ــةوةى        ــة بؤئ ــى هــةمانطرييان هةي ــا ثالنَيك ــتالَيرةن، ئاي ــدارةكان ئَيس ــرة ثةيوةندي ــةى وةزي ــةتى زؤرب بةتايب
كــؤنرِتؤىل ئـــةو طرفتةيــة بكـــةن لــةِرووى ئـــابوورىو لــةرِووى تةندروســـتىو لــةِرووى سياســـى ولةهـــةموو      

، ثالنـى ئـةوان ضـية بؤتـةواو     ِروويةكانةوة، ِرؤذبةِرؤذ زةرةر لة خةَلكى كوردستان و لةميللةتةكـةمان دةدةن 
مةسةلةكة هةرئةوةنيـة هةنـدَى خـواردن لَيـرة      :مثرسيارى دووة ضارة سةركردن و زاَل بوون بةسةر ئةوة ؟

وةزارةتى  ثرسيارةم لة لَيرةش دةبينني بةتايبةتى ئةو دةرةوة دَيت، ئَيمة دةبَيت، هةندَيكيش لة ئَيكسثايةر
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ــرؤش و     ــرؤش و طؤشــت ف ــةرجَيكى     تةندروســتيية ماســت ف ــيض م ــةعنى ه ــرؤش ي ــرؤش و شــري ف ــةنري ف ث
تةندروستيان تَيدانية، خؤمان دةبينني لةدوكانةكان بةراستى مَيش دةورةى لةطؤشت داية ،دةورةى لةماست 
داية، تةبعةن ئةو خواردنانة هى ناو خؤمانن، هى خةَلكى خؤمانن، لَيرة بةشَيوةيةك دةييترؤشـن كةِرؤذانـة   

ية ضــى تــةوة هــيض جــورة مــةرجَيكى تةندروســتى تَيدانيــة، ئايــا بؤئــةم مةســةلة نةخؤشــيان لــَي بــاَلو دةبيًََ
 دةكرَيت و ضى بكرَى باشة؟

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0زؤر سوثاس ، كاك مةال انور بيتةرموو

 :بةِرَيز انور حممد غيتور
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةم، بةحقيقـةت ثرسـيارَيكم هةيـة ئَيمـة     دةست خؤشـى لـة وةزيـرة بـةِرَيزةكان و ليذنـةى تةندروسـتى دةكـ       
دةزانني كةسانَيك هةن لةناو كؤمةَلطاى ئَيمةدا ض مةنصةبى حزبى ض منصـبى حكـومى بـؤ تيجـارةت و ئـةم      
بابةتانة، ئايا حكومةت يان وةزيرة ثةيوةنديدارةكان ضةند توانيويانة كؤنرِتؤىل ئةو كةسانةبكةن كةحسـاب  

لة رَيذةى ئيقتيصـادى خؤيـان دةكةنـةوة كةهـةمومان دةزانـني وةزعةكـة       بؤ كؤمةَلطا ناكةن،  بةَلكو هةر بري
ضؤنة وةثَيشنيارَيكيشم هةية بؤوةزيرة بةِرَيزةكان تةنسيق لةطةَل وةزارةتى ئةوقاف بكـرَى باشـة بؤئـةوةى    

فَيـَل دةكـةن    ،ماموستايانى ئاينى لةِرؤذانى وتارى هةينيدا باس لةوة بكرَى كة ئةو خةَلكانةى غةش دةكـةن 
بؤيـة بةِراسـتى ثَيويسـس بـة تةوعيةيـةك هةيـة،        (مـن غشـنا فلـيس منـا    )بةر دةفـةرموَى  ئةوة وةكو ثَيغةم

 .كؤمةَلطا بةوة زياتر هؤشيار ئةبَيتةوة، لةطةَل ِرَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك امساعيل

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةستخؤشـيم بـؤ وةزيـرة بـةِرَيزةكان، بةِراسـس ديـارة بةرنامـةي كـاري خؤيـان ئاشـكرا كـرد، كـة              من لةطةَل
حوكمةت ثالني هةية بؤ بةدواداضوون و تةنزيم كردني بـازاِري كوردسـتان، نةهَيشـتين ئـةو جـؤرة شـتانة،       

لَي دةكةم، شس بةتايبةتي هةر وةكو هةردوو وةزيري بازرطاني و تةندروسس كة باسيان كرد، دةستخؤشيان 
باشيان كردووة، ماوةتةوة من ئةوة بَلـَيم كـة بةِراسـس ئَيسـتا كَيشـةكة، الي خؤمانـة لـةالي ثةرلةمانـة، مـن          
ثَيشنياري ئةوة ئةكةم بؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان وثةرلـةمانتارة بـةِرَيزةكان، ئَيمـة بـا قانونَيـك دةربكـةين         

ني قانونةكة واي كردووة، كة خـةَلك بـةو شـَيوةية دَيـت، ئـةو      بةِراسس، ئَيستا كَيشةكة لةالي ئَيمةية، نةبوو
ــةوةدا كــةدَيت خــؤي          ــةَل ئ ــابينم لةط ــةرقَيك ن ــةن، مــن هــيض ف ــي ٍِئَيمــة ئةك ــي وآلت ــة داخَل مــةوادة خراثان
ئةتةقَينَيتةوة، وةكو جةنابت سةرةتا باست كرد، خةَلك هةر لةكوردستان ئةيةوَيت خؤي دةوَلةمةند بكـات،  
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انونَيك دةربكةين، يان ئةو قانونةي كة هةية، تةعديلي بكةين، يان دوو ماددةي بؤ ئيزافـة  ثَيويستة ئَيمة ق
 .سزايةكي توند، كة هةتا ئيعداميش بطرَيتةوة، زؤر سوثاس: بكةين، يةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قديرم بؤ ِراثؤرتةكةي ليذنةي تةندروسس، هةم بؤ ِروونكردنـةوةي وةزيـرة بـةِرَيزةكان لـةو     لةطةَل ِرَيز وتة

مةجالةدا، كة ِروونكردنةوةي زؤر باشيان دا، من بةتةواوي ثشتيواني لة كاك امساعيل ئةكةم، ئةو قسةكاني 
دان، كـة تـا ئَيسـتا بـة     مين كرد، شـتةكة ِروو بـةِرووي ئَيمـة زيـاتر ئةبَيتـةوة، دةركردنـي قانونَيـك بـؤ سـزا          

ثـَيم وايـة،   ( 754، 352، 352) قانوني عَيراقي ئيش ئةكةين، لةسةر قانوني عقوباتي عَيراقي ماددةكـاني 
ئَيمة ثَيويستيمان بةقانونَيكة بـؤ سـزاداني ئـةو كةسـانةي كـة سةرثَيضـي ئةكـةن، لـة ِرووبـةِروو بوونـةوةي           

زؤر طرنطة، قـانوني حيمايـةي موسـتةهليك، ضـونكة      قانونَيكي تريش: ضارةسةركردني ئةم كَيشةية، دووةم
ئةو كةسةي كة خواردنةكة ئةكِرَيت، يان شتةكة ئـةكِرَيت، ئَيمـة ضـؤن حيمايـةي بكـةين كـة زةرةر نـةكات،        

 .قسةكاني ئةو هةظاآلنةي تريش دووبارة ناكةمةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :هلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عبدا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتطريي لةو ِرايانة ئةكـةم، سـةبارةت بـةبووني ياسـا، ض بـؤ بـواري جتـارةت و نةوعيـةتي مـةواد، ض لـة           
بواري حيمايةي موستةهليك، بةِراسس من ثرسيارم هةية، ئيجازةي ئيسرتاد، هـي مـوادي خـؤراكي، زةوابـس     

ةرهَينان، تةسهيالتَيكي زؤر زؤري كردووة، بـؤ ئـةوة تـا ضـةند ئَيمـة      ضية؟ هةرضةندة بةداخةوة ياساي وةب
هـةين، زؤر مـةواد كـةدَيت، ئـةيبينني لـؤك كـراوة، بـةآلم لـةناوةوة مـةوادي بةسةرضـووي           ء ئاطاداري مةنشة

ئيجازةي ئيسـتريادي دةرمـان، ئةوةنـدةي لـة موتابةعـةدا دةيبيسـتني،       : تَيداية، شرية، ئاردة هةتا دوايي، دوو
ــةي      هةنــد ــةآلم زؤرين ــة، ب ــاي لَيي ــي تةندروســس ئاط ــي تةندروســتيةوةية، وةزارةت ــاي وةزارةت ــة ِرَيط َيكيان ل

وةزارةتي تةندروسس ئاطاي لَيي نية، ئةمـة ناكرَيـت هـةمووي كـؤنرتؤَل بكرَيـت و وةزارةت ئاطـاي لـَي بَيـت،         
ردنانـةي كـةوا وةزيرةكـان    حةسر بكرَيت لة دةرماخنانةكاندا بيترؤشـرَيت، ثرسـيارَيكي تـرم هةيـة، ئـةو خوا     

باسيان كرد، كة سووتَينراوة، ئةمانة ثاش ئةوةي لة بازاِردا بـآلو بوونةتـةوة، كؤكراونةتـةوةو سـووتَينراون،     
 .يان هةر لةسةر سنوورةوة سووتَينراون؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة حةمة فةرموو



 345 

 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ــوثاس، وةَلــآل بــةثَيي ئــةو ِراثؤرتانــة بَيــت، بةِراســس وةزعمــان شــِرة، وةَلــآل مــن ِرةنطــة نــةتوامن             زؤر س
بةدةقيقةيــةك باســي ئــةو هــةموو شــتة بكــةم، ضــونكة ئَيمــة باســي ذيــاني خؤمــان و تةندروســس ئةكــةين،  

ة هـةموو شـتَيك طـرنطرتة،    ئةوةش ِرةنطة لةدةقيقةيةك زياتري ثَيويست بَيت، ضونكة وةزعي تةندروسس لـ 
مــن زؤر سوثاســي هــةموو اليــةك ئةكــةم، دةربــارةي مةســةلةي دةرمــان، ئيشــارةتيان ثَيــدا، ئةطــةر بكرَيــت،   
وةزارةتي تةندروسس كـؤنرتؤَلي ئـةو مةوزوعانـة بكـات، لةطـةَل وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان، بـةآلم ئةصـَلي          

ان لَيـرة ثةرلـةمان، دةسـتوري هـةرَيمي كوردسـتان      مةوزوعةكان من ئةيطةِرَينمةوة بـؤ قـانون، يـةعين خؤمـ    
ببواية باشرت بوو، بةشَيك لةوةش ضارةسةر ئةكرا، بةآلم مةسةلة ئةساسيةكان ئةطةِرَيتةوة بـؤ خؤمـان، لـةم    
وآلتةي خؤمـان شـتة ئينتاجيـةكان ضـيمان هةيـة، بةتايبـةتي كشـتوكاَلي ومةسـةلةي ئاذةَلـداري و طؤشـت و           

ةطةر ثَيويستيمان ثَيي نةبَيت لةدةرةوة نـايهَينني، بـةآلم ئَيمـة خؤمـان لَيـرة ضـي       ثَيويستيةكاني تر، ئَيمة ئ
ئةكــةين بتــوانني لــةِرووي كشــتوكاَليةوة، مةســةلةن طــةمن، خؤمــان ســايلؤمان هــةبَيت، مةعمــةلي ئاردمــان    

هةيـة،  هةبَيت، بيكِرينةوة لةخةَلك، تةشجيعي بكةين، مةسةلةي ميوةو سةوزة، بةآلم شري، لـة دونيـادا شـري    
بؤ يةك رؤذة، دواي يةك رؤذةكة بةسةر ئةضَيت، ئةبَيت كؤبكرَيتةوة، بةآلم شريةكة لةوآلتانةوة بة سَي رؤذ 
ناطاتة ئَيرة، جا لةبةر ئةوة بةِراسس كؤمةَلَيك شت هةية، ئَيمة ثَيويستة ضارةسةرةكان لةالي خؤمان بَيـت،  

ا خـةَلك خـؤي ناضـار بَيـت، لَيـرة بيكـات، يـةعين        خؤمان حماوةلة بكةين، ِرَيطة لـة هةنـدَيك شـت بطـرين، بـ     
ماقولة سةوزة لة وآلتَيكي ترةوة بؤمان بَيت، خؤ خةَلك لَيرة بؤ سةوزة نامرَيت، بؤ هةندَيك ميوة نامرَيت، 

 .كةواتة ئةصَلي مةوزوعةكان لَيرةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :عبداهلل بةِرَيز كوَيستان حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةذمارة كؤمةَلَيك منوونة ئةهَينمةوة لةبةر كاتةكـة، ِراسـتة ئـةو بةِرَيزانـة ئيشـارةتيان ثَيـدا، ضـةندين        
تةن شت سووتَينراوة، بةآلم من منوونةم الية ناتوامن ئَيستا باسـي بكـةم، دوايـي ئةيـدةم بةجـةنابي وةزيـر،       

زاِر، خواردني خراث بوو، خـةَلك خواردوويـةتي، ئةمـة كاتَيـك ئةسـووتَيندرَيت،      بةدةيان تةنيش خراوةتة با
ــة           ــةَلكيش خواردن ــةَلَيك خ ــراوةو كؤم ــاددي ك ــي م ــردووة، زةرةرَيك ــةرف ك ــةي س ــوةي كاآلك ــة ني بازرطانةك
خراثةكةي خواردووة، ئةمةوَيت تَيبطـةم ئـةم طؤشـس هنديـة كَيـي لةثشـتةوةية، هـةر ئـةبَيت دواي ئـةوةي          

وتووة، فيعلــةن بةكــةَلكي خــواردن نايــةت، هـــةر هةيــةو ئــةخورَيت، لــة طةصــخانة هةيــة، لـــة          كةدةركــة 
ضَيشتخانةكان هةية، كة دةوَلةمةندة بةِرَيزةكان لَيي ئةخؤن، هةر فـةقريةكان نـني دةوَلةمةنـدةكانيش لَيـي     

ة خبةينـة سـةر   ئةخؤن، ضونكة هةندَيك لةضَيشتخانةكانيش بةكاري ئةهَينن بؤ خواردن، ناكرَيت ئَيمة ئةم
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هاووآلتيان بةتةنها، ضونكة هاووآلتيان بةشَيكي زؤري نةخوَيندةوارة، ئةي ئةو منداآلنةي كةوا لة حانووتي 
خوَيندنطاو لة كؤآلن شت ئةكِرن، ئايا ئةو منداَلة زةنيب ضية؟ هؤشيارييةكةي ضية؟ تا بتوانَيت ئةوة بكات، 

زايةكي تووند دابنَيني، ناكرَيت بازرطانَيك ضـةندين مليـؤن   س: من بةثةلة كؤمةَلَيك ثَيشنيارم هةية، يةكةم
ديناري قازانج كردووة، سةدو ثـةجنا هـةزار دينـاري لـَي وةربطريَيـت، نةهَيشـتين واسـتة بـؤ بـةربوون وكـةم           
كردنةوةي سزا، كة من ناتوامن بيَلَيم منوونةم الية، كة دةست هةبووة، نةيهَيشتووة بازرطانةكان سزا بدرَين، 

بــدرَيت ئــةوةي ليذنــةي تةندروســس ثَيــي ئــةَلَيت، دةزطــاي كــوالَيس كــؤنرتؤَل، كــاك عومســان ئــةَلَيت   هــةوَل
دةستةية، ئةمة كارا بكرَيت، ئةمة بتوانَيت كؤنرتؤَلي خواردن وداو دةرماني ئةم سنوورة بكات، زؤربةي ئةو 

انـةكان ئَيكسـثايةر ئـةبَيت، ئـةبَي     خواردنانةي كةدَيت، وةكو ئيشارةتي ثَيدرا، لـة سـوثةر ماركَيتـةكان و دوك   
دةســـتةي ضـــاودَيري و دةســـتةي تةندروســـس كـــؤنرتؤَلي ئةمـــة بكـــات، ئـــةبَي وةزارةتـــي بازرطـــاني و هـــي  

موســتةلزةماتيان بــؤ دابــني بكــةن، مــن ئةمــة لــة   : فةرمانبــةرةكانيان زيــاد بكــةن، دوو: تةندروســس، يــةك
ــاتوانن      ــة ن ــة ئةمان ــة، ك ــةم هةي ــايَلَيم، منوون ــة موســتةلزةماتيان    خؤمــةوة ن ــةرن، ك ــةِرَيوة ب ئيشــةكانيان ب

 .لةبةردةستدا نية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، بةنووسني بينَيرة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئـةم سـَي سـاَلةي    ببورة جةنابي سةرؤك، هةر ئةم ضـةند شـتةم مـاوة، ئةبوايـة وةزيـري بازرطـاني لـةماوة       
كةكاري كردووة، هةوَلي بداية، سايلؤ دروست بكات، بةتايبةتي لة سلَيماني، دروسـت كردنـي ئاشـي هونـةري     
كة نيمانة، مةسـةلةي دروسـت كردنـي ضـةندين مـةخزةن، بـؤ ئـةو بةِرَيوةبةرايةتيانـة كـة ئـةوةمشان نيـة،            

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .، دروست كردني سايلؤو مةخزةن، طَيالس خان فةرمووزؤر سوثاس، هةمووي ئةكات
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هيوادارم ئةم دانيشـتنةمان وةكـو دانيشـتنةكةي ثـار بـَي بةرهـةم نـةبَيت، ئـةجنامَيكي هـةبَيت، ضـونكة           

هــةمووميان ثَيشــكةش كــرد بــة ثةرلــةمان   ئــةوةي ثــار دانيشــتنَيكي تَيــر وتةســةل بــوو، بــة ديكؤمَينتــةوة  
وبةخةَلكيش، وةكو نووسينطةي سلَيماني، بةآلم ديار بـوو بةدواداضـوون نـةكرا، بؤيـة ِرؤذ بـةِرؤذ وةزعةكـة       
: خراثرت ئةبَيت، ِرؤذانة بةتةن شت ئةسووتَيندرَيت، هيوادارم ئةمة بةدواداضووني بؤ بكرَيـت، خـاَلي دووةم  

يري تةندروسس ئةكةم، كة سزادان بةس سووتاني مةوادةكاني نةبَيت، سزاي ثشتيواني لة بؤضوونةكةي وةز
تووند تري بؤ دابندرَيت، با سزاكة هي خؤي بَيت، شةخصي هي خؤي، با طرتين لةسـةر بَيـت، ضـونكة ئـةو     
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مةوادانةي كة ئةسووتَيندرَيت، خؤ بةشَيكي لَي سةرف كردووة، دةست مايةكةي دةسـت ئةكةوَيتـةوة، ئةمـة    
نةوعيةتي سـووتاندنةكة، تةلـةف كردنةكـة، ئـةوةش تةندروسـس نيـة، بةتايبـةتي دةرمـان، كـة          : دوو: يةك

 .ئةزانن ذينطة ثيس ئةكات، بؤية داواكارم هةر بة سووتاندني مةواد نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 5ِراثرسـيةك ئـةجنام ئـةدات، لـة هـةموو عَيـراق بةتايبـةتي لةسـةر          4وةزارةتي بازرطاني عَيراق، لـةمانطي  

مليــؤن خَيــزان، كوردســتانيش مــةمشول ئــةبَيت، لةســةر ئــةوةي ئايــا ثــارةي بتاقــةي خــؤراكي بــدةنَي، يــان    
ئةو حاَلةتـة، بـةِرَيز وةزيـري بازرطـاني وتـي،      خؤراكةكة وةر بطرَيت، نازامن ثالني حكومةتي ئَيمة ضية؟ بؤ 

خؤراك لةبةغدادةوة دَيت، يـان ثـارة وةرئـةطرين لةبةغـدا يـان ثـارة بـةهاووآلتي بـدةين، بةتةصـةوري مـن           
ئةطةر ثارة وةربطرين وخؤراك بكِرين ولةجياتي ئةوة بؤ هةمووي تةوزيع بكةين، تةنها لةسـةر هـةذارةكان   

ضـووةتة   80/7ضارةسـةر بكـةين، دةسـتةي كـوالَيس كـؤنرتؤَلي خـؤراك، لـة        تةوزيع بكرَيت، ئةتوانني ئةوة 
دروست بووة، نةيتوانيوة كؤنرتؤَل بكات، لةِراثؤرتةكةدا هاتووة،  1/5/8002سةر وةزارةتي تةندروسس لة 

ي ي ئةمساَلة كؤنرتؤَلي دةرمان ئةكات، نازامن ضؤن ئةوة ئةبَيت، زؤر شت كة دةرباز ئةبَيت، لـة خـالَ  1/5كة 
سنوور تيمي ئاسايش هةية، ثؤليس هةية، تيمي تةندروسـتيش هةيـة، بـةآلم هةنـدَيك شـت ماوةكـةي كـةم        
ماوةو دةربازيش ئةبَيت، وةكو مةسـةلةن ئَيسـتا لـةناو بـازاِر ديعايـةي بـؤ ئةكـةن، كـة ئـايس كـرَيم ومؤتـاو            

 .اكات حكومةت، زؤر سوثاسئةوانة دَيت، خؤ ئةتوانن ئةوانة قةدةغة بكةن، هةر دةرباز نةبن، بؤ ئةوانة ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها ئةوةندةية، زوَلم لة حكومةت مةكةن، زؤر شت هةية، كردوويانة، لة ِراسـتيدا نـةَلَيني هـيض نـةكراوة،     
طَيالس خان وتي هيض نةكراوة، ئةو هةموو ئةرقامانةي كة  دكتؤر زريان و كاك محـة رةئـوف وتيـان، ئـةوة     

 .وةية تةقيم بكرَيت، مريةم خان فةرمووحةق نية، بةو شَي
 :بةِرَيز مريم حسن ابراهيم
 .  بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةز بةخَيرهاتنا وةزيران بكةم، طشـت وةزيـران بكـةم، راسـس طةلـةك خـةظمَيت مـني طـرن بـرادةرو طـةلَيك           
ةموو رةمسيـا ئـان   ذيكرن، بةس ثرسياريك هةية بؤ وةزيرة تةندروستيا طةلَيك هاذيـان صـةيدةليا هةيـة هـ    

نة؟ صةيدةلي و هةندَيك راسس من ثَيشنيار هةبوون بـؤكي ضـاالك كردنـا سسـتمي ضـاظديري و دةرضـواني       
لةسةر هةر كةلوثةل وئازوقة تَيتة ناظ هرَيمـة كوردسـتان، وة دانـاني ياسـا ليكوليََنـة سـةر كةسـان و طروثـة         

ةوام بَيت ئاليةت كَوميتة وة ليذنة تايبةت ئـةذ  كؤمثانيا سةر ثَيضية دةكات، وياساي طةران و ثشكنيين بةرد
 .وةزارةتا ساغلةمي و ناوخؤ وبازرطاني، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نازناز خان فةرموو
 :قادرعبدالبةِرَيز نازناز حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سياسـةتي تةندروسـس و   : يـةك  ئةوةي من هةستم ثَيكرد، زؤربةي هاووآلتيـانيش هةسـتيان ثَيكـردووة، كـة    

ــت، دكتــؤر موئةيــةد كــة مــن لةســةدا ســةد قبوَلمــة       ثاراســتين تةندروســس لــةوآلتي ئَيمــةدا ثــةيِرةو ناكرَي
ِرةئيةكةي، هةمووي بةِراسـتم وةرم طرتـووة، ضـونكة ئينسـانَيكي ثرؤفيشـناَلة وقسـة ئـةكات، سـةرؤكي ئـةو          

ةشزامن هةموو هاووآلتيانيش بِروايـان ثَيكـردووة، بـةآلم    دةستةية كة بةرثرسة لَيي، من بِروام ثَيكردووةو د
بةداخةوة وةزيري تةندروسس كةوتووةتة حاَلةتَيكي دييتاع لةو وةزعة، كة خؤشي لة ِرابـردوودا لـة هـةموو    
موقابةلــةكان باســي لــةو كةموكوِريانــة كــردووة، بــؤ منوونــة بــاس لــة ســةرةتان دةكرَيــت، مــن خــؤم هــةموو  

مةوة، ضونكة ثرسي تةندروسس لةالي مـن طرنطـة، خـؤي باسـي كـردووة، كـة ِرَيـذةي        موقابةلةكاني دةخوَين
سةرةتاني مةمك لة وآلتي ئَيمة يةكجار ثةرةي سةندووة، زؤرجار لةم قسانة كراوة، باس لة وشياري خـةَلك  

ةَلَيـت،  ئةكرَيت، ديسـانةوة كةوتـة تـةناقوزَيك، دةَلَيـت دةبـَي خـةَلك هؤشـيار بَيـت، دوايـي لةهـةمان كاتـدا د           
ئةوروثا هؤشيارن، بةآلم لةهةمان كاتـدا هؤشـيار نـني، سـزا هؤشـيارييةكةي داوة بةخـةَلك، ئَيمـةش ئةوانـة         

 .ئةزانني هؤشيارييةكة ثَيويستة، بةآلم سزاي توونديش ثَيويستة لةدوايي ئةم هؤشياريية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، نةسرين خان فةرموو
 :صاحل حممدنةسرين  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسـيارةكةم لـةوةزيري تةندروســتية، هةنـدَيك لـةو خؤراكانــةي كـة ئَيسـتا هةيــة، لـةناو بازاِرةكانـدا لــةناو         
سوثةر ماركَيتةكاندا، دةستكاري مَيذووةكةي ئةكةن، مَيذووةكةي بةسةر ضووة، رةقةمَيكي تـري لـَي ئـةدةن    

هةمان شَيوة لةبازاِرةكانـدا دةييترؤشـن، ثَيويسـتة ليذنـةي تايبـةتي دابنـدرَيت، بـؤ        يان دةستكاري ئةكةن، بة
 .ثشكنيين ئةو شوَينانة، دةورةيان بؤ بكرَيتةوة بؤ ئةوةي شارةزا بنب لة ضؤنيةتي ثشكنني، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر سوثاس، دكتؤر نوري فةرمووؤز
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ِراسـتية  ئـةو  ئَيمـة  دةمَيكـة  ئـةوة  ترسـناكداية،  زؤر لةئاسـتَيكي  كـة  ، باس لةباري خواردن و دةرمان دةكرَيـت 

 و تةندروسـس  وةزيـري  بـةِرَيز  هـةردوو  بكـةين،  كَيشـةية  ئـةو  ضارةسةري ئةوةية، ئةمِرؤ ئَيمة كاري ئةزانني،
 يـةكَيك  بدرَيت هةوَل دةكرَيت، تةرخان وةزارةتة دوو ئةو بؤ ثارةي ئةو كة كرد، ئةوةيان ثَيشنيازي بازرطاني،
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 خبرَيتـة  كـةوا  بـةوةي  بكاتـةوة،  يـةكاليي  ناوةنديـدا  حكومةتي لةطةَل هةرَيم حكومةتي كة كَيشانةي لةو بَيت

 يـان  ،بَيـت  دي شـتةكاني  ئايـا  بَيـت،  دةرمان ئايا وةزارةتة دوو ئةو هةتاوةكو كوردستان، هةرَيمي بودجةي سةر

 باسـي  لَيـرةدا  بكةم، بؤ ئاماذةي حةزةكةم هةية، تر كَيشةيةكي كِرَيت، بيان ِراستةوخؤ ئةو بازرطاني وةزارةتي

 كـةم  بةثارةيـةكي  لةسـةرةتاوة  ئةوانـة  هـةن،  دي دةرمـاني  كؤمـةَلَيك  بـةآلم  كـرا،  بةسةرضوو مةوادي و دةرمان

 وةزارةتـي  لةِرَيطـةي  بَيت، بةتةندةر ئايا كوردستان، تةهَيندراونة ئةوانة ناقانوني بةِرَيطةيةكي ضونكة كِراون،

 ثشــيلة) ئـةَلَيت،  ثَييـان  هةيـة،  تايبـةتي  وشـةيةكي  ئينطليــز كـة  كةسـانة  ئـةو  ِراسـتةوخؤ  يـان  تةندروسـتيةوة، 

 لةهـةموو  خةَلكـدا،  بةسـةر  ئةكـةن  سـةريف  ثاشـان  كوردسـتان،  نـاو  هَيناوةتـة  شتانةيان ئةو ئةوانة ،(قةَلةوةكان

 .سوثاس زؤر كردني، ضارةسةر بؤ دابندرَيت قانونَيك َيويستةث اليةكةوة،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو فةرةج حممد كاك سوثاس، زؤر
 :امحد فرج حممد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ــيارو ضــةند مــن ــة، ثَيشــنيارَيكم ثرس ــنيارةكامن هةي ــةم ثَيش ــةم داوا :يةك ــةي ياســاي ئةك   موســتةهلك حيماي

 ئــةَلَيني ئَيمــة كــة غيزائــي مــةوادي دةعمــي مةســةلةي ئــةو بكرَيــت، ئيقــرار لةثةرلةمانــدا كــات، زووترينبــة

 وآلتَيكـي  ئَيمـة  بةِراسـس  ئةكةنـةوة،  كـةمي  بةسـالَ  سـالَ  نـاهَيَلن،  نَيودةوَلةتي بانكي و دةولي نةقدي صندوقي

 لةسـةر  داهاتـةكاني  كةتـةواوي  ن،بكـةي  حسـاب  خؤمـان  ئـةوروثا  وةكـو  نـةوتي  وآلتَيكـي  بؤ عةيبة زؤر نةوتني،

ــاجي ــة، ب ــة هاووآلتيان ــدنَيك ئةم ــوو، خةَلةتان ــةتي ب ــراق دةوَل ــةردةمي عَي ــدا، لةس ــاي عةالوي ــةري هَين  بةس

 سـيانيان  خـؤ  هـةوا،  دةرمـان،  خـؤراك،  ئـاو،  ئةساسيةكان، ذيان، طرنطانةي سائيلة ئةم :دووةم خاَلي حكومةتدا،

 رَيكخـراوي  ئَيـرة،  دةطاتـة  لةبةغـدادةوة  ئيكسـثايةر  كـةدةرمانَيكي  يـا ئا ئَيمةوةيـة،  بةدةسـت  طرفتةكاني ئَيستا

ــاني تةندروســس ــة، جيه ــرا بؤضــي هةي ــي خَي ــارَيكي تةندروســس وةزارةت ــةري ك ــت رؤذنامةط ــات، دروس  ناك

 ئـةكات،  ئةمـة  بـةزؤر  لةبةغـدا  وةزارةتـةي  ئـةو  بـا  ئـةو  بـووني  بـةئامادة  خـةَلك  بةردةسـس  خباتة دةرمانةكان

 دةربكةن تايبةت ياسايةكي كوردستان، لةثةرلةماني ياسايي ليذنةي لة ئةكةم داوا :ترم اَلَيكيخ بضَيت، حةياي

 هاووآلتيـة،  حةياتي ئةمة كة بةئاو، و خؤراك بة بةدةرمان ئةكةن طةمة كةوا بةوانةي موخاليتني، سزاداني بؤ

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو تارق كاك سوثاس، زؤر
 :جامباز سعيد حممد قطار بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ئـةو  كـة  كةسـانةي  ئـةو  بدرَيتـة   سـزا،  توونـدترين  كـةوا  ئةكـةم،  تةندروسـس  وةزيري ثَيشنيارةكةي ثشتطريي

ــة، ثَيشــنيارةكةم مــن ئةكــةن، تاوانــة ــةناو ياســايي ســَي ئةوةي ــةمان هــؤَلي ل ــوادارم خوَيندراوةتــةوة، ثةرل  هي
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 ومنـع  املنافسـة  قـانون ) :دوو موسـتةهلك،  قـانوني  لةوانـة   :يـةك  كـار،  بةرنامـةي  اونـ  خبرَينـة  كات بةزووترين

 ناحيـةي  لـة  هـةتا  ئـةمِرؤ  بـةوةي  ثةيوةنديـدارن  سَيكيان هةر ضونكة البيئة، حيماية قانون :سَييةم االحتكار،

 قـانوني  سـتة ثَيوي بازرطـاني،  وةزيـري  خؤشـة  ثَيم دةرضووة، عَيراق لة قانونيش دوو بكرَيت، تةتبيق عةمةلي

 لةطــةَل نــادات دةســت ة، 1221 ســاَلي هــي عَيــراق ئــةوةي ضــونكة هــةبَيت، لةكوردســتاندا جتــارةت تــةنزميي

ــراق لــة كــة العامــة، الصــحة قــانون دووةمــيش ئــةمِرؤدا،  وةزيــري ثَيويســتة هــةروةها ئــةوةش دةرضــووة، عَي

 سياسـةتي  رةمسـي  كـة  بـزانني  ئـةوةش  دةبـيَ  بكـات،  ثةرلـةماني  بـة  ثَيشـكةش  ياسـايةك  ثـرؤذة  لة تةندروسس

 .سوثاس زؤر ئيتيحادي، حكومةتي و هةرَيم لةبةيين هاوبةشة 107 ماددةي لة طشس تةندروسس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةوا ثرؤذانــةي ئــةو ســوثاس، زؤر ــةكان ئاراســتةي ئةكــةن، باســي ك  تةقــدميي ِراثؤرتــةكان كــةي كــراون، ليذن

 .فةرموو خان صةبرية كارةوة، بةرنامةي ةئةخيةين تةئكيد بة كرا، سةرؤكايةتي
 :امني غيتار صربية بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 بيخةينة نية، ئينساف بةآلم قسورييةك، هةموو لةطةَل ئَيمة زؤرة، تةراكوماتَيكي داوة ِرووي ئةوةي لةِراستيدا

 ضـةند  تةراكوماتي بكةين، شتةكة يريسة بةويذدانةوة بؤية ساَلدا، دوو يةك، لة كةسَيك، دوو يةك، شاني سةر

 هةيـة،  داواكـاريم  دوو مـن  داِرَيـذراوة،  ضارةسـةركردنيش  ثالنـي  هةيـة،  سـتانداردمان  شَيوازَيكي ئَيستا ساَلةية،

 بةِراســس هةيــة، بةثةلــةم داواكــاري دوو كــردووة، تةندروســتيدا ليذنــةي لــةناو قســةكامنان هــةموو ئةَلبةتــة

 لـة  شـتَيك،  بةهةموو بةدةرمان، خؤراك، بة بةرامبةر بووة، متمانةيي بَي تووشي هاووآلتيمان ئَيمة :يةكَيكيان
 كــات، بــةزووترين كــة هةيــة، هؤشــياري و ِرؤشــنبريي بةرنامةيــةكي بــة ثَيويســس تــر، ذوور بــةرةو ســةد سـةدا 

 ةتـة وةزار بـةيين  لـة  بكرَيتـةوة  هؤشـيار  تـاك  اليةنـة،  ئـةم  كردنـي  وكـؤنرتؤلَ  سـووتاندن  لةطـةلَ  بةهةماهةنطي

 كاتـة  ئـةو  بوو، دروست بؤ رؤشنبريي تاك هةتاكو بيسرتاو، نووسراو، و ِراطةيةندراو لةسةر ثةيوةنديدارةكاندا،

 .سوثاس بَيت، سةرةكي هاوكارَيكي خؤي ئةتواندرَيت،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 خــان شـريين  بكردايـة،  قسـانةت  ئـةو  تةندروسـس  ليذنـةي  لــة ئةبوايـة  بنووسـة،  تـري  ئـةوي  طةيشـت،  سـوثاس 

 .فةرموو
 :دينؤ عبدالرمحن شريين بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 كـةوا  دةبيـنن  خـةَلكي   زؤرتـرة،  ئـةوان  كَيشـةي  دةبَيـت،  حـاز  لَيـرة  وةزيرَيك جةنابي جارةو هةر دةبينن وةكو

 ةرمانبـةر ف ضـةندة  طـوتي،  جتـارة  وةزيـري  ضـةندة  بةري نني، فةرمانبةر كةوا ئةوانةي زؤرترة، ئةوان كَيشةي

 تةندروسـس،  وةزيـري  بـؤ  دي ثرسيارةكي هةية، فةرمانبةريان كَيشةي يان ئةوةندةن هةر هةنكة، حةتا هةنة،

 كـؤنرتؤلَ  ضـةند  تـا  ئايـا  هةنـة،  بضووك دوكاني بةَلكو دةرماخنانةش، ناو حةتا و كؤآلن ناو لة دةرمان هةبووني
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 ئةمـة  ئايـا  دةيكـِرن،  دوكـان  و كـؤآلن  لـةناو  بـةَلكو  سـةيدةلة  بـؤ  بضـن  نـازانن،  سـادة  مة خةَلكا ئةم كرن، لةسةر

 سـةحي  موراقةبـةي  بينم ئةز يان ثَيويست وةكو بكات، خؤي كاري مةفروزة هةية؟ لةسةر صةحي موراقةبةي

 .سوثاس زؤر هةية، وةزارةت كتابا جارا، ضةندين دةليليش هةية، مةنتقةيةكي لة تةنها
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو شَيروان كاك سوثاس، زؤر
 :ريحيد ناصح شَيروان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 جَيبـةجيَ  ئـازاد  بازاِري ثَيداويستيةكي هيض ئةوةي بةبَي كردووة، ئازادمان بازاِري ئيعالني ئَيمة واية، ثَيم من

 وةزيـر  جـةنابي  ،كـرا  غـةرامات  باسـي  :دوو :يـةك  ئةمـة  ياسـاييةوة،  ِرووي لـة  ض تةكنيكيةوة، لةِرووي ض بكةن،

 حـني  يف دةدرَيت، حوكم غةرامة بة تةنها دةطريَيت، لَي شتانةي ئةو كةوا كةسانةي ئةو بةغةراماتدا، ئيشارةتي

 نازامن قورسة، حوكمةكةشي تَيداية، حوكمي ئةوة مةفعولة، ساري عقوباتيش قانوني تيجارة، تةنزميي قانوني

 مةحكةمـة  ئيحالـةي  كـةس  ضـةند  دراون، حوكم كةس ضةند كة تَيداية، ئيحصائيةكي عةجةبا وةزير جةنابي

 كوردسـتان  هـةرَيمي  حكومـةتي  دةرمـاني  داو ئيتيحـادي  حكومـةتي  نيـة،  حةق ئةوةية، خاَليشم ئةخري كراون،

 زؤر عَيراقيـة،  دةستوري ي10 ماددةي موخاليتي نية، ئةوان حةصري دةسةآلتي زمين لة ئةوة ضونكة بكِرَيت،
 .سوثاس

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .فةرموو اهلل شَيخ كاك سوثاس، زؤر
 :اهلل شَيخ ابراهيم اهلل شَيخ بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 ئةوةيـة،  مـن  ثرسـياري  بـةآلم  كرديـان،  برادةران من ثرسيارةكاني ئةكةم، بةِرَيزةكان وةزيرة بةخَيرهاتين زؤر

 كـار  خؤيـان  بةرذةوةنـدي  بـؤ  دةهَيـنن،  خـراث  ئيكسـثايةرو  شـس  كـة  قاضاغضـيانةي  وئـةو  بازرطـان  ئـةو  ِراستة
 دَيتـة  بَيـت،  ئَيكسـثايةر  دةمَينَيـت  رؤذي ثَيـنج  كـة  ئيكسـثايةر  دةرماني وةكو كة شتانةي ئةو من بةآلم دةكةن،

 كـة  وة 8003 سـاَلي  لـة  كـةوا  خؤراكيانـةي  مـةوادة  ئـةو  دةطرَيت، وةري خؤي بؤ حكومةت كوردستان هةرَيمي
 ئايـا  دةطرَيـت،  وةري حكومـةت  هـةر  ئةوانـةش  ناخورَيـت،  و نايـةت  بةكـةَلك  نـةبوو،  ئَيمة بةردةسس لة ثَيشرت

 هـةرَيمي  حكومـةتي  ِرَيطاي لة ض بكةين، ئةوة ضارةسةري نةتوانني بني، ئةوة ضاوةِرواني ئَيمة كةي هةتا دةبَي

 هـةر  ئَيكسـثايةرة  كـة  دَيـت،  كـة  دةرمانـةي  ئـةو  بةِراسـس  بةغـداد،  لـة  ئَيمـة  نوَينـةراني  لةِرَيطاي ض كوردستان،

 هاووآلتيانــة  حصــةي ئــةوةش يــةعين  طــةورةترة، زةرةرةكــةي ئةيســووتَينني  ئةطــةر طةورةيــة، زةرةرَيكــي

 خـؤ  دةطرَيـت،  وةري حكومـةت  حكومـةت،  وةكـو  دةطـرين  وةري بةخؤمشان ئةضَيت، بةبةالش ئةسووتَيندرَيت،
 .سوثاس زؤر بكرَيت، ضارةسةر كارة ئةو َيتبدر هةوَلَيك ثَيويستة بكةين، لَي طلةييان تا نةيهَيناوة، قاضاغضي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :شةوقي كاك فةرموو سوثاس، زؤر
 :ابراهيم حسني شوقي بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ئـةزامن  بةباشـي  نيـة،  شتَيك هةموو بةآلم طرنطة، بودجة واية ثَيم ئةكةم، حكومةت لةكارةكاني خؤشي دةست

 ضارةسـةرَيكي  كـة  ئـةوةي  بـؤ  بـدةن،  طـريَ  بـةخؤيان  تايبـةت  كؤنيترانسـي  وةزارةتـةكان  هةموو  بكةم، ثَيشنيار

 لةسـةر  ميللةتةكةمان، ذياني لةسةر هةية، طةورةي زؤر تةئسريي دةورو كة مةسةالنةي ئةو هةموو بؤ طشتطري

 كـة  موعاناتـةي  ئـةو  لةسـةر  بكـةن،  ئامـادة  ياسـايةك  ثـرءذة  ديكةم، خاَلَيكي باشة ثَيم ميللةتةكةمان، ئايندةي
 تـر  خـاَلَيكي  ئةكـةن،  خةَلكـةوة  بـةذياني  جتـارةت  كـةوا  كةسانةي ئةو دةربارةي بازرطانةكان، دةربارةي هةيانة،
 بـة  نـةزةر  ئيعادةيةكي ثَيويستة تةندروسس وةزارةتي بةتايبةتي كة بكةمةوة، ئةوة لةسةر تةئكيد باشة، ثَيم

 عيـادة  ضارةسـةري  هـةم  ئـةوةي  بـؤ  دابِرَيـذَيت،  تـازة  تةندروسس سيستةمَيكي بكاتةوة، خؤي كارةكاني تةواوي

 طـرنطن،  ثرسـي  كةهـةموويان  ئةمانة وهةتاكؤتايي، خةَلك ذياني بة ومةعامةلةكردن وئةهليةكان شةعبيةكان

 كـوالَيس  تـا  كـة  كـرد،  بـةوة  ئامـاذةي  ثالنـدانان  وةزيـري  بـةِرَيز  كة ئةكةمةوة، ئةوة لةسةر تةئكيد تر جارَيكي

 .سوثاس بكةين، كارة ئةو نية، لةتوانادا ئةوا نةبَيت، مانكؤنرتؤَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو خان شةمسة سوثاس، زؤر
 :حممود سعيد مشسة بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 بـؤ  ئـةوةمان  ئَيمـة  بةِراسـس  كؤمةآليـةتي،  و تةندروسـس  ليذنةي بؤ  زؤرم دةستخؤشي و زؤرم تةئيدي لةطةَل
ــة زؤر هةِرةشــةيةكي مةســةلةن كــة دةردةكــةوَيت، ــةوة و خــواردن ســةر ل ــة، خواردن ــةبووني هةي  ئاسايشــي ن

 لةخؤيـدا  خـؤي  ِرَيـوي  ) :ئـةَلَيت  خـؤي  ئـاو  كـةمي  كة ئاوة، ئاسايشي نةبووني كةبناغةكةشي هةية، خواردمنان

 نةتـةوةييمان  ئاسايشـي  مـة ئَي كةواتـة  بـوو،  ئيزافـة  بـؤ  ساَليشـي  وشـكة  ،(بةستبوو بةخؤيةوة هةذطَيكي نةبوو،

 خـؤراك  ئاسايشـي  هَينانـةدي،  ميكـانيزمي  ئايـا  هةيـة،  بازرطـاني  لـةوةزيري  ثرسـيارم  مـن  لَيرةدا داوة، لةدةست

 ثـرذَيين  كيمـا  وةكو نةكرد، كورتي ماوة ثالني باسي بةس كرد، درَيذي ماوة  ثالني باسي ئةو بةتايبةتي ضية؟

 باسـي  ثَيويسـتة  دوورة، ئَيمـة  بـؤ  ئةمـة  نيزامَيـك،  ببَيتـة  كـؤنرتؤلَ  سكوالَي كرد، باسي ئةوةي وةكو باخضةكان،

 خؤشـيم  دةسـت  وَيـِراي  بةِراسـس  هةية، تةندروسس وةزيري لة ثرسيارَيكيشم بكات، بؤ خايةمنان كورت ثالني

 .سوثاس زؤر بكات، تر زؤر ثشكنينةكان ثرؤسةي ئةوةية، ثَيشنيارةكةم كردوويةتي، كة باشانةي ئيشة ئةو بؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو شعبان كاك سوثاس، زؤر
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 :صادق طاهر حممد شعبان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 تَيطةيشـنت  يـان  دابنـدرَيت،  سـزا  يـان  مةوزوعـةدا  لـةم  ئـةويش  بابةتـة  ئـةم  لةسـةر  هةية، تَيبينيةكم من وةَلآل

 بكـةيت،  زةخـت  هـةر  ئةطـةر  تـؤ  ضونكة نةبَيت،، سزادان يةوا باشرت تَيطةشتم وةكو من ِرةئي بةِراسس هةبَيت،

 لـة  باشـرتة،  تَيطةيانـدن  بهَينَيـت،  بـاش  خـواردني  كـة  بـةوةي  باشـرتة،  تَيبطةيـةنيت  خةَلك  بكةيت، زةخت هةر
  بـةِراي  بـدةين،  سـزاي  كة لةوةي باشرتة تَيبطات ئان باشرتة، بيترؤشَيت دةرمانَيكي صةحي كادرَيكي ئان سزادان،

 ئــةو كــة تَيبطةيــةنَيت، خــؤ كـاديري  تَيبطةيــةنَيت، خــةَلك تــاكو بــدات، سـيمينارا  و كــؤِر ةزارةتــةكيو هــةر مـن 

 .سوثاس باشرتة، كرنَي نةيةتة خراثة شوغلةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 لَيـرةن،  نـاوخؤ  كاروبـاري  بـؤ  هةرَيم وةزيري ناوخؤو وةزيري باشة سزاية، باسكردني هةموو ئةو سوثاس، زؤر

 .فةرموو خان سوهام ئَيوةية، لةسةر كردنةكةي جَيبةجَي ئةوةش ئةكةن، سزا داواي هةموو
 :وةلي انور هامس بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 طرنطـة  زؤر زؤر خواردن كةوا ئةزانَيت بَيت، تةبيعي ئينساني يان بَيت دكتؤر ئةطةر ئةزانني، هةموومان ئَيمة

 بَيـت،  خـراث  خواردنةكـة  ئةطـةر  نابَيـت،  بـةدةرمانيش  ثَيويسـس  َيـت، ب بـاش  خـواردن  ئةطـةر  تةندروسـس،  بؤ

 وةزيـرة  و حكومـةت  سوثاسـي  ئَيمـة  ئـةبَيت،  خـراث  زؤر هـاووآلتي  وةزعـي  تةبعـةن  بَيـت،  خراث دةرمانةكةش

 دةبـيَ  ئَيمـةش  بـةآلم  ئةكـةن،  رَيكـوثَيكي  و بـةجواني  خؤيـان  ئيشوكاري ئةزانني كة ئةكةين، ثةيوةنديدارةكان

 شــاني لةســةر مةسـئوليةتة  ئــةو هـاووآلتي  دةطاتــة تـا  حكومةتــةوة لـة  كوردســتان، خـةَلكي  خؤمــان هـةموومان 

 ضــونكة طةورةيــة، زؤر مةســئوليةتَيكي ئــةوة بــزانني بةشــتَيك موراقةبــة، بــة بةتةوعيــة، دابنــَيني، خؤمــان

 رئةطـــة هةيـــة، كوردســـتانةوة ميللـــةتي ضـــاالكيةكي بةهـــةموو ثةيوةنـــدي كوردســـتان خـــةَلكي تةندروســـس
 هـاووآلتي،  بـؤ  بَيـت،  زياد تةوعية ئةكةم، ثَيشنيار لَيرة ئةبَيت، بةخَير كوردستامنان بَيت، باش تةندروستيمان

 .سوثاس زؤر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو خان سؤزان سوثاس، زؤر
 :نوري شهاب سؤزان بةِرَيز 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 ثةرلـةمان،  سـةرؤكي  بـةِرَيز  بكـةوم،  قسـةكان  هـةموو  فريـاي  ئـةوةي  بـؤ  ببةستم لةخؤم ماتؤِر مةطةر وةَلآلهي

 ئـةركي  كةواتـة  ئةكـةم،  قسـة  ِروانطةوة لةو من ميللةتة، باوكي حكومةت كة ِروانطةوةي لةو بةِرَيزةكان وةزيرة

 ةرهـ  هـاتن،  ثـَيش  لةمةو ساَليش دوو بةِرَيزتان ِراستة حكومةت، شاني سةر بكةوَيتة دةبَيـت ئةمة زؤري هةرة
 ئةمـة  هـةمووي،  وةزعـة  ئةم لةثشت هةية مافيايةك ئةدةين، هةوَل ال انااء ئةيكةين، ثالنة بوو، قسة هةمان
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 دا بـةوة  ئيشـارةتت  جـار  سـيَ  دوو، جـةنابت  ثةرلـةمان،  سـةرؤكي  نيـة،  ئيعتيـادي  خـةَلكي  ئيشي مافياية، ئيشي
 ئايـا  بـةآلم  بـووة،  فَيـر  تـازة  ئـةويش  كات،ئـة  ئيكسـثايةردةيتةكة  سـةيري  هـاووآلتي  ِراستة هاووآلتي، هاووآلتي،

 ئيزافــة كــة حافيزةيــة مــةوادي ئــةو ئــةكرَيت، ئيزافــة كــةوا موفةتينــةي مــةوادي ئــةو نيــة، حكومــةت ئيشــي

 لةسـةر  نووسـراون  بـةزةرد  كـة  ئييانـة  ئـةو  نـازامن،  ئيعتيـاديم  هاووآلتيـةكي  من بكات، كؤنرتؤَلي ئةو ئةكرَيت،

 خةتةرة ئةوة كة بزامن، ئةوةي بؤ ئةطةر ضةندة، نيسبةتةكةي ناشزامن ية،ض مةعناي يانة(E) ئةو ثاكةتةكان،

 لـة  ئَيمـة  بـةِرَيزان  ئةوةيـة،  :سـَييةم  خـاَلي  بكةينـةوة،  وشـيار  ضـؤن  هاووآلتي ئَيمة كةواتة نا، يان ذيامن لةسةر
 لـةم  مريشـك،  و ماسـي  بـازاِر،  نـاو  بكةونـة  مةفروزة ئةوانة موحافةزة، ليذنةي ثارَيزطارو ثارَيزطايةكدا هةموو

ــةدا ــةر طةرماي ــةو لةب ــة، ئ ــةبَي هةتاوةي ــةَل ســةالجة ب ــةطريَيت، ه ــةوة ئ ــةورةترين ئ ــرة، ط ــةو ضــومةتة كيت  ئ

 لَيـي  بةتةنةكـة  بكةيتـةوة،  كـؤي  ئةطةر بوو، دةرمانة ئةو لةسةر خؤَلةي ئةو رؤذييةكان، شةوانة خةستةخانة

ــا :ضــوارةم اَليخــ بودجــةوة؟ بةســةر هةيــة عيالقةيــةكي ض ئــةوة خــؤ ئةكةيتــةوة، كــؤ  حكومــةت ئةكــةم تك

 .سوثاس زؤر بكات، ئةوة ِرةضاوي واية تكام تةكميلي، لةميزانيةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سوارة، كاك
 :امني محة حممد سوارة بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 بؤضارةسةر، بطةِرَيني وانةبوو َينَىدو بةحةقيقةت ميللةتني، ثَيكهاتةي هةموومان ئَيمة ِريزةكانةوة، بةهةموو

ــا ضـــيداية؟ لـــة ضارةســـةر   بؤتةلةفزيؤنـــةكان؟ لةميدياكانـــةوة قســـةكردنة هـــةر يـــان ى بـــؤ ئةطـــةِرَيني ئايـ

 ئـةو  يـان  ئةودةرمانـة  بكـةين  سـزادان  لةسـةر  ئـةبىَ  كـرد،  سـزادان  لةسةر هينمان هةمو  سزادانى بةحةقيقةت

 بؤ  تونديان سزايةكى ثَيويستة هةركةسَيكن، ياخود جتارن ياخود قاضاغضني دَيت لةسنوورةكانةوة مةوادانةى
ــرَى، ــةكان، دابن ــةوة دوكان ــة هةرئ ــةكان ني ــنني، دوكان ــةر دةيســووتَينني دَي   دةســووتَين، هــةموو ضــاومانة لةب

 ضـارة  ثةيوةنديـدار  لةاليـةنى  دةكةم تكا نية، ئةوةندة سووتاندنى لة ضاويان يةعنى زؤرة، ئةوةندة قازاجنةكة

 دةهَيننـة  ئَيكسـثايةر  كةمـةوادى  خةَلكانـةى  ئـةو  ئـةويش   عـام،  بةسـورةتى  بدؤزَيتـةوة  وةزعـة  بؤئةم َيكسةر

 عـربةت  كـة  بـؤدابنرَى،  سزايةكيان و سةرتةلةفزيؤن بهَيننة ئةمانة  دةيهَينن، سنوورةكان لة يان  دوكانةكانيان

 ئـةمرؤ  واقيعيـةت  بزةبـت   وةنديـدارة، ثةي لةاليـةنى  ضارةسـةر  وةهـةوَلى   سـةرنية،  نةبَىضـارة  مة بة بنب، طري

 خوَينمـان   مليؤنـةها  سـةدةهاو  كةبـة  ميلةتَيكة دةكةن، ميللةتةكةمان خوَينى بة كةياري هةية خةَلك كؤمةَلَى

 سوثاس لَيبَيت، واي ئةمِرؤ بؤضى داوة
 :ئةجنومةن سةروكى بةِرَيز

 . سامل كاك زؤرسوثاس سةردار، كاك زؤرسوثاس سعدالدين، كاك زؤرسوثاس
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 : علي حممد سامل بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكى بةِريٍِز
 ثَيـى  بـة  بتـوانني  ئَيمـة  نـابينم  مـن  جيهـانى،  زاهريةكـى  بوةتـة  ئـازادا  بـازاِرى  لـة  بَيويـذدانى  و طةنـدةَلى  ديارة 

 هــةرَيم داخلـى  خــراث  بكـةين،  ثزيشـكى  ىل وثــة كـةل  و دةرمــان هَينـانى  كردنـى  كــؤنرِتؤل حمـدود  ئيمكانيـاتى 

 و دةرمـان  هَينانى بؤ نةديت ئازاد بازاِرى وة هةَلناستَيت، كارة بةو بةتةنَى ئيدارة بؤضى من ثرسيارى  نةبَيت،
 .سوثاس ثزيشكى، ثةىل و ل كة
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز
 .بيتةرموو خان سارا بةِرَيز  سوثاس زؤر
 :ثريؤت خضر سارا بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز
ــان، خــان زانســؤ و طااارق كــاك قســةكامن  ــةِرَيز ثرســيارَيكم بــةآلم ئةكــةم، سوثاســيان زؤر كردي  وةزيــري لةب

 مـةدةني  كؤمـةَلطاي  رَيكخراوةكـاني  لةطـةلَ  هةماهـةنطيان  كردنـةوة  وشـيار  بـؤ  ضـةند  هـةتا  هةية، تةندروسس

 .سوثاس كردووة؟
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز
 .فةرموو رؤميؤ كاك سوثاس، زؤر
 :اننيس حزيران رؤميؤ بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ثشس دةورو سةيري وةزيرةكان، برا قسةكاني و تةندروسس ليذنةي ِراثؤرتي خوَيندنةوةي دواي من بةِراسس

 و مواسـةفات  لةِرووي ناتةواوة يان ئَيكسثايةرة، كة وخؤراكةي دةرمان ئةو ماوين، ئَيمة شوكر ومت كرد، خؤمم
 كةميشـي  زؤر بةشـَيكي  دةفرؤشـرَيت،  زؤري بةشـَيكي   هـةمووي،  نةَلَيم ئةطةر ئَيمةدا، وآلتي لة دةولي معايري

 لةطـةلَ  ئيجرائاتي هيض بازرطان دةكةن، لَي كةثشتيواني نةئةوانةشي نةفرؤشيار، تائَيستا بةآلم دةبرَيت، لةناو

 بةثَيضـةوانةوة  بـدات،  خةبـةر  ئـةوةي  بؤ بكرَيـت فةقري و هةذار هاووآلتيةكي لة داوا ضؤن نازامن من نةكراوة،

 حكومـةتي  لـة  سـاَل،  شـانزة  دواي دةَلَيم من ناكاتةوة، لةخةبةردان بري تر وجارَيكي دةترسَيت خؤي لة ئةويش

 وةزيـري  لةجـةنابي  مـن  نيـة،  كؤنرتؤَلمـان  كـوالَيس  دةزطـاي  ئَيسـتا  تـا  كةضـي  خؤمـان،  ِرانـي  حوكم ولة خؤمان

 هـةر  نةخؤشـيةكان،  شـيكردنةوةي  تاقيطـةي  ضـوار  َي،سـ  بضـَيتة  نةخؤشـَيك  ئايا :يةكةم  دةثرسم، تةندروسس

 بـة  ثَيويسـس  دكتؤرةكان عيادةي خاوَيين و ثاك ئايا دووةم، ضي؟ بؤ بداتَي، جياوازي نةتيجةيةكي تاقيطةيةك
 كـة  ليذنةيـةي  ئـةو  ئايا ناوةندي، كؤطاي لة كرد، ئيكسثايةرتان دةرماني باسي :سَييةم هةية؟ كؤنرتؤَل كوالَيس
 بكـةين؟  ضـي  دةبـيَ  نـةبَيت  ئـةوان  ئةطـةر  كؤطايـةدا،  لـةم  بةرثرسـيارة  كـة  لَيثرسـراوةي  ئةو ةتةوبةوةزار سةر

 .سوثاس
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 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز 
 .فةرموو رؤذان دكتؤرة سوثاس، زؤر
 :دزةيي عبدالقادر رؤذان .د بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 ئةوةي بؤ طةِراندةوة، كَيشانةيان ئةو نةكردني ضارةسةر مبةآل كرد، كَيشة زؤر لة باسيان وةزيرةكان قسةي لة 

 تةندروسـس  كَيشـةكاني  هةموو ئايا ناكةن، كار ئَيستا تا تاقيطةكان  ياخود نية، كؤنرتؤَل كوالَيس دةستةي كةوا

 وةتاقيطـة  بةو ثةيوةندي دةرماخنانةكان، نَيوان لة دةرمان نرخي جياوازي ئايا هةية؟ تاقيطةوة بةو ثةيوةندي
 ئـةو  وةزارةتـة  ئـةركي  ئـةوة  زانستيشـة،  ثَيوةري هةمان  مةنشةئةو يةك ئةكةم، لةجياوازي باس كة من هةية،

 ثَيويسـتة  نيـة،  ضارةسـةر  تـةنها  سـووتاندن  كـة  كـرد،  ئـةوةيان  باسـي  هةموويان هةروةها نةهَيَلَيت، جياوازيية

 دوو دا، سـةنتةر  دوو بـة  ئاماذةي وسستةندر وةزيري جةنابي بكرَيت، تةفعيل تةندروسس بة سةر ليذنةكاني
 هةولَير، لة تريان ئةوي سلَيماني، لة يةكَيكيان ثةجنة، شَير نةخؤشي ضارةسةركردني بؤ طرنط، زؤر سةنتةري

 كــة كــرد، ئــةوة لةســةر جةختيشــي  ئةكــةن، ثَيشــكةش زؤر خزمــةتَيكي هةيــة، كــةم زؤر ثَيداويســتيةكي كــة
 ثَيويسـتة  زؤرة، يةكجار كةموكوِرييان ئةكةن، سةردانيان دَيت عَيراق هةموو هي نني، كورد تةنها نةخؤشةكان

 ئةكـةن،  بـةغوبن  هةسـت  زؤر كارمةنـدةكانيان  هةروةها بكرَيت، دابني ثَيداويستيةكانيان ئةمساَل بودجةي لة

 .سوثاس هةية، زؤر جياوازييةكي كة
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو رةمةزان دكتؤر سوثاس، زؤر
 :رضا امحد عبدالرمحن رمضان .د زبةِرَي
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 بةختانـة  خـؤش  بـةآلم  جيهانـدا،  لةهـةموو   خؤراكدا لة هةية طةورة زؤر هةآلوسانَيكي ئَيستا كة دةزانني بةَلَي

 كــردووة، طرانيــة لــةو ئيســتييتادةمان دةرةوةو ئةينَيرينــة هةيــة، شــتمان كــةوا وآلتانــةي لــةو يــةكَيكني ئَيمــة

 ئةساســي بودجــةي لةســةر ئَيمــة وةزارةتــةكاني كــردووة، دابــني ئَيمــة بــؤ زؤري داهــاتَيكي ئةمــةش ةوتــة،كةن

 زؤربةي دةكرَيت كة هةية، طةورةمان زؤر تةكميلي بودجةيةكي بةآلم كراوة، دابني بؤ بودجةكانيان حكومةت،

 كوردسـتانةوة،  دَيتـة  كـة  اندةرمـ  و خـواردن  بكرَيـت،  ضارةسةر تةكميليةكة بودجة بنضينةي كة كَيشانةي ئةو

 ئـةوةدا،  بـةدواي  بطـةِرَيت  خـةَلكيش  بطةِرَين، خراثدا نةوعي و جؤر بةدواي ناضارن، بازرطانةكان طراني لةبةر

 خواردنانـة  ئـةو  هـةبَيت،  تايبةمتةندةكانـةوة  دةزطـا  حكومةتـةوة،  دةزطاكاني لةاليةن ضاودَيري ثَيويستة بةآلم

 لةبـةر  ضـونكة  نـني،  بـاش  زؤر جـؤري  كـة  دةرمانةكان بؤ بةتايبةتي بن، ستداثَيوي ئاسس لة دةرمانانة ئةو يان

 لةبـةر  جانبيانـة  تةئسـرية  ئـةو  هةيـة،  زؤرخراثـي  جـانيب  تةئسـريي  دَيـنن،  كةبـةكاري  كـات  زؤربةي كة ئةوةي

ــدا ئةوةنــدة ئــةكتيظيان حــةبي خــراثن، دةرمانــةكان ئــةوةي  نةدؤزييــةوة، خراثــةكانيامنان نةتيجــة نيــة، تَي

 .سوثاس زؤر هةَلبسنت، خؤيان زانستيانةي بةئةركي ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة رينهيوادا
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 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو خان رةمزية
 :رشيد امحد رمزية بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 هةريةكـة  بكـةين،  بـازارِ  موراقةبـةي  بضـني  دةبـيَ  هةية، رؤذانة  ئَيمةدا ذياني لةطةَل بةهَيزي عالقاتَيكي بازاِر

 هـي  هـةبت،  ِرةئيسـيش  هـي  وة هـةبت،  فـةرعي  ليـذاني  ئةوةندةيـة،  مـن  ثَيشـنيارا  لَيرةدا بةس خؤيةوة، لةالي
 دوكانـا  لـة  دةبـي  ذي، ئـةترافا  ضـونكة  هـةبت،  ئةترافا بؤ فةرعيش هي بت، موحافةزة مةركةزيةت بؤ رةئيسي

 رؤذانـة  خـؤ  ِراثؤرتـا  دكـات،  جمةمـةعا  هةمي لة تةئسري كة تَيدا، هةنة ديت، شس طةلةك جمةمعةكي يان بضكي

 .سوثاس زؤر كرن، بَيتة ضارةسةر لةوَيش ِرةئيسي ليذنا بيدةنة بنووسن،
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو جوتيار كاك سوثاس، زؤر
 (:جوتيار)شريف جميد كريم بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ئـةوة  لةسـةر  كؤبوونةوةيـةكمان  ضةند ثَيشرت ئَيمة ترساند، اليةكمانيان هةموو ترسناكن، زؤر ئاماذةكان وةَلآل

 شـوَيين  خراثـي  لةسـةر  قسـةمان  ئَيمـة   :يةكـةم  بازرطـاني،  وةزيـري  لـة  هةيـة،  ثرسـيارَيكم   ضةند من كردبوو،

 ةوئـ  كـوالَيس  ديـارة  :دووةم كـراوة؟  ئـةوة  ضارةسـةري  ئايـا  ثيشـاندرا  لَيـرة  كـة  كـرد،  بائيعي خؤراكي هةَلطرتين
 حـافيزةي  مـوادي  ئةكـةن،  دروسـت  خؤيـاني  وآلتـي  بـؤ  خواردنانةي لةو جياية كوردستان دَينة كة خواردنانةي

ــَي زؤري ـــت، ت ــة دواجــار ئةكرَي ــَيكي ئةوان ــان بةش ــثايةر زؤري ــةبَيت، ئيكس ــةوة ئ ــو ئ ــر وةك ــةدرَيت ذةه ــة ئ  ب
 لةبـةر  تـةنها  بـةدادطا؟  دراون طانَيـك بازر هـيض  و كؤمثانيايـةك  هيض ئَيستا تا كوردستان، هي ئَيمة، هاووآلتياني

 ئــةو بــةهؤي ئامــارة، ئــةو بــةثَيي كــةس ضــةندين ئــةوةي لةبــةر هَينــاوة، ئَيكســثايةريان خــواردني كــة ئــةوةنا

 يـان  بـوون،  نةخؤشـي  تووشـي  كـة  هاووآلتيانـةي  ئـةو  طيـاني  مـردوون،  و بـوون  سـةرةتان  تووشـي  خواردنانةوة

 لةطـةلَ  دادطـا؟  بـة  دراون بازرطانَيـك  هـيض  كؤمثانيايـةك،  هيض وة؟ئةكاتة قةرةبوويان كَي كةمردوون، ئةوانةي

 كةسـانةي  ئـةو  سـووتَيندراوة،  لَي تةنيان هةزارةها بة ئَيرة، دَينة كة خواردنانةي ئةو درا بةوة ئاماذة ئةوةشدا

 تـر،  يجـارَيك  بكـةن،  زؤر زةرةرَيكـي  كـة  نةكراوة؟ لةسةر تؤيان ئةو شتَيكي يان غةرامةيةك هيض هَيناويانة كة

 .سوثاس زؤر بكةين، سةرف بؤيان ئةوةي سةبةبي بووينةتة ئَيمة
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو رةشيد محة كاك بَيت، خؤش دةستةكانت سوثاس، زؤر
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 :رشيد كريم رشيد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 ئـةتوانن  ئةوةنـدةش  هـةر  تةقـديرن،  يجيَـ  ديـارة،  ثَيـوة  ثةرؤشـيان  ئةكـةم،  بةِرَيزةكان وةزيرة لة دةستخؤشي

 ياسـايةكي  ياسا، دةركردني مةزوزعي لة ئةكةم، امساعيل كاك ثشتطريي :يةكةميان هةية، قسةم سَي  من بكةن،

 دروسـت  طةورة كؤمثانيايةكي خؤي حكومةت بؤ هةية، ثَيشنيارَيكم :دووةم نةوةسَس، غةرامةدا لة تةنها توند

 خـواردن  ئـةوةي  بـؤ  بازرطانـدا،  كؤمـةَلَيك  لةطـةلَ  بَيت، موساهيم ي%50 لة اني بكات، ئيدارةي خؤي يان بكات،

 بازرطـاني  وةزيـري  بـؤ  ثَيشنيارَيكيشـم  نَيودةوَلـةتي،  ثَيـوةري  بةثَيي و ضاودَيري بة بهَينن، دةرةوة لة ودةرمان

 و جتارةكـان  بةرزبووةتـةوة،  جيهـان  ئاسـس  لةسـةر  خواردةمـةني  مةسـةلةي  كـة  كاتةدا لةم كة ئةتوانَيت هةية،
 بـةالي  كـة  بكـةن،  لَي داوايان كؤبوونةوةيةكدا، لة كؤبكاتةوة هةرَيمة ئةم كؤبكاتةوة، ئَيمة، وآلتي بازرطانةكاني

 تـاكو  خـةَلكي  لةسـةر  بكةنـةوة،  كـةم  ربـح  لـة  مَيـك  كـة  ئةكـةوَيت،  كةدةسـتيان  رحبـةي  ئةو يان سعر كةميةوة،

 .سوثاس بكات، لَي ئيستييتادةيةكي خةَلكيش
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو رةشاد كاك سوثاس
 :ابراهيم امحد رشاد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 8005 خؤراكي بةشة :يةكةم هةية، بازرطاني وةزيري جةنابي لة ثرسيارَيكيشم هةية، ثَيشنيارم دوو يةك من

 تـةعويز  هاتـةوة؟،  لـيَ  ضـي  ةيئةجنامةكـ  هاووآلتيـان،  بـة  نـةدرابوو  كـة  شـري  مـاددةي  شـري،  بةتايبةتي 8004-

 مةسـةلةي  موشـكيلةية،  دوو ئـةو  بةغـدادا،  لةطـةلَ  بكرَيتـةوة  يةكاليةنـة  هـةتا  :دوو ِرؤي؟، يان بةثارة دةكرَين

 دةكرَيـت  ئَيمةيـة،  ئـريادةي  خارجي ضونكة ناكرَيت، ثَي عيالجَيكمان هيض من قةناعةتي بة دةرمان، و خؤراك

 َيت،بكر ئيزافة خؤمان بودجةي لة بِرَيك لَيرةش و بطريَيت وةر لَيي َيت،ئةكةو هةرَيم بةر كة ثارةي بةشة ئةو

 بـؤ  بَيـنن  ئةوانـة  بكرَيـت،  تـةرك  لـيَ  تـري  ئـةواني  ،(شري شةكر، برنج، ِرؤن، ئارد،) مةواد ثَينج بكرَيت، حةسر
 سـر حة بكرَيـت،  مـةنع  خـاص  قتـاعي  شـةريكاتي  دةرمـان،  بةنيسـبةت  لةسـةريان،  بكةن تةوزيعي و هاووآلتيان
 .سوثاس  بكةن، ودابةشي بيهَينن ئةوان دةرمان هَيناني بَيت، تةندروسس وةزارةتي كؤنرتؤَلي ذَير لة بكرَيت،

 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو دلَير دكتؤر كاك سوثاس،
 :يسشاو حقي امساعيل دلَير .د ةِرَيزب

  .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 سـةرةكي  هؤكاري دوو من بطةِرَيني، هؤكارةكاني بؤ ئةبَيت، ئَيمة شةيةك،كَي هةر كردني ضارةسةر بؤ بةِراسس

 وَيـران  بـؤ  ئةطةِرَيتـةوة  يةكـةميان  نـةبووة،  ئَيمـة  لةالي خؤي كاتي كَيشةية ئةم ضونكة ئةبينم، كَيشةيةدا لةم

 ووةميـان د كـردووة،  ئـةمِرؤ  تووشـي  ئَيمـةي  كـة  هؤكارانـةي  لةو يةكَيكة ئةمة لةكوردستاندا، طوندةكان كردني
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 بـةآلم  ئـازادم،  بـازاِري  مـةفهومي  كةلةطـةلَ  ئـةوةي  لةطـةلَ  مـن  ئازاد، بازاِري هةَلةي تَيطةيشتين بؤ ئةطةِرَيتةوة

 لـة  دةوَلـةت  ئـةبَيت  ئةوة لةبةر بكةن، دروست فةوزاية ئةم خؤي بؤ كةسَيك هةر نية، ئةوة ماناي ئازاد بازاِري
 كايةكـةوة،  نـاو  وبَيتة بدؤزَيتةوة ضارةسةر ثةيوةنديدارةكانةوة، تةوةزارة لةِرَيطةي ودةزطاكانيةوة، دام ِرَيطةي

 كـة  كـرد  داوايـان  ثَيشـرت  كـة  ئةكـةم،  بةِرَيزانـة  وبرا خوشك ئةو ثشتطريي لَيرةوة من بؤية ببينَيت، خؤي ِرؤَلي
 .سوثاس زؤر بكرَيت، لَي لَيثرسينةوةي و بكرَيت بةهَيز سزاكة
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو  خؤرشيد مام سوثاس
 :شَيرة سليم خورشيد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 موعالةجـةمان  وتـي  كـرد  مـةوزوعَيكم  باسـي  مـن  بـوو،  ئامـادة  تةندروسس وةزيري جةنابي كة ِرابردوو جاري

 كـاري  كوردسـتان،  هاتووةتـة  ئـةجهيزة  كؤمـةَلَيك  كليـة،  غةسـلي  ئـةجهيزةكاني  مـةوزوعي  ِرادةيةك، تا كردووة

 هةمـة،  خـؤم  خانـةوادةي  لـةناو  ضـونكة  من موشكيلةكة ئةكات، لةسةر ئيشرايف مستةفا دكتؤر ئةكرَيت، ةسةرل

 جيهازانـةي  ئـةو  تارانـة،  لة ئَيستا ِراوةستاوة، كليةي هةردوو هةية، بووكَيكم من مةوزوعةكة، لة ئاطادارم بؤية

 بـةآلم  كـردووة،  موعالةجـةمان  كـة  وورابـرد  دانيشـتين  لـة  وتـي  وةزيـر  جـةنابي  بـووة،  ظـايرؤس   تووشـي  ئَيمة

ــاكو بةداخــةوة ــتا ت ــةكراوة، موعالةجــة ئَيس ــم ن ــة، دةليليش ــة ئةوةي ــةمتان ئَيم ــرد، موراجةع ــة ومتــان ك  ئَيم

 بهَينينـةوة  نةخؤشـةكةمان  ئايـا  بَيـت،  تـاران  لـة  نةخؤشـةمان  ئـةو  دائيمةن ناكرَيت، ثَيمان زؤرةو مةسرةفمان

ــةو بكــات بةدواداضــوون ئةكــةين وةزيــر جــةنابي لــة رجــا ننــةوة،مةيهَي نــةخَير وتيــان ضــؤنن، جيهازةكــان  ل

 رةقةمةكـة  نامـةوَيت  مـن  ثةرلـةمان،  سـةرؤكي  جـةنابي  بكـة  ثَي قةناعةتيشم خةتةرة، زؤر ضونكة مةوزوعة،

ــَيم  بــووني بــاش لــةثاش بــووة، ظــايرؤس تووشــي هــةمووي ضــونكة مــردووة، ظايرؤســة بــةو زؤر خــةَلكَيكي بَل

 سـزا  بؤ ئةكةم، وةزير جةنابي تةئيدي سةد، لةسةر سةد من :دووةم مردووة، زؤر نَيكيكةسا ئينجا جيهازةكان،
 .سوثاس وتيان، برادةران وةك دان،
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو بةَلَين كاك سوثاس، زؤر
 (:بةَلَين)حممود عبداهلل محد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 كـةمرتين  كـة  كوردسـتان،  لـة  هةيـة  تريشـمان  كَيشةيةكي كرد، باسيان برادةران بةِرَيزان كة كَيشانةي لةو جطة

 بةداخـةوة  كوردسـتان،  بازاِرةكـاني  لة خؤراكة كردني خةزن و زةوي كَيشةي ئةويش كراوة، لةسةر هةَلوَيستةي

 و كوردســتان بــازاِري لــة خــؤراك كردنــي وخــةزن عــةرزكردن لــة تةندروســس مــةرجي كــةمي اليــةني يــةعين
 لةياســا بــةوةدا، ئيشــارةتي شــَيروان كــاك عقوبةيــة، مةســةلةي بةِراســس :دووةم خــاَلي نابينــدرَيت، ةكاندوكانـ 

 يـان  تـاجر  ضـةند  تائَيسـتا  دةثرسـم  من هةية، حوكميش بةَلكو بكرَيت، غةرامة يةعين نية، ئةوة تةنها عقوبة
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 ناوخؤ وةزيري جةنابي ئَيستا مةفروزة دراون؟ حوكم فرؤشتووة، لةكوردستان ذةهريان خواردني كة دوكاندار

 ميـدياي  ميديايـة،  ئـةركي  بةِراسـس  :سـَييةم  بدةنـةوة،  وةآلممـان  دانيشتوون لَيرة ناوخؤ  كاروباري وةزيري  و

 خـواردني  كـة  ويذدانانـةي  بـيَ  بازرطانـة  ئـةو  بكـات،  بةدواداضـوون  دةبـيَ  بةِراسس لةسةرة ئةركَيكي كوردستان

 دةبيـنن  تةلـةفزيؤن  لـة  خواردنـة  ئـةو  كة دةيبينن  خؤيان بةضاوي رؤذانةش كوردستان، ناو دَيننة ئَيكسثايةر

 تةلـةفزيؤن  لـة  بكةنـةوة،  بـآلو  سـياني  نـاوي  و هَينـاوَيس  بؤ بزانن، تا ناكةن بةدواداضوون بؤ دةسووتَيندرَيت،

 .سوثاس ،نةدةن ميللةت خواردي دةرذةهر ئةو تر ضي ئةوةي بؤ بكةن، نِرسوايا تا بكةنةوة، بآلو رةمسةكانيان
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو حامت كاك سوثاس، زؤر
 :حسن جان حممد حامت بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 دةرمانـةوة،  بةنيسـبةت  :يةكـةميان  هةيـة،  خـاَلم  دوو من بةكورتي بةِرَيزانة، وةزيرة ئةو هاتين بةخَير وَيِراي

 جَيطـاو  كؤطـاو  ئـةو  ئةوةشـدا  لةطـةلَ  ئةوةيـة،  طرنط بةآلم ةكانةوة،دةرمان باشي لةِرووي هةية، كؤنرتؤَل ِراستة

 ِرووي لــة هـةبَيت،  تَيـدا  تـةواوي  تةندروسـس  سـييتةتي  هةَلــدةطريَيت، تَيـدا  درةمانانـةي  ئـةو  كـة  مةخزةنانـةي 

 كـة  ئةوانـةي  ئةوةيـة  طـرنط  خؤراكـةوة،  بةنيسـبةت  :دوو نـةبَيت،  ئَيكسـثايةر  تا شوَينةكةوة، ساردي و طةرمي
 كــة ئةوةيــة مــوهيم بســووتَيندرَيت، كــة نــةبَيت ئــةوة هــةر ئــةطريَيت، بةســةردا دةســتيان ئــةبن، ثايةرئَيكســ

 لةبةرضـاوي  بـدرَيت،  سـزا  ئةوةشـدا  لةطـةلَ  بكرَيـت،  جـةماوةر  و خةَلك لةبةرضاوي قانوني و تةواو ئيجرائاتي

 مـةوادي  بـووةو  طةنـدةلَ  ئةمـة  كـةوا  دابنـدرَيت،  الفيتةيـةك  شـوَينةي  ئـةو  يـان  مةخزةنةكـة  لـةجَيطاي  خةَلك

 .سوثاس زؤر فرؤشتووة، ئيكسثايةري
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو خان ضرؤ سوثاس
 :امني محة علي ضرؤ بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 بةِراســس :يةكـةميان  كــرا، بـاس  برادةرانـةوة  لةاليــةن خاَلـةكامن  زؤربـةي  ضــونكة هةيـة،  خـاَلم  ســَي تـةنها  مـن 

 بــةكاري كــةوا دةرمانانــةي ئــةو موختةبــةرةكانيش ضــونكة هــةبَيت، ثَيويســتة تاقيطــةكانيش بــؤ ضــاودَيري

 حاَلةتـةدا،  لـةو  و ئـةبَيت  غةَلـةت  كردنةكةيان دياري بَيت، ئَيكسثايةر نةخؤشييةكة كردني دياري بؤ ئةهَينن،

 هـيض  كـة  دةربكـات،  تَيكتةعليما تةندروسس وةزارةتي ئةكةم، ثَيشنيار :دووةم ئةبَيت، غةَلةت ضارةسةرةكةش

 كةبيــةوَيت بَيـت  هةركةسـَيك  واتـة  نـةخؤش،  بـة  نةفرؤشــَيت دةرمـان  دكتـؤر  راتَيضـةي  بـةبيَ  دةرماخنانةيـةك 

 دكتؤرةكـان  دةمـي  لـة  من :سَييةم ئةخاتةوة، دوور خةَلك لة مةترسي ئةوةش بةِراسس ضونكة بكِرَيت، دةرمان

 كة منداآلن هي بةتايبةتي وةبائيةكان، نةخؤشية دذي بؤ كة دةرزيانةي قةترةو ئةو بيستووة، زؤرم خؤيانةوة
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 موةليدةيـةكي  ناتوانَيـت  تةندروسـس  وةزارةتي ئايا ئةبَيت، ئَيكسثايةر كارةباوة كوذانةوةي بةهؤي دَيت، بةكار

 .سوثاس زؤر بكات، تةشخيص حاَلةتة ئةو بؤ تايبةت
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو جةميل كاك سوثاس،
 :رديط عثمان حممد مجيل زبةِرَي
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .سوثاس زؤر ئةكةم، تةندروسس ليذنةي ِراثؤرتةكةي تةواوي ثشتطريي
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو بؤتاني مجال كاك سوثاس، زؤر
 :بؤتاني يوسف مجال بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

دةست خؤشي لـةوةزيري تةندروسـس دةكـةين    : ست ثَي دةكةم، يةكةممن قسة كامن بة ضةند ثَيشنيارَيك دة
بؤ ئةو هةوآلنةي كة دةيـدات بـة بـةردةوامي، ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم لةبودجـةي تـةكميلي ميزانييةيـةكي          
: تايبــةت دابنرَيــت بــؤ وةزارةتــي تةندروســس بــؤ بــاش كردنــي وةزعــي تةندروســس لةكوردســتان، دووهــةم   

وني تةئميين سةحي بةئالياتي تازةوة دةست ثَي بكات و لةثةرلـةمان ثةسـةند بكرَيـت    قان: ثَيشنيارم ئةوةية
كـِرَيين  % 14ثَيشنيار دةكـةم لـة بودجـةي لـة     : وئةو قانونة ثةيِرةو بكرَيت وةكو دةوَلةتاني دراوسَي، سَيهةم

% 14كــة ئــةو دةرمــان لــةعَيراق، ئَيمــة هــةوأل بــدةين بةوةفدَيكــةوة لةطــةَل وةزارةتــي تةندروســس عَيــراق   
دةرمانةكـةي خؤمـان ئَيمــة خؤمـان بيكــِرين، لـة رَيطـاي وةزارةتــي تةندروسـس لــة كوردسـتان، ثرســيارةكامن        
ئةوةية ئةو مةرجانة ضني كـة رَيطـا دةدرَيـت بـة كةسـانَيك دةرمـان دَيـنن لـة دةرةوةي وآلت ئايـا ثسـثؤِرية،           

 .لةصةيدةلَي كار دةكةن، دكتؤر، زؤر سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .تةواو كاك مجال زر سوثاس، كاك جعيتر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسـيارَيك لـة جـةنابي وةزيـري بازرطـاني دةكـةم، ئـةوان خؤيـان هـةوَليان          : من دوو ثَيشنيارم هةية، يةكةم

بازاِرَيـك هـةبَيت كـة لـةذَير كـؤنرتوَلي      داوة، وةكو وةزارةتي بازرطاني، وةكـو حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان،     
ئةوانا بَيـت بـؤ ئـةوةي نـةهَيَلن مـةوادي ئَيكسـثايةري تَيـدا بَيـت، ئةمـة لةاليـةك، لةاليـةكي تـريش بتـوانن              
كؤنرتوَلي سةري بازاِري ثَي بكةن، ئةوة كاتي خؤيشي ئةو ثَيشـنيارةمان كـرد، ديـارة ئيشـي ثيََنـةكرا، ئةطـةر       

ضاك دةكـات، دووهـةم ثَيشـنيارَيكم هةيـة بـؤ جـةنابي وةزيـري تةندروسـس كـاك          ئةوة هةبَيت وةزعي بازار 
دكتؤر زريان، ئةو عةدةدي نةخؤشانة كة لةعيادةكاني ئَيمة دةبينرَيت زؤر زؤرة، بةراسس دكتؤرةكـان فريـا   
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راث ناكةون بةِرَيك و ثَيكي نةخؤشةكان ببينن كة تووشي غةَلةت دةبن، ئةوة لة دةرمانـة ئَيكسـثايةرةكة خـ   
 .ترة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو طلدتكاك 
 :حممد صاحل توفيقطلدت بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةخَيرهاتين وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، ودَلنياي وةزيري تةندروسس دةكةم دةَلـَيم ئَيمـة مةناعـةمان هةيـة     

دةرماني ئَيكسشايةر، هةواي ئَيكسثايةر بَيتة وآلتـةوة ئَيمـة    لةنةخؤشييةكان هةرضةند خؤراكي ئَيكسثايةر،
خةآلس نابني، بةكيميا باران خةآلس نةبووين كاتي صدام حسني، ئَيسـتاش خـةآلس نـابني، مـن شـتَيك داوا      
دةكةم لة دكتؤراني بةِرَيز، دَلَيم ئَيستا منداَلةكامنان تووشي سكضوون و رشانةوة بينة تكاية عيالجي ئةوانة 

 .ن، وة كولَيرة ئةمساَل انشْا اهلل سةيتةرة دةكةنة سةريا، ضونكة ئةمساَل وشكة ساَلية، زؤر سوثاسبكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو عادلكاك 
 :حممد أمنيعادل بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خبرَيت و ئةركي ئَيمةية وةكـو  زؤربةي قسةكان كرا، بةآلم ئةوة دووبارة دةكةمةوة، ئةم حاَلةتة بةياسا رَيك 

ثةرلةمان ثةلـة بكـةين لـة ئـةو ئةوقانونـة ثةرتـةوازانا رَيكـي خبةينـةوة لـة ياسـايةكدا، بـؤ ئـةوةي بتـوانني              
 .دةزطاي ثةيوةنديدار ئيجراي خؤي بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو عبدالرمحنكاك 
 :عبدالرمحن امحد رضابةِرَيز 

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
لةطةل ئةو هةموو ئيجرائاتةي وةزارةتـي تةندروسـس و دةسـت خؤشـيمان هةيـة بـو جـةنابي وةزيـر، ديـارة          
دةرمانَيكي زؤر بةثَيي مةعلوماتي ئَيمة لة كؤطاكان هةية كـة ماركـةو مـؤري تـازةي لةسـةرةو بووةتـة هـؤي        

: وَل كردني ئةو دةرمانانة؟ خـاَلي دووهـةمم  خةتةرَيك، ئايا ئيجرائاتَيكي خَيراترو سةريع تر هةية بؤ كؤنرت
كةيــةكَيك لةئــةرك و مــةهامي وةزارةتــي ثالنــدانان هانــداني كــةرتي تايبةتــة بــؤ طةشــة ثَيــداني ئــابووري و 
وةبةرهَيناني خؤماَلي، ئايا هيض هةنطاوَيكي عةمةلَي نراوة بؤ ضاكسازي ئابووري بازارَي، نـةك بـازاِري ئـازاد    

 .لةو بوارةدا؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو عبدالرمحن امساعيلكاك 
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 :عبدالرمحن امساعيل سليمبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من دوو ثرسيارم هةية بؤ جةنابي وةزيري تةندروسس، ئَيمة ئةو هةموو قسة دةكيةن بؤ ئةوةي سةالمةتي 
لةسـةر مـةرزةكان بكـةين، ئايـا صـيدةَلييةكان كـؤنرتوَل       ميللةت بثارَيزين، ئَيمة هةر ئةوة نية كـة كـؤنرتوَل   

دةكرَين؟ لةبواري دةرمان كؤنرتوَل دةكرَين؟ بة ثَيي مةرجةكاني طةرماو سةرما، بةتايبةتي ئةو دةرمانانةي 
كة سةوائيلة، خؤي لةدةرجةي حةرارةي ئةوةنـدة زيـاتر بَيـت فاسـد دةبَيـت، ئةوةنـدة كـةمرت بَيـت خـةراب          

ئَيمـة هـةتا ئَيسـتا زؤر كـةس     : ئايا دةكرَيت يان ناكرَيت؟ ثرسـياري دووهةميشـم ئةوةيـة    دةبَيت، ئةو شتانة
لةخةَلك، لةتةشخيس كردني نةخؤش وداناني دةرماني غةَلةت بؤ نةخؤش تووشي هةزار مةشاكيل بووينة، 

ريش بكرَيـت،  ئايا ئةو كؤنرتوَلة لةسةر كَييـة، كـَي ئـةو كـؤنرتوَلي دةرمانانـة دةكـات ئـةبَيت كـؤنرتوَلي دكتـو         
 .ئةبَيت تةشخيسي ئةو نةخَوشيانة كة دةكرَيت دروست بَيت، كَي بةرثرسة لة كؤنرتوَلي؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو عبدالكريمكاك 
 :مصطفىبكر ابوعبدالكريم بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
غـدا هةنـدَيك دةرمـاني بؤمـان نـاردووة و ناضـار       جةنابي وةزيري تةندروسس باسي ئةوةي كرد كة طواية بة

بوونة كة نزيكي ئَيكسثايةر بوونة، ماوةي كـةم بـووة، ناضـار بـووة زوو سـريف كـات، مـن دةَلـيم ئايـا دةرمـان           
خؤراكة وا بةناضاري زوو سةريف كةين و بتوانيت تةواوي بكةي؟ بةتايبةتي كةوا دةرمان مـةقاديري هةيـةو   

دةبوايـة هـةر لـة بيدايةتـةوة رةفـزي بكردايـة و وةرينةطردايـة، كابرايــةك         نةخؤشـي تايبـةتي خـؤي هةيـة،    
كوِرةكةي نةخؤش بـوو ثَييمـان وت ئـةرَي ضـيت لَيـي كـرد؟ وتـي واهلل ضـوومة الي دكتـور بـايي سـةد دينـار             
دةرماني بؤم نووسيوة، بةآلم ناخيوات، ناضار بووم كـة وا خـؤم دةخيـؤم، يـةعين ئـةوة بةراسـس ئـةوة نابَيـت         

 .ار بني بيخؤين، زؤر سوثاسناض
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووعثمان كاك 
 :عثمان امحد محه امنيبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راثؤرتةكةي ليذنةي تةندروسس هةمووماني داضةَلةكان بةتايبةت لةو خؤاردنانةي كةوا لةرَيطاي بايعييةوة 

دروسـس بةكـةَلكي خـؤاردن نايـةت، بـةاَلم بةراسـس ئـةوةي زيـاتر         دةدرَيت كـة بـةثَيي راثـؤرتي ليذنـةي تةن    
دايضَلةكاندم ئةطةر بةغةَلةت حاَلي نةبينب جةنابي وةزيـري بازرطـاني وتـي بـؤ ئـةم سـاَليش لةئةجنومـةني        
وةزيران بةكؤي دةنط بِريار داروة ئةو خؤاردنة خةراثة بَيت بؤ كوردستان، جا كة بـةكؤي دةنـط بِرياريـان    

وةي كة زياتر دامدةضةَلةكَيين ئةوةية، ئايا يةعين ضوون وةزيري تةندروسس و بازرطانيش ئةطةر دابَيت ئة
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طوتباي بةزؤرينـةي دةنطـيش حوسـين زةمن دروسـت دةبـوو بةرامبـةر وةزيـري تةندروسـس و بازرطـاني كـة           
ئةو خواردنة خراثة  ئةوان دةنطيان نةداوة، بةآلم كة دةَلَيت بة كؤي دةنط، ديارة ئةوانيش دةنطيان داوة كة

 .بَيت بؤ كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو عثمان عبدالكاك 
 :(باني ماراني)عثمان عبدال قادربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ديارة ئةم بابةتة بةراسس بابةتَيكي زؤر طرنطـة، عيالقـةي بـةذياني هةموومانـةوة هةيـة، حـةق نيـة ثشـت        
طؤي خبرَيت، حةقـة رَيطـة ضـارةيةكي بـؤ بدؤزرَيتـةوة ولَيـرة بـة باشـي باسـي مةسـةلةكان بكرَيـت، هـةر وا             
رؤتينية ئةطةر كؤمةَلَيك وةزيري ثةريوةنديدار هاتووةنةتة ئَيرةو و ئةنداماني ثةرلةمان و ضةندين مانطة 

خـةَلكي كوردسـتان ضـاوةراني     خةريكي ئةو مةسةلةينة، هةر وا ثوش بةسةر نةكرَيت ئةو مةسةلةية باشـة، 
مةرط دةكـات بةراسـس بـةهؤي خـواردني دةرمـان و خـؤراكي بةسةرداضـوو، يـةعين ئـةوة زؤر زؤر كـارَيكي           
ــة        ــاني ضــاوديري لةحــدودةكان و هــةم ل ــة دان ــة حكومــةت كــةم تةرخةمــة ل ــان واي ــةرة، خــةَلكي ثَيي خةرت

كومةت زيـاتر كةسـيكي تـر نيـة بيكـات،      ناوخؤيش، بةراسس ئةطةر حكومةت نةيكا، كَي بيكات؟ يةعين لةح
ثرسيار ئةوةية، ضةندين كةسي قاضاغضي دةرمان دةفرؤشن و دةطريَين، ئةو مةفرةزانةي ضاالكَيكة دةكـةن،  
زابتةكــة و ثؤليســةكان لةتةلــةفزيون و دةموضــاويان ثيشــان دةدرَيــت وضــاالكَيكةيان تؤمــار دةكرَيــت، بــةآلم  

دةرمانة زةهراويةي هَيناوة و بآلوي كردوةتةوة بزر دةبَيت ونة، نة كةسي شاراوة كة قاضاغضَيكةية كة ئةو 
موقابةلةي ثَي دةكرَيت، نة بابةتَيك دةدات نة لة تةلةفيزيون ثيشاني دةدةن، نازاني ئةو كةسة ضي بةسـةر  
دَيــت، بةراســس حةقــة ئــةو ئيجرائاتــة بكرَيــت، ئةطــةر ئــةو ئيجرائاتــة نــةكرَيت نــاتوانني ضارةســةري ئــةو   

ةية بكةين، من يـةك منوونـةتان بـؤ دَينمـةوة لةبـةرواري يـةك دكتـؤر كـامران دميانةيـةكي كـرد كـة            مةسةل
هَيشتا دكتؤرة لةزانكؤي صالح الدين، دةَلَيت من ثَيشنيارم بة نووسني داوة بة حكومةت، كة من دةزطايةكي 

، ثاشـي مـن بـة هةشـت     كؤنرتوَلي ضاودَيري دروست دةكـةم بـة بـِري يـةك مليـؤن دؤالر، وةآلميـان نةدامـةوة       
مليؤن دؤالر، بة دوازدة مليؤن دؤالر دايانة بة ثياوَيك، ئَيستا كاري ثَيناكرَيت، ئةوة دكتؤر كامران لةزانكؤي 
صــالح الدينــة نــةكردني ئةوانــة شــكمان ال دروســت دةكــات، بــةِراي مــن ضــارة ئةوةيــة، عــيالج ئةوةيــة ئــةو   

داخيل دةكةن لة كوردستان دةسـةآلتيان لةسـةر وةزيـر     كةسانةي خؤراك و ئةو تيجارانةي خؤراك و دةرمان
 .نةبَيت رةجاية، بؤ ئةوةي وةزير بتوانَيت ئيجرائاتيان لةطةَل بكات، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو عسالدينكاك 
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 :عسالدين سليم خديدابةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن خـان، بـةآلم دوو ثرسـيارم هةيـة يـةكَيكيان بـؤ جـةنابي وةزيـري         زؤربةي قسةكامن كرا بةتايبـةت ثةخشـا  
تةندروسس كة وتي يةكَيك لةئةسبابي ئَيكسثايةر ئةوةية كة رَيكـاري خـةزن كردنـي دةرمـان وبةرخيسـتين،      
ئةَلَيت كاتي سةرف كردن ئةوةي كةتازةيةو ئةوةي كة كؤنةية بةرَيك سةرف ناكرَيت وة ئةوكاتة ئَيكسثايةر 

ةي ئايا ئةو خةزنةكة لةذَير ضاودَيري تةندروسس نية؟ وة كَي ثَيي بةرثرسة ئةو خةزنة؟ ئةوةي دةبَيت، ئ
تـــر ثَيـــوةري تةســـعريةكةي دةرمانـــةكان ضـــية؟ ضـــونكة ئَيســـتا دةرمانـــةكان زؤربـــةي خـــةَلك موحتـــاجي  

ت، بةآلم بَيت دةرمانةكةيةو دةرمانةكةيش نيةو وةزؤر طرانةو يةكَيك دةمرَيت و ناتوانَيت دةرمانةكة بكِرَي
بؤ هةولَير جيـاوازة، سـعرةكةي جيـاوازة، لـةدهوك جيـاوازة، لةصـيدةلَييةك بـؤ صـيدةلَييةك جيـاوازة، زؤر          

 .سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .فةرموو عمركاك 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و خؤاردةمـةنيا حـةل نابَيـت، وةكـو زؤر لـةبرادةران      تةنها ئةو كَيشةية لةو باس و خواسـةي هـاتين دةرمـان    
باســيان كــرد ثَيويســس بــة كــارَيكي ياســايي هةيــة، ياســايةكي تــةنزميي تيجــاري جــاران هــةبوو عقوبةكــةي   
دةطةيشتة ئيعدام كردن، من ثَيم واية ئةو ياساية كارا بكرَيت وتةفعيل بكرَيت، وةبضَيتةوة جَيطـاي تـةنيتيز   

كةسانةي كة سةر ثَيضي دةكةن، هةندَيك لة كَيشـةكان كؤتـايي ثَيـدةهَينرَيت بـةآلم     كردن، بةرامبةر بة ئةو 
سزا شتَيكي زؤر زةرورية و خةَلكيش لةسـزا دان زؤر دةترسـَين، لةاليـةكي تـر مـن هاوكـات لةطـةَل وتـةكاني         

كرَيـت، لـة   بةِرَيز وةزيري ثالندانان هاوكاري دةكةم بةوةي كة تيمي موشـرتك لـة نـاو ثارَيزطاكانـا دروسـت ب     
ــري         ــؤ جــةنابي وةزي ــتة ب ــةروةها ثَيويس ــاوخؤ، ه ــي ن ــي تةندروســس و وةزارةت ــارةو وةزارةت ــي تيج وةزارةت
تيجــارةيش موخةسةســات و حــةوافيزي ئــةو ليذنانــةي كــة ســةر بــة وةزارةتــي تيجــارةن زيــاد بكــا، ضــونكة   

 .سئةركةكانيان زؤرة، بؤ ئةوةي بتوانن سةيتةرة بةسةر وةزعةكانا بكةن، زؤر سوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو عونيكاك 
 :زازعوني كمال سعيد ببةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن ثَيشــةكي دةســت خؤشــي لةليذنــةي تةندروســس و كاروبــاري كؤمةآليــةتي دةكــةم، بــؤ ئــةو مةوزوعــة      

تطريي قسـةكاني  موهيمةي كة بةدواداضوونيان بـؤي كـردووةو دةسـت خؤشـيان لـي دةكـةم دووبـارة، مـن ثشـ         
جةنابي وةزيري تةندروسس دةكةم، بةتايبةتي كة دةَلَيت كييتايةت نية كة غةرامة دةكرَيـت ئـةو كةسـانةي    
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كة موخاالفاتي هَيناني دةرمان يان هَيناني خواردن، بةغةرامةيةكي زؤر كةم دةرباز دةبن، منيش ثشـتطريي  
ــرِ     ــةي ياســايي حكومــةت ســَي ث ــة لةليذن ــارةي   دةكــةم بةحةقيقــةت ئَيم ــة كــردووة دةرب ؤذةي بؤمــان رةوان

حيمايةتي موسـتةهليك و مـةنعي ئيحتيكـار و قـانوني تـةنزميي حيمايـةتي ذينطـة، ئـةوةي كـة كـاك تـاريق            
وبرادةران ئيشاراتيان ثَيي دا، ئَيمة ئَيستا لةليذنةي ياسايي ئيشي لةسةر دةكةين، بةآلم دةمةوَي نوقتةيـةك  

دةرضـووة، دةتـوانني ئَيمـة     1240كـة سـاَلي   ( 80)ي عَيراقـي رةقـةم   تةوزيح كةم، قانوني تةنزميي تيجـارة 
لَيرة تةفعيلي بكةين، ئةحكامةكاني بطوجنَينني لةطةَل زرويف كوردستان، عقوبـةي واي تَيدايـة حـةتا دةطاتـة     

 .حوكمي ئيعدام، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو  فوركاك 
 :سعيد مةمخوري طاهر بةِرَيز غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسس ئَيمة ئةوسا طلةييمان لةوة كرد كةمةسةلةي كواَليس كـؤنرتوَل بتوانَيـت سـةيتةرةي شـتةكان بكـات      

 بـةناوي  كـةدَيت،  طؤشـتةي  ئـةو وةكو ثَيويست، بةآلم بـةِرَيز سـةرؤكي كـواَليس كـؤنرتوَل ئامـاذةي بـةوة كـرد        

 يـةعين  طـةِرَين،  لَيـي  وتيـان  دواتـر  بـةآلم  بكؤَلنـةوة،  لَيـي  بـوو  ريكخة نية، طامَيش طؤشس بةآلم دَيت، طامَيش

 طؤشـتة  ئـةو  كـة  دةكرَيت، كوردستان بةخةَلكي دةرحةق طةورةية، طوناهَيكي طةورةية، تاوانَيكي ئةوة بةِراسس

 ثةرلــةماني ئــةمِرؤوة لــة هــةبَيت، لَيثرســينةوة حةقــة بةِراســس يــةعين كوردســتان، خــةَلكي دةدرَيتــة خراثــة

 ئةوةيـة،  تـرم  خـاَلَيكي  :خاَلَيـك  ئـةوة  نـةمَينَيت،  لـةبازارِ  طؤشـتة  ئـةو  بكـات،  قةدةغـة  ئـةوة  دةبَيـت،  وردستانك

 كرَيمســس مؤتــاو ئةوانــةي كوردســتان، ســاردةمةني كارطــةكاني بةتايبــةت ناوخؤييانــة، كارطــة ئــةو مةســةلةي

 تةندروسـتيان  مـةرجي  ويسـت ثَي وةكـو  ئةوانـةش  بةداخـةوة  ئةكـةن،  دروست بيبسي ئةوانةي ئةكةن، دروست

 ئـةو  ئَيسـتا  تـاكو  بةِراسس سزادان، وةكو تر خاَلَيكي هةبَيت، ئةوانةش لةسةر تووند ضاودَيرييةكي حةقة نية،

 مؤَلــةتي  غةرامةكــة بــة  هــةر نــةك  حةقــة نــةدراون،  ســزا كوردســتان،  هَيناوةتــة شــتيان  كــة بازرطانانــةي

 هـيض  بازرطانانـة،  ئـةو  ئـةوةي  لةبـةر  برِبدرَيتـةوة،  بـؤ  ةتاييانه هةتا زينداني بسةندرَيتةوة، لَي كاركردنيشيان

 دَيـنن  ذةهـر  ئـةوانيش  ئـةوةي  لةبةر ئةكةن، تريؤر خةَلك لَيرة دَين كة تريؤرستانةي ئةو لةطةَل نية، فةرقيان

 وةكـو  نيسـبةكةيان  هيضـي  كوردسـتان،  دَينـة  كة دةرمانانةي ئةو تريش، خاَلَيكي كوردستان، بةخةَلكي دةيدةن

 طرامـي  ملـي  5 لةوانةية نووسراوة، طرام ملي 500 ثاراسيمؤَلَيك، ئةكةيت، تةماشا يةعين نية، تةواو ويستثَي

 .سوثاس زؤر هةبَيت، لةسةر ورديان زؤر ضاودَيري ئةوانة بةِراسس حةقة طرام، ملي 10 يان بَيت، تَيدا
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو فةتاح شَيخ كاك سوثاس، زؤر
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 :نديفتاح عبداهلل نقشبَيز بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 مـن  ئـةوةي  بـةآلم  ورووذانـد،  باشـي  شس بةعزَي بةِراسس ئةكةم، تةندروسس وةزيري لة دةستخؤشي ثَيشةكي
 عـةممان،  بـؤ  بـةرين  نـةخؤش  ئـةبيَ  بكرَيـت،  ضارةسةر كوردستان لة ديوة، نةخؤشم كةم بكةم، باسي ئةمةوَي

 كـة  شةريكةي ئةو ياخود ئيكسثايةرة يان دةرمانةكة :يةكةم ضي، بؤ ئةطةِرَيتةوة ئةوةش ،لةوانة يةكَيكم خؤم
 كـة  تاقيطانـةي  ئـةو  :دووةم نية، كةَلكي هيض ئيكسثايةر لة نةوعَيكة هةر ديسان كردووة، دروست دةرمانةكةي

 ضـةند  تا كوردستانلة نازامن من دي، فةحصَيكي نةوعة هةر يان خوَين، فةحصي موختةبةراتي هةمانة، ئَيمة

 لَيـرة  ئَيمـة  نةخؤشـَيكي  كـرد،  باسـم  تـريش  جـارَيكي  من تةندروستيةوة، لةاليةني دراون ئيجازة تاقيطانة ئةو

 وايـة،  ثـَيم  بةِراسـس  لَيـرة  خـوَين  فحوصاتي كةواتة بوو، تر نةوعَيكي ئَيران لة ضوو بوو، نةوعَيك خوَينةكةي

 ثـَيش  نـازامن  بازرطاني وةزيري ئةكةمة دةمم رووي من :دووةم يخاَل هةية، خشاندنةوة ثَيدا ضاو بة ثَيويسس

 تا ئايا ئازاد، بازاِري تةنزميي بؤ هةية، كارمةندمان ضواردة ئَيمة وتي جةنابي بوو، لَي طوَيم من مانطَيك شةش
 .سوثاس ئازاد؟، بازاِري كراوة تةنزيم ضةند
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو خان فةخرية
 :علي حممد مصطفى فخرية بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 ئةكــةم داوا بــزانن، بةثةســةندي ئةطــةر هةيــة، ثرســيارَيكم ئةكــةم، بــةِرَيزةكان وةزيــرة لــة دةستخؤشــي مــن

 نةخؤشـخانةي  لـة  كـردن  ثشـتطريي  بـؤ  ماركَيتـةكان،  سـؤثةر  لة فندقةكان، لة دابندرَيت، خَيرخوازي صندوقي

ــان نانةكــةلي، ــةو ي ــةوا انانةينةخؤشــخ ئ  ثَيويســتيان ضــونكة ئةكــةن، ثةجنــة شــَير نةخؤشــي ضارةســةري ك

 دابـني  بـة  هةَلئةسـتَيت  نةخؤشـخانةية،  ئـةم  هـةروةها  هةيـة،  بةبينايـة  ثَيويسـتيان  هةية، زؤر بةيارمةتيةكي

 .سوثاس تاالسيماش، نةخؤشي ضارةسةري كردني
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو امحد ظيان سوثاس، زؤر
 :ثاشا خضر امحد ظيان َيزبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بـؤ  دَيـت  كـة  ئـةوةي  ئَيمـة،  دةرمـاني  سةرضـاوةي  دةرمـان،  بةنيسـبةت  تةندروستية، وةزيري بؤ من ثَيشنياري
 ئايـا  بـةآلم  هةيـة،  وةسـيتمان  كـة  كؤمثانياكـان  ِرَيطـاي  لـة  ئايـا  ئوردنية، يان ئَيرانية، يان سورية يان كوردستان،

 زيـاتر  شـتةكة  ئـةوةي  بـؤ  بكـات،  لةطـةَليان  دارَيكـت  ئـةكس  ناتوانَيت، ليذنةيةك ِرَيطاي لة دروسستةن وةزيري

 لةطــةَل لَيرةيــة ثالنــدانان وةزيـري  دووبــارة :دووةم ثرســياري بَيــت، وزانسـس  تةندروســس بنةمايــةكي لةسـةر 

 دةسـتكَيش  سـرنج،  وةكـو  ووكبض كارطةي هةندَي دامةزراندني بؤ نية، لةبةرنامةيان ئايا تةندروسس، وةزيري
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 بـة  بةرامبـةر  نـةوت  كـة  225 لةبةرنامـةي  بـزانني  ئـةوةي  بـؤ  دةوَيـت،  كـةمي  تَيضـوونَيكي  كةئـةوة  لؤكة، يان
 ثَيداويسـتيةكي  ئـةوةي  بؤ ناكةنةوة، نؤذةني دووبارة بؤ كوَي؟، طةيشتة نازامن هةبوو، بةرنامةية ئةو خؤراكة،

 ئايـا  تةندروسس، وةزيري دووبارة هةية، ترمان موشكيلةيةكي كات،ب دابني ئيحتيات بؤ خؤمان رؤذانةي تةنها

 مـاوة،  سـاَلي  دوو وا كـة  ئـةوةي  ماوة، مانطي شةش كةوا ئةوةي دانان سعر لة دَيت، ئيكسثايةر دةرماني كة كاتَي

 .سوثاس نرخةكةي، لة ناكات فةرق
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو سلَيمان ظيان
 :بشار حاجي نسلَيما ظيان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 كـة  دةركـةوت،  وا قسـةكانيان  لـة  بـوو  ئـةوة  بـةِرَيزةكان،  وةزيرة خودي قسةي لة كرد، تَيبينيم من كةوا ئةوةي
 مةرجـةكاني  و تةندروسـس  كردنـي  ضاودَيري و بازاِر كردني ضاودَيري بؤ نَيوانيان، لة نية تةواو هاوكارييةكي

 كــات بــةزووترين كــرد، باســي شــواني عومســان كــاك كــةوا سيســتةمةي ئــةو ثَيباشــة، مزؤر ئينجــا تةندروســس،

 بــؤ  ئايــا  تةندروســس، وةزيــري بــةِرَيز لــة هةيــة، ثرسيارَيكيشــم ضــةند دامبــةزرَيت، هــةموويان بــةهاوكاري
 ضــية؟، وةزارةتةكــةي ثالنــي تةندروســس بــواري و تةندروســس كارمةنــداني و ســتاف ئاســس بةرزكردنــةوةي

 بــةنا بــةآلم هةيــة، تايبــةت دةورةي جــار هةنــدَيك كــة ئــةبني، ئــةوة بيســس طــوَي زؤر ئَيمــة بةِراســس كةضــون

 وةزيـر  جـةنابي  هـةروةها  ناكـات،  ئـيش  مةجالـةدا  لـةو  كة كةس هةندَيك بةسةر ئةكرَيت، دابةش عةدالةتيانة

 ثالنَيكي خؤي تةندروسس يوةزارةت شتَيك، هةموو ثَيش نيية مةفروز ئايا خةَلك وشياري كرد، وشياري باسي

 ِرَيكخراوةكــاني لــة بــاش ئيســتييتادةيةكي ِرَيطايةشــةوة لــةم و خــةَلك كردنــةوةي وشــيار بــؤ هــةبَيت، تايبــةتي

 .سوثاس بكات؟ مةدةني كؤمةَلطاي
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .فةرموو بةزانا مةشهور سعيد قادر كاك سوثاس، زؤر
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي زبةِرَي

 ترسـي  كةسـةي  ئـةو  ضـونكة  مةترسيةوة، ئةخةنة خةَلك ذياني كةوا كةسانةي ئةو بؤ تووندتر سزاي بؤ بةَلَي

 ليسـس  كردنـي  دروسـت  :يةكـةميان  هةية، ثَيشنيارم سَي بكات، رةدعي ياسا ترسي ثَيويستة نةيطَيِرَيتةوة، خوا

ــؤ ِرةش ــةو بـ ــةي ئـ ــةم كؤمثانيايانـ ــؤرة ئـ ــة جـ ــةن، كردارانـ ــاني :دووةم ئةكـ ــةقي ثَيكهَينـ ــاري، موحلـ ــة تيجـ  لـ

 مةنشـةئي  ضـؤنة،  سـيعر  بـزانني  ئـةوةي  بـؤ  هةيـة،  كةفالةتانةي ئةو يان هةرَيم، حكومةتي نوَينةرايةتيةكاني

 كِرين، لة و ئيستيهالك لة بةِراسس ماَل، ئابووري رؤشنبريي بة بدةين ثارة ثَيويستة سَييةم، ضؤنة، شتانة ئةو

 كـوالَيس  باشـرتين  خـؤي  هـاووآلتي  كةواتـة  ئـةكِرين،  ضـي  نـازانني  زيـادةو  ئـةكِرين  شـت  زؤر ئَيمـة  هاووآلتياني

 .سوثاس زؤر بكات، ثَي كاري هاتو ئةطةر كؤنرتؤَلة،
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 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 خؤيانـة،  حـةقي  نـةدانَي،  دةنطـم  بـوون،  غائيـب  كـةوا  ئةوانةي ئةكةم، لَيبووردن داواي من بوو، تةواو سوثاس،

 ثـَيش  مـن  بكـةم،  اليـةك  هـةموو  تةماشـاي  عاديالنـة  بةضـاوَيكي  ئةكـةن،  لةمن داوا هةمووجار ئةوةي بؤ بةآلم

 سـبةيينَ  باشـة،  ثَيم ئةوة لةبةر نابَيت، تةواو دانيشتنة ئةم كةوا بكةم، لَي داواتان بدةم، بةخؤم ئيجازة ئةوةي

 يـان  ئَيـوارة  يـان  بـِرؤن،  ئـةتوانن  ئـةوان  اوخؤ،نـ  كاروبـاري  نـاوخؤو  وةزيري هةردوو ئيستسنائي بة ئَيوارة، يان

 .فةرموو هةية، قسةي ناوخؤ وةزيري سنجاري كريم كاك ئةثرسني، وةزيرةكان جةنابي لة بةياني،
 :ناوخؤ كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري/سنجاري كريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي زؤر زؤر طرنطـة بـؤ هـةموو اليـةك، هـةموومشان      زؤر زؤر سوثاس بؤ ئةم دةرفةتة، تةبيعي ئةمـة بابـةتَيك  

بةرثرسيارين بؤ موعالةجةكردني ئـةم وةزعـة، ئَيمـة لـةوةزارةتي نـاوخؤ و وةزارةتـي هـةرَيم بـؤ كاروبـاري          
ناوخؤ، ئامادةين بؤ هةموو هاوكارييةك و تةنسـيقَيك لةطـةَل وةزارةتـي تةندروسـس و وةزارةتـي بازرطـاني،       

، ئةوان بةئَيمة بَلَين ئةمة خراثة، ضونكة ئَيمـة نـازانني، كـام دةرمـان خراثـة      ضونكة بةِراسس ئيشي ئةوانة
كام نةوعة باشة، ئةوان دةبَي بة ئَيمة بَلَين، كة بةئَيمةيان وت ئَيمةش ئيجرائـات ئةكـةين، بةنيسـبةت سـزا     

خؤ و وةزارةتـي  دان، سزا ئيشي ئَيمة نية، برادةران داوا ئةكةن، كةوا سزايةكي توونـد بـدةين، وةزارةتـي نـاو    
هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ، ئيشي ئَيمة سزا نية، ئَيمة كابرا دةطرين، دةيدةينة مةحكةمة، مةحكةمة سزاي 

 .دةدات، زؤر زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز

 .زؤر سوثاس، ئيجرائاتي جَيبةجَي كردنةكة، كاك عومسان فةرموو
 :وةزيري ثالندانان/شواني عثمانبةِرَيز 
 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

وةَلآل من ثـَيم باشـة ئةمرؤكـة بـةردةوام بَيـت، تةسـةور ئةكـةم، دةتـوانني، وةزيـري تةندروسـس و وةزيـري            
بازرطاني خؤشم كة لَيرة ئامـادة بـني، ئةطـةر ماوةيـةكي كورمتـان بـدةنَي، بـؤ ئـةوةي جـوابي ئةوثرسـيارانة           

 .بدةينةوة، ضونكة كاتيش بؤ ئَيمة زؤر طرنطة
 :ئةجنومةن سةرؤكى َيزبةِر

باشة دةكرَيت ئَيوارة بَيت، سـةعات ثَيـنج باشـة؟ بـةآلم ثـَيش ئـةوةي كؤتـايي ثـَي بهَيـنم، يـةك موالحـةزةم            
هةية، دوو ئةندامي بةِرَيز تةعليقيان لةوةدا، وتيان بؤ دةيهاونة سةر هاووآلتي، بةِراسس من زؤر سةرم سوِر 

ان وةكـو رؤذنامةنووسـَيك، مومكينـة ئـةو بةشـَيكي مةوزوعةكـةي       دةمَينَيت، لة ئةندام ثةرلةمان، كة قسـةك 
بينيبَيت، تَينةطةيشتووة، ئةندام ثةرلةمان موتابةعةي هةموو قسةكان دةكات، ئةو طلةيية لة ئَيمـة ئـةكات،   
بةرثرســيارَيس يةكـــةم حكومةتـــة بةتةئكيـــد، حكومةتــة، وةزارةتـــي تةندروســـتية، وةزارةتـــي بازرطانيـــة،   

دَيري بازرطانية، موحافيزةكانة، بةآلم لَيثرسـراوَيس هاوبـةش هةيـة، هـةموومان بةرثرسـني      ثالندانانة، ضاو
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لَيي، ئةي ئةو كؤبوونةوةمان بؤ كردووة، ئَيمة هاووآلتي نني؟ ئةطةر هاووآلتي هاوكار نةبَيت، قةت مومكني 
نةي ئةوروثا دَيننـةوة،  نية، بةتةنها حكومةت هيض قانونَيك جَيبةجَي بكات، بؤضي ئَيوة هةمووجارَيك منوو

هةسس هاووآلتي لة ئةوروثا بؤ قانون، وةكو هةسس ئَيرةية؟ من دَلنيـام لـةوة ئةطـةر هةسـس هـاووآلتي لـة       
وآلتي ئَيمة، وةكو هةسس هاووآلتي بَيت لة ئةوروثا بـؤ قـانون، زؤر لـة كَيشـةكامن ضارةسـةر ئـةبَيت، لةبـةر        

ة، بةآلم نةوةك حكومةت مةسئول نية، حكومةت رةقـةم يـةك   ئةوة لةوة نةترسَين، مةسئوليةتي هاووآلتيش
مةسئولة، بةس دةبَي ئةوة بوترَيـت، خـةَلك ئـةبَيت وشـيار بَيـت، ئـةي قابيلـة ئَيمـة لـة هـةموو شـوَينَيكدا،            
موفةتيشَيكي حكومةت ثةيدا بكةين، بؤ ئةوةي رؤذانـة تةماشـاي هـةموو شـتَيك بكـات، هـاووآلتي بـؤ خـؤي         

ئةطةر بؤ خؤي ئةو وةعيةي نةبَيت و تةماشـا نـةكات، بزانَيـت دةرمـان بةسـةر ضـووة،        دةبَيت تةماشا بكات،
يــان بةســةر نةضــووة، مــومكني نيــة، بتــوانني هــةموو وةزعةكــة كــؤنرتؤَل بكــةين، بــؤ ئــةوةي جــارَيكي تــر    
ة، رؤذنامةنووسَيك بـة هةَلـة تَينـةطات، كـة ِرةخنـة دةطرَيـت، يـان قسـة ئةكـةين، دةَلـَيني هـاووآلتي مةسـئول            

هــاووآلتيش مةســئولة، هينةكــة لــةبري نةكــةين، وةكــو حكومــةت، وةكــو وةزيــر، وةكــو ثــؤليس وةكــو دكتــؤر، 
ــوارة خــاَلَيكي تريشــمان هةيــة، ئــةويش تــةواو      هــةموومان مةســئولني، داواي لَيبــووردن ئةكــةم، ضــونكة ئَي

 . ئةكةين، تا ئَيوارة سةعات ثَينج بةخواتان دةسثَيرم
 دانيشتين دووةم

 :ئةجنومةن سةرؤكى بةِرَيز
 .بةناوى خواي طةورة و ميهرةبان

دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةردةوام دةبني لة دانيشـتنةكةمان بـة رةخنةيـةك لـة     ، بةناوى طةلي كوردستان
كة جـةرس لَيـدرا هةنـدَيكيان هـةر نايةنـة ذوورَي تـا مـن، نةيـةم         : هةندَي ئةندام ثةرلةمان ئةويش ئةوةية

ان لة ئَيمة كردووة كة دوا دةكـةوين، وةخـس ئـةوة هـاتووة كـة ئَيمـةش رةخنـة لـة         مةفروزة ثَيشرت رةخنةت
 رؤوفزريـان وةزيـري تةندروسـس و جـةنابي كـاك حممــد      .ئَيـوة بطـرين كـة دوا دةكـةون، داوا لـة جـةنابي د      
رة ، بؤ ئـةوةى ئةطـةر روونكردنـةوةى هـةبَي، ليَـ     يؤاديش .وةزيري بازرطاني دةكةم بني لة لَيرة دابنيشن و د

شـوانيش، ئةطـةر جوابـت هةيـة بؤيـان، فـةرموون هـةر        عثماان  . دابنيشن بؤ ئةوةى وةآلم بداتـةوة و كـاك د  
ضوارتان بؤ ئَيرة، لة دانيشتين بةياني طوَيمان لة راثؤرتي لَيذنةى تةندروسس بوو، دواتر قسـةكاني وةزيـرة   

رَيز طـوَي لَيبـوو، رةنطـة تـةوةرةكان     بةرَيزةكان و دواتر ثرسـيارةكان و هةنـدَيك موداخـةالتي ئةنـداماني بـة     
وةزيرةكــان خؤيــان تةحديــديان كردبــوو، بــةآلم ثــَيم وايــة ســوئالةكان خؤيــان كــؤ دةكةنــةوة لــة هةشــت نــؤ  

 ضيت هةية؟  يؤاد.ثرسيار، داوا لة وةزيري تةندروسس دةكةم، كاك د
 :بابان حممد امحد يؤاد .دبةِرَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 

ــة راســتَيدا ه  ةنــدَيك قســة كــرا بــةياني لــة بــارةى ئــيش و كارةكــاني وةزارةتــي تةندروســتيةوة، ئَيمــة          ل
دةستخؤشــيةكي زؤريــان لَيدةكــةين بــؤ هــةموو ئــةو ئــيش و كــارةى كــة كردوويانــة بــة تايبــةتي ضــاودَيري    
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ــازاِر و ئــةو طرنطيــةي كــة داويانــة بــة خســتةخانةكان و بةرزكردنــةوةى ئاســس      ســنوورةكان و ضــاودَيري ب
وسس، بةآلم هةموومان ئةزانني كَيشةي تةندروسس كَيشةيةكي زؤر زؤر طةورةية و ئـةو ثارةيـةي كـة    تةندر

لةم هةرَيمة بـؤي تـةرخان كـراوة بـة بـةراوورد لةطـةَل هـةموو وآلتـاني دونيـادا، رَيذةيـةكي ئةوةنـدة كةمـة             
ويسـس بـة طؤِرانَيـك هةيـة     لةطةَل دواكةوتين بوارى تةندروسس بةراسس لةمة زياتري ثـَي نـاكرَي، ئـةوة ثيَ   

لةسيستةمي تةندروستيدا كة بتوانني ئَيمـة كـةرتي تايبـةت خبةينـة طـةِر بـؤ ئـةوةى وةبـةرهَينان بةشـَيكي          
بةرضاوى هةبَي لة بةرزكردنةوةى ئاسس تةندروسس، ئةطةر بَيت و بودجةى هةرَيم هةر هةمووي تةرخان 

سـس تةندروسـس بـةرز بكةينـةوة وةكـو ئـةوةى كـة لـة         بكرَي بؤ تةندروسـس لـة راسـتيدا ئَيمـة نـاتوانني ئا     
وآلتةكاني دةوروثشس ئَيمةش هةية، لةبةر ئةوة ئةمة كَيشةيةكي ترة بةراسس جةنابي وةزير ئةزانَي كـةوا  
سيستةمي تةندروسس يةكَيكة لةو سيستةمانةى كةوا لة دةسةآلتة هاوبةشةكانة لةطةَل حكومـةتى ناوةنـدا،   

ان بكرَي بة شَيوةيةكي هاوبةش لةطةَل حكومةتى مةركةزي، ضـاوةِروانيش ئـةكرَي لـة    لةبةر ئةوة ئةبَي طؤِر
مانطي شةشدا كؤنطرةيةكي تةندروسس ببةسرتَي لـة بةغـدا بـؤ ئـةم مةبةسـتة، تـةنها يـةك روونكردنـةوةم         

لةطـةَل  هةبوو لة بارةى رَيذةى نةخؤشيةكاني شَيرثةجنة، لةراستيدا ئةو رَيذةيـة كـة باسـم كـرد، رَيذةيةكـة      
دا ئـةو تؤمـار   8005، بـةآلم لةسـةر ئـةوةى كـة ئـةوترَي لـة سـاَلي         هةيـة  قسةكاني دكتؤر هةنـدَيك نـاِرَيكي  

 428دا لة ثارَيزطاي سـلَيماني  8005كردنة دةسس ثَيكردووة، هةر ئةطةر تةماشاي ئةوةش بكةين لة ساَلي 
هــةر بــةو رَيذةيــة تةماشــاي  نــةخؤش كــةوا ئةكاتــة، ئةطــةر( 823) 1/7دا تــا 8002نــةخؤش و لــة ســاَلي 

 350دا، ماناي ئةوةية ئَيمة لة مـاوةى يـةك سـاَلدا    8002نةخؤش تَيثةِر دةكات لة ساَلي  1050بكةين، لة 
نةخؤمشان زياد كردووة، كة ئةوة رَيذةيـةكي بـةرزة، هـةر ئـةمِرؤ ثةيوةنـديم كـرد، ئَيسـتا ثـاش ئـةوةي كـة           

نـةخؤش كـة لـة     25اوة لة سلَيماني كة لة مانطي ضواردا كؤبوونةوةكةمان تةواو بوو، بة خةستةخانةى هيو
شاري سلَيمانيدا بة نةخؤشي شَيرثةجنة داخيل بووينة، يةعين لة رؤذَيكدا دوو تا سـَي نةخؤشـي تـازة نـةك     
نةخؤشة كؤنةكان داخيلي خةستةخانة ئةبن، ئةوة رَيذةيةكي زؤر بةرزة و بة تةماشاي ئةو رَيذةيـةى كـةوا   

عاْل  الدين علوان كة ئيخيصائيةكي نةخؤشـي هـةناو   .دا د8007ة، وةخس خؤي لة ساَلي لة عَيراقيشدا هةي
بــوو، وةزيــري تةندروســس عَيــراق بــوو، تؤمــارَيكي بآلوكردووتــةوة لــة بــاري تةندروســس عَيراقــةوة هــةر    

ةين نةخؤشي شَيرثةجنةيان تؤمار كردووة، ئةطةر بةراووردي بك 10222دا 8000هةمووى، ئةَلَي لة ساَلي 
لةطةَل ئةو رَيذةى ئَيمة لة كوردسـتاندا، بـة بـةراوورد لةطـةَل دانيشـتواني كوردسـتان، تةماشـا ئةكـةين ئـةو          
رَيذةيةي كةوا لة كوردستاندا هةية زؤر زؤر بةرزة و هةر ئةويش تَيبيين كردووة كةوا رَيـذةى شـَيرثةجنةى   

ذمـارةى هـةموو شـَيرثةجنةكاني    % 2يتية لـة  منداآلن لة عَيراقدا و لة كوردستانيشدا بةطشس دةطرَيتةوة بر
جـار زيـاترة لـة بةرامبـةرى هـةمان نةخؤشـي لـة وآلتـة رؤذئاواييةكانـدا، لةبـةر ئـةوة             10عَيراق، ئةمة ش 

بةراسس كَيشـةى شـَيرثةجنة لـة كوردسـتان و لـة عَيراقيشـدا لةوانةيـة هؤكارةكـاني زيـاتر بـَي، ضـونكة لـةم             
، بة تايبةتي لة بةصرة و ناصرية و عـةمارة، كـة ثَيشـاني ئـةدةن رَيـذةى      دوايية هةندَي تؤمار بآلوكرايتةوة

شَيرثةجنة لةوَيش بة رَيذةيةكي زؤر بآلوبوويتةوة، لة كوردستانيشـدا ئَيمـة هؤكـاري تايبـةتيمان هةيـة كـة       
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بةكارهَيناني ضةكي كيمياوية، هةرضةند زةمانَيكي زؤري بةسـةر ضـووة، بـةآلم نةخؤشـي شـَيرثةجنة خـؤي       
نةخؤشيةكي درَيذ خايةن زؤري ثَيئةضي تا نيشانةكاني دةركةوَى، لةبةر ئةوة خـؤى لـة ثـاش دة سـاَل     وةكو 

بةراسس رَيذةى شـَيرثةجنة لـة كوردسـتاندا زيـادي كـردووة و ئَيمـة ضـاوةروان ئةكـةين ئـةوة هـةر لـة زيـاد             
ة ذينطـةى كوردسـتان ضـةند    بووندا بَيت، تا ئَيستاش ئَيمة تؤمارَيكي تةواومان نية بةراسس كة دةريبخات ك

ثاك وخاوَينة؟ ئةو ماوانـةى كـة ضـةكي كيميـاوى لـة كوردسـتاندا بـةكار هـاتووة و لـة لَيكؤَلَينةوةيةكـدا كـة            
بآلويانكردؤتةوة، لة دَيي بـةرذين لـة بادينـان دةريـان خسـتووة كـة        1223هةندَي زاناي بةريتاني لة ساَلي 

َلةش مــابوو لــة كوردســتاندا، لةبــةر ئــةوة، ئــةوة بةراســس ئــةو ســاَلة ثامشــاوةى ضــةكي كيميــاوى تــا ئــةو ســا
ئةركَيكي طةورة دةخاتة سةر حكومةتى هةرَيمي كوردستان و بة تايبـةتي وةزارةتـي ذينطـة كـة لَيكؤلينـةوة      
بكات لةم بارةيةوة تا دانيشتواني كوردستان دَلنيا بن كـةوا تـا ئَيسـتاش ثامشـاوةى ئـةم ضـةكانة لـة ذينطـةى         

و مةترسي نية بؤ ذياني هاووآلتيان، لةبةر ئةوة ئَيمة بةراسس ئةوة مةترسيةكي طةورةيـة   كوردستاندا نية
و ئةبَي هؤكارةكةى َلَيكؤلينةوةى ببَيت، هةرضةند هةندَي هؤكار هةية وةكو، تةمةن درَيـذى هاووآلتيـان بـة    

ي طـةورةن بـؤ ئـةو    بةراورد لةطةَل رابـووردودا، جطـةرة كَيشـان و ثـيس بـووني ذينطـة، سـَي هؤكـارى سـةرةك         
كَيشةية، هةروةكو لة هةندَيك لَيكؤلينةوة دةستمان كةوتووة، ئةو خواردنانـةى كـةوا لـة كوردسـتاندا بـةكار      
دَيت و ئةوانةى لة بازاِرةكاندا هةنة وةكـو ضـاي و وةكـو روون و سـابوون، فـةحص كـراوة لـة دةرةوةى وآلت        

، ئةمانةش دةركةوتووة كة طةلَيك لةو خؤراكانـة ئـةو   دةركةوتووة كة هيضيان بؤ بةكار هَيناني مرؤظ ناشَين
ماددانةى تَيداية كة لة راثؤرتةكةمان بامسان كرد كة بريتني لة مةوادي حـافيزة و طـةلَيك لةمانـة مـةوادي     
سةرةتانني، ئيمة نابَي ئةوة بشارينةوة لة خةَلكي خؤمان و ئةبَي وريا بني، خةَلك ئازادة لةوةى ئـةو شـتانة   

 .ا، بةآلم ماناي ئةوة نية كة ئَيمة راستيةكانيان لَي بشارينةوة و، زؤر سوثاستان دةكةمخبوات يان ن
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 

 .زريان.، زانياري دةرخسنت واجيبة، ئةطةر مةترسيداريش بَي، فةرموو كاك ديؤاد.زؤر سوثاس كاك د
 :تةندروسس وةزيري/عثمان زريان.دبةِرَيز 

 .ومةنئةجن سةرؤكيبةِرَيز 
زؤر سوثاس، بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، زؤر سوثاسي ئةو تةعليقاتانة و ئةو قسانةى كة بةرَيزتان دانـي  
بةياني فةرمووتان، هةندَيكيان بةراسس زؤر بةناو و بة ئيسـتييتادة بـوو بـؤ ئَيمـة، بـةآلم ديـارة هةنـدَيكيان        

و دةليلـي ئـةزامن، هةنـدَيكيان لةطـةَل ئـةجوائي      بةراسس بؤ ئَيمة بة ناهةقي ئةزامن و بة بَي موستةمسـةك  
ميدياي رةخنةطر دةرؤيشت بةراسس زياتر وةكو تةرزية بوو، ضونكة هيض دةليلَيكي لةطةَلدا نةبوو، بةهـةر  
حاَل ئَيمة هةر رةخنةيةك بةسةر سةر و ضاو قبوَلمانة،  بةآلم من ئةوةى موالحةزةم كرد هةنـدَي شـت بـة    

ة و وةكو وةزارةتي تةندروسس، هةندَي برادةر ثَييان وابوو بودجة هةموو شـتَيك  هةند نةزانرا، وةكو بودج
هةموو شتَيك نية، بةآلم ئَيمة وةزارةتةكي خةدةمني و بودجة هةموو شـتَيكة بـؤ   : نية، منيش ثَييان ئةَلَيم

ن، ئيشـي ئَيمـة   ئَيمة، بةبَي بودجة كارمان ثَي نـاكرَي، ئَيمـة ثـارة ثةيـدا ناكـةين، ئَيمـة ثـارة سـةرف ئةكـةي         
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ئةوةيـة ثـارة ســةرف بكـةين، ئيشـي ئَيمــة ئةوةيـة خزمـةت بطةيــةنني بـة خـةَلك، هةنــدَي بـرادةر وشــياري          
خةَلكيان ثَي موهيم نةبوو، من وشياري خةَلكم زؤر زؤر ثَي موهيمة، لة هةموو شتَيك موهيم تـرة، خـةَلك   

ةزارةتـةكان نـاكرَي، بـة هـةموو ثةرلـةمان      هاوكارمان نةبَي ئَيمة بة تةنها هيضمان ثـي نـاكرَي، بـة هـةموو و    
ناكرَي، بةكةس ناكرَي، دةبَي خةَلك هاوكارمان بَي، هاوكارييةكة لةوةية خةَلك خـؤي ئاطـاي لـة تةندروسـس     
خؤي بَي، من ناَلَيم مكةوناتي شتةكة خبوَينَيتةوة ضةند نايرتات و ضـةند شـس تَيدايـة؟ ئـةوة بـؤ ئَيمـة بـة        

شيناَل، بةآلم با ئةو هـيض نـةبَي بزانـَي ئَيكسـثايةرةكةى تـةواوة؟ ئةطـةر كابرايـةك        جَي بهَيَلي خةَلكي ثرؤفي
ئةبَييَن شَس دةفرؤشَيت لةبةر هةتاوة، شتَيكي ثيس ئةفرؤشَيت، طؤشت ئةفرؤشـَيت لـةو عـةرزة داينـاوة بـا      

طوشتةكةشـي   لَيي نةكرَي، ئةطةر ئةو لَيي نةكرَي من دَلنيام كابرا مةجبوورة جاخمانةيةك دروسـت بكـات و  
هةَلبواسَي، بةآلم كـة ئَيمـة ئيهتيمامـان نـةدا خـةَلكيش بـةردةوام دةبَيـت لـةوة، هةنـدَي بـرادةر سـووتاندني            
شتيشي بة هيض نةزانَي، بةراسس شتَيكي زؤر سادةية، ئينسان ماَلي ثيس بَي ضي لَي ئـةكا؟ ثـاكي ناكاتـةوة؟    

ة هةمووى تةعقيم ثَي نةكرَي، بةآلم ئـةوةى ثـَي بكـرَي    شتة ثيسةكان فِرَي ناداتة دةرَي؟ بة ثَيي توانا رةنط
ثاكي ئةكاتةوة وناهَيَلي شس ثيس بَيتة ذوورةوة و دةرطاكان دةطرَيت، ئةو ذمارانـةى مـن خوَيندمـةوة زيـاد     
لة هةزار و سَي سةد تةن سووتاوة لة ناو شار و زياد لة هةزار تةن لة سنووري ئيرباهيم خةليل طةِراوةتـةوة  

عين لــة هــةردوو بــوار ئيشــمان كــردووة، هــةم سنووريشــمان ثاراســتووة و نــةمان هَيشــتووة بَيتــة    دواوة، يــة
ذوورةوة و هـةم لــة نـاوةوةش بــةردةوام ثشـكنينمان كــردووة، مةبةســتةكة لـةوة بــوو، برادةرَيـك ثرســي كــة      

قاضاغ هاتووة،  ضيمان كردووة لةو بوارة؟ ديارة ضةند بة رَيي رةمسي هاتووة؟ من دَلنيام ئةوةندةش بة رَيي
وةكو باسم كرد رَيمان هةية لؤري بة قاضاغ دَيتة ذوورةوة، رةنطيشـة ئَيمـة خـةَلكي لـةو خةبريانـةمان نيـة،        
ئةو كاديرة تةندروستيانةى ئَيمة ئةو تةدريبانةيان نية لة كواليس كؤنرتؤل كرابن كة بزانن بةلزةبت ضـية  

تان دروست دةكات؟ رةنطة هةندَي شتَيشيان ئيـزن دابـَي   و ض نية؟ تةكويناتي كيمياوى بةلزةبت بزانن سةرة
كة زةرةر بةخش بـَي، مـن ئـةم بةيانيـة شـتَيكم دا بـة هـاوِرَيي بـةرَيزم كـاك حممـد، شـةكةراتَيكة لـة صـني              
هاتووة، رةنطة منوونةكةى ال بَيت بة شَيوةى جطةرة، ئةوة ئيشي ئَيمـة نيـة قةدةغـةى بكـةين، ئـةوة ئيشـي       

لة ئَيستاوة منداَلمان فَيري جطةرة دةبَيـت لـة شـَيوةى كانـدي دروسـت كـراوة ، شـةكرة،        وةزارةتي تيجارةية، 
ئةوة ذةهـراوى نيـة، بـةآلم هـةر فيكرةكـةى زؤر خةتةرناكـة و جَيـي مةترسـية، ئـةو بـةرَيزةيان بِريـاري دا            

جـؤرة شـتانة   ثاكَيتةكة لةطةَل خؤي ببات بؤ ضني و لةوَى لةطةَل وةزارةتي بازرطاني ضني باسي بكـات، ئـةو   
نةهَيَلن بَيتة ئَيرة، بةآلم ئَيمة لةسةر خؤمانة وآلتـي خؤمـان بثـارَيزين، خـةَلك طـوَيي لـة ئَيمـة نيـة، دةبـَي          
ئَيمة خؤمان خةمي خؤمان بَي، حةز دةكـةم شـتَيكي ديكـة بَلـَيم مـن لَيـرةدا، هةنـدَي كـةس تةئيـدي بـراي           

ئَيمة خةَلك وشيار بكةينةوة و خـةَلك نـةتؤقَينني   كرد لة راياكاني، من الم واية مؤيديان خؤشةويستم كاك 
بةراسس، خةَلك ترساندن و تؤقاندن شتَيكي خراثة و قازانج بة كةس ناطةييَن، ئَيمة ئةوةى ثَيمـان دةكـرَي   
هةوَل ئةدةين بازاِر ثاك بكةينةوة، بةآلم هةندَي شت هةية و هةندَي قةزايا هةية با بؤ خةَلكي ثرؤفيشـناَل  

َلَين، لة بةيين خؤمان باسي ئةكةين، ضي بؤ بكةين؟ ثالني بؤ دائةنَيني، ثيوَيست ناكات لـة نـاو   بة جَيي بهَي
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ــاو خــةَلك لةســةر ضــةند       ــة ن ــَيني، ضــونكة بةراســس تــرس و تؤقانــدنَيكي زؤر كةوتووت هــةموو خــةَلكي بَل
شتانة، من ثَيم واية تةصرتاتَيك كةوا هيض خواردنَيكي بة كةَلك نية لة ناو هةرَيمي كوردستان، لةم جؤرة 

ئةو شتانة قازانج ناطةييَن، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوة نيم و زؤر جار ِرةدم داوةتةوة، ئةطةر ئيسباتي ئةوة 
نةبووبَي كة ئةو خواردنةى ثاش دةسووتَي باشة، ئةوةش نية كة خراثة، ئـةوة اليةنـة باشـيةكةى لةوانةيـة     

ثياوةكي شـارةزاية و زؤر خـةبرية مـن هيـوادارم لةسـةر دةسـس        باش بَيت، من لةطةَل هةموورَيزم ئةو ثياوة
ئةو بتوانني بازاِري هـةرَيمي كوردسـتان، بـةآلم مـن حـةقي خؤمـة وا بـزامن شـتَيكي واريديشـة، لةطـةَل ئـةو            
شتانة نيم، هةتا ئةو قسانةى كة بةيانيش بةرَيزيان كرديان، رةنطة ِراطةياندن بيقؤزَيتـةوة و خـراث رةنـط    

نيسبةت طؤشس هيندي بؤ منوونـة، مـن ئيسـبامت نيـة كـة خةراثـة، بـةآلم ئيسباتيشـمان نيـة كـة           بداتةوة بة
ضاكة، بةرَيزيان دةزانن كة قةولة منوونة بنَيرين بؤ لوبنـان بـزانني ئـةوة طؤشـس ضـية بـةلزةبت؟ ئايـا بـة         

سنووري هةولَير هةية، كةَلك دَيت بؤ ئيستيعمالي بةشةر؟ ئةَلَيني لة سنووري سلَيماني مةمنووعة، بةآلم لة 
بةآلم تا ئةجنامةكة نةيةتةوة ئَيمة ناتوانني بَلَيني نـة باشـة و نةخراثـة، حـةز دةكـةم خـةَلكيش بزانـَي كـة         
طوَيي لييََة، ئَيمة هةموو خواردنَيـك سـةر بـة وةزارةتـي تةندروسـس نيـة، هـةر خواردنَيـك ئامـادة بَيـت بـؤ            

وةزارةتي تةندروستية، ئَيستا بؤ منوونـة ئةطـةر طؤشـس كـوآلو      خواردن، ئَيستا حاَلي حازةر هي ئَيمةية، هي
بَيت هي منة، عايدي وةزارةتي تةندروستية، بكرَيتة كةباب، ئةطةر قوتيةك و شـتَيك كرابَيتـة موعةلـةب و    
ئامادة بَيت بؤ خواردن عايدي منة، هةر شتَيك ئامادة نةبَي بؤ خواردن، خاو بَيت، دةبَيت شتَيكي لَيبكةى و 

هَيلكـة، طؤشـت، ئـةو    : ةليةكي لَيبكةى، ئةوة عايدي وةزارةتي كشتوكاَلة، ئَيسـتا حـاَلي حـازر بـؤ منوونـة     عةم
شتانة عايدي ئةوانة، بةآلم ئةطةر طؤشتةكة كوآلو بوو ئـةو عايـدي ئَيمةيـة، ئةطـةر هَيلكةكـة كـوآل و كرايـة        

ووني كـواليس كـؤنرتؤَل، ئَيسـتا    سةندويج ئةوة عايدي ئَيمةيـة، ئـةوة ئـةو تةوزيعـة لـة مَيـذة هةيـة لـة نـةب         
هيوادارين كة كواليس كؤنرتؤَل هةبَي، كواليس كؤنرتؤل دةورَيكي سةرةكي ببَييَن، دووبارة وةزييتةكان دابةش 
دةكةينةوة، ضونكة كواليس كؤنرتؤَل سـنوورةكاني بـة دةسـتةوةية، ئَيمـة فحوصـات هةنـدَيكي عايـدي ئَيمـة         

يدي ئةوان ئةبَي، لةناو شارةكان هـةر عايـدي ئَيمـة ئـةبَي، منوونـةيان بـؤ       دةبَي لة سنوورةكان و بةعزَيك عا
وةربطرين، ئيشةكان دووبارة دادةِرَيذينةوة، وةزييتةكان دادةِرَيذينـةو، ئـةوة الثةِرةيـةكي نوَييـة لـة هـةرَيمي       

خـةَلكي،  كوردستان، باسي دةرماني ئَيكسثايةر كرا، بةراسس هةندَي شت بوويتة بنَيشتة خؤشةي سـةر زاري  
خـةَلك نـازانَي ئَيكسـثايةر ضـية؟ بـا      % 22هةموو عالةم ئةَلَي ئَيكسثايةر، ئةمِرؤ ئَيمة قةناعةمت واية كة لة 

من تةعرييتي ئَيكسثايةرتان بؤ بكةم، عاميـةن ئَيكسـثايةر يـةعين ضـية؟ ئَيكسـثايةر بـؤ خـواردن نـةهاتووة         
فةعاليـةتي خـؤي لـة    % 10ئةطةر دةرمانَيك لـة  : َيئةصَلةن، ئَيكسثايةر بؤ دةرمان هاتووة، بة ئينطليزي دةَل

دةســتدا، و مورةكةبــةكي نــوَي دروســت بــوو، رةنطــة ســام بَيــت و رةنطيشــة خامــةل بَيــت، دةوةســتَيتة ســةر   
خةصائيصــي فيزيــائي و كيميــائي ئــةو موِرةكةبــة فةعالــة، ئــةو كــات ثَيــي دةَلــَين، ئَيكســثايةر بــووة، ئــةوة    

صةآلحياتي خؤي لة دةست ضوو، رةنطة ببَيتة ماددةيةكى ذةهر، ئـةوة  % 10تةعرييتَيس، هةر دةرمانَيك لة 
ثَيي ئةَلَين ئَيكسثايةر، ئَيكسثايةري دايم كة لةسةر ثاكَيتةكان نووسراوة و لةسةر دةرمانةكان، تـةبيعي ئـةو   
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ةوان سـاَل ضـاوةِرَي ناكـات تـا بزانـَي كـةي ئَيكسـثايةر دةبـَي؟ ئـ          5سـاَل و   10شةريكةى كة دروسس كردووة 
تةريقةى تايبةتيان هةية، تةسريعي ثَي ئةكةن،  بةثةلـةتري ئةكـةن، مةسـةلةن دةرةجـةى حـةرارةى بـةرز       
دةكةنةوة و ئةيكةنة ناو فِرني تايبةت، بؤ ئةوةى بة ثةلة ئَيكسثايةر دةيتةكةى لةسةر بنووسـن و لةسـةري   

سـثايةرى ئةمِرؤيـة، ئـةوة ضـةند     ئةنووسنن و دائيمةن سـةييتس مارجنَيـك ئةهَيَلنـةوة، ئةطـةر بنووسـن ئَيك     
مانطَيك ئةهَيَلنةوة وةكو ئيحتيات بؤ ئةوةى ئةطةر سودفة ئينسـانَيك خـواردي، مـن لةطـةَل ئـةوة نـاَلَيم كـة        
ئةطةر تةئرخيةكةى رةد بوو بة هيض شَيوةيةك بةكار بَيت، بةآلم حةز دةكةم ئةو بَلَيم ئةطةر دةرمـانَيكيش  

ئَيكســثايةر دةبيــنني ئــةوة  1/1/8002هةيــة بــة رؤذ ئةنووســرَي بــة  نووســرابوو  ئَيكســثايةري، جــارَي وا
ئـةتواني   31/5/8002تةواو دةبَيـت، كـة واي طـوت يـةعين تـا       8002تةواو، جاري وا هةية مانطي شةشي 

بةكاري بَيين، ئةوة مةعناي ئةوةية، مةعناي ئةوة نية ثَيش مـانطي شـةش دةبـَي بـةكار بَيـت، حـةز دةكـةم        
ة بؤ هةموو خةَلكي كوردستان، تةبعةن ئةوةش هةية ئةطـةر دةرمـان ئَيكسـثايةر بَيـت بـة      ئةوة روون بَيت ل

دةرةجةي حةرارةى زؤر دايبيَن و بة ثَيي شرووتَيكي تةندروسس هـةَلي نـةطري، حـةز دةكـةى ئَيكسـثايةرى      
هـةَليبطري،   70دة ساَليشي لةسةر مابَي، ئةوة لـة خياللـي مانطَيـك ئَيكسـثايةر دةبـَي ئةطـةر لـة حـةرارةتي         

و بةرةو خوارةوة  85زؤربةى زؤري ئةو دةرمانانةى كة بؤ هةرَيمي كوردستان دَيت، ئةطةر لة ثلةى طةرمي 
هةَلبطريَيت، ئَيكسثايةر نابَيت و شوَينةكةي زؤر باشة، لةبةر ئةوةى ذوورَيك بـؤ منوونـة موكةيـةفَيكي تَيـدا     

بـة خـوارةوة بَيـت، ئـةو دةرمانـة       85بَي ثلةى طةرمي لـة  بَي، ئؤركةنديشنَيكي تَيدا بَي، بايي ئةوندة فَينك 
شوَينةكةي باشة، شةرت نية هةموو دةرمانَيك لةناو فرَيزةر و لـة نـاو سـةالجةى دابنـَيني، حـةز دةكـةم بـؤ        

دةرمــاني ئَيكســثايةرى بةغــدا، هةنــدَي بــةرَيز ديــار بــوو فيكرةكــة  : روونكردنــةوة بــؤ بــةرَيزان ئــةوة بَلــَيم 
ثَينج لؤري دةرمـامن هةيـة بـؤ منوونـة     : لةطةَلم نةبوون، دوو ئيحتيمامل هةية من، دةَلَين تَينةطةيشتبوون و

يان هـةمووي  : بؤ شارَيك، لؤريةك يان نيو لؤري لة درمان مانطَيكي ماوة تةئرخيةكةى بةسةر بضَيت، دةَلَيني
هَينة، نايهَينم، با بَي دةرمان نابةن، يان هةمووي دةبةن بةوخراثةيةوة، ئَيوة بَلَين ئةطةر بَلَيني هةمووى مة

بني، بةآلم من ئةوةم ئيختيار كردووة، دةَلَيم با بيهَينني، كة هَينامشان ئةو نية وةكو بةرَيزَيك وتي بـة زؤر  
لة قورطي خةَلك بكةم ثَيش ئةوةى ئَيكسثايةر بَيت، باب لة جياتي كوِري خـؤي خبـوا، بـايي ئةوةنـدة ئينشـْا       

نةبينة نوكتة، ئَيمة دةَلَيني دةرمـان ثَيويسـتة لـة هـةموو هـةرَيمي كوردسـتان و لـة        اهلل زانستيمان هةية كة 
هةموو شوَينةكان تةوزيعي دةكةين بة ثَيي ثَيويست و كَي ثَيويسس بةم دةرمانةية با بَيت بةشي خؤي لـةو  

ي ئَيكسـثايةرى  دةرمانة ببات، سةريف بكةن ئةوةي ثَيي دةكرَي سةريف بكـات، ئـةوةى ثَيـي نـاكرَي، ثَيشـي رؤذ     
طشــس دةنَيردرَيتــةوة بــؤ مــةخزةني وةزارةت، كــؤي دةكةينــةوة و بــة ثَيــي رَينماييــةكاني دارايــي و لةطــةَل   
ئاســايش، زؤر بــة شــةفافيةت بــةدةيان تــةن ســووتاو و ئةيســووتَينني و يــةك دانــة حــةبي ئَيكســثايةر بــَي و  

تمـان هةيـة، بدرَيتـة هـةر هاوآلتيـةك و      تةئرخيي بةسةر ضووبَي لة فةرمانطةى تةندروسس تةعليماتي واز
بة هةر نةخؤشَيك، زؤر بة تووندي سزاي ئةدةين بة ثَيي ياسا، حةز دةكةم باسـي شـةريكاتي دةرمانتـان بـؤ     

شةريكةى دةرمان هـةبوو، مـن لَيتـان ناشـارمةوة،      88بكةم بةرَيزان، من كة ئةو ثؤستةم وةرطرت لة دةوري 
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ارة مؤَلـةتي دا بـوون بـة بـَي ئـةوةى بطةِرَيتـةوة بـؤ تةندروسـس، حـةز          هةندَي لةو شةريكانة وةزارةتي تيجـ 
دةكةم هةر بَيت فايلةكةتان بؤ دَينم بيكةنةوة و يةك وةرةقةي تَيداية، بِريارماندا مؤَلةتي هَينـاني دةرمـان   

نـةبووة،   بدةين بةئةوانة و خالص، هيض شروتَيكي تَيدا نية، هيض ئةوةلياتَيكي تَيدا نية، هيض شـتَيكي تَيـدا  
من ئةَلَيم ديارة هةندَي لةوانة، من ناَلَيم هةمووي، خةَلكي شياو نةبووينة بؤ تيجارةتي دةرمانن، بةآلم مـن  

شـةريكة هةيـة، ئـةو كـات كـة مـن        85ةوة، ئَيستا  4/5/8005دَلنياتان دةكةمةوة من لَيثرسراوم لة رؤذى 
رة دانيشـتني، ئـةوان رايـان وابـوو كـة ئيجـازةى       شةريكة هةبوو، ئَيمة لةطـةَل بـةرَيز وةزيـري تيجـا     88هامت 

شةريكات بدةن، ئَيمة طومتان نةخَير، دةرمان ، دةرمانة، دةرمان شةريكة نية، ئَيـوة ئيجـازةى شـةكر و ضـاي     
بدةن، ئيجازةى دةرمان الي ئَيمة بَيت، شتَيكي تايبةتة و ئةبَي موعامةلةيةكي تايبةت بكرَيـت، لةبـةر ئـةوة    

فــةهيم بــوون بــؤ قةزيةكــة، ئَيســتا كــة ئــةوان ئيجــازة ئــةدةن، مؤَلــةتى طشــس تيجــارةى  بــةرَيزيان زؤر موتة
وةزارةتـي تةندروسـس، ئـةوة مؤَلـةتي طشـس تيجـارةتي داوة،       : ئةدةنَي، دَيت بؤ وةزارةتي تةندروسـس ئـةَليَ  

ةجهيزة و بةآلم داواي تيجارةتي دةرمـان و ثَيداويسـس ثزيشـكيش ئـةكات، هةنـدَيكيان هةيـة تـةنها داواي ئـ        
ثَيداويسس دةكةن ، ئَيمة كؤمةَلَيك رَينمايي زؤر تووندمان داناوة، كؤمةَلَيك رَينمايني كة وةزارةمتان لةطـةَل  
سةنديكاي دةرمان سازان لة نيمضة كؤنيترانسَيك دامانناوة، شروتَيكي تايبةتة، لَيذنةيـةكمان هةيـة دةضـَي و    

تةئكيــد بكاتــةوة بــةثَيي ئــةو رَينمايانةيــة؟ فةحصــيََكي كةشــيتي شــوَيين ئــةو شــةريكةية دةكــات، كــة بزانــَي 
بيدائي ئةكةن، ثاشان كة ئيجازةيان دا ثَيي ئةضن و فةحصَيكي سانةوى دةكةن، لةو شرووتانةى كة تَيدايـة،  
ئةبَي ئةو شةريكةية بة ناوى دةرمانساز بَي، ئةبَي قاعةيةكي ئةوةندة مـةتر بـة ئةوةنـدة مـةتر بـَي، ئـةبَي       

كةرةوةى هةبَي، ئةبَي مةكتةبةكةى ئةوة بَي، و لةوانة طرينطرت ئةبَي وةكالـةتي شـةريكةيةكي    شوَيين فَينك
دةرماني ئةجنةبي ِرةسةني هةبَي، كة يان ئةوروثي بَي يان ئةجنةبي بَي، ئـةو شـةريكةية موسـةجةل بَيـت     

ةريكة تيجـارةتي ثـَي   لة عرياق، تةسجيل كرابَي، شةريكةيةكي ناسراو بَيت، ئةو دةرمانانةى كة بؤي هةية ش
ــت، تــةنها دةرمــاني ئــةو شــةريكةية و هــيض دةرمــانَيكي تــر بــؤي نيــة  بَيتــة نــاو هــةرَيمي       بكــات و بيهَينَي
كوردستان، كة داواي هَينانة ذوورةوةى هةر دةرمانَيكيش ئةكات، ئـةوة زيـاد لـة سـاَلَيكة بـةو شـَيوة نيـة كـة         

يرباهيم خةليل بـزانن  ك بكةن بؤ سنوورةكان و لة الي ئخةَلك ئةيَلَيت و باسي دةكات، حةز دةكةن لَيذنةية
ك ئةداتة وةزارةت و داواي دةكات دةَلَي ئةو دةرمانانة دَينمة ذوورةوة، وةزارةت سةيري دةكات، ضؤنة؟ ليستَي

ئةطةر بَيت وبة ثَيي مواصةفات بَيت و لةو شةريكة ِرةسةنة بَيت، ئَيمة مؤَلـةتي دةدةيـن، بـةآلم بةشـةرتَيك      
ئـةو مةمجوعــة دةرمانـة ئةهَينمــة ذوورةوة، وةزارةت تةماشــاي   : ك ئــةكات و ئةيداتـة وةزارةت، ئــةَليَ ليسـتيَ 

دةكات، ئةطةر بَيت و بة ثَيي مواصةفات بَيت و هي ئةو شةريكة ِرةسةنة بَيت، ئَيمة مؤَلةتي ئةدةييَن، بةآلم 
ئةهَينية ناوةوة، لةسةر حيسابي خؤيـان  بة شةرتَيك، ئةَلَيني منوونةمان بؤ بَينة، هةر يةك لةو دةرمانانةى 

هي شةريكةكة، ئةينَيرينة وآلتَيكي دةرةوة، بـؤ كـواَلَيس كـؤنرتؤَل بـؤ فـةحص كـردن، مـن وةكـو ئَيـوة بـووم           
ئةوةندة خةَلك طوتي دةرمان خراثة و ئَيكسثايةرة، لةو قةناعةتةدا بووم، بةآلم وةرن دةليلتان ثَيشان بدةم، 

دةَلَي ئةوة باشة، دةرمانةكة عةييب نية، طةِراين لة نـاو بـازاِردا   % 20ان هَيناوة لة بةدةيان منوونةى دةرمامن
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: ئـةَليَ % 80ئـةَلَي باشـة، بـةآلم لـة     % 20و دةرماني هةرة خرامثان هةَلبذارد عةن قةصد و ناردوومانـة، لـة   
يةكيان هةية مةسةلةن خراثة، قةتي وا نةبووة بَلَي هيضي تَيدا نةبووة مورةكةبة فةعالةكان، من نةمديوة، 

تَيداية، لة كةميةى مةفرؤزي زياتري تَيداية، يةعين شتةكان بةو % 5تَيداية، هةشة ئةَلَي لة % 20لة : ئةَلَي
شَيوةية بووة و بةو خراثـة نيـة، مـن دييتـاع ناكـةم، بـةآلم ئـةوة واقيـع هةيـة و موستةمسـةك و ئةديلـةمان            

قسةتان لةطةَل بكةين، من لة قسةكاني بـةيانيم نةمطوتيـة    هةية، ئةوةى موستةمسةكي بوَي ئَيمة ئةتوانني
ئَيمـة بــَي عــةيبني، مــن ئيعـترياف بكــةم، لــة رؤذي يةكةمــةوة، مــن ثيـاوَيكي واقيعــيم، ئَيمــة هــةزار و يــةك    
عةيبمان هةية لة وةزارةتي تةندروسس، بةآلم وةكو بةرَيزيك وتي ئةوة تةريكاتي كؤنة، هـي رؤذَيـك و دوو   

دةيان ساَلة ئةو موشكيلة بةسةر تةندروسس ماوةتةوة، تةوةقوعيش ناكرَي بة شةو و رؤذَيك رؤذ نية، ئةوة 
هةمووي ضاك بكرَيت، طرنط ئةوةية لة الى منةوة، ئَيمة بة ئةرقام و بة ئيحصائيات تةماشـا ئةكـةين، ئايـا    

ةكي زؤر بـةناوبانط  لة خةدةماتي تةندروسس ساَل بة ساَل خراثرت ضووة يان بةرةو خراثرت؟ ، ضونكة قسةي
بردنةوة ئةوة نية كة باشرتين شت بَي، ئةوةية كة باشرت بَي لة ثار، لة ساَلي ثَيشوو، بـةِراي مـن   : هةية دةَلَي

واية و بة ئةديلة و ئيحصائيات كة ساَل بة ساَل ئَيمـة بـةرةو باشـرت ئةضـني، ضـونكة برادةرَيـك طـوتي ئَيمـة         
قســة ناحةقــة و وانيــة، بةراســس ئَيــوةي بــةرَيزان و ئةنــداماني ســاَل بــة ســاَل بــةرةو خــراثرت ئةضــني، ئــةو 

ثةرلةمانن حةق واية بتانزاني با كة هوجومَيكي طةورة هةية بةسةر هةرَيمي كوردستان، لة زؤر اليةنةوة و 
لة زؤر خـةَلك خؤتـان ئـةزانن، يـةعين حـةق وا نيـة ئَيمـة قسـةى هةنـدَيك اليـةن دووبـارة بكةينـةوة  يـان              

ا بةناو دةكـةون و هـةر خؤيـان قسـةدةكةن، ئةطـةر قسـةيةك هةيـة بـة دةليـل مـن ئامـادةم و            هةندَيك ميدي
وةزارةتةكةم لةبةر دةستتان داية و ضيتان ئةوَي بـة ذمـارة بؤتـان شـةرح بكـةم، ئةطـةر بةرَيزيشـتان ثَيتـان         

ة بَلَيـي كـة ئَيـوةى    وابَي ئَيمة كةفْؤ  نني بؤ ئةو شوَينة، من لة ئةمرؤةوة ئيستيقالة دةدةم، ئـةوة شـتَيك نيـ   
بةرَيزتان ئةو سيقةتان داوة بة ئَيمة، ئَيمةش هيوادارين كة جَيـي سـيقةى ئَيـوة بـني، ئـةوةى ثَيمـان كـراوة        
كرديتمان و من ثَيم واية بامشان كردووة بةو بودجةية و بةو ئيمكانياتة، ئَيمة ئَيستا ئةطةر لـة حكومـةتى   

لـة ئَيمـة ثَيشـكةوتووتر ئـةبن، بـِروا بكـةن، ئَيمـة زؤر بـَي          عَيراقي مةركـةزي ئاسـايش بـَي بـؤ مانطَيـك زؤر     
كاديرين و زؤر بَي كةسني، ساَلةها زؤر مةحروم بووينة لة دةورات لة دةرةوة، ئَيوة بةرَيزتان ئـةزانن، خـةو   
بوو بؤ يةكَيك بؤ ئَيمة داواي ثاسةثؤرت بكات، تـةحقيقاتي موخابـةراتي لـَي ئـةكرا، ئةطـةر يـةكَيك فـرياري        

و ضووبَيتة دةرةوة، لةبةر ئةوة كاديري ثزيشكي مستواي زؤر نزم بووة، بةرةو خوار ضووة، كؤلَيـذي   كردبَي
ثزيشكيةكامنان مستةواي زؤر بةرةو خوار ضووة، ثَيتان سةير نةبَي من جاري وا هةيـة لـةو وةزارةتـةى مـن     

بنووسـي، بةسـةدان كـادري    هةزاركةس رةنطة ضوار كةسم نةبَي نامةيةكي ئينطليزي رَيك وثَيكم بـؤ   35لة 
وةسةتي بةقوةت لَيرةدا هةية ئَيستاش لة عَيراق، بةس تةنها ئيستيقرارَيك ببيـنن، ئيمكانيـاتَيكي هائيليـان    
هةية، سةدان كةس خؤيان هيالك كردووة، وةكو ئَيمة نني، ئَيمة تازة هةنطاوة سةرةكيةكان ئـةنَيني، لةبـةر   

دؤالر 70و ضاوةِرَيمان لَيبكرَي كة ببينة وآلتَيكي ئةوروثي و بة  ئةوة بةراسس خبرَينة سةر رةخنة و توانج
بؤ هاووآلتيةك لة ساَلَيك و بةو كاديرة و بةو بيناي تةحتية، حةز دةكةم باسي بينـاي تـةحتيتان بـؤ بكـةم     
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ؤ من، موشكيلةمان ضية؟ لة وآلتاني دةوروبةرى ئَيمة، ستاندةرَيكي دونيا هةية، دوو ونيو قةرةوَيلة هةية بـ 
نةخؤشخانة بـؤ هـةموو هـةزار هـاووآلتي ، نيتوسـيان حيسـاب كـردووة، ذمـارةى ئيسـعاف ئـةَلَيي و هـاووآلتي            
ئةَلَي؟ هةموو هةزار هاووآلتي، دوو و نيو قةرةوَيَلةى بؤ هةية، لة ئـوردن، لـة سـوريا،لة ئَيـران، هـةموو ئـةو       

هةموو هةزار هاووآلتي، لة ئةمريكا عةيين قةرةوَيَلة هةية بؤ  2دةوَلةتانةى دةورووبةري ئَيمة، لة ئةورؤثا 
هـاووآلتي، ئـةوجا وةرن موقارةنةيـةك بكـةن،      10000قةرةوَيَلـة هةيـة بـؤ هـةموو      2شت، لة وآلتـي ئَيمـة   

ــرين        ــؤ ئَيمــة نــةكردووة، دوات ــاي تــةحس ب ــةبووة، حكومــاتي ثَيشــوو بين ــاي تــةحتيمان ن ــةوة بين ــةر ئ لةب
بـوو، نةخؤشـخانةى ِرزطـاري بـوو، ضـاوةِروان كـردن بـؤ         1227 نةخؤشانة لةم وآلتـةى ئَيمـة كردبـوو سـاَلي    

عةمةلياتَيكي فتةق لة وآلتي ئَيمة ئَيستا شةش مانطة، لةبةر ئةوةى ساآلتي عةمةليامت نية، ئةوانة هةمووى 
واقيعَيكي عيلمني و ثَيويستة بيزانني بةراسس، من نامـةوَي تـةوةقوعاتَيكي فةوقـةلعادة و خـةياَلي بدةينـة      

تياني خؤمان، من ئةوة توانامة و من ثَيتان دةَلـَيم ئةوةنـدةم ثـَي دةكـرَي و ئةوةنـدةش تواناكةمانـة،       هاووآل
بةو بودجةية و بةو تواناية و بةو كاديرة و بةو بيناي تةحتية، هةر ئةوةندةمان ثـَي دةكـرَي، موحاسـةبةم    

كـةن، دَيمـة سـةر مةختةبـةري     لةسةر ئةوةم، بكـةن ئةطـةر ئـةوِرؤ لـة دوَيـيَن باشـرت نـةبووم، موحاسـةبةم ب        
كــواَلَيس كــؤنرتؤَل، ديــارة زؤر خؤشــحاَلم كــة مانطَيكــة موختةبــةري ســةيتةرةي نــةوعي طةِراوةتــةوة ســةر     
وةزارةتــي تةندروســس، بــواري تــةفتيش كردنــي دةرمانةكــةى، ضــونكة اليــةنَيكي طــةورةي خــواردن لةســةر   

ئةوة مانطَيكة هاتووتةوة سةر ئَيمة، ديارة خؤم لة سةرثةرشس دةكات،  مؤيد.وةزارةتي ثالنة و بةرَيز كاك د
حةفتةى رابووردوو سةردامن كردن، ديسان عةيين موشكيلةمان هةية، كادرمان نية بزانَي كاري لةسةربكات، 
سةيتةرةي نةوعي، ئةمين قةومية بؤ وآلتَيك، ئـةمين دةوائـي كـةمرت نيـة لـة ئـةمين حكومـةت، لـة ئـةمين          

ي ثَيشـرتي عَيـراق، نةيهَيشـتووة هـةرَيمي كوردسـتان موختةبـةرَيكي سـةيتةرةى        هةموو شتَيكي تر، حكومات
نةوعي هةبَي، ضونكة يةك لةو شتانةى كة ئةتواني سةيتةرةي نةوعي وآلتةكةي ثَي بكةي، دةتواني ئـازادي  

ديكـة،   خؤتي ثَي بكِرَي، ئةتواني سةالمةتي هاووآلتيانت ثَي بكةى، ئةتواني ئيعتيماد نةكةية سةر اليةنَيكي
لةبةر ئةوة دائيم شتَيكيان بؤمان هَيشتووتةوة كة ئيعتيمادمان لةسةر ئةوان بَيت، ئَيستا بؤ بودجـةى خـؤم   

مليار دينارم هةيـة لـة بودجـةى وةزارةتـي تةندروسـس      131نادةنَي؟ ئةوةتا هةموو دؤكَيومَينتم لةالية، بؤ 
دةسس ئةوان بَيت، هةميشة دةبَي ئةوان خَيـرم  عَيراق، بؤ ثارةكةم نادةنَي؟ بؤ ئةوةى هةميشة ضاوم لةبةر 

ثَي بكةن، دةرمانةكامن و حةبةكان دانة، دانة بؤم بنَيرن، ئةطةر ئَيكسثايةر  و ئةطةر كةمي مـابَي، مـن ئـةو    
قســانة ئةكــةم و مةســئومل لةســةري، ئــةزامن تةلــةفزيَون نــةقَل ئــةكات، كــَي ئــةَلَي، مــن مــانعم نيــة ئةضــمة  

م، لَيـرةش بـة وةزيـري تةندروستيشـم طوتـووة، بـؤ كـواَلَيس كـؤنرتؤَل، ثالنـي زؤر          بةغداش ئةو قسانة ئةكـة 
ضاكمان داناوة، كؤمةَلَيك دكتؤري زؤر ثسثؤري عةرةبي هةن، نيـازم وايـة ئيسـتييتادةيان لـَي بكـةم، نـةقليان       

بةغـدا،  ئةكةم بؤ موختةبةرةكان، ئةوانة خيربةيةكي زؤريان هةية، هةنـدَيك دكتـؤري لـةو بـرا عةرةبانـةى      
نيازم واية بيانهَينم و بودجةيةكي تايبةتيان بدةمَي و هةندَي صةآلحياتيان بدةمَي بؤ ئةوةى بة زووتـرين  

ئـةم سـاَل، دةسـت بـة تؤمـار       1/5/8002لـة  : كات ئةو موختةبةرة دةست بـةكار بـَي، ثالنـي ئَيمـة ئةوةيـة     
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ئةطـةر دةرمانَيــك دة  : ان ئةوةيــةكردنـي ئـةو دةرمانانــة بكـةين كــة لـة هــةرَيمي كوردسـتاندا هــةن، خوتـةم      
نةوعي هةبَي، بيكةينة دوو نةوع يان يةك نةوع، بؤ ئةوةى لة بيدايـةت بتـوانني كـؤنرتؤَلي لةسـةر بكـةين،      
كةمرتين ذمارةيان، ناَلَيني دة نةوعة شةريكة عةيين دةرمان دروسـت بكـات، يـةك يـان دوو ئيجـازة ئـةدةين،       

دةرمــاني % 20،  1/1/8002اي مـن لةسـةر ئـةو  ثالنـة بـِروات، لـة       نيازمـان وايـة ئينشـْا  اهلل ئـةوةى لـةدو     
كوردستان لة ذَير سةيتةرة دةبَي، وةعدتان دةدةمـَي، بـةس لةسـةر ثالنـةكان بـِرؤن و ئَيشـةكاني خؤيـان بـة         
رَيك و ثَيكي بكةن، زؤر سوثاس هيض شتَيكي وام نةما، بةس حـةزم دةكـرد شـتَيكي شةخصـي بَلـَيم بـة مـام        

عةزيزي خؤمانة و هةر ض بَلَيت بةسةر سةرمانة، مام خورشـيد، ئَيسـتا ضـووم تةلةفؤنيشـم      خورشيد، مامي
جيهازمان ثاكة وئَيستا ئيش دةكات و هةموو وةختَيكيش ئيشي  11كرد و ئةو كاتيش كة طومت هةروا ئَيمة 

كليـة   كردووة، دوو جيهازمان هةية ئي ظايرؤسـي،  ئـةوة تـةنها هـي نةخؤشـي ، ضـونكة عةمةليـةي غةسـلي        
ــةوةى هــةولَير مــن خزمــةتكاري       ــت، ئةطــةر موشــكيلةيةكةت هــةبوو ل ــةواو بَي تووشــي ، ئــةو ثرؤذانــةش ت

 .جةنابتم، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 

زريان وةزيري تةندروسس بؤ روونكردنةوةكاني، بةآلم دَلنياي دةكةم كـة ئةوةنـدةى مـن    .زؤر سوثاس كاك د
ي ثةرلةمان بـؤ جـةنابتان و بـؤ وةزارةت زؤر بـةرزة، دةزانـن زؤريـش مانـدوو        تَيطةيشتم تةقديري ئةندامان

بووي، موتابةعةي كاري وةزارةتةكة كراوة، بةآلم ئَيمة دةمانةوَى ثَيكةوة باشرتي بكةين، هةروةكو جـةنابت  
ة تَيبطـةن و  فةرمووت لة ثار باشرتة، بةآلم با ساَلي دابَي لة ئَيستا باشرت بَي، بة ئةوةش دةبَيـت كـة خةَلكةكـ   

هةموو اليةك هني بكةن، يةك لة موشكيلةكان ئةوةية كة ئَيستاكة، ئةوةية كـة زانيـاري زيـاتر بـووة ئَيسـتا،      
دةتوانني بة زانياريةوة قسةى بكةين، ئامار لةبةر دةستتانة، ميـديا توانيويـةتي زؤر مةسـائيل هـةن ثَيشـرت      

ة مسئوليةتةوة كار دةكةن، ئـةو راسـتيانة و ئـةو    لةبةر ضاومان روون بوون ئةو ميديايةى كة بةرثرسن و ب
ــؤ         ــَيني ب ــي و ثــالن دان ــت ثَي ــةوةى ئاشــنا بَي ــؤ ئ ــةر دةم خــةَلك ب ــةر دةم وةزارةت و لةب ــة ب ــة خبةن زانياران

وةزيري بازرطاني دةكةم، با بيتةرمووَى بـؤ وةآلمـي ئةنـداماني     كمد رؤوفرووبةرووبوونةوةى، داوا لة كاك 
 .ثةرلةمان

 :بازرطاني وةزيري/رؤوف حممدبةِرَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 

زؤر سوثاس، ثرسيارةكان تةبعةن ئةوةى تيكرارية لةطةَل بـةرَيزيان، نةمنووسـيوة، لةبـةر ئـةوةى وةآلمةكـة      
زريـان  . يةك وةآلم بَيت لة جياتي ضةند وةآلمَيك، سةرةتا حةز دةكـةم لـةوَيوة دةسـت ثـَي بكـةم كـة كـاك د       

مةسةلةي دةرمان هةردووكمان ئيتييتاقمان كـرد لةسـةر ئـةوةى، كـة ئَيمـة ئيجـازةى       تةبعةن لةبةر خةتةري 
شةريكاتي : دةرمان و حةتا صةيدةلية و شةريكةش نادةين بةبَي موافةقةى ئةوان،دوو جؤرة شةريكات هةية

ئــةمين و لةطــةَل شــةريكاتي دةرمانســازي بــؤ كــِرين و فرؤشــتين دةرمــان، ئَيمــة بــةبَي وةزارةتــي نــاوةخؤ و   
وةزارةتي صيحة نايكةين، موالحةزةيةك عةرزي جةنابتان بكةم بؤ ئةو شـةريكانةى كـة هـيض ئـةوراقَيكيان     
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ــَيني هــيض فــايلي نيــة، شــةريكةى وا هةيــة فايلةكــةي يــةك وةرةقــةى تَيدايــة،      نيــة تــا ئَيســتا، يــةعين بــا بَل
ةوةى شـةريكة دادةنـَي،   جوتيارَيك ضووة بؤ موسةجيلي شةريكات ئةَلَي متمانة بـة فالنـة كـةس بـدةن بـؤ ئـ      

مــان  80و  15ئــةوة هــي ثــَيش دامةزرانــدني كابينــةى ثَينجــة، هــةموو ئــةو فايالنــة لــة ســةدا تةقريبــةن   
مورةبةع ئةبَي ثِر بكرَيتـةوة، ناردوومانـة بـؤ ئةجنومـةنى وةزيـران، لـة دواى        15تةحقيق كردووة، زياد لة 

جَيبةجَي كراوة، بـةآلم ثـَيش ئـةوة بـة     % 100لة قانوني دامةزراندني وةزارةت، قانوني تةسجيلي شةريكات 
ســةدان فايــل هةيــة يــان وةرةقــةى تَيــدا نيــة يــان يــةك وةرةقةيــة يــان دووة، ئَيســتا يــةكَيك لــة ئَيشــة زؤر    
قورســةكاني موســةجيلي شــةريكات ئةوةيــة، ئةضــَيتةوة جــارَيكي تــر بةســةر ئــةو فايالنــة و ، وةختَيــك كــة  

ارةقةكانت تةواو بكة، هـةوَل ئـةدةن بـة واسـيتة و بـة تةلـةفؤن و بـة        موحاميةكةى بانط ئةكات و وةرة ئةو
حماوةالت كة جارَيكي تر ئةو ئةوراقانة تةواو نةكرَيت، ئةوة يةكَيكة لـة طرفتـةكان، بـةآلم دواي ئـةوةى كـة      
تةسجيلي شةريكات بووة بة موديريةتي عامة و وةزارةت دةمةزراوة، بة ثَيي قانونةكة جَيبةجَي ئةكرَي، بة 
نيسبةت مةسةلةى كواَلَيس و ئةوةى كة بؤي كؤبووينةوة، يةعين ئةصَلةكة باسي كواليس كؤنرتؤَلـة، ئـةوةى   
تري هةر بة دةوروبةري مةسةلةكةدا دا دَين، ئَيوة و ئَيمةش هـةموو ئَيسـتا موتـةفيقني لةسـةر ئـةوةى كـة       

سةلي نةبَي، ئةم كَيشانة وةكو خؤيان ئةم بابةتة تا نةكرَيتة سيستةم و دةسةآلتي نةبَي و بودجةى تَير و تة
ئةمَيننةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا لة ئَيوة ئةكةين وةكو ئةوةى خؤمشان كاري بـؤ ئةكـةين، كـة ئةبَيتـة سـَي      
مةسةلة، تةشخيص كردنـي كـوالس نةوعيـةت لـة اليـةن ئـةو شـوَينةى كـة بـة خـؤي بةرثرسـَيس و تـابيعي             

دن،يةعين ئةو شتةى كة داخيلي كوردستان ئةبَيت، تا ئةم لةحزةى وةزارةتي تةختيتة، دةسةآلتي داخيل كر
كة ئَيمة لَيرة دانيشتووين دةسةآلتي عايدي طومركةكانة، طومركةكان عايدي وةزارةتـي ماليةيـة، دةسـةآلتي    
رةقابة، ئةوةى كة ئَيمة ئَيستا بؤخؤمان بةشَيك لة رةقابةى بازاِر ئةكةين، وةزراةتي صيحة بةشَيكي ئةكات، 

وحافةزاتيش، ئَيمة هاوكاري موحافةزات ئةكةين، رةقابةى تيجاري لة وةزارةتي بازرطاني ثاش كؤبوونـةوة  م
جاري ثَيشووي ئةو ثةرلةمانة، ئَيمة كردمان بة رةقابةى بازاِر، ثَيشرت رةقابةى تيجـاري موديريـةتي هـةبوو    

ر ئَيـرة، رةقابـةى سـايلؤ و مـةخازن و     لة وةزارةتي مالي كؤن كة دوايي بوو بة وةزارةتي بازرطاني و هاتة سة
مةتاعم و سةموخنانة و نانةواخانةى كردووة،ئةوة ئيشةكةى بووة، ئَيستا لة ثارةوة بووة بة رةقابـةى بـازاِر،   
رةقابةى بازاِر كة لة ثارةوة كراوة و ئةم ساَل ئـةو صـةآلحيةتةمان دا بـة خؤمـان بـة ثشـتطريي ئَيـوة، ئـةوة         

ئيزافةى ئةوانـةى كـة دكتـؤر خوَينديـةوة، ئـةوةى كـة لـة بازاِرةكانـدا كـراوة بـة            فايلي رةقابةى تيجارية، بة
ئةرقام لةبةر دةستمانداية لة سلَيماني و دهؤك و هةولَير، دةرةجنامَيكي زؤر ئيجابي هةبووة، من داوا دةكةم 

لـةف نـةكرَي،   و تةئكيد دةكةمةوة لةو بةرَيزانةى كة باسي ئةوةيان كرد، شـت نـةطريي و نةسـووتَينرَي و تة   
بةديلةكةى ضية؟ ئةوةى كة ئَيمـة و وةزارةتـي صـيحة كردوومانـة لةطـةَل هـةر سـَي ثارَيزطاكـان، حاَلـةتَيكي          
ئيجابي دروست بـووة، بـؤ منوونـة لـة شـاري هـةولَير، جـاران بـة ثـؤليس و ئاسـايش كـؤنرتؤَل دةكـرا، ئَيسـتا              

كامنان كؤكردؤتــةوة و وةرن بيســووتَينن، هــةموو ئَيكســثايةرة: ســؤثةرماركَيت خــؤي تةلــةفؤن ئــةكات ئــةَليَ 
ئَيستا لة بازاِر جارجار، هةرضةندة رَيذةكـةى زؤر نيـة، هـاووآلتي تةلـةفؤن ئـةكات و ئـةَلَي لـة فالنـة شـوَين          
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ئَيكسثايةرم ديوة، لةو رؤذانة ميوانَيكمان هةبوو وتي، ضوومة سؤثةرماركَيتَيك سـةيري شـتَيكم كـرد بـزامن     
ئةوة شةش جار صيحة و بازرطاني فةحصيان كـردووة و  : ئَيكسثايةر بووة؟ وتي  رةقةمةكةى ماوة، نةماوة؟

هــيض موشــكيلةيةكي نيــة، كاريطــةري باشــي بــووة، مــن حــةز دةكــةم بــزانن ، ســاَل و نيوَيكــة باســي كــواليس  
كؤنرتؤل ئةكرَي و خةَلك بيستوويةتي و ئةزانَيت، نةبوو ئةو جؤرة شتانة، ئةو مةسةلةي تا وةكـو سيسـتةم   

ائةمةزرَي ئَيمة زةروورة لةسةري بةردةوام بني و بةردةواميش ئةبَين، رةقابةى تيجاري هةرسَي شارةكة لة د
ذَير دةسةآلتي موحافيزداية، موحافيز بؤخؤي سةرثةريشس ئةكات و تةنسيقي بـةردةواميش لـة بةينمانـدا    

ئـةوةى كـة تـا ئَيسـتا خـةَلك      هةية، ثرسياري يةكةم كة كرا، من بةريز ئةضمة سةر ثرسيارةكان، مةسـةلةى  
مةحكةمة كراوة يان نةكراوة؟ ئَيمة ئيجرائاتي مةيداني و عةمةليمان كردووة، ئةطةر قـةرار بـَي مةسـةلةى    
مةحكةمة و ئةو شتانة بَينة ثَيش، ئـةبَي بـة قانونَيـك تـةنزيم بكـرَي، ئايـا بـة قـانوني كـؤني عرياقـي يـان            

؟ ئةطةر كؤن كـرا، ئَيمـة جَيبـةجَيي ئةكـةين، ئةطـةر نوَيشـتان       قانونَيكي تازة لة كوردستان تةشريع ئةكرَيت
زؤري فـةرق  : تةشريع كرد، هةر جَيبةجَيي ئةكةين، ثرسياري ذمارةي ضاودَير كرا، حةز دةكةم ثَيتان بَلـَيم 

ي هةيـة و دهـؤك    82ضـاودَيري هةيـة بـؤ هـةموو سـلَيماني ، هـةولَير        88نةكردووة لة ثار، سلَيماني هـةر  
جـا كارمةنـدتان زؤرة   : ن ثار ئةم قسةم لَيرة كرد، جـةنابي كـاك عـدنان ئيشـارةتي كـرد وتـي      ي هةية، م17

نةقلي بكةن، كةس ئامادة نية بضَيتة بازاِر بؤ رةقابة يـان ئـةبَي بةشـةِر يـان خـراث نـاوي ئةبـةن يـان هـيض          
و موئةسةسـة نيـة و   موحةفيزاتَيكي واي نية، ئةوة ئيشكالَيك، جطة لةوة ضاودَيري بازرطاني، بينايةية نيـة  

ــاني بودجــةى          ــي بازرط ــةزانن، وةزارةت ــةمانن و ئ ــان ثةرل ــةن خؤت ــةوةى تةبع ــةى ئ ــة ئيزاف ــة، ب ــي ني دةعم
ئيستيسماري و بودجةى مةشاريعي نةبووة تـا ئَيسـتا، بؤخؤشـتان لَيـرة ئيقرارتـان كـردووة، تـةنها بودجـةى         

ة دةعـم و بـة ثشـتطريي و بـة هةنـدَي      تةشغيلي هةبووة، لةبةر ئةوة هةر ضيةكيش كرابَي، بة نةسريات و ب
مةسائيل كراوة، ثرسيارَيك كرا رةبس بةم مةسةلةية نةبوو، بةآلم هةر بة ضةند سانيةك جوابي دةدةمةوة، 
مةسةلةى طراني و ئةو شتانة، بةحسي ئةم جةلسةية نةبوو، شت طران بووة، ئةوة لـة بؤرصـةى عالةميـةوة    

سووتَينراوة، ضةندي ئةوةندةية كة داخيل كراوة؟ هةر شتَيك كـة  طران بووة، هي كوردستان نية، ئةوةى كة 
دَيتة كوردستان مةعناي وا نية كة هةمووى ئَيكسثايةرة، من  حةز دةكةم موراجةعة لةو مةسةلةية بكةين، 
هةميشة بةرَيوةبةري رةقابةى تيجارميان بانط كـردووة كـة ثةيوةنـدي بـةردةواميان هةيـة بـة سـنوورةكان،        

خيل ئةكرَي بة ئَيكسثايةرى داخيل ناكرَي، وا نية ئةو تةصةورةى كة دروست بـووة، لَيـرة دوو   ئةوةى كة دا
شت ئَيكسثايةري دةكات، دوو حاَلةت، يان مانةوةى زؤري لَيرة، يـان ئـةوةى كـة لةبـةر هـةتاوةوة دائـةنرَيت،       

دسـتان بـةو شـَيوةى كـة     يان لة مةخزةنَيكدا كة مواصةفاتي نية، بة ئَيكسثايةري شت داخيل نـاكرَي بـؤ كور  
ئَيستا لة ناو خةَلك وا تَيطةيشـتووة، هـيض شـتَيك نايةتـة كوردسـتان ئَيكسـثايةر بـَي، ثرسـيار كـراوة ضـيتان           

و  8005كاك عومسان دانيشـتووة لـة ثاَلمـا، لـة      8005كردووة بؤ مةخزةنةكان كة ثار باسكرا، مةخزن لة 
مــةخازن دروســت بكــةين، كؤنــةكانيش تــةعمري ، هةرســَي ســاَل ثــرؤذة تةقــديم كــراوة كــة 8002و  8004

بكةين، لةبةر نةبووني بودجة نةكراوة، ئَيستا هةفتةيةك لةمةوبـةر تةلـةفؤني بـؤ كـردم، كـة لـة بودجـةى        



 718 

تةكميلي مةسةلةى سايلؤ و مةخزةنةكان بودجةى بؤ دابنرَي، هةر وةختَيـك ئـةوان داياننـا ئَيمـةش دةسـت      
ك و ئيحتيكار، بةرَيزاني ئةنداماني لَيذنةى ياسايي لَيرةن، ئةو دوو بةكار دةبني،قانوني حيمايةى موستةهلي

قانونة وةكو قانون و وةكو مةتنةكةي لة زووة تةواو بووة، هاتووة بؤ الى ئـةو لَيذنةيـة و وا بـزامن قريائـةى     
ر يةكةميشتان كردووة هي حيمايةى موستةهليك، كَيشةى ئةم قانونة ضية؟ لةماوةى ئةو دوو مانطة دوو جا
كؤبوونةوةمان كردووة، جارَيك خؤم لةطـةَليان بـووم و جارَيـك هـةردوو موستةشـار، ئـةو دوو قانونـة ئَيمـة         
ثشتمان بةستووة بة ياساكاني وآلتاني تر، بـة ئـةو شـتانةى كـةوا ثَيويسـنت، بـةو تةعليماتـة دةوليانـةى كـة          

لةطةَل مونةزةمةى تيجارةى عالةمي و يل دةبني لةطةَل ياسا نَيودةوَلةتيةكان و اخثَيويسنت، دوايي ضونكة د
كؤمةَلَي شس تر، ريعايةتي ئةوةمان كردووة ئَيمة، ئةو دوو قانونة ثَيويستيان بة دوو دةورةي تةدرييب زؤر 
طةورةيان هةية، تا بتوانني جَيبةجَي بكةين و سوودي لَي وةربطـرين، نـةك ببَيتـة وةرةقـة و لةسـةر كاغـةز       

ي ئةجنومـةنى وةزيـران موافةقـةتي كـردووة و قةناعـةتي كـرد كـة ئـةو دوو         دايبنَين بـة بـَي سـوود، سـةرؤك    
كةس لة مامؤستاياني زانكؤ لة ياساناسان، لةو كةسانةى كـةوا   15دةورةية، دةورةيةكيان لة جنَيف كردةوة، 

 ثةيوةندارن لةو مةسةلةية، ثةيوةسنت بةوة و ئةبنة مودةريب لَيرة  و لةطةَل خوبةراي تر، بؤ ثةيداكردني
، هةوَلمانـداوة ئـةو بودجةيـةي بـؤ ثةيـدا بكـةين بـؤ ئـةو خوبـةراي          UNبودجةى ئةو دةورةية، لة رَيطـةى  

لةوَى تةدريب دةكات بة نةفةرةكامنان، حكومةت تةنها تةحةمولي ثلَيس تةيارة و هاتووضـَوي دةكـات، ئـةوة    
ن كـردووة لـة زانكؤكـان نوَينـةري     تةقريبةن تةواو بووة، ئَيمة ئيعالنيشمان كردووة لة ميدياكان كةوا داواما

بنَيرن هي ئةو كةسانةى كة دةيانةوَى بةشداري بكةن، ثاش ئةوة ئـةبَي لـة هـةولَير    (سي ظي)خؤيان بنَيرن، 
دةورةيةك بكةينةوة، بـؤ كؤمـةَلَيكي خـةَلكي زؤر لـة هـةموو موحافـةزات، حـةتا لـة قـةزاكانيش بـؤ ئـةوةى            

ة تةبعةن كـواليس كـؤنرتؤل دامبـةزرَي و بـة سيسـتةم بَيـت، ئينجـا        ئاطاداري تةواو بن لةو ياساية، ثَيويستيش
ئةو ياسايانة بة كةَلكة، وةكو مةتين ياساش تةواو بووة، رةئي دةرةوةمشان وةرطرتووة وةكو خوبةراي دةولي 
بــؤ مــةتين قانونــةكان، ثرســيار كــرا زةوابــيس مةســةلةى ئيســترياد ضــية؟ ئَيمــة تةبعــةن تــا ئَيســتا قــانوني   

د و تةصـدير، لـة كوردسـتاندا تـا ئَيسـتا لـة  نةوةدةكانـةوة تـا ئَيسـتا ئيسـترياد بـة ئيجـازة نـةكراوة،              ئيستريا
رةمسي نية، لة طومركةكان، ئةوةى كة دَيت و داخيل دةبَي رةمسي  لةسةر وةردةطـرَي، بـؤ ئـةوة بيدايـةتَيك     

ةسةلةى سةياراتيشي هاتووتة سةر، دابنَين بؤ زةبت كردن، لة ساَلي ثارةوة لةطةَل وةزارةتي زيراعة، دوايي م
ئَيمـة تةحـةمولي تـةنها ئةوةنـدةمان كـردووة، وةزارةتـي كشــتوكاَل، ئـةو شـتانةى كـة داواي ئـةكات بـة ثَيــي            

ئةوةندة تةن طؤشت يان هَيلكة، يان دةرمان، ئةو دةرمانانـةى كـة ثَيويسـنت بـؤ     : ثَيداويسس كوردستان ئةَلَي
جازةمان داوة، ئةوان بة ئيجـازةى عيلمـي و زانسـس خؤيـان كـة ثَيـوةري       بوارةكاني بةيتةرة، ئةوةندة تةن ئي

تايبةتي خؤيان هةية، ئَيمـةش مؤَلةتةكـةيان بـؤ ئةكـةين، لةسـةر ئـةو مؤَلةتـةي ئـةوان داويانـة، مؤَلةتةكـة           
، ئةضَي بؤ طومركةكان يان لة سلَيماني داخيل ئةبَي يان لة ئيرباهيم خةليلةوة، هةر ئةوةندة عايدي ئَيمةية
ئةو ئيجازانةي كة دراون، ئةوانة هةمووي دوايي نووسخةى تةسـليمي سـةرؤكي ثةرلـةمان ئةكـةم، هـةمووي      

زريـان جوابيـداوة، خواردنـة سـووتَينراوةكان لـة بـازاِري ئَيـرة كـؤ ئةكرَينـةوة يـان لـة            .لَيرة دانراوة، ئـةوة د 
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َى ئةطةر هةبَي ناهَيَلن داخيـل بـَي،   سنوورةكان؟ لة هةردووكيان، تةبعةن لةوَيش هةية و لَيرةش هةية،  لةو
لَيرةش تةبعةن لَيرة كؤ ئةكرَيتةوة، ثرسياري سـايلؤ كـرا، هةرضـةند ئـةويش تةبعـةن بةراسـس ثةيوةنـدي        

لـة   8005نية، بةآلم ناضارين ثرسيار ئةبَي تةوزيح بدةين، سايلؤ، سايلؤي سـلَيماني بـوو بيلـزات، لـة سـاَلي      
راوة، لة مينحةى يابـاني جـارَيكي تـر ئـةو سـايلؤية خبرَيتـةوة طـةِر و        زةمةني حكومةتي عةالوي موافةقة ك

ضاك بكرَيت، لةو كاتةوة تا ئَيستا نية، من ئةوراقَيكم دةست كـةوت كـة كوَيـت، مينحـةى هةيـة بـؤ عَيـراق،        
بةدواي ئةو مينحةية رؤيشتم هةتا وةكو وةزيري تةختيس عرياقيش، بةدواي رؤيشتم هةتا كوَيتيش بةَلكو 

 15مينحةمان دةستكةوَيت و ثَيي دروسـت بكـةين، لةبـةر ئـةوةى بودجـة لَيـرة نيـة، تـةمخني كـرا بـة           ئةو 
مليؤن دؤالر و جارَيكي تر دروست ئةكرَيت، تةبعةن هيضم حاصَل نةكرد، تا ناضـار بـووم تـةكلييتم كـرد لـة      

يوَيـك لةمةوبـةر،    سةرؤكي حكومةت و نامةيةكي نووسي بؤ وةزيري تـةختيس عَيراقـي سـاَلي ثـار، سـاَل و ن     
كة هةوَل بدةن لة مينحةى كوَيس يان مينحةى هةر وآلتَيكي تر ئةو سايلؤية دروست بكرَيتةوة، هةرئةودةم 
ضووم لةطةَلي كؤبوومةوة و قةناعةتي ثَيكردووة و موافةقةى كردووة، موافةقةتةكة ضوويتةوة بةغدا و لـة  

و مةشـروعانةى كـةوا دانـي ثَيـدانراوة لـة وةزارةتـي       وةزارةتي تةختيت دةرضووة، ئَيستا خراوةتـة ريـزي ئـة   
تةختيس عَيراقي، وَينةى ئةو برياِرة الى كاك عومسان خؤي هةية و الى منيش هةية، هـيض دةوَلـةتَيك كـة    
مينحة بؤ عَيراق ئةدات تا ئَيستا ئامادة نية ئةو سايلؤية دروست بكاتةوة، لـة بودجـةى خؤمشـان، بودجـةى     

، ئَيمـة قةرارةكــةمان هةيـة، هــةر دةوَلـةتَيك مينحـةى هةيــة بـؤ عَيــراق، خـؤم وةكــو       تايبـةتي بـؤ دانــةنراوة  
وةزيري بازرطاني يان كاك عومسان وةكو ثالن دانان يان هةر ئةندامَيكي بـةرَيزي وةكـو ئَيـوة دةوَلـةتَيك بـؤ      

فةقـة بكـات   وآلتان ئةضن كة خةَلك ئةبَينن، هةر دةوَلةتَيك مينحةى هةية ئَيمـة ئـةبينني ئةطـةر خـؤي موا    
كؤبوونةوةى ثار باش بوو، بةآلم : لَيي وةربطرَين، ثرسيارَيكي تر، قسةيةكة وةلآل ثرسيار نية تةعليقة ئةَلَي

موتابةعة نةكرا، موتابةعةى زؤر جيـدي كـراوة بةراسـس فةقـةرة فةقـةرة، بـةآلم هـةر ئةوةنـدة كـراوة كـة           
هـاووآلتي خـؤي ئـةم خؤراكـةى بايـةعي ئـةوَى يـان        ئاطادارن لة راثؤرتةكان، راثرسي ئةكرَي بؤ خؤراك، ئايا 

دهـؤك، بةلـةد، سـةماوة، لـة     : نايةوَى؟ من حةز دةكةم شتَيكتان بؤ روون بكةمةوة، سَي شـوَين ديـاري كـراوة   
كوردستان و لة ناوةراسس عَيراق و لة جنوبي عرياق، ئايا ئةو خؤراكةتان ئةوَي يان ثارة؟ هـةموو هـاووآلتي   

ئةَلَي ئةمةوَى، ئةَلَي ثارةم نـاوَى، مـن تـا ئَيسـتا     % 24خؤراكة خراثة، لة راثرسيةكة لة كوردستان ئةَلَي ئةو 
لةو تةناقوزة تَيناطةم، يةعين كةس نية بَلَي ئةم خؤراكـة باشـة، دواي راثرسـي ئـةَلَي بـا خـؤراك بَيـت نـةك         

ة يـةك مواصـةفات،   ثارة، يةعين ئةوة جَيطةى قسةية بةراسس ، ئةو خؤراكـة هـةموو عَيـراق وةريـدةطرَي بـ     
نوقتةيةكي تر هةية حـةز دةكـةم جـةنابتان هـةموو ئاطـادار بـن، هـةر ضـي خـؤراك لـة بةغـداوة دَيـت، كـة              
داخيلي ئةو سَي ثارَيزطاية دةكرَي، تةنَيك دَيت يان هةزار تةن؟ هةر خؤراكَيك دَيت وةرةقةيةكي لةطةَلداية 

ارةوة نووسراوة صاحل لالسـتعمال البشـري، تكايـة    هةرضي مواصةفاتي ئةو خؤراكةية تَيدايةتي، ئينجا لة خو
موديريــةتي عــامي بازرطــاني، تةبعــةن ئــةوان ئيعــترياف بــة وةزارةتــي بازرطــانيش ناكــةن بــؤ ئاطاداريتــان،      
ئيعترياف بةس بة موديريةتي خؤراك دةكةن، بة موديريـةتي عـاميش ناكـةن، ئـةَلَيم بةرَيوةبـةري خـؤراك       
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الستعمال البشري، لة كواَليس كـؤنرتؤَلي بةغـدا دةرضـووة، تكايـة تـةوزيعي      ئةوةى كة بؤمان ناردوون صاحل ل
بكــةن، ئَيمــة ضــيمان كــردووة تةبعــةن؟ ئَيمــة نــؤ مــانط و دة مــانط لةمةوبــةريش ئيعتيبــار بــؤ ئــةو صــاحل  
ى لالستعمال البشري دامانةناوة و داشينانَين، ئَيوةش ئاطادار بن، موحافيزةكامنـان ئاطـادار كـردووة و رةقابـة    

تيجــاري و صــيحي و موختةبــةرةكان، هــةموو خؤراكَيــك جــارَيكي تــر فــةحص بكــةن، ئةطــةر لــة فةحصــي    
كوردستان دةرنةضوو لـة هـيض شـوَينَيك تـةوزيعي مةكـةن، ئـيرت ئـةوة صـةآلحياتي خؤمانـة، بـةرَيزَيكي تـر            

ةوزيع كـراوة  ثرسياري كرد ئةو شريةي كة تةوزيعتان نةكرد ضي بةسةر هات؟ ئةو شرية تةبعةن لة عرياق ت
و تةواو بووة، ئَيمة بؤضي تةوزيعمان نةكرد؟ شريةكة لة فةحصي بةغدا دةرضوة، لة فةحصي موختةبـةري  
وةزراةتي صيناعةى ئَيرةش دةرضوو، لَيرة فةحصيان كرد تةبعةن داوامـان لَيكـردن، لَيـرةش هـةر دةرضـوو،      

ليس كؤنرتؤَل، ئةو كيسـةي كـة تيايـةتي    بةآلم ئَيمة هةر رةفزمان كرد لةسةر ئةوةى كة ثرمسان كرد بة كوا
لة جياتي لةسةر كيسةكة بة تـةبعي ئةصـَلي بنووسـرَي رؤذي دروسـت كـردن و ئَيكسـثايةري، بةلةزطـة لَيـي         
نووسراوة، لةزطة موخـالييتي سـتاندةرة، بؤيـة ئَيمـةش ئـةومان رةفـز كـردوو لـة مـةخزةن داماننـاوة، ئـةبَي            

ارَيكي تر بيباتةوة بؤ بةغدا، خؤتان ئةزانن بةغدا بة شةش مـانط  لَيذنةيةكي تايبةت لة بةغداوة بَيت و ج
و بة ساَلَيك نايثرذَيتة سةر ئةوةى كة موتابةعةي ئيشَيك بكات كة لة دةسس دةرضوو بَيت، بةس الى ئَيمـة  

َيزان ثارَيزراوة ودانراوة، رةقابةى ضةند موةزةيف هةية؟ ئةوة بامسان كرد، بازاِري ئازاد زؤر باس دةكرَي، بةر
حةز دةكةم تةنها يةك نوقتة بَلَيم، لةو رؤذةى كـة ثةرلـةمان و حكومـةت دروسـت كـراوة لـةم هةرَيمـة، كـة         

تا ئَيستا، بازاِري ئازاد ثيادة كراوة بة غةير موباشري، بة بَي سيستةم و بة بَي باس كردن و بـة   1228ساَلي 
مةركةزيشـمان نـةبووة، حكومـةت خـؤي     بَي ئيعالن كردن، ضـونكة قوتـاعي حكوميمـان نـةبووة، سيسـتةمي      

كِريارو فرؤشيار بَيت و موةزعيش بَي، سَي بازاِري ناوةندي هةبووة لة هةولَير و سـلَيماني و دهـؤك، بـازاِري    
سلَيماني و دهؤك هةر زةمـاني كـؤن بةسـةري دا رؤيشـتووة و نـةماوة، ئـةوةى ئَيـرةش تـةنها يـةك بينايـةى           

سـتا، لةبـةر ئـةوة سـلَيماني و دهـؤك مـوةزةيف هـةر نيـة، تـةنها ئَيـرة           دراوة بة موساتةحة، هةر زوو نـةك ئيَ 
كؤمةَلَيك موةزةيف هةية بة بَي ئيش، ئةم سيستةمة لة كوردستاندا بؤ يةك رؤذيـش حكومـةتى هـةرَيم يـان     
بةرنامةيةك لة ثةرلةماندا هةبَي ثياضوونةوة بكةن بؤ ئةوةى لة كوردستاندا ض سيستةمَيكي ئابووري ثيادة 

َي؟ تا ئَيستا ئةوة قسة نةكراوة ئةوة يةكةم جـارة و تـازةش ئـةو قسـة بـاس دةكـرَي، ئَيسـتا عَيـراق لـة          دةكر
دواي رووخاني رذَيم، ئؤتؤماتيكيةن و بة ثَيي ياساكاني برميةر ياساي دةركردووة لة ماوةى سـاَلَيكدا، عـرياق   

وري و، بة عةمةلي ثيادة دةكرَي، لة مةرحةلةيةكي ئينتيقالي ضووة بؤ مةرحةلةيةكي نويَي سيستةمي ئابو
سَي هةفتة لةمةوبةر عَيراق ضل مةعمةلي هةية، لة بةصرةوة بؤ موصَل و هةر ضلي خةصخةصة كراوة لة 
ئيمارات، ئةوة كؤتايي هَينان بوو بةو قيتاعة، بةو شتانةى كة مةعاميلة لة قيتاعي عامي عَيراقي، ئـةويش  

جارَيكي تر بطةِريَينـةوة بـؤ سيسـتةمي مةركـةزي و حكومـةت شـت        تةواو بوو، لةبةر ئةوةى ئَيستا مبانةوَى
بكِرَيت و تةوزيعي بكات و بازرطاني بكـات، ئـةوة لـة سـابيعي موسـتةحيالتة و ئـةبَي ضارةسـةري واقيعةكـة         
بكةين وئَيستا  ئَيمة ض سيستةمَيكي ئابووري ثيادة ئةكةين؟ خؤراكي سةر جـادة، مـن ثَيشـنياريكم كـردووة     
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لة ئَيستا بردمة بةردةم موحافيزي ئَيرة، ئةو ثَيشنيارة لَيرةش ئةكةم بؤ هةردوو ثارَيزطاكـةي  سَي رؤذ بةر 
تر، داوا ئةكةم ئَيوةش ثشتطريميان بكةن و ثشتطرييةكة لةبةر يةك خاَلة، خةتةرترين شت ئةوةية لـة دواي  

ثـةجنا، ئـةو خؤراكـةى     ئةوةى كة هاوين كة دَيت و دةرةجةي حةرارةت كة لة سي تَيثـةردةبَي بـةرةو ضـل و   
لةســةر جاددةيــة، ئةطــةر ئــةو رؤذةش دروســت بكرَيــت بــؤ ئَيــوارة ئَيكســثايةر ئــةبَي، خــراث ئــةبَي، ضــونكة  
دةرةجةي حةرارةي ثةجنا بـدات لـةوة، بةتايبـةتي ئـةو شـتانةى كـة شـلةمةنني و وشـك نيـة، موقاوةمـةيان           

فةسةي سةر جادة، ئةو مةترَيك ئةضَيتة ثَيش كةمرتة، هةر زوو تَيك ئةضَي، لة هيض دونيا نةماوة ئةو مونا
و دوكانةكــةى دراوســَيي مــةترَيكي تــر دَيتــة ثــَيش، ئةطــةر ئَيســتا دةســتكاري ســةر جاددةكــان بكــةن، ئــةَلَين 

ي فـةقري و هـةذارةكان دةكـات، بةراسـس ئـةوة ئـةبَي دوكانـةكان، تةبعـةن دوكانـةكانيش          انةوةحكومةت ثَيض
و دوكانةكان كارةبا نية تا مـن تةحـةمولي بكـةم ئـةو هـةموو مةخزةنـة، ئـةو        داواكاري تايبةتيان هةية، لةنا

هةموو شتة لة كوَي دابنَيم؟ ئةو جوابة عيالجي ئةوة نية كة نابَي لةسةر جادة خؤراك هـةبَي، ئـةبَي سـةر    
جــادة خــؤراكي تَيــدا نــةمَييَن، كــة حكومــةت ئــةو ئيجرائــةي كــرد، ئــةبَي ثةرلــةمان ثشــتطريي بكــات، وتيــان 

مةت كؤمثانيا دروست بكات،ئةوة ناكرَي تةبعـةن، بـةرَيزيك باسـي ئـةوةى كـرد كـة مـن باسـم كـرد كـة           حكو
 مبـَييَن،  كة كوردستانة خةَلكي داواكاري خؤراكة ئةو ،حكومةت بة كؤي دةنط بِرياري دا كة وةكو خؤي مبَييَن

 مـن  قةناعـةتي  بة حةتا ،8002 يساَل بؤ كوردستان هةرَيمي خةَلكي ئةطةر داية، خؤمان دةست لة ئَيستا ئَيمة
 خؤراك، جياتي لة ئةوَي ثارةمان :ئةَلَين هةرَيمة ئةو خةَلكي زؤرينةى ئةطةر ئيحتيمالة، شةشيش مانطي دواي

 تةحـةمولي  دوايـي  ئـةبيَ  بـةآلم  هـةرَيم،  بودجـةى  سـةر  بَيتـة  بكـةين  بةغـدا  لة داوا ثارة، بة بيكةين ئةتوانني

 لة هاوكاري وةزيرةكان وتيان لَيدَي، تري جؤرَيكي بازاِر حةركةي و ةزةخومةت ئةَلَين كة بكةين، سليبياتةكةي
 خؤمـان،  وةزارةتـي  لـة  ئةكةم بةرَيزة ئةو لةطةَل كؤبوونةوة من ئةوةندةى بزامن وا عةكسةوة بة نية، نَيوانيان

 ئيختيصاصـم  يـدا تيا منـيش  كـردووة،  كؤنرتؤَلمـان  كـوالَيسَ  باسـي  ئةوةندة ئةبَييَن، عومسان كاك ئةوةندة هةر

 ئـابووري  ئةجنومةنى لة مانطانة ئَيمة يةكةوة، بة هةية رةبتمان كة تر بةرَيزةكاني وةزيرة لةطةَل وةرطرتووة،

 موحلـةقي  مةسـةلةى  قسـة  ئـاخري  ئةكـةين،  باسـي  بةيةكـةوة  ثةيوةنديـدار  مةسـةلةيةكي  هةر و ئةبينني يةك

 هؤشـياري  لةطـةلَ  هـةبَي،  تيجـاري  موحلـةقي  و ِرةش سـس لي خبرَيتـة  كؤمثانيـا  كرا، ثَيشنيار كؤمةَلَيك تيجاري،

 لـة  و خؤمانـة  دةسـتووري  حـةقَيكي  واية ثَيم تيجارى، موحلةق موتةفيقني، لةسةري هؤشياريةكة ئةوة طشس،
 وةزيـران  ئةجنومةنى ئةطةر هةنطاوَيكني، خةريكي ئَيستا ئَيمة بكرَيت، ئةكتيظ ئةو ئةبَي عَيراقدا دةستووري

 خـؤراك  بؤ ئةبن سةرضاوة كة وآلتانةى ئةو كردووة، تةواو ئيشةكانيشمان نيوةى تةقريبةن ت،بكا ثشتطريميان

 ئةكرَي دةرمانَيك يان خؤراكَيك هةموو هةبَي، تيجارميان مةركةزَيكي وآلتانة لةو ثَيويستة ئَيمة كوردستان، بؤ

 و كـؤنرتؤل  كـواليس  سيسـتةمي  ئـةو  ننَيـوا  لـة  رةبتَيك دوايي و كوردستان، بَيتة ئينجا بكات تَيثةر فلتةرة بةو
 ثرسـيارَيكمان  هـةر  وةآلمـي  ئةطـةر  مةسـةلةكان،  لـة  ئةكات تةخيتييتَيك ئةويش هةبَيت، تيجارية مةركةزة ئةو

 .ئةكةين سوثاستان زؤر و، ئةدةينةوة وةآلمي و بكرَيتةوة دوايي ئامادةين ئَيمة نةدابَيتةوة،
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 :ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 
 لـة  هـةبوو  تَينةطةيشـتنَيك  يـةك  وايـة  ثَيم من وةلآل وةآلمةكانت، بؤ بازرطاني وةزيري دحمم كاك سوثاس زؤر
 خؤراكانــة ئــةو و بةسةرضــووانة ئَيكســثايةرة دةرمانــة ئــةو كــة نــةكرد داوايــان ثةرلــةمان، ئةنــداماني نَيــوان

 هةية نةوعي ةرةيسةيت بة عيالقةى كة ئةوةي عومسان كاك بسووتَينرَي، كرد داوايان عةكسةوة بة نةسووتَي،

  .بيتةرموون تكاية كراوة، وةزراةتةكةتان ئاراستةى و كرا ثرسيار يان
 :دانان ثالن وةزيري/شواني عثمان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 
 نةهَيشـتةوة،  من بؤ ئةوهايان قسةى ض ثَيشمةرطةكة برا نوكتةى ئةو وةكو برادةرة دوو ئةو وةلآل سوثاس، زؤر

 برادةرانــي هــةموو نيطــةراني لةطــةَل هــاورام و هــاودةنط مــن تةئكيــد بــة كــرد، بــاس تيانتةفصــيال هــةموو

 بـة  سيستةمة، ئةو هةموو لةسةر و دةرمان سةر لة و خؤراك لةسةر هةبوو نيطةرانيان ئةمِرؤ كة ثةرلةمانتار،
 وةخـس  عرياقـدا  لـة  كـة  كـرد،  باسـيان  برادةران لة بةشَيك كة ئةوةية كَيشةى نية، ئةمِرؤ كَيشةى ئةوة تةئكيد

 لـة  ئَيمـةش  كوردسـتان،  هةرَيمي لة نةكردووة دروست موئةسةساتي بؤ بووة، مةركةزي كؤنرتؤَل كواَلَيس خؤي
 دةزطايـةكمان  كـة  نةكردووتـةوة  لـةوة  بريمـان  نـةبوو،  دروست دانان ثالن وةزارةتي هةتاكو كوردستان هةرَيمي

 ياسـاي  لةسـةر  موافةقـةتي  ثةرلةمان لة لَيرة 11 مانطي هايةتيني لة كة بؤية كؤنرتؤَل، كوالَيس ناوي بة هةبَي

 لـة  ئَيمـة،  وةزارةتةكـةى  نـاو  خسـتوويانة  و كراوة، ثَيكهاتة وةكو كؤنرتؤَل كوالَيس ياساي كراوة، وةزارةتةكةمان
ــانطي ــةكي م ــاَلي ي ــاري دا،8004 س ــةوةمان بِري ــة داوة ئ ــاي ك ــواَلَيس دةزط ــؤنرتؤَل ك ــت، دروســت ك ــَي بكرَي  س

 وةزارةتةكـةمان  حممـد  مامؤسـتا  و مـن  بـةآلم   بكرَيـت،  دروست سلَيماني و دهؤك و هةولَير لة َيوةبةرايةتيبةر

 كردنــي دروســت موعانـاتي  بثرســن ئَيمـة  لــة حـازر،  وةزارةتَيكــي سـةر  هاتووتــة ئـةو  نــا، زريـان .د كــاك تازةيـة، 

 ئةطاتـة  هـةتا  ئةكـةي  روسـس د نووكةوة لة ضونكة زةمحةتة؟ ضةند موئةسةسةيةك و وةزارةتةك و دةزطايةك

 لةسـةر  و بـوو  كوردسـتان  لةسـةر  كـة  حةصـارةى  ئةو هؤي بة كة نةكةين لةبري ئةوة ئةمةش سةرةراي كؤتايي،

 مةنيتـةزَيك  بـوو  خواخوامـان  دةسـاَل،  لـة  زيـاتر  بـووم  طومرك دةزطاي لة خؤم من بوو، خواخوامان بوو، عَيراق

 بكـات  دابـني  كوردستان خةَلكي حاجاتي :يةكةم سةبةب، دوو رلةبة كوردستان، بَيتة خوادةمةني و كاآل هةبَيت

 ودوو رؤذَيك تةراكوماتي هةموو ئةوة بكةين، دابني ثَي خةَلكي مةعاشي كة وةربطرين لَي طومركةكي دووةم، و

 ثـالن  بةرنامـةى  دةدةم حـةول  قسـةكامندا  كؤتـايي  لـة  ئةمِرؤ من  نابَيت، حةل رؤذيشدا يةك لة ئةوة نية، رؤذ

 تةحديـدي  تـةئرخييش  بـة  و ضـية  بةرنامةكـةمان  و دةكةين ض ئَيمة ئةَلَين كؤنرتؤَل كواَلَيس دةستةى لة دانان

 نيـة،  ئاسـان  دةكـةين  دروست سيستةمة ئةو ضؤن كة ئةوةية حةقيقةت بةآلم ضية؟ بةرنامةكةمان كة دةكةين

 وةزارةتـي  و هـةموومان  ثَيشـي  لـة  تةندروسـس  وةزارةتـي  يةكـةوة،  بة هةموومان ئةبَي كردن دروست سيستةم

 ئـةوة  و ِرا هـاو  و هـاودةنط  بةيةكةوة هةموومان يةعين ثيشةسازي، وةزارةتي و بازرطاني وةزارةتي و كشتوكاَل

 ضـؤن  بودجـة  :سـَييةم  دةكـةي؟،  ثَي تةدرييب ضؤن كارمةندة ئةو دةكةين، ثةيدا كارمةند ضؤن دووةمني، بني،

 نـةكرابوو،  دابـَين  بؤ هيضم ساَل ثار و باشرتم زؤر 8002 ساَل ئةم من لةوانةية شوَينانة؟ ئةو بؤ دةكةي دابني
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 بـؤ  رةيعمـان  كـراوة،  بـؤ  شـتمان  ئةمساَل بةآلم ئةزانن، و مةوجودن برادةران ئةوة بكةم، هيض نةمتوانيوة بؤية
 وئـة  مةسـةلةن  كـِرين،  لـة  بكرَي دابني هةمووي ثَيداويستيةكامنان كة نيوَيك مانط و مانط لة زياتر دةرضووة

 و دةرمـان  لـة  ثَيداويسـتيةكاني  كـة  ئةوةيةنـة  خةريكي ئَيمة ئاوةكةى، و خؤراك بةشي كة مالية موختةبةرةى
ــة ــؤ ئةوان ــدةكاني، ب ــتا كارمةن ــةن ئَيس ــةوة تةقريب ــازر ئ ــة، ح ــةآلم بووين ــي ب ــرت تةندروســس وةزارةت  درةنط

 دةسـت  دةتـوانني  تـر  رؤذي 80 يان 15 لة دةكةين تةصور و ئييتتيتاحةكةى بؤ حازرين ئَيمة وةريطرتووتةوة،

 ئةوانـة،  بـؤ  و لوبنـان  بؤ ناردوومانة و دةرةوة ناردووتة كارمةندةكانيشمان ضونكة موختةبةرة، لةو بني بةكار

 لةطةَل بةيةكةوة بكات ئيش هةولَير موختةبةرةكةي 1/4 دةطاتة تاكو كة داناوة شَيوة بةو بةرنامةكةمان من

 كاتيشـدا  هـةمان  لـة  بـني،  بـةكار  دةسـت  بتـوانني  زووتـريش  لةوانةية و ينحازرتر ئَيمة تةندروسس، وةزارةتي

 ئـةوة  ثـَيش  ئـةبيَ  بكـرَينت  ئيسـترياد  كـة  ماددةيـةك  نةوعـة  هـةموو  بةدواوة، لَيرة نةوعي ئيستريادي ئيجازةى

 تةبعـةن  مواصـةفاتةكةي  لةسةر بنَيردرَيت، مواصةفاتي ئةبَي دَييَن، مةوادةكةى كة شةريكةي ئةو مواصةفاتي

 ثةيوةنـدميان  و ئيتييتاقية تةواو، و ئةدةن ئيجازةى ئةَلَيم من وةكو نية ئاوا هةر كردووة، ئيجرائامتان كؤمةَلَي

 40 ،50 لة موعتةرةفن موئةسةسةي موئةسةساتانة ئةو كة كردووة، عالةميمان موئةسةساتي كؤمةَلَي لةطةَل

 مادةيـة  ئـةو  وتـي  و كـرد  خـةمتي  ئـةو  كـة  ئـةوةى  بـؤ  كـؤنرتؤَل،  كـوالَيس  بـؤ  هةيـة  دةزطايـان  دامو دونيا، وآلتي

 هـةموو  لـة  كـة  مواصـةفاتةية  ئةو موتابيقي ياخود بةشةري، ئيستيهالكي بؤ صاحلة و خؤراك بؤ دَيت بةكةَلك

 مـن  بـةراي  كةميـةت  نيـة،  كةميـةدا  بةسـةر  حـةقمان  ئَيمـة  دةدةيـن،  رَيطا كات ئةو ئَيمة نووسراوة، ئةوةكانيدا
 ئـةبيَ  ئَيمـة  بكـةين،  كـؤنرتؤلَ  نةوعيةتةكة بةس با جارَي ئَيمة بكرَي، كؤنرتؤَل محةتزة كوردستاندا لة ئَيستا

 لـة  بكـةين،  ثـيَ  دةسـت  ماددةيـة  سـيَ  لـةو  جـاريَ  بـا  بـةآلم  بطرَيتـةوة،  بةشـَيك  هةموو زؤر كؤنرتؤَلي سيستةمي
 دواي لـة  هةيـة،  كخـةلَ  ذيـاني  لةسـةر  موباشـريي  تةئسريي ئةوانة شلةمةني، لة و ئاو لة و خؤراك لة و دةرمان

 تةئسيسـمان  و كِريوة ئةجيهازةكامنان و كردؤتةوة سلَيمانيمان دائريةى ئَيستا ئةوةية بةرنامةكةمان ئَيمة ئةوة

 سـلَيماني  موختةبـةري  دا15/2 لـة  تةعيناتةكةينة، خةريكي ئَيستا كردووة، تةعني بؤ كارمةندمان و كردووة

 تاقيطـةكاني  كـارةوة،  دةكةوَيتـة  دهؤكمـان  موختةبةرةكـةي  ،1/11 دةطاتـة  تـا  15/10 لـة  دةبَي، بةكار دةست

 مـن  نيـة،  تَيـدا  بيناي هيض خةليل ئيرباهيم عةدا هةية، موشكيلةيةكمان ضونكة مانط، سةري دةطاتة تا حدود
 ئـةبيَ  بَيـت،  كـةَلكت  بـة  كـة  نيـة  تَيـدا  واي بينايـةكي  ئؤمـةران،  حـاجي  ئةضينة خان، ثةروَيز و بامشاغ ئةضمة

 نـةمازيج  ئةضـيَ   رؤذانـة  ئـةوَي،  ئةضَيتة ضؤن موةزةف وةرةو ئينجا دابنَين، موختةبةرَيك ينةىكاب ناو بضية

 زةمحـةت  تؤزَيـك  ئيشـةكةى  حـدود  ئةوةي دةكةم تةصور بَيت، فةحصَيك كة سةريع شس بؤ بةس وةردةطرَي،

 حكومـةت  ئةي كات،دة باسي كةس زؤر وةكو نابَينم واي خؤم من بني واقيعي با ضونكة شارةكان، ئيشي لة ترة

 كـؤنرتؤلي  بؤ سيستةمَيك و دةزطايةك نةبووني ناكرَي، رؤذ بةيةك شتانة ئةو كردني دروست كاكة نايكات؟ بؤ

 زؤري بةشـي  بتوانني ئةمساَل نيهايةتي تاكو واية، رةئيمان ئَيمة بني واقيعي كايةوة، نايةتة رؤذ بةيةك جؤري

 تـرةوة،  دةزطاكـاني  دامـو  لة و تر وةزارةتةكاني لة تر رَيزانةىبة ئةو هاوكاري بة خؤراك و ئةساسي مةوادي لة

 سيسـيتةمي  ئَيمـة  ئـةتوانني  ئينجـا  8002 سـاَلي  نيهايـةتي  هـةتا  دةكـةين  تةسـةور  ئَيمـة  سيسـتةم  وةكو بةآلم
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 وا ئَيمة وةلآل بَلَيم بةكةس نامةوَى من كوردستان، خةَلكي بدةينة ئيتميئنان سةد لة سةد كة كؤنرتؤل كواَلَيس
 لـة  تةنسـيقي  ضـةند  بةوةيـة  ثةيوةنـدي  بةرنامةيـة  ئـةو  و هةيـة  بةرنامـةمان  ئَيمـة  كـردووة،  وامـان   ئةكةين،
 بودجـةوة  ناحيـةى  لـة  دةعممـان  ئةمسـالَ  ثـار،  ساَلي ضاو لة باشرتة ئَيستا كة حكومةتة دةزطاكاني دامو نَيواني

 دةزطـاي  بـؤ  دانـاوة  زؤرميـان  هـةرة  بةشي ،دانان ثالن وةزارةتي لة دانراوة بؤمشان كة بودجةى ئةو زياترة، زؤر

 لـة  دةكـةين،  دروسـت  بؤيـان  دهـؤك  لـة  و سـلَيماني  لة بينا وةكو تاقيطةى دوو لةوةش َطة جي جؤري، كؤنرتؤلي
 بَيت كوردستان هةرَيمي سةرتاسةري بؤ كة طةورة مةركةزي موختةبةرى بينايةكي بةرنامةمانة 8002 ساَلي

 بـةرَيوة،  ئـةِروات  سـةعات  وةكـو  بةرنامةيـة  ئـةو  نـاَلَيم  مـن   بةرنامةكةمانـة،  ئـةوة  بكرَيت، دروست هةولَير لة

 حـةز  لةوانةيـة  هةَلدةكـةوَي،  لـيَ  ئةونـدةى  هةر وةزعة لةو و ئيدارية سيستةمة لةم وآلتَيكة ئةوة بني واقيعي

 كـة  شـتانةى  ئةو ارث ساَلي لة ئةوةى بؤ داوة، حةوَل زياترمان زؤر ئةزانَيت برادةرة ئةم و بَي دا حةوَلم و بكةم
 ئَيسـتا،  كـة  وةعـدةى  ئـةو  وا و بكـةين  ئـةوة  دةكرَي ثَيمان ئَيستا دي، نةهاتووتة من بؤ بةس مبانكردبا، ئةيَلَيم

 لـة  بةشـَيكة  ئـةوة  ضونكة كوردستانيش، هاووآلتي خةَلكي هةموو بؤ ئةيدةم ئَيوةى لةبةردةم كة بةَلَينةى ئةو
 ئـةو  ئـةخيوات،  كـة  خؤراكـةى  ئـةو  كـة  لـةوةى  نيطةرانـة  كـة  هةموومانـة،  ذياني لة و ئَيوة ذياني لة و من ذياني

دةبَيت بري لةوةش بكةينـةوة،   هةتا بابةتة لةو شتَيك هةر ئةخيواتةوة، كة ئاوةى ئةو و ئةخيوات كة دةرمانةى
بــة تــةنها ئةمــة كــايف نييــة، لــة ثــاَل ئــةوةدا ئــةو موختةبــةرةي كــة كؤرييــةكان لةطــةَل وةزارةتــي صــناعة      

قيان كردووة بؤ موختةبةراتي صناعي هةوَل بدةين كااَلي صـناعيش لَيـرة بـةدواوة فـةحص بكرَيـت،      ئيتييتا
طَلؤثَيك دروست دةكرَيت لة صني دةيهَينن عومري شةش سـةعاتة، ئةمـة ضـؤن دةبَيـت رَيطـا بـدةين، ئَيسـتا        

مسـان كـرد، بؤيـة مـن     ئينسان دةبَيت بةثَيي ئةولةوياتي خؤي ئةولةويامتان لةسةر ئةو سَي بةشة بوو كـة با 
هيوادارم بةم قسانة هةموومان بتوانني هاوكاري يةكرت بني، دةَلَين وةَلاَل هيضتان نةكردووة، ئةوةي جةنابي 
كاك دكتؤر زريان شةرحي كرد، بةِراسس زؤر بة رةقـم و تةفسـيلي بـوو، موقارةنـةي ئةمسـاَل لةطـةَل ثـاردا،        

ة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و دامودةزطاكـاني حكومـةت      دةَلَيت ئةمساَل وةزع خراثرتة بـةوةي كـة ئَيمـ   
ئيش دةكات، دةضَيت خواردن دةسووتَييَن، ئةوة ماناي ئةوةية ئةمساَل زيـاتر بـووة، نـةخَير ثـار بـَي دةنطـرت       
بوون، ثَيرار بَي دةنط بوون، ئةمساَل زؤر باشـرتين، موقارةنةكـة وا دةكـرَينت، نـةك موقارةنـة بـةوة بكـةين        

ساَل لةبةر ئةوةي خؤِراك زؤر دةسووتَينني، ماناي وةزع خراثرتة، بة ثَيضةوانةوة ثـار بـَي دةنـط    وةاَلهي ئةم
بووينــة، ئةمســاَل زؤر باشــرتين هــةوَل دةدةيــن ســاَلي داهــاتوو باشــرتيش بــني، نامــةوَيت لَيــرة حمــامي هــيض   

ي بكـةين بـة ثشـتطريي    اليةنَيك مب، واقعيانة بري دةكةينةوةو دةمانةوَيت ئـةوةي وةعـد دةدةيـن جـَي بـةجيَ     
 .هةموو اليةكتان، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
ــة     ــوو ثَيشــمةرطةيةك شــةهيد عومســان قال ــةالي    ي ســاَلي حــةفتاو حــةفت ب ــوو، ناســراوة ل ــاو ب ــةوةري ن من

هــةمووتان، قســةي خــؤش بــوو، لةطــةَل دوو ثَيشــمةرطةي تــر دوو بــرا بــوون، يــةكيان نــاوي جوتيــار بــوو،      
وي هــةذار بــوو، خاَلــة ســةيد رةنطــة بَيتــةوة بــريي، ئــةوان جةولــةيان دةكــرد لــة دَييــةكان كــؤ  ئــةويرتيان نــا
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دةبوونةوة، نةدوةيان دةكرد، هةذارو جوتيار قسةزان بوون، وةكو بَلَيي كتَيبيان قووتدا بوو، باسـيان دةكـرد،   
وابــوو، رذَيمــة  باســي شؤِرشــيان دةكــردو دةيــانووت دةبــَي خزمــةتي وا خــةَلك بكــةن، حكومــةتي ديكتــاتؤر   

فاشيةكان و هيضيان نةدةهَيشت لة توركياوة، لـة ئَيرانـةوة هـةموو شـتَيكيان بـاس دةكـرد، دوايـَي دةيـانطوت         
ئَيستا ئةويش دَيت قسةتان بؤ دةكـات، ئـةويش قسـةكان هـةمووي     ( عومسان قالةمنةوةر)ئَيستا خاَلة عةفان 

تان دةكـةم دار مـةبِرن، دار سـةروةتَيكي طةورةيـة بـؤ      تةواو بووة، هيضي نةماوة، دةَلَيت وةَلاَل من نةصـيحةت 
دَييـةكي تـر دةكـةن، قسـةكان      ميللةت، دار مةبِرن و خزمـةتي دار بكـةن و بـؤ ضـةند رؤذَيكـي تـر سـةرداني       

دةكةن لـة ئـاخريي قسـةكان ثـَيش ئـةوةي قسـة بدةنـة عومسـان دةَلـَين نةصـيحةتي دواييشـمان ئةوةيـة دار             
و واية، ئةويش ئاوِرَيك دةداتةوةو دةَلَي هيضتان بـؤ مـن نةهَيشـت و هةسـنت     مةبِرن، دار سوودي هةيةو واية

با بـِرؤين، كـاك عومسـان طـوتي مـن هيضـم بـؤ نـةماوة، بـةاَلم ماشـةَلاَلي َلـَي بَيـت بـةرَيكي خسـتة نـاو، زؤر                
موايـة  سوثاسي دةكةين، سوثاسي هةرسَي وةزيري بةِرَيز دةكةين بؤ ئةو روون كردنةوانة، لة ِراستيدا من ثَي

وةاَلمي زؤر ثرسياريان دايةوة، ئةطةر يةك، دوو كةس تةعليقي هةبَيت، ئةويش ئةطةر دوو، سَي كةس بَينت 
قسة دةدةم بة دوو، سَي كـةس خـؤم ئيختيـاري دةكـةم زيـاتر نـةبَينت، ئـةويش يـان سـةرؤك فراكسـيؤنةكان           

يـان لـة ليذنـةكان، يةكـةم ئـةوةي      ئيختيار دةكةم، يان ئةوانـةي كـة قسـةيان نـةكردووة ئيختياريـان دةكـةم،       
 .قسةي نةكردووة، كاك كةرخي قسةي نةكردووة، فةرموو كاك كةرخي

 :نورالدين الدين جنم كرخي بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

زؤر سوثاس، لةِراستيدا نيمضة طلةييةكم هةبوو، ئَيمة دةضينة دةرةوة ئيزن لة جةنابتان وةردةطرين ئينجا 
نةوة دةَلَيي حةقي قسة كردنتان نةماوة، ئةوة ثَيمواية ئـةوةش حـةق نييـة، لةطـةَل ئـةوةش      دةضني، كة دَيي

دووبارة سوثاسي جةنابت دةكةم بؤ ئةو دةرفةتة، بـةخَيرهاتين ئـةو بةِرَيزانـة دةكـةين، بةِراسـس هـةروةكو       
ي جطـةر  سؤزان خان باسي ئةوةي كـرد، كـة طـوتي حكومـةت بـاوكي ميللةتـة، ضـؤن ئـةو باوكـة وةهـا سـةير           

كؤشةكاني دةكات، كة بؤ ساَلَيك ضل مليؤن دؤالري بؤ مةسةلةي كؤِرو مةسةلةي تةندروسـس دانابَيـت، هـةر    
 .هاوواَلتيةك بؤ ماوةي ساَلَيك

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

عــةفوم دةكــةي كــاك كــةرخي، قســةكاني بــةياني رؤيشــت، ئَيســتا ئةطــةر تــةعليقَيكت هــةبَيت لةســةر روون   
 .ئةوان، فةرمووكردنةوةكاني 

 :نورالدين الدين جنم كرخي بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ئــةو بودجةيــةي كــة دانــراوة، كــة دةَلَيــت يــازدة مليــؤن دؤالرمــان لــة دةســت دةمَينَيــت، بــؤ ئــةوةي هــةموو   
ن كـة  ئيشةكامنان ثَي بةِرَيوة ببـةين، ئـةوة ثَيموايـة خـؤي لةخؤيـدا كارةسـاتة، دةبَيـت ئَيمـة وةكـو ثةرلـةما          
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ميزانيةكي ئيـزايف دابنرَيـت بـؤ وةزارةتـي تةندروسـس، ئينجـا ئةطـةر بتـوانني و ثَيمـان بكرَيـت شـتَيك داوا            
 .بكةين و شتَيكيان بؤ بكةين، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .كاك رةشاد فةرموو
 :ابراهيم امحد رشاد بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 8004و  8005استةي بةِرَيز وةزيري بازرطاني كرد، بةنيسبةت ئةو خؤِراكانةي لة سبةييَن ثرسيارَيكم ئار

شـةكر ثَيـنج هـةزارو     8005وةرنةطرياوةو نةطةيشتؤتة دةسـت هـاوواَلتي، كةميةكةشـيان زؤرة، بةنيسـبةت     
حةوت سةدو دوو تـةن و دوو سـةدو سـي و سـَي كيلـؤ وةنـةطرياوةو مـاوة لـة زميـةتي بةغدايـة، هـةتا ئَيسـتا             

ازانني ض ئيجرائاتي بؤ كراوة؟، بةنيسبةت شري، دوو هـةزارو حـةوت سـةدو حـةفتاو دوو تـةن و دوو سـةدو       ن
شةست كيلؤ، شريي مندااَلن سةدو ثةجنا تةن و سَي سةدو شةست و سَي كيلؤ، سـابوون هةشـت سـةدو نـةوةد     

نؤسـةدو هةشـتاو    دوو هةزارو شةش سةدو ثـةجناو حـةوت تـةن و    8004دوو تةن و نةوةدو ثَينج كيلؤ، لة 
شةش كليؤ شريي طةوران، شريي منـدااَلن دوو سـةدو حـةفتاو حـةوت تـةن و نؤسـةدو ثـةجناو هةشـت كيلـؤ،          
نيسك ثَينج سةدو ضل و نؤ تةن و هةشت سةدو حةفتاو شةش كيلؤ، رؤن هةزارو نؤسةدو شةست و نؤ تةن 

ةتي بةغداية، ئايا طةيشتة ضـي؟ ئـةوة   و ثَينج سةدو يازدة كيلؤ، هي ئةو دوو ساَلةي ئةوةندة مةوادة لة زمي
 .وةرطرياوة، وةرنةطرياوة، تةعويز دةكرَيت، يان ناكرَيت، ئةطةر روون كردنةوةيةكمان بداتَي، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .كاك شَيروان فةرموو
 :حيدري ناصح شَيروان بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
ئةوةيـة جـةنابي وةزيـر مومكينـة بـة غةَلـةت لـةو مةسـةلةية         / ، يةكـةميان من دوو، سَي تـةوزتامت هةيـة   

طةيشتووة، ئَيمـة لـة ثةرلـةمان نـةمانطوتووة ئـةم شـتانة مةسـووتَينن، بـةَلكو ئَيمـة طوتوومانـة ئـةو شـتانة             
بسووتَينن و جطة لةوةش ئَيمة دةَلَيني غةرامة زؤر زؤر كةمة لةو كةسـانةو داواي ئيحصـايةكمان كـرد، ئايـا     

ةس حوكم بووة؟ يان نا؟ بةاَلم وا دةركـةوت بـة قسـةي جـةنابي وةزيـر هـةتا ئَيسـتا هـيض كةسـَيك حـوكم           ك
نةبووة لةسةر موخالةفة كردنـي قـانوني تـةنزميي تيجـارة عـةدا غةرامـة نـةبَيت، ئـةوة بةِراسـس ثَيويسـت           

ك حوكم نةدرا بَيت، دةكات ثَيداضوونةوةي لةسةر بكرَيت، ضؤن دةبَيت ئةم موخالةفة طةورةية، هيض كةسَي
 .ئةمة نوقتةي يةكةم

دةرضـووةو لــة هــةرَيمي كوردسـتانيش ثيــادة كــراوةو    1240قــانوني تـةنزميي تيجــارة ســاَلي  / نوقتـةي دوو 
عقوبةي ئـةعالي دةضـَيتة ئيعـدام، دةتـوامن بَلـَيم بـة دَلنياييـةوة هـيض فةقةرةيـةكي غةرامـةي تَيـدا نييـة،             
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اسايةكة وةخس خـؤي ثةيوةنـدي بـة مةحكةمـةي سـةورةوة هـةبوو،       هةمووي حوكمة، لةبةر تايبةمتةندي ي
 .بةداخةوة ديارة لَيرة ئةسَلةن هةر كاريشي ثَي نةكراوة

بةنيســبةت موسـاتةحة، موسـاتةحة لةســةر ئـةرازي دةكرَيـت، موســاتةحة لةسـةر ئةبنيــة      / نوقتـةي سـَييةم  
ي كـة قائيمـة؟، جطـة لـةوةش ئـةو      ناكرَيت، من نازامن ئةو عقودي موساتةحةية ضؤن كراوة لةسـةر ئةبنيـة  

دوو ياسايةي كة جةنابي وةزيـري بازرطـاني ئيشـارةتي ثَيـدا، فيعلـةن ئَيمـة دوو كؤبوونـةوةمان كـردووة لـة          
ليذنةي ياسا، بةاَلم بة ئامادة بـووني جـةنابي وةزيـرو موستةشـاراني ئةجنومـةني وةزيـران وتيـان هةنـدَيك         

ةطةَل دةرةوة، بؤ ئةوةي بتـوانني ئـةو مةباديئـةش بطةيةنينـةوة،     مةبادئي تازة هةية، ئَيمة لة ثةيوةنداين ل
بؤ ئـةوةي بكةينـة ثَيشـنيار لةبـةر دةم ثةرلـةمان، ئينجـا طيتتوطـؤي لةسـةر بكرَيـت بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي             

 .ثرؤذةكة، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنة عبداهلل ثةخشان بةِرَيز

 .ئةجنومةن رؤكيسة بةِرَيز
جةنابي وةزيـري تةندروسـس باسـي شـريينيةكي كـرد، كـة لـة شـَيوازي جطـةرة هَيناويانـة، جـةنابيان باسـي             
ئةوةيان كرد كة جةنابي وةزيري تيجارة لةطةَل خؤي دةيبات بؤ صني ثيشانيان بدات كة ئةوة نةكةن، باشة 

نـةهَيَلني  تاجريةكـاني خؤمـان ئـةوة بَيـنن،      ئةوة بة دةست صينة كة ئةوة نةنَيرَيت بـؤ ئَيمـة، يـان خؤمـان     
 .بةِراسس ئةوة ثرسيارَيك

ثرسثارَيكي ترم، باسي ئةسواقي مةركـةزي كـة ئـةوةي سـلَيماني و دهـؤك نـةماوة، ئـةوةي ئَيـرة بينايةكـةي          
ئةوةي بة موساتةحة دراوة بة كرَي، ئةي فةرمانبـةرةكاني لـة كـوَين؟ هـةر لـة ماَلـةوة دانيشـتوون، ضـؤنن؟         

 .سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .كاك كةريم بةحري فةرموو
 :عبداهلل حبري كريم بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
ثشتطريي لة قسةكاني كاك شَيروان دةكةم، ئَيستاش دواي ئةم هةموو طيتتوطؤية ثَيموايـة ثَيويسـتيمان بـةوة    

ةتــي تةندروســتيةوةو، لــة اليــةن وةزارةتــي هةيــة كــة ســَي ثــرؤذة ياســا طةاَلَلــة بكرَيــت، كــة لــة اليــةن وةزار 
ثالندانان، لة اليةن وةزارةتي بازرطانيةوة، ئةويش ياساي رَيكخستين بازرطاني دةبَيـت تـةفعيل بكرَيـت، يـان     
بةشَيوةيةكي مؤدَيرن كة ئَيستا لةطـةَل قؤنـاغي ئـةمِرؤدا بطوجنَيـت، هـةروةها ياسـا بـؤ تـةقيس و سـةيتةرة          

 .ويستة ياساي بؤ ئامادة بكرَيت، بؤ ئةوةي دةسةاَلتي ثَي بدرَينت لةو ياسايةدابكرَيت، ببَيتة سيستةم، ثَي
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بةِراسس ياساي تةندروسس زةمانَيكة دانراوة، ثَيويسس بةوة هةية زيـاتر هـةموار بكرَيـت و    / ئةوةي سَييةم
 .عقوبةكانيش زياتر توندتر بكرَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .نةبَيت قسةكةت ثَي دةبِرم، فةرموونوقتةي نيزام 
 :رمضان غيتور ناصح.د بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
من ئيجازةم وةرطرت، ئيجازةشم لة سكرتَيري ثةرلةمان وةرطرت، بؤية ئامادة نةبووم، كة ئامادة بووم ئَيستا 

 .زامجةنابت دةرطاي ثرسيارت كردةوة، بؤية من حةقي ثرسيارم هةية، ئةوة نوقتةي ني
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ئينجا يةكَيك غائيب بَيت نوقتةي نيزام نيية، يةكَيك غائيب بَيت، ماناي ئةوة نيية راوةستني و بانطي 
بكةين، ئةطةر غائيب بووي ئةو هةموو موناقةشةية لةكوَي توانيت موتابةعةي بكةيت، ئَيستا ثرسيار 

 .لَي دةكةم، فةرموو ثرسيارةكةت بكة بكةيت رةنطة دووبارة بَيت، داواي لَيبوردنت
 :رمضان غيتور ناصح.د بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
جةنابي دكتؤر زريان باسي ئةوةي كرد، كة ثَيشووتر بيست و دوو شةريكة ئيجازةيان هةبووة، ئَيستاش 

ةرةقة هةية، كةواتة ، بةاَلم هةندَيك لةو شةريكانة لةناو فايلةكةيان تةنها يةك و(85)ذمارةكةيان بؤتة 
ة هَيشتا هةر ماون (88)ئيشةكانيان مةزبوت نيية، بةثَيي ستاندار نيية، ئايا ض ئيجرائاتَيك وةرطرياوة؟ ئةو 

 .كة فايلةكانيان هةية، يان مةفروزة ئةوانة ئيجرائاتيان بةرامبةر وةربطريَيت، ئةوة ثرسيارَيك بوو
رد، ئةو خؤِراكةي كة ئَيستا وةردةطرين بة تةئكيد ئةو كاك حممد رةئوف باسي خؤِراك و باسي ثارةكةي ك

ثارةي كة تةرخان كراوة بدةن بة موقابيلي ئةوة نيية، بةحةقيقةت تؤ ئَيستا بازاِر دةبيين زؤر زؤر طران 
دؤالري بؤ دةمَينَيتةوة، ( 15)بووة، ئَيستا ئةو خواردنانةي كة وةرمان نةطرتووة، هةر نةفةري تةنها 

دؤالري دةدرَيَس، حةمتةن خةَلكي ( 15)ي باسي زياتري كرد بوو كاتي خؤي، بةس هةرضةندة جةناب
كوردستان حةقي ئةوةي هةية داواي خؤِراكةكة بكات، ئَيمة داواي خؤِراكَيكي باش دةكةين و ستاندارد بَيت 

 .و خؤِراكَيكي بةسةرضوو نةبَيت
ارةتةكان تازةن، ئَيمة بةداخةوة فَير بةنيسبةت كاك عومسانةوة، باسي ئةوةي كرد كة هةندَيك لة وةز

بووينة ئةطةر وةزارةمتان وةرطرت، وةزارةتي ثَيشووتر كَي لةسةري بوو، من داواي لَيبوردن دةكةم ئيتيهامي 
كةس ناكةم، دةمانةوَيت وا ثيشان بدةين كة خؤمان باشرتين لة وةزيرةكةي ثَيشووتر، بةاَلم بةثَيضةوانةوة 

ة تازةية بؤ خؤي دادةمةزرَينَيت، ماناي واية هيض خةلةلَيكي ثَيشووتر نيية، ئةو مةفروزة ئةو وةزارةتةي ك
دروسس دةكات، كةواتة بة ثَيضةوانةوة مةفروزة خةلةل لة الي ئةو دروست نةبَيت، ئةطةر هةر خةلةلَيك 

 .هةبَيت خؤي مةسئوولة بةرامبةر بةو خةلةلة، لةطةَل رَيزو سوثامسدا
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 :نئةجنومة سةرؤكي بةِرَيز

 .ئَيستا ئةطةر ئةو دوو، سَي ثرسيارة وةاَلم بدةنةوة، كاك دكتؤر زريان فةرموو
 : تةندروسس وةزيري /عثمان زريان.د بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
بةَلَي زؤر سوثاس بؤ ئةو ثرسيارة، بةِراسس من روون كردنةوةم نةدا، نةمويست زياتر لة وةخس بةِرَيزتان 

ؤمَينتم لة الية مانطي رابردوو سَي شةريكةم بة ئيمزاي خؤم داخستووة، كة ئَيستا لةناو ببةم، من دؤكي
فايلةكانة دةيدةم بة بةِرَيزتان، بؤ ئةوةي بيبينن، ئةو رَينماييانةي كة لَيرةن دوايَي ثيشاني بةِرَيزتان 

ط مؤَلةمت داون، دةَلَيم شةريكة مابن، يةك مان( 81)شةريكة، ئَيستا رةنطة ( 87)دةدةم ناردوومة بؤ هةر 
لة ماوةي يةك مانط رَينماييةكانتان لةبةر دةستة خؤتان ضاك دةكةن بةثَيي رَينماييةكان، ليذنةي 
تةفتيش دةنَيرين، خؤتان ضاك بكةن بةثَيي مواصةفات سةرضاو، نايكةن داتان دةخةين، خؤشحاَل دةمب 

م هةفتةيةوة ليذنةيةكمان دروست كردووة لة يان بة قةَلةمي خؤم ئيمزا بكةم دايان خبةم، لة(81)هةر 
شةريكة دةطةِرَيت ( 81)سةنديكاي ثزيشكان، سةنديكاي دةرمانسازسان لة وةزارةتي تةندروسس لةسةر هةر 

دةبَيت هةر هةموو ئةو شةريكانة كة مةوجودن  1/5كةشيتيان دةكات و تةقريرةكةي دةداتةوة بةخؤم، لة 
بكةن فؤرمَيكي تايبةتي هةية دةبَيت ثِري بكةنةوة، دةبَيت بةثَيي  ثةيوةندي بة كواَلس كؤنرتؤَلةوة

ستاندةرو مواصةفاتي جيهاني لةمةودوا كار بكةن، ئةوةي تواناي هةية لة كارةكة مبَينَيتةوة بةسةرضاو 
 .بةردةوام بَيت، ئةوةي تواناي نيية خوا حافيزي بَيت، هيضي تر نامةوَيت مؤَلةت بدرَيت، سوثاس

 :ئةجنومةن رؤكيسة بةِرَيز

 .كاك عومسان فةرموو
 :ثالندانان وةزيري/شواني عثمان بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

دؤالر  78تةنها يةك وةاَلم بؤ بةِرَيز كاك دكتؤر ناصح، سةبارةت بةوةي كة بؤ هةر هاوواَلتيةكي كوردستان 
( 383)ثَيي مةعةدةالت حيسابي بكةين تةرخان كراوة، من راستيةكةي ئةو رةقمة ثَيمواية ئةطةر بَيتو بة

مليار دينار ميزانيةي وةزارةتي تةندروستيية دابةشي ذمارةي دانيشتوان دةكرَيت ئينجا رؤذةكة 
دةردةضَينت، بةاَلم من يةك قسة بة بريي كؤمةَلَيك برادةران دةخةمةوة، بةتايبةتي لَيرة قسةكةي نازناز 

د، قسةكةي ليذنةي شارةواني كاك رةشاد بة بريتان خان كة لة رؤذي موناقةشةي بودجةمان دةكر
دةخةمةوة، قسةكةي كاك تةلعةت و كاك بةَلَين لة ليذنةي زراعة بريتان دةخةمةوة هةموو وةزارةتَيك 
داواي دةكات بودجةي زياتر بَيت، حةقَيكي تةبيعي خؤيةتي بةِرَيز وةزيري تةندروسس، يان وةزيري 

تة ئَيرة، وةزيري كارةبا طلةيي دةكات دةَلَيت ئةو بودجةيةي بؤ منتان داناوة بةلةدية، يان هةر وةزيرَيك دَي
كة زؤرترين بودجةية لة كوردستان بؤ ئةو دانراوة دةَلَيت بةشم ناكات، حةقي خؤيةتي، بةاَلم بودجة 
ي ذمارةية، ئةو ذمارةية بةثَيي سةكتةرةكة تؤ دابةشي دةكةيت و ئةولةويات دةدةيتة ئةوة، حةقي وةزير



 787 

تةندروستيية كة دةَلَيت بودجةكم كةمة، بةاَلم ذمارة دابةش كردن، ئةطةر بَيمة سةر ئةوة من ئةو بودجة 
زؤرة بؤ وةزارةتي تةربية دانراوة، خؤ راستة كارمةندةكةي مووضةي مةعلوم بَيت بة سةدو قصور هةزار 

بة بَيت، ماناي واية زؤرترين ثارةم دينار، هةمووتان ميالكاتةكةتان بيين كة دابةش كراوة، بةاَلم بةو حيسا
بؤ تةربيةو سةكتةري تةربية تةخسيس كردووة، يةعين ئةمة ئيش كردنةكةية، ئيش كردني ميزانية بةو 
شَيوةية دةكرَينت كة بةثَيي سةكتةر تؤ دَييت ضةند كارمةندي هةية، ضةند ثَيداويسس تري هةية، 

 .ة هةتةبودجةي بؤ دابةش دةكةيت بةثَيي ئةو ذمارانةي ك
سةبارةت بة دروست كردني بيناو ئةوة، بة تةئكيد من طلةييم نيية لةوةي ثَيش خؤم كَي لة وةزارةت 
بووةو كَيي لَي نةبووة، ضونكة وةزارةتَيك خؤت دروسس بكةيت، زؤر باشرت دروسس دةكةيت، بةاَلم 

دروست دةكةين، ضؤن كارمةند  برادةراني ثةرلةمان نازانن ئَيمةش موعانامتان ضية كاتَيك كة وةزارةتَيك
ثةيدا دةكةيت؟ ضؤن ميالكات وةردةطريت؟ ضؤن بودجة وةردةطريت؟ ضؤن ميزانيةت دةدرَيَس؟ ئةوة 

 .مةجالي ئةوة نيية لَيرة قسة بكةم، زؤر سوثاس بؤ هةموو اليةك
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .كاك حمةمةد رةئوف ض قسةت هةية؟ فةرموو
 :بازرطاني وةزيري/مدحم رؤوف حممد بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

هةندَيك تةوزيح بةكورتي، مةسةلةي ئةو خؤِراكانة كة بة تةن و بة نةوعيةت ئةو بةِرَيزة خوَينديةوة، 
لةوانةية ئةوة زؤرتر بَيت لة الي ئَيمة، كةمرت بَيت وةك لة الي جةنابت، ضونكة هةمووي لة الي ئَيمة 

جارَيك وةزارةتي بازرطاني عَيراقمان ئاطادار كردةوة بؤ تةعويزي ئةو خؤِراكة هةية، دواي ئةوةي ضةند 
خؤيان لَي كِر كرد، ساَلي ثار ناضار بووين و لة ميدياكان رامان طةياند لة مانشَيس جةريدةكان، دوايَي 
بة هةموومان نارد بؤ بةِرَيز دكتؤر بةرهةم وةكو سةرؤكي ليذنةي ئابووري عَيراق، نوسخةمشاندا 

ئةجنومةني وةزيراني ئَيرة، داوامان كرد كةوا وةزيري بازرطاني خؤي بَيت، نةهات، ومتان وةفدَيك بنَيرة 
دواي نؤ مانط موفاوةزات، ئينجا وةكيل وةزيرَيكي نارد لةطةَل دوو، سَي كةس كة دةسةاَلتيان نةبوو، وةكيل 

خؤِراكة حةقي ئةو خةَلكةية، يان ثارةكةي وةزيرةكةش كوردة، بؤية ناردي، جارَيكي تر لةوَي طومتان ئةو 
بنَيرن، يان خؤِراكةكة تةوزيع بكةن، تةبعةن بة شةفةهي، نةك بة نووسراو بؤ وةزارةتي بازرطاني، 
وةاَلميان ناردؤتةوة بؤ خؤراكةكان، كة ئَيمة تةعويزي ئةو خؤراكةتان بؤ دةكةين وةكو بةشةكاني تري 

مليؤن دؤالرة كاتَي لة الي ئَيمة بة رةقمي ئةو كاتة، ( 43)ينجا ئةو مليؤن دؤالر، ئ( 43)عَيراق بة بِري 
مليار دينار بوو لة جةريدةكان بة كيلؤ و بة تةن و بة نةوعيةت باَلومان ( 73)نةك هي ئَيستا بايي 

مليؤنة تاكو ئَيستا نةهاتووة، ئةو حةوت رؤذة ميدياكان ثَيوة مةشغولن، هةندَيكيان بة ( 43)كردةوة، ئةو 
مانط بوو تةبعةن لةو ماوةية نيوةي خؤراكي ئةوةي ( 12)ةَلةت باَلوي دةكةنةوة، سلَيماني لةو ماوةية غ

وةرنةطرياوة بةر سلَيماني كةوتبوو، سَي جار لةطةَل بةغدا قسةمان كردووة، بؤ لةطةَل سلَيماني وا دةكةن، 
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مي وةزارةتي بازرطاني ئةوةية دةَلَيت سةبةب ضية؟ ئَيمة تَيناطةين، بؤ دهؤك و هةولَير وةزعي باشرتة، وةاَل
رَيطةي سلَيماني خراثةو ئةمنيةتي تةواو نيية، بةِراسس بيانوو بوو، ئةسَل و ئةساسي نةبوو، ئَيستا ئَيمة 
ضاوةِرَيني ئةو ثارةية بَيتة بانكي هةرَيم بة ميكانيزمَيكي طوجناو دابةشي بكةين، سلَيماني لةبةر ئةوةي 

دؤالرة، دهؤكيش ( 15)دؤالرة بؤ هةر كةسَيك ئةطةر بيدةن، ئَيرةش ( 38)ةكةوَيت نيوةي ثارةكةي بةر د
دؤالرة بؤ هةر كةسَيك، مةسةلةي غةرامة كة زيادي بكةن، ئَيمةش ديراسةتي ئةوة دةكةين بزانني تا ( 11)

ة تايبةتانة كوَي ئةو غةرامةية، من سَي جار ثَيشنياري زياد كردني غةرامةم كردووة، تاكو ئَيستا لةو ليذن
موافةقة نةكراوة، قانوني تةنزميي تيجارة، ئَيوة بِرياري لةسةر بدةن، يان كؤنةكة، يان نوَييةكة هةموار 
بكةن، ئَيمة جَي بةجَيي دةكةين، مةسةلةي موساتةحة ئةوة دةكرَيت دوايي لةطةَل ليذنةي قانوني، ئةوة 

رة كراوة بة موساتةحة ثَيش كابينةي ثَينج، كؤن مةسةلةيةكي زؤر تايبةتة ئةو دوو شوَينةي تر نييانة، ئَي
كراوة، هةر دوو قانونةكة وةك جةنابت ئاطاداري ئَيمة ئامادةين، ثةرلةمان بِريار بدات، هةفتةي ئايندة، دة 
رؤذي تر خوَيندنةوةي بؤ بكرَيت و بِرياري بؤ بدرَيت، ئَيمة هيض كَيشةيةكمان نيية با ئةويرت دوابكةوَيت، 

كاني ئةسواقي مةركةزي ثرسيار كرا لةكوَيني؟ ئةو دووانة هةر نيانة، ئةويرتيش كة زيادة وةكو فةرمانبةرة
ئةو هةموو فةرمانبةرة زيادةي كة لة حكومةتي هةرَيمدا هةية دانيشتوون و مةعاشي خؤيان وةردةطرن بَي 

بؤ رةقابةي تيجاري، ئيش، هةندَيكيان دةوام دةكةن و هةندَيكيشيان نايكةن، ئامادةش نني نةقل بكرَين 
نةخَير ئامادة نني، بةنيسبةت فايلة ضؤَلةكان هةر شةريكةيةك دةرمان بَيت، يان غةيري ئةوانة، ئَيمة 
موتابةعةي هةموو فايلةكان دةكةين، يةك بة يةك بة دواي فايلةكاندا دةِرؤين، وةقت دياري دةكرَيت بؤ 

َيت، ئةوة تةعويزي خؤراكيش ثرسيار كرا ئةوة ئةو فايلة ضؤاَلنة، ئةطينا ئيجرائاتي لةطةَلدا دةكر
 .وةاَلمةكةيةتي، سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

زؤر سوثاس، وابزامن قسةي زؤرمان كردو دانيشتنَيكي زؤر طرنط بوو، ئَيستا زياتر دةتوانني لةو بواردا بة 
 كردني ضؤنيةتي روو بةِروو مةعلوماتةوة قسةي لةسةر بكةين، بة مةعلوماتةوة بةرنامة دابنَيني بؤ ضاكرت

بوونةوةي ئةو دياردة نامؤيانة، ناَلَيم نامؤية، ضونكة واي لَيهاتووة رؤذانةية لة سةرتانسةري عَيراق و 
كوردستانيشدا هةية، ئَيمة ثشتطريي لة هةموو هةنطاوةكاني حكومةت دةكةين بؤ ئةو ثالنانةي كة 

بؤ رووبةِروو بوونةوةي هةموو ئةو دياردة نابةجَييانة، كة دايانناوة، ئةو هةنطاوانةي كة ئةجناميان داوة 
 :زةرةري هاوواَلتيانة، من تةبعةن دةمةوَيت هةم لة قسةكاني ئَيوةي بةِرَيزدا هاتووة دووثاتي بكةمةوة

ئةو ثَيشنيارانةي كة باس كران لة راثؤرتي ليذنةي تةندروستيدا هاتبوو، تةبعةن دةكرَيتة / يةكةم
وةي طوَي بيسس هةموو وةزيرةكان بووين، ئةوةي كة ثَيويستة بكرَيتة تةوصيات تةوصيات، ثاش ئة

رةضاوي بكةين، ئةوة هةر كةسَيك ثَيشنيارَيكي هةبَيت ئاراستةي ليذنةي تةندروسس بكاتن ثَيش ئةوةي 
وة راثؤرتةكةي بنَيرَينت، بؤ ئةوةي لةبةرضاوي بطرَينت و ئةو خاَلةي كة ثَيويستة لَيرة قسةتان كردو

بيخاتة ناو راثؤرتةكةي، مةسةلةيةكي تر هةية كة دةبَيت قسةي لةسةر بكةين زؤر باس كرا، ئةويش 
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مةسةلةي زؤر مةعامةلة كردن لةطةَل ئةوانةي كة سةرثَيضي دةكةن، موخالةفة دةكةن بةثَيي ياسا، 
كة موعامةلةيان  هةمووتان دةزانن تةبعةن من لَيرة طوَيم لة زؤر ئةندامان بوو، لة وةزيرةكانيش بوو

لةطةَل ئةوانةي سةرثَيضي دةكةن تةنيا بة غةرامةية، راستة ثَيويست دةكاتن ياسايةك دةربضَينت، بةاَلم كاك 
فرسةتيش بؤي نووسيوم و كاك شَيروانيش ئاماذةي ثَي كرد ياسا هةية، دةتوانني جَي بةجَيي بكةين، 

ن هةرضي ياسايةك ثَيشي كؤتايي مانطي دةي ياسايةكي زؤر تونديش هةية، ئَيمة لة هةرَيمي كوردستا
دةرضوو بَيت لة اليةن حكومةتةوة، لَيرةدا جَي بةجَي دةكرَيت، ئةطةر ئيلغا نةكرا بَيت، يان هةموار  1221

نةكرا بَيتةوة، ئةو تارخيةش بؤضي دةَلَيم، لةو تارخيةدا حكومةتي لةناوضوو ئيداراتي سةحب كرد، لةو 
بوو نازامن، ئةو ياسايةش هةية زؤريش توندة، من  84بوو، يان  83يان  تارخيةدا مانطي ئؤكتؤبةري

مةتةئكيدم ئَيستا ياساييةك دةربكةين لَيرة قةت مومكني نيية سزايةكاني بطاتة ئةوة، ضونكة رةخنةيةكي 
زؤريش طريا عقوبةي ئيعدامي تَيداية، رةنطة موعارةزةيةكي زؤري تَيدا بَيت كة نابَيت عقوبةي ئيعدامي 

َيدا بَينت، ئةو جؤرة هينةو ئةوانةي ئَيستا مةمجوعةيةك تاجري كة ئيعدام كران، دةريانكردووة لة ت
مةحكةمة لةبةر ئةوةي بنةمايةكي نةبووة ئةو ئيعدام كردنة، هةم لة قانوني عقوبات، هةم لة قانوني 

يري تةندروسس باسي جةزائي ئةو مةوزوعاتانة باس دةكرَيت، ئَيمة ثشتطريي لةو داواية دةكةين كة وةز
كرد بودجةكةيان كةمة، لة موناقةشةي بودجةدا ليذنةي تةندروسس و زؤربةي ئةنداماني ليذنةي 
تةندروسس باسيان لةوة كرد، كة دةبَيت بودجةي تةرخان كراو بؤ وةزارةت زياد بكرَيت، كة مةجال نةبوو 

ةوة بكةين، يةك لة وةزارةتةكان كة بودجةي تةكميلي كة دانراوة بؤ ئةو بوارانة، طومتان رةضاوي ئ
ثَيويستة ثارةيةكي زياتري بؤ تةرخان بكرَيت وةزارةتي تةندروستيية، ئومَيد دةكةين كة حكومةتي هةرَيم 
بة بايةخةوة ئةو تةوصيةية وةربطرَينت، بةثَيي ئيمكان و ثَيويست جَي بةجَيي بكات، ثَيمواية دةبَيت 

س و ليذنةي دارايي بة دواي ئةو كؤبوونةوةيةدا بضنةوة، ئةو ليذنةكان بةتايبةتي ليذنةي تةندروس
كارانةي كة ئةجناميان داوة ثَيشرت بةردةوام بن لة ئةجنامداني، بةتايبةتي لةطةَل ثارَيزطاري شارةكان، 
ليذنةي بازرطاني، ثارَيزطاي شارةكان، بازاِر، ثَيويسس كرد بةثَيي ثَيويست ثارَيزطاري شارةكان دةعوةت 

ن بؤ ليذنةكاني ئَيرة بؤ موناقةشة كردني ضؤنيةتي ضارةسةر كردني رووداوةكان و ضاك كردني بكرَي
وةزعةكان، ئةطةر ثَيويسس كرد جةنابي وةزيري ثةيوةنديداريش لةطةَلياندا بةشدار بَيت، ئةوة باشرتة، ئةو 

ؤتةوة، ئةو ليذنانةي كة قسانة تةبعةن لةبةر رؤشنايي قسةي جةنابي وةزيرو قسةي ئَيوةية، بؤية كؤم كرد
دةضن رةقابةي بازاِر دةكةن، ثَيويستة لةسةريان لة جَيطايةكدا موخالةفةيان ديت ئيكتييتا بةوة نةكةن 
تةنيا موخالةفةكةي الببةن، ثَيويستة زةبتَيك هةبَينت بة موخالةفةكةو بدرَيت بة دادوةري طشس، يان 

بؤ ئةوةي بةثَيي قانون سزا بدرَيت، هةر ئةوةندة نةبَينت  بدرَيت بة حاكمي تةحقيق، دادوةري لَيكؤَلينةوة،
لة سةرثَيضيةكة، يةعين داواكاري طشس بؤضي دانراوة، قانوني بؤ دةرضووةو دةسةاَلتي ثَي دراوة، يةك لة 
مةسةلةكان رووبةِروو بوونةوةي ئةو دياردانةية كة لةاليةن حكومةتةوة، لة اليةن ثؤليسةوة، لة اليةن 

ة ئاراستةيان دةكرَيت، داواي بة دواداضوونيان لَي دةكرَيت، هةموو ئةو دةعوا جةزائيانةي كة لة ليذنةكانةو
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وةزارةتةكاندا هةية، ثَيويستة جووالنةوةي لَي بكرَيت بةتايبةتي بازرطاني بة دةرمان دةكةن، كة موخالييتي 
بؤ ئةوةي ئةو مةوادانةي بة  قانونة، ثَيويستة هةموو دامودةزطاكان هاوكاري وةزارةتي بازرطاني بكةن،

قاضاغ دَينة كوردستان زياتر موتابةعة بكرَين، من ثَيمواية زياتر ئةو دةرمان و خواردنانةي كة سةرثَيضي 
اليةنة تةندروستيةكان بة قاضاغةوة دَينة كوردستان، اليةنَيكي تر كة زؤر باس كرا مةسةلةي ئةو 

كة لة بةغداوة دَيت، ئةو سةكتةرانةي لة بودجةي ئَيمة خؤِراكةي كة لة بةغداوة دَيت، ئةو دةرمانةي 
ثارةكة دةبِرَيت، بةِراسس ئةوة ثَيويسس بة ديراسةتَيك هةية، ضونكة ئةوة ثارةكة بامسان كردووة، 
وةزارةتي دارايي و ئابووري، وةزارةتي تةندروسس، وةزارةتي بازرطاني حةقة ديراسةتَيك بكةن بة يةكةوة 

وة، من ثَيموا نيية بةغدا ئيعتريازي هةبَيت، قسةمان لةسةر كردووة، من وام بيستووة لة هةموو روويةكة
ئةطةر غةَلةمت بؤم ضاكي بكةنةوة، طوتوويانة ئةطةر ناتانةوَيت دةتوانني ئَيمة بيخةينة سةر ميزانيةتان 

كة ئَيمة خؤمان ئةطةر خؤتان بيكِرن، بةاَلم لَيرةدا وةزارةتي دارايي و ئابووري ثَيي وا بووة ئةو ثارةيةي 
خؤِراكمان كِري بؤ منوونة رةنطة زياتري تَي بضَينت، رةنطة ئةو قودرةتةمشان نةبَيت بتوانني ئةو هةموو 
خؤراكة بةو بِرة ثارةيةي كة لة بةغدا هني دةكاتن، ضونكة دةعمَيكي لةوَيوة هةية، ئةو كواَلتيةي كة 

ت، ئةطةر بَيتو ئةو سَي وةزارةتة، يان حكومةت دةتوانَينت دةمانةوَيت، ئينجا تةبعةن ئةوة ديراسةتي دةوَي
زةخت لةسةر ئةوة بكاتن، كة ئةو ثارةية لة بودجةي هةرَيم نةبِرَينت و خبرَيتة سةر مةسئووليةتي 

، بةَلَي رَينمايي خؤيان نيخؤمان، تةبعةن ئاماذة بة ثرسيارَيك نةكرا بوو دةَلَينت صيدليةكان ئايا قانون
ي صيدلية موتابةعةيان دةكات، وةزارةتي تةندروسس موتابةعةيان دةكات، هةر صيدليةك بة هةية، نةقابة

قانون نةبَيت، بة ئيجازة نةبَيت، بة كةييتي خؤي ناتوانَينت، جطة لةوةش دائيمةن كؤنرتؤليان لةسةردا 
نماييةكاني هةية، بؤ ئةوةي بزانن ئةو دةرمان و شتانة بةثَيي رَينماييةكاني وةزارةتة، بةثَيي رَي

تةندروستيية، يان نا، وشيار كردني خةَلك مةسئووليةتَيكي اليةنية، هةميشة ئاماذةمان ثَي كردووة، خةَلك 
دةبَيت وشياري هةبَينت بؤ تةندروسس خؤي، بةرامبةر تةندروسس خؤي، بةرامبةر جَي بةجَي كردني 

هةَلبستني و هةموو اليةكمان هاوكاري ياسا، بةرامبةر كؤمةَلطا، ئةمةش دةبَيت هةموو اليةكمان ثَيي 
حكومةت بني لة جَي بةجَي كردني بةرنامةكةيان، بؤ رووبةِروو بوونةوةي هةموو دياردة نامؤيةكان، 
هةموو دياردة خراثةكان، كؤمةَلطاكةمان رزطار بكةين لة دياردةي طةندةَلي، لة دياردةي دةرماني ئَيكسثايةر، 

و، بؤ ئةوةي ثَيكةوة بتوانني خزمةتي هاوواَلتيان بكةين كة هةدةيف لة دياردةي خؤراكي وةقت بةسةرضو
كؤتايي هةموو اليةكمانة، ثةرلةمان، حكومةت، دادوةري، ميديا، هاوواَلتي، هةر هاوواَلتيةك هةسس 
لَيثرسراوةتي هةبَينت، دةبَيت هةست بةوة بكاتن هاوكاري ئةو بةرنامةية بَيت كة لة ثَيناوي هاوواَلتيانة، 

ثَيمواية ئةوةندة بوو، داوا لة ليذنةي قانوني و ليذنةي تةندروسس هةرضي ثَيويست بَيت ئةوةي ئةو  من
ياساية لةطةَل وةزارةتي تةندروسس و ثالندانان دابنيشن، بؤ ئةوةي ئةطةر ثَيويست بكاتن ياساييةكي 

ة لةوةي بطةِرَيينةوة تايبةت دةربَينت، ثرؤذةيةك تةقديم بكةن رووي داواكارييةكة ئةوة بوو، رةنط
ثرؤذةيةك تةقديم بكةن حاَلةتي تايبةمتةندي خؤي كوردستاني تَيدا بَينت، سزاي تَيدا بَينت بؤ ئةوانةي 
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سةرثَيضي دةكةن بةثَيي رَينماييةكان ناجوولَينةوة، زؤر سوثاستان دةكةم، سوثاسي هةموو وةزيرة 
َلة دةهَينني، خاَلي دواييمان ماوة لة بةرنامةي كار بةِرَيزةكان دةكةم كة هاتوون، ئَيستاش كؤتايي بةو خا

ئةويش كورتة، دةبَيت وةزيري تةندروسيتمان لةطةَل بَيت، ئةطةر جةنابي وةزيرةكاني تريش لةطةَلمان 
دادةنيشن هةر مةمنوونني، زؤرمان ثَي ناضَينت، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة تةنيشت وةزيري 

موناقةشة كردني خاَلي دوايي بةرنامةي كارمان كة بريتية لة خستنةِروو و طيتتوطؤ تةندروسس دانيشن بؤ 
ياساي بةرةنطار بوونةوةي  8004ي ساَلي (31)كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة 

 .عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة -جطةرة كَيشان لة هةرَيمي كوردستان
 31/5ديارة ئةو ياسايةمان دةركرد، ياسايةكة لة اليةن سةرؤكي هةرَيمةوة ئيمزا كراوة، يةعين واتا لة 

دياري كراوة دةبَيت جَي بةجَي بكرَيت، ئَيستا حكومةتي هةرَيم ثرؤذةيةكي ناردووة بؤ هةموار كردني ئةو 
تؤمارمان كرد بوو، دةبَيت ئةو وشيار  ياساية، خاَلَيكيان دياري كردووة، كة دةَلَيت ئَيمة لة ياسايةكةدا

كردنةوةية كة لة اليةن جطةرة خةتةرة بؤ تةندروسس ئينسان، دةبَيت بة زماني كوردي و عةرةبي 
بنووسرَينت، داوايان كرد بوو لة ثرؤذةكةيان، كة ئةو ترساندنة تةندروستيية وةكو لة دةستووري عَيراقدا 

بة يةكَيك لة زمانةكاني كوردي و ( باحدى لغتني)ت عةمةليرت هاتووة، دةَلَيت بةو شَيوةية بنووسرَي
عةرةبي، مةقصةدي ئةوةية كوردي و عةرةبي، ئينجا ئَيمة با بزانني ليذنةي ياسايي رةئييان ضية، ضونكة 
ئَيمة ئاراستةي ئةوامنان كرد، لةطةَل ليذنةي تةندروسس ئاراستةي ئَيوةمشان كرد، ثاش ئةوةي كة رةئي 

 .يي ئينجا دةخيةينة موناقةشةوة، فةرمووليذنةي ياسا
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .رةئي ليذنةي ياسايي
بِرطةكة وةك خؤي مبَينَيتةوة، لةبةرضي؟ ليذنةكة وا دةبينَيت ئةطةر ثرؤذة ياسايةكة وةك خؤي 

ت ناردوويةتي ئاطادار كردنةوةي زياني جطةرة مبَينَيتةوة، ئةوة بةكار هَيناني زماني كوردي ئةوةي حكومة
ثشتطوَي دةخرَيت، يةعين زماني كوردي ثشتطوَي دةخرَيت، تةنيا زماني عةرةبي بةكار دَيت، ئةطةر ئةو 
مةجالة بدرَينت، ئَيمة ثَيمان باشة شتةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، بةاَلم ثَيشنيارَيكمان هةية لة جياتي 

لة ماددةي ثَينجةم لةم ياسايةدا دوا خبرَيت  8/َي بةجَي كردني بِرطةي يةكةمماددةي يةكةمي ثرؤذةكة ج
تَيثةر نةكات بةتايبةتي، ضونكة ئةو كؤمثانيايانةي كة طرَيبةسس جطةرة  31/18/8002بؤ ماوةيةك لة 

 .تا كؤتايي هاتين ئةم بِريارة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

و بِرطةية ئيلغا بكةن كة دةَلَيت بة هةردوو زمان بنووسرَيت، كةواتة ئَيستا ثرؤذةي حكومةت دةَلَيت ئة
دةبَيت بنووسرَيت بة يةكَيك لة زمانة رةمسيةكاني مجهوريةتي عَيراقي فيدراَل بةثَيي رَينماييةكاني 
رَيكخراوي تةندروسس جيهاني، ئةوة موقتةرةحي حكومةتة، ليذنةي ياسايي دةَلَيت نةخَير، ئةو بِرطةية 
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ضونكة ثَيويستةو لة دةستووردا هاتووة، زماني كوردي و عةرةبي هةردووكيان رةمسني، ئَيمة  نةطؤِرَيت،
دةبَيت لة واَلتي خؤماندا ئةوة تةسوير بكةين، بةاَلم وةكو ئاطادارم ئةو قسانة دةكةم، وةكو ديراسةمتان 

زيرة بة كورديش دا لة مةصدةرةكةي ئةو تةح31/5كردووة، رةنطة زؤر شةريكات هةية فريا نةكةون لة 
دا ئةو شةرتة تةتبيق 31/5بنووسن، وةخس دةوَيت بؤية ئيقترياحيان كردووة كة نةطؤِرَينت، بةاَلم لة 

نةبَيت لةسةريان، بةَلكو لة كؤتايي ساَلةوة ئةو شةرتة جَي بةجَي بكرَيت، واتا لة كؤتايي ساَلةوة موحاسةبة 
َيش ئةوةي رةئي وةزيري تةندروسس داوا بكةم ئةو بكرَين بة زماني كوردي و عةرةبي، شتَيكي تريش ث

رةئي بداتن، ئةويش ئةوةية تةبعةن دةَلَي نازامن لة ياسايةكة دةكرَيت ئةوة روون بكةنةوة، ئةو تةحزيرة 
بؤ ئةو جطةرةية نيية كة بة ترانزَيت دَيتة كوردستان، يةعين جطةرةيةك ئةطةر لَيرةدا دةضَيتة خةليج 

ثةر نةبَينت ئةو شةرتة لةسةر ئةو جطةرةية تةتبيق دةبَينت كة دَيتة كوردستان، ئةوةش ترانزَيتة، ئةوة تَي
با لة المان روون بَيت، داوا لة وةزيري تةندروستيش دةكةم رةئي خؤي لةسةر ئةو ثرؤذةيةو رةئي لةسةر 

 .راثؤرتي ليذنةي ياسايي بدات، فةرموو
 :تةندروسس وةزيري /عثمان زريان.د بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي زبةِرَي

بةِراسس من ثشتيواني لة ثَيشنياري ليذنةي ياسا دةكةم، ضونكة بةداخةوة جيلي نوَيي ميللةتي ئَيمة 
زؤربةي زؤري عةرةبي ناخوَينَيتةوةو قسةشي ثَي ناكات و بة نةقصَيكي طةورةي دةزامن، بةاَلم ئةوة 

ني كوردي ثَيويستة هةم وةكو كةلتوري خؤمان، واقيعَيكة، واقيعَيكي ناخؤشة، لةبةر ئةوة بووني بة زما
ئةطةر ئيسثات بكةن ثاكةتَيك بَيتة ذوورةوة تةنها بؤ ئيسترياد، بؤ رةت بوون بَيت، ترانزَيت بَيت لة 
 .هةرَيمي كوردستان، ئةو كات دةتوانني بَلَيني بةس بة عةرةبي بَيت، يان بة عةرةبي و كوردي بَيت، سوثاس

 :ةنئةجنوم سةرؤكي بةِرَيز

زؤر سوثاس، ئَيستا موقتةرةحةكةي ليذنةي ياسايي حكومةتيش تةئيدي كرد، يةعين ئيختيالفَيكمان نةما، 
كةس هةية لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي ياسايي نةبَيت، كة ثشتطريي كرا لة اليةن ئةوة، بؤ ئةوةي وةخت 

ِرَيت بة هةردوو زمان بَيت، نةكوذين هةمووتان دةزامن ض دةَلَين، يةعين موقتةرةحةكة ئةوةية كة نةطؤ
كةس خياليف لةسةر ئةوة  31/18عةمةلي نيية، ماوةكة دواخبرَيت بؤ  31/5تةنيا ئةوةندةية ماوةكة لة 

هةية، باشة دةخيةمة دةنطدانةوة، موقتةرةحي ليذنةي ياسايي كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، تةتبيق دةبَيت سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة

ئَيمة لةطةَل بازرطانةكان دانيشتووين ئةو ياساية كة دةرضووة، جطة لةوةي لة زؤر شوَيندا قةدةغةي دةكاتن 
كة ثَيويستة، واي كردووة ئةو بازرطانانة بةدواي كؤمثانيا ئةسَليةكان بِرؤن، ضونكة ئةو شتانةو 

داوامان كردووة، هةمووي لةبةر ئةوة خؤيان هاتوون و داوايان كرد طوتيان بؤ ئةوةي جَي  مواصةفاتانةي كة
بةجَيي بكةين، ئَيمة ئَيستاكة ناتوانني داوامان كردووة لة شةريكاتي ئةسَلي وةختمان بدرَيَس، زؤر 

 .سوثاستان دةكةم، بةَلَي كاك كةريم فةرموو
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 :عبداهلل حبري كريم بةِرَيز
 .ئةجنومةن كيسةرؤ بةِرَيز

 .جارَي ديار نةبوو بة كؤي دةنط بوو، يان بة زؤرينةي دةنط بوو، لةطةَل رَيزمدا
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .تةنيا كاك بارزان موخاليف بوو
 :عبداهلل حبري كريم بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ةجَيي دةكرَيت، ضونكة ئةوة ياساية، بة ماددةكاني تريش دةبَيت خبرَيتة دةنطدان، ئةوةي كة دةَلَيت جَي ب
 .ياسا
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

هَيشتا ماويةتي، ئَيمة بةس طومتان موقتةرةحةكة وةكو صيغةكةمان دانا، ئةوي تريش لةطةَل هؤكاري 
 .دةرهَينانيةكةش دةخيةينة دةنطدانةوة، ثةلةي مةكة، بةَلَي ثةخشان خان فةرموو

 :ةنطةنةز عبداهلل ثةخشان بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
يةكَيك لة بِرطةكاني ياسايةكة ئةوة بوو كة جَيطة بؤ جطةرةكَيشةكان بكرَيت، بؤية خراية ئةو وةختة، 

 .ئةوة كراوة، ئَيستا لة ثةرلةماندا جَيطةي نيية، سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ةنطاوةكان نيية، بةاَلم ئَيمة داوا دةكةين لة ئةو دانيشتنة بؤ لَيثرسينةوة نيية، بؤ بةدواداضووني ه
وةزارةتي تةندروسس، هةموو وةزارةتةكان، ئَيوةش بةدواي دابِرؤن و  31/5بةيانيةوة لةو ماوةيةي ماوة تا 

ئاشناي تةواو و مةعلوماتي تةواو بؤ خةَلكةكة روون بكةنةوة، رَينماييةكاني تةندروسس باَلو بكرَينةوة لة 
ة تةلةفزيؤن و لة راديؤيةكان، بدرَيتة رَيستؤرانتةكان، بدرَيتة هةموو دةوائريي فةرمي لة ميديايةكان و ل

ي مانطةوة جَي بةجَي دةكرَيت، ثَيش هةموو كةس دةبَيت لةو ثةرلةمانة جَي بةجَي بكرَيت، ئينجا 31
 .جطةرةكَيشاني ئةنداماني ثةرلةمان وريا بن، بةَلَي كاك غةفور فةرموو

 :مةمخوري سعيد اهرط غيتور بةِرَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

لةبةر ئةوةي ئةوة تةسجيل دةكرَينت ئةو دانيشتنة، لة ثرؤتؤكؤلةكانيش دةمَينَيتةوة، حةقة صيغةكة بةو 
شَيوةية بَينت كة بة زؤرينةي دةنط ئةو هةموار كردنة رةت كرايةوة، نةك ثةسند كرا، ضونكة ثَيشنياري 

 .كردنة رةت دةكاتةوة، لةطةَل رَيزمدا ليذنةي قانوني ئةو هةموار
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
عةمةليةن عةيين شت دةكاتن، لةبةر ئةوةي رةئي ليذنةي قانوني موخالييتي ئةو داواية بوو، حكومةتيش 
تةئيدي ليذنةي قانوني كرد كة خستمانة دةنطدانةوة موقتةرةحي ليذنةي قانوني، ماناي واية 

تي قةبول نةكرد، موقتةرةحي ليذنةي قانوني قبول كرا يةك كةس دذي بوو، موقتةرةحةكةي حكومة
 .ئينجا بِرطةكاني تري قانونةكة خبوَينةوة تكاية

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 :ليذنةي ياسايي بة ثَيويسس دةزانَي كةوا هةموار كردنةكة بةم جؤرة بَيت

).......( لة ماددةي ثَينجةم لة ياساي ذمارة 8/ةجَي كردني بِرطةي يةكةمجَي ب: ماددةي يةكةم
 .31/18/8002دوا خبرَيت تا كؤتايي  31/18/8004

 .لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان ثَيويستة ئةم ياساية جَي بةجَي بكات: ماددةي دووةم
رؤذي دةرضوونيةوة لة رؤذنامةي رةمسي وةقائيعي ئةم ياساية جَي بةجَي دةكرَيت لة : ماددةي سَييةم

 .كوردستان باَلو دةكرَيتةوة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

 .ماددةي يةكةم ئَيمة دةنطمان بؤدا، ماددةي دووةم خبوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 .ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان ثَيويستة ئةم ياساية جَي بةجَي بكات لةسةر: ماددةي دووةم

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر

 :جامباز سعيد دحمم طارق بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
ئةم ياساية جَي بةجَي دةكرَيت لة رؤذي دةرضوونيةوة لة رؤذنامةي رةمسي وةقائيعي : ماددةي سَييةم

 .كوردستان باَلو دةكرَيتةوة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية د
 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا
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 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز
 هؤي داناني ئةم ياساية

بؤ ئةوةي ماوة بة داناني تووتن و بةروبوومةكان بدةين، بؤ جَي بةجَي كردني بِرطةي يةكةم لة ماددةي 
بؤ تايبةمتةندي لكاندن و جَيطري كردني زانياري داواكراو بؤ  8004 ي ساَلي31ثَينجةم لة ياساي ذمارة 

 .هاوةردةكانيان، بؤية ئةم ياساية دانرا
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةِرَيز

ياسايةكةو هؤكارةكاني هةموو ثَيكةوة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ياساكةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
س بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس

دةبَيت ( 11)كؤبوونةوةي داهاتوومان رؤذي دوو شةممة بةرنامةي كاريشتان ثَي دةطات سةعات 
 .دانيشتنةكةمان، زؤر سوثاس

 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  نيشتمانيي       ةرؤكي ئةجنومةنيجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت  

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
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 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\22كةوتي رَي دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/5/1002 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   12/5/8002رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , تي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة سةرؤكايةكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)طـة  بةثَيي حوكمةكاني بِر

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 دا 12/5/8002ي ثَيشنيوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي   (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (12)
 :ةم شَيوةية بَيتب

خستنةِروو وطيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي سزاداني خراث بةكارهَيناني ئامَيرةكاني راطةياندن كة  -1
 .لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابينكردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتوان لة  -8
 .عَيراق كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة –َيمي كوردستان هةر

ي ساَلي (24)خستنةِروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -3
 .كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة, ي هةمواركراو 1242

ي 8004ي ساَلي (85)وطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة خستنةِروو وطيتت -7
عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش  –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 .كراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ان دةست ثَى دةكةين بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كار، دانيشتنى ذمارة دانيشتنةكةم، بةناوى طةىل كوردستان

دةقيقة، بةرنامةى كار لةم خاآلنة ثَيك  11,18، كاتذمَير  12/5/8002ى خوىل يةكةم، رَيكةوتى  12
 :دَيت

ـ خستنةروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساي خراث بةكارهَينانى ئامَيرةكانى راطةياندن كة لة اليةن  1
 .ى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةذمارة
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ـ خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى دابني كردنى خانووى نيشتةجَى بوون بؤ دانيشتوان لة هةرَيمى  8
كوردستانى عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، ئةو خاَلة نووسراوة 

 .ةآلم خوَيندنةوةى يةكةميةتى، بة غةَلةت ضاثكراوةخستنة روو و طيتتوطؤ كردن، ب
ى ساَلى  24ـ خستنة روو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى ياساى كرَيى خانووبةرة ذمارة  3

 .ى هةمواركراو كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1242
ى  8004ى ساَلى  85نى يةكةمى ياساى ذمارة ـ خستنة روو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى هةمواركرد 7

 .ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دابنيشن، ليذنةى شارةوانى و ناوخؤ فةرموون، ئةطةر 

ة شوَينى خؤتان، ثَيش ئةوةى دةست بة خاَلى يةكةمى بةرنامةى كار بكةين، بؤ راثؤرتتان هةية دانيشن ل
يةكةم هةَلبذاردنى ثةرلةمان بوو بةو شَيوةيةى كة  12/5/1228كة لة  12/5وةبريهَينانةوةيةك ئةمِرؤ 

هةموومان لةبريمانة ئةم ِرؤذة، كة ِرؤذى جةذن بوو بؤ هةموو طةىل كوردستان، ئاواتَيكى مَيذوويي 
ةلةكةمان بوو كة هاتةدى، لةو ِرؤذةوة رَيبازى دامةزراندنى فيدراَليةت لة هةرَيمى كوردستان دا كة بوو بة ط

، ئةو هةَلبذاردنةى كة سةرتاسةرى كوردستان بة ذن و ثياوةوة و ئةوانةى تةمةنيان 10بريارَيك لة مانطى 
ى خةَلك % 100وو، دةتوانني بَلَيني كة ساَل زياتر بوو بةشداريان كرد، ئةمةش شتَيكى بَى وَينة ب 12لة 

بةشدار بوون لةم هةَلبذاردنة كة لة ناو هيض ميللةتَيك دا بةو شَيوةية نةبووة، ئةوةش هةمووى تينوويةتى 
خةَلك  بوو بؤ دميوكراتيةت، بة رةزامةندى و ئريادةى خؤيان بةشداريان تَييدا كرد، ئَيستا ثاش ئةو هةموو 

ين كة ثةرلةمان توانيويةتى تا حةدَيكى زؤر بة ئةركةكانى خؤى هةَلبستَيت وةكو ساَلة شانازى بةوة دةكة
نوَينةرى خةَلك، هةم لة دةرهَينانى ياساى ثَيويست و دةركردني بِريارى ثَيويست بؤ طوجناندنى ذيانى 
كؤمةآليةتى  و سياسى لةناو كوردستان دا، بؤ ِرَيطا خؤش كردن بؤ ضةسثاندنى دةسةآلتى ياسا و 

امةزرادنى كؤمةَلطايةكى مةدةنى كة دةبَيت هةموو اليةكمان خةباتى زياتر و ماندووبوونى زياترى بؤ د
بكةين، هةموو حيزب و اليةنة سياسيةكان هاوكار بني بؤ نةهَيشتنى هةموو كةم و كوِريةكان و طةيشنت 

كؤتايى / 7/5ةثَيشة، رَيكةوتى بةو كؤمةَلطايةى كة ئاماجنى هةموومانة، ساَلَيكى تر هةَلبذاردنَيكى ترمان ل
بة كارى ئةم خولةش دَيت، انشااللة هةموو ثَيداويستيةكان ئةجنام دةدةين، بؤ هةَلبذاردنى تازة، ثَيش 
هةموو شتَيك هةمواركردنى ناوخؤمان، دواتريش سيستةمى هةَلبذاردن ثَيداضوونةوةى بؤ دةكةين لةبةر 

اردن لة عرياق دا، ئةطةر ض تايبةمتةنديةكيش ثَيويست بوو ٍرؤشنايى هةماهةنطى كردن لة سيستةمى هةَلبذ
بَيت ئةوا خؤمان لة كوردستان دا هةموارى دةكةين، ئومَيد دةكةين قؤناغَيكى زياترو باشرت بضينة ثَيشةوة 
بؤ بآلوكردنةوةى رؤشنبرييةكى تةواو لةسةر هةَلبذاردن، بؤ ئةوةى خةَلك بزانَيت هةَلبذاردن ضؤن 

مامةَلةى لةطةَل دةكرَيت، هةروةها ضؤن ئةجنامةكةى قةبوَل دةكرَيت، ئةمةش هةمووى دةكرَيت و ضؤن 
بةوة دةبَيت كة كؤمةَلطاكةمان بةرةو ثَيشةوة بضَيت، ضةند كؤمةَلطاى مةدةنى دامبةزرَينني ئةوةندة 

زة دا هةَلبذاردن ئاسان دةبَيت، زياتر دميوكراسيةت ثةيِرةو دةكرَيت، ئومَيد دةكةم لةو يادة ثريؤ
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خةَلكةكةمان زياتر ثابةند بن بة ياسا ، ئَيمةش زياتر لة خزمةتى خةَلك دابني تا دةطةينة ئاواتةكامنان، 
 .زؤر سوثاس

لة بةرنامةى كار كة لة خاَلى دووةم باسم كرد كة خوَيندنةوةى يةكةميةتى، دةمةوَيت بيخةمة ثَيشةوة، 
ةبةرئةوةي خوَيندنةوةى يةكةميةتى با خبرَيتة ئةوةش دةخةمة دةنطدان، ليذنةى ياسايى ثَيى واية ل

ثَيشةوة، كَى لةطةَل ئةوةية كة خاَلى دووةم خبرَيتة ثَيشةوة؟ باشة فةرموون، بة كؤى دةنط خاَلى دووةم 
خوَيندنةوةى يةكةمى ثرؤذة ياساى دابني )بوو بة خاَلى يةكةم، واتة ئَيستا خاَلى يةكةم لة بةرنامةى كار 

جَى بوون بؤ دانيشتوان لة هةرَيمى كوردستانى عرياق كة لة اليةن ذمارةى ياسايي كردنى خانووى نيشتة
 .، تكاية بة كورديةكةى بيخوَينةوة مامؤستا كاكة(ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 :مصطفىَيز عبدالكريم ابوبكر بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 بؤ دانيشتوان لة هةرَيمى كوردستانى عرياقثرؤذة ياساى دابني كردنى خانووي نيشتةجَى بوون 
 : 1ماددةى 

وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى بوون تةالرى نيشتةجَى بوون دروست دةكات و لة ناوياندا شوقةى 
 .نيشتةجَى بوون بؤ هاووآلتيان دابني دةكات

 :8ماددةى 
ة تةالرَيكى تر جيادةكاتةوة دةست نيشان ثارةى تَيضووى شوقةكان بة ثَيى هؤكارة جياوازةكان كة تةالرَيك ل

 :دةكات بة ثَيى ئةو نةخشةيةى كة بؤى داندراوة لةسةر بنضينةى ئةو ثارة تَيضووانةى خوارةوة
 .ـ ثارةى تَيضووى بينايةكة 1
 .ـ نرخى زةويةكة 8
ضووى ـ ئةو بةشة ثارةيةى كة بةشى قريتاو كردن و ئاوةِرؤ و طةياندنى ئاو و كارةبا و ثارةى تَي 3

 .هتد، دةخةمةَلَيندرَيت.....بةشةكانى ديكةى ئةطةر هةبوون، وةك ساردكةرةوةو طةرم كةرةوةو ئةسانسَير
 :3ماددةى 

وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى بوون بة هةموو هؤيةكانى راطةياندن و قةبوَل كردنى و بة موَلك 
َيت كة بة نيازة دروستيان بكات بة ثَيى ئةو كردنى شوقةكان لةو تةرةفانة نيشتةجَى بوونيان رادةطةيةن

 .نةخشةو منوونةيةى كة بؤى داندراوة، لةطةَل نرخى خةمَلَيندراو بؤ هةر شوقةيةكيان
 : 7ماددةى 

ـ داواكردنى بة موَلك كردن بؤ ئةو كةسة قةبوَل ناكرَيت ئةطةر خؤى يان هاوسةرةكةى سوودى لة هةر  1
 .ة وةرطرتبَيتثرؤذةيةكى نيشتةجَى بوونى هاوشَيو
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ـ بةآلم ئةطةر داواكارى بة موَلك كردنةكة بؤ مةبةستى نيشتةجَى بوون ثارةى لة بانكى خانووبةرة قةرز  8
كردبَيت، بؤى هةية داواى بة موَلك كردنةكة بكات لة كاتى هاتنة دى مةرجةكانى ديكةى كة لةم ياسايةدا 

 .تنى قةرز بكات لة بانكى خانووبةرةهاتوون لةو بارانةى كة بؤى هةية لة نوَى داواى وةرطر
 

 :5ماددةى 
داواكردنى بة موَلكردنةكة بة ثَيى فؤرمَيك ِرَيك دةخرَيت كة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن 

 :ئامادةى دةكات، ئةمانةى تَيدا دةبَيت
 .ـ ناوى داواكارى بة موَلك كردنةكةو شوَينى نيشتةجَى بوون 1
بة موَلك كردنةكةو ناوى ئةو فةرمانطةيةى كة سةر بةوة، ئةطةر فةرمانبةرة يان  ـ ثيشةى داواكارى 8

كارمةندى بةكارهاتوو يان كرَيكار ياخود ئةو شوَينةى كة كارى تَيدا دةكات كة سةر بة كةرتى تايبةتيش 
 .بَيت

رؤذةيةكى ـ داواكارى بة موَلك كردنةكة بسةملَينَيت نة خؤى و نة هاوسةرةكةى سووديان لة هيض ث 3
 .نيشتةجَى بوونى هاوشَيوة وةرنةطرتووة

 .ـ هةر مةرجَيكى ديكة كة وةزير بِريارى لةسةر دةدات خبرَيتة سةر فؤرمى داواكاريةكة 7
 : 5ماددةى 

ِرؤذ لة مَيذووى  30داواكارى بة موَلك كردن، دواى راطةياندنى ثةسةند كردنى داواكاريةكةى بؤ ماوةى 
ى نرخى خةمَلَيندراوى بةرايى ئةو %10ثارة بدات كة طوذمةكةى بطاتة  راطةياندنةكةى كة دةبَيت

 .شوقةيةى كة دةيةوَيت بة موَلكى بكات
 :4ماددةى 

ـ بانكى خانووبةرة لةسةر ئاطاداركردنةوةيةك لةو وةزارةتة قةرز دةدات بة داواكارى بة موَلك كردنةكة  1
 .ةدرَيت بة وةزارةتى دارايى و ئابوورىبة قةد ثاش ماوةى شوقةكةو لة دواييش دا ئةو قةرزة د

ى نرخى قةرزةكة زياتر نةبَيت و وةزيرى % 3ـ بانكى خانووبةرة قازاجنَيك وةردةطرَيت كة لة  8
 .ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى كردن بة ثَيى ماوةى قةرزةكة دةست نيشان دةكات

زياتر نةبَيت دةدرَيتةوة، بةمةرجَيك  ساَل 85كة لة    ـ قةرزةكة بة قيستى مانطانة لة ماوةيةك دةبَيت 3
ى داهاتى مانطانةى قةرز وةرطرةكة  زياتر نةبَيت، ئةطةر فةرمانبةر بَيت % 85ثارةى قيستى مانطانةى لة 

 .و سةر بة كةرتى تايبةت بَيت، ئةوا بة دةستةبةرى بانكى ئةو ِرَيذةيةى لَيوةردةطريدرَيت
 :2ماددةى 

جَى كردن بةَلَين دةدات شوقة بة جؤرَيك بدات بة خاوةنةكةى كة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتة
 .ساَل لة مَيذووى دانى ثارةى ثَيشةكيةوة 8ئامادةكراو بَيت بؤ نيشتةجَى بوون بؤ ماوةى 

 :2ماددةى 
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شوقةكة بةناوى خاوةنةكةى لة فةرمانطةى تؤماركردنى خانووبةرةى تايبةت بة موَلكى سرف تؤمار 
ك رةهةند كرابَى و رةهنَيكى دابني كةر بةناوى بانكى خانووبةرة بةرامبةر بة طوذمةو دةكرَيت، بة مةرجَي
 .ثارةى قةرزةكة

 
 :10ماددةى 

تؤماركردنى شوقةكة بةناوى خاوةنةكةى لة فةرمانطةى تؤماركردنى خانووبةرة لة رةمسى تؤماركردن بؤ 
 .جارَيك دةبوردرَيت

 :11ماددةى 
 .رَيتشوقة لة باجى خانووبةرة دةبورد

 :18ماددةى 
وةزارةتى دارايى و ئابوورى ثارةى ثَيويست تةرخان دةكات تاكو بانكى خانووبةرة بتوانَيت قةرز ثَيدان 

 .زياتر نةبَيت% 8بطرَيتة ئةستؤ بؤ مةبةستى ئةم ياساية بةرامبةر بة قازاجنَيك كة 
 : 13ماددةى 

مادةى دةكات بؤ بنيادنانى شوقةى نيشتةجَى وةزارةتى شارةوانى ثارضة زةوى طوجناو تةرخان دةكات و ءئا
 .بوون بؤ هاووآلتيان لة ثَيناوى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية

 :17ماددةى 
ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان هةريةكة بة ثَيى تايبةمتةندى خؤى ثةيِرةو 

 .كمةكانى ئةم ياساية دةربكاتورَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجَى كردنى حو
 :15ماددةى 

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَى بةجَى بكات
 :15ماددةى 

ئةم ياساية لة ِرؤذى دةرضوونيةوة جَي بةجَى دةكرَيت و لة رؤذى دةرضوونى لة رؤذنامةى فةرمى وة قائعى 
 .ةكرَيتةوةكوردستان دا بآلود

 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوونى ئةم ياساية
 

لةبةر فةراهةم كردنى خانووى نيشتةجَى بوون بؤ ئةوانةى داهاتيان سنووردارةو كةمة، دةكةوَيتة سةر 
شانى حكومةت و لة ثَيناوى بةشدارى كردن و ضارةسةركردنى قةيرانى نيشتةجَى بوون و دابني كردنى بؤ 

 .ن دا ئةم ياساية دةرضوَيندراهاووآلتيان لة كوردستا
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ونيشتةجَى بوون  و ليذنةى 
دارايى و ليذنةى شارةوانى دةكةم، بؤ ئةوةى راثؤرتى ثَيويستى لةسةر بنووسن و هةروةها بؤ هةموو 

كة تَيِروانينى خؤيان و ديراسةتى بكةن و دةوَلةمةندى بكةن تا ئةو ِرؤذة ديارى  ئةندامانى ثةرلةمان
خستنةروو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساي )دةكرَيت بؤ موناقةشة كردنى، خاَلى دووةم لة بةرنامةى كار 

شكةش خراث بةكارهَينانى ئامَيرةكانى راطةياندن كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةندامانى ثةرلةمان ثَي
 .، فةرموو سةرةتا راى ليذنةى ياسايى، كاك عونى فةرموو(كراوة

 :زازسعيد ب بةرَيز عونى كمال
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 راقة اجمللا الوطنى لكوردستان ا الداىل ر اس
 تقرير اللجنة القانونية.  

لدراسة ماروع  12/11/8004كوردى ليو    8404( طةالرَيزان) 84تمدت اللجنة القانونية وملح  اج
قانون مداقبة اساء استدمال اجهسة ا اتصا ات املقد  من قبل الددد القانونى  اعضاء الربملان واحملال اليها بدد 

وبدد املناقاة واملداولة  15/11/8004واملؤرخة يى 12القراءة ا اوىل له يى الربملان جبلسته ا اعتيادية رقم 
، راجني التفضل با اطالع وعرري املاروع وراى اللجنة القانونية باأنه تؤيد اللجنة املاروع  اسبابه املوجبة

 .على اجمللا للمناقاة وابداء الراى املناس  بصدده م  التقدير
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 كاك شوقى فةرموو نوقتةى نيزامى هةية؟
 :بةرَيز شوقى حسني ابراهيم
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ؤرتى هةية، بةآلم كاك كرخى موكةلةف بوو كة بَيتة ئةوَى، بؤية ئةو كات لَيرة ليذنةى مافى مرؤظيش راث
 .نةبوو ئاطاداريشم كردةوة، ديارة ثَيى خؤش بوو لة اليةن جةنابتةوة تةكليف بكرَيت بؤ ئةوةى بَيتة ئةوَى

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نةى ناوخؤ خبوَينةوة، فةرمووكاك سةردار بةردةوام بة، كاك سةردار راثؤرتى ليذ. باشة بيتةرموو

 :هةركي بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ
  .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 السيد ر يا اجمللا الوطنى الكوردستانى احملرت 
 ستدمال اجهسة ا اتصا اتاول ماروع قانون مداقبة اساءة اتقرير جلنة  الاؤون الداخلية .  

 اتصا ات قامت جلنتنا بدقد الدديد من ا اجتماعات بدد ااالة ماروع قانون مداقبة اساءة اجهسة ا
وا استدانة باخلرباء يف هذا اجملال بهدف دراسة املاروع وا ناء هذا القانون الذي يتناول موضوعا  ايويا  
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ويهدف اىل تنظيم استدمال اجهسة ا اتصا ات ومداقبة املسيئني  استدماهلا، وبالنتيجة يأننا نقد  ا اقرتااات 
- :ملتمتضة على النحو التاليوا اراء ا

 .ان  البية اعضاء جلنتنا تؤيد املاروع
 : تقرتح اللجنة اضاية مادة اىل مقدمة القانون لتكون املادة ا اوىل وبالاكل التالي-1

 (.تدترب املكاملات اهلاتفية وا اتصا ات اخلاصة من ا امور السرية اليت  اجيوز انتهاك ارمتها)
- :قرتح تغ ها وتدديلها وعلى النحو التاىلاول املادة ا اوىل ن -8
يداق  باحلبا مدة  اتقل عن ثالثة اشهر و ا تسيد على وا سنوات وبغرامة  اتقل عن مليون دينار )

و اتسيد على وسة ماليني دينار كل من اساء استدمال وسا ل ا اتصا ات وذل  عن طري  التهديد أو القذف 
أو الصور أو الرسا ل املنايية لالتصا ات وا اداب الدامة أو القاط صور بال أو الس  أو نار وتسري  كادثات 

إذن أو اسناد امور خادشة للارف أو التحريض على ارتكاب اجلرا م أو ايدال الفسوق والفجور أو نار مدلومات 
شأن  يتصل باسرار احلياة اخلاصة لاليراد واليت اصل عليها بأية طريقة ولو كانت صحيحة اذا كان من

 .نارها وتسريبها احلاق الضرر بهم
اول املادة الثانية تقرتح اللجنة خفض احلد ا ادنى للدقوبة الواردة ييها اىل ما  ايقل عن ثالثة اشهر  -3

- :واعادة صيا تها كاآلتي
يداق  باحلبا مدة  اتقل عن ثالثة اشهر و اتسيد على ثالث سنوات وبغرامة  اتقل عن سبدما ة ووسون )

دينار و اتسيد على ثالثة ماليني دينار او بأادى هاتني الدقوبتني كل من استتد  اادى وسا ل  الف
 .ا اتصا ات بقصد ازعاج   ه يف    احلا ات الواردة يف املادة ا اوىل من هذا القانون

 .املادة الثالثة  ا توجد لدى اللجنة اية مالاظات -7
 -:تها على الاكل التالياول املادة الرابدة نقرتح اعادة صيغ -5

كل من نار أو اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصا ات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطل  عليها ) 
حبكم وظيفته أو قا  بتسجيلها دون سند قانوني يداق  باحلبا مدة  اتقل عن سنة و اتسيد على وسة 

 .يني دينارسنوات وبغرامة  اتقل عن مليون و اتسيد على وسة مال
- :اول املادة اخلامسة نقرتح اعادة صيا تها على النحو التالي -5
 ا حتول املواد السابقة دون ا  املتضرر يف املطالبة بالتدويضات واحل  الاتصي عن اية خمالفة ألاكا  هذا )

 (.القانون
بدون احلصول على الوثا   نقرتح اضاية مادة اخرى قلسا  شركات ا اتصا ات بدد  بي  وسا ل ا اتصا ات  -4

- :الاتصية الالزمة للتدرف عليه وكل سكنه وعمله وعلى النحو التالي
على شركات ا اتصال املرخصة الداملة عد  بي  اية وسيلة اتصا ات لاليراد بدون احلصول على الوثا   )

 (.الالزمة للتدرف عليه وعلى عنوان سكنه وعمله
- :نحو التالينقرتح اضاية مادة اخرى على ال -2
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 120على شركات ا اتصا ات اعادة تنظيم اوضاعها مبا ينسجم م  ااكا  هذا القانون خالل مدة  ا تتجاوز )
 (.يوما 

- :نقرتح اضاية مادة اخرى مكملة للمادة السابقة وعلى النحو التالي -2
دينار و اتسيد على مئة تداق  الاركات املتالفة  ااكا  املادة السابقة بغرامة  اتقل عن وسون مليون )

 (.مليون دينار
- :نقرتح اضاية مادة وعلى النحو التالي -10

وتدديالته على الدقوبات الواردة  1252لسنة  111 ا تسري ااكا  ايقاف التنفيذ يف قانون الدقوبات رقم )
 (.يف هذا القانون

 .امنة ا توجد مالاضات على املادة السادسة واملادة السابدة واملادة الث -11
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

حةق وابوو راثؤرتةكة بة كوردى بواية، بةآلم موشكيلة نية،  راثؤرتى ليذنةى شارةوانى و طواستنةوة و 
 .طةياندن خبوَينةوة فةرموو

 :رشاد امحد ابراهيمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 الدراق -ر اسة اجمللا الوطين لكوردستان/ اىل
 ير اللجنةتقر: موضوع

اجتمدت جلنة البلديات و ا اتصا ات و املواصالت بكامل اعضاءها، لدراسة ماروع قانون مداقبة اساءة 
، بدد القراءة 8004/ 5/11يف 48استدمال اجهسة ا اتصا ات، احملال اليها من قبل الر اسة مبوج  الكتاب ك 

 :اولة، تقرتح اللجنة ما يلي، و بدد املناقاة و املد5/11/8004ا اوىل له يف الربملان يف 
ماليني دينار و  ا تسيد  5ييما يتدل  باملادة ا اوىل، تقرتح اللجنة اضاية مبل  الغرامة و جدلها  ا تقل عن  -1

 . ، الواردة يف السطر الثاني من املادة(من)ماليني دينار، و جدل كلمة كل شتص بدآل من كلمة  10عن 
قرتح اللجنة اضاية مبل  الغرامة و جدلها  ا تقل عن مليون دينار و  ا تسيد ييما يتدل  باملادة الثانية ت -8

 .ماليني دينار 3عن 
 .ييما يتدل  باملواد الثالثة و الرابدة و اخلامسة،  اتوجد لدى جلنتنا اي مالاظات -3
لوية، ا ااتفاظ و على كاية الاركات للهواتف اخل( ا)تقرتح اللجة اضاية مادة بتسلسل ستة ، املادة السادسة -7

 .تسجيل الدناوين الكاملة و اهلوية الاتصية للمارتكني و تقدميها اىل اجلهات الرمسية عند الطل 

مليون دينار و  ا تسيد عن  50من هذه املادة، بغرامة  ا تقل عن ( ا)تداق  الاركة املتالفة للفقرة ( ب)
 .مليون دينار 100

 .م  الاكر. ، ايث  ا توجد لدى اللجنة اية مالاظات اخرى ييما يتدل  بتسلسالت مواد املاروع -5
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .كاك كرخى فةرموو
 
 
 
 
 :كرخى جنم الدين نورالدينَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان/ بؤ

 مرؤظراثؤرتى ليذنةى مافى / بابةت
، ليذنةكةمان ليذنةى مافى مرؤظ كؤبوونةوةيةكى طرَيدا بة مةبةستى تاوتوَى كردنى 15/5/8002رؤذى 

ثرؤذة ياساى خراث بةكارهَينانى ئامَيرةكانى ثةيوةندى و راطةياندن، بة ثَيى ثَيوةرةكانى نَيودةوَلةتى  
كةنةوةمرؤظ ئازادة لة بةكارهَينانى مافى مرؤظ لة جاِرنامةى طةردوونى و ثةمياننامةكان كة جةخت لةوة دة

هةموو ثَيشكةوتنَيكى تةكنةلؤذى، بة مةرجَيك كاريطةرى خراثى لةسةر كةسانى تر نةبَيت، ئَيمة وةك 
ليذنةى ماى مرؤظ ثشتطريى لة رةشنووسى ئةم ثرؤذة ياساية دةكةين، لةطةَل بوونى يةك تَيبينى لة ماددةى 

 .لةطةَل ِرَيزو و سوثامسان( ق ملنت)بطؤِردرَيت بة ( المينع من)وشةى  5
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيستا دةست دةكةين بة خوَيندنةوةى ماددة بة ماددة، بةآلم ثَيشرت ليذنةى ناوخؤ ثَيشنيارى كردووة لة 
 .ماددةى يةكةم ئيزافةيةك بكرَيت، كاك شَيروان رةئيتان ضية؟ فةرموو

 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .ةرؤكى ئةجنومةنسَيز بةِر

ثَيش ئةوةى كة دةست بة موناقةشةى بكةن بة نيسبةت ئةو ثرؤذةية دوو موالحةزةمان بؤ هاتووة، 
( معاقبة )موالحةزةى يةكةم لة سةرؤكايةتيةوة بؤمان هاتووة كة ناوى قانونةكة ئةطةر بكرَيت وشةى 

ئةوة يةك لة ( استدمال اجهسة ا اتصا اتقانون من  اساءة )واتة دةبَيتة ( منع )هةَلبطريدرَيت ببَيتة وشةى 
بَيت، خاَلى دووةم ئةو مةبدةئةى كة لة راثؤرتى ( اظر )ثَيشنيارةكانةو ئَيمةش ثشتطريى ىلَ دةكةين، يان 

ليذنةى ناوخؤ هاتووة ئَيمة لةطةَلني، ئةوة تةئكيدى لةسةر بكرَيتةوة زؤر باشة، ِرةنطة لة قةوانينى تريش 
وريش تا ِرادةيةك ئيشارةتى ثَي درابَيت، ئةطةر ببَيتة بِرطة يةكى ئةو ماددةية ئَيمة هةبَيت، ِرةنطة لة دةست

هيض مانةعاتَيكمان نيةو ثشتطريى لةوةش دةكةين، جطة لةوة ئَيمة راوَيذمان كرد لةطةَل زؤربةى ئةو 
ا ِرادةيةك نزيكى راثؤرتانةى كة خوَيندرايةوة لة اليةن ليذنةى ثةيوةندارةوة، دتوامن بَلَيم بؤضوونةكان ت

يةكرتن تةنها لةوانةية لة سياغةو لةو مةسائيالنة جياوازيةك هةبَيت، ئةويش دةتوانرَيت بيطةيةنينة 
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سياغةيةكى ِرَيك و ثَيك، واتة ئَيمة هةندَيك ماددةى ئيزافيمان دةبَيت بة ِراوَيذكردن لةطةَل ليذنةكانى تر، 
 .لةطةَل رَيزمانبؤ ئةوةى ببَيتة ئةحكامى دوايى ئةم ثرؤذةية، 

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 1وابزامن ثَيوست بةوة دةكات ئةو موقتةرةحةى ليذنةى ناوخؤ كة ثَييان واية ئةو ماددةية ببَيتة ماددة 
بيخةينة دةنطدانةوة، عنوانةكةش وةكو كاك شَيروان باسى كرد، كاك كريم فةرموو نوقتةى نيزاميت 

 هةية؟
 :كريم حبرى عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

نازامن هةموو ثرؤذة ياساكان بة ئامادةبوونى وةزيرى تايبةمتةندة، بةآلم وةزيرى طةياندن بؤ ئامادة نية لة 
 طيتتوطؤ كردنى ئةو ثرؤذةية؟ نازامن ئاطادار كراوةتةوة يان نا؟

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك سعد فةرموو

 :زيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوة/سعد خالد حممد امنيَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وةَلآل ئةمِرؤ ئَيمة لة بةرنامةى كار ئاطادار كراوينةتةوة كة تةلةفؤمن بؤى كرد لة سلَيمانى بوو، بؤية 
 .نةيتوانى بةشدارى بكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةو ثرؤذةية لة اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ثاش ئةوةى كة بؤ حكومةت 
نَيردرا و موافةقةت لةسةر ئةو ثرؤذةية كرا، ئةوجا هاتةوة الى ئَيمة، جةنابى كاك سعد بؤى هةية 

 .ات، زؤر سوثاستةمسيلى حكومةت بكات بؤ ئةوةى دييتاع لةو ثرؤذةية بك
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كةواتة عينوانةكة وةك كاك شَيروان ضاكى كردةوة و لةطةَل ئةو موقتةرةحةى كاك سةردار لة ليذنةى 
ناوخؤ كة دةَلَيت ماددةى يةكةم ماددةيةكى تازةى بؤ ئيزافة بكرَيت، كَى لةطةَل ئةو دوو موقتةرةحةية؟ 

 ت هةية؟شةمسة خان فةرموو نوقتةى نيزامي
 :شةمسة سعيد حممودَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

هةر لةسةر ئةو عينوانة لة كورديةكةى دا نووسراوة دةزطاكانى راطةياندن كة ئةوان مةسةلةن ئةجهيزى 
دةطةيةنَيت كة زياتر لةطةَل مةزمونى ماددةى يةكةم دا دةطوجنَيت، ( نووسراو بينراوو بيسراو) ئيعالمني 
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ئةوةش ئةطةر ثَيش ئةوةى خبرَيتة دةنطدانةوة يةكاليى ( اجهزة اتصال) عةرةبيةكة نووسراوة  بةآلم لة
 .بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 كاك شَيروان ئةو فةرقة ضية؟

 
 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ى ئةطةر تةرجومةكةى بة ِرَيك و ثَيكى بؤ بكرَيت ِرةنطة مومكينة هةر لة تةرجومةكة واى لَيهاتووة، يةعن

 .بةو ماناية نةيةت كة فةرق هةبَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

رؤذان ناردوويةتى، دةَلَى ناوى ثرؤذةكة . موقتةرةحَيكى تريش هاتووة، ئةوةش مةعقوليةتى تَيداية، د
ةتةكة باشرتة، ضونكة ( اساء)،  من ثَيم واية (ةيوةندىياساى ِرَيكخستنى بةكارهَينانى ئامَيرةكانى ث)بكرَيتة 

 .تةنزميى ئةوةمان ثَى ناكرَيت بة قانونَيك، نوقتةى نيزامى نية؟ فةرموو كاك شَيخ اللة
 :شَيخ اللة ابراهيم شَيخ اللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ةزيرى مةعنى لَيرة نةبووة، نازامن ئَيمة ضةندين جار لَيرة تةئجيلى جةلسةى ثةرلةمامنان كردووة كة و
 ئَيستا بؤ ئةو بِريارة بةكارناهَيندرَيت؟

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة شةرح كراو جةنابى وةزيريش لَيرةية و جوابى داوة، كاك شَيروانش شةرحى ئةوةى كرد كة حكومةت 
ؤسثى تَيداية و ثَيويستى بة موافةقةتى كردووة، ئةطةر جةنابى وةزيريش لَيرة نةبَيت، ئةطةر بزانني ك

طؤِرانكارى زؤر هةية، يان ثارةى تَيداية، تةقديرى دةكةين، بةآلم ئةوة لة بةرذةوةندى طشتيةو 
موافةقةتيشيان كردووة، كاك سعد دةتوانَيت تةمسيلى حكومةت و وةزارةتةكةش بكات، ئةطةر زانى جوابى 

 .جا دةخيةينة دةنطدانةوة، كاك غيتور فةرمووثَي نادرَيت، دواى دةخةين، ئةطةر ئةو داواى كرد ئةو
 :مةمخورى سعيد طاهرغيتور َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بة نيسبةت ئةوةوة من دوو تةرجومةى كورديم لةالية، كة لة يةكَيكيان نووسراوة دةزطاكانى راطةياندن 
ةندى كردن، ضونكة لة زمانى كوردى بووة بة ئامَيرى ثةيوةنديةكان، خؤى دةبَيب بكرَيتة ئامَيرةكانى ثةيو

 .وا دروست ترة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر



 774 

بةَلَى واية ئامَيرةكانى ثةيوةندى كردن، طومتان ئةطةر مةسةلةى زمانةوانى ئيشاكاليةتى لةسةر هةبوو 
 .دواتر ضاك دةكرَيتةوة، سارا خان فةرموو

 :ثريؤت خضرسارا َيز بةِر
 :جنومةنسةرؤكى ئةَيز بةِر

رؤذان بكةم، ضونكة ِرَيكخستنةكة طرنطة، ئَيستا زؤر لة كَيشةكان . منيش دةمويست بةرطرى لة رةئيةكةى د
لة ئةجنامى ِرَيكنةخستنى بةكارهَينانى ئةو ياسايةية، بؤ منوونة لة خوَيندنطاكان و لة فةرمانطةكان كة لة 

ا يان دةبَيت ياسايةكى تر بؤ ِرَيكخسنت دةربضَيت، كاتى دةوام دا هاووآلتى ناتوانَيت كارةكةى خؤى بكات، ج
 .با ئةوةش جَيطاى بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

رَيكخسنت وةزارةتى هةية، اليةنى ثةيوةندار زؤرة، ريكخسنت بةشَيكة، يةعنى ئةو بةشة بةكارهَينانى 
خستنى، وةزارةت مةسئوولة حكومةت مةسئوولة، بةخراثى ئةوة مةنع دةكةين، فراوانرتة، بةشَيكة لة ِرَيك

 .هاووآلتى مةسئوولة، كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةطةر ئَيمة عقودى موشتةركني خبوَينينةوة، كة ستانداردَيكى عاملية، هةموو رَيكخستنةكانى تَيداية،بةآلم 
اقةشةى ئةو ياساية دةكةين، خراث بةكارهَينانى ئةو ئامَيرة موناقةشة دةكةين، بةِراست ئَيمة ئةمِرؤ مون

كة ضؤن موعالةجاتى بؤ ببينينةوة، موناقةشةكة لةسةر ياسايةكةية، ئةوةى تر بة قةناعةتى من هةمووى 
 .تةنزيم كراوة و عقودةكةى بةتةفسيلى تَيداية، ئةوةش ستانداردَيكى دةولية، زؤر سوثاس

 :رؤكى ئةجنومةنسةَيز بةِر

ئةو شةريكاتانةى تةلةفؤن و موبايل كة ئيجازةيان دةدرَيتَى، بة ثَيى ضةند شروتَيكة، ئةو شروتانة كة 
ِرَيكى خستووة، بةآلم لَيرة دةبَيت بة قانونَيك بَيت، بؤ ئةوةى خةَلك بة خراثة بةكارى نةهَينَيت كة زةرةر 

نع دةكرَيت ئةو ياساية، ئةو موقتةرةحة تازةية كة طؤِرينى بداتة خةَلكَيكى تر، بةكارهَينانة خراثةكةى مة
عينوانةكةية، بة ِرةضاوكردنى زمانة كورديةكة دةخيةمة دةنطدانةوة كَى موافقة؟ فةرموون، يةك كةس 
موافق نية، عنوانةكة طؤِرا بؤ ئةو شكلة، موقتةرحى ليذنةى ناوخؤ كة دةَلَيت ماددةى يةكةم ئةوة بَيت كة 

دةستى بَلند بكات تكاية؟  بة  1، كَى موقتةرةحى ليذنةى ناوخؤيى ثَى باشة ببَيت بة رةقةم خوَيندمانةوة
كؤى دةنط موافةقةت كرا لةسةر ثَيشنياري ليذنةى ناوخؤ، كةواتة ماددةى يةكةم دةبَيتة ئةو 

سرية ال امور تدترب املكاملات اهلاتفية وا اتصا ات اخلاصة من ا)موقتةرةحةى ليذنةى ناوخؤ كة واى نووسيوة 
املكاملات اهلاتفية ولالتصا ات الربيدية )  ثَيم باشة زمانةوانيةكة بكرَيتة( التى  اجيوز انتهاك ارمتها

ئاوا باشة، ئةطةر بيخوَيننةوة و بيكةن بة كوردى،  ،(وا الكرتونية من ا امور اخلاصة  اجيوز انتهاك ارمتها
بة كورديةكةى بيخوَيننةوة، ئةوة لة دةستورى مجهورى  كة طوتت ئةليكرتؤنى ئيمةيليش دةطرَيتةوة، ئةوة
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ئازادى، ثةيوةندى و بةريدى و بةرقى و هاتيتى و )عرياقدا هاتووة دةتوانرَيت هينى بكةن، كة دةَلَيت 
ئةلكرتؤنى، بة ثَيى ياسا مةقيتولة ناكرَيت و نابَيت موراقةبة بكرَيت، تةنها لة زةروراتى قانونى ئةمنى، 

 .اك عونى ئةوة رةبتى نية، ئةوةى من طومت كاكة بيكةنة كوردى ئةطةر زةمحةت نيةئةوة جياوازة، ك
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 
 :مصطفى عبدالكريم ابوبكرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تايبةتني و نابَيت  ثةيوةندى تةلةفؤنى و ثةيوةنديةكانى ثؤستةيى و ئةلكرتؤنى و كارى تايبةتى ئةلكرتؤنى
 .سةرثَيضى لَيوة بكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئةطةر كةس ئيعرتازى نية ئةو ماددةية دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبداللةَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

دوةرى نةبَيت، با ئيزافة بكرَيت، بةِراستى من ثَيم باشة مةسةلةى ئةوة نةبَيت، مةطةر بة بِريارَيكى دا
 .ضونكة ناكرَيت مةنع بكرَيت و هيض سانسؤر لةسةر طيتتوطؤكان نةكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئةوة كاك كريم ديارة ئينتيباهت نةكردووة كة ضيمان طوتووة، ئَيمة ئةوةمان نةطوتووة، ئَيمة دةَلَيني 
ائى ناوَيت، ئةوة مةبدةئَيكى خاسة تةسبيت كراوة، جةرميةيةك ئينتيهاك، كة دةَلَيى ئينتيهاك قةرارى قةز

 .نية تاوةكو عقوبةى بدرَيت، ثَيويست بة قةرارى قةزائى بكات، ثةخشان خان فةرموو
 :ثةخشان عبداهلل زةنطةنةَيز بةِر
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .؟( سةرثَيضى بكرَيتنابَيت )من واى تَيطةيشتم، نازامن لة خوَيندنةوةكةى كة خوَيندرايةوة 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

، (الجيوز انتهاك حرمتها)قسةكردن بة تةلةفؤنى و ثةيوةنديةكانى ثؤستةيى و ئةلكرتؤنى، كارى تايبةتني 
، ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَلند بكات تكاية؟ بة (نابَيت ثَيشَيل بكرَيت)

 .فةرموو ئةسَلةكةى خبوَينةوة، مامؤستا كاكة فةرموو 8كرا، بؤ ماددةى  كؤى دةنط قةبوَل
 :مصطفى عبدالكريم ابوبكرَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 :8ماددةى 
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يان دةزطاكانى راطةياندن بة تةل و بَى تةل يان ئةنتةرنَيت يان ( مؤبايل)هةركةسَى تةلةفؤنى خانةيى  
رى بةكاربهَينَيت بة حةبس سزا دةدرَيت بؤ ماوةيةك لة ساَلَيك كةمرت ثؤستةى ئةلكرتؤنى بؤ خراثةكا

مليؤن  5ساَل زياتر نةبَيت و بة غةرامةيةكيش لة يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة  5نةبَيت و لة 
دينار زياتر نةبَيت يان بة يةكَيك لةو دوو سزايانة ئةو خراث بةكارهَينانةش ئةوةية كة بة هةِرةشة يان 
ببَيتة شةِرو جوَين يان بآلوكردنةوةو ئاشكرا كردنى طيتتوطؤ يان وَينةى ضةسثاو يان بزواو يان نامةى 
كورت، مةسةجى بةدِرةوشتى دذ بة نةريتى طشتى يان رةسم طرتنى بَى ثرس و بآ رةزامةندى يان شتَيك 

ةوشتى يان بآلوكردنةوةى شةرةف بزِرَينَى يان هاندان بؤ تَيوةطآلنى تاوان يان رةفتارى طوناه و بةد ِر
زانيارى ض ِراست بَيت يان بة درؤ دةربارةى ذيانى تايبةتى خَيزانى كةسانى تر كة لة هةر ِرَيطايةكةوة بة 

 .دةستى هَينابَيت، كة بآلوكردنةوةو ئاشكرا كردنى ببَيتة مايةى خراثةكارى و زيان ثَي طةياندنيان
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ض تَيبينيتان هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ كاك شَيروان فةرمووليذنةى ياسايى هي
 :رىشَيروان ناصح حيدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين و هيض تَيبينيمان نية، دوا رةئيش، رةئى ئَيوةى بةرَيزو ئةندامانى 
 .ثةرلةمانة

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ةى كة خيالفتان لةسةرى هةية، هةمووى مةخوَينةوة، لة ماوةكةى موعتةرزى، ئةو كاك سةردار ئةو خاَل

 .باس بكة تكاية
 :زؤ هةركىؤسةردار صباح بَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ئَيمة ضةند خاَلَيكمان ثَيشنيار كردووة كة بطؤِردرَيت، حةدى ئةدنا لة سزاكة كةمرت بكرَيتةوة لة ساَلَيك بؤ 
ةويش هةدةفةكة لةوةية، يةعنى جةسامةتى ئةو تاوانانةى لةناو ئةو ماددةية هاتووة لةوانةية مانط، ئ 3

هةندَيكيان هةبَيت زؤر كةم بَيت ثَيويستى بةوة نةبَيت كة ساَلَيك حوكم بدرَيت، خاَلَيكى تر هةروةها 
عونسرى تةجديدين، لةبةر  البربدرَيت، لَيرة لةطةَل( باادى هاتني الدقوبتني)ثَيشنيارى ئَيمة ئةوةية ئةو 

ئةوةى هةندَيك جار حاَلةتَيك هةية تةنها غةرامةكةى حوكم دةدات، واتة هةدةفى ئةو ياساية لةوانةية جَى 
لةطةَل غةرامةكة ثَيكةوة تةتبيق بكرَيت، ( اساليب احلريات)بةجَى نةكرَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوةين هةم سزاى 

غةرامة يان حوكمى بدةى لةوانةية هيض منةت و باكى ثَي نةبَيت  يةعنى خةَلكانى دةوَلةمةند هةية ضةند
و بةردةوام بَيت لةسةر ئةجنامدانى ئةو تاوانانة، خةَلكانى فةقرييش هةية لةوانةية بةس سجنةكةى ثَي 

الببةين، هةردووكى ( هاتني العقوبتني) خؤش بَيت و مبينَيتةوة لة حةبسةكة، بؤية با ثَيكةوة بَيت، واتة 
استعمال اهلاتف اخللوى )ةجَى دةبَيت، هةروةها ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة كة ئةو هةموو تةفاسيلة كة جَى ب
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ثَيشنيارمان كردووة كة ئةوةش البربدرَيت و ( و اجهزة االتصاالت االسلكية واالنرتنيت و الربيد االلكرتونى
( صور)وةش البربدرَيت، تةنها ئة( صور ثابتة ومتحركة) ، خاَلَيكى تر(وسائل االتصاالت)بطوترَيت 

ثَيى ناوَيت بَلَيى قةسريةو مةسةج، مةسةج ( الرسائل)مبَينَيتةوة، تةنها ئةوة ماناى تةواو دةدات، خاَلَيكى تر 
، ئَيمة ئةوةمان (الرسائل)هةر با نةطوترَيت، ضونكة ئةوة وشةيةكى بيانية، ئَيمة تةنها كردوومانة بة 

 .ش رةئى ئَيوةية، زؤر سوثاسثَيشنيار كردووة، رةئى كؤتايي
 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 ؟8كاك رشاد ئَيوة هيض موحةزةيةكتان هةية لةسةر ماددةى 
 :رشاد امحد ابراهيمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

، زؤر (شخص)بكرَيتة ( من)مليؤن، كةليمةى  3ئَيمة لةطةَل ئةوةين سزايةكة زياد بكرَيت لة مليؤنَيك بؤ 
 .ثاسسو

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك كرخى موالحةزةتان هةية؟ فةرموو

 :كرخى جنم الدين نورالدينَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكة داين، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

اددةكة  و رةئى ليذنةى ياسايى كةواتة ئَيستا ليذنةى ياسايى و ليذنةى مافى مرؤظ  ثشتطريى لة دةقى م
هةزار و مودةكة  300دةكات، ليذنةى ناوخؤش ثَيى باشة ثارةكة كةم بكرَيتةوة، حةدى ئةدناكةى ببَيتة 

البربدرَيت، ليذنةى شارةوانيش داوا دةكات ( باحدى العقوبتني)مانط، هةروةها عقوبةكةش ببَيتة  3ببَيتة 
َيوة دةمَينَيتةوة، ِرَيطام بدةن با ضةند كةسَيك قسة بكةن، ثَيش ثارةكة زياد بكرَيت، ئَيستاش رةئى بؤ ئ

 .ئةوةى موقتةرةحةكان يةكالبكةينةوة، كَى دةيةوَيت قسة بكات ناوى دةنووسم، كاك باثري فةرموو
 :باثري كامال سلَيمانَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

تى ليذنةى ناوخؤ دةكةم، من ثَيم واية لةوةش ي ثرؤذة ياساكة من ثشتطريى لة راثؤر 8دةربارةى ماددةى 
كةمرت بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةى ئةو ئامَيرانةى كة ئَيستا بؤ ثةيوةنديةكان تازةية لة كوردستان دا، خةَلكى 
زؤرهةرزةكاريش وةدةستى كةوتووة، لةوانةية بتوانَيت بةو شَيوةية بةكارى بهَينَيت، كةواتة زيندانةكانى 

ساَلة  18وانة، وشيارى بةو ِرادةية نية لة ضؤنيةتى بةكارهَينانى ئةوة، ئَيستا لة تةمةنى ئَيمة ثِر دةبن لة
ساَل حوكم بدرَيت، ئةوة باش نية، خاَلَيكى تر ئةوة ساَل و تةمةنى  5موبايلى ثَيية، لةسةر شتَيكى ئةوتؤ   
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وةى كة باس لة جنَيو دةكات، تَيدا ديارى نةكراوة كة ض تةمةنَيك دةطرَيتةوة ئةو سزاية، خاَلَيكى تر ئة
لةسةر جادة لةوانةية دوو دوكاندار ثَيكةوة كؤَلَيك جنَيو ثَيك دةدةن و دواتريش بة ماوةيةكى كةم ثَيكةوة 

ساَلى حوكم بدةى ئةوة وانابَيت، ضونكة داب و نةريتى ئَيمةو كةلتورى  5ئاشت دةبنةوة، لةسةر جنَيوَيك 
اشت ببنةوة، من ثَيم واية ئةوة تةحديد بكرَيت بؤ ضؤنيةتى ئَيمة ئةوةى تَيداية هةية كة زوو ئ

بةكارهَينانى ئةو شتانةى كة بة كارى دةهَينَيت، ئيمَيَل بَيت يان ئةنتةرنَيت بَى، جياكارى بكرَيت، ضونكة 
 .تَيكةَليةكى زؤر هةية يان دةبَيت حوكمةكانى كةم بكةينةوة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
ئةو حوكمةى لةو قانونة هاتووة فةرقى : ةوة تةعليق دةدةم كة روونكردنةوةيةك بدةم، يةكةمخؤى بؤ ئ

ساَلة  5ساَل كةمرت بَيت حةبس بَيت، ئةو قانونة كة  12هةية لةطةَل قانونةكى حةبس، كة يةكَيك عومرى 
اوانى بةدوادا هاتووة، بةكارهَينانةكان كؤمةَلَيك ت: ئةوانة ناطرَيتةوة، قةوانينى تر ديارى كراوة، دووةم

لةبةر ئةوة ئةو ياساية خؤى وشياركردنةوةى خةَلكة، سزاش نةبَيت لةو وشيار كردنةوةية، ئةوة جَى بةجَى 
 .ناكرَيت، كاك احسان فةرموو

 :احسان عبداللة قاسمَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

دةقى كوردى لةبةردةستمانة، ماددةى  يةكةم شت وةكو تَيبينيةك، ئيحتمالة نوقتةى نيزاميش بَيت، دوو
يةكةم و ماددةى دووةم، وةكو يةك نني، هةردووكيشيان بة كوردين، نازامن ئَيمة ئيعتيماد لةسةر كامةيان 

تعاقب )بكةين، يةعنى سيغةكة زؤر فةرقى هةية، خاَلَيكى تر من ثَيشنيار دةكةم  ئةوةى كة دةَلَيت 
مانط، بة رةئى من  3يارةكةى ليذنةى ناوخؤم، بةآلم ئةوةى كة كردية من لةطةَل ثَيشن............( باحلبس

مانط كةمرت نةبَيت، ماناى واية حاكم ئةطةر ئيشةكةى  3مانط بةسة، ئةطةر سزاكةى كةم بَيت با لة  1
مانطة زؤرة، لةوانةية كؤمةَلَيك كَيشة دروست  3مانطى بؤ بدات، ئةو  3ضةند كةميش بَيت دةبَيت حوكمى 

مانط و  1مانط كةمرت نية، بة رةئى من ئةطةر ماوة كةمةكة بكةينة  3موجةرةد بؤ دةعوايةك لة بَيت، 
ئةوةى تريش با زياد بكرَيت، بؤ ئةوةى دةستى حاكم كراوة بَيت بؤ ئةوةى ئةو عقوبةيةى كة لة ئاستى 

ى ليذنةى ناوخؤ كَيشةكةية بيدات بة ئةوانةى كة تاوانبارن، ئةوانةى تريش ثشتطريى لة موالحةزاتةكان
 .دةكةم، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .رؤذان فةرموو. د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى. دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

قانونى عقوبات  353لةسةر ئةو ماددةية تةنها دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان ئايا ِرةضاوى قانونى ذمارة 
دةكات، ئةويش ئيزعاج كردنة، سزاشى بؤ داناوة كة لة ( اساءة)َلةتةكانى كراوة؟ كة باس لة يةك لة حا
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دينار داندراوة، تَيبينى دووةمم باسى حااَلتى ئيسائة  100ساَلَيك زياتر نةبَيت و غةرامةكةش بؤ ئةو كاتى 
آلت بؤ كراوة، يةعنى ضةند منوونةيةك هاتووةتةوة، وابزامن ثَيويست ناكات ئةطةر بةو شَيوةية بَيت دةسة

دادوةر بة جَى مبَينَيت حاَلةتةكان ديارى بكات، ضونكة بة ِراى من طةورةترين ئيسائة ئةوةية كة موبايل 
بةكاردَيت لة كاتى لَيخوِرينى ئوتؤمبيل، ئايا ئةو ئيسائانة ئةو حاَلةتانة دةطرَيتةوة، يةعنى ثَيويست دةكات 

 .سئةو منوونانة باس بكرَين لة ناو ياسايةكة؟ زؤر سوثا
 
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .فةرموو رمضان. د
 :رضا عبدالرمحن حممد رمضان. دَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

نازامن ئةو بةرَيزانةى ئةو ياسايانةيان داناوة، تَيبينى ئةوةيان كردووة كة ئَيستا موبايل شتَيكة سةرتاسةرى 
َي دةكةين كة ئةو هةراسان كردنة خةَلكانَيكن كة لة عرياقى طرتووةتةوة، زؤربةى كاتيش ئَيمة هةستى ث

خارجى هةرَيمةوةن، ئايا بة ض ياسايةك ئَيمة مامةَلة لةطةَل ئةواندا دةكةين، لةطةَل ئةوةش دام كة سزاكان 
كةم بكرَينةوة بة تايبةتى لةوةى كة خةَلك وشيارى كةمة، هةروةها ئةوة نةبَيتة بابَيك بؤ ئةوةى ِرؤذانة 

نى ئَيمة سةقاَلى ئةم جؤرة دادطايى كردن و دةعوايانة بن، كَيشةيةكى دادوةرانة ثةيدا دةكات مةحكةمةكا
 .بؤ خةَلك، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك خليل فةرموو

 :خليل ابراهيم حممدَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

كراوة، حاَلةتَيكى تريش هةية خاسةتةن لة  ثشتطريى لة راى ليذنةى ناوخؤ دةكةم، باسى حاَلةتى ئيسائة
مانطى نيسان كة درؤى نيسانى هةية، بة يةكَيك دةَلَين بِرؤ مناَلى تؤ لة بان كةوتووة يان سةيارةى لَيداوة، 
يةعنى ترسَيكى طةورة دروست دةبَيت و لةو حاَلةتةش دا      لةوانةية دةعميشى كردووة، لَيرة لة دواى 

تا .........(  اخبار خمتل  تث )ةليمةش زياد بكةين تا ئةو حاَلةتة شامل بكرَيت، نةشر و تةسريب ئةو ك
 .ئةو حاَلةتةش بَيت، كةزةرةرى زؤرى لَيكةوتووة، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .ساَلة، كاك بةَلَين فةرموو 11ساَلة يان  10من باسى حةدةسم كرد كة 

 (:نبةَلَي)محد عبداللة حممودَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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ئةوةى كن دةمويست باسى بكةم كاك باثري باسى كرد و بةرَيزيشتان وةآلمتان داوة، هةروةها منيش 
 .ثشتطريى لة رةئيةكةى ليذنةى ناوخؤ دةكةم، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .كاك حممد فةرموو

 
 
 
 :حممد حكيم جبارَيز بةِر
 .ومةنسةرؤكى ئةجنَيز بةِر

كة زياد كرا، لَيرةش دةبَيت سزاكةى، يةعنى هةركةسَيك كة ئينتيهاكى  1من سةبارةت بة ماددةى 
حورمةتى كرد تَييداية، ئايا ئةوة شةخسى مةعنةوى دةطرَيتةوة؟ واتة فةرمانبةرانى شةريكةى 

ثةيوةندى  ثةيوةنديةكان، زؤر جار ئةوانة خؤيان ئيسائةى ئيستعمال دةكةن يان خؤيان ئةسرارى دوو
دةردةخةن، مةسةجيَيك دةردةكةن، شةخسى مةعنةوى كة شةريكةيةكة يان دةزطايةكة بة بَى ئةمرى قازى 
موراقةبةى يةكَيك دةكات، يةعنى ئةوانة هةندَيك لة سةرثَيضني كة شةخسى مةعنةوى دةطرنةوة، لَيرة 

 .ئايا ئيشارةتى ثَيكراوة يان نا؟ زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

حةدةس، لة قانونى  1من دةطةِرَيمةوة بؤ كاك باثري، ضونكة من ِرةنطة لة هينةكان دا بة ثَيى ماددةى 
ديارى كردنى تةمةنى ياسايى لَيثرسينةوة بةرامبةر قانون لة هةرَيمى كوردستان دا ئيعتيبار دةكرَيت، كة 

ساَلى  12ةكرَيت بة حةدةس تا ساَلى تةواو نةكردبَيت، هةمووى ئيعتيبار د 12حةدةس ئةو كةسةية كة 
ساَلى هةر بة حةدةس  12ساَلى بة منداَل حيساب دةكرَيت، بةآلم هةتا دةطاتة  12تةواو نةكردبَيت، 

 .حيسابة، خاتوو ضرؤ فةرموو
 :ضرؤ على محة امنيَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ة عقوبةكةو غةرامةكةشى ىَل وةربطريدرَيت، لَيرةدا كة نووسراو، من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان ثَيشنيارة
، بة ِراى من ئةوة البربدرَيت، ضونكة بةِراستى ئيستغالل دةكرَيت (او باحدى هاتني العقوبتني)كة نووسراوة 

بؤ حاَلةتى واستةو ئةو سةرو ئةو سةر، لةوانةية تةنها غةرامةكةى لَيوةربطريدرَيت، لةبةر ئةوة بة ِراى من 
درَيت باشرتة، لة اليةكى تريشةوة من ثرسيارَيك دةكةم ئايا بة نيسبةت ئةم عقوبانةوة ئةطةر ئةوة البرب

ئَيمة ئَيستا كة ئةم قانونة دةردةكةين بؤ ناو هةرَيمى كوردستان، ئةوانةى دةرةوةى هةرَيمى كوردستانيش 
 .زؤر جار ئةوان ئيسائةتةكة بةكاردةهَينن، ئايا ئةوانةش دةطرَيتةوة؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
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 .كاك جعيتر فةرموو
 :معروف جدفر مصطفىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من ثشتطريى لة راثؤرتةكةى ليذنةى ناوخؤ دةكةم، بةآلم يةك ثَيشنيارم هةية بؤ ليذنةى ياسايى، ئَيمة 
نامةيةكةوة يان بة هؤى  دةزانني بة هؤى كارى موبايلةوة ضةندين ئافرةت كوذراوة لة كوردستان دا بة هؤى

رةقةم تةلةفونَيكةوة بة موبايلى يةكَيك، ئةو كةسانةى كة ئاشكرا دةبن دةبنة سةبةبى كوشتنى كةسَيكى 
تر بة هؤى موبايلةوة، ئةوانة ئيجرائاتيان ضؤن لةطةَل دا دةكرَيت؟ حةقة ئةوانة حوكمى ئيعدام بدرَين 

موبايلة بةكارهاتووة بؤ كارى تريؤر و تةخريب، ئةوانة يان ئةبةدى بَيت، ئةمة يةك، لة اليةكى تر ئةو 
 .ضؤن دةبَيت حوكمةكةيان؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر
 .فةرمووطارق ئةوةى بؤ كارى تريؤر لة قانونى تريؤر دا هةية، تةنها باسى ئيزعاجاتة ئةوة، كاك 

 :حممد سعيد جامبازطارق َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

وآلت ئةو ياساية دةرضووة، دووةم خاَليش  50ةم ياساية طرنطيةكى زؤرى هةية، ثَيش ئَيمة نزيكةى لة ئ
كةلَينَيكى ياسايى ثِر دةكاتةوة كة دَيينة سةرى لة ياساى هاتوضؤى جَى بةجَى كراو باسى موبايلى تَيدانية، 

ن بة زمانى كوردى نةبوو، بؤضى؟ خاَلى سَييةمم ئةوةية دةثرسم لة ضوار ليذنة سَى ليذنة راثؤرتةكةيا
ضونكة زمانى كوردى و زمانى عةرةبى هةية، دةبوواية بة زمانى كوردى بَيت و ئةوةش بؤ ئةوةي جارَيكى 

 .تر ئةوة دووبارة نةبَيتةوة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .شةمسة خان فةرموو
 : شةمسة سعيد حممودَيز بةِر
 . سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

بةِراستى ئَيمة لةو ماددةية كة دةَلَيت تةلةفؤنى خانةيى و تةل و بَى تةل و ئةوانة، لة ِراستى دةبوواية 
دا بكردباية، ئةوةى كة لَيرة كراوة شةرحةو جَيى نابَيتةوة، خاَلَيكى  1ئَيمة ئةو ثَيناسةيةمان لة ماددةى 

نةكراوة بؤ منوونة ئةو فيعالنةى كة ئاداب و تريش ئةو عقوبانةى كة بؤ ئةو كارانة ديارى كراوة، تةسنيف 
نيزامى عام دةشَيوَينن، عقوبةكةى دةبَيت جياواز بَيت، ياخود ئةوانةى زياتر بؤ كات بةسةر بردنة و 
رةسائيل و مةسيجة، دةبَيت عقوبةكةى ديارى بكرَيت، يان ئةوةى دةبَيتة ماَل وَيرانى و تَيكدانى شريازةى 

حاَلةتة، ئةو فيعالنةى تَيدا تةسنيف بكرَيت، ئةو  3ة دةبَيت ئةو عقوبانة بؤ ئةو خَيزان، بة ِراستى ئةمان
كردةوانةى كة تةنها بؤ كات بةسةر بردنة، ئةو كةسانةشى تَيدانية كة بؤ منوونة وةكو شةريكات كة زؤر 

شةوةوة  ى 18زؤر ثَيويستة ئةو ئيجرائاتانة يان ئةو عقوبانةى بؤيان دادةندرَيت، بة تايبةتى كة لة 
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سةنتةكان دةكةن بة دوو سةنت، بؤ ئةوةى جَيطاى هةموو ئيسائةيةكى ئيستعماىل تَيدا ببَيتةوة، زؤربةى 
قسةكانيشم رةئى كاك حممدة، كة زؤربةى زؤرى ئةو شةريكانة كارمةندةكانيان ئيسائةى ئيستعمال لة اليةن 

ئةو كةسانةش بطرَيتةوة، بة ماددةيةكى خؤيانةوةية، كة رةئيم واية كة كؤمةَلَيك ئيجرائات يان عقوبات 
 .سةربةخؤ بؤ شةريكات دابندرَيت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك سعدالدين فةرموو
 
 :مولود سعدالدين عبداللةمال َيز بةِر

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بَيت، ناكرَيت لةبؤ سةب، لَيرة دا ئةطةر هةردووكيان بَيت باشرتة، يةكَيكيان غةرامةى ماىل لة بؤ سةب 

وو دةوَلةتانيش لةسةر سةب هةر مساأل،  دائيمةن لة هة 5قانونَيك دابنَيى حةبسى بكةى لة ساَلَيك تا 
غةرامةى مالية، كةم جار هةية حةبس بَيت، يةعنى جةرائيمةكة هةربووة، يةعنى قانون مةجراى خؤى 

) قيقات داية، ئةوة شتَيكى زيادةية لَيرة، هةروةها لة تةح( اجلرا م التحريض على ارتكاب)وةرطرتووة، ئةو 
املخل )، دائيمةن خةدش بؤ شتى مةحسوس بةكاردَيت، دائيمةن دةطوترَيت ( اسناد امور خادش للارف

وذل  عن طري  التهديد او القذف او الس  او نار او )، نةك خادش، ئةوةش كورت بكرَيتةوة (بالشرف
 .ئاوا بَيت، لةطةَل رَيزم ( لاحملادثات والصور و الرسا  تسري

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك سامل فةرموو
 :سامل حممد علىَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

من تةئيدى رةئى ليذنةى ناوخؤ دةكةم بؤ كةم كردنةوةى حةدى ئةدنايةكة، سَى مانط و سةد هةزار، 
من اساء استدمال كل )و ئةدناش با تةتبيق بكرَيت، ئةوة هةر مبَينَيت، ئةقسا( باحدى هاتني العقوبتني )

 .بَيت، ضونكة زؤر جار بة خراثى دَيتة ئيستعمال كرن، بةس قةسدى تَيدانينة، زؤر سوثاس( اهلاتف اخللوى
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك زانا فةرموو
 :(زانا)خضرقادر سعيد َيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ةكانى ليذنةى ياسايى دةكةم، هةرضةندة بؤ مودة كةمةكة قابيلى طيتتوطؤية كة ساَلَيك من ثشتطريى بؤضوون
مانط بةسة، ضونكة ئةو ياساية وةكو جةنابت فةرمووت بة شَيكة لة كؤمةَلطاى خؤمان، ئةو  3بَيت يان نا، 

ى خؤمان و جةلسةيةش كة راستةخؤ دةطوازرَيتةوة هةر بةشَيكة لةو هؤشياريةى كة دةيكةين بؤ كؤمةَلطا
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ثَيويستيشة طرنطى زياترى ثَى بدةين، موبايل شتَيكى نوَيية لةو كؤمةَلطايةى ئَيمة، هةر شتَيكيش كة لة 
نوَيى ثةيدا دةبَيت ئاسايية كة خراث بةكاردةهَيندرَيت لة اليةن مرؤظةكانةوة، لةوانةية ثاش ضةند ساَلَيكى 

بَيتةوةو بةكارى ناهَينَيت، من ئاماذة بة راثؤرتَيكى تر ثَيويست بةو ياساية نةكات و خةَلك هؤشيار تر دة
دةدةم كة دوَينَى لة بريتانيابآلوبووةتةوة، بة داخةوة لةسةر هةرَيمى كوردستان شتى ( ئيندثَيندت)

نووسيوة، كة باس لةوة دةكات لة ئةجنامى خراث بةكارهَينانى موبايل رَيذةى كوشتنى ذنان زيادى كردووة، 
و ئيحسائياتيشى لةالية كة لة راثؤرتى رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكانة، بؤية ئَيستا كاتَيكى زؤر كؤمةَلَيك ئةرقام 

لة شارَيكى نزيك ثاريس سَى مَيرد منداَل لة  15/5طوجناوة، ئةوةش هةر لة كوردستان وانية، هةر رؤذى 
آلويان كردووةتةوة، ئةجنامى بةكارهَينانى مؤبايل بؤ تةسويرى عةمةليةكى ئيختيسابى كضَيكى بضووك ب

يةعنى ئةو حةوادسانة هةية لة وآلتانى تريش، يةك عقوبة ثَيم واية لة بريكراوة لة ليذنةى ياسايى، 
ئةطةر رَيطةم ثَى بدةن ثَيشنيارى دةكةم ئيقافى ئيشرتاك، يةعنى ئةو كةسةى كة خراث بة كارى دةهَينَيت 

حةقة ناويشى خبرَيتة قائيمةيةكى وا كة لةم  موبايلةكةى، راستة غةرامةى دةكةى و سجنى دةكةى، بةس
مانط يان بؤ ماوةى ساَلَيك ئيشرتاكةكةى  5شةريكةية بؤ ماوةيةكى ديارى كراو، بؤ منوونة بؤ ماوةى 

ئيلغابكرَيتةوة، بة تايبةتى بؤ ئةوانةى كة لة دةرةوةى هةرَيمن، ئيختساسى مةحاكمى ئَيمة ئيختيساسَيكى 
لة شوَينَيكى تر كؤِرةك خراث بةكاربَينَيت، لَيرة ئَيمة نة دةتوانني غةرامةى  مةكانية، كةسَيك لة موسَل،

 .بكةين و نة سجنى بكةين، تةنها دةتوانرَيت ئيلغاى ئيشرتاكةكةى بكةين، بؤ ماوةيةكى ديارى كراو
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك غيتور فةرموو
 :مةمخورىسعيد طاهر غيتور َيز بةِر
 .جنومةنسةرؤكى ئةَيز بةِر

بكرَيت  7و  3و  8من ثَيش ئةوةى قسةكامن بكةم ثَيشنيارَيكم هةية، ثَيشنيارى ئةوة دةكةم ماددةى 
و خاَلى يةك و  8ماددةكة باس لة سزادان دةكات، بنووسرَيت ماددةى  7بةيةك ماددة، لةبةر ئةوةى هةر 

وةدام ئةو سزايانةى كة لة ئةسَلى دووى بؤ دابندرَيت، بة نيسبةت ناوةِرؤكى ئةو ماددةيةش من لةطةَل ئة
ماددةكة هاتوون سزاى زؤر باشن، رَيطريةكيش دةبَيت، ئَيمة دةبَيت لة ئَيستاوة هةوَلى ئةوة بدةين ئةطةر 
ئةو خةَلكة بةو شَيوةية سزا درا، خةَلكانى تر ضاويان ىَل بكةن كة ئةوة دووبارة نةكاتةوة، ئةطةر ئَيمة 

َيكى زؤر ئاسايى، خاَلَيكى تر مةسةلةى يةكَيك لةو دوو سزاية ئةوة سزاكة سووك بكةين، دةبَيتة شت
هةَلبستَيت، لةبةر ئةوةى دائيمةن تةقديرى مةحكةمة ئةوة دةبَيت كة سزا غةراميةكةو ماليةكةى 
وةربطرَيت، ئةطةر زيندانيةكة بَيت يةك حاَلةت دةبَيت، بؤية هةم زيندانى و غةرامة ماليةكةش بَيت، لةو 

ى ئةوة بكرَيتةوة، ئةى ئةو سيم كارتانةى كة لة بازاِر دةفرؤشرَين لة رَيطاى كؤمثانياكان نية؟ ياساية جَي
حةقة فةرز بكرَيتة سةر هةموو كؤمثانياكانى ثةيوةندى كردن كة بة هيض شَيوةيةك رَيطة نةدرَيت بة 

ادارن كة سيم كارتَيك تؤ بة ناياسايى سيم كارتةكان لة بازاِر بيترؤشرَين، لةبةر ئةوةى ئةمِرؤ جةنابتان ئاط
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هةزار دةيكِرى دةضى هةِرةشةى ثَى دةكةى و كارَيكى خراثى ثَى دةكةى و سيم كارتةكةى فِرَى دةدةى،  10
ئةوة كؤنرتؤَل ناكرَيت، بؤية دةبَيت تةسجيل بكرَيت، لة شةريكات مؤَلةتى كاركردنةكةى ثَى بدرَيت، 

ئةطةر سيمكارتةكة بة ناوى من نةبوو ضؤن كؤنرتؤَل دةكرَيت، ئةوكات دةتوانرَيت كؤنرتؤَل بكرَيت، ضونكة 
حةقة لةو ياساية شوَينى ئةو خاَلةش بكرَيتةوة بؤ ئةوةى ئَيمة زياتر بتوانني كؤنرتؤَلى ِرةوشى ئامَيرةكانى 

 .ثةيوةندى كردن و هَيَلةكانى ثةيوةندى كردن بكةين لة كوردستان دا، لةطةَل رَيزم
 :ةنسةرؤكى ئةجنومَيز بةِر

 .فةرموو عثمانكاك 
 :محد محدامنيعثمان اَيز بةِر
 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةِر

ديارة ئةو ياساية بؤ خؤى ياسايةكى طرنط و زةروريشة لة ثةرلةمانى كوردستان ياسايةكى وا بؤ هةرَيمى 
ياندن، كوردستان دةربضَيت، بةآلم دةبَيـت بزانني كة خراث بةكارهَينانى وةسائيلةكانى ثةيوةندى و طة

موبايل و هةموو ئةو شتانةى تركة لة ياسايةكة دا هاتوون، ديارة نةبوونى هؤشيارى و تةوعية ئةو خراث 
بةكارهَينانة دروست دةكات، كةواتة لةطةَل دةركردنى ئةو ياساية كة شتَيكى ضاك و باشة، ثَيويستة 

تةسبيت كردنى ئةو ياساية لة ناو  كؤمةَلَيك هؤكارى تريش ثشتيوانى لةو ياساية بكةن، بؤ تةوعية كردن و
جةماوةرى كوردستان دا، وةك نةبوونى هؤشيارى سةبةبة بؤ بةكارهَينانى خراث بةكارهَينان، كةواتة 
زيادبووني هؤشياري و تةوعية لة ناو كؤمةَلطاي كوردستانيدا بةخؤي كارةكان كةم دةكاتةوة، هاوكار دةبَيت 

، لةبةر ئةوة وةسائيلي راطةياندن، تةلةفزيون و راديوو كةناَلة لةطةَل ئةو سزادانةي كةوا دياري كراوة
فةزائييةكان ثَيويستة هاوكاربن بةبةرنامةي تةوعيةو هؤشيار كردنةوة و تةوعية بؤ ئةوةي كة ئةو 
بةرنامانة هةية ثَيش تةتبيق كردني و جَي بةجَيكردني هؤشياريةكي طةورة بكةوَيتة ناو كؤمةَلطاري 

وةي كة خةَلكةكة ئيستعدادي هةبَيت، ئينجا بةراسس وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني كوردةواري، بؤ ئة
باآليش، وةزارةتي ئةوقاف ئةوانةيش ثَيويستة هاوكاربن، ئةوانة هةموويان ثَيكةوة دةتوانن هاوكاربن بؤ 

 .جَي بةجَيكردني ئةو ياسايةو، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةست خؤشي لةليذنةي ياسايي وليذنةي ناوخؤيي دةكـةين، هـةر وةهـا ثشـتيواني لـةو ياسـايةيش دةكـةين،        
بةحةقيقةت من يةك تَيبينيم هةية لةسةر ئةوة، ئةويش ئةوةية ئَيمة زياتر تةركيز بكةين لةسـةر حـوكم   

، بؤئةوةي ئةو جةزا ببَيتة عيـربةت، خـةَلك عيـربةت لَيـي وةربطرَيـت، هـةر وةكـو كـاك         بة حةبس نةك ثارة
ســةردار وتــي خــةَلكَيكي دةوَلةمةنــد هةيــة ئــةتوانَيت ثــارةيش بــدات هــيض تةئسرييشــي لــَي ناكــات وة هــيض   
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لـة  عيربةتيشي لَي وةرناطريَيت، بةحةقيقةت ئةوة حةبسـةكة زؤر مـوهيم تـرة، خـاَلَيكي تـر، مـن ثشـتيواني        
دةكةم، دةبَيت ئَيمة ئةو ئةحكامانة، ئةو جةزائانة لةوةسائيلي ئيعالم بةآلظ بكةينـةوة   عثمانقسةكاني كاك 

بؤ ئةوةي خةَلك تَيبطات كة شتَيكي وا هةية، نة هةر وةهـا ئَيمـة قـةرارَيك دةرخبـةين و كةسـيش ئاطـاي لـَي        
عـةن لـةجَيطاي تـر وةكـو ئـةوروثا مومكينـة       نةبَيت، لةبةر ئةوة زؤر طرنطة بةنيسبةت كؤمةَلطاي ئَيمـة، تةب 

ــت لةئــةوة تــةخريب زيــاد بضــيتة زؤر تــريؤر، ئــةوةي تــر زؤر عادييــة، بــةآلم       ئــةو شــتة زؤر ئيعتيــادي بَي
كؤمةَلطاي ئَيمة تةقةبولي ئةو شتة ناكات، لةبةر ئـةوة زؤر موهيمـة ئـةو سـزاية وة ئـةو قانونـة دةربضـَيت،        

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن امحد فةرموو
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشـنياز دةكـةم كـة سـزاكان لـة تاوانـةكان لةضـةند بِرطةيـةك جيابكرَينـةوة بـؤ زيـاتر رَيكخسـتين ئـةم              
ــة، ثَيشــنياري دووهــةمم  ــةنرت  : مادةي ــاني ئ ــة كؤمثانياك ــل ل ــةوة،كؤمثانياكاني مَوباي نَيت و ســايس جيابكرَين

ــةكان      ــاري و ثةيوةندييـ ــةلوجياي زانيـ ــكراية رؤذ دواي رؤذ تةكنـ ــو ئاشـ ــة وةكـ ــةم دةزطايـ ــي كةئـ ئَيليكرتونـ
لةثةرةسةندنداية بـؤ ضـاكردني كـؤنرتؤل و سـوود بةخشـني بـةدوو ياسـا، يـةعين ياسـاي ئيلكرتونـي لةطـةَل            

ةيــة كــة ئــةركي كؤمثانياكــان لةيــةك  كؤمثانياكــاني مَوبايــل لةيــةك جيابكرَينــةوة، ثَيشــنيازَيكي ترمــان ئةو 
جيابكرَيتةوة وةك بةِرَيزان ئاماذةيـان ثَيكـرد كـة ئاسـانكردني خزمـةت طوزارييـةكان بةرامبـةر مـايف بـةكار          
هَينــان، ئَيســتا ئــةو ســيمكارتانة لــةبازاِر ثَييــان دةوترَيــت ســيمكارتي علــوج، بةراســس لةبــةر ئــةوةي كــةس   

وانة بـؤ لـؤك بكـرَين، هـةر وا هةنـدي تةلـةفوني سـةر جادةكـان هةيـة          خاوةنيان نية، ذمارةيان ديار نية، ئة
 .ئةويش كَونرتوَل ناكرَيت، لةرَيطاي كؤمثانياكانةوة ضارةسةر بؤ ئةوانةيش بدؤزرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياساية زؤر ثَيويستة بؤ ئةمِرؤي كوردستان بةتايبةتي دادطاكان نةقسَيكي تةشـريعيان هةيـة،    بَي طومان ئةو

مــن هــةر بــؤ منوونــة ئةيهَينمــةوة وةكــو ئيحســايةك، لةقــةزاي كــةالر لــة كــؤي حــةوت بنكــةي ثــؤليس لــة      
ي مؤبايـل  وة تا وةكو ئةمِرؤ لةسَي بنكةي ثؤليس ثةجنا سكاآل كراوة لة ئـةجنامي بـةكار هَينـان    1/1/8002

بة شَيوةيةكي خراث، بـةآلم مـن ثَيشـنيارم ئةوةيـة ئةبوايـة ئَيمـة لةمادةيـةكا ثَيناسـةي كؤمـةَلَي زاراوةمـان           
 اجرمياة و ا عقوباة ا ا   : بكرداية لةم ياساية، ضونكة خؤمان دةزانـني مةبـدةئَيكي ياسـايي هةيـة كـة ئـةَلَيت      

زؤر بـة روونـي ثَيناسـةي بكـةين و عقوبةكـةيش      ، يةعين ثَيويسـتة ئـةو كـاردارةي كـة ئـةَلَيني تاوانـة       بنص
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دياري بكةين، مادةي يةك، مادةيةكة بةراسس زؤر دوورو درَيذة، يةعين كؤمةَلَيك شس داوةتة ثـاَلي يـةك و   
يةعين زؤربةي ( 732)يةك سزاي بؤ داناوة، ئَيمة ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ قانوني عقوباتي عَيراقي لةمادةي 

( 353)رة باس كراوة لةم مادةية هةيةو عقوبةيشـي بـؤ دانـراوة، هـةروةها لـةمادي      زؤري ئةو شتانةي كةلَي
ديسان لةوَي ئاماذة بةوة دراوة، يةعين ئةبوو ئةم ياسايةي ئَيمة تةنسيقيك بكةين بةراسـس لةطـةَل قـانوني    

كيد دةكةمةوة عقوبات و ئةم قانونة تازة كة دةضَيتة بواري قةوانيين جينائيةوة لةكوردستانا، بؤية من تةئ
لةســةر ئــةوةي كــة ثَيويســتة ثَيناســةي بكــةين، بــؤ منوونــة ئامَيرةكــاني ثةيوةنــدي كــردن زؤرن، مؤبايلــة،     

رةيـا هةيـة ئـةوة    ثاو ئةنتةرنَيتة حةتا مؤبايل ئَيمة خؤمان دةزانني زؤربةي بةراديَويي ئيش دةكـات، بـةآلم   
ن بةفاكس يـان ئـةنرتنَيت ئةمانـة كؤمـةَلَيك     لةرَيطاي ئةقمار سناعيةوة ئيش دةكات، ئامَيري ثةيوةندي كرد

ئامَيرن، يةعين مةفروزة ئَيمة بؤ مةبةسس ئةم ياساية ئةو ئامَيرانة ثَيناسـة بكـةين بـؤ ئـةوةي كاتَيـك كـة       
دةضَيتة تةتبيقةوة مةجالي ئـةوة نةمَينَيتـةوة كـة قـازي بـة ئـارةزووي خـؤي ئـيش بكـات يـان بوةسـتَيت و            

 .ة جَي بةجَي بكات، من ئةو موالحةزانةم هةبوو، زؤر سوثاسنةزانَيت ئةمة ضؤن ئةم مادةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو طلدتكاك 
 :حممد صاحل توفيق طلدتبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ليذنةكاني ياساو ناوخؤ و ماظي مرؤظ و شارةوانييةكان، من لةطةَل ئـةوةم ئـةو كةسـةي بـةو     

دةسَيت با بةثارةو بةحةبسيش بَيت، لةطةَل قسةكاني كاك زانـام ئيسـقات بكرَيـت ذمارةكـةي يـان      تاوانة هةَل
 .رةقةم تةلةفونةكةي راطريي تاكو ماوةيةك نةيدرَيس، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو طلدتكاك 
 :سيف الدين طلدت خضربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .غيتور مةمخوري كردي، لةبةر ئةوة من دوو بارةي ناكةمةوةو، زؤر سوثاسقسةكاني من كاك 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، واهلل ئةغَلةب ئةوانةي كة قسةيان كرد، ثشتطريي راثؤرتةكةي ناوخؤو ياساييان كرد، بةآلم مـن  
ليذنةي ناوخؤ داواي كردووة تةنها يةك ئيختياليف بضووك ئةبينم لةهةردوو راثؤرتةكة ئةوةيش ماوةكةية، 

ــةمادةي يةكةمــدا و ئــةو     ــت بةســَي مــانط ل البضــَيت، ( اااادى هاااتني الدقااوبتني )كــة حــةدي ئةدناكــة بكرَي
ثشــتطريي لــَي دةكــات،  طلداات موقتــةرةحَيكيش هــاتووة دوو كــةس كردوويانــة، هــني كــاك غيتــور بــوو وكــاك

، من دةمةوَي رةئيي ليذنةي ياسايي بثرسـم  3،8،1، ببَيتة يةك مادة بةوةي 7، 3، 8ئةويش دةَلَيت مادةي 
 .لةسةر ئةوة، كاك شَيروان فةرموو
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةمةوَي هةندَيك بةتةفسَلي بضمة ناو ئةو مةسةلةية، تةبيعي هةموومان ديارة كؤكني لةسةر ئـةوة كـة   
لةهـةرَيمي كوردسـتان بـةكار هـاتووة، بؤيـة ئـةم ياسـاية هاتووةتـة         مؤبايل بةشَيوةيةكي ناِرَيك و نا دروسـت  

كايــةوة، وة مةســةلةي هؤشــيار كردنــةوةيش زؤر زؤر تةبيعيــة كــة خــؤي لةخؤيــدا ئــةم دانيشــتنة هوشــيار   
كردنةوةيةكة بؤ هةموو كؤمةآلني خةَلك بؤ ئةوةي بزانن لةثةرلةماني كوردستان ياسايةك دةر دةضَيت بـؤ  

من حةز ئةكةم لَيرةدا ئيشارةت بةوة بدةم كة زؤر برادةران ئيشـارةتيان ثَيـدا بةنيسـبةت     ئةم بابةتة، بةآلم
راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ، ليذنةي ناوخؤ من رَيزم لةبؤ راثؤرتةكةيان هةيةو  زؤر قسةيشم لةطةَليان كردووة، 

ئةوةيــة  لةاليــةك تــةخيتييتي عقوبــة دةكــةن و لةاليــةك تةشــديدي عقوبــة دةكــةن، تــةخيتييتي عقوبةتةكــة  
لةساَلَيكةوة دةيهَينن بؤ سَي مانط، تةشديدي عقوبةتةكة ئةوةية هةم بة غةرامةت عقوبة بدرَيت وهةم بة 
زيندان سجن بكرَيت، بة هةردووكيان، واتا ئَيمة دةبَيت تةوازونَيك دابنةين بؤ ئةو مةسةلةية و ئةطةر هاتو 

موقارةنة بكرَيت لةطةَل قانوني عقوبـات، بةراسـس   ئةو مةسةلةية وئةو مادانةي كة ئَيمة دامان ناوة ئةطةر 
تةشديدَيكي زؤري عقوبةي تَيداية ضونكة ئةوةي مادةي قةوانيين عقوبـات بةراسـس، يةكـةم زيندانيـة زؤر     

، تَيداية واتا يان زينـداني  (باحدى هاتني العقوبتني)كةمةو، دووهةمني غةرامةكةيشي زؤر كةمة، سَيهةمني 
ثَيمــان وايــة حــةتا ئةطــةر هــاتو ســةقيتي عقوبةكــةيش كــةم بكرَيتــةوة، بــةآلم زؤر   يــان حــوكم، بؤيــة ئَيمــة

مبَينَيتةوة، ضونكة ئةوة دةرطايةكي طةورة بؤ مةحكةمة دةكاتـةوة بـؤ   ( باادى هاتني الدقوبتني)زةروريية، 
ن سـزا  ئةوةي بتوانرَيت مةحكةمة دةستَيكي واآلي هةبَيت بؤ ئةوةي بتوانَيت ئةو خةَلكانة حـوكم بـدات يـا   

( 358)و ( 353)رؤذان باسي مادةي . بدات بةثَيي جةسامةتي ئةو جةرميةيةي كة كروويةتي، مةسةلةي د
ي كرد ئةوة بةنةزةري ئيعتبار وةرطرياوة،  هـةموو ئـةو مادانـةي كـة لـةقانوني عقوبـات هـاتووة بةنـةزةري         

انوني عقوبـات كـاري ثـَي ناكرَيـت     ئيعتيبار وةرطرياوة و ئةطةر هاتو ئةو قانونة تـةنيتيزكرا، ئـةو مادانـةي قـ    
ســةبارةت بــؤ خاآلنــةي كــة لــةناو ياســاي ئَيمــة ديــاري كــراوة، ضــونكة ئــةوة الحيقــة بــؤ قــانوني عقوبــات،     
ثرسيارَيك كرا سةبارةت بةشةريكات، بةقةناعةتي ئَيمة شةريكاتيش دةطرَيتةوة ضونكة موهيم ئةوةية ئـةو  

يهةتَيك بَيت ئةم ياساية دةيانطرَيتـةوة، جطـة لـةوةيش    رةقةمة بؤ ضي جيهةتَيك تةرخان كراوة، هةرضي ج
ــدا، لةقــةوانيين تــر وابــزامن ئيشــارةتي ثَيــدراوة، تــةبيعي    طااارقمةســةلةي مؤبايــل كــة كــاك   ئيشــارةتي ثَي

مادةيةكي تايبةت هةية بةنيسبةت ئةو كةسانةي كـة حـائيزي مؤبـايلن، بـةآلم حيازةتةكـةيان مـةعلوم نيـة        
يوة يان شةريكة بةبَي سـيمكارت داوَيـس ثَييـان، يـاخود لةخـةَلكانَيك كِرَيويانـة       عةجةبا لةشةريكة نةيان كِر

كــة لةشــةريكة كِريويانــة، دوايــي لةئــةوان كِريانةتــةوة، ئــةو مةســةلةية لــةكؤتايي ياســاكة وةكــو ثَيشــرتيش   
نـةي كـة   ئيشارةمت ثَيي دا، ثَيشنيارمان كردووة كـة مادةيـةك ئيزافـةر بكرَيـت بـؤ موعالـةجاتي ئـةو خةلةال       

 .هةية، ئةمة بةكورتي موالحةزةكاني ئَيمة بوو سةبارةت بةم نوقتانة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ن، فـةرموو  ةزؤر سوثاس، واهلل من وامزاني تةواو بوو، بةس تةنها كاك رؤميؤ و ظيـان خـان مـاون قسـةي بكـ     
 .كاك رؤميؤ

 :حزيران نيسان ؤميؤبةِرَيز ر
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

من باوةِردةكةم ئةو خراب بةكارهَيناني مَوبايلة بةحوكمي ئةوةي ئةمة شتَيكي تازةية لـةم وآلتـة، بةراسـس    
دوايي ضوار، ثَيج ساَلي تـر ئةطـةر نـةَلَيم هـةمووي، بـةآلم بةشـَيكي زؤري ئـةم بةكارهَينانـة نامَينَيـت، ئـةم           

ةهـةموو وآلتـاني ثـِر دميوكراسـيش وابـووة لةسـةرةتا،       خراب بةكارهَينانة نةك تةنها لة وآلتي ئَيمة، بةَلكو ل
بةالم دوايي دةركردني ياسا بـؤ قةدةغـةكردني ئـةوجا حـةدَيكيان بـؤ دانـاوة، مـن دةيبيـنم بةتايبـةتي ئـةم           
مادةية، بةراسس بةنةفةسَيكي عقوبة ثَيدانة و هةر لةسةرو بةندي مادةكة كة ئةوةنـدة دوورو درَيـذة، مـن    

نةهَيشتووة، بةآلم لةهةمان كاتدا هةندَي شس تريش ماوة، جؤري بةكارهَيناني مؤبايل لةو بِروايةم هيضيان 
ماوة كة عقوبةي بؤ دادةنَي، خاَلَيكي تر، من دواي ثشتطريي كردن لةليذنةي ناوخؤ، ئـةوان لةاليةكـةوة داوا   

ن دةتـوانن بـةثارة   دةكةن ماوةي حةبسةكة كـةم بَيـت، بـةآلم لةاليـةكي تـر ئـةوان دةَلـَين كـة دةوَلةمةنـدةكا         
خؤيان دةرباز بكةن لةمةسةلةي ئةم عقوبةية، بؤية من ثَيم باشة بؤ ئةوةي ئةمالو ئةوالي نـةمَينَيت ئـةو   

 .عقوبة يان بةيةكَيك لةو دوو سزاية البدرَيت، ئةمة باشرتين حةلة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، لةاليةكي تـر دةَلَييـت حاَلـةتَيكي تـر هةيـة كـة ئاماذةيـان        جاري يةكةم تؤ لةاليةكةوة دةَلَييت دوورو درَيذ
ثَينةكردووة، يـةعين ئةطـةر ئاماذةيـان ثـَي بكردايـة دوورو درَيـذتر دةبـوو، دووهـةمينيش ثشـتطريييةكةت،          

 .بتوتاية تةئييدي ليذنةي ناوخؤ دةكةم تةواو دةبوو، ظيان خان فةرموو
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار

 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة
من يةكةم جار دةست خؤشي لةليذنةي مايف مروظ دةكـةم كـة راثؤرتةكـةي بـة كورديـةكي ثـاراو خوَينـدةوة        
هيواداريشم لةمةودوا هةموو ليذنةكان راثؤرتةكانيان بةزماني كـوردي خبـوَينن، ئَيـرة شـوَينَيكة كـة دةبَيـت       

: ةبَيـت لـةم شـوَينة دةرضـَيت، ئـةوة يـةك، دوو      طرنكي بة زماني كوردي بدرَيت و زماني ستاندارتي كوردي د
بةنيسبةت مادةكةيش من ثشتطريي لة ليذنةي ناوخَو دةكةم، ضونكة لةو هـةموو شـتةية زيـاتر ذن بووةتـة     

بؤية تا عقوبةكة قورسرتبَيت بةالي منةوة باشـرتة بـؤ ئـةوة و، مـن      تي،ةيقورباني و باجةكةي زياتر ذن داو
راطةيانـدنيش طرنطيـةكي زؤر بـةم ياسـاية بـدةن لةِرَيطـةي كةناَلـةكاني خؤيـان         لَيرة هيوادارم كة دةزطاكاني 

خةَلكةكة هوشيار بكةنةوة، هةروةها ثَيم باشة هةندَي ئامادةكـاريش هـةر لـةم ياسـاية هةنـدَيك ئيهتيمـامي       
ةو ثَي بدةن لةوةزارةتي طةياندن و وةزارةتي رؤشنبريي ئامادةكاري بـؤ بكـةن بـؤ بآلوكردنـةوةي ئـةم ياسـاي      

هؤشياركردني خةَلك لةسةر دةرضووني ئةم ياساية، خاَلي سَيهةميشم ئةوةية كة ثشتطريي لةرةئيةكةي كاك 
زانا دةكةم بـؤ ئـةو كةسـانةي كـة لـةدةرةوةي هـةرَيمن و لـةو رَيطةيـةوة خراثـي بـةكاردةهَينن، مؤبايلـةكان            
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دا و ئةو عقوبـةيان زيادبكرَيـت، زؤر   بةخراث بةكاردةهَينن، لةرَيطاي وةستاندي بةشداري كردنيان لةو هَيَلة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عوني فةرموو

 
 
 

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت قسةكاني كـاك غيتـور، دةَلَيـت مادةكـان يـةك بطرَيتـةوة، ئـةوة جـائيز نيـة لةناحييـةي قانونيـةوة،            
ــت بــةجياوازي ( اجرميااة و ا عقوبااة ا ا باانص )ة تةحديــدي عقوبــةيش، ضــونكة حاَلةتــةكان جيــاواز  ، دةبَي

تةحديد بكرَيت لةبةر ئةوة مادةكـان جيـاوازن، وة فـةقريو دةَوَلةمةنـديش، تـةبيعي دةَلـَين فـةقري مةغـدور         
دةبَيت ئةطةر حوكمي بةغةرامة بَيت ودةوَلةمةند بةئاسـاني غةرامـةي دةدات، ئـةوة مةحكةمـة تةحديـدي      

و عيالقةي نيـة بةدؤَلةمةنـدو فـةقريةوة، هـةموو خـةَلكَيك لـةعَيراق، لةكوردسـتان يةكسـانن بـةثَيي          دةكات 
( اجلـرائم املخلـة بالشـرف   :) دستورو ياسا، بةنيسـبةت مـةال سـعدالدين، كـة ئيشـارةتي نوقتةيـةكي دا، دةَلَيـت       

ــة بالشــرف )بنووســن،  بــاجلرائم املتعلقــة )ة تــةعبريَيكي قــانوني دةقيقــة عيالقــةي بــةوة نيــ  ( اجلــرائم املخل
، دةرضـووة تةحديـدي   18/2/1224لـة  ( 502)قةراري ( اجلرائم املخلة بالشرف)، (باالخالق واالداب العامة

الســرقة، االخــتالس، خيانــة االمانــة، التزويــر، : تعتــرب مــن اجلــرائم املخلــة بالشــرف مــايلي: )كــردووة، دةَلَيــت
، واتا ئةوة عيالقةي بةشةرف و ئاداب و ئـةو شـتانةوة نيـة،    (الرشوة، واجلرائم املتعلقة بالتخريب االقتصادي

بةنيسبةت كاك رؤميؤ، كة دةَلَيت هـةدةيف قانونةكـة واديـارة تةشـديدي عقوبةيـة، فيعلـةن ئَيـةيش دةَلـَيني         
هةدةفةكة تةشديدي عقوبةية لةبةر ئةوةي زؤر حاآلت رووي داية، ئـةو عقوباتـةي كـة لـةقانوني عقوبـاتي      

حوكمةكانيشـي زؤر  ( 703)وةمـادةي  ( 358)دوو مادة بةس موعالةجةي كـردووة، مـادةي    عَيراقيدا هةية،
زؤر سووكةو كةمة، رةدع نية بؤ مةنعي ئريتيكـابي جةرميـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة هةدةفةكـةمان لةقانونةكـة        
ان، فيعلةن تةشديدي عقوبةكةية وابَيت خةَلك لةعقوبةكان برتسَيت وجةرَيمةي نةكات، بةنيسبةت ظيان خـ 

و تةئييـدي قسـةكاني كـاك زانـاي كـرد، قاونةكـة تةبعـةن بـؤ كوردسـتانة، عيالقـةي           ( خارج االقلـيم )دةَلَيت 
بةخارجيي ئةقليم نية، بةاَلم دةَلَيت ئيقاف بكرَيت ئةو كةسانةي كة مؤبايلي بةكار دةهَينن لةوَي بـؤ خـؤي   

سـائةي ئيسـتعمالي كـرد، شـةريكة بـؤي      هـةر كةسـَيك ئي  : لةعقودي شةريكات هةية مادةيةكي تَيداية دةَلَيـت 
 .هةية ئيقايف بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو
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 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هةندَيك ثرسيار بؤ ئَيمة بوو، ئةوةي يةكةم يةعين ليذنـةي نـاوخؤ، بؤيـة ثَيشـنياري كـردووة بكرَيتـة سـيَ       
البضـَي، ئـةوة بـؤ تةشـديدة و     ( احدى هاتني العقوبتني)مانط، ئَيمة ئةو سزانةي كة ثَيشنيارمان ئةوةية كة 

تةشديديش طةورةية، مةسةلةي فةقريو دةؤَلةمةندةكةيش، تةبعةن ئَيمة وةكو موشةرعي كوردسـتاني ياسـا   
تيهـاد نـةبَيت، ئيجتيهـادي حاكمَيـك     دةردةكةين، هةتا ثَيمان بكرَيت دةبَيت ياسايةكي وابَيت، كة قـابيلي ئيج 

ياخود هةر اليةكي تربَيت، هةتا بكرَيت سزاكان بةرضاو روونيةكي تـةواوي بـدرَيَس، بـؤ ئـةوةي بـؤ حـاكيم       
ئةو كاتة مةجالي ئيجتيهادي تَيدا نابَيت، و هةموو سزاوقانونَيكيش بةثَيي ثَيشكةوتين كؤمـةَلطا دادةنرَيـت،   

ــةمانوتووة يةكســانني،    ئَيمــة بؤضــي ثَيشــنياردةكةين هــة   ــةوة ئَيمــة ن ــت، مةبةســت ل ردووكي بةيةكــةوة بَي
يةكســانن، بــةآلم دةوَلةمةنــد عقوبةكــة زؤر الي ئيعتياديــة لةبــةر ئــةوةي ثَيــنج مليــؤن هــيض نيــة بــؤ ئــةو،  
لةوانةية زياتريش ئيمكانيةتي هةبَيت كة بيدات، ئةوة سزا نية، يةعين حةبسةكة بؤ ئةو باشرتة، فةقرييش 

ر تاوانبـارة ثـةجنا سـجين ديتيـة، ضـةندين جـاريش سـجين كـةي بةاليـةوة هـيض نيـة، ئـةو وةختــة             هةيـة زؤ 
غةرامةكةي لةسةر فةرز كةي زؤر باشرتة، واتا ئةطةر هةردووكي بةيةكةوة بَيت هـةردوو اليـان دةطرَيتـةوة،    

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مشسة خان نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو
 :مشسة سعيد حممود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر ئةو خاَلةي كة تةسنييتي عقوبة بكرَيت، كاك عادل هةر تةئييدي كردووة، كاك عوني هـةر تةئييـدي   

 .كردووة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .ئةوة نوقتةي نيزامي نية لةبةر ئةوةي هَيشتا نةطةيشتينةتة ئةوة، فةرموو، كاك رشاد فةرموو
 :ِرَيز رشاد امحد ابراهيمبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيــت، نابَيــت بةهــةردووكي بَيــت، ضــونكة زؤر تونــدة  (باااادى الدقااوبتني)بةنيســبةت تــةتبيقي عقوبةكــة، 

بَيـت، بةباشـي نـازانني، بافةترةيـةك     رابةراسس تةحـةمول ناكرَيـت ئـةوة، ئَيمـة لةبيدايـةتني بـا خةَلكةكـة        
ش راديعَيكــة، خــؤ غةرامــة ئــةوة نيــة كــة كــابرا ثــارةي دةدات، كــة لةمةحكةمــة   وابَيــت، خــؤي غةرامةكــةي

رادةوةستَيت خةَلك دةَلَيت لةمةحكةمة راوةستاوة و جةزاي دةدات، عةيبةكـة لةويةيـة بـؤ شةخسـةكة، خـؤ      
 .شةرت نية هةر بضَيتة ناو سجن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك كرخي فةرموو
 :م الدين نورالدينبةِرَيز كرخي جن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنها يةك تَيبينـيم هةيـة لةسـةر تةوزتةكـةي كـاك سـةردار بةراسـس لةوةانةيـة مةقسـوديش نـةبَيت           
تةوزتةكةي، خؤ شةرت نية هةموو فةقريَيك فَيري سجن بَيت، يان سجن كرابَيت، يةعين ئةوة ئيجحافَيكـة  

بَيـت و ضــةند جارَيـك ســجن كرابَيـت، ئــةوة قـةيناكا، بــةآلم مـن لةطــةَل       بةحـةقي فــةقريان، ئةطـةر تاوانبــار  
ــةخوا          ــادات، ب ــَي ن ــؤَيي ث ــةدات، ط ــة ئ ــنج مليؤنةك ــاني دةضــَيت ثَي ــد زؤر بائاس ــة دةوَلةمةن ــدانيم ك ئةوةيش

 .دةوَلةمةندةكة بةزةمحةت تر دةيدات، بؤية ثَيم واية ئةوة راستكردنةوةيةكي الزمة، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسس من لةهيض قانونيـك نةمديتيـة خاسـةتةن قـةوانيين جـةزائي تةفريقـة بكـات بـةيين دةؤَلةمةنـدو          
ة موخالةفـةي  ، ئةطـةر فـةقري بَيـت يـان دةؤَلةمةنـدبَيت كـ      (املواطناون سواساية اماا  القاانون    )بـةيين فـةقري،   

ضرؤ خان مـةوزوعَيكي ئيسـارة   : قانوني كرد دةبَيت سزاي خؤي وةرطرَيت، ئةوة نوقتةي يةك، نوقتةي دوو
كــرد، ئــةوةيش جــةوامبان نــةداوة، بةراســس موالحةزةيــةي بــؤ ئَيمــة نــارد، دةَلَيــت عــةجبا ئــةو مَوبايالنــة    

ــة     ــةو قانون ــرة ئ ــة، بةراســس لَي ــاو ئةوان ــةو    دةطرَيتــةوة وةكــو عَيراقون ــة بــة هــةرَيمي كوردســتان، ئ تايبةت
 .شةريكانةي لَيرة كاردةكةن بةراسس، دةرةوةي هةرَيم ناطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو
 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ري، كـة باسـي فـةقري دةكـةين و دةوَلةمةنـد دةكـةين       ئَيمة كة لَيرة باسي دةولةمةند دةكةين، نةك هـةر فـةق  

تةنها تاوانبارةكان خؤ هةموو دةوَلةمةندَيكيش تاوانبارنيةو، هةموو فـةقرييكيش تاوانبـار نيـة، بـةآلم لَيـرة      
 .كة باس دةكرَيت، ئةوانةي كة تةنها ئةو تاوانة ئةجنام دةدةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة دانيشتوون، لَيثرسراوي ليذنةكانن كـة راثؤرتـةكانيان نووسـيوة، لةبـةر ئـةوة ئَيسـتا       ئةو برادةرانةي كة

نؤرةي ئةوانة، قسـةيان دةدةمـي داواي لَيبـوردن دةكـةم ئةطـةر كةسـَيك دةسـس بَلنـد نـةكات، ئةطـةر وابَيـت            
نـؤرةي ئةوانـة، بؤيـة    دةطةِرَيينةوة بؤ ئةو نوقاتانةي كة هةموو جارَيك رةخةمن لَيي دةطرت، بؤية ئَيستاكة 

قسةم داوةتة ئةوان بؤ ئةوةي رةئيان بدةن، من دوو، سـَي موالحـةزةم هةيـة، يةكـةم شـتَيك دائيمـةن تكـرار        
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دةبَيتةوة، لةزؤر موناقةشاتي ياساكاندا، دةَلَين ئةو ياساية حاكم مومكينة زةخس لَي بكرَيت، واستة بكرَيت، 
ان لةسةر ترس دابنرَيت، واهلل ئةو ياساية نابَيت دايبنَيم، ضونكة وابزامن ضرؤ خان بوو وتي، نابَيت ياسا دان

من سيقةم نية، لةسةر شـوبهة، شـوبهة نابَيـت لةياسـادا، ياسـا دادةنرَيـت لةبـةر ئـةوةي قةناعـةتت ثَييـةتي،           
ثَيويستيت ثَييةتي، ئةمة ئةو ياساية فالن حاكم بة شَيوةيةك جَي بةجَيي دةكات، فآلن حاكم خوانةخواسة 

وةكو كاك شَيروان باسي كرد، : ستة قةبوَل دةكات، ئةوة نابَيت وامان لَي بكات كة سيغةكة بطؤِرين، دوويشوا
فةقريو دةوَلةمةند فةرقي نيـة، ئـةوةي تـاوان بكـات لةبةرامبـةر ياسـادا يةكسـانن و ئةطـةر بَيـت و زؤربـةي           

ق و جيـاوازي بكـةم، بـةآلم ئةوانـة     ئةوانةي كة ئةو ئـامَيرة بـةكار دةهَيـنن بةشـَيوةيةكي خـراث، نـابَي فـةر       
زؤربةيان كوِرة دةوَلةمةندن، ئةوان قودرةتيان زياترة، ثارةيـان زيـاترة، سـيم كارتةكـة دةكـِرن و، رؤذانـةيان       
زياترة دةتوانن ضوار سةعات، ثَيج سةعات قسةبكةن، لةبـةر ئـةوة فةقريةكـة حةريسـة زيـاتر لةسـة ئـةوةي        

نون دانرا دةبَيت هةموو اليةك بطرَيتةوة و ئةو قانونة وةكو عةرزيشم ثارة زياتر سةرف نةكات، بةآلم كة قا
كرد بؤ ئةوةية هؤشياركردنةوةي خةَلكة، ضونكو وةكو بامسان كرد ئةو طؤِرانكارييةي كة لـةدنيا رووي داوة  

زةرةري ئَيمةيشي طرتؤتةوة، مؤبايلة، ئةنرتنَيتة، ئيمَيَلة، واي لَي كـردووة بةشـَيكي بةخـةراث بـةكاربَيت، لـة     
خةَلكدا بَيت و وروذاندني كؤمةَلطاية، بؤية دةبَيت كة ئَيستا دوو رةئي هةية لةسةر ئةو شتانة، ئختيالفةكة 
لةسةر دوو مةسةلةية، ليذنةي ياسايي وليذنـةي نـاوخؤ دوو ئيختيالفيـان بـؤ لةسـةر ماوةكـةي كـة ليذنـةي         

يذنـةي نـاوخؤ دةَلَيـت سـَي مـانط، ذمارةيـةكتان       ياساي داينايـة بـة سـاَلَيك، لةسـاَلَيك كـةمرت نـةبَيت، بـةآلم ل       
ثشتطرييتان لة ليذنةي نـاوخؤ كـرد لـةوةدا، رةنطـة هـةردووكيان موافةقـةت بكـةن كـة ببَيتـة شـةش مـانط،            
حةدي ئةدناكة، ئةو مةوزوعة حةل دةبَيت، ئةطةر كـاك سـةردار مـوافيقي بةشـةش مـانط؟ ليذنـةي نـاوخؤ        

ليذنــةي ياســاييش رةزامةنــدي نيشــاندا كــة ثِرؤذةكــةي خــؤي  رةزامةنــدي نيشــاندا كــة شــةش مــانط بَيــت،  
هةمواربكاتةوة وبيكاتـة شـةش مـانط، واتـا بـةرةئيي هـةردوو ليذنةكـة و ليذنـةي شـارةواني وليذنـةي مـايف            
مرؤظيش ثشتطرييان كرد، واتا ئَيستايش هةر ضوار ليذنةكة حةدي ئةدناكةيان كردة شـةش مـانط، دةمـَيين    

، يةكَيك لةو دوو عقوبةتـة، كـاك فرسـت رةئَييكـي هةيـة لةسـةر حـةد        (لعقوبتنياحدى ا)لةسةر ئةوةي كة، 
 .ئةلئةعالكة، فةرموو كاك فرست

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حةد ئةعالي حةبسـةكة ثَيـنج سـاَلة، حـةد ئـةدنا عـةال اسـاس ببَيتـة شـةش مـانط، بـةآلم ئةطـةر تةماشـاي              
كة حــاكم حــةقي هةيــة بةغةرامــةت حــوكم بكــات يــان بــة حــةبس، حــةد ئــةعالي   غةرامــةت بكــةين، ضــون

حةبسةكة ثَينج ساَلة، يةعين ثَينج مليؤنة، ثَينج مليؤن موقابيل ثيـنج سـاَل حةبسـة، بـةرةئيي مـن كةمـة       
ثَينج مليؤنةكة، مليؤنَيك موقابيل شةش مانط بَيت خراث نية، بةس ثَينج مليؤن موقابيل ثَينج ساَل بَيت 

 .ةئيي من نسبةوتةناسيب لةطةَل يةك نية، زؤر سوثاسبةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هــةردوو ليذنــة رةئيتــان لةســةر قســةكاني كــاك فرســت جيــة؟ كــاك شــَيروان و كــاك ســةردار، كــاك شــَيروان  
 .فةرموو

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤنةكةين، ثَيمان واية مةبلةغَيكي باشة بةراسس، وةزيادبووني بةراسس ئَيمة هةردوو ليذنة لةطةَل ثَينج ملي
 .بةرةو تةشديد دةِروات زياتر، بؤية ثَيمان واية ثَينج مليؤنةكة شتَيكي مةنتقي و مةعقولة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ر ئـةو ئيختيالفـةي تـر كـة     حةدي ئةدنايةكة مليؤنَيكة، حـةدي ئةعاليةكـة ثَيـنج مليؤنـة، دةمَينَيـت لةسـة      

، ليذنةي ناوخؤ دةَلَيـت ئـةوة ثَيويسـت ناكـات، ئةطـةر ثَيويسـت نـةكات        (باحدى هاتني العقوبتني)نووسراية 
مةعناي واية تةشديدَيكي زؤرة ئةوة، تةشـديدَيكي زؤرة هـةم ثارةكةيـة، هـةم عقوبةكةيـة لةراسـتيدا وةكـو        

ي ئـةوة دةمَينيةتـة سـةر تةقـديري حـاكم و حاَلةتةكـة،       ليذنةي ياسايي وتي، ئةما ئةطـةر مبـَييَن وةكـو خـؤ    
مومكينة حاَلةتةكة ئيجاب بكات تةنها بةغةرامةتَيك، مومكينة قةزفَيكة، جنَيـو دانَيكـة، شـةِر فِرؤشـتنَيكة،     
شةِرَيكة، سَي وضوار جار تيكرار بؤةتةوة، ثَيويست بكات بةغةرامةكة، ئةطةر ئةو نةسةي تَيـدا نـةبَيت هـةر    

هات، بضووك ترين شت بَيت حوكمي شةش مانطةكةي بدات وثارةكةيش بدات، نازامن كاك سةردار حاَلةتَيك 
ئةطــةر موقتةرةحةكــةت ســةحب نةكةيتــةوة، يــةعين رَيــك نةكــةون لةســةر ئــةوة، مــةجبور دةمب بيخةمــة   

 .دةنطدانةوة، فةرموو كاك شَيروان
 :ريحيدناصح ان وبةِرَيز شَير

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م وايـة بةراسـس ئـةو تةشـديدةي ليذنــةي داخيلـي زؤر زؤر موشـةدةدة بةراسـس، يـةعين ثـَيم وايــة          مـن ثـيَ  

سوَلتةيةكي تةقديري هةر بؤ مةحكةمة بةجَيبهَيَلينةوة، هةر لةئَيستاوة ئَيمة قةرار نـةدةين و كةئةنـةهوو   
، بةراسـس ئـةو سـوَلتة    ئةو كابراية لةئَيستاوة شةش مانط حوكم درا، لةبـةر ئـةوةي هـةر تةلـةفؤنَيكي كـرد     

تةقديريــةي بــةطوَيرةي جةســامةتي جةرميةكــة بــؤ مةحكةمــة بــة جــَي بهــَيَلني و ئةطــةر تةماشــاي بكــةين   
بةطؤيرةي قانوني عقوباتيش ئةو جةرائيمانةي كة ئَيستا ئَيمة بامسان كردووة، بةراسـس هـةم غةرامـةكاني    

، هــةر (باحــدى هــاتني العقــوبتني)هــاتووة  زؤر كةمــة و عقوبةكةيشــي زؤر زؤر لةوانــة كــةم تــرة، و ديســان 
بةطوَيرةي ئةو جةرميانة ئةطةر بة ئعتيادي رووبدات، بؤية بةقةناعةتي مـن ئةطـةر بـةمؤبايليش رووبـدات     

لـةجَيطاي  ( هـاتني العقـوبتني  )قيدي ناكات باغةرامةكة زياتر بَيت وعقوبةكةيش زياتر بَيت، بـةآلم باحـدى   
 .مةحكةمة بةجَي بهَيَلني، زؤر سوثاس خؤيةتي و ئةو سوَلتة تةقديرية بؤ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار موقتةرةحةكةي خؤت سةحب ناكةيت؟ ئةطةر نايكةيت، رةئيي حكومةت وةردةطرين، فةرموو

 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةر ئـةوةي بـة كؤبونـةوةي ليذنـة ئـةو رةئيـةمان       ئَيمة رةئيي خؤمان بةراسس ناتوانني سـةحب بكـةين، لةبـ   

داوة، بةآلم ئةوة هةر تةشديدي تَيدا نية، ئَيمة لَيرة كة كردمان بة شةش مـانط، يـةعين هةنـدَيك جـةرائم     
، هـةتاكو ئـاخريي،   (كل من هدد بالقول او الفدل: )لة قانوني عقوبات دةَلَيت( 738)هةية بؤ منوونة مادةي 

، يةك ساَل، لةو مةسةلةي زيندانيةكة ئَيمة كةم ترمـان  (ملدة  اتسيد عن سنة واادة يداق  بالسجن:) دةَلَيت
 .كردووةتةوة، مةسةلة لَيرة هةر تةشديدةكةي تَيدا نية بةتةنها، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـةعناي  ئةزاني ضؤنة كاك سةردار نةصي ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ناوخؤيي، ئةطةر بـةرةئيي ئَيـوة بَيـت    

وايــة هــةر تاوانَيــك كــة لةوياســاية هةيــة هــةردووكيان ئــةبَيت عقوبةتــدا، ثارةكــةيش وزندانَيكــةيش، هــيض  
تةقديرَيك بؤ حاكم نامَينَيت تةقدير بكات كة ئـةوة زينـداني ناوَيـت، مومكينـة وةكـو عـةرزم كـرد يـةكَيك         

ي بـردووة، كـة بضـَيتة الي حـاكم     تةلةفَونَيكي كردووة يان شةو درةنطَيك ئيزعـاجي كـردووة يـان جيهازةكـة    
رةنطــة ثارةكـة بــدات وتـةنبيهي بكــات، بـةآلم ئةطــةر    ( احـدى هــاتني العقـوبتني  )بـةثَيي ئــةو قانونـة ئةطــةر   

كةي تَيدا نةبَيت مـةجبورة شـةش مانطةكـةيش بيخاتـة سـجنةوة، ئـةوة تونـدة بةحةقيقـةت، كـاك          ( احدى)
 .سةعد رةئييت ضية؟ جةنابت

 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/منيحممد ا بةِرَيز سعد خالد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تةئييدي ئةو تةوزتةي جةنابت دةكـةم، بةراسـس ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي نـاوخؤ زؤر تونـدة بـا لَيـي          
بطةِرَين، بةتايبةتيش هةندَي خراث بةكارهَينان هةية ئيحتيمالة زؤر ئةوة نةطوجنَيت بـةو عقوبـة قورسـة،    

 .ة تةئييدي ئةوة دةكةم البدرَيت، زؤر سوثاسبؤي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل جةنابي سةرؤكي ليذنةو جَيطر تةبيعي قسةمان كردووة بةراسـس رازيـن لةسـةر سـةحبةكةي، بـةآلم      
ة بة تةشديدي ئةو عقوبة بكةم، لةبةر ئـةوةي ئـةوة جـانيب رةدعةوييـة، مةسـةلة      هةر ئةمةوي تةنها ئاماذ

ئةوةية كة مةشاكيل زؤر بووة لةخراث بـةكارهَيناني مؤبايـل، ئَيمـة كـة ئـةو ياسـايةمان دانـاوة مةبةسـتمان         
وين، ئةوةية ببَيتة رادع بؤ ئةوكةسانةي كة بةخراث بةكاري ئةهَينن، بؤية ئَيمـة لةطـةَل ئـةو تةشـديدة بـو     

 .بةآلم برادةران رازين لةسةر سةحيب، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كةواتة رَيككةوتن، ئةوة ليذنةي قانوني، بة تةعديلي عقوبةكـةي ئـةوةي كةلـة سـاَلَيكةوة بـؤ شـةش مـانط،        
 . فةرموو نازناز خان
 :القادربةِرَيز نازناز حممد عبد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ام ثةرلةمانةكان مةسةلةي لةكاتي لَيخؤِريين سةيارة كة ئةويش خراثة بؤ هةموو هاووآلتيـان،  دووان لةئةند
 .ئةطةر بكرَيت دابنرَيت

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تَيداية، تَيداية، من يةك شـت ئـةَلَيم ئـةو قانونـة وةكـو باسـيان كـرد لةهـةرَيم جـَي بـةجَي دةكرَيـت، بـةآلم             
فؤناتي دةرةوةيش ئيسثات بوو لةسةري مومكينة حوكمةكـة بـدرَيت، كـة بَيتـة     ئةطةر كةسَيك ئةطةر لةتةلة

ناو هةرَيم، يةكَيك ئةطةر حوكمدرا ناوةكةي دةدرَيتة هةموو ناوضة حدودييةكان كة بَيتـة ذوورةوة دةبَيـت   
عقوبةكةي جَي بةجَي بكات، وابزام كـاك خليـل بـوو ئيزافةيـةكي كـردووة، كـاك شـَيروان ئةطـةر سـةيرَيكي          

، لةسةتري سَيهةم، ئةوةي كاك خليل مةبةست لةوةدايـة، ضـونكة   (واخبار خمتلقة تث  الرع : )كةن، دَلَيتب
ئَيســتا بــةمؤبايل يــان بــة ئيمَيــَل يــةكَيك دةتوانَيــت خةبــةر بنَيرَيــت بــؤ يــةكَيكي تــر، ئينجــا هةنــدَي جــار   

حاديسـةي سـةيارةي لـَي قـةوماو     بةسوعبةت بَيت، بةراست بَيت، مةسةلةن دةَلَيت يةكَيكي زؤر نزيكـي ئـةو   
مــرد، مومكينــة كــابرا تووشــي ســةكتةي قــةليب بَيــت، ئــةوة بــةكارهَينانَيكي خراثــة، بــؤ ئــةو ئــامَيرةي كــة    
بةدةستةوةيةتي مةبةسس كاك خليل ئةوةي من تَيطةيشتم ئةوةية، باشة ليذنةي ياسـايي ئةوةيشـي ئيزافـة    

 .كرد، كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضامحد بةِرَيز عبدالرمحن ا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عقوبــةكان، : فيعــل، بِرطــةي ب: دوو، ســَي كــةس ثَيشــنياري ئــةوةمان كــرد بكرَيــت بــة دوو بِرطــة، بِرطــةي ا  

 .سزاكان، ئةوة بؤ زياتر رَيكخسنت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةيـة، دةخيةمـة دةنطـةوة ئـةو مادةيـة      كاك فرست دةَلَيت شس وانابَيت، ثَيشرتيش باسيان كرد كة جياوازي 
بةو طؤِرانكاريةي كة ليذنةكان رَيك كةوتن لةسةري بةو ئيزافةيةي كاك خليليش، كَي لةطةَلَيس؟ بـا دةسـس   
بَلندكات، فةرموو، كَي لةطةَليدا نية؟ دووكةس، سَي كةس لةطةَليدانية، بةزورينـةي دةنـط قـةبوَل كـرا، بـِرؤ      

 .بؤ مادةي سَي
 :مصطفىلكريم ابو بكر بةِرَيز عبدا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :مادةي سَيهةم
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هةر كةسَيك بةدةسس ئةنقةست ببَيتة مايةي بةكارهَيناني تةلةفؤني مؤبايل يان دةزطاو ئامَيرَيكي بةتـةل،  
يان بَي تةل، يان ئةنتةرنَيت، يان ثؤستةي ئةلَيكرتؤني، بـؤ بَيـزار كردنـي كةسـَيكي تـر بـةو حاَلةتانـةي كـة         
لةمادةي يةكةمي ئةم ياساية هاتوون، ئةوة بةحبس سزادةدرَيت بؤ ماوةيةك لةشةش مانط كةمرت نةبَيت و 

حـةفت سـةدو بـةجنا هـةزار دينـار كةمرتنـةبَيت و لـة        ( 450)لةسَي ساَل زياتر نةبَيت و بةغةرامةيةكي لـة  
 .سَي مليؤن دينار زياتر نةبَيت يان بةيةكَيك لةو دووسزاية( 3000000)
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك سةردار فةرموو
 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حــةدي ئــةدنا لةســزاكة : ئَيمــة ثَيشــنيار دةكــةين لةليذنــةي نــاوخؤ كــة دوو طؤِرانكــاري بةســةر بَيــت يةكــةم

ت باســي ئــةوة بكــةين كــة لَيــرة بــاس لــة ئيزعــاج دةكــةيت، دةبيـَـ : لةشــةش مــانط بكرَيتــة ســَي مــانط، دوو
بةقةسس تَيدا هةبووة، يةعين زؤر جار هةية تةلةفؤن بةغةَلةتي لَيدةرَيت، هةندَيك ثَيـي ئيزعـاج دةبَيـت،    
: بةآلم مةقسةدي نةبووة، ئةو قياسة دةيطرَيتةوة، بؤية ئَيمة ثَيشنيار دةكـةين سـياغةكةي بـةو جـؤرة بَيـت     

 تسياد علاى ثالثاة سانوات، وبغراماة  ا تقال عان سابدما ة         يداق  باحلبا مدة  ا تقل عان ثالثاة اشاهر و ا   )
ووسون الف دينار و ا تسيد على ثالثة ماليني دينار او باادى هااتني الدقاوبتني، كال مان اساتتد  ااادى       

 .، زؤر سوثاس(وسا ل ا اتصا ات بقصد ازعاج   ه يف    احلا ات الواردة يف املادة ا اوىل من هذا القانون
 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .كاك رشاد ئَيوة هيضتان هةية لةسةر ئةو مادةية؟
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض موالحةزةمان نية لةسةر ئةو مادةية ،نةخَير
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ئَيمة ثشتطريي ليذنةي ناوخؤ دةكةين كة شةش مانطةكة بكرَيتة : ئَيمة دوو تَيبينيمان هةية، تَيبيين يةكةم

سَي مانط بؤ ئةوةي مونةسةق بَيت لةطةَل مادي ثَيشوو، تةنسـيقَيك هـةبَيت، شـةش مـانط وسـَي مانطةكـة،       
زعـاجَيكي عةمـدي بَيـت، واتـا ئيزعـاجي      بةنيسبةت ئيزعاجةكة، ئَيمة كة هاتني دةَلَيني ئي: ئةوة يةك، دوو

غةيري عةمـدي ناطرَيتـةوة ئةطـةر بةغةَلـةت يـةكَيك يـةكَيكي تـر داوا بكـات لـةمؤبايل، بـةآلم ئيزعاجةكـة            
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مةسةلةن بةعةمدي ثَينج، شـةش جـار تةلـةفَوني بـؤ بكـات، رةنطـة ئـةوة دةبَيتـة عـاميلي ئيزعـاج وةبـةبَي            
 .ئةوةي دةنطي هةبَيت، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ئـةو مادةيـة ئيزعاجـة وةكـو ئـةوةي يةكـةم نيـة، لةبـةر         : كاك فرست موالحةزةيةكي بـةجَيي هةيـة دةَلَيـت   

ئــةوةي عقوبةكــةي ســَي ســاَلةكةي زؤرة، ئَيســتا ئــةو مادةيــة هــةردوو ليذنــةو ليذنــةي شــارةوانيش ومــايف      
ة؟ هةر ضوار ليذنةكة ئيتييتاقيان كرد كـة  مروظيش مانيعيان نية، كاك رشاد مودةكة ببَيتة ساَلَيك ثَيت باش

مودةكة حةدي ئةدناكةي ببَيتة سَي مانط، و حةدي ئةعالكةي ببَيتة سـاَلَيك، وة ئيزعاجةكـةيش كةليمـةي    
 .عةمدةنيشي لةسةر بنووسرَيت، كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةي ناوخؤيش هـاتووة، بـؤ زيـاتر كـؤنرتوَل كردنـي مؤبايـل و ئامَيرةكـاني تـر،         من ثَيم واية ولةراثؤرتي ليذ
ئَيستا خؤشك وبرايان باسيان كرد كة سيم كارت لةبازاِر دةفرؤشرَيت، ثَيشرت نيزامي تةلةفؤناتي نؤِرماَل كـة  

ة دةبوايـة  لةماآلن هةبوو تةسجيل دةكرا بةموافةقةو كؤمةَلَيك ئيلتيزامات هةبوو، ضةندين شوَين هةموو ك
موافةقــةتي لــَي وةرطرَيــت هــةتا ئيجــازةي تةلةفؤنةكــةت دةدرايــة، ئةطــةر بيشــي فرؤشــتاية ديســان دةبوايــة 
بةموافةقةتي جيهاتي موختةس بييترؤشـراية ئـةو تةلةفؤنـة و، لةسـةر نـاوي الدةكـةوت، ئَيسـتا بةهـةزاران         

ن ئيقـترياح دةكـةم ئـةوةي كـة ليذنـةي      تةلةفؤن و سيمكارت لةبازاِر دةفروشرَيت، نازاني ناوي كَيية، بؤية م
ــك بــةبَي شــروت نةفروشــرَيت وة ئــةوةي داواي دةكــات نةيــدرَيَس،      نــاوخؤ داواي كــردووة هــيض ســيم كارتَي
بةكؤمةَلَيك شروتي قانوني بيدرَيَس، ساحيب شةريكة ثَيت بييترؤشَيت، وة ئةطةر من ئةو سيم كارتةم كِري 

ةي ئـةوان وةرنـةطرم و لةسـةر نـاوم نةسـرَيتةوة وبـةناوي ئـةوي        حةقي ئةوةم نةبَيت بييترؤشم، تـا موافةقـ  
ــت بنووســرَيت، ضــونكة تةلــةفؤن هةيــة بيســت نــاوي كــردووة، بيســت دةســس كــردووة، جةرميــةي      دةيكِرَي
ثَيدةكرَيت و نازاني بةدةسس كَيية، لةبةر ئةوةي ئةوة نوقتةيةكي ئةساسيية بؤ ئةوةي خاوةن جةرمية يان 

زرَيتةوة، تةلةفؤن هةية دة دةسس كردووة، تؤ يةقةي كَي دةطري؟ ئةوة نوقتةيـةكي  خاون موخالةفةكة بدو
زؤر موهيمة، جةنابي سةرؤك ئةبَيت حيسابي بؤ بكةي، كة من وةرم طرت دةبَيت كؤمةَلَيك شرومت هـةبَيت  

 .كة حةقي فروشتنيشم نةبَيت بةبَي موافةقة، كة فرؤشتيشم لةسةر ناوي من نةمَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن مادةيةك هةية لةالي ليذنةي قانوني ئةو تةفسـيالتةي كـة جـةنابت باسـت كـرد تَيدايـة، كـاك ئـارام         
 .فةرموو

 :ندبةِرَيز ئارام رسول مام
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ين، كة ضـةند جـاريش   ئةم مادةية زيادة، بةراسس ئَيمة ئةطةر تةماشاي فةلسةفةي داِرشتين ئةم ياساية بكة
جةنابت ئيشاراتت ثَييدا، ئةمة بؤ هؤشياركردني خةَلكة بةتايبةتي ئامَيرةكاني راطةياندن كة ضةند ساَلَيكة 
هاتوونةتة كوردستان، من ثرسياردةكةم ئَيمة خةَلك بؤ ئةوة هوشـيار دةكـةين هةرضـي هـات ملـي بطـرين و       

ن كة خةَلكي لَي ضاك ببَيـت؟ بةراسـس مـن ضـاوةِروامن     بيخةينة سجن، ئايا سجنةكاني ئَيمة شوَيين ضاكسازي
ــت ســجنةكاني خؤمــان ثِركــةين      دةكــرد كــة نوَينــةري حكومــةت لــةو مةســةلةية دييتــاع بكــات، ئَيمــة ناكرَي
لةخةَلك، سبةييَن ئةطةر رؤذنامةنووسَيك دوو جار تةلةفؤن بؤ نةفةرَيك بكات، كابرا دةَلَيت واهلل ئيزعـاجي  

و ريكالم بؤ نةفةرَيك بنووسَيت دةَلَيت واهلل ئيزعاجي كردم، بةراسس ئةوة مةتاتيية، كردم، كؤمثانيايةك دو
ــة البــدرَيت، دووهــةميني  : مــن داوا دةكــةم، يةكــةم  ــةو مادةي ــة    : ئ ــةوة بكــةين كــة وآلت ــا ِرةضــاوي ئ ئَيمــة ب

ني عقوبـة،  دميوكرا وازةكان وثَيشكةوتووةكان سجن، حةبس كردن ئاخر عقوبةية، با ئَيمة نةيكةينة ئـةولَ 
ئَيمة ئةطةر تةوعية، ئةطةر بؤ هوشياركردنةوةية بابري لةغةرامة بكةينةوة زيـاتر نـةك تـةنها سـجنةكامنان     
ثِركةين، باشة ئَيمة ناثرسني ض ئةركَيك لةسةر حكومةت دةكةوَيت؟ هةر كةسَيك كة سَي مانط، يـان شـةش   

وشك وبراياني بـةِرَيزي ئةنـداماني ثةرلـةمان    مانط، يان ثَينج ساَل سجن بكرَيت، بةراسس من داوا دةكةم خ
لــةو مةســةلةية بــا تؤزَيــك بةشــَيوةيةكي فــراوانرت باســي بكــةين و داوايــش دةكــةم ئــةو ياســاية مــودةي بــؤ    
ــةض          ــت ب ــة دةَلَي ــة خــةَلكَيك بةئَيم ــةم ثةرلةمان ــت ل ــة ســةردةمَيك دَي ــَيم واي ــةوة مــن ث ــةر ئ ــت، لةب دابنرَي

 .يدة و ئةو عقوباتة دانراوة، زؤر سوثاسبريكردنةوةيةك ئةم ياساية بةو تةشد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضرَو خان فةرموو
 :بةِرَيز ضرؤ علي محة امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر لةطـةَل موالحةزةكـةي كـاك فرسـت     ضـونكة  بةراسس من لةمادةكةي ديكةدا بؤيـة دةنطيشـم بـؤي نـةدا،     
البــدرَيت، دوايــي بــةَلي ســةحب كــرا، موشــكيلةنية، بــةآلم   ( بتنيباحــدى هــاتني العقــو )بــووم، ئَيمــة ومتــان  

كاغةزَيكيشم نارد بؤ كاك شَيروان، ئةبواية غةرامةكة زياد كرايـة، بـةآلم لةبـةر ئـةوةي زيادنةكرايـة لَيـرةدا       
من بةمةعقولي نازامن يـةكَيك سـةبارةت بـة زةرةري ئـةخالقي يـان مةسـةلةن جـاري واهةيـة بـاري خَيـزان           

( 400)، زؤر شس تر كة لةمادةي يةكةمدا بووةتة هـؤي يـةك مليـؤن بـؤ ثَيـنج مليـؤن، بـؤ لَيـرة         ئةشَيوَييَن
هةزار بؤ سَي مليؤن، يةعين فةرقةكة زؤر زؤر كةمة بةنيسبةت فةرقي بابَلَيني كارةكة، كارةكة كة كةسـةكة  

رةيش كـةم كرَيتـةوة، زؤر   ئةجنامي ئةدات فةرقةكة زؤر زؤر كةمة، لَيرةدا مـادام لـةوَي زيـاد نـةكراوة بـا ليَـ      
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو طلدتكاك 
 :طلدت خضر سيف الدينبةِرَيز 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شـرت كـردم، لَيـرة عةمـدةن هـاتووة لـةو مـادةي، ثَيويسـتة ذمـارةي          من تةئكيد لةقسةكةي خؤم دةكةم كة ثَي
 .استةلةفؤنةكة لةو كابرا وةرطريَيت، زؤر سوث

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةر لةوةي قسةكامن بكةم من طلةييةكم هةية لةسةرؤكايةتي، من وةك ئةندامي ليذنةي ياسايي مايف خؤمـة  
َيتـةوة لـةناو ليذنـةي ياسـايي و     رةئي ياسايي بدةم لةسـةر مةسـةلةكان، كاتَيـك كـة مةسـةلةكة زؤر قـوَل دةب      

لـةناو ئةنـداماني ثةرلـةمان لـةوةدا ئـةوةم هةيـة، ئةطـةر دةسـتيش بَلنـد بكـةم، قسـة بكـةم لةطـةَل ليذنـةي               
ياسايي، يةك راست دةَلَين ئةوة تؤ ئيمزات كردووة لةسةر راثؤرتةكة بؤت نية قسة بكةي، ئةطةر وابَيت من 

ةم و تـةوقيع ناكـةم لةسـةري، بةراسـس ئةطـةر مـةجال نـةدرَيت        لةمةو دوا هةموو جار من دةستم بَلند دةك
ي منيش و ثَيش ئَيستاش برادةري تريش ئيزن دراوة كة قسـة بكـات، موزوعةكـة تـةنها     انقسة بكةم، برادةر

ئةوةية من تةئييدي ئةوة ئةكةم كة ئةو مادةية زيادة، لةبةر ئةوةي، ئةوةي لةو مادةيةدا هاتووة، مـن ثـَيم   
، بؤيـة  علاى سابيل احلصار   ، نـةك  علاى سابيل املثالاه   ةو حاَلةتانةي لةو مادةيـةدا ديـاري كـراوة    واية ئةوةي ئ

مةسةلةي ئيزعاجيش دةتوانَيت لةوَي بطرَيتةوة بة بَي ئـةوةي لَيـرةدا ئـةو مادةيـةي بـؤ زيـاد بكرَيـت، زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةنـدامي ليذنـةي ياسـايي، سـةرؤك و جَيطرةكـةي و      كاك كريم حةزئةكةم جةوابي جـةنابت بدةمـةوة، سـَي ئ   

موقةريرةكــةي لَيــرة دانيشــتوون، جــةنابت دةتوانيــت ئةطــةر زؤر موالحــةزاتت هةيــة داوا بكــةي لــةجياتي   
يةكَيكيان بَييت لَيرة دابنيشَي، دووهةميش خؤم ئيقترياحم بؤ جةنابت كرد هـةر مادةيـةك وةكـو ئةنـدامي     

ةت هةيـة، دواتـر بـؤت دَيـت موالحةزةكـة، ثَيشـرت نـاوت بنووسـة، ئةطـةر          ليذةي ياسايي ثَيت واية، موالحـةز 
هيضتيش نةبوو بَلَي قسةكامن كرا، ئةطةر ناوت نةنووسرَيت دوايي ئةنـداماني تـر طلـةييم لَيدةكـةن ،ئةطـةر      
بةتةنها دةنط بدةم بةتوو، لةبةر ئـةوةي فةقـةت ئةنـدامي ليذنـةي ياسـاييت، ئـةوةي موالحـةزةي طرنطـةو         

ةوةي كــاك ئارامــة، دةَلَيــت ئــةو مادةيــة زيــادةو كــاك كــرمييش ثشــتطريي لَيــدةكات، كــاك شــَيروان   هــاتووة ئــ
 .فةرموو
 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئةو مادةيةي كة ثةيوةندي بةئيزعاجةوة هةية، بةراسـس لةخؤمانـةوة نـةمان هَينـاوة بـةَلكو لـةقانوني       

رؤذان ئيشــارةتي ثَيـدا، ئَيمــة بةنـةزةري ئيعتيبارمــان   . هــةر وةكـو د ( 353)ة مـادةي  عقوبـاتيش هةيـة و لــ  
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وةرطرتووة كة عقوبةكةي لةساَلَيك كةم تر نيـة، وة غةرامـةيش لةسـةد دينـار كـةمرت نيـة يـان بةيـةك لـةو          
ض بةنيسبةت عقوبةتانةي كة ئيشارةتي ثَيدراية، بةآلم ئَيمة لَيرة رةنطة عقوبةكةمان تؤزَيك زيادكرد بَيت، 

غةرامة ض بةنيسبةت حةبس، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوةدا نني كة ئةو مادةيـة ئيلغـا بكرَيـت، بـةَلكو زةروريـة،      
ئةو مادةي تَيداية ئامريةية، تازة هاتووة عقوبةيةك و ياسايةكي تازةمان بؤي داناوة، بؤية ئَيمة ثَيمان وايـة  

شـيد ئيشـارةتي ثَيـي دا بةنيسـبةت سـيم كارتـةكان، ئَيمـة        زةرورية ئةو مادةية مبَينَيتةوة، ئةوةي كـاك خور 
مــادةي تايبــةتيمان هةيــة هــةر وةكــو ئيشــارةمتان ثَيــي كــرد، جطــة لــةوةيش موســتةلةحَيكمان بــةكارهَيناوة  

؟ حـائزي غـةيري موشـتةرةك بةنيسـبةت     (احلـائز غـري املشـرتك، مـن هـو احلـائز غـري املشـرتك        )ناوميان ناوة، 
ي بكرَيتةوة، ئـةو كةسـةية يـان ئـةوةتا سـيم كـارتي كِريـوة لـةو شـةريكة بـة بـَي            ئيعادةي نةزةر لةوةزعةكة

ئةوةي مةعلوماتَيك بداتة شةريكة، ئةوة دةفتةر نيتوسي، ئةوة مةعلوماتـة بـةثَيي شةخصـي خؤيـةتي، يـان      
ئةوةية لةيةكَيكي كِريةتةوة، ئةو كـاتي خـؤي لةشـةريكةي كريةتـةوة، ئَيسـتا حـائيزَيس، بـةآلم موشـتةرةك         

يـة، ســةقيتَيكي زةمــةنيمان دانـاوة لةمادةيــةكي تــر دوايـي ئيشــارةتي ثَيــدةدةين بـؤ ئــةو مةســةلةية و، زؤر     ن
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوني فةرموو
 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ها هؤشـياركردنةوة نيـة، بـةَلكو زةبـرو     كاك ئارام دةَلَيت مةبةست لةياسـاكة هؤشـياركردنةوةية، نـةخَير تـةن    
رةدعيشة، خاَلَيكي تر ئَيمة لةموجتةمةعي ئةوروثا ناذين كاك ئارام، ئَيمـة لةكوردسـتان دةذيـن و زؤر بـاش     
ئاطامان لة كؤمةَلطاي كوردستان و ئةو تةتةوراتانةي هةية كة واي كرد، ئةوروثا بيست ساَلة ئةوانةي هةية، 

ةمني، هةزارمةشـــاكلمان بــؤ روودةدات، مةبةســت لةياســـاكة زيــاتر ئةوةيـــة    بــةآلم ئَيمــة لةهـــةنطاوي يةكــ   
 .ضارةسةركردني كَيشةكاني كوردستان بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة واتا هةر سَي ليذنةكان لةبةر ئةوةي كاك كريم ثشتطريي لةقسةكاني كـاك ئـارام كـرد، كـاك ئـارام ئةطـةر       

 .ت دةخيةمة دةنطةوة، فةرموو كاك ئارامموقتةرةحةكةت سةحب ناكةي
 :ندبةِرَيز ئارام رسول مام

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةخَير سةحيب ناكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك ئارام ئيقترياحي كرد كة ئةو مادةية زيادةو كاك كـرمييش ثشـتطريي لـَي كـرد، بـةآلم هـةموو ليذنـةكان        

رية، كَي لةطةَل موقتةرةحي كاك ئارام و كاك كرمية؟ بادسس بَلنـدكات، تـةنها ضـوار كةسـي     دةَلَين لَيرة زةرو
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لةطةَلداية، مةعناي واية هيض، وابزامن طؤِرانكارييةكـةي كـة بةسـةردا هـاتووة تـةنها عقوبةكةيـة، كـة لةسـَي         
ت، مادةكــة بــةو مــانط هــةتا ســَي ســاَلة، بووةتــة يــةك ســاَل، يــةعين ســَي مــانط و لةســاَلَيكيش زيــاتر نــةبيَ   

طؤِرانكارية دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس؟ با دةسس بَلندكات، فـةرموون، كـَي لةطةَلَيـدا نيـة؟ بةزؤرينـةي      
 .دةنط قةبوَل كرا، تةنها سَي كةس لةطةَليدا نةبوون، بؤ مادةي سَي كة بووةتة ضوار، فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
ئةطـةر ئـةو كـردةوةي لـةمادةكاني يةكـةم و دووهـةمي ئـةو ياسـايةدا هـاتوون تـاوانَيكي لـَي             :مادةي ضـوارةم 

كةوتــةوة ئــةوة ئــةو كةســةي بووةتــة هاوكــاري كارةكــة بةبةشــدار لةتاوانةكــةدا دادةنرَيــت و هــةمان ســزاي   
 .تاوانةكةي بةسةردا دةسثَينرَينَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر فةرمووكاك سةردا
 :هةركي ؤبةِرَيز سةردار صباح بؤز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ويداقاا  بالدقوبااة املقااررة للجرميااة : ئَيمـة هــيض تَيبينيــةكمان نيــة، تــةنها تَيبينيــةكي خـؤم هةيــة، ئــةويش  
 .ي قانوني عقوبات، زؤر سوثاس(72)، ثَيم واية زيادة، تةحسيل حاسيلة بةثَيي مادةي املرتكبة

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
 .موالحةزةكةت بةجَيية، كاك رشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقي مادةكةين، هةر وةكو خؤي مبَييَن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يتان ضية؟دةَلَيت زيادة، رةئ (ويعاقب)دار كة ةركاك شَيروان ئةو رةئيةي كاك س
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بووني ئةوة زؤر زؤر موهيمة، ضـونكة مةسـةلةي شـةريك لـةقانون هـاتووة، شـةريك كَييـة بةراسـس؟ بـةآلم          
 .ئَيستا زةرورية ئةوةي تَيدا بَيت و هيض لةمةسةلةكةيش ناطؤِرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةردار فةرمووكاك 
 :هةركي ؤبةِرَيز سةردار صباح بؤز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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( 72)ئةطةر ئيجازةم بدةيت توزَيك تةوزيح بدةم لةسةر ئةوة، لـةمادةي  ( 72)شةريك لةجةرمية، لةمادةي 
ه على من ارري على ارتكابه يوق  بناء على هذا التحليل، من اتف  م    ): قانوني عقويات هاتووة دةَلَيت

ارتكابه يوقدت بناء على هذا ا اتفاق، من اعطى الفاعل سالاا او ا ات او اشياء اخرى مما اساتدمل يف ارتكااب   
ئـةو ثَيشـنيارةي ئـةوةي     ،(اجلرمية م  علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى يف اعمال استهدف ارتكابها

، كـة ئعتيبـار كـرا بـة شـةريك يـةعين ئيزافـة        لةقانون هاتووة بةراسس ئةوةيش ئيعتبار دةكرَيت بةشـةريك 
يعاقـب الشـريك   : )دوهـةم ( 50)لـةمادةي  ( يعاقب الشـريك )دةكرَيت لةسةر ئةو مادةية، لةمادةكاني داهاتوو 

، (بالعقوبة املنصوصة عليها قانونـا ولـو كـان فاعـل اجلرميـة غـري معاقـب بسـبب عـدم تـوافر القصـد اجلرمـي            
ن سااهم بوصافه يااعال او شاريكا يف ارتكااب اجلرمياة يداقا  بالدقوباة         كال ما  : )لةيةكـةميش هـاتووة دةَلَيـت   

 .ئةوة هاتووة بؤية دةَلَيم تةحصيل حاصيلة، زؤر سوثاس ،(املقررة هلا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي راستة تةحصيل حاصيلة كاك سةردار، بةآلم ئةطةر لَيرة تةئكيدي بكـةي، تةئكيـد زةرةري هـيض نيـة،     
لةسةر ئةو مادةية كة ليذنةكان لةسةري موتـةفيقن، دةخيةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَلَيس؟      كةس قسةي هةية 

بادةسس بَلندكات، فةرموون، كَي لةطةَليدا نية؟ بةكؤي دةنط ئةو مـادة قـةبوَل كـرا، بـؤ مـادةي ضـوارةم كـة        
 .بوةتة مادةي ثَينجةم، فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
بــؤ مةبةســتةكاني ثيــادةكردني حوكمــةكان ئــةم ياســاية، ئةطــةر ئــةو كةســةي يــةكَيك لــةو  :مــادةي ثَينجــةم

تاوانانة ئةجنام بدات كة لةمادةكاني يةكةم و دووهةمي ئةم ياسايةدا هاتوون، كارمةندي هَيزة ضـةكدارةكان  
ي بــةكار هَينــا لــة ئةجنامــداني بــوو يــان لــةهَيزي ئاسايشــي نــاوخؤبوو يــان لةوانــةبوو فــةرماني فــةرمي خــؤ

تاوانةكة يان بةثَيي فةرمانةكةي يان ثيشةكةي ئاطـاداري نهـَيين تايبـةتي يـان خَيزانـي كةسـاني ديكـة بـوو،         
 . ئةوة دةبَيتة هاوكار بؤ ئةوةي سزاي توندتري بةسةر بضةسثَيندرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوني فةرموو
 :ز عوني كمال سعيد بزازبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة

يدد ظريا ماددا  ا راري تطبي  ااكا  هذا القانون مرتكيب اادى اجلرا م الواردة يف املادتني ا اوىل والثانية 
اذا كانوا من ايراد القوات املسلحة او قوى ا امن الاداخلي او ممان يساتغل صافة رمسياة او مان املطلداني علاى         

 .ة او الدا لية لاليراد حبكم وظا فهم او مهنتهما اسرار الاتصي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركي ؤبةِرَيز سةردار صباح بؤز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــة زةريف ( افــراد القــوات املســلحة وقــوى االمــن الــداخلي )ئَيمــة لةليذنــةي نــاوخؤ ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةين  
ت، لةبــةر ئــةوةي بــةَلكو ئــةو زةرفــة تةشــديدة بــؤ قةناعــةتي حــاكم و زرويف جةرميةكــة موشــةدةد دانــةنرَي

كال مان ناار او اشااع     : )مبَينَيتةوة، تةنها ئَيمة لَيرة ثَيشنيار دةكةين كة سـيغةي مادةكـة بـةو شـكَلةي بَيـت     
يفتاه او قاا    مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصا ات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطل  عليها حبكم وظ

بتسجيلها دون سند قانوني يداق  باحلبا مدة  اتقل عن سنة و ا تسيد عن وساة سانوات وبغراماة  اتقال     
 .، زؤر سوثاس(عن مليون دينار و اتسيد على وسة ماليني دينار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .روان فةرمووهةموو ئةو تةلةبةو خوَيندكارانة بةخَيربَين سةر ضاو، بةخَيربَين، كاك شَي

 :ريحيدناصح بةِرَيز شَيروان 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة لةطــةَل دةقــي مادةكــةين و ئَيمــة لةكؤمةَلطايــةك دةذيــن هــةر وةكــو هــةموو اليــةكمان دةزانــني رةنطــة 
هةنــدَيك بــةرثرس يــان هةنــدَيك وةزييتــة هةيــة ئــةو شةخســة ئيســتيغاللي وةزييتةكــةي دةكــات بــةبيانووي 

رثرســَيكة، تةلـةفؤن دةكــات، بـةثَيي مــادة يـةك و مــادة دوو رةفتـار دةكــات بـةحوكمي ئــةوةي      ئـةوةي كـة بة  
وةزييتةكة هني خؤيةتي، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوة داين بةراسس كة حةدَيكيش بؤ ئةوانـة دابنرَيـت و ئـةوةي    

فَيكي موشـةدةد،  لةمادةكة هاتووة ئَيمة ثشتطريي دةكةين بةو شَيوةي كة هاتووةو، ئعتيبـاري دةكـةين بـةزةر   
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةين، مادةكــة بةشــَيوةي خــؤي        ــةي ياســايي دةك بةهــةمان بؤضــوون، ئَيمــة ثشــتطريي لةبؤضــوونةكةي ليذن
 .مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك كرخي فةرمووكا
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نور الدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمةيش هةر لةمونتةَلةقي ئةوةي كة دةبَيت وةكو ليذنةي مايف مروظ دييتـاع لـةحقوقي هاووآلتيـان بكـةين،     
 .بؤية لةطةَل دةقي مادةكةين و ئةو زةرفة موشةدةدة مبَينَيت باشرتة، زؤر سوثاس

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 .كاك حممد حكيم فةرموووسم باشة، كةس قسةي هةية لةسةر ئةو مادةية، ناوتان دةنو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر بؤ ليذنـةي ياسـايي ئـةوة ببَيتـة مـادةي دوو وسـَي نـةك يـةك و دوو، مادةيـةكمان زيـاد كـرد مـن يـةك              
وةكــو بــؤ دوو، ســَي، ( الغــري اجهااسة مــن اســتخدم وســائل الغــري، يــةعين )و ثَيشــنيارم هةيــة زيــاد بكرَيــت ئــة 

مَوبايلَيكي كةسَيكي تري دةست دةكةوَيت تاواني ثَي ئةجنام دةدات، ئـةوةيش باحوكمةكـةي موشـةدةد بَيـت،     
 ضونكة ئستيغاللي دةكات، دوو، سَي سةعات مؤبايلةكةي لَي بزر دةبَيت لةو كاتةدا شتَيكي خراثي ثَي ئةجنام

 .دةدرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة بـاس لـة تونـد كردنـي سـزاكة دةكـات بـؤ هـةر ئـةو تاوانانـةي مـادةي يةكـةم و مـادةي دووهـةم، بـةآلم                

ي نهـَيين كةسـايةتي دةدركَيـنن، بـةراي مـن ئـةو       لةمادةي يةكةم باسي ئةوة كراوة نهَيين كةسـايةتي، ئةوانـة  
دَيِرة زيادة، يةعين ئةوانةي نهَيين كةسايةتييةكان دةدركَينن يان نهَيين خَيزاني هةر بؤ يةكةم دةطةِرَيتةوة 

 .ئةوةيان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شوقي فةرموو
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

ــةدةد          ــةيش زةريف موش ــةن، ئةوان ــاآلت كاردةك ــةكؤمثانياكاني ئيتيس ــة ل ــةي ك ــةو مؤزةفان ــة ئ ــَيم باش ــن ث م
، مومكينـة  (وظاا فهم حبكـم  )بيانطرَيتةوة، ضونكة زؤر جار بةبَي ئـةوةي كؤمثانياكـة ئيشـارةتي ثَينـةدراوة،     

ة، بـا كؤمثانيايـةكان بـة    هةندَي شت هةيـة بةقـةراري قـةزائي مـةعلوماتي لةسـةر هـةبَيت وبـآلوي دةكاتـةو        
 .تةواوي ئيشاراتي ثَي بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةوة زؤر بة دةقيقي داِرَيذراوة ئةو مادةية، هـةمووي دةطرَيتـةوة ئـةوةي كـة لـةكؤمثانياي مؤبـايليش       

كـاك حممـد حكـيم    ، كـةوات وت هـةمووي دةطرَيتـةوة، ئـةو قسـةي      (حبكم وظا فهم او مهناتهم )ئيش دةكات، 
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ئةوة جوملةيةكة، كة هةندَي كةس مؤبايلي يـةكَيكي تـر وةردةطرَيـت و ئيسـتيغاللي دةكـات و هةنـدَي شـس        
ثَيدةكات مومكينة خاوةنةكةي ئاطاي لَينةبَيت، ئةوةيش موشـةدةد بَيـت لةسـةري، جـا كـاك سـةردار ئةطـةر        

 .رةئيةكةي تةئييد دةكةيت، فةرموو
 :ةركيبةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ ه
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة سةحيب موقتةرةمحان دةكةين و تةئييدي رةئي ليذنةي ياسايي دةكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثـَيم باشـة ئـةو رةئيــةي كـاك حممـد حكــيم جَيـي بكةنـةوة كــاك شـَيروان، كـةواتا ئــةو مادةيـة جـارَيكي تــر            
 .بيخةمة دةنطدان بؤ ئيزافةكةي كام حممد حكيم، فةرمووكورديةكةي خبوَينةوة ثَيش ئةوةي 

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بــؤ مةبةســتةكاني ثيــادةكردني حوكمــةكان ئــةم ياســاية، ئةطــةر ئــةو كةســةي يــةكَيك لــةو  :مــادةي ثَينجــةم

ايةدا هــاتوون، كارمةنــدي هَيــزة   تاوانانــةي ئــةجنام بــدات كــة لــةمادةكاني يةكــةم و دووهــةمي ئــةم ياســ        
ضةكدارةكان بـوو يـان لـةهَيزي ئاسايشـي نـاوخؤ بـوو يـان لةوانـةبوو فـةرماني فـةرمي خـؤي بـةكارهَينا لـة              
ئةجنامداني تاوانةكة يان بةثَيي فةرمانةكةي يان ثيشةكةي ئاطاداري نهـَيين تايبـةتي يـان خَيزانـي كةسـاني      

 . سزاي توندتري بةسةر بضةسثَيندرَيديكة بوو، ئةوة دةبَيتة هاوكار بؤ ئةوةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيزافةي بكة كاكة يان ئةو كةسةي كة مؤبايلي يةكَيكي تر بةكار دةهَينَيت، بةَلي كاك شَيروان
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـةروفة، ضـؤن ئـةو مؤبايلـةي دةكةوَيتـة      خؤي ئةوةي رةقةمةكة بـةناوَيس ئـةو مةسـئولة بةراسـس لـةو تة     
 .دةسس ئةو، بةراسس ئةوةي لة نةتيجةي تةحقيقات ديار دةكةوَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش شةريكة كاكة، باسي شةريكمان كرد، ئةطةر ئيسثات بـوو الي حـاكم كَييـة، بةعةكسـةوة تةشـريعةكة      

 .زؤر زةرورية، كاك شَيروان فةرموو
 :ريةِرَيز شَيروان ناصح حيدب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل شةريكني، ئةوة هيض ئةوة مادةيةكي تايبةمتان بـؤي دانـاوة، ئـةوة مـةوزوع نيـة، بـةآلم بـةعزَي        
مؤبايل هةية بةناوي شةخسَيكة و كابرا ئاطاي لَينيةو دةيبةن، ئةوة يةك، يةعين ئةوة مةحكةمـة تـةحقيق   

 .، زؤر سوثاسدةكات بةراسس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ضونكة ئةو موقتةرةحة (او استدمل جهاز   ه للقيا  بااد ا ايدال املذكورة اعاله): ئةوة ئيزافة كة، دةَلَيت

بؤضي بةجَيية؟ لةبةر ئةوةي تةلةفؤن يان مؤبايلي يةكَيكي تر وةرئةطرَيت وة ئةو كارة ناقانونيانة دةكـات،  
، يةكَيكيان، وةكو بامسان كرد و دةنطمان بؤدا، جةرميةك كة ئيزعاجةكةية، دوهـةميان،  دوو جةرميةي هةية

ئةوةية كة دةيةوَي ئةو تاوانة خباتة سةر خـاوةن تةلةفؤنةكـة، خيانـةتي ئامانةتيشـي تَيدايـة ئـةوة، كـةواتا        
لةطةَلَيس؟ بادةسس  دةبَيت سزاكةي موشةدةد بَيت، دةخيةمة دةنطةوة ئةو مادةية لةطةَل ئةوة ئيزافةية، كَي

 .بَلند بكات، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قةبوَل كرا، بضؤ بؤ مادةي ثَينج كة بؤةتة مادةي شةش
 
 

 

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةم ياسـايةدا    رَيطة  لةوانة ناطريَيت كة، يـةك لـةو تاوانانـةي مادةكـاني دووهـةم و سـَيهةمي       :مادةي شةشةم
هاتوون دةرحةق كراوة، ئةطةر ويستيان سةرداني دادطـاي شارسـتاني بكـةن و داواي مـايف قـةرةبوو كردنـةوة       

 .بكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ياسايي ضية؟ كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةكةين، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل دةقي ماد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 احتاول املاواد الساابقة دون اا  املتضارر يف املطالباة       : ئَيمة ثَيشـنيار دةكـةين سـياغةكةي بـةو شـَيوازة بَيـت      
 .، زؤر سوثاس ااكا  هذا القانونبالتدويضات واحل  الاتصي عن اية خمالفات 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي فةرموو

 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، ئـةوة هـةموو موشـكيلةكة    (تق ملن) ، بطؤِردرَيت، بة(المينع من)ئَيمة هةروةكو لة ِراثؤرتةكةماندا هاتبوو، 
 .باشرت ئةبَيت، زؤر سوثاس ضارةسةر ئةكات، صياغةكةش

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي شارةواني فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ثشتطريي لةماددةكة ئةكةين هةروةكو خؤي كةهاتووة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطـةر بيكـةن بـةكوردي و كـةس موالحـةزةي لةسـةري        ليذنةي ياسايي صياغةكةي ليذنةي ناوخؤي بةدَلة،
 .نةبَيت، ئةوة شتَيكي باشة، كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين ثَيويستة لَيرةدا، ئةم ( جساء وقف املدني)لة داواي تةعويزدا خؤمان ئةزانني، مةبدةئَيك هةية، ئةَلَيت
بَلَيني ئةو كةسةي كةوا تاوانةكةي لةسةر ساغ ئةبَيتةوة، يةعين ئةطـةر تاوانةكـة سـاغ     دةقة ساغ بكةينةوة،

نةبَيتةوة موجةِرةد تاوان كرابَي، حـةقي نيـة موراجةعـةي تـةعويز بكـات، ئـةبَي بنووسـني سـاغ بووةتـةوة،          
 .تاوانةكة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــوَي ئيكتيســاب ئــةكات، كورديةكــةي مامؤســتا كاكــة،   ئةطــةر مةحكةمــة قــةراري نــةدابَيت، حةقةكــةي لــة 
نةصةكةي كاك سةردار بكةن بةكوردي و بيخوَيننةوة، باشة كاك فرسةت ِرةئي واية ئةو ماددةيـة زيـادة، بـا    

 .ِرةئي خؤي شةرح بكات، فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة جةرميةيـةك ببينَيـت، ئـةوة مةبدةئـة لـةقانون موحتـاج بـةوة          مةوزوعي تةعويز، ئةطةر يـةكَيك زةرةر 
ناكات، ماددةيةكي تر دابنَيني، لةبةر ئةوة من ئةَلَيم ئةو ماددةية زيادة، ئةطةر وةكو خؤشي مبَينَيت، ئـاخر  
شــت حــةزف بكرَيــت، ضــونكة موتــةزةِرِر حــةقي هةيــة، لةمةحكةمــةي جــةزائيش داواي تــةعويز بكــات، لــة  

بكــات، داعــي نيــة، مــن لَيــرة جيــاوازي بكــةم، لــةنَيوان مةحكةمــةي مــةدةني و مةحكةمــةي  مــةدةنيش داوا 
جةزائي، بةس ِرةئي خؤم ئةوةي يةكةم، ئةَلَيم كو ماددةكة زيادة، ضونكة مةبدةئَيك و قاعيدةيةكي قانوني 
ددي هةية، لةو مةسةلةية، هـةر يـةكَيك زةرةر لـة جةرميةيـةك ببينَيـت، حـةقي تـةعويزي مةعنـةوي و مـا         

 .هةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اجلاساء  )من تةئيدي ِرةئيةكةي براي بةِرَيزم كاك فرسةت ئةكةم، ضونكة ئَيمة مةبدةئَيكمان هةيـة، دةَلَيـت،   
يزَيك بـةكار دَيـت، لَيـرةش تاوانَيـك و تـةعويزَيك هةيـة، زؤر       ئةوة بؤ هةرتاوانَيك و هةر تةعو (يقف املدني

 .تةبيعية ئةو مةبدةئة ئةيطرَيتةوة، بؤية ثَيويست ناكات تةئكيد بكرَيتةوة لَيرة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـة  موقتةرةحي كاك فرسةت موقتةرةحَيكي تازةية، ليذنةي قانونيش ثشتطريي لَي ئةكات، ئةَلَين ئةو ماددة
زياد با ئيلغـا بكرَيتـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو موقتةرةحةدايـة بادةسـس بَلنـد بكـات تكايـة؟ كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟              

 .بةكؤي دةنط ئةو ماددةية ئيلغا كرا، فةرموو كاك شَيروان
 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ك ماددةي ئيزافيمان هةية، ئةطـةر مـةجاملان ثَيبـدةن    ثَيش ئةوةي ئَيمة بضينة سةر ماددةي شةشةم، هةندَي
ماددةكــان ئةخوَينينــةوة، دوايــي لةاليــةن ليذنــةكاني ثةرلــةمان و ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة، ض تَيبينيــةكيان 
هــةبوو، بــةثَيي ئــةوة ئَيمــة ئةضــينة دواي، ئةطــةر ئَيســتا مــةجاملان بــدةيت ماددةكــان ئةخوَينينــةوة، يــةك   

هَيشتا رةقـةممان بـؤ دانـةناوة، بـةآلم ئةطـةر ثةسـةندتان كـرد، دةبَيتـة مـاددةي ِرةقـةم           لةماددةكان ئةوةية، 
 .شةش

 :املادة السادسة
 ا:على شركات ا اتصا ات الداملة يف اققليم اختاذ ما يلي

هاا  تسجيل بطاقة املوبايل ا الكرتونية وأجهسة ا اتصا ات ا الكرتونية واهلواتف النقالة األخارى الصاادرة من  : أو ًا
قبل نفاذ هذا القانون باسم احلا س    املارتك وذل  خالل مادة ساتة أشاهر مان تااريخ نفااذه وإلغااء بطاقاة         

 .احلا س الذي يتتلف عن مراجدة الاركة خالل تل  املدة
 .تقديم أية مدلومة متدلقة ببطاقة ا اشرتاك واملارتك إىل احملكمة املتتصة عند ا اقتضاء: ثانيًا

من هاذه املاادة بغراماة  ا تقال عان وساة عاار ملياون         ( أو ًا وثانيًا)لاركة املتالفة للفقرتني تداق  ا: ثالثًا
ئةوة يـةكَيك لـةو ماددانةيـة، كـة ئَيمـة ثَيشـنيارمان كـردووة، دوا        . دينار و ا تسيد على وسون مليون دينار

 .اسِرةئيش ِرةئي ئَيوةو ليذنةكاني ثةرلةمانة، بةنيسبةت ئةو ماددةيةوة، زؤر سوث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي كاك خورشيد كردي ِرةئي حكومةت لةسةر ئةو ماددةية كاك سةعد فةرموو
 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ا، قانونةكـة زؤر ناتـةواو   ئَيمة سةد دةر سـةد تةئيـدي ئـةوة ئةكـةين، ضـونكة بـةبَي بـووني ماددةيـةكي ئـاو         
ئةبَيت، بةشَيكيش لةو حاَلةتانةي كة ئَيستا هةية، ئـةو تاوانانـةي كـة ئـةكرَيت، ئـةو مةشـاكيلة ئيجتماعيـة        
طةورانةي كة لةسةريين خراث بةكار هَيناني مؤبايل دروست ئةبن، نةتيجةكةي ئةوةية، واتة ئةو ذمارانـةن  

، بؤية سةد دةر سةد لةطةَل ئةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي قـانونني،    كةتةسجيل نةكراون، لةاليةن كؤمثانياكانةوة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـَي   ئَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي ئةكةين، ئَيمةش هةمان ثَيشنيارمان هةيـة، بـةآلم بـة   
ماددةي جيا، ئةطةر ئيجـازةم بـدةن، هـةر سـَيكي ئةخوَينمـةوة، جياوازييـةكي واي نيـة، لةطـةَل صـياغةكةي          

على شركات ا اتصال املرخصة الداملة عد  بيا   )ليذنةي ياسايي، ماددةي يةكةم ئةوةي ثَيشنيارمان كردووة، 
(. رف علياه وعلاى عناوان ساكنه وعملاه     اية وسيلة اتصا ات لاليراد بدون احلصول على الوثا   الالزماة للتدا  

على شركات ا اتصا ات اعادة تنظيم اوضاعها مبا ينساجم  )ماددةيةكي تر كة ثَيشنيار كراوة لةاليةن ئَيمةوة، 
 (.يوما  120م  ااكا  هذا القانون خالل مدة  ا تتجاوز 

بقة بغراماة  اتقال عان وساون     تداق  الاركات املتالفة  ااكا  املادة الساا )ماددةكةي تر كة ثَيشنيار كراوة، 
 .سوثاس ،(مليون دينار و اتسيد على مئة مليون دينار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي فةرموو
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ثشتطريي لةماددة ثَيشنياركراوةكةي ليذنةي ياسايي ئةكةين، سوثاس

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .ئةوة ِرةئي كاك كةرخي بوو لة ليذنةي مايف مرؤظ، ئَيستا كاك رةشاد لة ليذنةي شارةوانيةكان فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش ماددةكة وا ئيقرتاح ئةكةين، لة ثةجنا مليؤن هةتا سةد مليؤن بَيت غةرامةكة، سوثاس

 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

خؤي صياغةي نةصةكة، كاك سةردار ليذنةي ناوخؤ، دوو، سَي ماددةت تَيكةَل كردووة، ئةطةر ئـةو ماددةيـة   
تةواو بوو، دوايي ئةتواني لةسةر ماددةكةي تر قسة بكةيت، بةس ئَيمـة لةسـةر ئـةو ماددةيـةين كةليذنـةي      
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َيمدا ئةمانة بكرَيت، يـةك، دوو، سـَيي دانـاوة،    ياسايي ثَيشنيازي كردووة، لةسةر شةريكاتي ئيتيصاالت لةهةر
تةنها ئيختالفةكة ليذنةي شارةواني و ناوخؤ، داوا ئةكةن، ثارةكة زيـاد بكرَيـت، بـةس لةسـةر ئـةو ماددةيـة       

 .يان ئةو موقتةرةحة، مةضنة سةر ماددةي تر، بةَلَي كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ئَيمة ثشتطريي لة ماددة ثَيشنياركراوةكة ئةكةين، ئَيمة تةنها دوو جياوازميان هةية، لةطةَل ليذنةي ياسايي، 
رؤذ بَيت، ضونكة مـانط تـا مـانط جيـاوازي هةيـة،       120ئَيمة ثَيشنيار ئةكةين، شةش مانط نةبَيـت، : يةك
ا مليــؤن هــةتا ســةد مليــؤن بَيــت، ئــةو دوو  لةطــةَل ليذنــةي شــارةواني هــاوِراين، كــة غةرامــةكان ثــةجن : دوو

 .جياوازييةمان هةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رؤذ بَيت، فةرموو مامؤستا كاكة 120شةش مانط، بؤ 
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يشة، سوثاس 31يةو نة  82 رؤذة، نة 30ئةطةر باسي مانط كرا، مانط تةقوميية، مانطي تةقومييش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــاك شــَيروان ئةطــةر مةبةســتان لةمةودوايــة، شــةش مانطةكــة زؤرة، ســَي مــانط بةســة، ئةطــةر مةبةســتان    
ئةوانةي ترة، بؤ مةعلوماتتان لة هيض وآلتَيك، كة داواي سيم كارتي مؤبايل ئةكةن، بـةبَي ئـةوةي تةسـجيل    

ــت،     نــةكات، ئةدرةســي، عينــوان  ــك وةربطرَي ي، هةويــةي، ثةســاثؤرتي، حــةتا ئةطــةر بــؤ ســَي مــانطيش كارتَي
ثةساثؤرتةكة بةتةنها قبوَل ناكات، دةبَي يةكَيكي خةَلكي ئةوَي هةبَيت، عينواني هةبَيت، ئينجا ئةيداتَي، بؤ 

 .رؤذ ض فةرقَيكي هةية، فةرموو 120يةك هةفتةش بَيت، كاك شَيروان مودةكة 
 :ريصح حيدبةِرَيز شَيروان نا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة ثَيمــان وايــة، شــةش مــانط مودةيــةكي مةعقولــة، هــةم بةنيســبةت موشــتةريكةكةي، هــةم بةنيســبةت 
ئةوةي كةنـةيتوانيوة موِراجـةعات بكـات، هـةم بةنيسـبةت شـةريكةكة، بةتايبـةتيش، ئَيمـة لـةوَي جـةزامان           

ةنــدة جَيبــةجَي نــةكرا، بؤيــة ئَيمــة ثَيمــان وايــة، شــةش دانـاوة، لةســةر شــةريكةكة، ئةطــةر هــاتو ئــةو دوو ب 
مانطةكة لـةجَيطاي خؤيـةتي،  رةنطـة ئـةو سـيم كارتانـةش، ئةطـةر بـة مليـؤن نـةبَيت بةهةزارةهايـة، بؤيـة             

مليــؤن مةبلــةغَيكي مةعقولــة    85وةختَيكــي باشــي دةوَيــت، بةنيســبةت غةرامةكــةش، ئَيمــة ثَيمــان وايــة،   
 .ؤنةكة، دوا ِرةئيش ِرةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة،  زؤر سوثاسبةِراسس، لةطةَل ثةجنا ملي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية، لةسةر ئةو مةسةلةية، ضوار كةس داواي قسةيان كردووة، كاك دكتؤر نوري فةرموو
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 :نوري مجيل تالًََةباني. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ازة ئةكةم، ضونكة كؤمةَلَيك كَيشـةي طـةورة ثةيـدا بـوون، هـؤي سـةرةكي ثَيشـكةش        من ثشتطريي لةو ثَيشني
كردني ئةو ثرؤذة قانونةش هةر ئةوةية، كةوا كةسانَيك هةن، نازانن كةوا خاوةني ئـةو مؤبايالنـةن، ئـةوان    

ثةسـةند  زياتر بةو كارة ناِرةوايانة هةَلئةسنت، بؤيـة مـن ثشـتطريي لـةو ثرؤذةيـة ئةكـةم، داواكاريشـم كـةوا         
 .بكرَيت، لةاليةن ثةرلةمانةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال يوسف فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةقيقةت من ثشتطريي لةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي ئةكةم، تةنها فةقةرةيةكي ئيزافيم هةيـة، ئةطـةر   
يةعين ( ينبغي اعال  الاركة واجلهات املدنية، يف االة يقدان، او سرقة اهلاتف اخللوي)شنيار، بكرَيت وةكو ثَي

ــت، ئةطــةر دزرا يــان ون بــوو، ئيعالنــي شــةريكة بكــةيت، لةطــةَل اليــةني ثةيوةنديــدار،      ئةمــة ئيزافــة بكرَي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين) بةِرَيز محد حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو سيم كارتانـةي كـة ضـةند دةسـتَيكي كـردووة،      : ئَيمة سةبارةت بةسيم كارت دوو حاَلةمتان هةية، يةكةم
ئــةو حاَلةتــةي كــة ئَيســتا لــةبازاِر هةيــة، يــةعين هــةموو ســيم كارتــةكان   : واتــة فرؤشــراوة، حاَلــةتي دووةم

دؤالر، بةبَي ئةوةي تؤمار بكرَيت، لةبةر ئةوة بةِراي من، ئيعالن بكرَيت،  10دؤالر و بة  5ئةفرؤشرَين، بة 
لةرؤذي دةرضووني ئةو ياساية، هةرضي سيم كارتي بازاِر هةية، هـةَلبطريَيت، ئـاخر نةنووسـراوة، نووسـراوة     

ردن، شةش مانط، يةعين ئةو شةش مانطة نابَي بؤ ئةو حاَلةتة بَيـت، لـة ئـةمِرؤوة سـيم كـارتي بـَي تؤمـارك       
مليؤن كةمة، بةِراي من يـةك مـانط، كافيـة بـؤ ئـةوةي       85ئةبَي هةَلبطريَيت لة بازاِر، ئةوي تريان بةِراسس 

شةريكة ئيعالن بكات هةرضي سيم كارتي تؤمار نةكراو هةية، ض ئةوانةي كةوا ضـةند دةسـتَيكيان كـردووة،    
ئـةوةي هـةموو خـةَلك بضـَيت، ثاشـان      ض ئةوانةشي كة بةبَي تؤمار كردنن، بـؤ ئةمـة يـةك مـانط كافيـة بـؤ       

 .مليؤن بكرَيت بة ثةجنا مليؤن، زؤر سوثاس 85جةزاكةش بة ِراي من كةمة، 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مام خؤرشيد فةرموو
 :بةِرَيز خؤرشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 مليـؤن دؤالر  85ريكةيةك، كـة رؤذي  ةمليؤن دينار بؤ شـ  85من تةئيدي ِراي ليذنةي قانوني ئةكةم، بةآلم 
واريداتي دةبَيت، ئةوة هةر هيض نية، ثةجنا مليؤنيش هةر هيض نية، ضونكة ئةو شةريكة ئةطـةر زةختَيكـي   
واي لةسةر نةبَيت، ئيلتيزام بةقانون ناكـات، جـا ئـةو شـةريكاتانة، قـانونَيكي رادعـي بـةقوةت نـةبَيت، هـةر          

من ئيقرتاح ئةكةم هةرضةندة ثارةكـةيان زيـاد بكرَيـت و سـزاكةيان      منةتي مةحكةمةش نازانن، لةبةر ئةوة
مليؤن دينار ضية، ئَيمة باسي هاووآلتيةك ئةكـةين،   85قورسرت بَيت، هَيشتا هةر كةمة، واريداتي شةريكةو 

مليؤن دينار ضية، لةبةر ئةوة مـن تةئيـدي ئـةوة ئةكـةم، لةثـةجنا مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت           85ئةَلَيني 
 .ئةدناكةي، سوثاس حةدي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآلهي مام خؤرشيد منيش ِرةئيم واية، ضونكة حةبسي تَيدا نية، تةنها غةرامةية، كة غةرامةش بَيت بـؤ  
 .ئةوةي بري بكةنةوة، بةَلَي كاك شَيروان فةرموو

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن ئةنداماني ثةرلةمان، سورةتَيكي وازحيان هةبَيت لةو ماددةيـة، ئـةو ماددةيـة بـؤ هـةر      حةز ئةكةم بةِرَيزا

حاَلةتَيكة،  حةز ئةكةم بزانن، يةعين ئةطةر حاَلةتي تر هةبوو، ئةوا ئةكات مليارَيك، ئـةو كاتـة بـةمليارات    
ن طـوتي، ضارةسـةري   ديسان تةئكيد ئةكةمةوة ئةوةي كاك بـةَليَ : ئةبَيت مةسةلةكة، مةسةلة ئةوة نية، دوو

ــدا، كــة حــائز غــري مشــرتكمان نــاو نــاوة، ئــةوة      مةســةلةكان ئــةكات، هــةروةكو لــة ياســاكةش ئيشــارةمتان ثَي
دةطرَيتةوة، دةمَينَيتةوة بةِراسس ئةو سيم كارتانةي كة لةمةودوا بةِراسس ئةوة ئيعتيادية، دةبـَي تةماشـاي   

ئةو تةفصـيالتةي تَيدايـة كةضـؤن مامةَلـة، لةطـةَل      عةقدةكةي بكةيت، نوسخةيةكيشم داوة بةسةرؤكايةتي، 
ئةو سيم كارتانةدا ئةكرَيت، كة دةسس دةسس كردووة، بةِراسس هةم بةم قانونة عيالج ئةكرَيت، هةم بـةو  

 .عقودانةي كة لةاليةن شةريكةوة مؤر كراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةي كة شةريكةكة ئةيداتَي تا ئَيستاكة كةس ئيمزاي نـةكردووة،  موشكيلةكة لةوةداية،كاك شَيروان ئةو عةق
ئَيمــة هــةموومان لَيــرة مؤبايلمــان هةيــة، كــَي ئيمــزاي كــردووة، كــةس نــةيكردووة، كــة ئيمزاشــي نــةكردووة 
مولزةم نية ثَيي، ئَيسـتا تـةنها لةسـةر ثارةكـة ماوةتـةوة، دوو ِرةئـي هةيـة، دةَلـَين بـا زيـاد بكرَيـت، ليذنـةي             

ثشـتطريي لـَي دةكـات، كـاك خؤرشـيديش ئامـاذةي ثَيكـرد، كـاك رةشـاديش كـة ليذنـةي شـارةوانية،             ناوخؤش 
ئةويش دةَلَيت با زياد بكرَيت، بكرَيتة ثةجنا مليؤن حةدي ئةدنا، وة سـةد مليـؤن حـةدي ئـةعال، مةسـةلةن      
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ك ئــةوة شــةريكة، ئةطــةر بَيــت وثــاش شــةش مــانط ئــةو كــارةي جَيبــةجَي نــةكردبوو، لةســةر هــةر حاَلــةتيَ  
موقتةرةحي تازةية، شةش مانطةكة كة زياد بكرَيت، كَي لةطةَل زياد كردني ئةو عقوبةية لةسةر شـةريكات،  
ئةطةر بَيت وخاَلي يةكةم ودووةم جَيبةجَي نةكات، لة ثـةجنا مليـؤن حـةدي ئـةدنا، بـؤ سـةد مليـؤن حـةدي         

دا نية؟ كاك شَيروان ئَيوة لةطةَل كاميـانن؟  ئةعال، كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَلند بكات، فةرموون كَيي لةطةَل
بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ئَيستا ماددةكة هةمووي دةخةمة دةنطةوة بةو طؤِرانكارييةي كةبةسةريدا كـراوة  

مليؤن حةدي ئةعال بؤ ثةجنا مليـؤن، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطـةوة،      85لة سَييةم، مةبلةغي ثارةكة طؤِراوة لة 
ية بادةسس بَلند بكات؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط قبوَلكرا، بؤ ماددةي كَي لةطةَل ئةو ماددة

 .دواتر
 
 
 

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اساتدمال اهلاااتف اخللااوي  ميناا  ) ئَيمـة ماددةيــةكي تريشـمان هةيــة، ئةطـةر مــةجاملان بــدةيت بيخوَينينـةوة،     

ناء قيادة املركبات، ويداق  املتالف بغرامة  اتقل عن املا ة ووسون الاف ديناار، و اتسياد    ثا( املوبايل)النقال، 
على واا ما اة الاف ديناار او بااحلبا مادة  اتقال عان ثالثاة اشاهر، و اتسياد علاى سانة وااادة، او بكلتاا                

 .الدقوبتني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةو ئةوة من نازامن، من ئةزامن هةمووتان ئةوةتان ئةوَيت وةَلآل ئةوة زةرةري خؤيةتي عقوبةي سجن وغةرا
ئةوة زةرةري خؤيةتي، كاكة ليذنةي ياسـايي مـوافقن   : كة عقوبةي سجين تَيدا نةبَيت، ئةزانن ضية؟، يةكةم

 .بةس غةرامة بَيت، كاك كةرخي فةرموو
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكو ليذنةي مايف مرؤظ، ئةو حةبس كردنةمان ثَي زيـادة، بـؤ مةسـةلةك كـة كـابرا قسـةيةكي       ئَيمة و: يةكةم

هةزار بؤ غةرامةيةكي مـروري كـابرا    150ئَيمة غةرامةكةمشان ثَي زؤرة، يةعين : كردبَي بةمؤبايل، دووةم
داناوة، وةكـو   هةزارمان 100هةزار تا  50هةزار بدات، ئةوة زؤر زؤرة، ئَيمة  150قسةيةكي كردووة، ئةلو 
 .ليذنةي مايف مرؤظ، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة، كاك بةَلَين بـزامن تـؤ ض   100بؤ  50هةزار دينارةكة، باشة  150كاك سةردار و كاك رةشاد موئةيدن بؤ 
 .موقتةرةحَيكت هةية
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 (:بةَلَين) بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيناني مؤبايل لةكاتي لَيخوِريين سـةيارة، مـن ثَيشـنيار ئةكـةم، جـةزاي تَيـدا نـةبَيت، تـةنها         بةِراسس بةكاره 
ئةطةر جاري يةكةم طريا جاري دووةم، ئيجازةي سةحب دةكرَيت، يةعين ئيجازة سـةحب كردنـي تَيـدا بَيـت،     

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضوو، تةنها غةرامةكة مايـةوة، ليذنـةي ياسـايي ئـةَلَيت     ئَيستا ميحوةري قسةكانتان بةو شَيوةية، عقوبةكة ال
هــةزار دينــار حــةدي ئــةدنا، حــةدي ئــةعالش نيــو مليــؤن، ليذنــةي مــايف مــرؤظ وليذنــةي شــارةواني و   150

هـةزار دينـار بَيـت،     100هـةزار دينـار بَيـت، ئةعالكـةس بـا       50ليذنةي نـاوخؤش دةَلـَين، حـةدي ئةدناكـة     
هـةزار دينـار    100هةزار دينارة، حـةدي ئةعالكـةش    50تة حةدي ئةدناكة ليذنةي قانونيش موافقن، كةوا

بَيت، كةس قسةي هةية، لةسةر ئةوة، ئَيستا رةئي هةر سَي ليذنةكة ئةوةي مؤبايـل بـةكار بهَينَيـت، لـةكاتي     
هـةزار دينـار، كـةس لةسـةر ئـةو       100هةزار و زياد ترين بة  50لَيخوِريندا، غةرامة بكرَيت، كةمرتيين بة 

 .وقتةرةحة قسةي هةية، باشة ناوتان ئةنووسم، دكتؤرة هالة فةرمووم
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر بةكارهَينانةكة حاديسةي لَي كةوتةوة، وا بزامن دةبَي عقوبةكةو غةرامةكةش فةرقي هةبَيت، يةعين 

هَينـاني مؤبايـل، ئةطـةر دووةم جـارو سـَييةم جـار بـوو،         لة شةخصَيكي داوة لةمنداَلَيكي داوة ئةسناي بةكار
 150بـدات، جـاري سـَييةم     100هةزار نـةدات، ئـةجمارة بـا     50مةفروزة عقوبةكة زياتر بَيت، هةر جارةو 

 .بدات، بؤ ئةوةي رةدعي تَيدا بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةزارةكـة رزطـاري نابَيـت،     50هةية، عقوبة خؤ بة خؤي ئةطةر حاديسةي لَي رووبدات، مةعلومة عقوبةي 
هةزارةكـةو عقوبـةي تـريش دةيطرَيتـةوة، وةكـو مةسـئوليةت لـة         50كة حاديسـةكة كوشـتاري لـَي بـووةوة،     

 حاديسةكة، كاك بارزان فةرموو، 
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية لَيرةدا جَيطاي نابَيتةوة، لة ياساي هاتووضـؤدا، مـةفروزة تةعـديل    من ثَيشنيار ئةكةم، داناني ئةو غةرامة
بكرَيـت و ئةمــةي تَيـدا دابنــدرَيت، ثاشـانيش ئَيســتا زؤر ئالـةت هةيــة، بـةكاري ئــةهَينن لـةكاتي لَيخوِرينــدا       

ئـةوة   بةِرَيطاي سةماعةيةكةوة مؤبايلةكة بةكار ئةهَيندرَيت، كةئةوة لة هةموو دونيا ِرَيطة ثَيـدراوة، حةقـة  
 .جيا بكرَيتةوة بةِراسس، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك ئةنوةر فةرموو
 :انور حممد غيتور مال بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل ثشتطريي لةِرةئيةكةي كاك بارزان ئةكةم، ئةوة خؤي باشة، بةآلم بةِراسس لَيرة غةرامة وةكو قانون لة 

ئيشي مرورة حةق واية ئةوان ئةوة تةنزيم بكـةن، نـةك لَيـرة بكرَيـت بـةقانونَيك و       ثةرلةمان نايةت، ئةوة
هةية، شس بلوتوث دياري بكرَيت، دوايي وةسائيل هةية، ئَيستا بة ئاسانرت بةكار دَيت، نةك هةر بةو شَيوازة 

 .تر هةية، بؤية من ئةوةم ثَي باشة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةي بةرةنطاربوونةوةي بةكار هَيناني  خراثي ئامَيرةكان، ئةوةش بـةكارهَينانَيكي خراثـة،   بؤ ئ ئةو قانونة
تؤ بةدةستَيك سياقةت بكةيت وبةدةستَيكيش مؤبايل بةكار بهَينيت، ئةو كاتة ئاطاي لةسياقةتيش نامَينَيت، 

َينَيت، بةدةسـتةكاني  مامؤستا ئةوةي كة وتت بة سةماعة قسة ئةكات، تؤ نايبينيت جرميةية تا شعوري دةم
 .سوكانةكةي طرتووة، بةآلم شةخصي وةريبطرن، كاك باثري فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةمان ِراي كاك بارزامن هةية، لةياساي هاتووضؤدا جَيبةجَي دةكرَيت، بـؤ منوونـة ئَيسـتا بةِرَينماييـةك،     
هةزار غةرامة وةر ئةطرن، ئَيسـتا خـةَلك زؤر ثَيـوةي ثابةنـدة،      30دةكرَيت و  لة ثارَيزطاي دهؤك جَيبةجَي

ــةك    ــة  ي ــة، بؤي ــةكي كةميش ــة زؤرة، دووش : غةرامةي ــةو غةرامةي ــاي هاتووضــؤدا    : ئ ــت لةياس ــةر بكرَي ئةط
 .جَيبةجَي بكرَيت، بةِرَينماييةك دةكرَيت نةك ياسايةكي ثَي دةربضَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد حةكيم فةرموو
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة، بةس ثؤليسَيكي هاتووضؤ ناكرَيت، بؤية 100تا  50وةَلآلهي لةياسا حاكم موخةيةر ئةكرَيت لةبةيين 
 .دةبَي ئَيمة تةحديدي بكةين بؤي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اك باثرية، عقوبة نية بةبَي قانون، بةبَي نةص، بةِرَينمايي نابَيت، كاك قسةي جانابت ِراستة، جوابي ك
 .بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوةي كاك بارزان باسي كرد، زؤر ِراستة، يةعين لة هةموو ئةوروثا ئَيستا بةكارهَيناني مؤبايل، تةنها 
دةستت ئيشغاَل ئةكات، بةآلم مةمسوحة وةختَيك كة سةماعة لةطوَي دادةنَيت، يةعين بةدةست، ضونكة 

 .ئةوة لةهةموو دونيا واية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تة بةكارهَيناني مؤبايل بةدةست لةكاتي لَيخوِرني وآلت من موتابةعةم كردووة، ئةم بِرطةية هةية، وا 35لة 

سةيارةدا قةدةغةية، بةآلم ئةبَي تةعبريةكة زؤر وازح بَيت، دةبَي بَلَيني بةدةست، بؤ ئةوةي مةسةلةي 
 .سةماعةكة نةطرَيتةوة، سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر رةمةزان فةرموو
 :ارض كمدرمضان عبدالرمحن . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي لةِرةئيةكةي كاك بارزان و ئةوان ئةكةم، ثَيويستة ئةمة لةياساي هاتووضؤدا جَيطاي 
بكرَيتةوة، ضونكة ئةو كةسةي كة غةرامةكةت بؤ ئةكات، ثؤليسَيكي هاتووضؤية نةك مةحاكم، بةس 

 .، سوثاسغةرامةكاني تر لةِرَيطاي مةحاكم و دةعواوة وةردةطريَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شةوقي فةرموو
 :بةِرَيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل منيش ثشتطريي ئةو ِرةئية ئةكةم، كة ئةو ماددةية جَيطاي لَيرة نية، ثةيوةندي بة قانوني مرورةوة 
 .زياتر هةية، نةك لَيرة، زؤر سوثاس

 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكاني من كرا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس، شةمسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة، لة     ــةَل ثَيشــنياري هــةر ســَي ليذنةك ــاوِرام، لةط ــيش ه ــت،    من ــة مبَينَي ــةنها غةرام ــة، ت ــةماني عقوب ســةر ن
 .غةرامةكةش هاوِرام لةطةَل برادةراندا، بؤ قانوني مروري بةجَيبهَيَلني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شريين خان فةرموو
 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيطـاي لَيـرة نيـة، لـةقانوني مـرور بَيتـة جَيبـةجَيكردن،        منيش ثشتطريي كاك شةوقي ئةكةم، ئةو بِرطـةي ج 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئَيستا ئيختالفةكة، دوو شتة، يةكَيكيان ئةو كةليمةية ئيزافة بكرَيت، كة بةكار هَيناني بةدةست، كـاك  
ت، تكايـة ئـةوة ئيزافـة    شَيروان ئينتباه بكةن، بةكارهَيناني بةدةست بؤ ئةوةي زياتر صةحيح و دةقيـق بيَـ  

بكةن، دةمَييَن كة ثَيشنياري ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان كةوتيان، ئةوة جَيطـاي ئَيـرة نيـة، جَيطـاي قـانوني      
 .مرورة، ئَيستا ِرةئيتان دوايي ئةخيةينة دةنطةوة، فةرموو كاك شَيروان

 :يدريبةِرَيز شَيروان ناصح ح
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ني مرورمان تةماشا كرد، هيض بِرطةيـةك يـان ماددةيـةكي تَيـدا نيـة، ئيشـارةت بـةوة بـدات،         ئَيمة قانو: يةك
ئَيمة ثَيمان واية لة جَيطـاي خؤيـةتي، لـةم قانونـةي ئَيسـتا كـة تـةنزميي خـراث بـةكارهَيناني مؤبايـل           : دوو

ة دةربضـَيت، بةكـةييتي   ئةكات، لَيرة بَيت باشرتة، نةك بةِرَينماييةك يان بةتةعليماتَيك لةاليـةن دةزطايةكـةو  
دائـةنَيت، حـةدي ئـةعالو ئـةدنامشان دانـاوة بةِراسـس، بؤيـة ئَيمـة          80هةزار دائـةنَيت، يـان    30خؤي ئيرت 

لةطةَل ئةوة نني ئةم بِرطةية هةَلبطريَيت، لةطةَل ئةوةداين كةوا لةناو ياساكةدا مبَينَيتةوة، بةس تةنها باليـد  
 .ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، ِراي حكومةت ضية؟ فةرموو
 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم ئـةو    بةبِرواي من تةبيعية، ئةطةر ئةوةش بةبةشَيك لـةخراث بـةكارهَيناني مؤبايـل حسـاب ئـةكرَيت،     
مةسةلةية با بَيينة سةر باري عةمةلي ئينسان سةيري بكات، ئيحتيمال هةية، ئةوة وةكو شتةكاني تر نيـة،  
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يةعين زؤر واريدة، لة ئةوروثا كة ئاسس وشياري فةرد ضةند ثَيشكةوتووة، بةآلم رؤذانـة دةبيـنني لةبـةيين    
كةوا لة ئةوروثا بوون باش ئةزانن، دةيان سـةيارة   دوو شار كامريةيةك بةنهَيين دادةندرَيت، ئةو برادةرانةي

دةطرن، لة ئةسناي بةكارهَيناني مؤبايـل بةدةسـت، بؤيـة ناكرَيـت ئـةو هـةموو خةَلكـة بنَيردرَيتـة ماحـاكم،          
حــةدي ئــةدناو ئــةعالي بــؤ ديــاري بكرَيــت، مةبلــةغَيك تةحديــد بكرَيــت كةئــةوة زؤر عةمةليــة، وةزارةتــي  

تؤي بيين مؤبايلةكةت بةكارهَيناوة، يةكسةر وةصَلَيكت بؤ بكـات، بـؤ منوونـة     ناوخؤش تةبعةن دةكرَيت، كة
دينارة، كة ئةوة ِراي ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيزة، ضةند طوجناوة، يـةعين شـتَيك بكـةين كـة عةمـةلي       50

ت، زؤر كةس ئيحالةي مةحكةمة بكريَـ  500بَيت،  شتَيك بَيت ئةوة نةبَيت لةشارَيكي وةكو هةولَير رؤذانة 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةثَيي مةعلوماتي ئَيمة زوباتي مرور خمةوةلن، بة تـةفيزكردني فـةرزي غـةرامات، لَيـرة ئةطـةر غةرامةكـة       
ي مــرور ئــةوة جَيبــةجَي ئــةكرَيت، نــةك لةاليــةن  ديــاري كــراو حــةدي ئــةعالو ئــةدنا دانــرا، لةاليــةن زوبــات 

 .مةحاكم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةقانوني مرور وةكو ئيشارةتيان ثَيدا، ليذنةي ياسايي ئةو نةصة نيـة، دوايـش بـة ِرَينمـايي نابَيـت،      : يةكةم
ةني ثةيوةنديـدار جَيبـةجَيي   دةبَي نةصَيكي قـانوني هـةبَيت، ئَيمـة هـةر قانونَيـك دةرئةكـةين ئـةَلَيني، اليـ        

ئةكةن، يةعين ئةو بِرطةية وةزارةتي ناوخؤو مـرور جَيبـةجَيي ئةكـةن، بـةآلم مـن ئـةو قسـةي كـاك سـةعد          
هةزارةكة موحـةدةد بَيـت،    50وةزيري هةرَيم، بريَيكي لَي بكةنةوة، يةعين نةصةكة با موحةدةد بَيت واتة 

كاك شَيروان ( يغرم خبمسني الف)بكات، كةواتة ضاكي بكةن، بؤ ئةوةي زابتةكة بتوانَيت قةرارةكة جَيبةجَي 
دةبــَي دةســةآلتيش بدرَيتــة وةزارةتــي نــاوخؤ، يــةعين مــرور، فــةرموو كــاك كــةريم بــؤ ئــةوةي ئــيعرتازم لــَي  

 .نةطريت دوايي
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة، خــراث بــةكار هَينــاني   مؤبايــل نيــة، ئــةوة عائيــدي قــانوني مــرورة بــا وةكــو     ئــةوة لَيخــوِريين ئؤتؤمبيل
ــة قــانوني جطــةرةدا      ــةناو ســةيارةدا، ل ــَي نةيــةت، مةســةلةي جطةرةكَيشــان شةخصــي ل جطةرةكَيشــانةكةي ل
تةسبيتمان كرد، بـةآلم ئـةوةش مؤبايـل بـةكار هَينـان لـةناو سـةيارةدا، خمالةفةيـةكي مروريـة، نـةك خـراث            
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بةئاساني بةكار دَيت، بةآلم خمالةفةيةكي مرورية، لَيرةدا بؤ قانوني مرور  بةكارهَيناني مؤبايل، مؤبايل زؤر
 .ئةطةِرَيتةوة، لَيرة ئةطةر تةسبيس بكةين ثَيم واية، هةَلةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةرةحةيـة  ئَيستا ذمارةيةك لة ئةندامان، ئةَلَين ئةوة جَيطاي نية، دةبَي لة مرور بَيـت، كـَي لةطـةَل ئـةو موقت    

كة لَيرة جَيطاي نية؟ بادةسس بَلند بكـات تكايـة، فـةرموون كـاك عـةوني نوقتـةي نيزامـي لـةكاتي دةنطـدان          
 .نابَيت، باشة دةي فةرموو

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنيارةكة هي ليذنةي ياسايية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيك ئةندام ئـةو فةقةرةيـة داوا ئةكـةن، كَيـي لةطةَلدايـة كـة ئيلغـا بكرَيـت؟ دةيـذمَيريم باشـة           نةخَير كؤمةَل
زؤرينةية،  كَيي لةطةَلداية كةمبَينَيتةوة؟، كةمينةية، كاكة لَيرة ئيلغا ئةكرَيتةوة واتة هةَلئةطريَيت، فةرموو 

 .كاك سةعد
 :ثةرلةمانيري هةرَيم بؤ كاروباري وةز/َيز سعد خالد حممد امنيبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة هيض شـتَيكي تةبيعيـة، بـةآلم بةِراسـس باشـة لـة ماوةيـةكي زؤر زوو، هةوَلبـدرَيت ئـةوة بةتةعـديلَيك           

 .خبرَيتة سةر ياساي هاتووضؤ، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤذةيـةك لةاليـةن حكومةتـةوة    زؤر ضاكة، من داوا لةكاك سةعد ئةكةم، وةزيري هةرَيم بةزووترين كـات، ثر 
بَيت، بؤ هةمواركردني قانوني مـرورو ئيزافـة كردنـي ئـةو فةقةرةيـة كـة مؤبايـل لـةناو سـةيارةدا قةدةغـة           

 .بكرَيت، بةو صيغةيةي كةهاتووة، فةرموو ئَيستا بؤ ماددةي تر
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـري نـاوخؤ وثةيوةندييـةكان بؤيـان هةيـة، رَينمـايي هاوبةشـي ثَيويسـت، بـؤ          هـةردوو وةز  :ماددةي شةشـةم 

 .ئاسانكردني جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤيان هةية نا،  دةبَي، لوزير الداخلية، دةَلَين صيغةكةي ئةوان باشرتة، نةوةك ثَيويست بة تةعليمات بكـات،  
 .ناوخؤو ثةيوةندييةكان، بيخوَيننةوة بةعةرةبيةكةي بؤ وةزيري

 :زازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 . للوزيرين الداخلية وا اتصا ات، اصدار تدليمات مارتكة لتسهيل تنفيذ ااكا  هذا القانون
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 .كةس ئيعرتازي هةية لةسةر ئةوة؟ فةرموو كاك تةلعةت
 :الدين طلدت خضر سيفبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوانة قانوني عيقابينة، قانوني عيقابيش تةعليماتي ئةوَيت بؤ جَيبةجَيكردني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر ثَيويسس كرد، كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جَي ئةكات، دادطاية، مةفروزة ئاماذة بةوة بـدةين، كـة دةسـةآلتي دادوةري    ئةو اليةنةي كة ئةم ياساية جَيبة

 .ئةم ياساية جَيبةجَي ئةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةمسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و ئـادابي عامـةي تَيدايـة، كةئةوانـةش     ئَيمة لَيرةدا لةماددةي دووةم كـةبوو بـةماددةي يةكـةم، باسـي نيـزام      
يـان لةسـةر ئـةو اليةنـة      علاى الاوزراء  قةواعيدةكاني ئامريةن، كة قةواعيدةكانيش ئامرية بـن، دةبـَي بَلَييـت،    
 .ثَيويستة، يةعين بةوشةي ئةمر نةصةكة بنووسرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةمان شةرح كرد، كاك ئارام فةرموو
 :ز ئارام رسول مامندبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةوة باسكرا، كةئةو ياساية بؤ هةرَيمي كوردستان دةردةضَيت، ئةمِرؤ هةردوو كؤمثانيـاي ئيتيصـاالتي   
كؤِرةك و ئاسيا، بةشداربوويان هةية، كةلةدةرةوةي هـةرَيمن، بـة هـؤي ئـةوةي لةناوضـةكاني تـري دةرةوةي       

دةواميش هــةردوو كؤمثانيــا كاردةكــةن، بــؤ ئــةوةي نيتيــؤركي شــةبةكةكةيان بطاتــة  هــةرَيم كاردةكــةن، بــةر
ــراق، ئايــا بةشــداربوواني ئــةو كؤمثانيايانــة لــةدةرةوةي هــةرَيم، حوكمــةكاني ئــةم ياســاية      سةرانســةري عَي

 .دةيانطرَيتةوة، يان نا؟، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انطرَيتـةوة، لـةدةرةوةش بـن حوكمةكـة ئةيانطرَيتـةوة، كـة هاتنـة نـاو         بةَلَي ئةطةر بَينة ناو هةرَيم ئـةوا ئةي 
هةرَيم حوكمةكة سجن بوو، لةمةتار ئةيانطرن، ئةو ماددةية مادام ئيختاليف لةسةرة، ِرةئيةك هةيـة، ئـةَلَيت   
 .هةر زيادة، كاك فرسةت ئةَلَيت زيادة، تةئيدي كاك تةلعةتي كرد، كاك شَيروان ئةي ئَيوة موافقن؟ فةرموو
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هيض مانع نية، ئةطةر ماددةكةش لةغوو بكرَيـت، ضـونكة ئـةوة قـانونَيكي جةزائيـة، جيهـةتي ثةيوةنديـدار       
 .مةعلومة كَيية كة تةنيتيزي ئةكات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان وليذنةي ياسـايش تةئيـدي كـرد، كَيـي لةطةَلدايـة كـة       ئةو ماددةية لةسةر موقتةرةحي ئةنداماني ثةرلةم
ئيلغا بكرَيت؟ بادةسس بَلند بكات، كَيي لةطةَلدا نية؟، شةمسة خاني لةطةَلدا نية، ئةو ماددةية ئيلغا كرا، بة 

 .ئيعرتازي شةمسة خان، بةَلَي كاك حممد حكيم ثرسياري هةية
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة، لــة            ــةويش ئةوةي ــةطرت، ئ ــم وةرن ــةآلم وةآلم ــايي، ب ــةي ياس ــاني ليذن ــؤ براي ــارد ب ــنيارم ن ــن دوو ثَيش م
ــةناو         ــا ل ــةر ن ــةين؟ ط ــل بك ــةكارهَيناني مؤباي ــة مــةنعي ب ــاكرَي ئَيم ــةتي ســةرةتايي، ن ــدنطاكان بةتايب خوَين

لــة : وشــس واش، دووةم ثؤلةكانــدا، لَيــرة ئيشــارةتي ثَيبــدةين، قوتاخبانةيــةك مــةنعي كــردووة، بــةبَي نيــزام 
تةلةفزيؤنةكان ئةو شريتةي كة دَيتة خوارَي هةمووي نووسراوي مؤبايلة، كة كَيشـةي لـَي دةكةوَيتـةوة ئايـا     

 .هيض بؤ ئةوةش كراوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ ئةو ِرايةي كاك حممد حكيم كة ثرسياري كردووة، لة ئَيوة كاك شَيروان جوابتان
 :ريَيروان ناصح حيدبةِرَيز ش

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل ئةوة دةبَي ديراسة بكرَيت، ئاوا بةسةرثَيي ناكرَيت، ضونكة هـةر ئـةو مةسـةلةية نيـة، مةسـةلةي زؤر      

 .زؤر لةوة فراوانرتيش هةية، بةِراسس سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة برؤن بؤ ماددةي دواتر تكايةئةو شتانة ئيدارةي قوتاخبانة ئةوانن، مةنعي بكةن، 
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةم  ــاددةي حةوت ــاية       :م ــةم ياس ــةكاني ئ ــدارةكان، حوكم ــة ثةيوةندي ــران و اليةن ــةني وةزي ثَيويســتة ئةجنوم
 .جَيبةجَي بكةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي قانونيش ثشتطريي كردووة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكـات؟  ئةمة ماددةيةكي ِرؤتينية، وابزامن ليذن
 .كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ ماددةي دواتر
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 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةقائيعي )رمي ئةم ياساية لةرؤذي دةرضوواندنيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فة :ماددةي هةشتةم

 .بآلودةكرَيتةوة( كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمةش ماددةيةكي رؤتينية، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنـط وةرطـريا،   
 .بؤ هؤكارةكاني داناني
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ةكاني دةرضوواندني ئةم ياسايةهؤية ثَيويست

سةبارةت بةو ثةرةثَيدانة كؤمةآليةتي و ئابووري و سياسيةي كة بةسةر ذياني هاووآلتييان لة هةرَيمي 
كوردستاندا هاتووةو سةبارةت بة سةيركردني الوان بؤ ثةرةثَيداني تةكنؤلؤجي لةجَيهانداو ئاسانبووني 

ةلةفؤني ثَيشكةوتوو و ثؤستةي ئةلكرتؤني و هؤيةكاني ثةيوةندييةكان لةنَيوان طةالنداو، ضونكة ت
بةيةكطةيشتين نوَي جؤرَيكن لة جؤرةكاني ئةم ثةرةسةندنانة و ئةم هؤيانةي كاري نةرَيي دةكةنة سةر 
ِرةوشس الوان و كةسةكان ومنداآلن و، بةثَيي ئةو شَيوازةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان طرتوويةتية بةر 

َلطايةكي مةدةني شارستاني بنضينةيةكي دروست و بةمةبةسس سزاداني ئةوانةى بؤ دامةزراندني كؤمة
بةخراثي ئةو ئامَيرانة بةكاردَينن و تاكو نةهَيَلن كار بكةنةسةر ئازادي كةسةكان و دركاندني نهَيين 

 .كةسايةتييان و خراثة طةياندن بةِرةوشت و ئاداب و سيستةمي طشس، بؤية ئةم ياساية دةرضووَينرا
 :ةِرَيز خليل ابراهيم حممدب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اخل، .... ر ضانطالقًا من نهج اكومة ا اقليم يف اقامة لتم  مدني متحئةو موقةدميةية زؤر درَيذة، هةر لة 

 .ئةو دوو دَيِرة كافية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ب موجيبةكـة تةئسـري ناكـات، ئةطـةر ئيعـادةي      ئةبواية ئةوة لـة ليذنـة حةسـم بكةيــت، بـة هـةرحاَل ئةسـبا       
صــياغةي بكةنــةوة، بةمــةرجَي رؤحةكــةي تَيــك نــةدةن، ثرؤذةكــة لةطــةَل ئةســبابي موجيبــةي بــةوةي كــة   
تةخويلي ليذنةي ياسايي ئةكـةين، بِرَيـك موختةسـةري بكـةن، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة؟          

لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سـوثاس دةسـتتان خـؤش،     بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي
ــتنةِروو       ــةم خسـ ــاووة، يةكـ ــاَل مـ ــان دوو خـ ــةي كارمـ ــوو، لةبةرنامـ ــرنط بـ ــةكي طـ ــةوة ثرؤذةيـ ــس ئـ بةِراسـ

ي هةمواركراو، كةلةاليةن 1242ي ساَلي (24)وطيتتوطؤكردني ياساي هةمواركردني ياساي خانووبةرة، ذمارة
خسـتنةِروو وطيتتوطــؤكردني ثــرؤذةي ياســاي هــةمواركردني  : ثَيشــكةش كــراوة، دووئةجنومـةني وةزيرانــةوة  
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ي ئةجنومةني نيشـتمانيي كوردسـتاني عَيـراق، كةلةاليـةن ذمـارةي ياسـايي       8004ي ساَلي (85)ياساي ذمارة
ين ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دةبَي دواي خبةين، بؤ سبةييَن، كَي لةطةَل ئةوةداية كةدواي خبـة 
كـؤ   11بؤ سبةييَن؟ دةسـس بَلنـد بكـات، كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط دواخـرا، بـؤ سـبةييَن سـةعات              

 .دةبينةوة، خوا خافيز
 

        
                                                                                                                                                                                                                                         

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر    
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  كي ئةجنومةني نيشتمانيي      ةرؤجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت     

  عَيراق - كوردستان     عَيراق                          – كوردستان    عَيراق                        – كوردستان     
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 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\5\10رَيكةوتي  سَي شةممة

 هةَلبذاردنخولي دووةمي 
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/1002 /10 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي    80/5/8002رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤي ي (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ةرؤكي ئةجنومـةن و بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـ   كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ؤي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثَيـرِ  ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 5/8002/ 80ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (12)
 :بةم شَيوةية بَيت دا
ي ســاَلي (24)ِروو وطيتتوطـؤكردني ثــرؤذةي ياسـاي هــةمواركردني ياسـاي كرَيـي خانووبــةرة ذمـارة      خسـتنة  -1

 .ي هةمواركراو، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1242
ي 8004ي سـاَلي  (85)خستنةِروو وطيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني يةكـةمي ياسـاي ذمـارة         -8

 .عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة –كوردستان ئةجنومةني نيشتمانيي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
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ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي 1228

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة (11)ي خولي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري (12)كاري دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت80/5/8002رَيكةوتي 

ي ساَلي (24)و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة خستنةِروو  -1
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1242

ي 8004ي ساَلي (85)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة  -8
عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش  -يي كوردستان ئةجنومةني نيشتمان

 .كراوة
ثَيش ئةوةي داوا لة ليذنةي ياسايي بكةم، ثَيشنياري ليذنةي ياساييتان بؤ دةخوَينمةوة، ئةطةر موافةقةتتان 

اقةشة كردني دوا خبةين، نةكرد، ئةو وةخس بانطيان دةكةم، ليذنةي ياسايي داوا دةكاتن ئةم دانيشتنة مون
 :لةبةر ضةند هؤيةكةوة

ئةو مةسةلةي ياساي خانووبةرة زؤر طرنطة، بةاَلم ثَييان واية ثَيش ئةوةي ئةو ياساية موناقةشة بكةن، -1
ئةو ياساية موناقةشة بكةن، دةبَيت ئةو ياساية موناقةشة بكةين و ئيقرار بكةين، كة دوَييَن خوَيندنةوةي 

دروست كردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتياني كوردستان، ثَييان واية ثةسند يةكةممان بؤ كرد، 
بكرَينت، ئةو وةخس لة رووي طيتتيشةوة هَيزمان زياتر دةبَيت بؤ موناقةشة كردني بِرطةي يةكةم، لةبةر 

لة راثؤرتي  ئةوةي دوَييَن ئةو ثرؤذةية تةقديم كراوة بؤ ليذنةكان، راثؤرتةكانيان حازر نةكردووة، جطة
ليذنةي ياسايي، ئَيمة ئاراستةي ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو ليذنةي شارةواني و ليذنةي دارايي و ئابوورميان 
كرد بوو، ثَيويست دةكاتن ئةوان ضةند رؤذَيك تا راثؤرتي خؤيان ئامادة دةكةن بؤ ثرؤذةي ياساي نيشتةجَي 

ة، دوا بِرياريش هي ئَيوةية، تةبعةن وةزيري دارايي و بوون، بؤية ثَيشنياري ليذنةي ياسايي مةنتيقَيكي هةي
ئابووريش دةبواية حازر بَيت، بةاَلم لةبةر ئةوة نيية كة حازر نةبووة، بةَلكو مةوعيدَيكي هةبوو لة 
سلَيماني طوتي ئةطةر ئَيوة قةرار دةدةن، من دَيمةوةو ناضم بؤ سلَيماني، طومتان ئةطةر موعيدت هةية 

ةمان قةراريشيدا بةردةوام بَيت، دةتوانني بةردةوام بني رةئي تؤ دةزانني و وةزيري لةوَي، ئةطةر ثةرل
هةرَيم لَيرةية، ئةو كاتة موناقةشةي دةكةين رؤذي دواتر، يان ئَيوارةكةي ئةطةر بةردةوام بني دةتوانيت 

ثرؤذةيةكيشمان  بَييةوة، وةنةبَيت دواخستين ئةو كؤبوونةوةية لةبةر نةهاتين وةزير بَيت، وةكو دوَييَن
ئيقرار كرد، ئةمةش رةئي وةرطرياوة لةسةري دةتوانني بةردةوام بني، بةاَلم لَيرة بَيت باشرتة لةطةَلمان، بة 
هةر حاَل من ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي دةخةمة بةردةم ئَيوة كة داوا دةكةن دوا خبةن، ئةطةر 

ةين لة ليذنةي ياسايي بَين دانيشن، كةسَيك قسةي موافةقةتتان بؤ كرد باشة، ئةطةر نةتان كرد، داوا دةك
 .هةية، كاك زرار فةرموو

 :امني طاهربةِرَيز زرار 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياساي بةكرَيداني خانووبةرة رؤذي دةيان تةلةفؤمنان بؤ دةكرَيت، ياساييةكي زؤر طرنطة، لةسةر بةِراسس 

بكرَيت، بةس بزانني سةبةبةكةي ضية دوا دةخرَيت، زؤر  خةَلكَيكي زؤر ضاوةِروانة ئةو ياساية تةواو
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من عةرزم كردن طومت سةبةبةكةي ئةوةية كة باسم كرد لة سةرةتاوة، ثَييان واية كة ياساي دابني كردني 

بؤ كرد، ثَييان باشرت  خانووبةرةو جَيطاي نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتيان، كة دوَييَن خوَيندنةوةي يةكةممان
واية ئةو ياساية ثَيشي ياساي خانووبةرة دةربضَيت، ئةوةي دوَينَيش خوَيندرايةوة وةخس دةوَيت بؤ ئةوةي 

 .ليذنةكان راثؤرتي خؤيان بنووسن، مام خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت، ضونكة هةردوو مةشروعةكة زؤر طرنطن، بةتايبةتي مةسةلةي منيش تةئيدي ئةوة دةكةم كة دوا خبرَي
ةوة لة زةماني حكومةتي عبدالكريم قاسم و حكومةتةكاني يةك 1252ئيجارات و نيشتةجَي بوون لة ساَلي 

لة دواي يةكي عَيراقي نةيانتواني ئةوة ضاك بكةن، ئةوة ديراسةتَيكي زؤري دةوَيت و، زؤر زؤريش طرنطةو 
َيت، شةست ساَلة، سةد ساَلة خةَلك وا ضاوةِروان بووةو  با وردي بَيت، ضونكة كارةساتي لَي عةجةلةشي ناو

تةئيدي ئةوة دةكةم تةئجيل بكرَيت و % 100دروست دةبَيت ئةطةر رةد فيعلي لَي بكرَيت، لةبةر ئةوة من 
 .ديراسةي زياتري بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ارةسات نيية، بةاَلم تةئجيليش بَيت ضةند رؤذَيكة، هةفتةي داهاتوو رؤذي دوو شةممة ياساي ئينشائةَلاَل ك
نيشتةجَي بوون تةواو دةكةين و موباشةرةتةن ئةوةش موناقةشة دةكةين، خؤي دوو رةئية، تةئجيل 

 .بكةين، يان نا، فةرموو كاك رةفعةت
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة رةئي من بيخةيتة دةنطدانةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا دوو كةس قسةي كرد، كاك زرار دةَلَيت بؤ تةئجيلي بكةين، كاك خورشيديش تةئيدي تةئجيلي كرد، ، 
كاكة دوو رةئي هةية، رةئيةك دةَلَيت تةئجيلي مةكةن، طومت تةئجيل كردنةكة زؤر نيية، موباشةرةتةن 
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شة كردني ثرؤذةي ياساي كة دوَييَن تةقديم كرا ياساي نيشتةجَي بوون، موباشةرةتةن ثاشي ثاشي موناقة
ئةو ئةوة دَينت، ماناي واية تةئجيلةكة بؤ هةتا هةتايَي نيية، يةعين زؤر روون بوو، ئةطةر رةئيةكي 

دةنطدانةوة، كَي موخالييتتان هةية، ئَيستا وةقتةكةمان طوت لةبةر ئةوة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةخةمة 
لةطةَل ئةوةية دوا خبرَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية موناقةشةي بكةين دةسس 
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثَينج كةس، بةزؤرينةي دةنط كؤبوونةوةكةمان دواخبرَيت بؤ ثاشي ئيقرار 

سةرؤك ( 18،30)سوثاس، ئةطةر بؤ سةعات كردني ثرؤذةي ياساي نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتيان، زؤر 
فراكسيؤنةكان بَين بؤ الي من تؤزَيك باسي بةرنامةي كار بكةين بؤ ماوةي ئايندة بيتةرموون، ئةوةي 
دووةميش وةزيري دةوَيت شتَيكي كةميشة هةر ئةويش تةئجيل دةكةين، يةعين دانيشتنةكةمان دوا 

لةطةَل ئةوةية دانيشتنةكةمان دواخبةين بؤ هةفتةي  دةخةين، من وامزاني دةنطماندا بؤ دواخستين، كَي
داهاتوو دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، يةك كةس 

، بةرنامةي كاريشتان (11)لةطةَلدا نيية، بة زؤرينةي دةنط تةئجيل كرا بؤ دوو شةممةي داهاتوو سةعات 
 .ش وةخت، لَيرةدا كؤتايي بة دانيشتنةكان دةهَينني، زؤر سوثاسثَيشكةش دةكةين ثَي
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 1002\5\16رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 80)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/1002 /16 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ئةجنومــةني نيشــتمانيي    85/5/8002رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤي ي (11)كات
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, د عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن   بةِرَيز فرست أمحـ , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (80)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــة, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 5/8002/ 85ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (80)
 :بةم شَيوةية بَيت دا

( بارزاني عثمانادهم )خستنةِروو و بِرياردان لةسةر دةست لة كار كَيشانةوةي ئةندامي ثةرلةمان بةِرَيز  -1
 . عَيراق –جنومةني نيشتمانيي كوردستان لة ئةندامَيس ئة

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابينكردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتوان لة  -8
 .عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 

ي ساَلي (24)ةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ه -3
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1242

 8004ي سـاَلي  (85)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي ذمـارة    -7
 .ةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةياساي باجي دةرامةت، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
انيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي ي ئةجنومةني نيشتم1228

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة (11)ي خولي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري (80)كاري دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت85/5/8002رَيكةوتي 

( بارزاني عثمانادهم )امي ثةرلةمان بةِرَيز خستنةِروو و بِرياردان لةسةر دةست لة كار كَيشانةوةي ئةند -1
 . عَيراق –لة ئةندامَيس ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابينكردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتوان لة  -8
 .ثَيشكةش كراوة عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان –هةرَيمي كوردستان 

ي ساَلي (24)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -3
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1242

 8004سـاَلي  ي (85)خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي ذمـارة    -7
 .ياساي باجي دةرامةت، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

بــةخَير هــاتين ميوانــة بــةِرَيزةكان دةكــةم و لــة خوَينــدكارةكان دةكــةم، كــة لــة واَلتــاني دةرةوة بةشــدارميان  
ةكةم بَين دابنيشـن، تةبعـةن كـاك    دةكةن لةو دانيشتنةدا زؤر بةخَير بَين سةرضاو، داوا لة ليذنةي ياسايي د

سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان مَيوان نيية، لةبةر ئةوة بـةخَيرهاتنمان نـةكرد بـوو، يةكَيكـة     
لة خؤمان زؤر بةخَير بَيت، ليذنةي ياسايي با بَين لة شوَيين خؤيـان دابنيشـن، خـاَلي يةكـةم لـة بةرنامـةي       

 عثماان ادهـم  )دةست لة كار كَيشانةوةي ئةنـدامي ثةرلـةمان بـةِرَيز كـاك      خستنةِروو و بِرياردان لةسةر: كار
عَيــراق، بــةِرَيز كــاك ئةدهــةم نامةيــةكي بــؤ  –لــة ئةنــدامَيس ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان ( بــارزاني

سةرؤكايةتي ثةرلةمان نووسيووة، دةقي نامةكةتان بؤ دةخوَينمةوة، كة لة رَيطـاي ئَيمـةوة بـؤ ئَيـوةي عـةرز      
 :كةمب

 .بةناوي خواي مةزن و دلؤظان
 بؤ دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 .و و رَيزبةِرَيز ساَل
تكاية ئيستيقالةي من لة ئةندامَيس ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني ثةرلةمان بَيتة قةبول كرن، ضونكة 

 .14/5/8002ئةدهةم بارزاني  نةشَيم ضي تر تةبي ئةركيدا ببينم لةطةَل قةدرو رَيزي من، برايةتة نطؤ
ديارة هةموو ئةندامَيك حةقي خؤيةتي هةر وةختَيك هني بكاتن، لةو بةينةدا ئَيمـة هةوَلمـدا قسـةي بكـةم     
لةطةَل هاودةستم كـاك دكتـؤر كةماليشـم تـةكليف كـرد، كـة هـةوَل بـدةين ئةطـةر سـةبةبَيكي عيالقـةي بـة             

بهَينَيـت و بطةِرَيتـةوة ثةرلـةمان، وابـزامن كـاك دكتـؤر        ئَيمةوة هةبَيت ضارةسةري بكةين و واز لـة داواكـةي  
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كةمال قسةي لةطةَل كرد بوو، ئةطةر دوا قسةي ئيسراري هةية، يان ثةشيمان ببَيتةوة لةوةي تاوةكو عةرزي 
 .جةنابتان بكةين
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةم بارزاني قسةم كرد، هةوَلمان زؤر لةطةَليـدا، كـة بطةِرَيتـةوة بـؤ سـةر كارةكـةي و       لةطةَل رَيزدار كاك ئةد
زؤر رَيزي هةبوو طوتي رَيزَيكي تايبةمت هةية بؤ طشت ئةندامَيكي ثةرلةمان و بؤ ثةرلةماني كوردستان، كة 

ر هةندَيك ئريتيبـاتي  جَيطايةكي ثريؤزو موقةدةسةو ثريؤزة بؤ هةموو ئينسانَيك لةوَي كار بكات، بةاَلم لةبة
تايبةتي من ناتوامن كارةكاني خؤم ئةجنام بدةم، لةبةر ئةوة داوا لة ئَيوةي بـةِرَيز دةكـةم، داوا لـة خوشـك و     

 .براياني ئةندامي ثةرلةمان دةكةم، كة ئيستيقالةكةم قةبول بكةن و سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيزامي نةبَيت، تةنيا نوقتةي نيزام، فةرموونبؤية ئةو داواية ئةطةر كةس نوقتةي 
 :رمضانناصح غيتور .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ئَيمة هةموومان دةبَيت نوَينةري هةموو طةلي كوردستان بـني، بـةاَلم تاكـة كـةس لـةناو ئَيمـة لةطـةَل        

ة ثَيويستة مبَينَيتةوة، نـةك ئيسـتيقالة   رَيزمدا كة نوَينةري ناوضةي بارزانة كاك شَيخ ئةدهةمة، من ثَيمواي
بدات، هةرضـةندة ديسـان دووبـارةي دةكةمـةوة هـةر يـةكَيك لـة ئَيمـة نوَينـةري هـةموو طـةلي كوردسـتانة،             
ــزو         ــةَل رَي ــة، لةط ــديش هةي ــةاَلم تايبةمتةن ــةين، ب ــة خزمــةتي هــةموو طــةلي كوردســتان بك واجــييب ئَيمةي

 .سوثامسدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــارة،      هــةموو ــت و جَيطايةكةشــي دي ــة، ثَيشــمان ناخؤشــة كــة واز دةهَينَي ــؤ كــاك ئةدهــةم هةي مان رَيزمــان ب
هةوَليشمان لةطةَلدا كة ثةشيمان بَيتـةوة لـةوة، بـةاَلم وةكـو خؤشـت ئامـاذةت ثـَي كـرد هـةر يـةك لـة ئَيمـة             

نييـة، ئةطـةر دائـريي    نوَينةري هةموو ناوضةيةكة، هةَلبذاردنيش لة جَيطةيةك نةكراوة، يةعين بـة دائـريي   
بواية، ئَيستا ئـةو ئيسـتيقالةي داوة لـة شـوَينةكةي خؤيـدا دةكـرا تـا هةَلبـذاردني داهاتوومـان نوَينةرايـةتي           
ناوضةي بارزان و ناوضةكاني تـريش دةتـوانني بكـةين، داوايةكـةي كـاك ئةدهـةم دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي          

ة بـؤ داوايةكـةي كـاك ئةدهـةم كـة لةسـةر رةغبـةتي        رازيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي موافيقـ   
خؤي ئَيمةش هةوَلماندا، هةر موسرِية، رَيز لة ئـريادةي ثةرلـةمان دةطريَيـت، دةبَيـت رَيـزي هـةر ئةنـدامَيكي        
ثةرلـةمان لـة واز هَينــان و واز نـةهَينان بطريَيـنت، لةبــةر ئـةوةي داوايةكـةي ئيســتيقالةي كـردووة دةخةمــة        

ةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟            دةنطدانةوة، كَي لةط
زؤرينة موافيق نيية، كةواتة ئيستيقالةكةي رةد كرايةوة، جارَيكي ديكة هةوَلي لةطةَل دةدةين و ئةطةر هةر 

 .موسري بوو جارَيكي تر داوا بكاتةوة
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طؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابينكردني خـانووي نيشـتةجَي   خستنةِروو و طيتتو: خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار
عَيـراق، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان          –بوون بؤ دانيشـتوان لـة هـةرَيمي كوردسـتان     

ــةي        ــارةواني و ليذنـ ــةي شـ ــابووري و ليذنـ ــي و ئـ ــةي دارايـ ــراوي ليذنـ ــة لَيثرسـ ــراوة، داواي لـ ــكةش كـ ثَيشـ
بنيشن فةرموون، كاك سـةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان قسـةي        ئاوةدانكردنةوة دةكةم بَين دا

 .هةية فةرموو
 
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ذياني خةَلكي كوردستانةوة هةية، كـة ئـةويش   راستة ئةو ثرؤذةية، با بَلَيني ثةيوةندي بة اليةنَيكي طرنطي 

كَيشةي نيشتةجَي بوونةو لة دة، ثازدة ساَلي رابردووش هةموومان دةزانني يةكَيك لةو كَيشة جدديانةي كة 
خةَلك هةيةتي مةسـةلةي ئةزمـةي سـةكةن و كَيشـةي نيشـتةجَي بوونـة، بـةاَلم بةِراسـس ئَيمـة لةبـةر سـَي            

ةية دةكةين، هةتا ثَيمان باشة ئةطةر بـؤ ماوةيـةكي موحـةدةد خـراث نييـة،      هؤكار داواي تةئجيلي ئةو ثرؤذ
ئةطةر بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان رازي بن سةحبيش بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي باشـرت بَيـت و دةوَلةمةنـدتر       

 8002ئةوةية بةِراسس جةنابتان دةزانن لة كاتي ثةسـند كردنـي بودجـةي سـاَلي     / بكرَيت، ئةويش يةكيان
كَيك لـة بِريارةكـاني ئةنـداماني ثةرلـةمان مةسـةلةي سـوليتةي عـةقار بـوو، خؤتـان دةزانـن عيالقـةي بـة             ية

 .ثرؤذةي ئةمِرؤوة هةية، كة ئَيستا بِرطةي يةكةمي دانيشتين ئةمِرؤ موناقةشةي دةكةين
لة اليةن  ثرؤذةيةكي هاوشَيوةي ئةو ثرؤذةية لة اليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، بةتايبةتي/ دووةم

دةزطـاي ئيستيسـمار تــةبيعي قسـةي لةسـةر كــراوةو ليذنـةي بــؤ دروسـت كـراوةو تةنانــةت لةطـةَل هةنــدَيك         
كؤمثانيــا قســة كــراوةو بــانطيش كــراون، ثرؤذةكــة ئةوةيــة كــة حكومــةت دةعمــي بكــات بــة هةنــدَيك بانــك،  

 .ت بكرَيت بؤ هاوواَلتيحكومةت كارئاساني و شس بؤ بكات بةشَيوةي ئةقسات يةكةي نيشتةجَي بوون دروس
ئةوةيــة كــة هــةموو ئــةو وةزيــرة بةِرَيزانــةي كــة ثةيوةنديــدارن بــةو ثرؤذةيــة، هــةر لــة وةزيــري   / ســَييةم

ئاوةدانكردنةوة، وةزيري مالية، وةزيري ثالنـدانان، تةنانـةت سـةرؤكي دةزطـاي ئيستيسـماريش بةِراسـس لـة        
داماني ثةرلةماني بةِرَيز دةكةم، كة ئةو ثرؤذةيـة وةكـو   سةفةرن، بؤية من داوا لة بةِرَيزتان دةكةم و لة ئةن

بامسان كرد، ئةطةر ئيمكان بَيت سةحب بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي لةطـةَل ثرؤذةكـاني تـر باشـرت قسـةي لةسـةر          
بكرَيت و دةوَلةمةندتر بكرَيت، ئةطةر دةنط بؤ ئةوة نةدرا بة اليةني كةم بؤ ماوةيةك تـةئجيل بكرَيـت تـا    

 .دارةكان دةطةِرَينةوة، زؤر سوثاسوةزيرة ثةيوةندي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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رةئي داوةو قسةشي كردووة، نابَيت من هةندَيكي رةد بكةمةوة، هةندَيكيش شةرح بكةم، ئينجـا داواتـان لـَي    
 :بكةم
ــةم ــةوة نــةهاتووة، دة ئةنــدامي ثةرلــةمان         / يةك ــةحب ناكرَيتــةوة، ضــونكة لــة حكومةت ئــةو ثرؤذةيــة س

كردووة، ئةطةر ئةو دة ئةندامة ثةشيمان ببنـةوة، ئـةو وةخـس ئـةوان دةتـوانن سـةحيب بكـةن،        ثَيشكةشيان 
 7352نةك حكومةت، نَيردراوة بؤ حكومةت، حكومةت رةئي لةسةر داوةو ثةسندي كردووة بة نووسـراوي  

ثشـتطريي لـة ثرؤذةكـةي كـردووة، كةواتـة رةئـي رةمسـي حكومـةت بـةو نووسـراوة كـة لـة المانـة               82/7لة 
ثشــتطريي لــة ثرؤذةكــةي كــردووة، كــة لــة اليــةن دة ئةنــدامي ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة، تــةنيا هــؤ كــة 

 .مةنتيقي هةبَيت لة داوايةكةت ئةوةية كة وةزيري ئاوةدانكردنةوة لَيرة نيية، طرنطة
، ئةطــةر داوا لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان بكــةم تــةئجيلي بكــةين، تــةئجيل ناكرَيــت بــؤ ســةحب كــردن  / دووةم

تةئجيلي دةكةين بؤ ماوةيةكي دياري كراو و لـةو رؤذةي كـة دايـدةنَيني وةزيـر دةبَيـت ئامـادة بَيـت، ئةطـةر         
 .ئامادةش نةبوو موناقةشةكة بةردةوام دةبَينت، لةبةر ئةوة من رةئيم واية كاك عةوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت ثَي كرد، حكومةت موافةقةتي كردووة لةسةر ئـةو ثرؤذةيـة، كـة رةوانـةي حكومـةت      وةكو جةنابت ئاماذة

كرا بوو، وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة نووسـراوَيكي ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران كـرد بـوو بـؤ         
ــةو ليذنةيــةي كــة ديراســةتي        ديراســةت كردنــي ثرؤذةكــة، ثرؤذةكــة ديراســةت كــرا ئَيســتا راثؤرتةكــةي ئ

 .ةكةي كرد بوو لة الي منة، ئةطةر ئيجازةم بدةن بؤتان خبوَينمةوة، زؤر سوثاسثرؤذ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جــا ثَيويســت ناكــات كــاك عــةوني بيخوَينيــةوة، موقتةرةحةكــةي كــاك ســةعد كــة داوا دةكــاتن تــةنيا ئــةو     
َيشـوو دواماخنسـت، ثـرؤذةي    سةبةبةي كة من ئاماذةم ثَي كرد سةبةبَيكي مةنتيقي تَيداية، ئَيمة هةفتـةي ث 

ياساي خانووبـةرةمان دواخسـت، طومتـان لةبـةر ئـةوةي دةمانـةوَيت ئـةو ثرؤذةيـة ثَيشـرت طيتتوطـؤي لةسـةر            
بكةين، بةاَلم ئةجمارة ناتوانني ثرؤذةي كرَيي خانووبةرة دوا خبةين، بـةاَلم دةتـوانني ئـةو داوايـةي خبةينـة      

ماوةيـةكي ديـاري كـراو، كـة وةزيـر لَيـرة نييـة تـةنيا ئـةوة           دةنطدان لةسةر داواي حكومةت، كـة دةَلـَينت بـؤ   
 .سةبةبةكةية كة بتوانني ئةو هينة بكةين، نوقتةي نيزامي نةبَيت قسةتان ثَي دةبِرم، فةرموو كاك كةريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةو رةئي ئةوان ديارة، ئةوة يةكوةزيرو وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بة راثؤرت رةئي خؤيان داو
كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، خؤي ضةند جار تةمسـيلي حكومـةتي كـردووة، بـا     / دوو

 .ئةجمارةش تةمسيلي حكومةت بكات و بةردةوام بني لةسةر موناقةشة كردني ئةو ثرؤذةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بوو، ئــةوة رةئيــةك بــوو، تكــام وايــة بــةناوي نوقتــةي نيزامــي رةئــي مــةدةن و     ئــةوة نوقتــةي نيزامــي نــة 
ثَيشـنياريش مةكـةن، نوقتـةي نيزامـي تـةنيا ئةوةيـة ئةطـةر كةسـَيك لـة بةرنامـةي كـاردا دةرضـوو، يـاخود              
خياليف قانون قسةي كرد، خـياليف نيزامـي داخيلـي قسـةي كـرد ئـةوة نوقتـةي نيزامـة، لةمـةو دوا تـةعليق           

اسس، ئةوةي بةناوي نوقتةي نيزامي رةئي بداتن من تةعليقي لَي دةدةم، ئَيستاكة داوايةكةي كاك دةدةم بةِر
سةعد بة داوايةكي مةنتيقي دةزامن، كة وةزيري ئاوةدانكردنةوة زةرورةتة لَيرة بَيـت، ضـونكة ئةطـةر ئـةوة     

ردنةوة، بؤية بـؤ دةوَلةمةنـد   ببَيتة ياسا عةمةليةن جَي بةجَي كردنةكةي دةكةوَيتة سةر وةزارةتي ئاوةدانك
كردنـي ثــرؤذةي تريـان لــة ثَيشـةو لةطــةَل وةبـةرهَينان و ئةوانــة، دوايـَي نــةَلَين ثرؤذةكـة نوقســاني تيايــةو       
هةموار نةكراوة، داوايةكةشي بةشَيوةيةك من تةحديدم كردووةو قسةشـم لةطـةَل جـةنابي وةزيـر كـردووة،      

، ئةطةر وةزيريش نةيةت، ئَيمة كؤدةبينةوة، بؤ هةفتةيةك كة بؤ هةفتةيةك بَينت لة دوو شةممةي داهاتوو
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو داوايةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس    

 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط يةك هةفتة دواخرا بؤ دوو شةممةي داهاتوو
خسـتنةِروو و طيتتوطـؤ   / ي كار، ئةوةي ثةيوةندي نيية لة ليذنةكان بؤ خاَلي سـَييةم خاَلي سَييةم لة بةرنامة

ي هـةموار كـراو،   1242ي سـاَلي  (24)كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمـارة  
 .كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ليذنــةي ياســايي، باشــة داوا لــة ليذنــةي ياســايي دةكــةم ئاراســتةي هــيض ليذنةيــةكي تــر نــةكرا بــوو غــةيري 

 .راثؤرتي ليذنةي ياسايي خبوَيننةوةو دواتر خاَل بة خاَل موناقةشةي دةكةين
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ
 راثؤرتي ليذنةي ياسايي/ بابةت

ــايي رؤذي دوو شــــةممةي  ل ــؤ  82/10/8004كــــوردي رَيكــــةوتي  8404طــــةاَلرَيزاني /4يذنــــةي ياســ بــ
ــي خانووبــةرةي ذمــارة      ي ســاَلي (24)لَيكؤَلينــةوةي ضــوار ياســاي ثةيوةنــد بــة هــةموار كردنــي ياســاي كرَي

ــةثَيي       1242 ــي هــةرَيمي كوردســتانةوة ب ــةن ئةجنومــةني وةزيران ــة الي ــؤوة، ســَييان ل ــراو كؤب ي هــةموار ك
ذمـــارة  85/2/8005لـــة رؤذي ( 10501)ذمـــارة  2/4/8005لـــة رؤذي ( 2052)نووســـراوي ذمـــارة  

ثَيشكةش كراون، كة رَيطا بؤ يةكخسـتين ياسـايةكاني كرَيـي خانووبـةرة      5/18/8005لة رؤذي ( 13525)
ةوة، لة هةرَيمي كوردستاندا خؤش بكةن، بةبَي ئةوةي دوو ثرؤذةكـةي ثَيشـرت لةسـةر دوا ثرؤذةكـة بكَيشـَيت     

يةك لةم ثرؤذانةش لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، دواي خوَيندنـةوةي     
كـة لـة اليـةن     8004ي ساَلي 15ي رؤذي (2)يةكةمي ثرؤذةي دوايني لة ثةرلةمان دانيشتين ئاسايي ذمارة 

دا ئةم ثرؤذانة يةك خبات و يـةك  حكومةتةوة ثَيشكةش كرا بوو ئاراستةي ليذنةكةمان كرا، ليذنةش بِرياري
راثؤرت لة بارةي بابةتةكةوة ثَيشكةش بكات، كورتةي ناوةِرؤكي ثرؤذةكان لةخؤ بطرَيـت لـة ثَينـاوي ئـةوةدا     
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ةكان يةك خبات لة ئةجنومةندا طيتتوطؤو دةنطـداني لةسـةر ئاسـان بكـات، دواي را طؤِرينـةوةو      زركة هةموو ه
ك بةِرَيزان قـازي و ثـارَيزةرو توَيـذَيكي فـراوان لـة خـاوةن موَلـك و        طيتتوطؤو سوود وةرطرتن لة رةئي هةندَي

كرَيضــي و خــاوةن كــرَي، دواي طــةِراني مةيــداني و وةرطــرتين زانيــاري و ديــتين منوونــةي جــؤر بــة جــؤري    
.............. خانووبةرةي كرَي و بةكرَيدراو لة بينايةي دروست كراوي كؤن و نـوَي، بـِري كرَيـي كـؤن و تـازة     

لة ثَينـاوي ئةوةشـدا كـة لـة كةلَينـةكاني تةشـريعاتة كوردسـتانيةكان تـَي بطـةين و ثَيناسـةكاني وا لـَي             هتد،
بكةين، كة لةطةَل سياسةتي كؤمةاَليةتي هةرَيمدا لةبار بَيت و بطوجنَيت، بؤ ئةوةش ئاماجنةكانيان لة ثةيـدا  

النة لةسةر بنةماي يةكساني بَيتـةدي،  كردني هاوسةنطي نَيوان هةردوواليةكاني طرَيبةسس بة ضاوَيكي عادي
ضاودَيري هةلومةرجي كؤمةاَليةتي و ئابووري بكرَيت ثةيوةندي كؤمةاَليةتيش بةهَيزو ثتةوتر بكرَيت، لـة  
هةمان كاتيشدا بزووتنةوةي ئاوةدانكاري وةبةرهَينان بةطشس لة بواري نيشتةجَي بووندا طاَل بـدرَيت، وةك  

دا بةشـداري بكـات،   (الساكن )بدرَيت، كة سووك كردني طرفس نيشتةجَي بـوون  ئةوةي لة كةرتي تايبةت طاَل 
لة ثَيناوي هةموو ئةوانةدا ليذنـة واي دَيتـة بةرضـاو، كـة كـاتي ئـةوة هـاتووة رَيكـاري ثَيويسـت بـؤ هـةموار            
يـة  كردني ثَيشنيازةكاني ياساي كرَيي خانووبةرة بطَيردرَيتةوة، ضونكة ئامـاجني ئـةو هـةموار كردنانـة ئةوة    

كة ياسايةكاني كرَي لة هةرَيمدا يةك خبرَين، جا بؤ بةديهَيناني ئةوانةي باس كران و ئةمةش رةضاو بكرَين 
بـةر لـة هـاتين    ( الناياذ )ليذنة طةيشتة ئةو قةناعةتة كة ثَيويستة طرَيبةستةكاني ذَير سايةي ياساي بةركار 

ــة مــاوةي ثرؤذةكــةو دواي   ثرؤذةكــة ضارةســةر بكــرَين، هــةروةها ئــةو طرَيبةســتانةش ضارةســةر    بكــرَين، ل
ثرؤذةكةش بةكرَي دةدرَين، ماوةي بةكرَي طرتن و جيا كردنةوةي ئـةو خانوووبةرانـةش كـة بـؤ نيشـتةجَي      
بوون بةكرَي دةدرَين لةوانـةي كـة بـؤ غـةيري نيشـتةجَي بـوون بـةكرَي دةدرَيـن، لةبـةر ئـةوة ليذنةكـةمان            

ضوار ثرؤذةكةدا هاتوونةو، ثَيشنيازيش دةكات يةك خبـرَين و  زؤربةي ئةو هزرانة تةئيد دةكات، كة لة هةر 
 :دووبارة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

 8004ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
هةموار  1242ي ساَلي (24)ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة ( تطبي )ياساي هةموار كردني سةثاندني 

 كراو لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
هةموار كراو لـة   1242ي ساَلي (24)ماددةي سَييةم لة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة : ددةي يةكةمما

 :هةرَيمي كوردستاني عَيراقدا لةكار دةخرَيت، ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة
دواي ( الساكن )ماوةي طرَيبةسس واذوو كراوي بةكرَيداني خانووبةرة بؤ مةبةسـس نيشـتةجَي بـوون    : يةكةم

بةكارخستين ئةم ياساية درَيذ دةكرَيتةوة، بؤ ماوةي سَي ساَل لة رؤذي كؤتايي هاتين ماوةي طرَيبةستةكةوة، 
مادام كرَي طرتةكة لةناويدا بَيت و بةردةواميش كرَييةكةي بدات بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، بة كؤتايي 

خاوةنةكــةي دةتوانَيــت بةكرَيدراوةكــة بــة ضــؤلي  هــاتين مــاوة درَيذكراوةكــة طرَيبةســت كؤتــايي ثــَي دَيــت و
 .وةربطرَيتةوة
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ئةطةر طرَيبةسس بةكرَيداني خانووبـةرة بـؤ مةبةسـس نيشـتةجَي بـوون بـةر لـة بةكارخسـتين ئـةم          : دووةم
ياساية واذوو كرا بَيت، يان درَيذ كرا بَيتةوة، ئةوة دواي بةكار خستين ئةم ياساية بؤ ماوةي سـَي سـاَل درَيـذ    

تةوة لة رؤذي كؤتايي هاتين طرَيبةستةكةوة، يان درَيذ كردنةوةكة مادام كرَي طرتةكة لةناويدا بَيت و دةكرَي
بةردةواميش كرَييةكةي بدات بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياسايةو كؤتايي هاتين ماوة درَيذ كراوةكة طرَيبةسـت  

 .ةربطرَيتةوةكؤتايي ثَي دَيت خاوةنةكةي دةتوانَيت بةكرَيدراوةكة بة ضؤل كراوي و
لة ماددةي ضوارةم لة ياساي بةكرَيداني خانووبةرة لة هةرَيمي ( أ و ب)حوكمي بِرطةي يةك : ماددةي دووةم

 .كوردستاني عَيراقدا لةكار دةخرَيت، ئةمةي خوارةوة جَيطاي دةطرَيتةوة
ةو طرَيبةسـتانةدا كـة   كرَيي سااَلنةي ئةو خانووربةرانةي كة حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة ل/ يةكةم

 :دواي بةكارخستين ئةم ياساية واذوو دةكرَين لةم دوو رَيذةي خوارةوة زياتر نابن
ئامـادة كـراون و   ( الساكن )ي بةهاي طشس ئةو خانووبةرانة، يان ئةو شوقانةي كة بؤ نيشتةجَي بوون 7% -1

 .بؤ ئةم بةمةستة بةكرَيدراون
 .ئةو شوقانةي كة ذوور ذوور بؤ نيشتةجَي بوون بةكرَيدراون ي بةهاي طشس ئةو خانووبةرانة، يان5% -8

كرَيـي سـااَلنةي ئـةو خانووبةرانـةي كـة حوكمــةكاني ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوة لـةو طرَيبةســتانةدا          / دووةم
هةموار دةكرَين، كة بـةر لـة بةكارخسـتين ئـةم ياسـاية واذوو كـراون، بـؤ ئـةو دوو رَيذةيـةي كـة لـة بِرطـةي             

 .وةدا هاتوونيةكةمي سةرة
مةبةسس ئةم ياساية لة بةهاي طشس خانووبـةرة بريتييـة لـة كـؤي بـةهاي زةويةكـةو بينايةكةيـة        / سَييةم

 .لةكاتي ئةو خةماَلندنةي كة دةسةاَلتي دارايي دايدةنَيت بؤ جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية
 :ماددةي سَييةم

واي بةكارخستين ئةم ياساية بة مةبةسس غةيري نيشتةجَي طرَيبةسس بةكرَيداني خانووبةرة كة د: يةكةم
 .ي هةموار كراو1251ي ساَلي (70)بوون بةكرَي دةدرَين، دةكةوَيتة ذَير حوكمةكاني ياساي ذمارة 

طرَيبةسس بةكرَيداني ئةو خانووبةرةي بة غةيري نيشتةجَي بوون بةر لة بةكارخستين ئةم ياساية : دووةم
يةك ساَل درَيذ دةكرَيتةوة لة رؤذي كؤتايي هـاتين مـاوةي طرَيبةسـتةكة، يـان مـاوةي       بةكرَيدراون بؤ ماوةي

 .درَيذ كردنةوةكة، ثاش كؤتايي هاتين ئةو ماوةيةش دةكةوَيتة ذَير حوكمةكاني ياساي مةدةني ناوبراوةوة
ســاي خــاوةن خــانوو بــؤي هةيــة داواي ضــؤل كردنــي بةكرَيدراوةكــة بكــات حوكمــةكاني يا : مــاددةي ضــوارةم

بةكرَيــداني خانووبــةرة دةيطرَيتــةوة، بــؤ ئــةوةي بريووخــَييَن بةشــَيوةيةك بينــاي بكاتــةوة، كــة دوو يةكــةي  
نيشينةيان زياتري تَيدا دروسـت بكـات، يـان بةشـَيوةيةك بااَلخانةيـةك كـة لـة سـَي نهـؤم كـةمرت نـةبَيت بـة             

نهـؤميش كـةمرت نـةبَيت بـة نهـؤمي      نهؤمي سةر زةوييةكةوة، ئةطةر لة مةركةزي ثارَيزطـادا بَيـت و لـة دوو    
ســةر زةوييةكــةوة ئةطــةر لــة قــةزاو ناحيةكانــدا بَيــت، يــان خانووبةرةكــة بِرووخَينَيــت، بــؤ ئــةوةي بــةثَيي  
نةخشـتةي ئةساســي ثةســند كـراوي دةســةاَلتي ئــةو ناوضـةيةي خانووبةرةكــةي تَيدايــة سـةر لــةنوَي بينــاي     

 .بكاتةوة
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ــة ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني    5/8/8003ؤذي ي ر(38)بِريــاري ذمــارة : مــاددةي ثَينجــةم كــة ل
 .عَيراقةوة دةرضووة هةَلدةوةشَيتةوة

وةزيري دارايي و ئابووري هةرَيم بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ سـانا كردنـي جـَي بـةجَي     : ماددةي شةشةم
 .كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةرهَينَيت

يي، يـان بِريارَيــك ناكرَيـت لةطـةَل حوكمــةكاني ئـةم ياســايةدا     كــار بـة هـيض دةقَيكــي ياسـا   : مـاددةي حةوتـةم  
 .نةطوجنَيت

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية     : ماددةي هةشتةم
 .جَي بةجَي بكةن
ــة رؤذنامــةي فــةرمي    : مــاددةي نؤيــةم ــة رؤذي بــاَلو كردنــةوةي ل ةوة (دســتانوةقــائيعي كور)ئــةم ياســاية ل
 .دةخرَيتة كار

 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية
لة ثَيناوي ئةوةدا كة ياسا لةطةَل سياسةتي كؤمةاَليةتي و ئابووري هةرَيمدا خبرَيتة سةر بارَيكي طوجناو، بـؤ  
ــاوي ئةوةشــدا كــة هاوســةنطي      ــة ثَين وةديهَينــاني ئاماجنــةكاني تةشــريعي و كؤمةاَليــةتي و ئابوورييــةكان، ل

ن هةردوو اليةني طرَيبةسس بةكرَيداندا بـة ضـاوَيكي عاديالنـةي ئـةوتؤ بَيتـة دي يةكسـاني و رةضـاو        لةنَيوا
كردني هةلومةرجي كؤمةاَليةتي و ئابووري بةهَيز كردني ثةيوةندي كؤمةاَليةتي لة كؤمةَلطةي كوردستاندا 

طشـس بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي       ثةيدا ببَيت، بزاظي ئاوةدانكردنةوةو بةرهةمهَينان دنة بـدرَيت بةشـَيوةيةكي  
بواري نيشتةجَي بوون و كةرتي تايبةتيش بؤ ئةم مةبةستة طاَل بدرَيت، كـة لـةم بوارانـةدا هاوبـةش بكـات،      

 .طرفس نيشتةجَي بوون سووك بكرَيت، ئةم ياساية دةرضووَينرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ية، فةرموونزؤر سوثاس، كاك دكتؤر دلَير راثؤرتي دارايي و ئابووري هة
 :دلَير امساعيل حقي شاويس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس ئةو ثرؤذانـةي كـة لـة اليـةن حكومةتـةوة، لـة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةش كـرا بـوو،             
ثرؤذةكـــان زؤر زؤر شـــَيواو و شـــثرزة بـــوون، ئَيمـــة ديراســـةمان كـــرد كؤمـــةَلَيكي زؤر راو بريوبؤضـــوون و  

َيبينيمان لةسةر هةبوو، بةاَلم دواتر كاتَيك كة تَيبينيةكاني ليذنـةي ياسـاييمان بـيين، ئَيمـة بـة تـةواوةتي       ت
 .ثشتطريي لة راو بؤضوونةكانيان دةكةين، لةبةر ئةوة ئَيمة هةر ئةوةندةمان هةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرمووكاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان ف

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تــةبيعي ئــةو ثرؤذةيــة وةك بــةِرَيزتان و ئةنــداماني ثةرلــةمان دةزانــن ثرؤذةيــةكي هةســتيارة، راســتة بــةو  
شـرت باشـرت موعالةجـةي ئـةو     قانونة يةعين هةوَل دةدرَيـت و بةشـَيكي زؤر لـةوةي كـة هةيـة قانونةكـةي ثيَ      

حاَلةت و كَيشانة بكات، بةاَلم ديسان بةِرَيز كاك عةوني باسي كرد لة ئةساسدا ضوار ثرؤذةية، سَي لـة اليـةن   
حكومةتةوة هاتووة، ثرؤذةيةكيش لة اليةن ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيز، بؤية ئةوةي من تَيبينيم كـردووة  

ابووري و وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري قسةمان كرد، زووتريش لةطةَل وةزيراني دارايي و ئ
ثَيمواية راثؤرتي موشتةرةكيان نيية لةسةر ئةو ثرؤذة، بؤيـة مـن هةسـت دةكـةم جـؤرة جياوازييـةك وةكـو        

 .وجهة نةزةرو هةندَيك بِرطةكاني ئةو ثرؤذة هةية، ئةوة نوقتةية
ةرَيم بـؤ كاروبـاري دارايـي و ئـابووري و وةزيـري دارايـي بـا        بةِراسس لةوانـةي وةزيرانـي هـ   / نوقتةي دووةم

بةشَيك لةو جياوازانة ئيمكانـة لـة خياللـي موناقةشـةو هينـةكان بةِراسـس بطةيشـتيباينة ضارةسـةرو شـس          
هاوبةش، بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم بةرٍِِاسـس ئةطـةر ئيمكـان بَيـت ئـةو ثـرؤذة تـةئجيل بكرَيـت تـا وةزيـري             

ثةيوةنديــدارة وةزارةتــي ماليــة ئامــادة دةبــن بــؤ موناقةشــة كردنــي ئــةو ثرؤذةيــة، زؤر  دارايــي كــة اليــةني 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثرؤذةية لة اليةن حكومةتةوة هاتووة، وةختَيكي زؤريشي بةسةرداضـوو، رةئيـةكي زؤريشـيان    / ئةوةلةن
شــةممةي داهــاتوو بــؤ ئــةوةي ثــرؤذةي  لةســةر داوة، هةفتــةي ثَيشــووش كــة ئَيمــة دواماخنســت طومتــان دوو 

نيشتةجَي بوون تـةواو بكـةين، ثاشـي ئـةو ثرؤذةيـة موباشـةرةتةن ضـوار شـةممة بةرنامـةي كـاريش ئيمـزا            
كـراوة، وابــزامن رؤذي ثَيـنج شــةممة خراوةتــة نـاو ســندوقةكانيش، دوَينـَيش هــةروا بــة جـةنابتم طــوت كــة      

جَي بـوون دوابكـةوَينت، خـاَلي دووةم ئةوةيـة ئيجـاري      سبةييَن ئةطةر ثةرلةمان موافةقةت بكـاتن بـؤ نيشـتة   
عةقارة، كرَيي خانووبةرة، لةطةَل ئةوةشـدا حكومـةت داوا دةكـاتن تـةئجيل بكرَيـت حـةقي خؤيـةتي ئةطـةر         
ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر داوايةكةي موافيـق بـن، ئـةوة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، حكومـةت داوا دةكـاتن دوا        

وةزيري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان ثَيـي وايـة دةبَيـت وةزيـر ئامـادة بَيـت،            خبرَيت، نوَينةري حكومةت
ئَيمــة هةفتــةي ثَيشــوو بــوو  / منــيش شــةرحم كــرد طــومت وةزيــر مــةفروزة ئاطــادارة بــة دوو شــتةوة، يــةك  

 .دواماخنست بؤ ئةمِرؤ
ةَل ئةوة داوايةية كـة  مةفروز بوو حازر بَيت، لةطةَل ئةوةش حكومةتة بِرياريش بؤ ئَيوةية، كَي لةط/ دووش

دواخبرَيت دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة            
زؤرينةي دةنط دواخرا، ديارة حكومـةت ئةطـةر كـاك سـةعد تةمسـيلي بكـاتن هـةمووتان موئةيـدن، ئةطـةر          

خسـتنةِروو و طيتتوطـؤ   : ارةم لـة بةرنامـةي كـار   وةزيرةكاني تر لَيرة بوانة موافةقةتتان نـةدةكرد، خـاَلي ضـو   
ي ياسـاي بـاجي دةرامـةت،    8004ي سـاَلي  (85)كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة 

 .كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة
 .ئةوةش داوا دةكةن تةئجيل بكرَيت، فةرموو قسةي بكة
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ حممد امنيبةِرَيز سعد خالد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي بة داواي لَيبووردنَيكي زؤرةوة، بةاَلم بةِراسس بؤ موناقةشة كردني ئةو تةعديلةش مـن بـة هـةمان    
ةوةش ســةبةبي ئةوانــةي ثَيشــرت دةزامن، لةبــةر ئــةوةي وةزيــري ماليــة لَيــرة نييــة، ئةطــةر ئيمكــان ببَيــت ئــ 

 .دواخبرَيت بؤ جةلسةي داهاتوو، زؤر سوثاس
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو داوايةش دةخةمة دةنطدانةوة كة خاَلي ضوارةم موناقةشة كردني خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي 
ي ياسـاي بـاجي دةرامـةت، كـة لـة اليـةن       8004ي سـاَلي  (85)ياساي هةموار كردني يةكـةمي ياسـاي ذمـارة    

رةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، نوَينةري حكومةت داوا دةكات دوا خبرَيت، كـَي لةطـةَل   ذما
ئةو داوايةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة       

ةوة بـؤ يـةك جـار دواماخنسـت، بـؤ      زؤرينةي دةنط ئةوةش دواخرا، بةاَلم هةفتةي داهاتوو بؤ ئاطاداريتـان ئـ  
هةفتةي داهاتوو داواكاري نيية لة اليةن حكومةتةوة، ناخرَيتة دةنطـةوة، ئـةو دةنطدانـة بـؤ ئـةوةي يـةعين       
حةمتية هةفتةي داهاتوو موناقةشة دةكرَيت، كؤبوونةوةي داهاتوومان رؤذي ضوار شـةممةية سـبةي نـا دوو    

طـؤ كردنـة لةسـةر ثـرؤذةي ياسـاي وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل         سبةي لة هةمان كاتدا، بةرنامـةي كـاريش طيتتو  
لةطةَل ضةند ثرؤذةيةكي تر ئةطةر خوَيندنةوةي يةكةمي هةبَينت، ثَيشرت ثَيتان دةدةين، جةنابي وةزيريش 

 .لة ئَيستاوة بة وةزيري خوَيندني بااَل بَلَيت ئامادة بَيت، دةكرَيت، فةرموو سؤزان خان
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة جـارَي وةكـو سـةرؤكايةتي ليذنةكـة لةسـةر ياسـايةكة دانيشـتووين، هَيشـتا كؤبوونـةوةي طشـس بَلـَيني            
هةموو ئةنداماني ليذنةكةمشان بؤ نةكردووةو، لة رؤذي ضوار شةممة تةواو نابني بةِراسس، لةطةَل ليذنـةي  

انن كة ئَيمة ضةندمان طيتتوطؤ هةية لةسةر ئةو ياسـاية، زؤر  ياساييش دانةنيشتووين خؤشيان زؤر باش دةز
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جا بؤ دواكةوتوون؟ ئةوة ماوةيةكي باشتان لة ثَيش بووة
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ة هةفتـةي ثَيشـووش مـن لَيـرة     ئَيمة تاكو ئَيسـتا ثَيـنج كؤبوونـةوةي سـةرؤكايةتيمان بـؤ كـردووة بـةوةي كـ        
نةبووم هةر بةردةوام بـوون، يـةعين ئَيمـة لـة كؤبوونـةوةكان بـةردةوام بـووين، بـةاَلم ياسـايةكة زؤر دوورو          
 .درَيذةو وردةكاريشي زؤر تياية، لةبةر ئةوة تاخري بووين، ئةطينا هيض سةبةبَيكي تري نييةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووكاك شَيروان 
 
 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة لــة ليذنــةي ياســايي كؤبوونــةوةي خؤمــان كــردووة، جــةنابي وةزيــر هــاتووةو لــة رووي داِرشــتنةوةو     
صـياغةوة تةماشــامان كـردووة، راثــؤرتي خؤمشـان ثَيشــكةش بــة ئَيـوةي بــةِرَيز كـردووة، ئــةوانيش دةتــوانن      

 .يشن و راثؤرتي خؤيان تةقديم بكةن، زؤر سوثاسبةياني دابن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان فةرموو
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــؤ ئاطــاداري هــةموو اليــةك، ئــةو ثرؤذةيــة، ئَيمــة نزيكــةي ســاَلَيكة داوامــان كــردووة كــة ئــةو ئيســاَلحاتانة  
لَيرة ئَيمـة داوامـان    8004رَيت بؤمان بَينَيتةوة، بة رةمسيش لة مانطي حةوتةوة لة ساَلي ثَيويستة تَيدا بك

كرد لة دكتؤر ئيدريس، بؤ ئةوةي ئـةم ثـرؤذة ياسـاية تةعـديالتي تَيـدا بكرَيـت، ضـونكة نوقصـاني تَيدايـة،          
طةيشـتووة، لـة    ئةو ثـرؤذة ياسـاية بـة دةسـتمان     15/3ئَيمة ثاش ئةو خولة دةست بةكار بووينةوة لة ثاش 

خياللي ئةو دوو مانطة ثَينج جار دانيشتمان لةسةر كردووة، ئاخري دانيشتنيشمان لةو يةك، دوو رؤذةية، بؤ 
هةفتةي ئايندة ثرؤذة ياساكة ئامادة كراوةو، راستة جةنابي كاك شَيروان دةَلَي ئَيمة ئيشي خؤمان كـردووة،  

سـةعاتي خايانـدووة، خـؤي دكتـؤر ئيـدريس طـوتي بـة نيـو         بةَلَي ئاطادارين دانيشتنةكةي ئـةوان تـةنها نيـو    
سةعات لةطـةَليان تـةواو بـووم، ضـونكة ئـةوان تـةنها لـة رووي قانونييـةوة تةماشـايان كـردووة، بـةاَلم ئـةوة             
بةِراسس ئيشي ليذنـةي موختةسـة كـة زؤر بـة قـوولي بضـَيت، ئةمـة مةسـةلةيةكي تارخيييـة دةمَينَيتـةوةو           

َي دةضــن، وةكــو ليذنــةي ثــةروةردةو خوَينــدني بــااَل، ئَيمــة كؤمــةَلَيك مــةباديئ و   زانكؤيــةكامنان ثَيــوة بــةِر
ثرةنسيثمان هةية لةسـةري دةِرؤيـن، دةمانـةوَيت ئـةو مةباديئانـة لـةناو ئـةو قانونـة جَيطـاي ببَيتـةوة، كـة            

 .لةطةَل روحي سةردةم و روحي حكومةتي هةرَيميش بطوجنَيت، زؤر سوثاس



 515 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةس من داوام ئةوةيـة شـةرت نييـة هـةر ليذنةيـةكي ثةيوةنديـدار راثؤرتةكـةي بـريس بَيـت لـة رَيكـةوتن            
لةطةَل وةزارةتةكةو لةطةَل ثرؤذةكة، با ئيختيالف هةبَينت راثؤرتةكة بنووسن بة ئيختيالفةوة، دوايَي لَيـرة  

ثؤرتان حازر نةكردووة، بةاَلم ئةويش لة قةراري لةسةر دةدرَيت، دةكرَينت بَلَين لةبةر ئةوةي ليذنةكةتان را
هةفتةي داهاتوو تَينةثةرَيت، هةر رةئيةكتان هةبَينت موخالييتيش بَيت بينووسـن، لَيـرة ثةرلـةمان قـةراري     

 .لةسةر دةداتن، مةرج نيية ئيال دةبَيت رةئي ئَيوة بسةثَينن، بةَلَي كاك شَيروان
 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

من رَيزم هةية بؤ نازناز خان، ئَيمة نيو سةعات دانةنيشتني لةطةَل جةنابي وةزير، دوو سةعات و نيو يةك 
جةلسةيي دانيشتينة، جةلسةيةكي ثَيشرتيش ئةوة دوو جةلسة لةطةَلي دانيشتووينة، يـةعين وا بـة سـةهلي    

ةماشـاي بكـةين، راسـتة لـة رووي ناوةِرؤكـةوة      ثرؤذة لة الي ئَيمة تَي ناثـةِرَيت ئةطـةر لـة رووي صـياغةوة ت    
عايدي ئةوانة، بةاَلم لة رووي صياغةوة ئَيمـة دوو سـةعات و نيـو هـةر جةلسـةيةك لةطـةَل جـةنابي وةزيـر         

 .دانيشتووينة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة الم      ــر هاتـ ــاريش وةزيـ ــونكة دوو جـ ــم، ضـ ــةردوو جةلسةكةشـ ــاداري هـ ــةوةي دةزامن و ئاطـ ــن ئـ ــي  مـ ثاشـ
دانيشتنةكةش، بـةاَلم ثـةروةردة ئيختـياليف هةيـة لةسـةر هةنـدَي مةسـائيلي جةوهـةري، حـةقي خؤشـيانة،           
بةاَلم نابَيت لةسةر ئـةو ئيختيالفـة راثؤرتةكـةيان دوابكـةوَيت، جـا ئاطادارتـان دةكةينـةوة لـة كؤبوونـةوةي          

ئةطةر ذينطة حازر بَيت، كةواتة رؤذي داهاتوو، بةاَلم ئةطةر كؤبوونةوةمشان نةبَينت بؤ رؤذي ضوار شةممة، 
ضوار شةممة ذينطة دةكةين، ئةطـةر راثؤرتيـان تـةواو حـازر بـوو، ئـةوة ئـةو وةختـة دةتـوانني ئـةو وةختـة            
ثَيتان بَلَيني، بةاَلم بة هـةر حـاَل هةفتـةي داهـاتوو دوا ماوةيـة بـؤ راثـؤرتي ليذنـةي ثـةروةردة، ظيـان خـان            

 .فةرموو
 :شاثاخضر  بةِرَيز ظيان امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكي ليذنةي ثةروةردة دةَلَيت ثَينج جـار كؤبوونـةوةمان كـردووة، بـةاَلم ئَيمـة ئاطـادار نةبووينـة، ئـةوة         
نــؤزدة ئةنــدامي ليذنــةي ثــةروةردة لَيــرة دانيشــتوونة، لةوانةيــة دوو، ســَييةك ئاطــادار بووينــة، دةمانــةوَيت 

ئاطادار نينة ليذنةكـة دوو اليـةن دادةنيشـَيت لةطـةَل جـةنابي وةزيـر،       سةراحةت و شةفافيةت هةبَيت، ئَيمة 
يةعين ثَينج كؤبوونةوة زؤر زؤرة ئَيمة ئاطادار نني، ئةوة ئةندامةكان لَيرةنة لةوانةيـة بـة ثةجنـةي دةسـت     
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كة دوو، يان سَي دانيشت بن لة كؤبوونةوةكان، ثَيويستة هـةموومان ئاطـادار بـني و ئاطـادار بكرَيينـةوة، ضـون      
سكرتَيرو هةموو شتتان دابني كردووة بؤ ليذنةكان، ئينجا ئةطـةر ئامـادة نـةبووين ئـةو كاتـة ئـةوة دةبَيـت،        

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، موالحةزةكةت لةطةَل موداخةلةكةي سؤزان خان يةك دةطرَيتةوة، ئـةويش طـوتي سـةرؤكايةتي    
تي هةية، دةبواية بَلَيي سةرؤك و جَيطرو بِرياردةرةكة، بةاَلم حةق وا بوو ليذنةكة نازامن ليذنةكة سةرؤكاية

 .ليذنةكة هةمووي كؤ ببَيتةوة، نازناز خان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـايةكةمان  يةكةم دانيشنت بة ئامادة بـووني خـودي دكتـؤر ئيـدريس كـرا، خـؤي داواي كـرد بَيـت ثـرؤذة يا         
لةطةَل تاوتؤ بكات و بؤمـان شـةرح بكـات، نزيكـةي دوو سـةعات و نيـو هـةموو ئةنـدامانيش ئاطـادار كـراون،           
بةاَلم ماوةيةك ظيان خان لة سةفةر دابوو، خؤي لَيرة نةبوو، ئةطةر لـةو دانيشـتنة لَيـرة نـةبوو بَيـت، دواي      

ةكة ئاطادار كراينةوة، كة ثَيشنيارةكاني خؤيان ئةوة هةموو ئةنداماني ليذنةكةمان لة رَيطاي سكرتَيري ليذن
بة نووسني بؤمان بَينن، بؤ ئةوةي ئَيمة لة ليذنةدا كؤبوونةوةي لةسةر بكةين، ضونكة بةِراسـس هـةر يـةك    
لة ئةندامان ئيلتيزاماتي تري هةية لة ليذنةكاني تر ئيش دةكةن، ئةمة ئةركي سةرؤكايةتي ليذنةكةية كـة  

ريرة ئةو حاَلةتانة تاوتؤ بكةن، بَيطومان ئةم راثؤرتةش ئامادة ناكرَيت بةبَي ئامادة سةرؤكةو جَيطرةو موقة
بووني هةموويان، هةر ئةمِرؤ قسةمان لةسةر ئةوة كردووة، كة ض رؤذَيك دابنَيني لةو هةفتةيةدا بؤ ئةوةي 

ين و راثؤرتةكـة ئامـادة   هةموو ئةندامان دابنيشن و لةطةَل ئةو ثَيشنيارانةو ثَيشنيارةكاني خؤيان تاوتؤ بكة
 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنيارَيك دةكةم لةمانطي دوودا سيستةمَيكتان دا بة ئَيمة كارنامـةي مانطَيـك، يـةعين مـن داوا دةكـةم      
ينـةوة كـار، يـةعين لـةم شـتانةدا نـةجامتان دةبَيـت، يـةعين ئَيسـتا جـةنابتان ضـوار            جارَيكي تـر ئـةوةي خبة  

دانيشنت، ضوار هةفتة لةكارنامةيةكدا، ئيرت ئةو ثةِرةكةي ئةوةية زةحيتي ثَي دةكةين، يةعين ئةو ثةِرةكةي 
اتوو ضـيمان  ئةوةية لةم هةفتةية كؤتايي نايةت دةضَيتة هةفتةكةي تر، بـةاَلم ئَيسـتا نـازانني هةفتـةي داهـ     

هةية، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم جارَيكي تر ئةو سيستةمة كة داتان دةنا، جارَيكي تر بيخةينةوة كـار، هـي   
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مانطَيك، هي ضوار هةفتة لةكار نامةكةدا هةبَيت، ئةو ثةِرةكةي زةحيتي ثَي دةكةين، هةموومان ئاطامـان لـَي   
 .ائيلةكان دةبَيت، زؤر سوثاسدةبَيت و جوان دةخيوَينينةوةو ئاطامان لة هةموو مةس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة راستة، بةاَلم كاك كةريم بةحري موافيقي لةسةر ئةو ثَيشنيارة؟ ضـونكة وةخـس خـؤي تـؤ ئيعـتريازت      
 .كرد، فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر لةسةر رةئي خؤمم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةو ماوةيةي ماوة لة دةستمان يةك مانطة، بةس مانطي شةشة، لةبةر ئةوة داوا دةكةين كؤبوونةوةكان 
 .زياد بكرَيت، ئَيمة ضؤن ثَي رابطةين ئةو ثرؤذانةي ماوة تةواويان بكةين، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

كةواتــة رؤذي ضــوار شــةممة ثــرؤذةي ياســاي ذينطــة ئامــادة كــراوةو راثــؤرتي حــازرة، ليذنــةي تةندروســس    
راثؤرتتان حازرة، موشتةرةكة، باشة، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني تـا رؤذي ضـوار شـةممة سـةعات         

 .، زؤر سوثاس، بةخَير بَين سةرضاوان(11)

 
      
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 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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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 1002\5 \12رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 81)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/1002 /12 رَيكةوتي شةممةضوار

ــوةِرؤي ي (11)كاتــذمَير    ــَيش ني ئةجنومــةني نيشــتمانيي    82/5/8002رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ث
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي (81) ذمارة دانيشتين
 :بةرنامةي كار

ي 1228ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 5/8002/ 82ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات لي ي خو(81)
 :بةم شَيوةية بَيت دا

ــي ياســاي خانةنشــيين      -1 خوَيندنــةوةى يةكــةمي ثَيشــنياري هــةموار كردنــي دووةمــي هــةموار كردن
موار كـراو،  ي هـة  1222/ ي سـاَلي (3)عرياق، ذمـارة   -ئةنداماني ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان

 .كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

خستنة روو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي ثاراستين ذينطة لة هـةرَيمي كوردسـتان كـة لـة اليـةن       -8
 .ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :دانيشتنةكةمان دةكةينةوة بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كاري كوردستان، بةناوى طةل
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ــي ياســاي خانةنشــيين      -1 خوَيندنــةوةى يةكــةمي ثَيشــنياري هــةموار كردنــي دووةمــي هــةموار كردن
ي هـةموار كـراو،    1222/ ي سـاَلي (3)عرياق، ذمـارة   -ئةنداماني ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان

 .نداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئة

خستنة روو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي ثاراستين ذينطة لة هـةرَيمي كوردسـتان كـة لـة اليـةن       -8
 .ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

وةزيري ذينطة و كاك سةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان      / سةرةتا بةخَير هاتين كاك دارا 
ةخَير بَين سةرضاو، رةخنةيةكيش بـا لـة ئَيـوةى بـةرَيز بطـرم، زؤربـةى زؤري ئةنـدامان        دةكةين، زؤر ب

جاران طلةييان لةوةدا هةبوو دةيانطوت سةرؤكايةتي درةنط دَيت، ئةوةمان بةقـةدةرى ئيمكـان البـرد و،    
بـة  بؤ ئةوةى مةهانةى دواكةوتنيان لة وةخس خؤيـدا نـةمينَيت و، دوايـي طوتيـان هؤَلةكـة طةرمايـة و       

ثةلة ئةوةمان ضارةسةر كرد و ثارةيةكي باش سةرف كرا بـؤ ئـةوةى طةرمايةكـةش نـةمَييَن، ئـةوة دوو،      
سَي جارة موالحةزة دةكات سـةرؤكايةتي كـة دَيينـة ذوورَي، هَيشـتا زؤربـةى زؤري ئةندامـةكان رةغمـي        

ئةطــةر ئَيمــة  ئــةوةى كــة جةرةســيش لَيــدراوة، نــةهاتوون، ئومَيــد دةكــةم كــة ئــةوة تيكــرار نةبَيتــةوة،  
مةهانةمشان هةبَيت لة دواكةوتن لةبةر مَيوان، ئةو مةهانةيةش الي ئَيوة نية، بـةآلم ئـةو رةخنةيـةش    
قبوَل بكةن لَيمان، هةر ئازايةتيتان لةوة دا نةبَيت كـة رةخنـة لـة سـةرؤكايةتي بطـرن، داوا لـة لَيذنـةى        

لـة بةرنامـةى كـار، خوَيندنـةوى يةكـةمي      ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيـان دابنَيشـن، خـاَلي يةكـةم     
ثَيشنياري هةموار كردني دووةم، هةموار كردني ياساي خانةنشيين ئةنـداماني ئةجنومـةنى نيشـتمانيي    

ي هةموار كراو، كة لـة اليـةن ذمـارةى ياسـايي ئةنـداماني       1222/ ي ساَلي(3)عرياق ذمارة  -كوردستان
ان شـةهاب نـوري، كـاك رةشـاد امحـد ، خـاتوو طـَيالس        ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، بةئيمزاي خاتوو سـؤز 

سيف الدين، كاك عبدالرمحن امحد  طلدت خضرحمي الدين حممد، كاك كةريم بةحري برادؤسس، كاك 
جامبـاز، خالـد ابـراهيم، ثَيشـكةش كـراوة،       طارق، كاك شَيروان حةيدةري ، كاك عةوني بةزاز، كاك رضا

 .مي ئةو ثرؤذةيةفةرموو كاك خةليل بؤ خوَيندنةوةى يةكة
 :حممد صاحل امساعيلبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

بةناوى خواي طةورةو و ميهرةبان، بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بـةرَيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، ثـرؤذة ياسـاي      
 ،).......(ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، ذمارة

 :نسةرؤكي ئةجنومةبةِرَيز 
كاك حممد صاحل، خـاَلي يةكـةمي بةرنامـةى كـار، خوَيندنـةوةى يةكـةمي، ثَيشـنياري هـةموار كردنـي دووةم          

 1222/ ي  ســاَلي(3)عَيــراق ذمــارة-هــةمواركردني ياســاي خانةنشــيين ئةنــداماني ئةجنومــةنى نيشــتمانيي 
ة، تكايــة  ثرؤذةكــة هــةموار كــراو، كــة لــة اليــةن ذمــارةى ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراو   

 .خبوَينةوة، ئةو ثرؤذةية نةك ذينطة
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 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .املددل 1222لسنة  3الدراق رقم  -قانون التدديل الثاني لقانون تقاعد اعضاء اجمللا الوطين لكوردستان
 :تيتددل املادة الثانية من القانون و تقرآ كا ا :املادة ا اوىل

يتقاضى ر يا اجمللا و نا به و السكرت  و الدضو عند انتهاء عضويته، او عجسه عن اداء عملاه او   - أ
مما يتقاضااه اقراناه املساتمرون يف اجمللاا مان لماوع الراتا  و املتصصاات         % 20يقدانه الدضوية 

 .الاهرية، كما يتقاضى ورثته نفا النسبة عند وياته
اعاله، اذا مضاى علاى عضاويته    ( ا)رات  التقاعدي املبني يف الفقرة يستح  عضو اجمللا املستقيل، ال - ب

 .ارب  سنوات، ارب  دورات اندقاد يف اجمللا

تصرف لر يا اجمللا و نا به و السكرت  و الدضو، عند انتهاء عضاويته او يقادانها، مكايااتة تداادل      - ت
 ااتسااب ذلا  و ملارة    رواتبه و خمصصااته لسانة كاملاة، و يؤخاذ راتباه ا اخا  وخمصصااته اساسام         

 .واادة مهما تدددت عضويته يف الدورات ا انتتابية

 :املادة الثانية
 . ا جيوز اجلم  بني الرات  التقاعدي الوارد يف هذا القانون م  اي رات  اخر يصرف من اخلسينة -1
ماا   لسوج الدضو املتويف الذي يتقاضى راتبم اخر، ا  اخليار بني ما يتقاضاه مبوجا  هاذا القاانون و    -8

 .يستحقه من رات  وظيفته او تقاعده، ايهما ايضل

من املادة ا اوىل و املادة الثانية من هذا القانون علاى املتقاعادين مان    ( ا)تسري اكم الفقرة : املادة الثالثة
 .اعضاء اجمللا، و تددل رواتبهم اعتبارآ من تاريخ نفاذه

 .ا القانون ا يدمل باي قرار يتدارري م  ااكا  هذ: املادة الرابدة
 (.وقا   كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارآ من تاريخ ناره يف اجلريدة الرمسية: املادة اخلامسة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ؤ ئَيـوة  ئةندامةوة ثَيشكةش كراوة، دوا بِريـاريش بـ   10زؤر سوثاس، وةكو باسم كرد ئةو ثرؤذةية لة اليةن 

ية ئاراستةى لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى دارايي و ئابووري دةكةم، لةطـةَل  ئةم ثرؤذة دةبَيت لة كاتي طيتتوطؤدا
هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بؤ ئةوةى ديراسةتي بكةن و ِراثؤرتي لَيذنةكان حـازر بكرَيـت، خـاَلي دووةم لـة     

 خستنة روو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةى ياساي ثاراستين ذينطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة لـة      : بةرنامةى كار
اليــةن ئةجنومــةنى وةزيرانــةوة ثَيشــكةش كــراوة، ئةطــةر ِراثؤرتتــان هاوبةشــة، فــةرموو بــؤ خوَيندنــةوةى     
راثؤرتةكةتان، ِراثؤرتي هةردوو لَيذنة هاوبةشة، لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى تةندروسس هاوبةش، كاك دكتؤر 

 .فةرموو بيخوَيننةوة
 :بابان حممد امحد يؤاد.دبةِرَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةِرَيز 
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 عَيراق -سةرؤكايةتي ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان/بؤ
 راي لَيذنةى ياسايي سةبارةت بة ثرؤذة ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة/بابةت

هةردوو لَيذنةى ياسا و لَيذنـةى تةندروسـس و كاروبـاري كؤمةآليـةتي بـة ثَيـي حـوكمي رسـتةى كؤتـايي لـة           
ــاددةى  ــاددةى   5مــ ــة ضــــواري مــ ــاوةخؤ لــــة   41 و بِرطــ ــةر بــــة   85/5/8002ي ثــــةيِرةوى نــ بةرامبــ

ي كــوردي كؤبوونةوةيــةكي هاوبةشــيان ئةجنامــدا بــؤ لَيكؤَلينــةوة لــة ثــرؤذة ياســاي    8402/حــوزةيراني/7
عَيـراق، كـة لـة اليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـي هـةرَيمي         -ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هـةرَيمي كوردسـتان  

ة اليــةن ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــةوة ئاراســتةى لَيذنــةكامنان كــراوة، دواي كوردســتانةوة ثَيشــكةش كــراوة و لــ
، لَيذنـــةكامنان دواي 14/3/8002خوَيندنـــةوةى يةكـــةمي لـــة كؤبوونـــةوةى ئاســـايي ذمـــارة يـــةكي رؤذي  

كؤبوونـــةوة لةطـــةَل وةزيـــري ثةيوةنديـــدار و طيتتـــو طـــؤ و لَيكدانـــةوةمان، ئـــةو ثَيشـــنيار و راســـثاردانةى   
 :خوارةوةمان هةية

بةشَيوةيةكي طشس ثشتطريي ثرؤذة ياسايةكة دةكةين و هـةمان شـَيوازي داِرشـنت و ريـز بةنـدي كـة       : يةكةم
لةياســا و بِريــارة دةرضــووةكاني ثةرلــةماني كوردســتان بــةكار هــاتووة، بطرَينــة بــةر ودواى راســتكردنةوةى    

 .سةري هةيةزمانةواني تةنها ئاماذة بةو ماددة و تَيبينيانة ئةكةين كة تَيبينيمان لة
سةبارةت بـة مـاددةى يـةك، كوردسـتاني عَيـراق لـة هـةردوو بِرطـةى دووةم و سـَييةم بسـرَيتةوة، بـا            : دووةم

لةســةرةتاي بِرطــةى شةشــةم و وشــةى ذينطــة زيــاد بكــرَي بــؤ دواي وشــةى ئةجنومــةن و ناونيشــان دةبَيتــة    
 .ئةجنومةنى ذينطةى ثارَيزطا

 .اوةكاني ئافرةتان بكرَيتة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيسةبارةت بة ماددةى شةش، رَيكخر: سَييةم
 :11سةبارةت بة ماددةى : ضوارةم

 .لة دووةم وةكيلي وةزير بكرَيتة، وةكيلي وةزارةت - أ
، لــة جَيطايــدا ئــةوةى (ق)لـة بِرطــةى ثَينجــةم ســِرَينةوةى هــةموو خاَلــةكان تــا رَيزبةنــدي   -ب 

 خوارةوة بنووسرَيت،
ةو وةزارةت و دةسـتانةى كـة ثةيوةنديـدارن بـة ذينطـة كـة لـة اليـةن وةزيـرةوة ديـاري           نوَينـةرى ئـ  : ثَينجةم

 .ئةكرَي، بةمةرجَيك ثلةيان لة بةرَيوةبةري طشس كةمرت نةبَيت، ئةندامن
 .بكرَيتة شةشةم و بةم جؤرة، نوَينةرى رَيكخراوةكاني ذينطةى ناوخؤيي( ق)خاَلي 
اي واية بسِرَيتةوة، ضونكة زيادة و ريزبةنـدي ماددةكـانيش دواي   ، لَيذنة ر18سةبارةت بة ماددةى : ثَينجةم

 .سِرينةوةى راست بكرَيتةوة
، لَيذنــة ثَيشــنيار دةكــات  13ســةبارةت بــة مــاددةى ضــواردة كــة ريزبةنديةكــةى دةبَيتــة مــاددةى   : شةشــةم

 :بِرطةيةكي تري بؤ زياد بكرَيت، بة ريزبةندي حةوتةم و بةو جؤرة
وثَيــوي ثَيويســت بــؤ هةَلســةنطاندني كاريطــةري ذينطــةيي كــة دةرئــةجنامي بــةكار   ئةجنامــداني رو: حةوتــةم

 .هَيناني ضةكي قةدةغة كراوي نَيودةوَلةتية لة هةرَيمدا
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 .، وشةى لةهةر ثارَيزطايةك بكرَيتة ثارَيزطاكاني 15كة دةبَيتة ماددةى  15سةبارةت بة ماددةى : حةوتةم
، وشـةى ئةجنومـةني   12و  14و  15كـة دةبنـة مـاددةى     12 و 12و  14سةبارةت بة ماددةكـاني  :هةشتةم

 .ثارَيزطا تياندا بكرَيتة ئةجنومةني ذينطةى ثارَيزطا
هـاتووة بكرَيتـة   ( هةَلسـةنطاندن )سـةبارةت بـة بةشـي ثَينجـةم لةهـةر شـوَينَيك لـةو بةشـةدا، وشـةى          :نؤيةم

 .بسِرَيتةوة  87كة دةبَيتة  85لة بِرطةى ضواري ماددةى ( رَيكارانةى)مةزةندة كردن، هةروةها وشةى 
و وشـةى تـَي خوَينـدةوةكان بسـِرَيتةوة، لةوائيحـة       84كة دةبَيتـة مـاددةى    85سةبارةت بة ماددةى : يازدةم

 .بةعةرةبي
ــاددةى   : دوازدةم ــة م ــةبارةت ب ــاددةى    82س ــة م ــة دةبَيت ــةم     82ك ــةى يةك ــايي بِرط ــة كؤت ــة ل ــةى ذينط ، وش
 .بسِرَيتةوة
شي هةشـتةم، رسـتةى بـاج و كرَييـةكان بكرَيتـة غرامـة و كرَييـةكان، يـةعين بـاج          لة ناونيشاني بة: سَيزدةم

: ، بِرطــةى  يةكــةم بــةم جــؤرة دابِرذَيتــةوة    31كــة دةبَيتــة مــاددةى    38البــراوة، هــةروةها لــة مــاددةى    
غةرامةيةكي ذينطةيي ساآلنة بةسةر ضاالكي ذينطة ثيسكةرةكاندا دةسةثَينرَي كة بة ثَيـي ثَيوةرَيـك ديـاري    

 .دةكرَيت و بؤ ئةم مةبةسةتة دةردةضَيت
بطؤِردرَيـت  ( طةِرانةوةي بؤ سـةر سـةبةبكار  )دةستةواذةى  38كة دةبَيتة  33سةبارةت بة ماددةى : ضواردةم

 (.سةبةبكار بةرثرسة لة)بؤ 
وةزارةت : ، سـةرةتاكةى دابِرذَيتـةوة و بـةم جـؤرة    35كـة دةبَيتـة مـاددةى     35سةبارةت بة مـاددةى  : ثازدةم
 .هتد.......ةري ئاستةكاني ثيس بووني رَيطة ثَيدراوثَيو

وةزارةت ِرادةى : ، بةم جؤرةى خوارةوة دابرذَيتـةوة 32كة دةبَيتة ماددةى  32سةبارةت بة ماددةى : شازدةم
ثيسبووني رَيطة ثَيدراو ديـاري دةكـات بـؤ دةرهاوَيشـتةكاني سـةرجةم ئـةو ضـاالكيانةى هـةوا ثـيس دةكـةن،           

 .طةكان وةكو خؤي مبَينَيتةوة تا دواييبِر........لةوانةش
، وشةى ئيعدام لة كؤتايي بِرطةى ثَينجةم لة دةقة 73كة دةبَيتة ماددةى  77سةبارةت بة ماددةى : حةظدةم

 .عةرةبيةكةدا بسِرَيتةوة
 .، وشةى باخضةى طشس بسِرَيتةوة77كة دةبَيتة ماددةى  75سةبارةت بة ماددةى : هةذدةم

، لَيــك بــدرَين و ببَيتــة مــاددةى 57و  53اوبــةش ثَيشــنيار دةكــات، هــةردوو مــاددةى لَيذنــةى ه: نؤزدةهــةم
ئةجنومةن بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديـدارةكان، ثالنَيكـي   : و داِرشتنةوةى بةم جؤرة 58ذمارةى 

ان بؤ كـار  طشس بؤ رووبةرووبوونةوةى كارةساتة ذينطةيةكان دادةنَيت و  ئةخياتة بةردةم ئةجنومةني وةزير
ثَيكردني و لة ثالنةكةش ِرةضاوي ئةوةى خوارةوة دةكرَيت، بِرطةكاني هةردوو ماددةكة ئةكةنة شةش بِرطة 

 .و لَيك دةدرَين
 :، لَيذنة ثَيشنيار دةكات بةم جؤرة دابِرذَيتةوة 57كة دةبَيتة ماددةى 52سةبارةت بة ماددةى : بيستةم
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ايةكي تووندتر كة لة ياسايةكاني تردا هـاتووة، سةرثَيضـي كـاري    لةطةَل سةرثَيضي نةكردن لةطةَل هةر سز-1
حوكمةكاني ئـةم ياسـاية و ثـةيِرةو و رَينماييـةكاني كـة ثَيـوة دةركـراون، بـة بةنـد كـردن سـزا دةدرَيـن، بـؤ              

هـةزار   150ماوةيةك كة لة مانطَيك كةمرت نةبَي و لة ثَينج ساَل زيـاتر نـةبَي، يـان بـة غةرامةيـةك كـة لـة        
 .مليؤن دينار زياتر نةبَي، يان بة هةردوو سزاكان 800ةمرت نةبَي و لة دينار ك

 :فرست امحد عبداهللبةِرَيز 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .52، لة كورديةكة خوَيندرا 57دةبَيتة  55نية، غةلةتة لة كوردي،  52عةفوةن دكتور، بيستةم ماددةى 
 :بابان حممد امحد يؤاد.دبةِرَيز 
 .كي ئةجنومةنسةرؤبةِرَيز 

 .ببوورن، دووةم، سزاكة دوو بةرامبةر دةبَيتةوة لة كاتي دووبارة كردنةوةى سةرثَيضيةكة
وةزير يان ئةوةى ِرَيي ثَيدةدات بةمةرجآ ثلةى لة بةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نـةبَيت بـؤى هةيـة     : سَييةم

دةمليـؤن  ( 10000000) سةد هـةزاردينار كـةمرت نـةبَيتء لـة    ( 100000)غةرامةيةك بسةثَينآ كة لة 
دينار زياتر نةبَيت بؤ هةركةسَيك كة سةرثَيضى لة حوكمةكانى ئـةم ياسـايةو ثَيـِرةوو ِرَينماييـةكانى بـةو      

 .ثَييةوة دةركراون بكات
ى بــؤ زيــاد بكرَيــت ء (وقــائيعى كوردســتان)وشــةى ( 58)ليذنــة ثَيشــنيار دةكــات مــاددةى  :بيســت و يةكــةم

ــةبارةت    ــاددة، س ــة دوا م ــاددةى  بكرَيت ــة م ــارة    ( 53)ب ــاددةى ذم ــة م ــة دةبَيت ــوارةوة  ( 50)ك ــةجمؤرةى خ ب
 ـ:دابِرَيذرَيتةوة

ــة ثةيوةنديــدارةكان حوكمــةكانى ئــةم ياســاية جَيبــةجآ      ] ثَيويســتة لةســةر ئةجنومــةنى وةزيــرانء اليةن
 .[بكةن

ةبـةر ئـةوةى   سةبارةت بة هؤكارى دةرضوواندن ئةوا ليذنةى هاوبةش ثشتيوانى ىَل دةكـات، ل  :بيستءدووةم 
 .مةبةست لةدةركردنى ئةم ياساية دةطرَيتة خؤ

داواكارين ثِرؤذةكةو ِراى ليذنةى هاوبةش خبةنة بةردةم ئةجنومةن بؤ طيتتوطؤو ِرادةربِرين لةسةرى، لةطـةَل  
 رَيزماندا 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .قانوني بؤ موناقةشة كردن نةصي ثرؤذةكة، ماددة، ماددة خبوَيننةوة، دوايي رةئي لةسةر دةدا لَيذنةى

 :بابانحممد امحد  يؤاد.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ــةرَيمي كوردســــتاني عَيــــراق ذمــــارة           ــنت و ضــــاككردني ذينطــــة لــــة هــ ــتا ثــــرؤذة ياســــاي ثاراســ ئَيســ

 :دةخةينة روو.......... ساَلي ).....................(
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 م، ثَيناسة و ئامانج و ثرنسيثي طشس،دةروازةى يةكة
 :ثَيناسة و ئاماجنةكان: بةشي يةكةم
 :مةبةست لةو دةستةواذانةى خوارةوة، ماناكاني بةرامبةيانة بؤ مةبةسس ئةو ياساية: ماددةى يةك

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق:هةرَيم -1
 .وةزارةتي ذينطة لة هةرَيمي كوردستاني عرياق: وةزارةت -

 .وةزيري ذينطة لة هةرَيمي كوردستاني عرياق: روةزي -3
 .ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمدا: ئةجنومةن-7
 .سةرؤكي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمدا: سةرؤك-5
 .ئةجنومةني ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم: ئةجنومةنى ثارَيزطا-5
 .صندوقي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمدا: قصندو -4
ئةو  دةورو بةرة ذيانبةخشةية كة ثَيك هـاتووة لـة بوونـةوةرة زينـدووةكان لـة مـرؤظ و ئـاذةَل و        : ذينطة -2

رووةك و ثَيكهاتةكاني بَي طيان و هةر ضي دةورى داوة لة ئاو و هةوا و خاك و ئـةوةى لـة خـؤي دةطـرَي لـة      
 .لة  طازةكان و ئةو دامةزراوة جَيطر و جووالوانةى كة مرؤظ لةسةريدا بنياتي دةنَيماددةكاني رةق و ش

هةر طؤرانكاريةكي راستة وخؤ يان ناراستة وخؤ لة ثَيكهاتـةى يـان لـة تايبةمتةنـدي     : ثيس بووني ذينطة -2
 .ذينطة، دةبَيتة هؤي زيان طةياندن ثَيي يان، هاوسةنطي سروشس دةشَيوَييَن

ماددة رةقةكان يان شلةكان يان طازيةكان يـان ذاوةذاو يـان هؤكـارة بايةلؤجيـةكان     : اني ذينطةثيسكةرةك -10
 .يان تيشكاوةرةكان، يان طةرما يان لةرزينةكاني زيان بة ذينطة دةطةييَن و هاوسةنطي سروشس دةشَيوَييَن

 .َيانثاراستين ذينطة و رَيطة طرتن لة ثيس بووني و تَيكضووني يان رَيطة طرتن ل -11
 .ثةرةثَيدان و جوانكردني رةطةزةكاني ذينطة: ضاككردني ذينطة-18
ديارى كردن وشـيكردنةوةو  هةَلسـةنطاندنى شـوَينةوارى ثـرؤذة يـان      :هةَلسةنطاندني شوَينةوارى ذينطة -13

دامةزراو يان ضاالكى نواندن لة سةر ذينطةو ديارى كردنـى رَي و شـوَينةكانى ثَيويسـت بـؤ رَيطـة طـرتن يـان        
كةمكردنةوةى شوَينةوارةكانى نةرَينى لة سةر ذينطةو داهاتة سروشتيةكان و ثشتى ثـَى دةبةسـرتَى ئـةويش    

 .نواندنى رةزامةندى يان ثَيضةوانةكةى 
 .نوورى رَيثَيدراوى خؤى دةردةضَيتئةو دةنطانةى لة اليةن ياساييةوة  لة رينةوةكانى لة س: ذاوة ذاو -17
رةقةكان يان شلةكان يان طازيةكاني تايبةمتةندى ترسناكى هةية كة زيان بـة   مادة: ماددة ترسناكةكان  -15

ذينطة دةطةيةنن،وةكو مادة درمةكان يان ذةهراويةكان يـان توانـاى تةقينـةوةيان هةيـة يـان دةسـووتَين يـان        
 .تيشكاوةرة ئايؤنيةكان و شتى ديكةش 

ــةَلكى     : خاشــاك -15 ــةكانى ك ــةن طازي ــان شــلةكان ي ــةكان ي ــادة رةق ــا    م ــةماوة و ، ن ــوة ن ــان ثَي ــة كارهَيناني ب
 . هَيَلدرَينةوة ، كة ثامشاوةى جؤرةها ضاالكيةكانن 
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ئةو ناوضانةى تةرخان كراون بؤ ثاراستنى جؤرةكانى ديارى كراولة بوونـةوةرة  : ثارَيزراوة سروشتيةكان  -14
نى يان زيان ثىَ طةياندني يان زيندووةكان يان هةر سيستةمَيكى ذينطةيى ديكة كة رَيطة بة البردن وكارتَيكرد

 .لة ناوبردنى نادات 
 .جياوازى و زؤريى بوونةوةرة زيندووةكان: زيندةوةرة  هةمة جؤرةكان  -12
 . اليةنى حكومةتى ثةيوةنديدار بة ذينطةوة :  اليةنةكانى ثةيوةنديدار  -12
 .نن زةوى و بيناو ثَيداويستى و ئامَيرةكانى ثَيكى دةهَي: دامةزراوةكان  -80
ئةو شوَينة ى بؤ هاتنى هـةموو كـةس يـان، بـؤ توَيـذَيكى ديـارى كـردوو لـة خـةَلك ئامـادة           :شوَينى طشتى  -81

 .كراوة بؤ هةر مةبةستَيك لة مةبةستةكان 
بة َلطةنامةيةكى فةِرميية وةزارةت دةريدةكات بة ثَيى ئـةو بةَلطـة نامةيـةوة رَيطـا     : رةزامةندى ذينطةيى  -88

 .مدانى هةندَى ضاالكى ديارى كراو لة اليةني بريو بؤضوونى ذينطةييةوة دةدرَيت بة ئةجنا
ســنووريان ضــِربوونةوةى ثيســكةرةكان كــة رَيطــا نادرَيــت لــة ثَيكهاتــةكانى  :ثَيوانــةكانى ثاراســتنى ذينطــة  -83

 .ذينطةدا بة سةريدا تَيثةِربن
ري مـرؤظ ثةيـدا دةبـن بـة ثَيـى ئـةو       رووداوةكانى كة فاكتةرى سروشت يـان فاكتـة  : كارةساتةكانى ذينطة  -87

 .ثَيوانانةى بة هؤى رَينماييةكانةوة دةردةكرَين  زيانَيكى زؤر بة ذينطة دةطةيةنن
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .بة زماني عةرةبي كاك خةليل بيخوَينةوة 
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 الباب ا اول
 و املبادئ الدامةاريف و ا اهداف التد

 فصل ا اولال
 التداريف و ا اهداف

 :يقصد بالتداب  التالية املداني املبينة ازاءها  ا راري هذا القانون: املادة ا اوىل
 .الدراق -اقليم كوردستان: ا اقليم -1
 .الدراق -وةزارة البيئة يف اقليم كوردستان: الوزارة -8

 .قالدرا -وزير البيئة يف اقليم كوردستان: الوزير -3

 .للا محاية و حتسني البيئة يف ا اقليم: اجمللا -7

 .ر يا للا محاية و حتسني البيئة يف ا اقليم: الر يا -5

 .للا محاية و حتسني البيئة يف كايظات ا اقليم : للا احملايظة -5

 .صندوق محاية و حتسني البيئة يف كايظات ا اقليم : الصندوق -4
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نات احلية من انسان و ايوان و نبات و املكونات الالاياتياة، و  احملي  احليوي الذي يامل الكا : البيئة -2
كل ما حيي  بها مان هاواء و مااء و ترباة، و ماا حيتوياه مان ماواد صالبة او ساا لة او  ازياة، املناامت             

 .الثابتة و املتحركة اليت يقيمها ا انسان

ؤدي اىل ا اضرار بها او خيال  اي تغي  مباشر او    مباشر يف مكونات او خواص البيئة، ي: تلوث البيئة -2
 .بالتوازن الطبيدي هلا

هي املواد الصلبة او السا لة او الغازية او الضوضاء او الدوامل ا اايا ية او ا اشداعات او : ملوثات البيئة -10
 .احلرارة او ا اهتسازات اليت تضر بالبيئة و ختل بالتوازن الطبيدي هلا

 .  تلوثها و تدهورها او احلد منهاحملايظة على البيئة و من: محاية البيئة -11

 .تطوير و جتميل عناصر البيئة: حتسني البيئة -18

حتديد و حتليال و تقيايم اثاار مااروع او مناامة و ناااط علاى البيئاة و تدايني          : تقدير ا اثر البيئي -13
مانح  التداب  الالزمة ملن  او التتفيف من ا اثار السلبية على البيئة و املوارد الطبيدية و يدتمد علياه  

 .املوايقة من عدمها

 .اصوات تتجاوز ذبذباتها احلدود املسموح بها قانونأ: الضوضاء -17

املاواد الصالبة او الساا لة او الغازياة ذات اخلاواص اخلطارة الايت تاؤثر تااث آ ضاارآ علاى            : املواد اخلطرة -15
 .داعات ا ايونية و   هاالبيئة، مثل املواد املددية او السامة او القابلة لالنفجار او ا اشتدال او ذات ا اش

املواد الصلبة او السا لة او الغازية،    القابلة لالستتدا  او التدوير الناجتة عن خمتلف انواع : النفايات -15
 .ا اناطة

املنااط  املتصصاة حلماياة اناواع مديناة مان الكا ناات احلياة او اي انظماة بيئياة           : احملميات الطبيدياة  -14
 .اث  عليها او ا اضرار بها او اهالكهااخرى، اليت مين  ازالتها او الت

 .تباين و تددد الكا نات احلية: التنوع ا اايا ي -12

 .اجلهات احلكومية ذات الدالقة بالبيئة: اجلهات املدنية -12

 .ا اراضي و املباني و املراي  و املددات املكونة هلا: املنامة -80

 .ناس  اي  رري من ا ا رارياملكان املدد  استقبال كاية او يئة مدينة من ال: املكان الدا  -81

وثيقة رمسية تصدرها الوزارة، تسمح مبوجبها ممارسة اناطة كددة من وجهة نظر : املوايقة البيئية -88
 .بيئية

 .ادود او تركيس امللوثات اليت  ا يسمح بتجاوزها ملكونات البيئة: مداي  محاية البيئة -83

ا انساان و الاذي يرتتا  علياه ضارر شاديد        احلادث الناجم عن عوامل الطبيدة و يدل: الكارثة البيئية -87
 .بالبيئة وي  مداي  تصدر بتدليمات

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .راي لَيذنةى هاوبةش لةسةر ماددةكة خبوَيننةوة بة زماني كوردي
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 :امحد حممد بابان يؤاد.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

هاتوون، زؤربةى زؤريان بريتني لة دةستةواذةى زانسـتيانة   لة راستيدا ئةو دةستةواذانةى كة لةم ماددةيةدا
 :و هيض تَيبينيةكي تايبةتيمان لةسةر ي نية، تةنها دوو تَيبيين نةبَي،يةكةميان

، كــة ئــةوترَي، وةزارةتــي ذينطــة لــة .لــة هــةردوو بِرطــةى دووةمءســَييةم بســِرَيتةوة( كوردســتانى عَيــراق) -أ 
ذينطة لة هةرَيمي كوردستاني عرياق، كوردستاني عَيراق لـة هـةردوو ال    هةرَيمي كوردستاني عرياق، وةزيري

 .ثَيويست نية
زيادبكرَيت بـؤ دواى وشـةى ئةجنومـةنء ناونيشـاني دةبَيتـة      ( ذينطة)وشةى ( شةشةم)لةسةرةتاى بِرطةى -ب
كـةمان هـيض   تةنها ئةو دوو تَيبينيةمان هةية، باقيةكةى تـري هـةردوو لَيذنة  (.ئةجنومةنى ذينطةى ثارَيزطا)

 .طلةييةك و تَيبينيةكمان لةسةري نية، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

كةواتة موالحةزةكةى هةردوو لَيذنةى هاوبةش بة جَيية، كة ناوى ثرؤذةكة هاتووة، كوردسـتاني عـرياق لـة    
كوردسـتان، لـة    وةزيـر، وةزيـر لـة هـةرَيمي    : دةستةواذةكان تيكرار كردني، مانـاي نيـة، مةفهومـة كـة دةَلَيـي     

شةشـةمدا، مـةجليس موحافــةزة ئـةو بيئةيــة جَيـي خؤيــةتي بـؤ ئــةوةى جيـا بكرَيتــةوة لةطـةَل مــةجليس        
 .موحافةزة، كةس قسةى هةية؟ كاك جةعيتةر فةرموو

 :معروف مصطفى جعيتربةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

، بِرطةى دة، لة ثاش بِرطةكة ئةطةر من ماددةكة خؤي ناخوَينمةوة، بِرطةكاني ضؤن نووسراوة؟ ماددةى يةك
زياد بكرَيـت، هـةروةكو ئةوانـةى خـؤي كـة ثَيشـرت هـاتووة، يـان مـةكائني و سـةيارة خراثـةكان  بـة هـةموو              
جؤرةكاني و موةليدةكاني كارةبا، سووتاندني خواردةمةني و دةرماني بةسةر ضوو، سووتاندني زبَلدانـةكان،  

، ئةطــةر زيــاد 11ةش ئةبنــة هــؤي ثــيس بــووني ذينطة،بِرطــةى  ثاككردنــةوةي مةخزةنــة طــةورةكان، ئةوانــ
بكرَيت، رَيطة طرتن لة رذاندني تيزابي ثاتري سةيارات، ئَيستا عةدةدكي زؤري ثاتري سةيارات هـةر خراثـة   
كة دَيت، ئةخرَيتة بازاِر و لة شوَينةكان كؤ ئةكرَيتةوة و لة شوَينَيكي تايبةتدا دائـةنرَي، بـةس ئَيسـتا فـِرَي     

َي و ئةكةوَيتة ذَير عةرز و زةرةرَيكي زؤر ئةدا بة ذينطةي كوردسـتان، ئةطـةر ئةوانـة حيسـابَيكيان بـؤ      ئةدر
بكــرَي ضــاكة، هةوَلــدان بــؤ ضــوونة دةرةوةى ناوضــة ثيشةســازييةكان، بضــَيتة دةرةوةي شــارةكان، ئــةوانيش  

بكرَي، ناشـتين دار و درخـس   لة كؤتايي بِرطةكة زياد  14تةئسريةكي زؤريان هةية لةسةر ذينطة، لة بِرطةى 
زؤر لة شارةكان و هةموو كوردستان، كة وآلت دةثارَيزَيت، هةم لة وشكة ساَلي ئةيثارَيزَيت و هةم بؤ ذينطـة  

ئةطةر زياد بكرَي، يةكَيك لـة اليةنـة طرينطـةكاني ثاراسـتين ذينطـة، وةزارةتـي سةرضـاوة         12ضاكة، بِرطةى 
بــؤ دروسـت كردنــي سـدودَيكي زؤر لــة كوردسـتاندا لــة موســتقبةلدا    ئاوييةكانـة، ئةطــةر ئةوانـة هاوكــار بـن    

 .لةوانةية كَيشةيةكي زؤر ضارةسةر بَيت، زؤر سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .نوري.كاك د

 :نوري مجيل تاَلةباني.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ونـةى ئامـادة كـردووة بـة داِرشـتنَيكي      من ثَيشةكي دةست خؤشي لةو لَيذنةية دةكـةم، كـةوا ئـةو ثـرؤذة قان    
، عةرةبيةكـــةى  17لـــة بِرطـــةى : زانســتيانةى زؤر رَيـــك و ثَيـــك، بـــةآلم دوو ثرســـيارم هةيـــة، يةكـــةميان 

، ئـةوة بـةالي منـةوة روون نيـة، حـةز      (احلادود املساموح بهاا قانونام     اصوات تتجااوز ذباذبتها  : الضوضاء)ئةَلَي
املكان املدد  استقبال كاية : املكان الدا : ، ئةَلَي87ةوة، لة بِرطةى دةكةم جةنابي وةزير ئةطةر بؤمان روونكات

او يئاة مديناة مان النااس لغارري      : ضاكرتة بَلـَيني او يئة مدينة من الناس  اي  رري من ا ا راري، وا بسامن 
 .زؤر سوثاسمدلو ، 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاريسةي بيئيية،شةمسة خان 87كوا مةكان عامة؟  87
 

 :مشسة سعيد حممودِرَيز بة
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةجنومــةنى ثاراســنت و ضــاككردني ذينطــة لــة : ئةجنومــةن: لــة مــاددةى يةكــةم، بِرطــةى ضــوارةم، كــة ئــةَليَ 
هةرَيمــدا، دووةم، لــة مــاددةى شةشــةمدا، هــةر ئةجنومــةني ثارَيزطــاي تــةعريف كردؤتــةوة، مــن ثــَيم وايــة    

لـة ئةجنومـةن، وازتـة كـة     : ةنةكـة باشـة، ئـةوةى ضـوارةم ، ضـونكة كـة ئـةَلَي        يةكَيكيان زيادة، هةر ئةجنوم
ضاككردني ذينطة، : كة ئةَلَي 18ثارَيزطاكان ئةطرَيتةوة، ئيرت بِرطةى شةشةم بة الى منةوة زيادة، لة بِرطةى 

، ضـاككردن  بريتية لة ثةرةثَيدان و جوانكاري ذينطة، ئةوة خؤي بؤ خؤي ئاماجني ياساكةية، هةدةيف ياسـاكة 
و ثاراستين ذينطةية، هـةدةف ثَيويسـت ناكـات لـةو ماددانـة، ئـةم ماددانـة تـةعارييتن، مـن ثـَيم وايـة زيـادة،             

 15ماددة ترسناكةكان، ياخود بِرطـةى   15دووةم، لة بِرطةى ضواردةم كة تةعرييتي ذاوةذاوة، ياخود بِرطةى 
لـةوَى كـة    10وون، بـةِرةئي مـن بِرطـةى    خاشةكة، ئةم سَييانةى كة هاتووة زؤر بـة تةفاصـيل شـةرحي كـرد    

ئةَلَي، ثيسكةرةكاني ذينطة، هةمووياني تةعريف كردووة، يةعين ئةو سَي ماددةية نـةمَييَن و ئيكتييتـا بكـات    
ثيسـكةرةكاني ذينطـة بريتيـة لـة مـاددة رةقـةكان، شـلةكان، طازيـةكان، ئـةو سـَي           : بة بِرطةى دةيةم كة ئـةَليَ 

ــةو ت   ــة و ئ ــة وَي هةي ــة ل ــاوَي، بِرطــةى   ماددةي ــَي ن هــةردووكيان  80لةطــةَل بِرطــةى   12ةفاصــيلة زؤرةي ث
تةحصيل حاصلن، يةعين اليةنةكاني ثةيوةنديدار، ئاشكراية كة ثةيوةندي هةيـة بـة ذينطـةوة و تـةعرييتي     

هةر عةيين شتة كة باس لة دامةزراوةكان ئةكات، زةوي و بينا و ثَيداويستيةكان، ئةويش  80ناوَي،  بِرطةى 
بريتية لة رووداوةكان كة : كة باسي كارةساتةكاني ذينطة دةكات، ئةَلَي 87تةحصيل حاصلة، لة بِرطةى هةر 
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فاكتةرى سروشتني يان لة كارى مرؤظةوة ثةيدا ئةبن، هةتا ئةوةندة بةسـة، يـةعين وازتـة، ئـةو بِرطةيـةى      
 .دواي ئةو زيادةية و، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .جكاك حممد فةرة

 : حممد فرج امحدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

: نوري وتي، دووةميان ، ئةوةى ئيقليم، لة ماددةى يةكـةم، االقلـيم   .دوو تَيبينيم هةبوو، يةكَيكيان ئةوةى د
العراق، نـةك اقلـيم كوردسـتان العـراق، لـة هـةموو تةعارييتـةكاني ثَيشـرت هـةر بـةو جـؤرة            _اقليم كوردستان
 .تةعريف كراوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك سةردار
 
 
 
 : سةردار صباح بؤزؤ هةركيبةِرَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
وةلآل من هيوادارم لة نووسينةوةى ئةو قانونة، هةرضةندة قانونَيكي زؤر باشـة، بـةآلم سـوود وةرطَيِرابـا لـة      

س عرياق يةكةمة، دووةميـان ثرؤفيسـؤري   خيربةى مامؤستا يان ثرؤفيسؤر ئارام خدر مةولود كة لةسةر ئاس
ياريدةدةر دَلشاد طةجنؤ، ئةويش هةر لة بواري ئةوةية، يةعين دةوَلةمةندتر دةبوو ياساكة، كة هـةردووكيان  

احملاي  احلياوي   :مامؤستاي خؤمن، سَي تَيبينيم هةية، تَيبيين يةكةم لةسةر ثَيناسةى ذينطة، لَيرة كـة دةَلـيَ  
ثرسياري من بؤ سةرؤكي لَيذنـةى تةندروسـتية، ئايـا    ية من انسان و ايوان و نبات، الذي يامل الكا نات احل

تــةحالب و فرتيــات و بــةكترييا كاريطــةري نيــة لةســةر ذينطــة؟ بــة ئيجيــابي و بــة ســةليب؟ ثــَيم وايــة ئــةو    
تةعرييتةش مشوولي ئةو سَي بةشةي ناكـات، هـةم تـةحالب  و هـةم فرتيـات و هـةم بـةكرتيا، مـن ثَيشـنياري          

ناسةيةكي تر دةكةم، بةراسس ثَيناسةى ذينطةى هـةموو دونيـام لةبـةر دةسـتة، ئـةوةى ئـوردني و ئـةوةى        ثَي
احملي  الذي يامل الكا ناات   :فةلةستيين و جةزائريي، ئةوةى ئوردنيان وا بزامن زؤر تَير و تةسةلة كة دةَلَي

الرتباة و التفااعالت و ماا يقايم ا انساان      احلية و    احلية، و ما حيتويه من مواد و ما حيي  به من اهلواء و 
لةسـةر  : ئةوة هـةم تـةحالب دةطرَيتـةوة و هـةم مـةواد و هـةموو شـتَيك دةطرَيتـةوة، دووةم         من منامت ييه،

، ثـَيم وايـة لَيـرة لـة ثَيناسـةكةى زيـاتر بـا باسـي كاريطـةرى ئـةو زةوزايـة بكـات، ض             الضوضااء  17مةسةلةى 
نةوةك وةصـيتي حاَلةتةكـةى    تةئسريي لةسةر ثيسي ذينطةكة هةية؟تةئسريةكى هةية لةسةر خةَلك؟ يان ض 

ذبذبات صوتية عالية تسب  تغي آ يسالجيم  بكات بةس ، بؤية ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةية بَيت ثَيناسةكةى، 



 537 

النيتايات، لَيرة لة الي من مةفهوم نيـة، نـةفايات ئايـا قةصـدي ئةوةيـة       15لة او انسعاجم نفسيم و اجتماعيم، 
دي لَي وةرناطريَيت، هةموو نيتاياتَيك، لةبةر ئـةوة زؤر لـةو نيتاياتانـةى سـووديان لـَي وةردةطريَيتـةوة لـة        سوو

دا تاقة لة نيتايات بـةكاري دَيننـةوة، بؤيـة ثـَيم وايـة دةبـَي ئـةوة        % 80زؤربةى وآلت، بؤ منوونة لة صني لة 
 .سوثاس، ( ر الناجتة من بدض ا اناطة   قابلة لالستتدا  او التدوي) بطؤِردِرَي، ضونكة لَيرة دةَلَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .فةرموو ظيان خان
 :اشاثخضر ظيان امحد بةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ماددةى يةكةم بِرطةى هةشتةم، كة لَيرة ثَيناسةكةى ذينطة، منيش تا ِرادةيةك لةطةَل كـاك سـةردار هـاوِرام،    
نةوةرة زيندوويةكان و ئاذةَل و ووهةموو ب: ةوة، ضونكة لَيرة لة جياتي بَلَينيبةآلم ئةو بة عةرةبي خوَيندي

رووةك، دةتوانني بَلَيني بريتية لة هةموو سةرضاوة زيندوو يـان نـا زينـدووةكان، ديـارة هـةمان سةرضـاوةى       
ة منــيش هــةر ئــي ئوردنــة، سةرضــاوة سروشــتة زينــدووةكان كــة لةطــةَل مــرؤظ رؤَل دةطَيــِرن، هــةموو ئةوانــ 
ثَيكةوة ثةيوةنديةكي بةهَيزيان هةية، وا بزامن ئةوة باشرت و كورترتة، لة جياتي ئةو هةمووة بَلَيني مرؤظ و 
لـة  : ئاذةَل و رووةك، دةتوانني بَلَيني هةموو سةرضاوة زينـدووةكان، يـان نـا زينـدووةكان، ئـةوة يـةك، دووةم      

وني، يان رَيطة طرتن لَيان، مـن ثـَيم باشـرتة بـة     ، ثاراستين ذينطة و رَيططة طرتن لة ثيس بوون و تَيكضو 11
لَيــرة  17رةئــي مــن داِرشــتين ثالنَيكــي ســرتاتَيذي درَيــذ خايــةن، بــؤ ثاراســتين ذينطــة و ســاماني سروشــس،  

نــوريم، ديــاري نــةكردووة ئــةو دةنطانــة لــة الي ياســاييةوة، ئايــا لَيــرة رؤَلــي  .ذاوةذاو، مــن دووبــارة لةطــةَل د
ــي    حكومــةت لــة ثابةنــد بــوو  ــرة ديــاري بكــات رؤَل ني بــؤ زامــن كردنــي بــؤ هاتووضــؤي هاووآلتيــان نــابَي لَي

بـة ض شـَيوةيةك رؤَلـي هةيـة لـة طواسـتنةوة؟       . حكومةت؟ ئةطةر بَيت و ئامَيرةكاني طواسـتنةوة بـة كؤمـةلَ   
 .ضونكة هؤيةكاني طواستنةوةية ذاوةذاو دروست دةكات، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .رةمزية خان

 :رمزية امحد رشيدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

احلادث الناجم عن عوامل الطبيدة و يدل ا انسان و الذي يرتت  عليه ضارر شاديد   : الكارثة البيئية، 87خاَلي 
باشــرتة، زؤر ( الدواماال الطبيديااة و الدواماال البااارية )  ، ئــةوة ببَيتــة.بالبيئااة وياا  مداااي  تصاادر بتدليمااات 

 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنةِرَيز ب
هةندَيكيان ئاراستةي جةنابي وةزير كراوة، ئـةو ثرسـيارانة يـان ثَيشـنيارانة، هةنـدَيكيان ئاراسـتةى لَيذنـةى         

 .تةندروسس، جةنابي وةزير ئةطةر جوابت هةية بؤ ثرسيارةكانيان ياخود بؤضوونةكانيان، فةرموو
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

سةرةتا داواكاري من ئةوةية، ئةطةر بَيت و ثشت بة دةقة عةرةبيةكة ببةستني، لةبةر ئـةوةي ئـةو وةرطَيِرانـة    
ــةو        ــاوةرؤكي بابةتةكــة، دوو، ســةبارةت ب ــةي تَيدايــة كــة كاريطــةرى كردووةتــة ســةر ن ــدَيك هةَل كورديــة هةن

ئةو ياساية، هةموو ئةو بةرَيزانةى كة كاك سةردار هةركي تَيبينيانةى كة ئةو بةرَيزانة كرديان، ئامادةكردني 
مةولود و كة بـةرَيزي خـؤي بـؤي تةرجومـة كـردووين بـؤ ئينطليـزي و بةشـدار          خضرابراهيم .باسي كردن، د

دلشاد طةجنؤ و دةياني تريش لةو بابةتة لة زانكؤكاني كوردستان و لة عَيراقيش تَيدا بةشدار بـوون،  .بووة و د
ة خؤيةوة لة دايك نةبووة، حةز دةكةم بةرَيزيشتان بزانن، دواي مانـدوو بـوونَيكي زؤر، خـاَلَيكي    ئةوة هةروا ل

تر بة طشس بيَلَيم ئةوانة تةعرييتاتن، حةز دةكةم ئةوة بزاننن تةعريف شتَيكي عيلمية ، دةكرَي جياوازي لة 
م هةبَي، بةس ئَيمة هـةوَلمان داوة  تةعرييتي ثرؤفيسؤرَيك، لة زانايةك، لة يةكي تر بؤ يةكَيك جياوازيةكي كة

لةم تةعرييتانة، كامة تةعريف جاميع و مانيعة بؤ بيئةن ئَيمة بَينني، ئيعتيمادمان كردَوتة سةر ئةوة، ثَيشـم  
واية، ئةطةر ئةو تةعرييتةى، بؤ منوونة كاك سةردار هةركي خوَينديةوة، بةراووردي بكةي لةطةَل ئـةوةى هـي   

ها ثـاش و ثَيشـي كةليماتـةكان بـوو، لـةوة زيـاتر هـيض شـتَيكي فـةرق نـةكردووة           ئَيمة هيض فةرقي نـةبوو، تـةن  
جةوهةري بَيت، هي ئةويش دوو دَير و نيوة و هي ئَيمةش هـةر ئةوةنـدة دةرضـوو،  ئـةوة كَيشـةيةكمان نيـة،       

، نـازامن  نوري بة هةند وةردةطرم، الي خؤمشان ئَيمة طؤِرامنان تَيدا كردبوو، كة ناردوومانـة .من تَيبينيةكةى د
ئـةوة  . اصاوات تتجااوز ذباذباتها احلادود املساموح بهاا قانوناأ       : الضوضااء  -17بؤ هةر وا ماوةتةوة، لة تةعرييتي 

ئَيمة نيزامَيكمان ئامادة  بنظا ،تدد : ئَيمة لة قانوندا نيمانة، حدودوي زةبزةباتي ديار كردبَي، ئَيمة طؤِرميان
كات، ئـةوة قـانوني هةوايـة، نيزامـي هـةوا و زةبزةباتـة، ئـةو        كردووة الى خؤمانـةوة، نيزامةكـة بـاس لـةوة ئـة     

زةبزةبانةى كة رَيطاي ثَي ئةدرَي لـة وآلتـي ئَيمـة، ئَيمـة هـاتووين و جياوازييةكيشـمان كـردووة لـة سـتاندةري          
جيهاني كة لةوة ئةضَي ناكرَي وآلتَيك وةكو كوردستان، وةكو سوَيد وابَي، هاتووين جياوازيشمان لـةوة كـردووة   

ذةى زةبزةبةكامنان دياري كردووة، رَيذةكة ضةند بَي؟ تا ضةند تةجاوز نةكات لة ناو شارو لة دةرةوةى شار، رَي
و ناردبوومان، دةكرَي لَيـرةش هـةر واي لَيبكرَيتـةوة، ضـونكة     بنظا ، تدد : ئةوة الي خؤمان ئَيمة كردوومانة

نـوري دةكـةم، ئةطـةر جــةنابتان    .شـي لــة د قانونَيكمـان نيـة تةحديـدي ئـةو ذاوةذاوةى كردبــَي، مـن دةسـت خؤ      
نوري باسي شتَيكي تري كرد، لة مةكاني .بيتةرموون و ئةوة واي لَيبكرَي باشة، سةبارةت بةو تَيبينيانةى تر، د

عام، ئَيمة ئةَلَين لة مةكاني عام بؤ هـةر مةبةسـتَيك، دوايـي ئـةوة تةعرييتـة، مـةكاني عـام ضـية؟ دواي باسـي          
 اي  ارري مان   : لةسـةر مـةكاني عـام ، ياسـاكة ضـي بـؤ بِريـار ئـةدا؟ نووسـيومانة           ئةكةين هةَلوَيسـس ذينطـة  

ــَي، ئــةوة مــةكاني عامــة، ئةطــةر د    . ا ا ااراري ــؤ هــةر مةبةســتَيك بــةكار ب ــوري ئةفــةرمووَي، شــوَينةكة و  .ب ن
غةرةزةكة دياري بكرَي، ئةو وةختة مةعناي واية مةكاني عام بؤ يةك شتة، يةعين مـةكاني عـام بـؤ زؤر شـت     

ةكار دَيت و بؤ زؤر موناسةبات بةكار دَيت، بؤ زؤر كار و ضاالكي جؤراجؤر بةكار دَيت، لةبـةر ئـةوة ئـةبَي وا    ب
بَي، سةبارةت بة تَيبينيةكاني شةمسة خان، باسي كرد لة مةجليس و مةجليسي موحافـةزة، ئةوانـة دوو شـس    
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يتةكةشدا دياري بكرَي، مةجليس بريتيـة لـة   لَيك جيان، تةعرييتة و لة ناو قانونةكةدا هاتووة، دةبَي لة تةعري
مةجليسي حيمايةى بيئة كة لة سةر ئاسس حكومةت ئةكرَي و وةزييتةكةي جياية و مةجليسي موحافـةزةش،  
ئةو مةجليسةية كة لةسةر ئاسس موحافةزة و سةرثةريشس موحافيز دروست دةكرَي، ئةرك و مةهامي خؤي 

ــي ئــةوةى خــالَ    ــةو     18ي جيايــة، ســةبارةت بــةوةى كــة وت ــة، ئَيمــة باســي تــةعرييتي ئ هةدةفــة، تــةعريف ني
موصتةلةحانة ئةكةين كة لـة قانونةكـةدا هـاتووة، مـن ثـَيم وابـوو ئـةو تةعرييتانـة موناقةشـةش هةَلنـةطرَي،           

حتســني البيئــة، ئــةوة موصــتةلةحَيكة زؤر دووبــارة  : بــةآلم ئــةوة بــةرَيزتان موناقةشــةتان كــرد، بــؤ منوونــة   
ةوة دةكات تةعريف بكـرَي، تـةنها تـةعرييتَيكمان كـردووة، ئةهـداف شـتَيكي تـرة، يـةعين         بوويتةوة، ثَيويست ب

ئةوةش بِريار الي جةنابتانة، سةبارةت بة ئةو هةموو تةعريف و موصتةَلةحانة لة نـاو قانونةكـةدا هـاتووة و    
ريــش ثَيويســس بــة تــةعريف كردنــة، تةعرييتــةكانيش تــةعرييتي عــيلمني، ئينســاني ثســثؤر كردوويــةتي، زؤ   

اقلـيم كوردسـتان، ئـةوة شـتَيكي الي خؤتـان      : ثَيداضوونةوةى لةسةر كراوة، ئةوةى مامؤستا حممد فـةرةج وتـي  
هةر واية، موشكيلةمان نية، ئةو بةرَيزة ثرسياري كرد لةسةر نيتايات، ئَيمة لة تةعرييتي نيتايات نووسـيومانة،  

املاواد الصالبة او الساا لة او    : النفاياتلوم بَيت، دوو شتمان هةية بؤ ئةوةى بؤ بةرَيزتان و لة قانونةكةشدا مةع
ئةوة نيتايات مةبةستمان ئةو مةوادةية كة نة ريسايكَل ئةكريَ و نة الغازية،    القابلة لالستتدا  او التدوير، 

جارَيكي تر بةكار دَيتةوة، لة دواي ئةوةي كاك سةردار باسي ئةكات، موخةلةفات، موخةلةفامتان هةية، ئةوانة 
مةبةسـتمان ئـةو مةوادانةيـة كـة هـيض كـةَلكي نـامَييَن، جـا         : ي رَيسايكَل، نيتايامتان بؤ ئةمَينَيتةوة، نيتايـات دوا

نيتاياتي نةوةوي بَي، يان ئةو نيتاياتانةى كة لة دواي ريسايكَل و شت لة نةتيجةى شت دةردةضـَي كـة بةكـةَلكي    
وورخبرَيتـةوة، ئـةوة مةبةسـتمان لـة نيتايـات      َيكي صيحي بكرَيت، يـان د هيض نايةت، غةيري ئةوةى ئةبَي تةمِر

ئةوةيـةو لــة ياساكةشــدا هــاتووة، ظيــان خــان باســي ذاوذاوي كــرد، ئَيمــة لَيــرة مةبةســتمان تــةعرييتي ذاوذامــان  
كردووة، دةوري حكومـةت مةعلومـة، يـةعين ئـةو قانونـة كـة دةرئةضـَي، لةسـةر شـاني حكومـةت و وةزارةتـي            

َي بهَيَلَي ئةو ذاوةذاوة كة لَيرة بوو ياسا رَيي ثـَي بـدرَيت، نووسـيويةتي بـؤ     ذينطةية، كة جَيبةجَيي بكات، و ناب
باسي رؤَلي حكومةت نةكراوة لة ذاوذَي؟ رةمزية خـانيش ثرسـيارَيكي كـرد، ئـةوة ثـَيم وايـة هـيض ئيشـكالَيكي         

ذينطـة تَيـك    فعل االنسـان، ضـونكة هؤكارةكـان كـة     عوامل الطبيدة اونية، خؤشي هةر ئةبَي وا بَي، الناجم عن 
دةدةن، كارةساتةكان، كةوارسَيكي تةبيعية، يان ئينسان هؤكارَيس، بةس بؤية نووسيومانة كارةساتي بيئي، ئةو 

، ئةطـةر ئـةو زةرةرة شـةديدة نـةبَي، كةواتـة      عليه ضرر شديد الذي يرتت بةرَيزة دةيووت دواي ئةوة زيادة، و 
 .و موعالةجة دةكرَي، زؤر سوثاسكاريسةى بيئي نية، ئةوة هةر موشكيلةيةكي بيئية 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
سوثاس، وةآلمي زؤر لة ثرسيارةكان درايةوة، بة تايبةتي لةوةى كة ئاماذةى كرد بؤ وةآلمي ضةند ئةنـدامَيكي  

وةآلمــي ئــةو  يااؤاد.بـةرَيز، ئةوانــة ئةهــداف نــني، موســتةلةحاتن، تــةعرييتاتن، لـة قانونةكــةدا هــاتووة، كــاك د  
 .نة بداتةوة كة ئاراستةى لَيذنةكة كراوةثرسيارا

 :بابان حممد امحد يؤاد.دبةِرَيز 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
لة راستيدا زؤربةى زؤري ثرسيارةكان، جةنابي وةزير وةآلمي دايةوة، تةنها روونكردنةوةيةكم هةية لة بارةى 

رَيذةية دةرضـوو، زيـاد يـان كـةم، ئةوةيـة كـةوا       لةرينةوة، رَيذةيةكي تايبةتي هةية كةوا رَيثَيداراوة، بؤية لةو 
لةم ياساية بـاس كـراوة و كـةوا بتـوانني بـة ياسـا نـةهَيَلني بـيَب، لةبـةر ئـةوة هـةموو زةبزةبةيـةك ئـةوة نيـة               
زةرةري بــؤ مــرؤظ هــةبَي، هةنــددَيكي كــة لــةو رَيذةيــة دةرضــَي، زيــاد بــَي يــان كــةم بــَي، بــة ثَيــي ثَيــوةرة نَيــو 

ئـةوة كـاك داراش باسـي كـرد، ئَيمـةش ئـةتوانني ثَيـوةري خؤمـان هـةبَي، بـةآلم ثَيـوةري             دةوَلةتيةكان، لةبـةر 
نَيودةوَلةتي هةية كةوا مرؤظ ضةند ئةتوانَي رَيطر بَي، بتوانَي تةمحولي ضةند زةبزةبة بكـات؟ سـورعةتةكةي   

هةمووشــي ضــةند بــَي؟ ئــةوة يــةك، لــةبارةى بةشــةكاني تريشــةوة لــة راســتيدا، ئةوانــة هــةموو تــةعرييتن و    
يةكي زؤر ناكات، ئةوانـة ئامـانج نـني، ميكـانيزم نـني بـؤ جَيبـةجَي        ية، هيض ثَيويست بة لَيكؤَلينةوةزانستيانة

كردني، تةنها روونكردنةوةى ئةو قسانةية كة لـة دواييـدا لـة ياسـاكة هـاتووة بـؤ ئـةوةى روون بـَي كـة ئـةَلَين           
ئةَلَين نيتايات، شـتةكان روون بـَي، ئـةطينا هـيض شـتَيكي       موئةسةسة، كة ئةَلَين مةمحية، كة: ذينطة، كة ئةَلَيي

 .هيين تَيدا نية، ثَيم واية زؤر رَيك و ثَيك هاتووة، زؤر سوثاس
 
 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

سوثاس، ئةوةى كة طؤرانكاري لَيكرا، كوردستاني عَيراق الدرا، لة مـاددةى يـةك و، دوو و، سـَييةمدا، مـةجليس     
ناكات للبيئة، يةكَيك موالحةزةى ئةوةي كرد، ئةطةر ضي جـةنابي وةزيـريش هـيين كـرد،     موحافةزة ثَيويست 

بهاا  كة جـةنابي وةزيـر خـؤي ئامـاذةى ثَيكـرد، لـة ئاخريةكـةى، وحتـدد         ةذاوةضونكة ئةوة تةعرييتة، لة هي ذاو
طـةوة، كـَي   ،  ئةوةى تـر هـيض طؤرانكـاري بةسـةر دانـةهاتووة، دةخيةمـة دةن      بنظا ، شةتب دةكرَي، حتدد قانونم

لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَلند بكات، تكاية؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ماددةى يةكةم ثةسـند كـرا، بـؤ    
 .ماددةى دووةم

 :حممد صاحل امساعيلبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 :ستانةى خوارةوةيةى ئةم ياساية هَينانةدى ئةم مةبةئاماجن :ماددةى دووةم
 .ارى كردن لة ذينطةى هةرَيم و ثاراستنى و رَيطة طرتن لة ثيسبوونى و ضاككردن و ثةرةثَيدانىثارَيزط -2
كى و كارةكانى زيانبةخش بة ذينطةو مرؤظ روستى طشتى لة مة ترسيةكانى ضاالستنى سروشت و تةنداثار -1
. 
 .هَينانى ثارَيزطاريكردنى داهاتةكانى سروشتى و طةشة ثَيدانى و رَينماييكردنى بة كار -1
سياسةتى ذينطة بكرَيتة بةشَيكى دانةبِراو لة ثالنى طشتطريى طةشةثَيدان لة هـةموو مةيدانـةكانى مرؤيـى     -4

 .و ثيشةسازى و كشتوكاَلى وبنياتنان و طةشت وطوزارو شتى ديكة
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ك و بةرز كردنةوةى رادةى وشيارى بة مةسةلة كانى ذينطة و قووَلكردنةوةى هةسـت بـة لَيثرسـينةوةى تـا     -5
 .كؤمةَل بؤ ثاراستنى ذينطة و ضاككردنى و هاندانى هةوَلة خؤ بةخشراوةكان لةو مةيدانةوة

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 :يهدف هذا القانون اىل حتقي  ا ا راري التالية :املادة الثانية
 .ها و تطويرهااحملايظة على بيئة ا اقليم و محايتها و من  تلويثها و حتسين -1
 .محاية الطبيدةو الصحة الدامة من اخطار ا اناطة و ا ايدال املضرة بالبيئة و ا انسان -8

 .احملايظة على املوارد الطبيدية و تنميتها و ترشيد استتدامها -3

مل للتنمياة يف مجيا  اجملاا ات الباارية و     اجدل السياساة البيئياة جاسءآ  ا يتجاسءآ مان التتطاي  الاا        -7
 .الدمرانية و السيااية و   ها وراعيةالصناعية و الس

ري  مستوى الوعي بقضايا البيئاة و ترسايخ الاادور باملساؤلية الفردياة و اجلماعياة حلماياة البيئاة و          -5
 .حتسينها و تاجي  اجلهود التطوعية يف هذا اجملال

 
 

 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ة؟ هةردوو لَيذنـة تَيبينيـان لةسـةر ئـةو ماددةيـة      رةئي لَيذنةى ياسايي وا بزامن موالحةزةتان لةسةر نةنووسي

 .نية، كةس تَيبيين هةية؟ كاك ئارام فةرموو
 :ئارام رسول مامندبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ذينطةيـة لـة هـةرَيمي     ضـووني ئـةم ياسـاية، دانـاني سياسـةتي     ئاشكراية يةكَيك لة طـرنطرتين مةهامـةكاني دةر  
هاتووشدا ئيشارةتي ثَيدراوة، لة ماددةى دووةم، لة خاَلي ضـوارةم، سياسـةتي ذينطـة    كوردستان، لة بِرطةكاني دا

بكرَيتة بةشَيكي دانةبِراو، من ثَيم واية ئةو داِرشتنة تؤزَيك كةم و كورتي هةية، لة سةرةتا ئةبَي ئاماذة بةوة 
طشس، واتة تؤ ئةوةلـةن، ئـةبَي   بدات كة سياسةتي ذينطة دابندرَيت، دواتر بكرَيتة بةشَيكي دانةبِراو لة ثالني 

سياسةتةكة دابنَيي، دواتر هةوَل بدةى ئةوة ببَيتة بةشَيكي دانةبِراو لة ثالني طشس ئـاوةدان كردنـةوة، بؤيـة    
تـةنها بنووسـرَي، سياسـةتي ذينطـة بكرَيتـة بةشـَيكي        ة ماددةى ضوارةم لة جياتي ئةوةىمن ثَيشنيار دةكةم، ل

سةتي ذينطةى هةرَيم، دواتر بةستنةوةى بة شَيوةيةكي دانةبِراو لة ثالني طشـس،  دانةبِراو، سةرةتا داناني سيا
 .زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك ثري خدر

 :سليمان خليل خضربةِرَيز 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ا اقلايم و محايتهاا،    ةاحملايظة على بيئا خاَلي يةكةم، داِرشتنةكة بة زماني عةرةبي ئةز بينم، نارَيك و ثَيكة ، 

احملايظة : ، بَيتة عايدي منة، بةالى منةوة بَيذنتطويرها ، ئةوة حتسينها وو تطويرها و حتسينها من  تلويثها 
 .، ئةوها باشرت دةبَي، سوثاستطويرها للحد من تلويثهاو  على سالمة البيئة و محايتها و حتسينها

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .خاتوو شةمسة

 :مشسة سعيد حممودَيز بةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

لةم ماددةية كة ئاماجنةكاني دياري كردووة، لةم ياساية هةموو ئاماجنةكان تَيـر و ثـرن  ولـة شـوَيين خؤيـانن،      
بــةآلم مــن يــةك ئامــانج بــة زةرووري ئــةزامن و كــة تيــاي نيــة، ئــةويش ئةوةيــة، هــةدةيف ئــةم ياســاية ئــةبَي     

ادة رؤيـةى لةاليـةن، مةسـةلةن ئةصـحابي مةعاملـةوة بَيـت، و هؤكـاري سـةرةكي ثـيس          بةرطرتنيش بَي لة زيـ 
بووني ذينطةية، يةعين شَيوازَيك لة عقوبة دابنرَي، وةكو هةدةفَيكي ئـةم ياسـاية، بـؤ سةرثَيضـي كـاران، ئـةوة       

 .من بة شوَيين شياوى خؤي ئةزامن لَيرة و، زؤر سوثاس
 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ئةبَي عقوبة بَيت؟ عقوبة بؤ رةدعة، نابَي هةدةف بَيت، كاك عزالدين هةدةف ضؤن
 :عزالدين سليم خديدابةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

. محاية الطبيدةو الصحة الدامة مان اخطاار ا انااطة و ا ايداال املضارة بالبيئاة و ا انساان       لة خاَلي دووةم، 
ياوي الاذي ياامل الكا نااات احلياة مان انساان و ايااوان و       احملاي  احل ئـاخريي بـة تـةعرييتي بيئـة هــاتووة،     

 .يةعين البيئة و االنسان جياوازي نةكراية، انسان شةتب بكرَي و بيئة تةواوة، سوثاساخل، ...نبات
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك كةرخي
 :نورالدينكرخي جنم الدين بةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ماددةيـة زيـادة، ضـونكة خـؤي ئـةو قانونـة داندرايـة بـؤ جَيبـةجَي كردنـي ئـةو             وةلآل من ثـَيم وايـة ئـةو   
ئةهدافة، يةعين هةدةفَيك هةية، لة ئةسبابي موجةبةش زؤربـةى زؤري ئـةو شـتانة نووسـراوة، مـن ثـَيم       
واية نووسيين ئةهدافةكان، خؤي قانونةكـة جَيبـةجَي دةكـةين، ثـَيم وايـة زيـادة و ئةسـبابي موجةبةكـة،         

: بة دوو، سَي شتيش دةوَلةمةند بكرَي، ئةوة هةر هـةمووي دةخرَيتـة ئـةوَي و لةوَينـدةرَى دةَلـيَ     هةندَيك 
 .ئَيمة لةبةر ئةو شتانة ئةو ياسايةمان داناوة و تةواو، سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .سؤزان خان

 :سؤزان شهاب نوريبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

م هةيـة، ضـونكة ئـةم ياسـاية لـة ئةسـباب موجةبةكـةى زؤر بـة تَيـر و تةسـةلي           من هةمان رةئي كاك كـةرخي 
ئَيمة بؤ ضي ثَيوةستيمان بةو ياساية هةية، ئةشكرَي لَيرةدا بَي بؤ تةئكيدي زيـاتر، بـةآلم لَيـرةدا كـة      ،هاتووة

ةكـات كـة   ، يـاخود باسـي ئـةوة د   يتجسء مان التتطاي  الااامل    جدل السياسة البيئية جسءآ  ا: باس لةوة دةكات
سياسةتي بيئي لةناو هةموو مةجاالتةكاندا بَي، ثَيم واية ئةوة ئةبَي يةكةم خاَل بَيت، ئةهميةتةكةى، ضونكة 
تــؤ هــةتا ئــةو سياســةتة ثــةيِرةو نةكــةى لــة هــةموو اليةكــدا، يــاخود لــة هــةموو مةجاالتةكانــدا، تــؤ نــاتواني   

ة البردرَي، بكرَيتـة رفـع مسـتوى الـوعي البيئـي،      موحافةزةى بيئة بكةى، خاَلي ثَينجةميشي، ئةو قةزاياي بيئ
ضونكة ئَيمة ثَيويستمان بةوةية كة هةموو تاكَيـك وشـيار    يئة جياوازة لةطةَل الوعي البيئي،ضونكة قةزاياي ب

بَي لة بارةى ذينطةوة، قةزاياي بيئة، ضةند قةزيةكي موحةدةدة كة تـؤ ئـةبَي وةعيـت لةسـةري هـةبَي، بـةآلم       
 .اسيبة، زؤر سوثاسالوعي البيئي مون

 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

موالحةزاتةكان، ئةوةى لة ماددةى دووةم، يةكةم، ئةوةى كاك ثري خدر وتي، ئةطةر جةنابي وةزير و بـةرَيزان  
ى كـاك ئـارام،   ئةنداماني هةردوو لَيذنةكة، مةنع تةلةوسةكة خبةنـة ئةخريةكـةى حـةل دةبَيـت، لـة موالحـةزة      

ئةوة ئةطةر جةنابي وةزير وةآلمي بداتةوة، ئةوةى ثَينجةميش، قـةزايا البيئـة، الـوعي     ،جعل السياسة البيئية
البيئي، راستةى ئةوةى سؤزان خان دةَلَيي، ئةوةش جواب بدةيتةوة، كـاك كـةرخي راسـت دةكـةى، بـةآلم ئـةوة       

ة، فةرموو جةنابي ستة لة هينيش هاتووة، بةس لَيرةش هةبَي باشرتَي باشرتة، ئةهدافةكة هةبَيت، رالَيرة هةب
 .وةزير

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

سياسةتي بيئـة   ن لةوة كردووة كة وةزارةتي ذينطةسةبارةت بة سياسةي بيئي، ئَيمة لة قانوني وةزارةت بامسا
، وة، لة قـانوني وةزارةت هـاتووة  و سرتاتيذيةتي بيئة لة هةرَيمي كوردستان دائةنَي، ئَيستا دةستيشمان ثَيكردو

وة، دوو، بة خؤي داناني ئةو ياساية بةشَيكة لةو سياسةتة بيئيـةو سـرتاتيذيةي   بؤية لَيرة دووبارةمان نةكردة
بيئيةي كة ئةبَي لة كوردستاندا ثةيِرةو بكرَيت، بؤية لَيرة ئةوةمان دووبارة نةكردووتةوة، سـةبارةت بـةوةش   

، :  ئَيمة داناني سياسةى بيئي هةر لة ثَيناو خاَلي يةكةمدا كة خاَلي جةوهةريـة  بؤ نةكراوة بة خاَلي يةكةم؟
ئــةو موحافةزةيــة بــة ضـي ئــةكرَي؟ بــة تَيكــةآلو كردنــي  ا اقلاايم و محايتهاا و تطويرهااا،   احملايظاة علااى بيئااة 

رفـع مسـتوى   )سياسةتي بيئية لةطةَل بوارةكاني تر، سةبارةت بـة ثرسـياري قـةزاياي بيئي،ئةطـةر واش بَلـَيني      
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، ئةوةش دروستة، بةس لة راستيدا وةعي بيئي، بيئة مانايةكي زؤر فراواني هةية، ئَيمة بؤمـان  (الوعي البيئي
نــاكرَي هــةموو هاووآلتيــةك بطةينينــة ئــةوةى وةعــي بــة هــةموو رةطــةزةكاني ذينطــة الي دروســت بــيَب،            

وبـةرووي خـةَلك دةبَيتـةوة و مةترسـي     هةدةفةكةمان ئةوةية، تةنها ئـةو كَيشـانةى كـة ذينطـةيني و كَيشـة رو     
هةية، مةترسي لةسةر ذياني خةَلك دروست دةكات، يةعين ئةطةر بةس بتوانني بـة طشـس هـةموو خـةَلكَيكن     
ئةوانةى كة مةترسي هةية لةسةر ذينطة، بزانَي كافية، بةآلم ئيلمام بة هةموو بيئـة ئـةوة شـتَيكي زةمحةتـة،     

ا ايداال املضارة   : س كردووة، باس لةوةش كـرا البيئـة و االنسـان، لـة دووةم    بؤية ئَيمة بةس قةزاياي بيئيمان با
ضـونكة لـة راسـتيدا ئينسـان راسـتة لـةناو بيئـة ئـةذَي بـةس بيئـة يـةعين ئـةو موحيتـةى              بالبيئة و ا انسان، 

ة موحيس دةرةوةى ئينسان، ئينسان خؤشي، يةعين هةندَي كار تةئسـري لـ  : دةرةوةى ئينسان، كة ئةَلَيني بيئة 
ئينسان ئةكات و هةندَيك هةية لة بيئةى ئينسانةكةية كة موحيتةكةى دةرةوةية، بؤيـة دووبـارة كراوةتـةوة،    

 .من تَيبينيةكي ترم نية
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

، نـازامن ئةطـةر جـةنابت موافيـق بـي ئـةوة       (الـوعي البيئـي   مسـتوي )ضوارةمت جـواب نـةداوة، يـةعين    فةقةت 
نكة قةزايا تةفسـري دةكـرَي ، ضـية و ض نيـة و تَينةطيشـنت، بـةالم وةعـي بيئـي هـةمووي          باشرتة لة قةزايا، ضو

وضا  السياساة البيئياة و    )دةطرَيتةوة و شاملرتة بة رةئي من، ئةطـةر ضـوارةم ئـةوةى كـاك ئـارام وتـي بكرَيتـة       
ةزارةت يـةعين سياسـةتي بيئيمـان ئـةبَي هـةبَي ئـةويش ئةوةيـة كـة و        ، (جدلها جاسءآ  ا يتجاسآ مان التتطاي     

 قسةت هةبوو؟يؤاد .دايدةنَيت، كاك د
 :بابان حممد امحد يؤاد.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

لة راستيدا ئةوةى كة كاك دارا باسي كرد، سياسةتي بيئي ئةوةية كـة ئـةم بِرطانةيـة كـة لـةو ياسـاية هـاتووة،        
سـتوى  رفـع م )اية ئةوةى خاَلي ثَينجةميش، ئةبَي بة سياسةتي بيئةى ذينطةى هةرَيم، ئةوة لة اليةك و ثَيم و

، ئةو روونكردنةوةى كاك دارا لة جَيي خؤيدا بوو، بةآلم ئةطةر بكرَيت بة وةعـي بيئـي،   (البيئة بقضاياالوعي 
الم واية هـيض موشـكيلةيةكي تَيـدا نيـة، هةرضـةند ئـةوة دوور و درَيـذتر دةبـَي، شـةرت نيـة هـةموو كةسـَيك             

 .ة بزانَينت ئةو شتانة باس ئةكةين ئَيمة كةوا زةرةري هةية بؤ ذينطةهةموو شتَيك لةبارةى بيئةو
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .فةرموو كاك دارا
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

اني سياسـةتي بيئـي و دانـ    ئيمة ئةوةى خـاَلي ضـوارةم بامسـان كـردووة، ومت باسـي سياسـةت و سـرتاتيذيةتي       
تي بيئي لة قانوني وةزارةت هاتووة، ئَيمة لةو ماددةيـة بـاس لـةوة ئةكـةين، هـةدةف لـةو قانونـة        سرتاتيذية

ضية؟ هةدةيف ئةم قانونة بؤ داناني سرتاتيجيةتي بيئي نية، سرتاتيجيةتي بيئي لةمة طةورةترة، نووسيمانة، 
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ا بكـةين كـة سياسـةى بيئـي بةشـَيك بَيـت لـةو        ئةمانـةوَى بـةم قانونـة و    يهدف هذا القاانون اىل، :الثانيةاملادة 
خوتةيةى كة لة وآلتدا هةية، نة وةزارةتي صيناعة نة تةختيت و نةشتَيك بة بَي بيئة نةكات، ئةوة قانونى 
وةزارةت نية يةعين، ئةوة خاَلي ضـوارةم نووسـيومانة هـةدةف لـة دانـاني ئـةو قانونـةي حيمايـةى بيئةيـة،          

ةى بيئـي بـة بوارةكـاني تـري تةمنيـة، سياسـةتي بيئـي لـة قـانوني وةزارةت          بريتية لة تَيكةَل كردنـي سياسـ  
 .ي وةزارةتةكةية، سوثاسنبامسان كردووة، يةكَيك لة هةدةفة سةرةكيةكاني دانا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
من بؤية رةئيم دا لةسةر قةزاياي بيئي بكرَيتة وةعي بيئي، وةعي بيئـي زؤر شـاملرتة، هةنـدَي شـت هةيـة،      

مَيـك بيبسـيةك دةخـوات لـةناو سـةيارة لـة رَيطادايـة،        ةنطـة قةزيـةش نـةبَيت، مةسـةلةن زةال    س بضووكة رش
ثةجنةرةكة دَينَيتة خوارَي و قووتيةكة فرَي ئةدات، ئةوة قةزية نية، بةآلم ئةطةر وةعي هةبَيت ئةوة  فِرَي 

هاتـة خـوارَي لـة مـاَل لـة زبَلخانـة فـِرَي        دةبَي لـة نـاو سـةيارةكة دابنَيـت و كـة       ،نادات، ئةوة نابَي فِرَي بدات
بداتن، يان خةَلكَيك دةنطي راديؤ بةرز دةكاتةوة تا حةدَيك زةوزا دروست دةكات، ئةو زةوزاية دذي بيئةيـة،  

 .ئةوة قزيةكيش نية وةكو لَيرةدا دَيتة ثَيشةوة، كاك ئارام فةرموو
 
 
 :ئارام رسول مامندبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ماددةى ضواردةم بِرطـةى يةكـةم، زؤر بـة ئاشـكرايي ئيشـارةت بـةوة دةدات كـة ثَيشـنياركردني سياسـةتي          لة 
طشـس بـؤ ثاراسـتين ذينطـة لـة هةرَيمـدا و دةستنيشـان كردنـي ئامـانج و كـارة طرنطـةكاني ذينطـة، ئـةوة لــة              

بؤيـة مـن ثـَيم وايـة ئـةم      ضوارضَيوةى ئةرك و ئاماجني ئةو لَيذنة باآليةيـة كـة لـةو ياسـايةدا دادةمـةزرَيت،      
ياساية بةتةئكيـد بةشـَيك لـة ئةركـة طرنطةكـةى دةستنيشـان كردنـي سياسـةتي ذينطةيـة لـة هةرَيمـدا، زؤر            

 .سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئَي كة لةوَى هاتووة ماناي ئةوةية لَيرة ثَيويست ناكات باس بكرَيتةوة، ئةوةى كة لَيرة هاتووة ئةوة دايئةنَي 
وة هةدةفةكانيس، يةعين ئةوسياسةتةى كة هةية دةيكاتـة هـةدةفَيك، تـةواوة هينةكـة، كةواتـة بـةو       لَيرة ئة

 (ريا  املساتوى البيئاي بقضاايا البيئاة     )دَيتـة دوايـي،    (التلاوث منع )تةغرياتانةى كة كرا ، ضوارةم ناطؤِردَيت، 
طةَليس دةسس بَلند بكـات، تكايـة؟   ، دةخيةمة دةنطةوة ماددةكة هةمووي، كَي لة(ري  املستوى البيئي)دةبَيتة 

 .كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية
 :حممد صاحل امساعيلبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 ثرنسيثة بنةِرةتيةكان و حوكمةكاني طشس،: بةشي دووةم



 573 

ثاكـدا بـذيت، ئـةركي هـةموو اليةكـة بـؤ       هـةموو مرؤظَيـك مـايف ئـةوةى هةيـة لـة ذينطةيـةكي        : ماددةى سَي 
كاركردن بؤ ثاراستين ذينطة و دابني كردني ثَيداويستيةكاني نةوةكان بة بَي ئةوةى زيان بة مايف نـةوةكاني  

 .داهاتوو بطةيةنَي
 :ليل ابراهيم حممدخبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 الفصل الثاني
 بادئ ا اساسية وا ااكا  الدامةامل

 :الثالثةاملادة 
لكل انسان احل  يف الديش يف بيئة امناة و ساليمة، و مان واجا  اجلميا  الدمال علاى محاياة البيئاة و تاامني           

 .ااتياجات ا اجيال من دون املساس حبقوق ا اجيال املقبلة
 :خليل ابراهيم امحدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .ية نيةلَيذنةى هاوبةش هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددة
 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

دةخيةمـة دةنطـةوة، كـاك     ،ذنةى هاوبةش ثشتطريي لَي دةكات، ئةطةر كةس قسةى لةسةر نيةئةو ماددةية لي
 .حامت فةرموو

 :حامت حممد جان حسنبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةةجنومةنبةِرَيز 

: ى سَي هةية، كة لَيرةدا هاتووة ئةَلَيلة ماددة ية،وةلآل بة قةناعةتي خؤم، ئةوة تةقريبةن دووبارة بوونةوة
هــةموو مرؤظَيــك مــايف ئــةوةى هةيــة لــة ذينطةيــةكي ثاكــدا بــذيت، ئــةركي هــةموو اليةكــة بــؤ كــاركردن بــؤ  
ثاراستين ذينطة و دابني كردني ثَيداويستيةكاني نـةوةكان بـة بـَي ئـةوةى زيـان بـة مـايف نـةوةكاني داهـاتوو          

هةموو مرؤظَيك مايف ئةوةى هةية لة ذينطةيةكي : ةو شَيوةية من ئةيَلَيمبطةيةنَي، بةآلم لَيرة تةعبريةكةى ب
هَيمن و ثاكذدا بذي و ئةركي هةموو اليةكة بؤ ثاراستين ذينطة بؤ ئةوةى زيـان بـة مـايف نـةوةكاني داهـاتوو      

 .نةطةييَن
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .فةرموو شوكرية.د
 :شوكرية رسول ابراهيم. دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
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: هةموو مرؤظَيـك، جـوانرتة ئةطـةر بَلـَيني     :اسس من تَيبينيم هةية، بة نيسبةت ماددةى سَيةوة كة ئةَلَيبةِر
هةر مرؤظَيك، ئةوة خاَلي يةكةمم، حةزم كرد كـة ئـةوة دابِرَيذرَيتـةوة بـة شـَيوةيةكي كوردانـةو جـوان، كـة         

رؤظَيـك، لكـل انسـان، دوو، ثَيداويسـتيةكاني نةوةكان،يـةعين      ئةَلَي هةموو مرؤظَيك، جوانرتة بطـؤترَي هـةر م  
، من تَيبينيم لةسةر خاَلةكاني ةسةريان بضينةوة و ضاكي بكةنةوةمةبةسس لة ضية بؤ نةوةكان؟ جوانرتة ب

 .تر هةبوو بةراسس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .فةرموو كاك شَيخ فةتاح
 :فتاح عبداهلل نقشبنديبةِرَيز 
 .رؤكي ئةجنومةنسةبةِرَيز 

وةلآل من دةست خؤشي لة قانونةكة ئةكةم بة طشس، بةآلم ثَيم واية ئةو ماددةية بة زيـادي ئـةبَينم، يـةك،    
لكـل انسـان   : ئةو  عيباراتانةى زؤريان بةلةنطي دَين لة ناحيـةي قةواعيديـةوة، مةسـةلةن نووسـراوة    : دووةم

؟ يـةعين عيباراتـةكان زؤر   يف بيئاة امناة و ساليمة    مـن حـق كـل انسـان العـيش     : احلق يف العيش، بـؤ نـةَلَيني   
دةسـت،   بةلةنطي دَين كة قانونةكة ئةمَينَيتةوة شتَيكي خؤش نية بة شَيوةيةكي ناقةواعيدي بكةوَيتـة بـةر  

 . ، لةطةَل رَيزمدااهلدف من هذا القانون: ، بؤ ناَلَينييهدف هذا القانون: ئةَلَي يان هةر لة ماددةى ثَيشرت
 
 :ؤكي ئةجنومةنسةربةِرَيز 

 .فةرموو كاك عزالدين
 :عزالدين سليم خديدابةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

لكل انسان احل  يف الديش يف بيئة امنة و سليمة، و من واج  اجلمي  الدمل على بةراسس لة ماددةى سَييةم، 
نـازامن ئـةو   وق ا اجيال املقبلاة،  ، من دون املساس حبق، ثاشان هاتووةمحاية البيئة و تامني ااتياجات ا اجيال

 .ئةجيالة ضية و ئةو ئةجيالة موقبيلة ضية؟ زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةو كةليمة لَيرة ثَيويستة ئيزافة بكرَيت، كاك فورسةتيش موالحةزةى دا، االجيال احلاليـة مـن دون املسـاس    
 .كاك عادلحبقوق االجيال القادمة، كةليمةى حالية ئيزافة بكرَيت، 

 :عادل حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

دةســتوورى  33مــن بةراســس ئــةو ماددةيــة بِرطــةى ثَيشــةكةي بــة زيــاد ئــةزامن، لةبــةر ئــةوةى لــة مــاددةى  
دا هـاتووة، يـةعين دوو مـادةى     15هةميشةى عرياقدا هاتووة، يةعين هةر تةئكيـد كردنةوةيـة، لـة مـاددةى     

 .وة دةكات، ئيرت من بة زيادي دةزامن ئةوةدةستووري باسي ئة
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ض عيالقةمان بةوة نية كة لة دةستوور هاتووة، يـةعين هـةر شـتَيك لـة دةسـتوور هاتبَيـت نـابَي لـة قـوانني          

 .هاتبَيت؟ كاك سعدالدين
 :سعدالدين عبداهلل مولودبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

كة زياتر لةوةى دةضَي كة ماددةيةكي دةسـتوورية، كـة لـةوَيش هـاتووة و لَيـرةش هـاتووة       راستة ديارة ماددة
لذل  من )، المةكة لة ثَيشةوة تةعليلي دةوَي، (لكل انسان احلق يف العيش يف بيئة)ئيعتيادية، بةس كة دةَلَي 

كل دةبَي تةعليلـةكي  ، ضونكة ل(و من واجب اجلميع)، ئةوها جوانرتة،نةك (واج  اجلمي  الدمل على محايته
 .لة ثاشان هةبَي، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ضاوةروامن دةكرد شتَيك بَلَيي لة مادةةى يةكـةم ئاماذةمـان ثَيكـرد، ضـونكة لَيـرة نـةبووي، بـةآلم نـةتطووت،         

 جةنابي كاك دارا ئةو موالحةزاتانةت طوَي لَيبوو، بزانني ض رةئيت هةية؟
 
 
 
 :وةزيري ذينطة/حممد امنيدارا بةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةو ماددةية راستة ماددةيةكي دةستوورية، لةبةر طرنطـي مـاددة دةسـتووريةكةش كـة لـة دةسـتووردا تـةنها        
ئكيد لةسةر بيئة ئةكات، ئَيمة بة ثَيويستمان زانيوة لة ياساكةى خؤماندا بيهَينَين، ةئةو خاَلةش هةية كة ت

شـةرح و قةواعيـدة، ثَيشـم وايـة ئَيمـة هـةموومان قسـةمان هةيـة ئةطـةر حةزكـةن قسـةى             لةبةر ئةوة ئـةو 
لَيبكةن، من ثَيشم وا نية، نة ئةو المة تةعرييتةكةي واية و نة ئـةو ئيعرابـةش، بـةس ئَيسـتا وةخـس ئـةوة       

ن، مـن  نية، ثاشان من تَيبينيم لةسةر ئةو ئةجيالة هةية، كة باس لـة تـةئمني ئيحتياجـاتي ئـةجيال ئةكـةي     
ثَيم وا نية بةس مةبةست ئةجيالي حـالي نيـة، ضـونكة كـة بـاس لـة ئـةجيال ئةكـةين، زؤرتـر مةبةسـتمان           

بريتية لةو  ،نةوةكاني داهاتووة، ئةركي سةرشاني ئَيمةية لة ثاراستين ذينطة، ضونكة ذينطة ثشت دةبةسرتَي
ةية، كة بوويتـة سةرضـاوةى سـةرةكي    رةطةزانةى كة لةناو خاكدا هةية، و لةو كانزايانةش كة لةناو خاكدا ه

ذياني خةَلك، جا جاري وا هةية، ئاو سةرضـاوةى ذيانـة، ئيقتيصاديشـة و جـاري وا هةيـة كانزاكـان نـةوت و        
 :كانزاي ترة لة خاك دةرئةهَينرَيت، ئةبَي ئَيمة بزانني كة ثاراستين ئةو رةطةز و كانزايانة لة ثَيناو

ندة، ضونكة دةبَي ئةوة بزانني ئـةو كانزايـةى هةمانـة لـة كوردسـتان      دابني كردني ذياني نةوةكاني ئاي: يةك
ي ئةو ضةند ساَلةية، هةمووي دةربَي، بةَلكو بري لةوة بكةينةوة نةوةكاني داهاتوو همووي ةنةومتان هةية، ه

بة شَيوةيةكي دياريكرا دةربَي، برييـش لـةوة بكةينـةوة كـة ئـةوة مـايف نـةوةكاني         ،بة شَيوةيةكي تةندروست
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بـؤ منوونـة، ئةطـةر شـوَينَيك      ر بةكارهَينانَيكي خراث لـة ذينطـة  ايندةشي تَيداية ئةو وآلتة، لةبةر ئةوة هةئ
ةت، لةبةر ئـةوةى تـةنها لـةو ناوضـةية ئـاوي ذَيـر       وى بَيت، لةو شوَينة نةوت دةرنايسةرضاوةى ئاوى ذَير زة

ئـةو ناوضـةية، يـان بـةكارهَيناني زةوي     زةوميان هةية، دةرهَيناني نةوتيش يةعين تَيكداني ئاوي ذَير زةوى 
بكرَي، ئةو يةك، دوو ساَلة بةرهةمي باشـي ئـةبَي، بـةآلم لـة     وةكشتوكاَلي، ئةطةر بَيت و سةمادي كيمياوي ثَي

ساَلةكاني داهاتوودا خاكةكة ئةكوذَيت و بةرهةمي نابَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة رَيطرين لة موبيدات و لة سةماد 
رةري هةية بؤ ئايندة، ئَيستا بؤ ئةم ساَل سوودي هةية، بةآلم بـؤ سـاَلةكاني ئاينـدة    و هةموو ئةو شتانةى زة

زةرةري هةية، بؤية باس لةوة ئةكةين هةم ئيحتياجاتي نةوةكاني داهاتوو دابني بكةين و لة ئَيستاوة و هةم 
ثـَيم وا نيـة    كارَيكيش بكةين لـة بـةكار هَينـاني ذينطـةي خؤمـان، حـةقي نـةوةكاني داهـاتوو نةفـةوتَي، مـن          

 .شتَيكي نا تةندروسس تَيدا بَيت ياساكة، ئيرت راي جةنابتانة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك فرسةت تؤ شةرحةت هةية لةسةر ئةجيالةكة
 :فرست امحد عبداهللبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ةكـي باسـي ذينطـةش ئةكـةن، باسـي      بِرطة سَي بِرطةيةكي دةستوورية بةراسس لة زؤربةى دةساتري هـاتووة، و 
بـاش كردنـي    ةن، تـؤ نابَيـت لَيكـي جيـاواز بكـةي،     ئةجيالي ئَيستا ئةكةن و باسي ئةجيالي موستةقبةلي ئةكـ 

م اذينطة هةر لةبةر خاتري ئةجيالي ئَيستا نيـة، لةبـةر خـاتري ئـةجيالي موستةقبةليشـة، لةبـةر ئـةوة مـاد        
اي لَيبكةين جيـاوازي بكـةين و مةبةسـتيان ضـية؟ ئـةجيال      وشةى ئةجيال دوو جار هاتووة،مةفروزة ئَيمة و

موتلةق هاتووة، هةر كامـة ئـةجيال، لَيـرةش لـة دواييةكـة هـاتووة، االجيـال املقبلـة، بـةرةئي مـن هـةكا واي            
، باشـرت ئـةبَيت و صـياغةى قانونيشـي رَيـك و ثـَيكرت       (تامني احتياجات االجيـال احلاليـة و املقبلـة   )لَيبكةين، 
 .سوثاس  ئةبَي و، زؤر

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .فةرموو جةنابي وةزير

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
ئةوةى كاك فرسةت وتي تةواو و دروستة، بةس كة ئةَلَيني ئةجيال بة موتلةقي ،حـالي و موقبيـل ثَيويسـت    

يـةعين هـةمووي ئةطرَيتـةوة،     ئةوها باشرتة، كة ئةَلَيني ئـةجيال  وةيةةويغوناكات بةراسس، ئةوة لة رووي ل
يةعين ئةو شةرحةي ناوَي، بةس ئةوة دوو شس لَيـك جيـان، يـةكَيكيان تـةئمينني موتةتةلـةباتي ئةجيالـة،       

 .يةكَيكيان موحافةزةى حقوقي ئةجيالة، يةعين ئةوة دوو شس لَيك جياية
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .فةرموو كاك خليل
 :ليل ابراهيم حممدخبةِرَيز 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنِرَيز بة
، (احلالية دون املساس حبقوق االجيـال املقبلـة  ) وا بزامن مةسةلةكة وةكو وتت دةستوورية، با ئيزافةى يةكةم،

، يةعين (املقبلة)و باسي ئةوةى تريش دةكرَي ( اجيال احلالية)يةعين هةردووكيان جياوازيش دةبَيت، باسي 
تيدا مبَييَن تا ئَيمة زةرةر بة ئةوانى تـريش نةطـةينني،   ( دون املساس)يمة ، ئةو كةل(احلالية و املقبلة)نةَلَين 

مةسةلةني مةواريدي مياهي جةوفية ئَيستا هةمووي سةرف بكةين، ئةوة حةقي ئَيمة نية، الزمـة سياسـةت   
 .وا بَي بؤ ئةجيالي تريش، نةوت دةبَي حةقي خةَلكي تريش بَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
، ئـةو ئةجيالـةى دووةم بسـِرينةوة،لَيذنةى قـانوني ئةطـةر      (دون املساس حبقوقهـا املقبلـة  : )َلَينيباشة ناكرَي ب

لكل انسان احل  يف الديش يف بيئة امنة و سليمة و من واج  اجلمي  الدمل على محاياة  )واي لَيبكةين باشة؟ 
 (.البيئة و سالمتها، دون املساس حبقوق ا اجيال املقبلة

 :وةزيري ذينطة/امني دارا حممدبةِرَيز 
 . سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

كار دةكةين لة ثَيناو ثاراستين : ، ئةساسي ئيشةكةمانة، ئَيمة ئةَلَيني(تامني احتياجات) وةزير، ئةو كةليمةى
ذينطة و دابني كردنـي ثَيداويسـتيةكان، ضـونكة ثَيداويسـتية سـةرةكيةكاني ذيـان هـةمووى لـةناو ذينطةيـة،          

تـامني  )داويسـتيانة دابـني ئةكـةين، ئةجيالةكـة ضـي لـَي ئةكـةن موشـكيلةمان نيـة، بـةس           بةآلم كـة ئـةو ثيَ  
 (.من دون املساس حبقوق االجيال املقبلة)مبَييَن، ( احتياجات

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ــةيارةش        ــة، ت ــةرطيش ئيحتياجات ــة، جــل و ب ــة، ســةيارةش ئيحتياجات ــة ني ــةنها بيئ كــاك دارا ئيحتياجــات ت

 ، محاية البيئة و سالمتها، و تامني حقوق االجيال املقبلة، ئيحتياجاتة
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

من قسةكةم يةك خاَلة ئةويش ئةوةية، ئينسان ئةتوانَي لة بيئة تـةئميين هةنـدَي ئيحتيـاجي خـؤي بكـات،      
ة سةرةكيةكانن كة مـرؤظ لـة ذينطـة وةريئـةطرَي، كانزاكـان      كة بةالي زاناياني ذينطةوة ئةوة  هةرة ثَيويستي

عة حةياتيةكةى كة هةية، يةعين لـة دار  ئاو يان هةوا يان خاك يان تةنةو بَي لة ناو خاك دةريئةهَييَن، يان
و درختَيكةوة بيطرة تا ثَيداويستيةكاني تر، هةتا ئـةو شيشـةى كـة خـانووي لـَي دروسـت ئـةكرَي لـة ذينطـة          

هةتا بلؤكةكةش لة ذينطة وةرئةطريَيت، ئَيمة ئةَلَيني رَيطة بدرَي كة ذينطة بةكار بَيت لة ثَيناو وةردةطريَيت 
دون )دابينكردني ثَيداويسس نةوةكان، تةئميين ئيحتياجات، بةآلم كة ئةو ثَيداويستيانة رَيطـاي ثـَي ئـةدرَي،   

 (.املساس حبقوق االجيال املقبلة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز  
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 ،(نسان احل  يف الديش يف بيئة امنة و سليمةو من واج  اجلمي  الدمل علاى محاياة البيئاة و ساالمتها    لكل ا)
دون املســاس حبقــوق : )تــةواو مةعروفــة حيمايــةى بيئــة بــؤ دوا رؤذيشــة ، خــؤ مةصــنةعَيك دانــانَيي بَلَيــي  

َلَيي ئـةو مةصـنةعةى   ، كة تةئميين سةالمةتي بيئةت كرد ئةو بيئةية دةوامة، خؤ مةصنةع نية ب(االخرين
دةكةمةوة مةسي حقوقي ئةجيالي موقبيلة بكةم، راستة، بةآلم تؤ لَيرة بة عةكسةوةية، ئةوة بؤ ئَيستاشة و 

 بؤ دوا رؤذيشة، هةموو ئةو جوملةى دواتر زيادة، ئةطةر ئةو شةتبةى بكةين تا بيخةمة دةنطةوة،   
 ،(واج  اجلمي  الدمل علاى محاياة البيئاة و ساالمتها    لكل انسان احل  يف الديش يف بيئة امنة و سليمةو من )

تةواو، موافيقن جةنابي وةزير؟ هةردوو لَيذنة؟ دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو خوَيندنةوةى دواييـة بـؤ   
 .ماددةكة دةسس بَلند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينة قبوَل كرا، فةرموو بؤ ماددةى تر

 : امساعيلحممد صاحلبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

مةســةلةى ثاراســتين ذينطــة و ضــاككردني لــة ثرؤســةى ثــالن دانــان لةســةر ئاســس ثــرؤذة و : مــاددةى ضــوار
 .ثرؤطرام و ثالنةكاني طةشةسةندني كةرتة هةمة جؤرةكاني هةرَيمدا لةبةر ضاو دةطريَيت

 
 
 
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .نسةرؤكي ئةجنومةبةِرَيز 

تراعى اعتبارات محاية و حتسني البيئة يف عملية التتطي  على مساتوى املاااري  و الاربامج و    : املادة الرابدة
 .اخلط  التنموية للقطاعات املتتلفة يف ا اقليم

 .لَيذنةى هاوبةش هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نية، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .شوكرية.فةرموو د
 :شكرية رسول ابراهيم.دبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

بةراسس من ئةو بةشي دووةمة، ئةو ماددانةم هةمووي بة وردي خوَيندوةتةوة كة بريتية لة دة مـاددة، بـة   
خاَل بواية، ئةو دة خاَلةش كورتبكراباتةوة، نةك بكراية ماددةيةك، ضـونكة بةراسـس    10رةئي من ئةبواية 

و هةميشـة وةكـو ثسـثؤريم، مامةَلـة لةطـةَل تَيكسـتدا دةكـةم، مامةَلـة لةطـةَل فيكـرةدا ئةكـةم،             من دائيمـةن 
مامةَلة لةطةَل دارشتندا ئةكةم، ئةمانةى كة لَيرةدا دانراوة هةمووي ضةند خاَلَيكة، ئةتوانني لـة سـَي خاَلـدا    

نطة و ضـاككردني لـة ثرؤسـةى    رَيكي خبةين، ئةو ماددةى دووةم كة كراوة بة ماددةي مةسةلةى ثاراستين ذي
ثالندانانـدا، ئةوانــةى تــر هــةمووي زيـادة، لــة ثرؤســةى ثالنــداناني هـةرَيم، ثَيويســتة لةبــةر ضــاو بطريَيــت،    
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ضونكة كة تؤ ثالنت دانا ماناي واية كة تؤ بةرنامةت دانـاوة، مانـاي ئةوةيـة ثـرؤذةت هةيـة، مانـاي ئةوةيـة        
ة جَيبةجَي بكةى لة رَيطةى تةوعيةوة و لة رَيطةى هةموو سيستةمَيكت هةية كة ضؤن بتواني ئةو سيستةم

ئةو ئةركانةى كة وةزارةتةكة طرتوويتة دةست خؤي، ئةواني تريش كة دَيت، باوةِرم ثـَي بكـة لـة مةسـةلةى     
 10تةوعية زياتر و هةندَي لة وةزارةتة مةعنيةكان هيضي تر ناطرَيتةوة، جا بؤيـة مـن ثـَيم بـاش بـوو لـة       

خاَلةش كورت بكرابـاوة بـة سـَي خـاَل يـان ضـوار خـاَل ئـةوةتا الي خـؤم نووسـيومة و، زؤر            10خاَلدا و ئةو 
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفىجعيتر بةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

دســتاندا، ئايــا مــن ثرســيارَيكم لــة جــةنابي وةزيــر هةيــة، ئــةو شــةريكات و كؤمثانيانانــةى كــة هــةن لــة كور 
 .ئةوانةى غةيرة كوردين ئيلتيزام دةكةن بةو ياساية؟ بة ثاراستين ذينطة؟ زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 جةنابي وةزير وةآلمت هةية؟

 
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ياساية، يةكَيك لة هؤكارةكـاني ئـةوة بـوو تـا بتـوانني      استيدا ئَيمة كة ثةلةمان دةكرد لة دةرضووني ئةو ِرلة

ــا          ــة كؤمثاني ــرة، بةشــَيكيان ل ــةن لَي ــيش دةك ــة ئ ــةو شــةريكاتانةى ك ــة ئ ــةين، ئَيم ــزام بك ــةس ئيل هــةموو ك
ئةجنةبيةكان خؤيان داوا ئةكةن، يةعين ثَيش ئةوةى دةست بـةكار بـن داواي ياسـاي ذينطـةمان لـَي ئةكـةن،       

ئةكـةن، لةوانـة ثـرؤذةى هايـدرؤثاوةري دَيرةلـووك، كـة ئةَلمانيـةكان ئةيكـةن،          داواي موافةقاتي بيئيمان لَي
يةعين ثَيش ئةوةى دةست بةكار بن، داوايان كـرد راي ذينطـة ضـية تـا هةَلسـةنطاندني ذينطـةى بـؤ بكرَيـت،         
هةندَيك لـةو ثرؤذانـةى كـة ثَيشـرت دةسـت ثـَي كـراون، ثـَيش دةسـت بـةكاربووني وةزارةتـي ذينطـة، بـة بـَي               

ةزامةندي ذينطة كارةكانيان ئةكةن، هةندَي لةو ثرؤذانةش كـة ئَيسـتا ئَيمـة بـة كَيشـةين لةطـةَليان، لةبـةر        ر
 .نةبووني ياساكة، نةمانتوانيوة لةطةَليان يةكالبكةينةوة، ضونكة تا ئَيستا ياساكة دةرنةضووة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
سةلةن دةكـرا ببَيتـة يـةك مـاددة و ضـةند خاَلَيـك، بـةآلم        ئَيمة ماددةى ثَيشرت دةنطمان بؤ دا، ئةطةر ضي مة

زةرةريشي نية تةئكيـد بكرَيتـةوة، لةبـةر ئـةوةى هـةر يةكـة و مةسـئولياتي جيـاوازة و ئـةو ماددةيـة وةكـو            
 .خوَينرا جارَيكي تر كاك خةليل بيخوَينوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدان

 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
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 .نسةرؤكي ئةجنومةبةِرَيز 
تراعى اعتبارات محاية و حتسني البيئة يف عملية التتطي  على مساتوى املاااري  و الاربامج و    : املادة الرابدة

 .اخلط  التنموية للقطاعات املتتلفة يف ا اقليم
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .شوكرية دةكات با بيتةرمووَى.كاك فرسةتيش موالحةزةيةكي هةية كة ثشتطريي لة د
 :ست امحد عبداهللفربةِرَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز  
شوكريةم، تةئسريش لة مةوزوع ناكات، ضونكة راستة دةنطمـان لةسـةر مـاددة سـَييةم     .منيش لةطةَل رةئي د

دا، بةس خؤ موناقةشة لةسـةر مـةزمووني ماددةكـة ناكـةين، مـةوزوع مـةوزوعي ماددةكانـة بكةينـة فـةرع،          
املبـادئ االساسـية و   ) ة فـروع، ضـونكة هـةموو لـة ذَيـر يـةك عينـوانن،       يةك ماددة بَيـت ئـيرت هـةمووي ببَيتـ    

 .، هةمووي يةك عينوانة،  مةفروزة يةك ماددة بَيت، زؤر سوثاس(االحكام العامة
 :خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .هيض مانيع نية ئةوة بكرَيت، شتَيكي تةنزميي ئةبَيت
 
 :ومةنسةرؤكي ئةجنبةِرَيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريشَيروان ناصح حيدبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

خؤي ئةوةي كاك فرسةت و بةرَيزان ئيسارةيان كرد تةواوة، بةآلم ضؤن رةبس ئةكـةى لـة بـةيين مـةباديئي     
 ئةساسي و ئةحكام عامة لةطةَل ماددةكة؟ ضؤن رةبس ئةكةى؟ بة ض صيغةيةك؟

 :ةجنومةنسةرؤكي ئبةِرَيز 
ــةر، فةصــلي دووةم   ــةعين ئةط ــرَي(: املبااادئ ا اساسااية و ا ااكااا  الدامااة   : )ي اوآل، ثانيااأ تااا  : 3املااادة  بنووس

 .ئاخريةكةي با بِروات، فةرموو كاكة
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةِرَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ة تـةواو بـووة، لـة مةجليسـي شـوراي دةولـة       سةرةتا ئـةم ياسـاية ئَيمـة لـة قـانوني بيئـةى عرياقـيش كـة تـاز         
ضوويتة ثةرلةمان، ئةو ماددانة هةمووي بة جيـا هـاتووة لةبـةر ئةهةميـةتي بابةتـةكان و رةبتيشـيان نيـة،        
ئَيمة لة خاَلَيكدا بامسـان لـة تـةعاون كـردووة، لةطـةَل وةزارةتـي حكومـةت، لةطـةَل وةزارةتـي تةندروسـس و           

لةطةَل وةزارةتي بيئةي عَيراقي باس دةكةين، لة بوارَيكي تر يـةعين لةبـةر   دةوري تةندروسس، لة بوارَيكدا 
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طرنطي ماددةكة ئةو بابةتةكان وا باشرتة وةكو خؤي مبَينَيتةوةو بـة ماددةيـةكي موسـتةقيل بَيـت ناتوانيـت      
 .رةبس بكةيت، ضونكة ناوةِرؤكي ماددةكان لة يةكرتي جيان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وست دةبَيت، لةبةر ئةوةي دةنطماندا بؤ ماددةي سَي بةِراسس، لة رووي قانونيةوة هني نةبَينت ئيشكالَيك در

دةخةمة دةنطدانةوة، واي لَي دَينت تةوحيدي بكةين بؤ يةك ماددة، ئةطةر مـوافيقن دةخيةمـة دةنطدانـةوة،    
 .هةر مةباديئ ئةساسي دةيكةينة يةك ماددة، كاك خةليل فةرموو

 :اهيم حممدبةِرَيز خليل ابر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةيةكي شةكلي و تةنزمييية، وا ناتوانني لة طرنطيةكةش نايةتة خوارَي، عينوانةكة وازيح و ئاشكراية 
ئةوةش مةباديئة، مـاددةي سـَي يـةك، دوو، سـَي نـازامن      ( يهدف القانون لتحقيق)ضؤن لة ماددةي دوو دةَلَيت 
 .هيض ئيشكال دروست ببَيت

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

بـِرواتن  ( ثانيا وثالثاا ورابداا  )باشة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي موافيقة فةسَلةكة هةمووي ببَيتة يةك ماددةو 
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط   

ثانياا وثالثاا   )ئةوةلةن موناقةشةي بؤ كراو دةنطيشي بـؤ درا، ئَيسـتا   وةرطريا، كةواتة ئةوة دةبَيتة ماددةيةك 
 .هةمووي خبوَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة ناو موناقةشة( ورابدا

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اعتباارات محاياة    تراعاى / ثانياا تةصـويس لةسـةر كـرا، مـاددةي ضـوارةم دةبَيتـة دووةم،       ( اواًل: )الثالثة املادة

وحتسني البيئة يف عملية التتطي  على مستوى املااري  والاربامج واخلطا  التنموياة للقطاعاات املتتلفاة يف      
 .ا اقليم

على املؤسسات الرتبوياة وا اكادميياة يف ا اقلايم الداماة واخلاصاة ان تادخل يف مناهجهاا بارامج تربوياة          / ثالثًا
 .بيئية بتنسي  م  الوزارة

ى املنظمات النسوية املؤسسات الدامة واخلاصة الداملة يف ميادين الرتبية والتدليم والتدري  وا احباث عل/ رابدًا
 .وا اعال  الثقاية وا اوقاف و  ها ان تسدى  اشاعة ثقاية الوعي البيئي يف ا اقليم

الطبيديااة علاى مجيا  اجلهاات ا ادارياة كال اساا  اختصاصاها الدمال علاى ترشايد اساتتدا  املاوارد            / خامسااً 
 .للتنمية املستدامة

التقيا والسيطرة النوعية ان تأخذ بنظر ا اعتبار مبادئ الصاحة البيئياة    ةساملؤسسات الصحية واجه/ سادسًا
 .لربامج عملها

 .للوزارة التداون والتنسي  م  اجلهات الدولية    احلكومية يف لال محاية وحتسني البيئة/ سابدًا
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 .اون والتنسي  م  وزارة البيئة الدراقية يف كل ما يتدل  با اتفاقيات الدوليةعلى الوزارة التد/ ثامنا 
 :امحد حممد بابان يؤاد..بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( النساوية  املنظماات  علاى )ئَيمة تةنها يةك تَيبينيمـان هةيـة لـة مـاددةي شـةش كـة بـووة بـة بِرطـةي ضـوار           

 .، لة بِرطةكاني تردا هيض تَيبينيمان نيية، زؤر سوثاس(دنيامل اجملتم  منظمات على)بكرَيت بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة تةنيا راثؤرتي ليذنةي هاوبةش لة جيـاتي مونـةزةماتي نةسـةوي بكرَيتـة مونـةزةماتي موجتةمـةي       
 .مةدةني زؤر راستيشة، كَي قسةي هةية؟ ناوتان دةنووسم، نازناز خان فةرموو

 :حممد عبدالقادر بةِرَيز نازناز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـاددةي شــةش، يــان بِرطــةي شــةش منــيش لةطــةَل ئــةوةدام كــة هــةموو رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني  
بطرَيتة خؤي، نةك تةنها ئافرةتان، ماددةي حةوت بة شتَيكي زياد دةزامن، ضونكة راستةوخؤ ثةيوةنـدي بـة   

ةتة، مـاددةي هةشـت تةحصـيل حاصـلة، ئةسـَلةن كـؤنرتؤلي جـؤري بـؤ         بيئةوة نيية، بةَلكو سياسةتي حكوم
خؤِراك، بؤ دةرمان، يان دةزطا تةندروستيةكان يةك لة هةدةفةكانيان ثاراستين تةندروسـس، يـاخود هـةدةيف    
رةئيســيانة، بؤيــة لَيــرة بــة شــتَيكي زيــادي دةزامن، بِرطــةي نــؤ و دة ببَيتــة يــةك مــاددة، وةزارةت ثَيويســتة   

ي لةطةَل وةزارةتي ذينطةي عَيراقي و اليةنة نَيودةوَلةتيـةكان و حكوميـةكان لـة مةيـدان ثَيكـةوة      هةماهةنط
 .ضاك كردني لة ذينطةدا بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةضاوي ئةوة بكةن، ئَيمة دةنطماندا ماددةكان نةمان، يةكةم، دووةم، سَييةم قسة دةكةن، بؤ ئةوةي هينمـان  
 .ت، كاك ديلمان فةرموويةك بَي

 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الداماة  املؤسساات )، لـة بِرطـةي ضـوارةميش هـاتووة     (علاى مؤسساات الرتبياة والتدلايم    )لة بِرطةي سَي هاتووة 

لغا ببَيت، ضوارةكة ئيزافةكي بة تةسةوري من ئةطةر بِرطةي سَييةكة ئي( والتدليم الرتبية ميدان يف واخلاصة
ئـةو بِرطةيــة كــةمرت  ( ماان خااالل بارامج اخلاصااة البيئااة )بضـووك لــة رَيطــةي ثرؤطرامـي تايبــةت بــة ذينطـة    
 .دةبَيتةوة، ماناي ئةوي ديكة شاملرتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاكة ئةبو بةكر فةرموو
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
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واملؤسساات  ( )علاى املنظماات النساوية و املؤسساات الداماة     )تةنها لة ماددةي شةش كة دةبَيتة بِرطةي ضوارةم 
 .ية ضونكة لةطةَل ئةو يةك نيية(الدامة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةعدةدين فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وا اعاال   )دوايـَي لـة ثاشـان    ( على املنظمات واملؤسسات الداماة واخلاصاة  )عةيين كة دةكاتة ضوارةم يةعين  لة

ئةوانة هةر موئةسةساتن ض عام، ض خاص، يـان دةبَيـت بـة نوقتةيـةكي سـةربةخؤ بَيـت،       ( والثقاية وا اوقاف
نةطؤترَيت دةرج نـةكرَيت لـة زميـين     ، يانيش ئةوةية كة(وا اعال  والثقاية ا اوقاف وزارةعلى )يةعين بَلَيت 

 بنظاار تأخااذان  والساايطرة التقاايا اجهااسةو الصااحية املؤسسااات علااى)موئةسةســاتةكان، دوايــَي لــة شةشــةم 
 بنظار  اخاذ )ضـونكة لةوانةيـة   ( ا اعتبار بنظر تأخذان )ئةوة عيبارةتَيكي تري بؤ دابنرَيت، نةك ( ا اعتبار
 .بَيت باشرتة، لةطةَل رَيزمدا (على)لةوانةية نايكات، يةعين ( ا اعتبار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةم خاَلة زؤر شس لةسةرة، لةطةَل كاك مةال سةعدةدين هاوِرام لة البردني ئيعالم و سةقافةو ئةوقاف 

زارةتةكان ثةيوةست بكات، ئـةوة دةبَيـت وةكـو وةزارةت ناويـان بَينَيـت،      لةوَي، ئةطةر مةبةسس لةوة بَيت وة
ضـونكة  ( البيئاة  محاياة  منظماات )نةك بة موئةسةساتي عامةو خاصة، هةروةها دةبَيت ئيزافةي بؤ بكرَيت 

ئةوة ئَيستا خؤشيان كاريانة، ئَيستا كوردسـتاني سـةوز بةشـَيك لـةو كارانـةي كـة دةيكـات وشـيار كردنـةوةي          
ية، ئةي بؤ لةم ياساية ناويان نةهاتووة، كة ئةوان ئةوةندة دةورَيكي فةعاليان هةيـة، دةبَيـت ئيزافـة    ذينطةي

 .بكرَين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر شـتَيك هاتـة نـاو ثةرلـةمان، يةكسـةر بيخةنـة نـاو         بةنيسبةت خاَلي سـَييةمةوة مـن لةطـةَل ئـةوة نـيم      

ثرؤطرامــي كوليــةوة، يــاخود ثــةروةردة، لــة اليةكــةوة مــايف مــرؤظ خبرَيتــة بةرنامــةوة، ئةنيتالــة، ذينطةيــة،     
تةدخينة، ئةمةش هاتووة دةَلَيت خبرَيتة ناويةوة، بةِراسس من ئةم هةموو شـتانة ئـةركَيكي زيـاتر قورسـرت     

ؤيةكانةوة، بـةاَلم وةكـو وشـيارييةكي كؤمةاَليـةتي ئَيمـة دةتـوانني ثَيـي لـَي دابطـرين،          دةكات بةنيسبةت زانك
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مةسةلةن لةناو تةكسيةكدا دةتوانَيت يةكَيك دَيت شـتَيك دةخـوات و دةخياتـة دةرةوة، ئةطـةر مـن تاكـةكاني       
 .كؤمةَل و لة خَيزانةوة دةستم ثَي كرد، بةِراسس ئةوة ذينطة دةثارَيزم، ئةمة خاَلَيك

خاَلَيكي تريشم هةية ماددةي ثَينج و شةش و هةشت هةمووي ثَيكةوة رَيك خبرَيت بةجواني دابِرَيذرَيتةوة، 
مــن دةتــوامن دوايــي بتانــدةمَي باســي كؤمةَلطــةي موجتةمــةعي مــةدةني كــراوة، كؤمةَلطــةي موجتةمــةعي     

تان، ثَيويستة بطوترَيت هةموو مةدةني ئةمة حوكمي تيا نيية، كة لَيرةدا دةَلَيت هةموو رَيكخراوةكاني ئافرة
ــةلةي         ــات مةس ــت، ثَيويســت ناك ــاي بَي ــتة تي ــةوا ثَيويس ــةكان، ك ــةَل ناحكومي ــومي و لةط ــاني حك رَيكخراوةك
ئافرةتانيشدا بَيت، ضونكة ئَيمة كؤمةَلَيك رَيكخـراوي الوامنـان هةيـة، ثَيويسـتة ئةوانـةش ئاطـادارو تةوعيـة        

 .بكرَينةوة، ئةمة لة اليةك
لَيـرة  ( مـع اجلهـات الدوليـة غـري احلكوميـة     )ة كـة دةَلَيـت   (واو)ة عةرةبيةكة فةرقي هةية، ئةو خاَلي نؤيةم ل

واوَيك دانراوة نووسراوة لةطةَل اليةني نَيودةوَلةتي و ناحكوميةكان، ئةمـة لَيـرةدا تةرمجةكـة وا نـةهاتووة،     
 .ئةو واوة لَيرةدا زيادة لة كورديةكةدا
ازناز خان دام، خاَلي نؤيةم و دةيةم يةك خبرَين، بةو شَيوةية دابِرَيذرَيت خاَلَيكي تريشم هةية، من لةطةَل ن

 .كة نازناز خان طوتي لة الي خؤشم نووسيمة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعيتر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م لة جةنابي وةزير، هةرضةندة ناوةكة هاتووة، بةس تؤزَيك وازيح من ثَيشنيارَيكم هةيةو ثرسيارَيك دةكة 

نيية، ثاش ثةروةردة ئةكادميي طشس ئةطةر قوتاخبانةي تيا بكرَيت ضـاكة، ضـونكة قوتابيـةكي زؤرمـان لـةو      
 .شوَينانةدا هةية، ئةمة يةك

ةرةوةي هـةرَيم، مةقصـةد   ئَيمة باسي هةرَيم دةكةين، ئايا ئَيمة دةتـوانني ئـةم ياسـاية لةناوضـةكاني د    / دوو
مةنتيقةي خانةقني و ئةم شوَينانة بةكار بَينني، كة ياسا جَي بةجَي دةكـةين، نـةك هـةر هـةرَيم بـة تـةنها       

 .مةقصةدم ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمة، ضي دةكرَيت بؤ ئةوانة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم فةرموو
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة قةناعةتي خؤم بِرطةي سـَييةم مـاددةي ثَينجـي ثَيشـوو بـوو لةطـةَل بِرطـةي ضـوارةم كـة مـاددةي شةشـي            
ثَيشوو بوو ثَيش دةنطدان، زؤر هاوشَيوةي يةكن بكرَينة يةك ماددة، بكرَيتة يةك بِرطة ئةويش بةم شَيوةية 
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ميي طشس و هةموو رَيكخراوةكاني مةدةني و دةزطاكاني طشس ثَيويستة هةموو دةزطاكاني ثةروةردةو ئةكاد)
و تايبةتي ئةوانةي لة مةيدانةكاني ثةروةردةو فَيركردن و راهَينان و توَيذينةوةو راطةياندن و رؤشنبريي و 
ــدةن و بةرنامــةي         ــدا ب ــة هةرَيم ــة ل ــةن هــةوَلي رؤشــنبريي و وشــياري ذينط ــار دةك ــة ك ــةوقاف و هــي ديك ئ

 .، زؤر سوثاس(ة ثرؤطرامةكانيانةوةثةروةردةيي خبةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
علاى منظماات اجملتما  املادني واملؤسساات الدامااة      )منـيش بِرطـةي ضـوار ثـَيم باشـة بـةم شـَيوةيةي لـَي بَيـت          

تسدى  اشااعة الثقاياة والاوعي البيئاي يف     ) باقي ئةوانةي تري لَي البربَيت (مليادينواخلاصة الداملة يف مجي  ا
 .، ضونكة بة رةئي من زيادن، سوثاس(ا اقليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من باسيان كرد، منيش تةئيدي ئةوة دةكـةم كـة بِرطةيـةكي     ديارة بةشَيك لة رةئيةكاني من برادةرامن ثَيش

تايبةتي ئيشارةت بة راطةياندن و وةزارةتي رؤشنبريي بدات لـةو ماددةيـة، لةبـةر ئـةوةي ئـةركَيكي يـةكجار       
زؤر طرنط بؤ ذينطة ثـارَيزي دةكةوَيتـة سـةر راطةيانـدن و وةزارةتـي رؤشـنبريي، هـةروةها بِرطـةي شةشـةم          

ــارةت   ــؤزان خــان ئيش ــر        س ــةين، دوات ــارَيزي بك ــة ث ــاني ذينط ــة رَيكخراوةك ــاس ل ــةرةتا ب ــتة س ــدا، ثَيويس ي ثَي
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مـةدةني، كـة ثَيمـوا بـوو ئةوسـا طـةجنان و الوان و بوارةكـاني تـريش ئافرةتـانيش          

ر ئـةوةي  دةطرَيتةوة، لة هةمان كاتيشدا ثَيشنيارَيكم هةية، ئَيمة ثشـت بـة دةقـة كورديةكـة ببةسـتني، لةبـة      
سَي، ضوار منوونة لةو ماددةيةو لـة بِرطةكانـدا هةيـة، بؤيـة كورديةكـةي دروسـترتة، بـؤ منوونـة لـة بِرطـةي           
ثَينجةم، ئةطةر موقارةنةيةك لةنَيوان كوردي و عةرةبيةكة بكرَيت، دةردةكةوَيت كة كورديةكة زؤر شاملرتو 

 .جوانرت هاتووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ةمةوَيت بزامن بؤضي شاملرتة؟من د
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة عةرةبيةكـةدا بـاس لـة موئةسةسـاتي تةربـةوي و ئـةكادميي ئيقلـيم دةكـات، واتـا ثـرت دةِروات بـؤ عامـةو             
كــةدا هــاتووة ، بــةاَلم لــة كوردية(علااى املؤسسااات الرتبويااة وا اكادمييااة يف ا اقلاايم الدامااة واخلاصااة  )خاصــة، 

، واتـا طشـس و تايبةتيةكـة    (ثَيويستة هةموو دةزطاكاني ثةروةردةي ئةكادميي طشس و تايبةتي لة هةرَيمـدا )
 .ثَيش ئيقليمةكة هاتووة، مانايةكةي جوانرتة لةوَيدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو وةزير جةنابي
 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
ئةم خااَلنةي كة هـاتووة هـةر يةكـةيان طرنطـي خـؤي هةيـة، هـةر يةكـةيان لـة بـوارَيكي جيـا ئَيمـة بامسـان              
كردووة لةبةر طرنطي ذينطة، لةبةر ئةوة ئةم بوارة نوَيية لـة هـةرَيمي كوردسـتان لـة دامودةزطاكـاني ئَيمـة،       

ئاماذةي ثَي بكةين، بؤ منوونة ئةطـةر بـاس بكـةين     ئَيمة بة ثَيويستمان زانيوة هةر يةكةيان لة خاَلَيكي جيا
با بَلَيني ماددةي ثَينجةم كة ئَيستا بؤتة سَييةم لةبةر طرنطي ثةروةردة، ئَيمة ثَيمان وا نيية ئةطـةر هـةموو   
كةس لة ماَلةوة ثةروةردة بكرَيت، ثـةروةردةمان بـؤ ضـية؟ يـةعين ثـةروةردة مانايـةكي زؤر شـاملة، ئةطـةر         

ثةروةردة طرنطي ثَي نةدرَيت، ضونكة خؤشتان دةزانن ذينطة بةرناجمي تةربـةوي و جؤرَيـك    بَيتو ذينطة لة
دةرسةكاني ثةروةردة خؤشـي ذينطةيـة، يـةعين ئةطـةر باسـي كؤمـةَلطاي مـةدةني بكـةين ذينطةيـة بـاس لـة            

حةدين بةشي فيزياية، لة كيميا، احيا بكرَيت هةمووي ذينطةية، جطة لةوة لةسةر داواي ئَيمةو زانكؤي سةاَل
كؤليذي ذينطةي كردؤتةوة لة كؤليذي زانست، يةعين ئَيستا قسمَيكي تايبةتيشمان هةية، لةبةر ئةوة دةبَيت 
ئةو بوارة طرنطة، طرنطيةكي تايبةتي ثَي بدرَيت و لةناو تةربيةشـدا بـاس بكرَيـت، ضـونكة دروسـت كردنـي       

ة بة خاَلَيكي تايبةت بَيـت و شـتَيكي زيـاد نييـة،     نةوةيةكي نوَيي ذينطة ثارَيز لة تةربيةوة، بؤية ويستوومان
ــةزةماتي           ــَيني مون ــة دةَل ــة ك ــردووة، ئَيم ــةدةني ك ــةعي م ــةزةماتي موجتةم ــة مون ــة بامســان ل ــريش ك دوات
موجتةمةعي مةدةني، ئَيمةش لةطةَل ليذنةي هاوبةشني  بكرَيت بة موجتةمـةعي مـةدةني، رَيكخراوةكـاني    

 .كن لة رَيكخراوةكاني مةجتةمةعي مةدةنيذينطةشي تياية، ضونكة ئةوانيش بةشَي
ئةوان كاري خؤيان ذينطة ثارَيزيية، بةس ئَيمة ماناي وايـة بـةم ياسـاية رَيكخراوةكـاني تـريش ئيلـزام       / دوو

بكةين و كار بكةين لةسةر وشيار كردنـةوةي خـةَلك لـةبواري ذينطـة، هةنـدَيك بـوار بـا بَلـَيني لـة هاوكـاري           
هةندَيك اليةن، بؤية بة تايبةت ناومان بردوون، لة بواري تةربيةو تـةعليم و   وشياري ذينطة دةوريان هةية

تةدريب ئةحباس و سةقافةو راطةياندن، ضونكة ئةمانة زؤر دةور دةبـةن، بؤيـة ناومـان بـردن ئةوقافيشـمان      
ي زؤر بؤية باس كرد، ضونكة ئَيمة باسي تةربيةمان كرد، باسي ئيعالم و سةقافةمان كرد، ئةوقافيش بوارَيك

طرنطة، مامؤستاياني ئايين دةتوانن رؤلَيكي زؤر طرنط ببينن لة وشـيار كردنـةوةي خـةَلك، بةتايبـةتي ئـةو      
جيلةي كة لة قوتاخبانة ثَيي نةطةيشتووةو ثَيي ناطـات، دةتـوانني لـة رَيطـةي مزطةوتةكانـةوة خـةَلك وشـيار        

ئاماذةيةكي ثَي بـدةين بـؤ ئـةوةي هـةوَلي      بكةينةوة، كة ئةوة بؤ ئَيمة دةورَيكي زؤر طرنطي هةية، ويستمان



 554 

ئةوان لة ياسايةكة تةنيا طرنطي ثَيـدان نـةبَي، خـؤي ئةطـةر ال بربَيـت كَيشـةيةكي نييـة، بـةس بـة طـرنطرتو           
 .ثَيويسرتي دةزانني تا ئةمانة دةوريان ببَيت لة وشيار كردنةوةي خةَلك

، دوو شـس لَيـك جيـان بةِراسـس، خـاَلي نـؤ لـة        سةبارةت بة خاَلي نؤيـةم و دةيـةم كـة دةَلـَين تَيكـةَل بكـرَين      
كورديةكة بة هةَلة تةرجومة كراوة، باس لة تةنسيق دةكات لةطةَل جيهـاتي دةولـي غـةيري حكـومي، ئَيسـتا      
لة دنيا مونةزةماتي بيئي زؤر بةقوةتن، لةبةر ئةوة كَيشة ذينطيةكان طَلوبـاَل و جيهـانني، ئامادةييـان هةيـة     

ئة بدةن، ئةحزابي ذينطةيي هةية، حزبي سـةوز هةيـة، هـي ثـارتي هةيـة، ئةمانـة       يارمةتي موئةسةساتي بي
هةن، ئةوانة دةتوانن هاوكاري ئَيمة بكةن لة كوردستاندا بؤ ئةوةي بتوانني ثةيوةندييان ثَيوة بكةين، بةاَلم 

اس لـة  غةيري ئةمة، ئةوة باس لة جيهاتي غةيري حكومي دةكات كة بؤ ذينطة كـار دةكـةن، خـاَلي دةيـةم بـ     
تةعاون و تةنسيقَيك دةكات لةطةَل حكومةتي عَيراقي كـة ثةيوةنـدي بـة ئيتييتاقيـاتي دةولـي هةيـة، ئَيسـتا        
عَيراق بؤتة ئةندام لة زؤرَيك لة ئيتييتاقياتي دةولي دةربارةي ذينطـةوة كـراوة، ئةوانـة رَيككـةوتين ديؤتـؤو      

ة تـةغريي نـاخوات، هـةموو ئةمانـة كـة      رامسةرو ئؤزؤن و ئيتييتاقيـةي نةتـةوة يـةكطرتووةكان بةتايبـةت بـ     
عَيراق داخيل بووةو ئَيمةش وةكو هةرَيمي كوردستان دةبَيـت ئيلتيزامـي ثَيـوة بكـةين، ئـةوة بـاس لةوةيـة،        
يةعين دوو خاَلي جيان، بؤية جيامان كردؤتةوة، ئةمـة تَيبينيـةكاني مـن بـوو لةسـةر داواي ئـةو بةِرَيزانـة،        

 .زؤر سوثاس
 

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

زؤر سوثاس، بةِراسس بة كـورتي وةاَلمـي ثرسـيارةكاني ئَيـوةي دايـةوة، ئـةوةي راسـس بـَينت زؤر داِرَيـذراوة،          
هةندَيك تَيبيين ئةطةر ئةو ماددانةمان تةوحيد نةكرد بواية لة يةك ماددة، رةنط بوو بؤضوونَيك هةبواية 

بـةاَلم ئَيسـتاكة زؤر بـاش هـاتووةو ضاكيشـمان       كة هةندَيك ماددة لةطةَل ماددةكةي تر زيادي و كةمي هةية،
كردو دةنطماندا بؤ ئةوةي بيكةينة ماددةيةك، موالحةزةكاني جةنابي وةزيـر وةاَلمـي زؤر ثرسـياري ئَيـوةي     
دايةوة بة ديقةتيش، تةنيا ئـةو طؤِرانكارييـة لـة ضـوارةم كـة ليذنـةي هاوبـةش ئيقترياحـي كـردووة، ببَيتـة           

رَيكخراوةكــاني نةســةوي و موئةسةســاتي عامــةو خاصــة زؤر بــاش هــاتووة،    كؤمــةَلطاي مــةدةني لــة جيــاتي 
دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةي دواتر
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 دةروازةي دووةم

 رَيكخسنت و ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة
 بةشي يةكةم

 ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة لة هةرَيمدا
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 :ماددةي يازدة كة دةبَيتة ماددةي ضوار
هةرَيمـدا   بةثَيي ئةم ياساية ئةجنومةنَيك دادةمةزرَيت بةناوي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة لة

ثةيوةندي بة وةزارةتةوة دةبَيت، سةرؤكي ئةجنومةن، يان رَيثَيدراوي ئةو نوَينةرايةتي دةكـات و هـةر يـةك    
 :لةم ئةندامانة ثَيك دَيت

 .سةرؤك: وةزير/ يةكةم
 .جَيطري سةرؤك: جَيطري وةزير/ دووةم
 .ئةندام و بِرياردةر: ارةتدابةِرَيوةبةري طشس كاروباري هونةري و خؤثاراسنت لة تيشكاوي وةز/ سَييةم
 .ئةندام: بةِرَيوةبةرة طشتيةكان لة وةزارةتدا/ ضوارةم
نوَينةري وةزارةت و ئةم دةسـتانةي خـوارةوة دةبَيـت بـة ثلـةي بةِرَيوةبـةري طشـس ثةيوةسـت بـة          / ثَينجةم
 .ئةندام: ذينطة بن

 .وةزارةتي تةندروسس -أ
 .وةزارةتي شارةوانييةكان -ب
 .وكاَلوةزارةتي كشت -ج
 .وةزارةتي ثيشةسازي -د
 .وةزارةتي داهاتة ئاويةكان -ه
 .وةزارةتي سامانة سروشتييةكان -و
 وةزارةتي طةشت و طوزار -ي
 .وةزارةتي ثالندانان -ح
 .وةزارةتي ناوخؤ -خ
 .وةزارةتي بازرطاني -ط
 .وةزارةتي طواستنةوة -ك
 .وةزارةتي داد -ل
 .وةزارةتي ثَيشمةرطة -م
 .رةباوةزارةتي كا -ن
 .وةزارةتي خوَيندني بااَلو فَيركردني زانسس -ت
 .وةزارةتي مايف مرؤظ -س
 .وةزارةتي ثةروةردة -ش
 .دةستةي وةبةرهَينان -ع
 .نوَينةري رَيكخراوةكاني ذينطةي ناوخؤ -ص

 .شارةزاو ثسثؤرو راوَيذكاران لة كاتي ثَيويستدا وةزير داياندةمةزرَينَيت/شةشةم
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ية ميوانداري هةر كةسَيك ثَيي شياو بَيت بكات، بؤ ئامادة بووني لة دانيشـتنةكاني  وةزير بؤي هة/ حةوتةم
ئةجنومةن لةكاتي ثَيويسس لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَيم ثرس و رايان ثَي بكات بةبَي ئةوةي مايف دةنطدانيان 

 .هةبَيت
 .رةوةوةزير دايدةمةزرَينَيت ثةيوةستة بة بِرياري دة: سكرتَيري ئةجنومةن/ هةشتةم

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الباب الثاني

 تنظيم محاية وحتسني البيئة
 الفصل ا اول

 للا محاية وحتسني البيئة يف ا اقليم
( للا محاية وحتسني البيئة يف ا اقليم)يؤسا مبوج  هذا القانون للا يسمى ب: املادة احلادية عارة
 :له ر يا اجمللا او من خيوله ويتألف من عضوية كل منيرتب  بالوزارة ميث

 ر يسًا/ الوزير/ او ا 
 نا بًا للر يا/ وكيل الوزير/ ثانيًا
 .عضوًا ومقررًا/ مدير عا  الاؤون الفنية والوقاية من ا اشداع بالوزارة / ثالثًا
 . اعضاء/ املدراء الدامون يف الوزارة / رابدًا

 عضوًا/ ة على ان يكون بدرجة مدير عا  ذي عالقة بالبيئةممثل الوزارات ا اتي/ خامسًا
 .وزارة الصحة -أ

 .وزارة البلديات -ب
 .وزارة السراعة -ج
 .وزارة الصناعة -د

 .وزارة املوارد املا ية -ها
 .وزارة الثروات الطبيدية -و
 .وزارة السيااة -ز
 .وزارة التتطي  -ح

 وزارة الداخلية  -ط
 .وزارة التجارة -ي
 .ارة النقلوز -ك
 .وزارة الددل -ل
 .الثَيشمرطةوزارة  - 
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 .وزارة الكهرباء -ن
 .وزارة التدليم الداىل والبحث الدلمي -س

 .وزارة اقوق ا انسان -ع
 .وزارة الرتبية -ف

 .هيئة ا استثمار -ص
 .ممثل عن منظمات البيئة احمللية -ق
 .احلاجة اخلرباء املتتصاون واملستاارون يدينهم الوزير عند/ سادسًا 

للوزير استضاية من يراه مناسبا حلضور جلسات اجمللا عند احلاجة من داخل وخارج ا اقليم / سابدًا
 .وا استئناس بهم دون ان يكون هلم ا  التصويت

 .سكرتارية اجمللا ياكلها الوزير وترتب  باملقرر/ ثامنًا
 :امحد حممد بابان يؤاد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئي ليذنةي هاوبةشرة
، (وكيـل الـوزارة  )بكرَيتـة  ( وكيل الوزير -8/أ)ئةم تَيبينيانةمان هةية، سةبارةت بة ماددةي يازدة لة بِرطةي 

لـة جَيطةيـدا بـؤ ئـةوةى ئةمـةي بـؤ       ( ق)لة بِرطةي ثَينجةم سِرينةوةي هةموو خاَلةكان تا ريـز بةنـدي   ( ب)
 :بنووسرَيت بةم شَيوةية

ةم وزارةت و دةستانةي ثةيوةنديدارن بة ذينطة، كة لةاليةن وةزيرةوة دياري دةكـرَين،  نوَينةري ئ/ ثَينجةم)
 (.ئةندام/ بة مةرجَيك ثلةيان لة بةِرَيوةبةري طشس كةمرت نةبَيت

كة خاَلي دوايية بكرَيتة شةشةم بةم جؤرةي بكرَيتة نوَينةري رَيكخراوةكـاني ذينطـةي نـاوخؤيي،    ( ق)خاَلي 
 .سوثاسنةك ذينطةي ناوخؤ، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكةش داخيل كراوة(ص و ق)ئةي 
 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة جَيطةيدا بؤ ئةمةي بؤ بنووسرَيت بةم ( ق)لة بِرطةي ثَينجةم سِرينةوةي هةموو خاَلةكان تا ريز بةندي 
 :شَيوةية

دةستانةي ثةيوةنديدارن بة ذينطة، كة لةاليةن وةزيرةوة دياري دةكـرَين،   نوَينةري ئةم وزارةت و/ ثَينجةم)
 (.ئةندام/ بة مةرجَيك ثلةيان لة بةِرَيوةبةري طشس كةمرت نةبَيت

كة خاَلي دوايية بكرَيتة شةشةم بةم جؤرةي بكرَيتة نوَينةري رَيكخراوةكـاني ذينطـةي نـاوخؤيي،    ( ق)خاَلي 
، يــةعين وةكــو (ممثاال عاان منظمااات البيئااة احملليااة )ةبيةكــة هــاتووة نــةك ذينطــةي نــاوخؤ، وةكــو لــة عةر 
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كوردستاني سةوز بؤ منوونة، يةعين لةجياتي ئةو هةموو وةزارةتانة وةزيـر ديـاري بكرَيـت بـة كورديةكـةي      
 .ئةوةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر رةمةزان فةرموو
 :رمضان عبدالرمحن كمد رضا.بةِرَيز د

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
بة رةئي من ئةو دةقةي كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة دروسترتة، ئةم ليذنة هةميشةيةي كة هةية بة ياسا رَيـك   

خبرَيـت، نـةوةك لـة دةسـةاَلتي وةزيـر دايـة ئــةوةي لـة دةسـةاَلتي وةزيـرة بانطهَيشـس موستةشـارو هةنــدَيك            
 .كة، كة لة ئاسس هةرَيمداية، زؤر سوثاسخةَلكة بةشَيوةي نةك ميوان لة داناني ئةجنومةنة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سامل فةرموو
 
 

 :بةِرَيز سامل حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، رةئيســي مــةجليس ببَيتــة (ميثلااه ر اايا اجمللااا او ماان خيولااه )رةئيــا مــن لــة بيدايــة ئــةوةي كــة دةَلَيــت  
 .، سوثاس(يرأسه وزير او من خيوله) مومةسيل ثَيش ئةوة هةموويانة، بَيذين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيمواية ناوي وةزارةتةكان بطوترَيت باشـرتة، لةبـةر ئـةوةي قةزيةكـة زؤر حةساسـةو وتةيـةكيش هةيـة        

ــت ياســايةكاني ثاراســتين   ــو ئيســترياتيجياتي ئــةمين قــةومي، شــتَيكي زؤر زؤر    بطوترَي ذينطــة دةكةوَيتــة نَي
 .حةساسة، بؤية ناوي وةزارةتةكان مبَينَيت باشرتة، يةعين ئيلزام بَيت لةسةريان، ئةوة يةك

، (ذي عالقاة بالبيئاة  )، ئـةو  (علاى ان يكاون بدرجاة مادير عاا  ذي عالقاة بالبيئاة       )لة ثَينجةم دةَلَيت / دوو
دة لة زؤر لةو وةزارةتانـة كـة ياسـامان بـؤ دانـاوة، وةكـو وةزارةتـي ثَيشـمةرطة، مـن نـابينم هـيض            ثَيمواية زيا

 .مودير عامَيك عيالقةي هةبَيت بة ذينطة، بةاَلم با تَييدا بَيت، ئةوة ال بدرَيت
نييـة،  لـة الي مـن مـةفهوم    ( احمللياة ( )ممثل عن منظمات البيئاة احمللياة  )كة دةَلَيت ( ق)تَيبيين سَييةمم لة 

يةعين من دةزامن مةبةستيان ئةوةية مونةزةماتي غةيري حكومي، ئةطةر ئةو مةحةلية بطؤِرين بؤ غةيري 
 .حكومي، ثَيموا بَيت باشرتة
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للاوزير  )، مةبةسـت لَيـرة   (وا استئناس برايهم دون ان يكاون هلام اا  التصاويت    )دةَلَيت ( سابدًا)لة / ضوارةم
دون ان يكون هلـم  )زيادة، لةبةر ئةوةي تؤ لة ثاشي دةَلَيي ( ناس برايهماستئ)ئةو ( استضاية من يراه مناسبًا

، ئةوة من هيوادارم جةنابي وةزيـر بـة علمـي وةاَلمـم بداتـةوة، نـةوةك تؤمـةتبارم بكـات كـة          (حق التصويت
 .ثَيش و ثاشم كردووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةعدةدين فةرموو
 :اهلل مولودبةِرَيز مال سعدالدين عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، يـان  (يف االقلـيم )، ئةوة (جملس محاية وحتسني البيئة يف االقليم: اليتصل االول)لَيرة كة باس لةوة دةكرَيت 

وةزارةتة، يةعين ئيشكالَيكة، ضونكة ئةطةر ئةوة مةجليسَيكي خاص بَيت، ثاشان باسي وةزير دةكات و باسي 
عةينةن لةسـةر رةئيةكـةي كـاك    ( ميثله ر يا اجمللا)ةوة لَيرة ئيشكالَيكة، دوايَي موازةنةي خاص دةكات، ئ

، لـة ثاشـان لـةو وةزارةتانـة ئـةو وةزارةتـي تَيـدا نييـة، وةزارةتـي          (ميثلاه )، نةك (يرأسه ر يا اجمللا)ساملي 
و زياد بكرَيـت، لـة   ئةوقاف، كة ئَيمة باسي وةزارةتي ئةوقافمان كرد، دةبَيت وةزارةتي ئةوقافيشي تَيدا بَيت 

، ئـةوها باشـرتة، دوايـَي    (اخلرباء واملتتصون يف املنظمات البيئياة )لة شةشةم ( واملستشارون اخلرباء واملتتصون)
، يـةعين بانطيـان دةكـاتن    (يعينهم الـوزير )، نابَيت بَلَيني (واملستاارون يدينهم الوزير عند احلاجة)لة ثاشان 

 .ئَيرة ناطوجنَيت و لةطةَل رَيزمدا وشةيةكة لةطةَل( يستضيفهم، يدينهم)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمـة شـتَيكة لةسـةر ئاسـتَيكي زؤر بـةرزة، واي لـَي       ( للاا محاياة وحتساني البيئاة يف ا اقلايم     )تةبعةن كة 
زؤر جـاريش  ( او مان خيولاه عاادة وكيال الاوزير، نا باا للار يا       )ني، خؤمشـان دةزانـ  ( يرأسه الاوزير )بكرَيت 

، ئةوة هةردةم بووة بـة شـتَيك وةكـو عـورفَيكي لـَي هـاتووة،       (عندما يكون الر يا  ا بًا خيول وكيل الوزير)
 .لَيرةدا ناوي نةهاتووة

مـن دةثرسـم بـؤ لـةوَي      ،(ومقارراً ًا عضاو : مدير عا  الاؤون الفنياة والوقاياة مان ا اشاداع باالوزارة     / )سَييةم
ئةندام و بِريادةريشة، ئةم هةموو مودير عامةي تريش هةية لةناو وةزارةتةكـةدا، سـةبةبةكةي ضـية بـةس     

ئَيمـة ثَيويسـتمان بـة موقـةرير نييـة، ضـونكة لـة        / ئةو تةنها دةبَيت عوزو بَيت و موقةريريش بَيت، دووةم
يـة، كةواتـة موقـةريري ناوَيـت، ئةوسـا سـكرتَير       دواييدا كة دَييت لة هةشـتةمدا سـكرتاريةتي مـةجليس هة   

ئـةو  ( ذوي عالقاة بالبيئاة  )مةجليس هةَلدةستَيت بة ئيشـي موقةريرةكـة، ئـةوةي كـة كـاك سـةردار دةَلَيـت        
هــةموو وةزارةتانــة بةِرَيوةبةرايــةتي طشــس بةِرَيوةبــةريان نييــة لــة ئاســس ئــةوةي كــة ئيختيصاصــي بَيــت    
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، تةبعـةن  (يدينهم الوزير عند احلاجة واملستشارون اخلرباء واملتتصون)هةية هةبَيت، ئينجا لَيرةدا يةك خاَل 
ومان ياراه   )ئةوة طومتان تةعينةكة لةسةر ئـةوان نييـة، بـةاَلم ئَيمـة ئَيسـتا لـة خاَلةكـةي دواي ئـةو دةَلَيـت          

بـؤ   ، خوبةِراو موختةسني و موستةشارينيش تـةنها (مناسبا حلضور اجللسات دون ان يكون هلم ا  التصويت
ئيستيشارة كردنة، ئةوانيش نابَيت مايف دةنطدانيان هةبَيت، ذمارةشيان دةبَيت دياري بكرَيـت، مـادام ئةوانـة    
تةعني دةكرَين، جةنابت ئيقترياحيان دةكـةيت و ئيقترياحةكـة بـةرز دةكرَيتـةوة بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران،        

 :ئةوان بِرياري لةسةر دةدةن، دةبَيت
 .ان دياري بكرَيتعةدةدي موستةشارةك/ يةكةم
عادةتــةن موستةشــار ئيشــارةي ثــَي دةكرَيــت، ئَيســتا كَيشــةيةكي زؤر هةيــة لــة هةنــدَيك وةزارةتــدا    / دووةم

موستةشارةكان حةقي دةنطدانيان هةية لـةناو مةجليسـةكةدا، ئـةوة بؤتـة كَيشـةيةكي زؤر زؤر طـةورة، ئـةو        
 .خاَلي حةوتةم البربَيت( استئناس برايهم)
يـةكَيك مواصـةفاتةكةي   ( ساكرتارية اجمللاا يرأساها   )بـؤ؟  ( ا ياكلها الوزير وترتب  باملقررسكرتارية اجملل)

تــؤ نابَيــت بــة تــةنيا ئــةو ســكرتاريةتة تةشــكيل بكــةيت و دةســت نيشــاني بكــةيت و ( يشــكلها الــوزير)ضــية 
طـةَلتان دايـة،   لة( مدراء عاامون )بِرياريشي لَي بدةيت بة كوَيوة بةسرتا بَيت، تؤ مةجليسَيكي طةورةت هةية، 

دةبَيت ئةوانيش رةئيان هةبَيت لةوةي كةوا ئةو سكرتاريةتة بؤ ميكانيةتي ئيشةكة بةكوَيوة بةسـرتا بَيـت؟   
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةكةي كاك سامل دام، بةنيسبةت خاَلي سَييةمةوة بةِرَيوةبةري طشـس  بةنيسبةت خاَلي يةكةمةوة لةطةَل 

و كاروباري هونـةر خؤثاراسـنت لـة تيشـكاوةر، ئـةو موسـتةَلةحاتة زؤر لـة جَيـي خـؤي نييـة، بـة رةئـي مـن              
 .جوانرتة ئةطةر بَلَيي تيشكَينةر، ئةمة خاَلَيك

أ، )ي عةرةبية لَيرة ريز كراوة، ئةو (أ، ب)رضي خاَلَيكي تريش لة رووي تةكنيكةوة ئةو هةموو وةزارةتة، هة
يةكان البربَيت، وةزارةتـةكانيش هـةمووي البربَيـت لـة رووي تةكنيكـةوة، بـةس بنووسـرَيت وةزارةتـةكان         (ب

 .ئةمة دووةم. لةنَيوان دوو كةوانة ناوي وةزارةتةكان بهَينرَيت
دةكرَيت، ئايـا رَيكخـراوي ذينطـةمان هةيـة؟      خاَلَيكي تريش كة باسي نوَينةري رَيكخراوةكاني ذينطةي ناوخؤ 

ئايا ناوخؤمان هةية؟ ئينجا بة رةئي من جوانرت دةبَيـت، ئةطـةر بَلـَيني نوَينـةري رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي       
 .مةدةني و حكومي، ئةوة بة رةئي من جوانرت دةبوو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مشسة خان فةرموو
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 :حممودبةِرَيز مشسة سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش لة خاَلي ثَينجةمدا تةئيدي ثرؤذةي موشتةرةك دةكةم، كة ناوي ئةو هـةموو وةزارةتـة نةنووسـرَيت،    
ضونكة عةداي وةزارةتي ئةوقاف، مودراي عامي هةموو وةزارةتةكانـة، لةبـةر ئـةوةي ثـَيم باشـة بـة خاَلَيـك        

كاني ئيزافـــةي هةيئـــةي ئيستيســـمار لةطـــةَل مومةســـيلي  مـــودراي عـــامي هـــةموو وةزارةتـــة )بنووســـرَيت 
مونةزةماتي بيئـةي مةحـةلي، يـةعين ئـةوة كـة هـةموويان دةبَيـت، ئةطـةر مـودير عـام نةبووايـة بةِراسـس             
بةخؤي مةجليسَيكي وزةرا بوو ئةطـةر وةزارةت بوايـة، لـة خـاَلي شةشـةمدا ئَيمـة تـا ئَيسـتا لـةم ثةرلةمانـة           

را بَيــت تايبةمتةنــد بــوو بَيــت بــة هــةر وةزارةتَيــك، بةِراســس ئَيمــة         هةرضــي مةجليســَيكة تةشــكيل كــ   
عةدةدةكةمان دياري كردووة، هاوِرام لةطةَل سؤزان خان الي خؤشم ياداشتم كـردووة، دةبَيـت عـةدةد ديـاري     
بكرَيــت، ئــةو خــةبريو موختــةس و موستةشــارانةي كــة وةزيــر بــةرزي دةكاتــةوة بــؤ مةجليســي وزةِرا، زؤر   

 .سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةطةَل بؤضووني ليذنةي هاوبةشم، بةاَلم بة هةندَيك دةستكارييةوة، بِرطةي يةك، دوو، سَي، ضوار وةكو 
البيئاة وهيئاة ا اساتثمار علاى ان يكاون      ممثال عان وزارات ذات عالقاة ب   )خؤي مبَينَيتةوة، بةاَلم بؤ ثَينجـةم  

بدرجة مدير عا  م  ممثل عان منظماات البيئاة احمللياة وعادد مان اخلارباء شارط ان  ا يسياد عاددهم عان            
 .، بِرطةكاني شةش و حةوت و هةشت هةرسَيكيان زيادن، سوثاستان دةكةم(ثالثة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عيزةدين فةرموو
 :يم خديدابةِرَيز عزالدين سل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مةجليسَيك هةبَينت بةم شـكلةو بـةو سـةاَلحيةتة، وابـزامن ئيحتيـاج بـة وةزارةتـي بيئـة ناكـات، بـةو           
سةاَلحيات و بةم شكلةو، سـي تـا ضـل كـةس ئةنـدامن تَيـدا وةكـو كؤنيترانسـَيك، ئـانيش حكومةتَيكـة، ئـةوة            

 .مةجليس نيية، ئةوة يةك
مةجليسةكة موصةغةر بَينت بؤ وةزير هةبَينت هةر كةسَيكي تر بةشداري تيايدا بكـات، مـن    هي تر، دةبَيت

ثشتطريي لـة راثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةش دةكـةم، هةنـدَيك شـس تـريش هةيـة وةك مةسـائيلي تـةكنيكي لـة             
بكةين و كةي ضل كةسةكان ئَيمة دةينني نيصابي قانونةكة ( اكمال النصاب القانوني)ماددةي ثازدةم هاتووة 

ئـةوة ئـةو مةجليسـة بةسـةر     ( للمجلا موازنة خاصاة )باسي شتَيك بكةين لةسةر ئةوانة، ماددةي دوازدةش 
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وةزارةتة، ئان بةسةر ئيقليم داية، دةزامن عةيين شتة، شتةكة بةسـةر وةزارةتدايـة، ئـان بةسـةر ئيقليمدايـة      
رةتــي بيئـةوة نييــة، ئةطــةر بــة  وةك كـاك ســةعد وتــي، ئةطـةر ثةيوةنــدي بــة ئيقليمــةوة عيالقـةي بــة وةزا   

 .وةزارةتي بيئةوة بَيت، ئةو مةجليسة زؤرة، ضل كةس زؤرة بؤ وةزارةتي بيئة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طوَلناز خان فةرموو
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ادةرة بةِرَيزانـة دةكـةم كـة ئـةوة دةَلـَين، لَيـرة       منيش ثشتطريي لة رةئي راثؤرتي ليذنةي هاوبةش و ئـةو بـر  
لةسـةر  ( 53)ناوي حةظـدة وةزارةت هـاتووة، دةكرَيـت ئـةوة رةضـاو بكـةين، ضـونكة لـة دوا مـاددة، مـاددةي           

هةموو وةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان فةرز كـردووة، كـة ثـةيِرةوي بةنـدةكاني ئـةم ياسـاية بكـةن،        
 .ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي هاوبةش دةكةم، سوثاسبؤية بة زيادةي دةزامن و 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا وةاَلمت هةية بؤ ئةو موالحةزاتانة، فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كمان نييــة، ئةطــةر   ســةرةتا ســةبارةت بــة روون كردنةوةكــةي ليذنــةي هاوبــةش، ئَيمــة بةِراســس كَيشــة         

وةزارةتةكان يةك، يةك ناويان بَيت، يان نا، من دوايي هةر هةموويان دةكةم بة ئةندام لةو ليذنةية، ضونكة 
ئَيستا هةمانة لةوة دةست بةكار بووين و ئيشةكامنان دةِروات، ئةطـةر يـةك وةزارةت نَيـت خةلةلةكـة ثَييـان      

سـتةوخؤ ثةيوةنـدي بـة ئةوانيشـةوة هةيـة، يـةعين باوةِرتـان        ديارة، خؤيان داوا دةكةن ئَيمة بؤ نـني، كـة را  
ببَيت لة مةجليسةكةي ئَيمة وةزارةتي ئةوقايف تَيدا نيية، لةوانةية تياي بوايـة زؤر بـاش و ثَيويسـت بوايـة،     
خؤشيان ثَييان باشة، ئةمة خاَلَيكة، ئةطةر نةبَيت من بةالمةوة كَيشةيةك نيية ناوةكان نةنووسرَيت، بـةاَلم  

انة وةزارةتي مةعنني، لةبةر ئةهميةتي ئيشةكة، بؤ ئةوةي ئيجبار بكـرَين و بـة ئـةركي خؤيـان بـزانن،      ئةم
ثاشان ئـةو مةجليسـة دواتـر دةردةكـةوَيت كؤمـةَلَيك بِريـار دةدةن، كؤمـةَلَيك شـس طرنطيـان بةدةسـتةوةية           

كيان ثَيكهَينــاوة بــةهاوكاري داتــاي ســترياتيجيةتي بيئــي ئــةم واَلتةيــة، لــة واَلتَيكــي وةكــو كؤريــا ئةجنومــةنيَ 
هةموو وةزارةتةكان بـؤ دانـاني سةرثةرشـس وةزارةتـي ذينطـة، بـؤ دانـاني سـترياتيجيةتي بيئـي شـةش سـاَل            
خةريك بوون، دواي شةش ساَلةكة لة اليةن سةرؤكي كؤمارةوة سترياتيجيةتةكة ئيعالن كرا، كة مةبةسـتمان  

يةن خؤمانـةوة موشـكيلةمان نييـة ئـةو ناوانـةي تَيـدا نـةبن،        ثَيي طرنطي بابةتةكةية، لةبةر ئةوة ئَيمة لةال
بةاَلم بوونيشيان شتَيكي ثَيويستةو ئةطةر تةحديد بكرَيت ئـةوة باشـرتة، ئـةوانيش طرنطيـةكي زيـاتري ثـَي       

 .دةدةن، ضونكة ئةركي مةجليسةكةش طةورةية
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، (ذات عالقاة )ة، ئةطةر هـةبَيت  ئةوة بؤ ئَيمة زؤر طرنط( ذات عالقة)سةبارةت بةو خاَلةي كة نووسيوومانة 
بؤ ئةوةي ئَيمة كة باس لة وةزارةتي كارةبا دةكةين، كارةبا يةكَيكة لةو هؤكارانةي كـة ذينطـة ثـيس دةكـات،     
دةكرَيت كارةبا لة تاقةي نوَي بَيت ئةوة تاقةي موتةجةديـد كـة ذينطـة ثـيس ناكـات، بـةس ضـي بكـةين بـؤ          

تاقةيةي هةمانةو ذينطة ثيس دةكات كةم بكرَيتةوة، كةساني وا ئةوةي ضارةسةري ئةو كَيشةية بكةين، ئةو 
هةن لةناو مودير عامةكاني وةزارةتي كارةبا ثسثؤِرة، لةو بوارة شارةزاترةو بؤ ئَيرة باشرتة، بةهـةمان شـَيوة   
 لة كشتوكاَل، بؤ منوونة وةزارةتي ثَيشمةرطة، ئَيمة وةزارةتي ثَيشـمةرطة ثاراسـتين ذينطـةمان هةيـة، يـةعين     
لةناو ئةوانيشدا اليةنَيك هةية كة طرنطي بة ذينطـة دةدات، لـةناو وةزارةتـي نـاوخؤ بةِرَيوةبةرايـةتي طشـس       
ثــؤليس دارســتامنان هةيــة، كــة طرنطيــةكي زيــاتر دةدةن، دييتــاع مــةدةنيمان هةيــة كــة تايبةتــة بــة ذينطــة،   

ذات )ة هةتا ئيمكـان هـةبَيت دةبَيـت    بؤ ئَيمة ثَيويست( ذات عالقة)مرورمان هةية، لةبةر ئةوة بؤية دةَلَيني 
بَيت، ئةطةر لة وةزارةتَيكـدا نـةبوو، ئـةو كاتـة دةتـوانني كةسـَيك بيـنني، يـان هـةر كةسـَيك خؤيـان            ( عالقة

دياري بكةن، كة ثَيمـان وايـة لةبـةر ئـةوةي ذينطـة بـوارَيكي فراوانـة وةزارةتـي ثـةروةردة دةتوانَيـت مـودير            
طة شارةزاييةكي زياتري هةبَيت، رةغبةتي هةبَيت، يان بةِرَيوةبةري طشـس  رَيت، كة لة بواري ذينعامَيك بنَي

ضاالكي قوتاخبانةكان بَيت، كة ئةوانة ئيشي ضاالكي و نةشاتاتي جؤراوجؤر دةكةن، بؤية ئَيمـة ثَيمـان باشـة    
 .مبَينَيت، كة ئةو بةِرَيزانة داوايان كرد نةمَينَيت( ذات عالقة)ئةو 

، بؤ بيئةي مةحةليمان طوتووة؟ ئةطةر بَلَيني مونـةزةماتي  (مات البيئية احملليةممثل عن منظ)سةبارةت بة 
بيئي غةيري حكومي ئةمة غةَلةتة، ضـونكة ئَيمـة كـة بـاس لـة مونـةزةمات دةكـةين يـةعين موجتةمـةعي          
ــة       ــَيني غــةيري حكــومي، ئــةو كاتــة تــؤ ئيحتيمال مــةدةني غــةير حكــومي، لةبــةر ئــةوة ثَيويســت ناكــات بَل

ــةزةمات ــت    مون ــت بَلَيي ــة ئةوروثاشــةوة بَيني ــي ل ــة   (تاارتب  مبنظمااات  اا  اكوميااة  )ي بيئ ــاس ل ــة ب ، ئَيم
مونـةزةماتي بيئيشـمان   ( منظماات البيئاة احمللياة   )مونةزةمةي بيئي كوردستاني دةكـةين، بؤيـة نووسـيمانة    

ان كـردووة  هةية، كؤمةَلةي كوردستاني سةوز هةية، ئاشس سةوز هةية، ئَيستا زؤر بوون، لةبـةر ئـةوة داوامـ   
 .كة مونةزةماتي بيئي كوردستاني بَيت، بؤية طوتوومانة مةحةلي

سةبارةت بة ئـةو خوبـةِراو موختةصـني و موستةشـارانة، ئـةوة خـةَلكَيك هةيـة حـةز دةكـةم بـؤ بـةِرَيزتان            
ن رووني بكةمةوة، ئَيوة قانوني وةزارةتتان دةركردووة، قانوني وةزارةتي منيش لة الي ئَيوة دةرضووة، بؤمـا 
دياري كراوة، هةموومان وةك يةك ضةند خةبريو ضةند موستةشارمان هةية، ئةمـة قـانوني وةزارةت نييـة،    

 بَيــت بةشــداري بكــات، ئةمــة مةجليســَيكة ثَيويســس بــةوة هةيــة لــة بوارةكــةي خؤيــدا ئــةو رؤذة خــةبريَيك
خؤمــان دةعــوةتي طوتوومانــة خــةبري نــة مةعاشــي هةيــة، نــة تةعينــة، نــة موافةقــةي ئةجنومــةني دةوَيــت، 

دةكـةين، ئــةمِرؤ يــةكَيك لـة كَيشــةكةمان مــاددةي تيشــكاوةري و تةلةوةسـي ئيشــعاعيية، خــةبريَيكي تيشــك،    
خـةبريَيك لـةو   ( تنـوع حيـاتي  ) ثلـة بـةرزي و  مامؤستايةكي زانكؤ بانط دةكةين، رؤذي دوايـي خـةبري باسـي    

ني، خـةبريةو حـةز دةكـةن الي دةبـةين،     بوارة بانط دةكةين، ئةمة باسي وةزارةت نيية، تا عةدةدي بـؤ دانـيَ  
هـةر بـؤ ئـةوة بـانطي دةكـةين، حـةقي       ( واالسـتئناس بـرايهم  )هةر هةدةفةكة ئةوةية بؤضي بـانطي دةكـةين   
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تةصويتيشي نيية، ئيرت سَييان بَيت، دووان بَيت، ثَينج بَيت، هيض لة مةسةلةكة ناطؤِرَيت، جطة لةوةي ئَيمة 
مةبةســتمان تــةعني نييــة، ئــةوة لــةوة دةضــَيت ( يعينــة)َييــةتي، ئــةو دةوَلةمــةنرت دةكــات بــةو شــتةي كــة ث

غةَلةتةكة لةوة هاتبَيت، ئةمة هةدةفةكة ئيستيزافةية، ببوورن، ئةمـة ئيسـتزافةية، بـةس لةناويانـدا ئَيمـة      
( تـددهم الـوزير  )كَي تةعيين ئةو موختةسة دةكات، وةزير، وةزير دةَلَيت ئةمِرؤ تةحديدةكـة مةبةسـتمان   

مةبةستمان تةشخيص و تةعينة، سةبارةت بةو ثرسيارةي كـة كـردي هـةموو مةجليسـةكة     ( م الوزيريعينه)
دةبَيت موقةريرَيكي هةبَيت، موقةريرةكةش دةبَيت عوزوَيك بَيت لةناو مةجليسةكة، جـا ئـةوةي موقـةرير    

لـةناو  بَيت لـة مةجليسـي حيمايـةي بيئـة، ئـةو مـودير عـامي فةنيـة نـزيكرتين كةسـة لـة بوارةكـةي خـؤي              
وةزارةتي ئَيمة كة مةشاكيلي بيئي دَيتة بةردةست و مةسئوولة لة ضارةسةر كردني مةشـاكيلي بيئـي، بؤيـة    
موديري عامي فةني هةر كةسَيك بَيت، ئةو موقـةرير بَيـت، خؤشـي عـوزوة، يـةعين ثَيويسـت ناكـات، ئَيمـة         

ت، بةنيسـبةت سـكرتاريةتةوة   طوتوومانة مودير عامةكان عوزون، خؤي عوزوة، بـةاَلم ئـةويش موقـةرير بيَـ    
ئةطةر لةم ياساية هةر نـةبَيت، ثَيويسـت ناكـات، ئـةو وةزيـرة خـؤي دايـدةنَيت، يـةكَيك دادةنَيـت، سـكرتَيرة           
ئيشي كتـاب و هَينـان و بردنـة، حـةقي تةصـويس نييـة، ئةنـدامَيكي عادةتيـة، يـةعين ئةطـةر لـة ياسـايةكة             

منظماات  )دادةنَيـت، سـةبارةت بـةو بـةِرَيزة ثرسـياري كـرد       نةبَيت ثَيويست ناكات، وةزير خؤي سـكرتَيرَيك  
، سةبارةت بة مةجليسةكة ضل كةس نيية بةِرَيزان، يةعين ئةطةر ئةوانة هةمووشي دابنَيني (البيئية احمللية

بيست كةس تا بيست و ثَينج كةسة، لةبـةر ئـةوة ضـل كـةس نييـة ئةهميـةتي ئيشـةكةش ئـةوة دةخوازَيـت          
نيصابي قانونيشمان بؤيـة راسـت كـردةوة، ئـةم مةجليسـة بِريـار دةدات لـة كؤمـةَلَيك         مةجليسَيكي وا ببَيت، 

شس طرنط لـةم واَلتـة كـة بكرَيـت، هةنـدَيك ئيجـازاتي بةدةسـتة، بؤيـة دةبَيـت نيصـابي قـانوني هـةبَيت و             
ة سـةري،  دةبَيت دةنطدانيشي تيا بَيت، ئةو موازةنةيةش دةتوانني الببةين، ثَيويست ناكات دواتريش دَيينةو

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال قسةي هةية، فةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيســبةت خــاَلي شــةش و حــةوت هــةردووكي زيــادة لَيــرة هــاتووة، ضــونكة ئــةوة لــة ســوَليب كــاري وةزيــرو  

وةزير خؤي دةتوانَيت موستةشارَيك بَيـت كـة تـةعني    ( يراه املدير مناسبا)ويست ناكاتن وةزارةتة، يةعين ثَي
نةبَيت، راتيب نةبَيت، بؤ هيض شتَيك نةبَيت خؤي دةتوانَيت ئيستيشارةي ثَي بكات، زؤر تةبيعيية، بة رةئـي  

لها الوزير وترتب  سكرتارية اجمللا تاك)من ثَيويست ناكات لَيرة بنووسرَيت، بةنيسبةت خاَلي هةشتةميش 
ئةمة خةلةلَيكي تياية، خةلةلَيكي رَيكخستين تياية، بؤية بة رةئي من ئةويش زيادة، ضـونكة مـادام   ( باملقرر

 .سكرتاريةتت دانا تةواو، ئيرت ثَيويست ناكات ئريتيباتي بة موقةريرةوة بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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للوزير استضااية  )ادة، لةبةر ئةوةي لة حةوتةمدا ئةوانيش دةطرَيتةوة، جةنابي وةزير خاَلي شةشةم هةر زي
، ئةوة خوبةِراو موختةسـني و  (من يراه مناسبا حلضور جلسات اجمللا عند احلاجة من داخل وخارج ا اقليم

موستةشاريش دةطرَيتةوة، دةتوانيت دةعوةتيان بكـةيت، لةبـةر ئـةوة خـاَلي شةشـةم زيـادة، خـاَلي هةشـتةم         
، يـةعين بـا   (يااكلها الاوزير يارتب  باالوزير    )كاك كةمال باسـي كـرد، ئـةوةش زيـادة، يـانيش دةبَيـت        ئةوةي

موقةرير بَيت، كة موقةريري هـةبَيت سـكرتاريةتي بؤضـية؟ دةتوانَيـت موقـةرير دوو فةرمانبـةر بـؤ خـؤي         
دة، لةبـةر ئـةوة   دابنَيت بؤ موتابةعةي شتةكان، يةعين ئةوةش شةتب بكرَينت، يةعين ئةو سـكرتاريةتة زيـا  

سـكرتاريةت  : شةشةم كة دةَلَيت خوبةِراو موختةسـني، هةشـتةم  : ئةطةر كةس ئيعتريازي نيية ئةو دوو خاَلة
ئةوة شةتب بكرَيت، دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة شـةتب بكرَيـت دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر           

بـة كـؤي دةنـط هـةردوو بِرطـة شـةتب كـرا،         سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،    
دةمَينَيتة سةر ئةو نوقتةيةي كة ئيختياليف لةسةر بوو ليذنةي ياسايي ئيقترياحي كـردووة، كـة ئـةو ذمـارة     
وةزارةتانة ناويان نةنووسرَيت، هةر بنووسرَيت وةكو لة راثؤرتةكةياندا هاتووة، دةقةكةي دةَلَيت، دةقةكـةي  

 .خؤتان خبوَينةوة
 
 
 :امحد حممد بابان يؤاد.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوَينةري ئةم وزارةت و دةستانةي ثةيوةنديدارن بة ذينطة، كة لةاليةن وةزيرةوة دياري دةكـرَين،  / ثَينجةم)
 (.ئةندام/ بة مةرجَيك ثلةيان لة بةِرَيوةبةري طشس كةمرت نةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةم ثَيشــنيارةي ليذ  ــةرة طشــتيةكة      ئ ــةبَيت، هــةميش بةِرَيوةب ــدا ن ــاني تَي ــت ناوةك ــةش هــةم دةَلَي ــةي هاوب ن
ثةيوةنديدار بَيت بة ذينطة ئةوةشي البردووة، ضونكة فيعلـةن ناتوانَيـت فـةرز بكـاتن ئـةوة هـةبَينت، بـةاَلم        

َيـت ئةطـةر   دةتوانيت جـةنابي وةزيـر داواي بةِرَيوةبـةرَيكي طشـس دةكـاتن لةطـةَل وةزيـري ثةيوةنديـدار دةلَ        
يةكَيكي وات هةبَيت شارةزاي هةبَينت بينَيرَينت، بةاَلم بيخةيتـة نـاو قانونـةوةو ئيلـزام بكـةيت جـَي بـةجَي        

 .ناكرَيت، كاك شَيروان قسةت هةية لةسةر ئةوة، فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مودير عـامي نـةبَيت دةتوانَيـت فةرمانبـةرَيك بنَيرَيـت بـة       بةنيسبةت مودير عامةكة، ئةطةر ئةو وةزارةتة 

 .دةرةجةي مودير عام بَيت، مةرج نيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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نــةخَير ئــةوة وايــة بــة دةرةجــةي مــودير عــام بَيــت، مومكينــة موستةشــارَيك بنَيرَيــت، كــةمرت نــةبَيت لــة    
ان بةوة كرد كة زةروورية ناوةكاني تَيدا بَيت، دةرةجةي مودير عام، هةندَيك ئةندامي ثةرلةمانيش ئاماذةي

ئةندامَيكي ثةرلةمان طوتي لةنَيوان دوو كةوانة ناوي وةزارةتةكان بنووسرَيت، ئةطـةر ناوةكـان نةنووسـرَيت    
ئيلزامـي تيـا نابَيـت، مومكينـة وةزارةتَيـك بَلَيـت ثَيويسـت ناكـات بنَيـرين، ئةطـةر ناوةكـان نةنووسـني، ئــةو             

ــت، يــان نــةنَيرَيت، لةبــةر ئــةوة نووســينةكةي زةروورييــة، بــةاَلم     وةخــس وةزيــر موخة ــت بينرَي يــةر دةبَي
 .وةزارةتي عةدل ثَيويسس هةية،  فةرموو

 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةيـةت، ئـةوة بـةالي    من ثَيم باشة ناوةكان ببَيت تـا ئيلـزام بكـرَين، بـؤ ئـةوةي هـيض وةزارةتَيـك نـةتوانَيت ن        

ئَيمةوة زؤر طرنطة، ضونكة ئَيمـة هةنـدَيك وةزارامتـان هةيـة، هةنـدَيك هـةيئامتان هةيـة ئَيسـتا راسـتةوخؤ          
ئيشــةكانيان كاريطــةري خراثيــان لةســةر ذينطــة هةيــة، ئةطــةر ياســايةك نــةبَيت ئيلزامــي بكــات، لةوانةيــة    

سس، وةزارةتي عةدل ئَيمة زؤر لةم كَيشانةي كة بةشداري ئةو مةجليسة نةكات، طوَي بؤ ئَيمة نةطرَيت بةِرا
رووبةِرووي دادطا دةبَيتةوة، بةَلَي ئةو كاتـة هـةبووة، ئَيمـة زؤر دةمَيكـة لةسـةر ئـةو ياسـاية رَيككـةوتووين،         

 .سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر هةردوو ليذنةي هاوبةش موقتةرةحةكةيان سةحب نةكةنةوة، بةَلَي فةرموو
 :ز خليل ابراهيم حممدبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مة طوتي ئَيمة نةدانني، تةشخيص نةكـةين تـا دةسـس وةزارةتـي بيئـة كراوةتـر بَيـت و وةكـو تـريش باسـي           
كابينةي شةشةم دةكرا، ئةوة لةوانةية دةنطي وةزارات و ئةوانة بوو، لةبةر ئةوة بةِراسس ئةوةمان مة طؤتي 

 .با نةبَيت، سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

دةزاني ضؤنة كاك خةليل، ئةو موالحةزةيةي لةبةر ئةوةي كابينةي شةشةمتان لة ثَيشة، نة بؤ ئةو قانونة، 
نة بؤ قانونَيكي تر ناتوانني ئَيمـة لـة تـةوةقوعات بـني، هـةر وةختَيكـي وا بـوو هـةمواري دةكةينـةوة، هـةر           

تَيـدا بَيـت، ئةطـةر طؤِرانكـاري تَيـدا بَيـت هـةمواري دةكـةين،         بِرطةية، نةك هةر ئةوة، مومكينة زؤر بِرطةي 
 .بؤية ئةطةر هةبَيت باشرتة، ئةطةر سةحيب بكةن، فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيستا من ناتوامن خؤم بكةمة نوَينةري برادةران هةموويان سةحب بكةم، ئةوة كاك شَيروان سةرؤكي ليذنة 
 .لَيرةية، ئةطةر قسةيةك بكات باشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل سةحب كردنةوةكة نينة، ضونكة ئَيمة سوِر دةزانني ئَيستا ئـةو كابينةيـة دةطـؤِرَينت، وةزارةتـي     

ة دةزانني قانونةكة تةعـديل دةكـةين بةِراسـس، بؤيـة ئـةوة نةصـَيكي شـاملة، ئـةو         تر دَينة ناوي، لة ئَيستاو
مةوزوعانةي كـة عيالقـةي بـة وةزارةتةكانـةوة هةيـة، جـةنابي وةزيـر دةتوانَيـت ئـةو رؤذي دةعـوةتي ئـةو            

 .وةزارةتانة بكات مةوزوعةكة حةسم بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .، فةرمووكاك فرسةت قسةي هةية
 
 
 
 

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رَيزو ئيحتريامم بـؤ رةئـي جـةنابي كـاك شـَيروان هةيـة، ئَيمـة قانونَيكمـان لةبـةر دةسـتة تـةعامول لةطـةَل             
مواقيعةكــة دةكــةين بةِراســس، هــةر وةختَيــك كابينةكــةي تــر دروســت بــوو ثَيويســس بــةوة هةيــة قــانوني    

 .وةزيران ئةو وةخس بَيتة طؤِرين، لةوانةية ئةو وةزارةتانة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئةوة يةكمةجليسي 
وةزيري ذينطة وياليةتي نيية لةسةر وةزارةتةكاني تر، لةوانةية سبةي يةك لة وةزيرةكـان بَلَيـت مـن    / دوو

ندييـةكان، ئـةوة شـتَيكي    نانَيرم، ضونكة لة قانون نـةهاتووة، دةمَينَيـت لةسـةر عيالقـاتي شةخصـي و ثةيوة     
خراثة بةِراسس، مةجليسةكة ئةو تابعةو ئةو قوةتي ئيلزامي نامَينَيت، ئةطـةر بَيتـو ناوةكـاني وةزارةتـةكان     

 .لةناو قانون نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، ئـةوة بـة قـانون    (ذات عالقاة )و ثةِري رَيز بؤ سةيدا فرسةت كة سـةيدامانة، بـةاَلم ئَيمـة طومتـان     لةطةَل ئة
ديار دةكرَيت، خؤ وةزير ويالية عامةي نادةييَن بـة كـةييتي خـؤي بَيـذت بـؤ ئـةوة بينـة، ئـةوة بينـة، ئَيمـة           

( تددها الوزير)دةد ديارة لة ، لةبةر ئةوةي موحة(ممثل عن الوزارات واهليئات ذات الدالقة بالبيئة)طومتان 
 .زانيت ئةمة عيالقةتةو ديارة لة هةر وةزارةتَيك كامة مةعنية ثَيي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة، ئةوة تـؤ  (ذات عالقة)دةزاني ضية، خيالفةكة لةسةر تةفسريي مةنتيقة، ئةوةي كة كاك خةليل دةَلَينت 
قانونــة ، ئةطــةر قــانون تةحديــدي نــةكاتن، ناكرَيــت ئــةو  دةســةاَلتَيك دةدةيتــة وةزيرَيــك مــن بــةثَيي ئــةو  

دةسةاَلتةي بدرَيتة وةزيرَيك لةسةر وةزيرَيكي تر بةِراسس، لةبةر ئةو مةنتيقةية من تةئيدي كاك فرسةت 
دةكةم، بة هةر حاَل وةجهة نةزةري ليذنـةي قـانوني ئةوةيـة دةَلَيـت كـة كابينـةي نـوَي لـة ثَيشـة، ثَيويسـت           

بكرَينت، مومكينة تةغريات بكرَيت بـة موقتـةرةحي ليذنـةي ياسـايي، تـةواو ئـةو نوقتةيـة        ناكات ئةوة هني 
يةكال بكةينةوة، دوايَي موناقةشةي خاَلةكاني تر دةكةين، ئَيمة ثَيشنيارَيكمان هةية دوايـَي ئـةو تةفسـيالتة    

طدانـةوة، كـَي لةطـةَل    دةكةين، ليذنةي ياسايي دةَلَيـت ئـةو ناوانـة ثَيويسـت ناكـات بنووسـرَيت، دةخيةمـة دةن       
ئةوةية كة ئةو ناوانة ثَيويست ناكات بنووسرَيت دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ كـَي تةئيـدي موقتـةرةحي ليذنـةي       
ياسايي دةكات كة ئـةو ناوانـة نةنووسـرَين، بنووسـرَيت وةزارةتـي ثةيوةنديـدار دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر          

رن دةبَيــت بــذمَيرين، ئــةوةي تةئيــدي ثَيشــنياري ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ ببــوو
ليذنةي ياسايي دةكـات دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ كـاك كـةمال و كـاك فرسـةت دةَلـَي تَينةطةيشـتوون بـرادةران            

 .بؤيان شةرح بكة، ئةطةر واية جارَيكي تر، نازناز خان نوقتةي نيزامي نةبوو قةتعي دةكةم، فةرموو
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جاري وا هةية رةئي سَييةم دروست دةبَيت، بة رةئي من بنووسني واجيبة هةموو نوَينةري وةزارةتةكان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوقتةي نيزامي نيية، ئَيمة دوو شس تايبةمتان لة ثَيشة، هالة خان فةرموو
 :هالة سهيل وادي.بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .راثؤرتةكة هاوبةشة، بةِراسس ئةوة ئيقترياحي ليذنةي تةندروسس بوو، هي ليذنةي ياسايي نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راستة ئةوة نوقتةي نيزاميية، موقتةرةحي ليذنةي هاوبةش، ياسايي و تةندروسس دةَلَين لة مـاددةي ضـوار   
ــات     ــةكان ه ــاوي وةزارةت ــةم ن ــةي ثَينج ــة بِرط ــةش      ل ــةي هاوب ــة، ليذن ــةو ئةجنومةن ــدام ل ــة ئةن ــة دةبن ووة، ك

موقتةرةحيان ناوي وةزارةتةكان هاتووة، كة نوَينةريان لـة دةرةجـةي مـودير عامـة لَيـرة وا هـاتووة، دوايـَي        
ئيقترياح كراوة كةمرت نةبَينت ئةندام بن لةو مةجليسة، لة ثرؤذةكةدا ناوي وةزارةتةكان نووسراوة، ليذنـةي  
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َيت ئةو ناوانة ثَيويست ناكات بنووسـرَيت تـةنيا بنووسـرَيت وةزارةتـي ثةيوةنديـدار، نوَينـةري       هاوبةش دةَل
دةنـط، كـَي    77وةزارةتي ثةيوةنديدار، كـَي لةطـةَل موقتـةرةحي ليذنـةي هاوبةشـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟         

، كةواتـة  دةنـط، موقتةرةحةكـةي ليذنـةي هاوبـةش سـةري طـرت       81لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟     
بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بةهةر حاَل ئةطـةر هةَلةيـةكي هـةبَينت، ئيختيالفَيكـي قـانوني هـةبَيت، ئـةويش        
موشكيلة نيية، ئةوة قوِرئاني ثريؤز نيية، دةتوانني هةمواري بكةينةوة هةر وةختَيكي بؤمان بكرَينت، ئَيستا 

ذوي )بَيتـــة اليةنـــة ثةيوةنديـــدارةكان، موقتـــةرةحي ليذنـــةي ياســـايي قـــةبول كـــرا لـــة ثَينجةمـــدا كـــة دة 
ةكــةش نــةما، دةرةجةكــةي لــة مــودير عــام كــةمرت نــةبَيت، لــة دووةمــدا نووســراوة وةكيــل وةزيــر      (عالقااة

للاا محاياة   )يؤسا مبوج  هذا القاانون للاا يسامى ب   )دةنووسرَيت وةكيل وةزارةت، لة يةكةم دةَلَيت 
شتَيكي وا وةكو قانونةكاني تر بنووسن، لَيرة هني ( ه الوزيروحتسني البيئة يف ا اقليم يرتب  بالوزارة ويرأس

هاتووة، ئةو مةجليسـانةي كـة هةمانـة لـة قانونـةكاني تـردا، كـاك خـةليل ئـةوة صـياغة بكرَيـت وةكـو ئـةو              
مةجليسانةي لة وةزارةتةكاني تردا نووسيوومانة، كةواتة ئَيستا ئَيمة ماددةكة هةمووي بـةو طؤِرانكاريانـةي   

و بِرطةي ئيلغا كرا، موقتةرةحي ليذنةي هاوبـةش قـةبول كـرا، كـةمرت لـة مـودير عـام نـةبَيت و         كة كراو دو
ثةيوةنديدار بَيت بة ذينطة ئةوةش الدرا، شةرت نيية ثةيوةنديدار بَيـت، بـةاَلم طومتـان دةتوانَيـت جـةنابي      

ةكو قةوانيين ثَيشوو كة وةزير خؤي داواي بكات، وةكيل وةزير دةبَيتة وةكيل وةزارةت، ئةو بِرطةي يةكةم و
ئـةوة ضـؤن لـة قانونـةكاني تــر     ( ياارتب  باالوزارة )مـةجليس هةيـة لـة وةزارةتـةكان وا بنووسـرَيت، يـةعين       

وةكـو لـة هـةموو    ( يرأسه الوزير وينوب عنه وكيال الاوزارة  )سياغةتان كردووة، ئَيستاكة نازامن ضؤنة؟ بةاَلم 
ةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر       وةزارةتةكاندا هاتووة، ماددةكـة هـةمووي دةخةمـة د   

سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةس كـاك دكتـؤر رةمـةزان لةطةَلـدا نييـة،            
 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي ثَينجةم

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ة دةبَيتة ماددةي ثَينجةمماددةي دوازدة ك
 .ئةجنومةن بودجةيةكي تايبةتي هةية

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .للمجلا موازنة خاصة به: املادة الثانية عارة

 :فؤاد امحد حممد بابان.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي هاوبةش
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ليذنةي هاوبةش رةئي واية ئيلغا بكرَيت، ضونكة زيادة ريز بةندي ماددةكانيش  سةبارةت بة ماددةي دوازدة
 .دواي سِرانةوةي راست بكرَيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيمواية ئةو ماددةية زيادة، لةبةر ئةوة ميزانيةكة زمين وةزارةتةكـة دةبَيـت، هـيض موازةنـةي ثَيويسـت      

ة، كَي لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا ناكات، دةخيةمة دةنطدانةو
 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموو

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَيزدة كة دةبَيتة ماددةي ثَينجةم
ن لــة وةزارةتةكانيانــةوة بــة دواى جَيبــةجَى كردنــى بِريــارو راســثاردةكانى كــة لــة         ئةنــدامانى ئةجنومــة 

ئةجنومةنةوة دةردةضَى، دادةضن و راثؤرتةكانيان دةربارةيانةوة ئامادة دةكةن و بؤ بِريـاردةرى ئةجنومـةنى   
 .بةرز دةكةنةوة

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :واليت ستصبح املادة اخلامسة املادة الثالثة عار

يتوىل اعضاء اجمللا متابدة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجمللا يف وزاراتهم واعداد تقاارير عنهاا   
 .وريدها اىل مقرر اجمللا

 
 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .َينَيتةوة، سوثاسليذنةي هاوبةش هيض تَيبينيةكي نيية، وةكو خؤي مب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بـؤ ئـةوةي زؤر موناقةشـةي لةسـةر نةكـةين،      (رئيس اجمللـس )ببَيتة ( اىل مقرر اجمللس)من تَيبينيم هةية، 
لةبــةر ئــةوةي موازةنــة بــؤ ئــةو اليةنــة دةبَيــت، كــة شةخصــيةتَيكي مةعنــةوي هــةبَيت، قــانوني مةعنــةوي 

رفعها اىل مقرر )ةتةكة، جةنابي وةزير موافيقة بؤ ئةو موالحةزةيةي كة درا هةبَيت، ئةمة بةشَيكة لة وةزار
، ئةطةر كةس موالحةزةي نةبَيت، ئةوةش دةخةمة دةنطدانةوة، تـؤ راثؤرتَيـك   (رئيس اجمللس)بووة ( اجمللس

 .دةنووسي خؤ بؤ ثةرلةمان نانووسيت، دةبَيت بؤ سةرؤكايةتي بنووسيت، كاك شَيروان فةرموو
 :َيروان ناصح حيدريبةِرَيز ش

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي موقةرير بؤ ئةو نةوعة ئيشانةية، بةِراسس ئةطةر بَيية سةر حةقيقـةت تـةقارير دةدرَيتـة موقـةرير،     
 .موقةرير دةداتة وةزيري، نةك راستةوخؤ بضَيتة الى وةزير

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة رَيطاي موقةرير، هةر كةسَيك بؤ سةرؤكايةتي دةنووسَيت و  كاك شَيروان تةقارير بؤ رةئيس دةنووسرَيت
دةدرَيتة موديري نووسينطةكة، مودير نوسينطةكة دةيطةيةنَينت، تةقريرَيك وةكيل وةزيـر، وةزارةتَيكـي تـر    
تةقريرَيك بنووسـَيت بـةثَيي ئـةوة بَيـت بيداتـة موقـةرير، ئـةوة نـاكرَينت، ئـةو ماددةيـة بـةو طؤِرانكارييـة             

 .دكتؤرة شوكرية موالحةزةت هةية، فةرموو( تقارير عنها ورفعها اىل رئيس اجمللس واعداد)
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من ضةند ساَلة لة زانكؤم موقةرير بووم، سةرؤك بووم بؤ ئةم شـتانة، كـة تـؤ ليذنةيـةك تةشـكيل      

ي ضــية، حةســري ئــةو بابةتــة دةكــةن، ئةطــةر ذينطــة بَيــت كــة تــؤ   دةكــةيت ئــةو ليذنةيــة ئــيش و كارةكــة 
ليذنةيةكي وا طةورةي تةشكيل كرد، ئةم ليذنةية هةمووي كؤ دةبنةوة، باسي ذينطة دةكرَيت، موقةريرةكـة  
دةينووسَيت رةفع دةكرَيت دةضَيتة سةرةوة، ئينجا بواري جَي بةجَي كـردن دَيـت، ئـيرت ثَيويسـت ناكـات مـن       

بيكةم بة بابةتَيكي تايبةتي، ئةمة تةحصيل حاصلة، كـة تـؤ بودجـةت دانـاو ليذنـةت تةشـكيل        بيهَينم لَيرة
 .كرد، ئيرت ئيش و كاري خؤي و مةساري خؤي وةردةطرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دارا وةاَلمي بدةوة
 
 

 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
ئةم مةجليسة جياية لةطةَل مةجليسَيك لةناو زانكؤدا، يان لةناو وةزارةتدا بةخؤت دروسس دةكـةيت، ئةمـة   
ــةناو       ــت ل ــك ئــةم مــودير عامــة نوَينــةري ذينطــة دةبَي مةجليســَيكة لةســةر ئاســس هةرَيمــة، هــةر وةزارةتَي

ةي خؤي كة صناعةية، ئةم كَيشـة  وةزارةتةكةي خؤي، دةبَيت ئةو راسثاردانةي رادةسثَيرين لةناو وةزارةتةك
ــة وةزارةتةكــةي خــؤي        ــةو هــةمووي ل ــةراراتي مةجليســةكة ئ ــة، نةتيجــةي تةوصــيات و ق ــةيان هةي ذينطان
دةيهَينَيتةوة، بةس ئةمة ئةركَيك بوو، طومتان لة كؤَل وةزيري بكةينةوة، بؤية طومتان موقةرير بَيت، بـةس   

بةخشي، هةرضةندة من ئةو ياسايةم بة خؤم دانةناوة،  ئةوة جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن ئةوةشي بة وةزير
ئةمـةش بــا بكرَيتــة رةئيســي مــةجليس ثــَيم باشــة، مــن ئــةو ياســايةم بــة موقــةرير دانــةناوة، موقةريرةكــة  

 .مةسيحيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــةن، دةخي       ــةي هــني دةك ــةمان نةتيجةك ــداماني ثةرل ــة ئةن ــةاَلم هــةر ئةوةندةي ــازادة، ب ــة هــةر كةســَيك ئ ةم
دةنطدانةوة بةو طؤِرانكاريةي كراوة تةقاريرةكة لة جياتي بؤ موقةرير كرا بؤ رةئيس، كَي لةطةَلداية دةسس 
بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــة زؤرينــةي دةنــط  

 .وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 :ماددةي ضواردةم كة دةبَيتة ماددةي شةشةم

ســةرباري ئــةو ئةركانــةى بــةثَيى ياســاى وةزارةت ثَيــى ســثَيردراوة، ئةجنومــةن ئــةو ئــةرك و دةســةاَلتانةى    
 -:خوارةوةى هةية

ج و كارة ثَيشنيار كردنى سياسةتى طشتى بؤ ثاراستنى ذينطة لة هةرَيمداو دةست نيشان كردنى ئامان: يةكةم
 .طرنطةكانى ذينطة

 .دانثَيدانان وثشت بةستان بة تايبةمتةندى و ثَيوانةكانى ثَيوةرى رةطةزةكانى ذينطة: دووةم
دانثَيـدانانى مــةرج و بـةرزة فتكاريــةكانى دةبـَى لـة دامــةزراوو ضـاالكيةكاندا هــةبَى، كـة كاريطــةرى       : سـَييةم 

 .كدانى هاوسةنطى ذينطةزيانطةياندن بة ذينطةوة هةية، يان دةبَيتة هؤى تَي
دانثَيدانانء ثشت بةسنت بةِرَينمايى بةرزةفتكاريةكانى ثَيويست بؤ جَي بةجآ كردنى حوكمـةكانى  : ضوارةم

 .ئةم ياساية، كة بةثَيى ئةم ياسايةوة دةركراون
يــةككردنى ثالنــةكانى فرياكــةوتن كــة اليةنــةكانى ثةيوةنديــدار ئامــادةى دةكــات، بــؤ رووبــةِروو     : ثَينجــةم

 .بوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة
و تايبةمتةنـدى ء  (تَيخوَيندنـةوة )راسثاردن بة هةمواركردنى ياساو ثَيِرةو و رَينمـايى ء ثارَيزنامـة   : شةشةم

 .ثَيوانةو ثَيوةرةكانى جؤرى، كة تايبةمتةندة بةثاراستنى ذينطة لة هةرَيمدا
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ادة الرابدة عارة واليت ستصبح املادة السادسةامل

 :با اضاية اىل املها  املناطة به مبقتضى قانون الوزارة، يتوىل اجمللا املها  والصالايات التالية
 .اقرتاح السياسة الدامة حلماية البيئة يف ا اقليم وحتديد ا اهداف وا اولويات البيئية ييها: او ًا

 .واصفات واملداي  القياسية لدناصر البيئةاقرار واعتماد امل: ثانيًا
اقرار الاروط والضواب  اليت جي  توايرهاا يف املنااأت والناااطات الايت هلاا تاأث  ضاار علاى البيئاة او          : ثالثًا

 .يؤدي اىل ا اخالل بتوازنها
 .لصادرة مبوجبهاقرار واعتماد التدليمات والقرارات والضواب  الالزمة لتنفيذ ااكا  هذا القانون وا: رابدًا

 .توايد خط  الطوارئ اليت تددها اجلهات املدنية ملواجهة الكوارث البيئية: خامسًا
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التوصااية بتدااديل القااوانني وا انظمااة والتدليمااات واللااوا ح واملواصاافات واملداااي  واملقاااييا النوعيااة : سادسااًا
 .اخلاصة حبماية البيئة يف ا اقليم

 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تَيبيين ليذنةي هاوبةش
سةبارةت بةم ماددةية ليذنة ثَيشنيار دةكات بِرطةيةكي تري بؤ زياد بكرَيـت بـة ريـز بةنـدي حةوتةمـةوةو      

ئةجنامداني رووثَيوي ثَيويست بؤ هةَلسةنطاندني كاريطةري ذينطـةيي كـة دةرئـةجنامي    : حةوتةم)بةم جؤرة 
 (.ةدةغة كراوي نَيودةوَلةتي لة هةرَيمدابةكارهَيناني ضةكي ق

 :حةز دةكةم بة عةرةبيةكةيشي بيخوَينمةوة بةم شَيوةية
 .، سوثاس(اجراء املسواات الالزمة لتقيم ا اثر البيئي الناجم عن استدمال ا اسلحة احملرمة دوليا يف ا اقليم)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين) حممودبةِرَيز محد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة خــاَلي يةكــةم نووســراوة   ــة هــةموو  (ثَيشــنيار كردنــي سياســةتي طشــس بــؤ ثاراســتين ذينطــة   )ل ، نــازامن ل

بةندةكاني خوارةوة بِريار لَي دانة، بـةاَلم بـةس لـةوة ثَيشـنيار كردنـي سياسـةتي طشـتيية، لَيـرةش ثَيموايـة          
 .وةي هةبَيت ئةو سياسةتة بِريار لَي بدات، نةك ثَيشنيار بكاتئيقترياح كردن دةسةاَلتي ئة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غيتور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسـبةت مـاددةي ضـواردة كـة بؤتـة مـاددةي شةشـةم، بةنيسـبةت بِرطـةي يةكـةم لـة جيـاتي ثَيشـنيارةكة              

ت داِرشــتين، ضــونكة تــؤ سياســةتةكة دادةِرَيــذي، ئــةو مةجليســة دةبَيــت سياســةتي دابِرَيــذَيت بــؤ   بنووســرَي
 .ثاراسنت و ثَيشخستين ذينطة لة كوردستاندا، ئةوة خاَلَيك

خاَلَيكي تر، ثَيم باشة بِرطةيةكي تر ئيزافة بكرَيت، يةكَيك لة ئةركةكاني ئـةم ئةجنومةنـة ثـاك كردنـةوةي     
 .ت لة شوَينةوارةكاني شةِري داطريكاريش بة خةَلكي كوردستان، لةطةَل رَيزمداذينطةي كوردستان بَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةسـةاَلتي وةزيـرة   بِرطةي شةش ثَيم زيادة البدرَيت، ضونكة راسثاردن بة هةموار كردنـي ياسـايةكة خـودي د   

ــةويش        ــة رَينماييــةكان ئ ــةمان، هــةروةها ســةبارةت ب ــة ثةرل ــة ثَيشــنيارةكان بنَيرَيت ــؤي هةي ــك ب هــةر كاتَي
 .دةسةاَلتي وةزيرة هةر كاتَيك داينَيت و بيطؤِرَيت، بؤية ئةو بِرطةية زيادةو البدرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عيزةدين فةرموو
 :ن سليم خديدابةِرَيز عزالدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الزمـة تةعبريةكـة   ( مبـن ( )،با اضاية اىل املها  املناطاة باه مبقتضاى قاانون الاوزارة     )ثَيشنيارةكة زمانةوانيية، 

ئـةوة راسـترتة   ( با اضاية اىل املها  املناطة باجمللا مبقتضى قانون الوزارة، ويتوىل املها  والصاالايات التالياة  )
 .اني، سوثاسلة زمانةو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
با اضااية اىل  )ئَيستا يةك تَي نةطةيشنت دروست بووة لة الي من لة بةشي يةكةمي ئةم ماددةية، كـة دةَلَيـت   

طوتي ئةم مةجليسة زؤر جياوازة لةو مةجليسةي كة جةنابي وةزير ( املها  املناطة به مبقتضى قانون الوزارة
هةية لةناو وةزارةت، كة لةناو ياسايةكة بؤمان ئيقـرار كـردووة، لةبـةر ئـةوةي ئـةم مةجليسـة مةجليسـَيكة        
تايبةتة بة حيماية كردني بيئة لةسةر ئاسس هةرَيم، لَيرةدا نازامن ئةطةر من راست تَي طةيشت مب، يان نـا،  

وةزارةتةكـةدا هـيض مـةهامَيكمان نووسـيووة ئـةم مةحليسـة ثـَيش دروسـت بـووني؟ ئـةم            ئَيمة لـةناو ياسـاي  
 .ثرسيارة ئةطةر بتوانَيت وةاَلمم بداتةوة

ئةوةية جةنابي وةزير كـة دةسـس كـرد بـة كارةكـاني وتـي ئَيمـة بـةثَيي رَينمـايي كؤمـةَلَيك           / خاَلي دووةمم
طومتـان قـةوانني و ئةنزميـة    ( التوصية بتعديل)ة دةَلَيت ستانداردو شتمان زةوابتمان بؤ كردؤتةوة، لَيرةدا ك

، جــةنابي وةزيــر مــةعايري و (اللــوائح واملواصــيتات واملعــايري واملقــاييس النوعيــة)ئــةو شــتانة خؤيــان دةيكــةن 
مةقاييسي نةوعي ئـةوة شـتَيكي سـتاندةردة سـااَلنة لةسـةر ئاسـس جيهـاني لـة اليـةن مونـةزةماتي طـةورةي            

َيت و باَلو دةكرَيتةوة، نازامن لَيرة لة كوردستان خاترمان دةطرن، بؤمان زياد دةكةن، بؤمان بيئيةوة دادةِرَيذ
كةم دةكةنةوة، تؤ ئةم مةعايريانة ستانداردي جيهانيية، ناتوانيت دةستكاري بكةيت و بَلَييـت بـة حةسـةبي    

ت و زيادي دةكات لةناوةوة ئيقليم ئَيمة ضاكي دةكةين، سةبارةت بةو خاَلةي كة ليذنةي هاوبةش داواي دةكا
ئـةوة ئـةركي وةزارةتـة رووثَيـوي ذينطـةيي لـةناو وةزارةتــداو خؤشـيان هـةوَليان بـؤ داوة، ئةمـة ئيشـي ئــةم            

 .مةجليسة نيية، مةجليسةكة زياتر ئيشي سياسةت داِرشتنة، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان فةرموو
 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
منيش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي  ثَيشنيار كردن، ئـةوة ئسـلوبَيكة نايـةت لةطـةَل ئـةو قانونـة، داِرشـنت رَيكـرتو         
بةهَيزترة، داِرشتين ثالنَيكي سرتاتيجي بؤ ثاراستين ذينطةو ئامانج و كارة طرنطةكاني ذينطة، منيش لةطـةَل  

 .داِرشتنم، سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من كة ئةم ئةركانةم خوَيندةوة لةطةَل ئاماجنةكةدا زؤر هاوبةشي تَيداية، ئينجا بة رةئي من ئةمة 

 .، ئةوة خاَلَيكدةمج بكرَيت ثَيكةوة لة ذَير يةك ناونيشان، ئامانج و ئةركةكاني ئةم وةزارةتة
خــاَلَيكي تريشــم هةيــة، بةِراســس هةنــدَيك موســتةَلةح بــةكار دةهَينرَيــت خوَيندنــةوةم نةبيســتووة، نــةتيا   

 .خوَيندنةوة هةية نةلَيخوَيندنةوة، ئةو ثَيشطرة زؤر زيادة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري فةرموو
 
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
( اللـوائح )لـة بِرطـةي شةشـةم وشـةي     ( وضا  )منيش لة بِرطةي يةكةم لةطةَل ئةوةم كة ئيقترياح بكرَيت بـة  

لَيـرة هــاتووة لــة قــانوني عَيراقيــدا شــس وا نييــة، وا ديــارة ئــةو بِرطــة لــة قــانونَيكي عةرةبيــةوة وةرطــرياوة  
 .ببةن، زؤر سوثاسال( اللوائح)لةبرييان ضووة ئةوة الببةن، وشةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي دكتؤرة رؤذان ثَيي واية بِرطةي شةشةم زيادة، لةبةر ئـةوةي ئـةو تةوصـيةية دةسـةاَلتي وةزيـرة، هـةر       
وةختَيك دةتوانَيت داواي بكاتن تةعديل بكرَيت، يةعين هةموو وةزيرَيك بؤي هةية تةعديلي قـةوانني داوا  

ةر ئةوةية ئةوة البضَيت، جةنابي وةزير رةئيت ضية؟ ئةوةي شةشـةم، هـةر خـؤي    بكات، ئةطةر رةئيتان لةس
وةزير بَي، مةجليسيش ئةو سةاَلحيةتةي هةية تةوصية بكاتن بؤ طـؤِريين هـةر قانونَيـك، دةرهَينـاني هـةر      
قانونَيك، لةبةر ئـةوة ئـةو تةوصـيةية تةحصـيل حاصـلة هةيـةتي، بـةبَي ئـةوةي مةجليسةكةشـي هـةبَيت،           

دكتؤرة رؤذان موالحةزةيدا دةَلَيت ئةوة بةديهيية، كة وةزير رةئيسي ئـةو مةجليسـةية، مانـاي وايـة     ئةوةي 
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بؤي هةية هةر ئيقترياحَيك مةجليس بيكات وةزير دةتوانَيت بةو دةسةاَلتةي لة وةزارةت هةيـةتي، كةواتـة   
لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز     جةنابي وةزير موافيقـة، دةخيةمـة دةنطدانـةوة ئـةو بِرطـةي شةشـةم البربَيـت، كـيَ        

بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، دوو كــةس لةطةَلــدا نييــة،    
ةكـة، بـةس ئـةوة    (اللـوائح )بةزؤرينةي دةنط بِرطةي شةشـةم الدرا، قسـةكةي كـاك دكتـؤر نـوري كـة دةَلَيـت        

سـَي بـرادةري تـريش لـة بِرطـةي يةكةمـدا دةَلـَين         بِرطةكة هةمووي الضوو، كـاك بـةَلَين و كـاك غـةفور دوو،    
ئايــا ئــةو سياســةتة وةزارةتةكــة جــَي بــةجَيي دةكــات، يــان  ( وضاا  السياسااة)داِرشــتين لــة جيــاتي ئيقــترياح 

وةزارةتــةكاني تــريش، يــان ئةجنومــةن، ئةطــةر ئةجنومــةني وةزيرانــي بوَيــت ثَيشــنيارةكة راســترتة، ئةطــةر    
وضا   )و وةزارةتةكان داِرشتنةكة راسترتة، يـةعين بـة عةرةبيةكـة بَلَيـي     وةزارةت ئةمرةكةي بكاتن بؤ هةمو

، دةبَيـت ئـةمري وةزيـري بيئـة جـَي بـةجَي بكرَيــت، كةضـي هةنـدَيك جـار ئـةو ئـةمرة لـة اليــةن             (السياساة 
رةئيســي ئةجنومــةني وةزيرانــةوة دةربضــَينت، ضــونكة يــان دةبَيــت دةســةاَلتي بــدةيَس لــةم بارةيــةوة، بؤيــة   

وةزيرانة، من ثَيمواية ئيقترياحةكة راسترتة، بؤ ئةوةي ئةطةر عيالقةي بة وةزارةتـةوة هـةبَيت    ئةجنومةني
ئةوة قةرار دةداتن، ئةطةر عيالقةي بة وةزارةتي ترةوة هةبَيت بِريارَيكة ثَيويسـت دةكـات وةزارةتـي كارةبـا     

ة قـةرار بـداتن، دةبَيـت بضـَيتة     جَي بةجَيي بكات، وةكيلي وةزير، يان مودير عام لةوَي ئةو دةسـةاَلتةي نييـ  
ئةجنومــةني وةزيــران، بؤيــة ثَيشــنيارةكة راســترت هــاتووة، ســووكم كــرد بــؤ ســةر ئــةركي وةزيــر بــؤ شــةرح    

 .كردنةكة، كاك دارا موالحةزةكاني تر ضيت هةية؟ ئةطةر بيَلَييت فةرموو
 
 
 

 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت بــةوةي جــةنابت باســت كــرد، ئَيمــة ئيقترياحــي سياســةي بيئــي، دةبَيــت ئيقــترياح بَيــت، ضــونكة   ســةبارة

ثَيويسس بةوة هةية لـة ئةجنومـةني وةزيـران ثةسـند بكرَيـت و ثةيوةنـدي بـة هـةموو حكومةتـةوة هةيـة،           
سياسـةتي   جاري وا هةية سياسةتي بيئي وا ثَيويست دةكات كة تؤ لة مةنتيقةيةكدا هةر نـةوت دةرنـاهَيين،  

بيئي وا ثَيويست دةكات سةددَيك دروست دةكةيت، سياسةي بيئي وا ثَيويست دةكات مةنتيقةيـةكي صـناعي   
ال دةبةيت، ئةوة ئيقترياح بَيـت، سـةبارةت بـة خـاَلي حةوتـةم كـة ليذنـةي هاوبـةش باسـي كـرد بـوو زيـادي             

ووي وَيــران كــاري و ضــةكي كــردووة، لةبــةر طرنطــي ئــةوةي كــة لــة ياســايةكةدا هــاتووة كوردســتان رووبــةرِ  
كيمياوي بووة، بةس لةِراستيدا ئةم ئةركة ئةركي ئةو ليذنةية نييـة، مـن لـةوة لةطـةَل سـؤزان خـامن، ئةمـة        
ئةركي وةزارةت خؤيةتي مةسوحاتي بيئي بكات، نةك ئةو مةجليسة، ئةطةر لَيرة نـةبَيت، لـة شـوَينَيكي تـر     

ة كرديان داناني زةوابت و مةعايري، بةِرَيزان، ئـةوة هـةموو   دابنرَيت هةر دةبَيت، سةبارةت بةو ثرسيارةي ك
واَلتَيك مةعايريو زةوابس خؤي هةية، ضونكة ناكرَيت ئةو قياساتةي لة واَلتَيكي تردا هةية بؤ ئَيـرة ببَيـت،   
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لة واَلتَيكي وةك ئةَلمانيا تةنها قياسـي هـةرَيمي هةسـن لـة شـاري فرانكيتـؤرد جيـاوازة لـةوةكاني تـر، لةبـةر           
ــةيانتوانيوة      ئــ ــان هةيــة بــةهؤي مةتارةكــةوة، ئــةوة ن ــة شــاري فرانكيتــؤرد نيســبةيةكي زؤر كاربؤني ةوةي ل

عيالجي بكةن ستاندةرةكةيان بةرز كردؤتةوة، بؤ ئةوةي بتوانن عيالجي بكـةن، لةبـةر ئـةوة هـةر واَلتَيـك      
َيطـاي ثـَي دراوة   خصوصياتي خؤي هةية، هةتا لة سةعاتي شةو و رؤذدا فـةرقي هةيـة، لـة شـةودا ضـةندي ر     

زةوزا هةبَيت، لة رؤذدا ضةند هةبَيت؟ لةبةر ئـةوة هـةموو واَلتَيـك سـتانداردي خـؤي هةيـة، ئَيمـة بـؤ ئـةو          
مةبةستة ليذنةيةكي فةنيمان دروست كردووة لة مامؤستاياني زانكؤ و كةسـاني ثسـثؤر ماوةيـةكي زؤرة، تـا     

ةواو و زةوزا لة هةرَيمي كوردستان، بؤية طوتوومانة ئةمةيان بؤ ئَيمة ئامادة كردووة، تايبةتة بة قياساتي ه
دةبَيت لةاليةن ئةو ليذنةيـةوة ئيقـرار بكرَيـت، يـةعين ئـةوةي عالـةمي بـؤ ئَيمـة نابَيـت، ئةطـةر وا بكـةين            
مةشاكيلي زؤرمان بؤ دروست دةبَيت، هةتا ئاوةكـةمان فـةرقي هةيـة، هةنـدَيك سـتاندةردي ئـاو هةيـة لَيـرة         

ي تردا تةسبيس بكةين وةكو كوردستان، سةبارةت بةياساي وةزارةت، ياساي وةزارةت باسـي  ناتوانني لةواَلتَيك
مةجليسي حيمايةي بيئةي تياية، بةاَلم ياسايةكة باسي خوبةِراو موختةسـني و موستةشـاري تيايـة، ئةطـةر     

ارةت بـةوة  وةزارةت هةيبَيت ئةوة شتَيكي ترة، وةكو هـةموو وةزارةتـةكاني تـر، بـةس لـة ياسـايةكةمان ئيشـ       
كراوة، كة دةبَيت مةجليسي حيمايةي ببَيت لة هةرَيمداو دوو، سَي خاَليش ئةركي بؤ نووسراوة، بـةس ئـةوا   
 .بة تةفسيل باس لة ئةرك و مةهامي ئةم مةجليسةو ئةوانة نةكراوة، بؤية لةم ياسايةدا هاتووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ايي و ليذنـةي تةندروسـس دةكـةم موقتـةرةحي خؤيـان خبوَيننـةوة، بـؤ        زؤر سوثاس، من داوا لة ليذنةي ياس
 .ئةوةي بيخةمة دةنطدان، كة دةَلَيت ئةو بِرطةية زياد بكرَينت حةوتةم كة ئَيستا دةبَيتة شةشةم، فةرموو

 
 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة بريتية لـة ئةجنامـداني رووثَيـوي ثَيويسـت بـؤ هةَلسـةنطاندني       ئةو بِرطةيةي كة ئَيمة ثَينشنيارمان كردوو

 .كاريطةري ذينطةيي كة دةرئةجنامي بةكارهَيناني ضةكي قةدةغة كراوي نَيودةوَلةتي لة هةرَيمدا
لةِراستيدا بةكارهَيناني ئـةم ضـةكة لـة كوردسـتاندا كاريطةريـةكي خراثـي لةسـةر هـةموو ذيـاني كؤمـةَلطاي           

انلةبةران و بة رووةك و بة خؤَل و بة هةواي هةرَيمةوة، بؤ ئـةوةي كـةوا ئـةم طرفتـة     كوردي كردووة بة طي
ــةر      ــتة ه ــت، ثَيويس ــي وةربطريَي ــة طرنط ــة ب ــكطةورةي ــة      كاتَي ــةن ل ــداري بك ــريش بةش ــةكاني ت ــة وةزارةت ل

رووثَيويةوة، بؤية ئةو ئةركةمان خستؤتة سةر ئةم ئةجنومةنـة سـةرباري ئـةوةي ئـةم رووثَيـوة لـة ئـةركي        
 .نةِرةتي وةزارةتي ذينطةدا هةية، لةبةر ئةوةي زيادمان كردووة، زؤر سوثاسب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي هاوبةشة بـؤ زيـاد كردنـي ئـةو بِرطةيـة دةسـس بـةرز        
دوو كـةس لةطةَلـدا نييـة، بـة      بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،     
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اجراء املسواات الالزماة لتقايم   )زؤرينةي دةنط ئةو بِرطةية زياد كرا، عةرةبيةكةش ثَيشرت خوَيندبوويةوة 
، ئَيستا موالحةزةيـةك دةمَينَيـت، ئـةويش    (ا اثر البيئي الناجم عن استدمال ا اسلحة احملرمة دوليا يف ا اقليم

يـة ضـية؟ مةقصـةدي كَييـة؟     (به)ئةو ( با اضاية اىل املها  املناطة به)ةتاي وابزامن كاك عيزةدين بوو لة سةر
بااجمللا مبوجا  هاذا    )ئةوةش ضـية؟  ( مبقتضى قانون الوزارة( )بالوزير)بنووسرَيت، يان ( باجمللس)دةبَيت 
ئـةوة  ( يتـوىل  ،با اضاية اىل املها  املناطة باجمللا مبقتضاى قاانون الاوزارة   )وا نيية، دةبَيت بطوترَيت ( القانون

يتاوىل  )، ئةو موالحةزةيةي سـؤزان راسـتة، لـةجياتي ئـةو موقةدميةيـة      (املهام والصالحيات التالية)مةفهومة 
وا نيية كاك خةليل، ئةطـةر ثَيتـان باشـة دةخيةمـة دةنطدانـةوة، ئـةو طؤِرانكاريـةي كـة         ( اجمللا املها  التالية

يتااوىل اجمللااا املهااا  والصااالايات )افــة كــرد، ئــةوةش خوَيندمــةوة بِرطةيــةكمان البــرد، بِرطةيةكيشــمان ئيز
، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتـةوة؟  (التالية

 .زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثازدةم دةبَيتة ماددةي حةوتةم
هةردوو مانط جارَيك ئةجنومةن دانيشتنةكانى طرَيدةدا، يان هةر كاتَيك ثَيويست بوو ئةويش بـةهؤى  : يةكةم

بانطَيشةى سةرؤك، يان جَيطرةكةى لةكاتى نةهاتنى رادةكة لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن تةواو دةبَيت، ئةطةر 
 .ادة بوون، وثَيويستة سةرؤك، يان جَيطرةكةى يةكَيك لةوان بَيتزؤرينةى ئةندامةكانى ئام

ئةجنومةن بةزؤرينةى دةنطى ئةندامة ئامادة بووةكان بِريارةكان دةردةكاتء لة حاَلةتى يةكسان بوونى : دووةم
 .دةنطةكان، ئةو اليةنةى سةرؤكى كؤبوونةوةكة دةنطى لةثاَلى دةنطى ئةوان داوة ئةو دةيباتةوة

ةر ئةنــدامَيك بــؤى هةيــة ثَيشــنيارى خــؤى خباتــة بــةردةمى ســةرؤك بــؤ بانطَيشــة كردنــى شــارةزاو  هــ: ســَييةم
ِراوَيذكاران، يان هةر كةسَيكى ديكة، بؤ ئامادة بوون لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن بـؤ وةرطرتنـى بريوِراكانيـان    

 .لةو كاروبارانةى دةخرَيتة بةردةميان بةبآ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبآ
 :َيز خليل ابراهيم حممدبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة عارة واليت ستصبح املادة السابدة

يدقد اجمللا جلساته مرة واادة كل شهرين او كلما دعت احلاجة اىل ذل  بدعوة مان الار يا او نا باه يف    : او ا 
اعضاا ه علاى ان يكاون الار يا او نا باه       االة  يابه، ويكتمل النصاب يف اجتماعاات اجمللاا اذا اضار اكثرياة    

 .واادا منهم
يتتذ اجمللا قراراته باكثرية عدد اصوات اعضا ه احلاضارين ويف االاة تسااوي ا اصاوات يارجح اجلانا        : ثانيًا

 .الذي صوت مده ر يا ا اجتماع
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اعاات اجمللاا   لكل عضو ان يقرتح على الر يا دعوة خرباء او مستاارين او اي شتص اخر حلضاور اجتم : ثالثًا
 .لالستئناس بارا هم يف ا امور املدروضة عليه دون ان يكون هلم ا  التصويت

 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي هاوبةش ثشتطريي ئةو ماددةية دةكةين و هيض تَيبينيةكمان نيية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زيادة، دةخيةمة دةنطدانـةوة بِرطـةي سـَييةم لـةو ماددةيـة حـةزف بكرَيـت، كـَي لةطةَلدايـة          من ثَيمواية سَييةم 
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط بِرطـةي  

ان هةبَيت، ئةوة دةبَيت سَييةم ئيلغا كرا، جارَي ئةوةلةن ئيلزام بكرَين بةوةي لة مودةيةكي موحةدةد جةلسةي
بة قانون بَيت، لةبةر ئـةوة زيـاد نييـة، بةثَيضـةوانةوة مـن دةَلـَيم دوو مانطةكـة ببَيتـة مانطَيـك، ئـةوة ذينطـة            

 .تازةيةو زةرورةتة وةعي زياتر بكرَيت، كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دة هـةتا مـاددةي بيســت هـةر هــةمووي زيـادة، ضـونكة لــةماددةي ثـةجناو نــؤ       مـن ثَيموايـة ئــةو مـاددةي ثــاز   

ســةاَلحيةتي جــةنابي وةزيــرة ئيصــداري تــةعليمات و تــةنيتيزي ئــةو قانونــة، ئــةو هــةمووي عيبارةتــة لــة    
 .كؤبوونةوةو دةنطدان و موناقةشاتي وةرقي خوارةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 
 :َيز سؤزان شهاب نوريبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بة ثَيضةوانةي كاك عومةرم، بةباشي دةزامن ئةو ماددةية مبَينَيتةوة وةكو ئيلزامَيك، بةاَلم ئيسـلوبةكةي  

جارَيك لة ئَيسـتاوة دوو مـانط جارَيـك، يـةعين بـة      ( يدقد اجمللا جلساته مرة واادة كل شهر)زؤر رةكيكة 
، ضونكة ناكرَيت (او كلما دعت احلاجة اىل ذل  بدعوة من الر يا او نا به يف االة  يابه)تةماي ئيش نني، 

، نـةخَير، عادةتـةن خـؤي    (اذا اضار اكثرياة اعضاا ه علاى ان يكاون الار يا او نا باه وااادا مانهم         )بَلَييت 
لةوَي نـةبوو  ئيسلوبةكةي واية هةر دةعوةتي مةجليس لة اليةن رةئيسةكةيةوة دةبَيت، ئةطةر رةئيسةكةش 

يدقد اجمللا جلساته مرة واادة كل شهر او كلماا  )نائيبةكةي دةيكات، كةواتة بةم شَيوةيةي لَي دَيت دةَلَيت 
 .ئةواني تر زيادةية، سوثاس( دعت احلاجة بدعوة من الر يا او نا به يف االة  يابه

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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جمللا جلساته مارة وااادة كال شاهر او كلماا دعات احلاجاة        يدقد ا)ئةو موالحةزةيةي سؤزان خان بةجَيية، 
ضـونكة نائيبةكـة زيـادة، قانونـةن طوتووتـة ئةطـةر غائيـب بـوو وةكيـل وةزيـر دةبَيتـة            ( بدعوة من الر يا

رةئــيس، يــةعين كةواتــة ئةطــةر وةزيــر غائيــب بــوو، كــة رةئــيس مةجليســة بــؤي هةيــة داوا بكــاتن، وةكيــل  
ويتم النصاب اذا اضر اكثرية اعضا ه او على ان )بَينت، بؤية داوا بكاتن وةزارةتةكة رةئيس مةجليسةكة دة

، ئةوةش زيادة، ضـونكة ئةطـةر هـةردووكيان لـةوَي نـةبوون كؤبوونةوةكـة       (يكون ر يا او نا به وااد منهم
ــة         ــة عةرةبيةك ــنت، ب ــَي دَي ــة بِرطةكــة واي ل ــة، كةوات ــة ســةرةتاوة طوتووت ــؤ ل ــت، ت ــة نابَي ــت، دةعوةتةك نابَي

يدقاد اجمللاا جلسااته مارة     )وَينمةوة، دوايَي كـاك فوئـاد بـة كورديةكـة ضـاكي دةكـات و دةخيوَينَيتـةوة        دةخ
واادة كل شاهر او كلماا دعات احلاجاة اىل ذلا  بادعوة مان الار يا وياتم نصااب اجمللاا اذا اضار اكثرياة              

 ئةواني تر شةتب دةبَيت؟( اعضا ه
اعضاا ه احلاضارين ويف االاة تسااوي ا اصاوات يارجح       يتتذ اجمللا قراراتاه باكثرياة عادد اصاوات     / )دووةم

، ئةوةش تةحصيل حاصـلة، ئةطـةر بِرطـةي يةكـةم بـة كورديةكـةي       (اجلان  الذي صوت مده ر يا ا اجتماع
 .خبوَينيةوة كاك فوئاد بةو تةعديلةي كة كردمان، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :وةزيري ذينطة/ بةِرَيز دارا حممد امني

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
سةبارةت بة بِرطـةي سـَييةميان ئةطـةر البـدرَيت كَيشـةيةك نييـة، ئـةوة حةقيقةتَيكـة دراوة بـة ئةنـداماني           
مةجليسةكة، بـةاَلم سـةبارةت بـةوةي كـة مـانطي جارَيـك بَيـت، بةِراسـس مةجليسـةكةي ئَيمـة مةجليسـَيكي            

يئي لة ئيقليم بـاس دةكـات بيسـت مـودير     تةنيتيزي نيية، مةجليسَيكة سياساتي بيئي دادةنَيت، مةشاكيلي ب
عامي تياية، مانطانة زؤر كةمة، يةعين ئَيمة شوكري خوا دةكةين سَي مانط جارَيك كؤببينـةوة، يـةعين بـة    
زةمحةت كؤدةبينةوة، لةبةر ئةوة بة عةمةلي ئةطةر شتَيك بَلَيني بـة عةمـةلي بكرَيـت، وةكـو ئيحـتريام لـة       

وة، ئَيستا ئَيمة كؤ دةبينةوة بـةاَلم جـاري وا هةيـة دةضـَيتة دوو مـانط و      قانونةكةو لة بةغداش واي لَي كرا
سَي مانط، ئينجا ئةطةر جارَيك دةتوانني ئةو بيست مودير عامة بَينني و ئيشي لةسةر بكةين، ئةمة لةبـةر  

ذانـة  ئةوةي ئيشةكامنان تةنيتيزي نيية، بةاَلم ئاسايية ئةطةر دوو مانط جارَيك كؤببينةوة، جطة لةوةش  رؤ
ثةيوةندميان هةية لةو حاَلةتانةي كة ثةيوةندي ئيشي رؤذانةو تةنيتيزو جَي بـةجَي كردنـة، بؤيـة داواكـارم     

 .وةك خؤي مبَينَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مادام واية دوو مانطةكة بكرَيتة مانطَيك موقتةرةحَيكة، جةنابي وةزير دةَلَيت دوو مـانط زؤر باشـة، لةبـةر    
ن ناكرَيت، موقتةرةحي ئةو دوو مانطة ببَيتة مانطَيك، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة   ئةوةي بؤما

دوو مانط بكرَيتة مانطَيـك دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، موقتةرةحةكـة خـؤي دوو مـانط جارَيكـة،          
زيـريش دةَلَيـت   ليذنةي هاوبةشيش موالحةزةي لةسةر ئةوةي نيية كة دوو مانط جارَيـك بَيـت، جـةنابي وة   

دوو مانط جارَيك بَيت، موقتةرةحي سؤزان خان بوو كة منيش ثشتطرييم لَي كرد، طوتي كة مـانطي جارَيـك   
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بَينت، تةبريراتي جةنابي وةزيريش مةنتيقي تَيدا بوو، دةخيةمة دةنطدانـةوة كـَي لةطـةَل ئـةو موقتةرةحـة      
وثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟     تازةية كة مانطي جارَيك بَينت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر س

زؤر سوثاس، كةواتة وةكو خؤي مايةوة، لةبةر ئةوةي لة شوَينَيكي تر ئةو دةسةاَلتة دراوةتـة وةزيـر، لةبـةر    
ئةوة زؤر تةبيعية ئةندامي ئةو ئةجنومةنة حـةقي ئـةو ئيقترياحـةي هـةبَينت قةرارةكـةش بـؤ تؤيـة، بؤيـة         

طةر حازرتان كرد بَيت كورديةكةي بيخوَينـةوة، عةرةبيةكـةي خبوَينـةوة تـا كورديـة      ئيلغا كرا، كاك فوئاد ئة
 .تةواو دةبَيت

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يدقد اجمللا جلساته مرة واادة كل شهرين او كلما دعت احلاجة : او ا /املادة السابدة)نةصي ماددةكة وا دةَلَيت 
ة من الر يا او نا باه يف االاة  ياباه، ويكتمال النصااب يف اجتماعاات اجمللاا اذا اضار اكثرياة          اىل ذل  بدعو

 .اعضا ه على ان يكون الر يا او نا به واادا منهم
يتتذ اجمللا قراراته باكثرية عدد اصوات اعضا ه احلاضارين ويف االاة تسااوي ا اصاوات يارجح اجلانا        : ثانيًا

 .سَييةم نامَينَيت( الذي صوت مده ر يا ا اجتماع
 :امحد حممد بابان يؤاد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 /ماددةي حةوتةم

هةردوو مانط جارَيك ئةجنومةن دانيشتنةكانى طرَيدةدا، يان هةر كاتَيك ثَيويست بوو ئةويش بـةهؤى  : يةكةم
ئةجنومةن تةواو دةبَيت، ئةطةر  بانطَيشةى سةرؤك، يان جَيطرةكةى لةكاتى نةهاتنى رادةكة لة كؤبوونةوةكانى

 .زؤرينةى ئةندامةكانى ئامادة بوون، وثَيويستة سةرؤك، يان جَيطرةكةى يةكَيك لةوان بَيت
ئةجنومةن بةزؤرينةى دةنطى ئةندامة ئامادة بووةكان بِريارةكان دةردةكاتء لة حاَلةتى يةكسان بوونى : دووةم

 .نطى لةثاَلى دةنطى ئةوان داوة ئةو دةيباتةوةدةنطةكان، ئةو اليةنةى سةرؤكى كؤبوونةوةكة دة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس   
ــايي         ــرةدا كؤت ــوثاس، لَي ــريا، زؤر س ــط وةرط ــةي دةن ــة بةزؤرين ــةو ماددةي ــوثاس، ئ ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــة  ب ب

دانيشتنةكةمان دةهَينني، وةختَيكي تر دياري دةكةين بؤ تـةواوي كردنـي ئـةم ياسـاية، بـةياني ئومَيـد دةكـةم        
هةمووتان حازر بن بؤ كؤنيترانسي يةكَيس ثةرلـةمانتاراني كوردسـتان كـة لـة خـانزاد دةكـرَينت، تـا رؤذي دوو        

ذةي ياساي دابـني كردنـي نيشـتةجَي بـوون و     شةممةي داهاتوو بةرنامةي كار ئةوة بوو كة ئيعالمنان كرد، ثرؤ
 .هةروةها كرَيي خانووبةرة، بةَلَي كاك سةعد
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسـةر كـردووة،   يةعين وةكو بابَلَيني نازامن، بَلَيني وةكو موتةبةع، يةعين وةكو ئةوةي تـاكو ئَيسـتا ئيشـمان    

ثرؤذة ياسايةك تةواو نابَيت بة جةلسةيةك، عادةتةن دةمَينَيتةوة بؤ جةلسةي داهاتوو، من ثَيشنيار دةكةم، 
ئةطةر جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةمان قةبولي بكةن، ثَيشنيارة ئةطةر قةبولي بكةن، من ثَيم باشة طيتتوطؤ 

ةت هةَلـدَيت، ئـةويرت ئةطـةر ئيجـازة بـدةيت بةِراسـس       لةسةر ثرؤذة ياساي ذينطة بـةردةوام بـني، نـة حكومـ    
يةعين هينيش هةية، تاكو ئَيستا وةفدةكةي حكومةت نةطةِراوةتةوة، يةعين مـن تكـام ئـةوة بـؤ هـةموومان      
باشة، بؤ قانونةكة باشة، يةعين من حةزم لَيية ئةو رؤذةش ئـةوةش لـة خياللـي ئـةوة ئـةو تةوزتـة بـدةم        

ةئي لةطــةَل ئيقــراري ثرؤذةيــةكي زؤر دةوَلةمةنــدة، بــؤ ضارةســةري ئــةو   حكومــةت لــة بــاري مةبــد % 100
كَيشــةية، بؤيــة مــن ثــَيم باشــة بةِراســس، ئةطــةر رؤذي دوو شــةممة تةكميلــةي ئــةو موناقةشــةية بَيــت، بــؤ  
 .جةلسةي داهاتوو بة دَلنياييةوة وةزيرة بةِرَيزةكانيش دةطةِرَينةوةو كة ثةيوةندييان هةية بة جةلسةكةوة

 
 
 
 
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة قةرارمانــة لـة دانيشــتين ثَيــرَي، كـة دوو شــةممة ئـاخري مةوعيــدة موناقةشــةي     / زؤر سـوثاس، يةكــةم 

دةكةين، بةاَلم ئةطةر وةزيري ثةيوةنديدار نةهاتن، بِرطةي دووةم موناقةشة دةكةين خانووبةرة با هـةردوو  
نيش هاتن ئةوة ثَيشي دةخةين، ئةطةر نةهاتن هـةردوو وةزيـري   وةزيري دارايي ئامادة بن لَيرة، ئةطةر ئةوا

دارايي و ئابووري و هـةرَيم بـؤ كاروبـاري دارايـي و ئـابووري، ضـونكة ئيعالمنـان كـردووة ئـةو دوو ثرؤذةيـة           
 .بكرَيت، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، زؤر سوثاس
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