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  دةستثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 8/9/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممة دوو رؤذيي س ــةوتي  ش ــةني نيشــتمانيي    2/9/8002رَيك ئةجنوم
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وق كوردستاني عَيرا

, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8002)ساَلي , دووةمي خولي كردنةوةدانيشتين 

 :بةرنامةي كار
لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي    ( 54)ي ماددةي ( 8، 1)و هةردوو بِرطةي  (5)لة ماددةي ( 1)كمي بِرطة بةثَيي حو

ــارة    ــراق، ذم ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــاَلي (1) ئةجنوم ــةموار1998ي س ــراو، ي ه ــاتي   ك ــاردرا ك بِري
ي ئـةمرؤ  بـةيان  ي سـةرلة (11 ) كردنةوةي خولي طرَيداني دووةمي ساَلي ضوارةمي ئةجنومـةن لـة كاتـذمَير   

 :و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت بَيت 2/9/8002دوو شةممة رَيكةوتي 
 .دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق- 1
 .عَيراق –وتاري بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان  -8

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هرةبانبةناوي خواي طةورةو مي

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
لة ثةيِرةوي ناوخؤي ( 54)ي ماددةي ( 8، 1)لة ماددةي ثَينج و هةردوو بِرطةي ( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 

ي هةمواركراو، بِرياردرا كاتي 1998ي ساَلي (1)ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، ذمارة
وو د ؤي سةرلةبةياني ئةمِر(11)ردنةوةي خولي طرَيداني دووةمي ساَلي ضوارةمي ئةجنومةن لة كاتذمَير ك

 :بَيت و بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت 2/9/8002شةممة رَيكةوتي 
 .عَيراق -دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان  -1
 .عَيراق –ومةني نيشتماني كوردستان وتاري بةِرَيز سةرؤكي ئةجن -8

كردنةوةي ئةم خولة بة دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان ئةكةينةوة، 
نيشتمانيي كوردستانة بؤ  فةرموون بؤ وةستان، بةرنامةي ئةم دانيشتنةمان وتاري سةرؤكي ئةجنومةني

ي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، سةرةتا بةخَيرهاتين كردنةوةي خولةكة و وتاري بةِرَيز جَيطري سةرؤك
كاك دكتؤر كةمال فوئاد سةرؤكي ثَيشووي ثةرلةمان وبةِرَيز كاك عومةر فةتاح جَيطري سةرؤكي ) بةِرَيز

حكومةت، هةموو وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةين كة ئامادةن لَيرة، بةِرَيز سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم، 
 .زؤر بةخَير بَين سةرضاوان ي عبدالرمحن كةلةطةَلمان لةم دانيشتنة بةشدارن،خامني شةهيد سام
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 . خوشكء برايانى  بةرَيز
 .ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان

 .بةناوى خواى  طةورةء ميهرةبان
ساَلى ضوارةمى ثةرلةمانى  لة كردنةوةى خوىل طرَيدانى  دووةم، لةم دانيشتنةدا، بةناوى طةىل كوردستان

 .رادةطةيةنني 8002ستان كورد
هيوادارين ئةم مانطة  .كوردستانء موسَلمانان ثريؤزبَيتسةرةتا مانطى رةمةزان  لةئَيوةء هةموو خةَلكى 

مانطى  . راقى فيدراَلداء خَيروخؤشىء ثَيكةوةذيان بَيت لةهةرَيمى كوردستانء عَي ثريؤزة مانطى ئاشتى
مانطى ثشووى ثةرلةماندا، ضةندين رووداوى طرنط  دوو لة .ء ضارةسةرى كَيشةو طرفتةكان بَيت لَيبوردةيى

ثَيويستى  كة. كاريطةرى بةرضاوو ثةيوةندى راستةوخؤيان بة طةىل كوردستانةوة هةية هاتؤتة ثَيشةوة كة
هةندَيكيان زةنطى . راشكاوانة هةية ستىء  لَيكدانةوةء وةرطرتنى هةَلوَي كردن بة هةَلوةستة لةسةر
 راقدةستوورى هةميشةيى عَي لة ء ئةو مافانةى  كة دةستكةوتةكانى طةلةكةمان مةترسيدارن بؤ سةر

مةترسيدارن  ،راقى فيدراَلعَي ئةو رووداوانة مةترسيدارن لةسةر خودى  دميوكراسيةت لة. كراون جَيطري
بةبَى  راقلةسةر  طيانى ثَيكةوةذيان، لةسةر بنةماى تةوافوق، ضونكة مومكني نيية ئةو دميوكراسيةتةى عَي

ء بنةماى تةوافوق بةردةوام بَيت، بةآلم بةداخةوة كةسانَيك هةن دةيانةوَى دةستوور كردنى رةضاو
 ثيالنطَيِرانء كؤبوونةوة لة بة. راقدا بؤ دواوة بطَيِرنةوةعَي ءكاردةكةن بؤ ئةوةى مَيذووى حوكمرانى لة

ء دميوكراسيةت ثيشَيل بكةن،  زادىراق دةيانةوَى مافةكانى ئاذوورة تاريكةكان، لةناوخؤء دةرةوةى عَي
ء شَيوازى ئةطةر لةسةر هةمان رةفتا تةنانةت. بكةنةوة بةغدا بةهَيز جارَيكى تر سيستمى مةركةزيةت لة

دةستوورى  راقةوة لةرَيى دةنطدان بةاليةن ميللةتانى عَي لة كة. ء مشوليش بَيت حوكمى ديكتاتؤري
 تَيثةراندنى  ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لةء  شَيوازى طفتؤطؤكان. هةميشةيى رةتكراوةتةوة

نةيةكى زةقة لة ويستى  كةسانَيك ءئةو وراق منوئةجنومةنى نوينةرانى عَي ى تةمووز لة88رؤذى 
مافء دةستكةوتةكانى طةىل كوردستان كةمبكةنةوة،  ئةم  هةر رَيطايةك بيََت  لة دةيانةوَى بة اليةنانةى كة

هةموو ثِرةنسيثَيكى   ء بَيزاركردووة، ضونكة دوور لة نة  خةَلكى كوردستانى نيطةرانجؤرة رةفتارا
ثرؤذة ياساى   يان  لة 84راق،  مادةى تةوافوق ء دةستوورى عَي نةكردنى بنةماى ء رةضاو ثةرلةمانى

ثرؤذة  لةهيض تةجروبةيةكى ثةرلةمانيدا نةبووة،  لة. هةَلبذاردنى  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان تَيثةِراند
نةك تةنيا  بوونى تةنيا يةك مادة بةنهَينى دةنطى لةسةر بدرَى، دةنطدانةكةش بةبَى ئامادة ياسايةكدا بة

ء ضةندين ثَيكهاتةى ترى ثةرلةمان بوو،  هاوثةميانى كوردستان، بةَلكو هةموو نوَينةرانى طةىل كوردستان
 ئةجنامةكةشى  بووةهؤى ئةوةى كة. ضوو وةى تةممووز بةرَي88رؤذى  بِروايان بةو شَيوازة نةبوو كة كة

جةماوةرى كوردستانيش .  راقدا تووشى قةيران  ببَيتعَي ء طفتوطؤى نَيوان اليةنةكان لة ثرؤسةى سياسى
هةموو شارء شارؤضكةكانى كوردستان،  لة هةَلوَيستَيكى جوامَيرانةدا نيطةرانىء هةَلوَيستى خؤيان بؤ  لة

دروستيشبوون دةكةوَيتـة ئةستؤى  ديارة ئؤباَلى ئةو طرفتانةى كة. ثاتكردةوةرةتكردنةوةى ئةو مادةية دوو
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بؤية ناكرَيت  ئةم رووداوةء .  ى تةمووز يان طَيِرا88ئةو كةسانةى كةثيالنى موئامةرةى رؤذى 
ء  بطرين لةو نةخشةء ثيالنة ئيقليمى دوور رؤذانى رابردوو هاتنةثَيشةوة  بة رووداوةكانى كة لة

قاهريةء ئةنقةرةء  زؤر بةزةقى ضةندين كؤبوونةوةيان لةئاشكراء  زؤر بةهةندَيكيان  ى  كةعةرةبيانة
ء شوَينى تر ئةجنامداوة كة هةندَيكجار نوَينةرانى دةزطاى موخابةراتى  ئةو واَلتانة  عةممان ء دميةشق

ومةنى ثارَيزطاكان ياساى هةَلبذاردنى ئةجن لة 84سةبارةت بةمادةى  .راستةوخؤ بةشداريان تَيدا كردووة
بةو مةترسيانةى كة شَيوازى تيثةراندنى ياساكة لةسةر  كردن هةست سةرؤك كؤمارء جَيطرى سةرؤك  بة

ذة دةسةاَلتى ياسايى خؤيان بةكارهَيناء  ثرؤ. دروستى دةكات ء دةستوورء دميوكراسيةت ثرؤسةى سياسى
ء تَيبينى خؤيان  دواى ئةوةى  نيطةرانى. دةوةرةتكردةوةء رةوانةى ئةجنومةنى نوَينةرانانيان كر ياساكةيان

 كةم: نةكرَيت، وةك جَيطاى  خؤيةتى قبوَل كة. ء  ضةند خاَلَيكى تريش  دةربِرى84لةسةر مادةى 
ثرؤذةكةدا هاتووة  ئةو بنةمايانةى لة بةثَيى ء ئافرةتان، ضونكة دةسكةوتةكانى ذنان ء كردنةوةى  رؤَل

سةرؤكايةتى  وةفدى هةرَيمى كوردستانيش بة. دةبَيتةوة اريََزطاكان كةمئةجنومةنى ث رَيذةى ئافرةتان لة
ء اليةنة   بةرَيز سةرؤكى هةرَيم طفتوطؤيةكى راشكاوانةء جديان لةطةَل  اليةنة سياسيةكان

ئةمريكاء بةريتانيا ئةجنامدا، بةاَلم ئةجنومةنى نوَينةران نةطةيشتنة رَيكةوتنَيك : ثةيوةنديدارةكانى وةك
ثاشانيش ثشووى . بطوجنَيت دةستوورء بنةماى تةوافوق  ء لةطةَل وو اليةنةكانى ثَيى رازى بَيتهةم كة

دةستثَيكردنى دانيشتنةكانى ئةجنومةنى  لة لةم ضةند هةفتةى رابردووشدا بةر. داهات ثةرلةمانى بةسةر
   unهاوكارى ةرلةماندا بةضاوةِروان دةكرا، لةو ماوةيةدا  اليةنة سياسيةكان لةناو ث كة راقنوَينةرانى عَي

بةآلم بةداخةوة حكومةتى فيدراَل لةرَيى ناردنى . لةو ياسايةدا 84بطةنة دةرةجنامَيك دةربارةى مادةى 
كَيشةيةكى ترى ( خانةقنيء سةعدييةء قةرةتةثةء جةلةوال)ناوضة ئارامةكانى زى سةربازى بؤ سةر هَي

يدانةبوو، تائةو هةموو هَيزة بؤ ئةو ناوضانة لة طؤِركاتَيكدا هيض  بيانوويةكى ثَيويست  لة. دروستكرد
رةضاوى  بكات، ض  يشء حكومةتى فيدراَل ثَيويستة خةَلك بيزانَى بنَيرَى،  لَيرةدا ضةند راستيةك هةية كة

ى قانونةكةدا داواى  84ةى مادد سبةت  كةركووك،  كة لةيء ناوضةكانى تر، ض  بةن بةنسبةت خانةقني
ديارة مةسةلةى . راق دةكات بؤ شارى كةركووكاستى عَيبازى  لةخواروو ء ناوةِرناردنى  هَيزى  سةر

و حوكمى واقيع زؤرينةى خةَلكى ئة بة 140ةى دماد بة مةمشولن كة ء طشت ناوضة دابِراوةكان كةركووك
 لة شاهيدى ئةوةن كة شدانلةو ناوضانةء عةرةبانةى  ئةو براتوركمان ناوضانة كوردن، تةنانةت زؤربةى

 هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان، واتة ثاسةوانانى هةرَيم كة هَيزَيكى سةرةكى بوون لة 8003\4\9اش  ث
ء  ثاراستنى ئةمن ء رووخانى ديكتاتؤريةت، بةشداريةكى  طةورةء بةرضاويان لة راقكردنى عَي رزطار

ة، ئةم راستيةش  يوناو بردنيان بين ء لة تريؤريستانبةرةنطاربوونةوةى  ئةو ناوضانةء كىئاسايشى خةَل
دوا بةَلطةش .  ةء هاوثةميانان دانى ثَيدانراو اليةن بةرثرسانى حكومةتى  فيدراَلى ضةندين جار لة
 ضةند هةفتةيةك خؤيةتى كة دواى سةردانى بؤ شارى كةركووك بةر لة راقبةرطرى  عَي لَيدوانى وةزيرى

بةاَلم ئةوةى ئَيستا  .ى بةناردنى هَيز نييةبارودؤخى كةركووك ئارامةء ئةو شارة ثَيويست كة: رايطةياند
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بةنيازن ضةند فرقةيةكى سةربازى  كارى لةسةر دةكرَيت ثَيضةوانةى ئةو هةَلوَيستةيةء رايانطةياندووة كة
ديارة ئَيمة كاتى خؤشى  .كةركووك دروست بكةن راق لةء باشووري عَي خةَلكى ناوضةكانى ناوةراست لة

كردنى  موسَلء دياىل ء ئةنبار بؤ جَيطرياى عرياق كرد كةلةبةسراء بةغداء وثثشتطريميان لة ضاالكيةكانى س
ئةو ناوضانة ناوضةى نائارام  بؤ ئةو شوَينانة بةهؤى ئةوةبوو كةز هَيناردنى كاتيش  ئةو. درا ياسا ئةجنام

دستان، جَيى بةاَلم سةبارةت بةخانةقني ء ناوضة دابِراوةكانى ترى كور.  بوون ءببونة مؤَلطةى تريؤريستان
ض بيانوويةك حكومةتى فيدراَل  تاك اليةنة بةبَى راوَيذو هةماهةنطى لةطةَل هةرَيم   خؤيةتى بثرسني بة

 ء  ثاك ناوضةى  ئارام راقي دةنَيرَيتة سةر خانةقنيء ناوضة دابِراوةكانى تر كةهَيزَيكى زؤرى سوثاى عَي
راَلةء هَيزى سوثاى  فيدراَل  بؤى هةية بضَيتة هةر راق دةوَلةتَيكى فيدراستة عَي. كراوةن لة تريؤريستان

ء طرفتى ناوضة دابِراوةكانى  راقعَي كاتة دةبَيت كة كَيشة سياسيةكان لة راقدا، بةاَلم  ئةوعَي بةشَيك لة
راق بةشَيوةيةكى عَي ء دامةزراوةكانى حوكمِرانى لة كرابنةر ضارةس 140ةى درَيى ماد كوردستان لة

هةماهةنطى هةية  ثَيويستى بة زكاتةش، مجوجؤَلَيكى واى سةربازى ء ناردنى هَي ئةو .ياسايى دامةزرابن
يالةحاَلةتَيكدا ئةطةر هةرَيم  تووشى ثةالمارَيكى سةربازى دةرةكى يا . لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان

بةاَلم ئةو  .بكات تريؤريستى ببَيتةوة، ئَيمة خؤمان داوا لةحكومةتى فيدراَل دةكةين هاوكارى سةربازميان
ضونكة ئةطةر تةماشاى واَلتانى فيدراَلى . حاَلةتَيكى ئاسايى شَيوازء ئاليةتةى بةم دوايية بينيمان دوورة لة

وةختى  كردنى هؤء هةماهةنطى ثَيش راق واية، بةبَى دياريشَيوازةكةى  وةك دةوَلةتى عَي دنيا بكةين كة
ء  شارى خانةقني. شارَيك نانَيرنة سةر هيض هةرَيم ء سةرؤك كؤمارء سةرؤك وةزيران هَيزى سةربازى 

ئَيستاش  ء تا ء ئاسايش ء ناوضةكانى تريش  هَيزى ناوخؤى خؤيان هةية بؤ ثاراستنى ئةمن كةركووك
هةقى  بؤية ئةو نيطةرانية لةاليةن خةَلكى كوردستان دروستبوو، كة. سةركةوتوو بوونة لةكارةكانياندا

ء  سوثاى ئةنفال رذَيمى ثَيشوو كةى كؤنى سوثاى دووبارة بوونةوةى رةفتار ةخؤيانة مةترسيان هةبَيت ل
 بةم بؤنةيةوة جَيى خؤيةتى داوا لةوياليةتة. كردنى كوردستان بوو ء وَيران كردنى طةلةكةمان كيمياباران

ةدا يةكطرتوةكانى ئةمريكاء بةريتانياء هَيزةكانى فرةنةتةوة بكةين بةتايبةتى ئةمريكا، كةلةم رؤذان
ئارادية، هاوكاتيش دةنطؤى ئةوة  كردنى ثةميانى دووقؤىل لة طفتوطؤكانى نَيوان ئةمريكاء عرياق لةسةر مؤر

 هةليكؤثتةرى جةنطية ، داوا لة ء F16راق سةرقاَلى كِرينى فِرؤكةى سةربازى حكومةتى عَي هةية كة
راق عَي م ضةكانة بةمةرج بةراق دةفرؤشن ، دةبَى ئةعَي ضةك بة ئةمريكاء ئةو واَلتانة دةكةين كة

ء  طةىل كوردستاندذى  ضةكانة لة بةهيض شَيوةيةك حكومةتى فيدراَلى نةتوانَى ئةوبؤ ئةوةى  بفرؤشرَيت،
ء لةسةر  دووثاتيشى دةكةينةوة كة ثَيويستة كَيشةكان لةرَيى ديالؤط. راق بةكاربهَينَيتتةواوى طةالنى عَي

 بريارء بةرَيوة بةتى كةطةىل كوردستان لةسةر بنةماى شةراكةت لةبكرَين، بةتاي بنةماى تةوافوق ضارةسةر
ء  هاوثةميان لَيرةوة بة. راقداء حوكمراني عَي ثرؤسةى سياسيى طرتن، اليةنَيكى سةرةكية لة ء رَيز بردن

كردنَيكى دةستوور ياخود  راق دةَلَيني هةر ثيشَيلنَيو طشت ثَيكهاتةكانى عَي دؤستةكانى طةىل كوردستان لة
 كورت دميوكراسيةت ء ء بة خؤيان ئةمة سووكايةتية بة. مافة دةستووريةكانى هةرَيم لةوة كردنة كةم
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ء تةنانةت ثةيوةنديةكانى نَيوان  راقبينى تَيروانينى ئةو اليةنانةش دةخاتةروو بؤ ئَيستاء ئايندةى عَي
هةزاران دةستوور هةيةء  ن بةبِروايا طةىل كوردستان ء ئةوانةى  كةهيض شَيوةيةك  بة. ء بةغداش هةرَيم

ئَيمة وةكو . ناكةن ى تةمووز قبووَل88حاَلةتةى  ئةو  ء دميوكراسيةت داوة ثَيناو ئازادى لةشةهيديان 
رَيطاى  كَيشةكان بةكردنى  هةنطاوةكانى هةرَيم دةكةين بؤ ضارةسةر ثةرلةمانى كوردستان ثشتيطرى لة

 بوون بة ء ثابةند ذيان ء ثَيكةوة بوون َيوازة بؤ بةردةوامديالؤط، ثَيشمان واية ئةم رَيطاية ضاكرتين ش
لةاليةن حكومةتى فيدراَلى   140 دةىكردنى ماد جَيبةجَي وةك جةختيش دةكةينةوة كة هةر. دةستوور

 ء ئةو زوَلمة طةورةيةش لةسةر خةَلكى ناوضة دابِراوةكانى كوردستان ال دةكات زؤربةى كَيشةكان ضارةسةر
. دذى  خةَلكى كوردستان ئةجناميداوة ى ثَيشوو بؤ طؤِرينى دميوطرافيةتى ئةو ناوضانة لةرذَيم دةبات، كة

هَيشتا  رَيزى بَي ثايامنان ئاراستةى دانيشتوانى خؤراطرى طشت ناوضة دابِراوةكان دةكةين كة و لَيرةوة ساَلو
ى ثاكى شةهيداني هةروةها سةرى رَيزء نةوازشيش بؤ طياناونةتةوة سةر هةرَيمى كوردستان، نةطةِر

هةروةها . ء طشت شةهيدانى طةلةكةمان دادةنةوَينني ى تةممووزى شارى كةركووك82خؤثيشاندانةكةى 
ددةى كردنى ما جَيبةجَيبؤ خةباتى نةثساوةء بَيوضان  دةكةينةوة، كة لة تَيكراى خةَلكى كوردستان دَلنيا

 .مى كوردستان بةردةوام دةبنيدابِراوةكان بؤ سةر هةرَي ء طَيِرانةوةى  تةواوى ناوضة140
 دةستوورى هةرَيمى كوردستان ء مافى نةتةوةكان

 .خوشكء برايانى بةرَيز
ء ئاشوور ئةوانةى  ء عةرةب ء كلدان بؤ برايامنان لة نةتةوةكانى توركمانهةندَيك قسة  لَيرةدا  ثَيويستة

ئةوةى دَلنيايان بكةينةوة  كة كة مَيذوويةكى درَيذى ثَيكةوة ذيامنان لةطةَل يةكدا هةية بكةين، بؤ 
رابردوودا ئةو راستية دةسةملَينَى   ذيامنان لة ء ثَيكةوة مَيذووى. مافةكانيان هةَلوَيستى ئَيمة  بةرامبةر  بة

كردةوة بةشَيكى زؤرى  حكومةتى هةرَيميش بة. بنةماى رَيزطرتن بووةةر ثةيوةندييةكامنان لةس كة
ء حكومةتى هةرَيم بةشدارن،  ء ئاشوور  لة ثةرلةمان ء كلدان توركمانمافةكانيانى دابينكردووةء برايانى 

روانطةى ئةوةى  لة. ء راطةياندنيان بؤ فةراهةم كراوة ء رؤشنبريى تةواوى بوارةكانى ئازادى كارى سياسى
نى ذيانى برايانةء ئةزموو ثَيمان واية ثَيكةوة كردنى مافى طشت ثَيكهاتةكان كة دابني بةواى تةواومان بِر

 لة بؤية.ء فيدراَل بةهَيزتر دةكات ضوارضَيوةى عَيراقَيكى دميوكراس ء دميوكراسيةتى هةرَيم لة فيدراَلي
رووى  ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان كةئَيستا لة قؤناغى كؤتاييداية، هةموو مافةكانيان لة

نووسينةوةى ليذنةى  ةماندا،دوو مانطى ثشووى ثةرل ثاش ئةوةى لة. ء قانونيةوة دابينكراوة دةستوورى
ثةرلةمان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ  زؤر لةكارةكانيان ئةجنامدا، ئومَيدةوارين رؤذانى داهاتوو لةتوور دةس

راق  بؤ ئةو نةتةوانة دةستوورى هةميشةيى عَي لة كة رةنطة زؤر  زياتر بَيت لةو مافانةى كة. بكرَيت
ء ثَيكهاتةيةك، بةَلكو مافَيكى سروشتى طشت  هيض كةسَيكئةمةش بةمنةت نازانني بةسةر . كراوة دياري

ء دروستكردنى دامةزراوةكانى هةرَيمى كوردستان  كاتيشدا بنةماى  دميوكراسيةت هةمان لة. ثَيكهاتةكانة
 ء ئاشووريةكانى ناوضة دابِراوةكان دَلنيا دةكاتةوة كة ء كلدان هةروةك  براتوركمان. بةهَيزتر دةكات
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ماناى  مطةِرانةوةى ئةو ناوضانةش  بؤ سةر هةرَي. داية 140ةى دكردنى ماد جَيبةجَي ةبةرذةوةنديان ل
راقة فيدراَلة يةكطرتووة بةم جؤرة بةهَيزتر بةَلكو ئةو عَي. دةبَيتةوة راق جياعَي وانية كة كوردستان لة

 . ثَيشةوة بوونى  نايةتة ء مةترسى ثارضة ثارضة دةبَيت
 ى كةركوكيارى ئةجنومةنى ثارَيزطابِر

 لة دةمةوَى هةَلوةستةى لةسةر بكةم، بِريارى ئةجنومةنى  ثارَيزطاى كةركووكة، كة خاَلَيكى تر كة ،بةريزان
كرد  طشت ثَيكهاتةكانيةوة داوايان هةَلوَيستَيكى بوَيرانةدا زؤرينةى ئةندامانى ئةجنومةنى كةركووك بة

ء  ثشتطوَى خبرَيت 140دةى دهاتوو مائةطةر . تانهةرَيمى كوردس ك خبرَيتةوة سةرشارى كةركوو
كردنى بنةماى  نادةستوورى ء ناقانونى  بةسةر خةَلكى كةركووك فةرز بكةن، بَى رةضاوضارةسةرَيكى 

 كاتَيكدا ثشتطريى تةواو لة ئَيمة لة. ء دانيشتوانى ناوضة دابِراوةكان ء طةِرانةوة بؤ ئريادةى خةلََك تةوافوق
هةَلوَيستى  ئةجنومةنى نوَينةران دةكةين بة ك دةكةين، داوا لةوكةركو ثارَيزطاى ومةنى بريارى ئةجن

داِرشتنى  ياساى  دةستوور، رةضاوى مةبدةئى تةوافوق بكةن لة بوون بة رَيى ثابةند بةرثرسيارانةء لة
  .وةزارةتةكانى ناوخؤء ثَيشمةرطةء دارايىيةكخستنةوةى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان 

ء  نى بةرَيز، ناكرَيت  لةم قةيرانةدا  كة ئاماذةمان ثَيكرد، باسى بةرثرسيارَيتى خؤمانخوشكء برايا
ء  نةخستنةوةى هةرسَى وةزارةتى دارايى يةكش هةموويانةوةش ثَي لةكةموكورتيةكان نةكةين، 

 ضةندين جار بِريارى جَيبةجَي ءى تر باسيى لَيكراوةزؤرجار ثَيشمةرطةء ناوخؤى حكومةتى هةرَيم، كة
 ثَيويستة بةزووترين كات ئةم سَى وةزارةتة يةك لَيرةدا جارَيكى تر  داوا دةكةينةوة كة. كردنةكةشى دراوة

ء  ء حكومةت ء قؤناغةكةية، هةروةها بةَلَينَيكى ثةرلةمان ضونكة ثَيويستيةكى طرنطى خةَلك. خبرَينةوة
خستنةوةى ئةم سَى وةزارةتة  يةكدوا كةوتنى . خةَلكى كوردستامنان داوة بة سياسيةكانيشة كة حزبة

 خستنةوةء ئاسايي كردنى بةرنامةى  يةك ء تةطةرةكانة لةبةردةم جَيبةجَي بوونى كؤسث ماناى بةردةوام
ذَير هةر  هؤيةك بَيت  لة. ء ضاككردنى  بوارةكانى  خزمةتطوزارى الواز دةبَيت كردنةوةى  بارودؤخةكة

هؤكارَيك بَيت قابيلى قبووَل  ذَير هةر بيانوو و لة. اخبرَيتخستنةوةى ئةو سَى وةزارةتة دو نابَيت يةك
زووترين كات بِريارى  يةكخستنةوةى  هةرسَى  حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكةين، بة نيية، بؤية داوا لة

بوونةوةى   ئاسانى دةكات بؤ باشرت رووبةِروو ضونكة ئةو يةكخستنةوة كار.وةزارةتةكة جَيبةجَي بكات
ء  تةوةرَيكى  طرنطةء ثَيويستة بايةخى زياترى ثَيبدرَيتش ئةمة ء ناياسايى، كة ةندةَلىدياردةى  ط

لَيرةدا دةمةوَى ئاماذة . بؤ دذايةتى كردنى دياردةى طةندةَلى لةكوردستاندا. هةَلوةستةى لةسةر بكرَيت
يةتى كردنى دذا ضاوةروان دةكرَيت دةورى كاريطةريان هةبَيت لة بةدوو ياساى  ثةرلةمان بكةم  كة

تةواوى  بة ياساى  دةسةآلتى دادوةرى ية، بةثَيى ئةو ياساية، دةسةاَلتى دادوةرى،: طةندةَلى، يةكةميان
ء ثلةى  ء ئةندامان دةسةاَلتَيكى سةربةخؤيةء بودجةى تايبةتى خؤى هةية، تةنانةت سةرؤك

بةاَلم . خؤيان دادةمةزرَين ء رَينماييةكانى بنةماى  ثيشةيى بةشَيوةيةكى سةربةخؤء لةسةر يشحاكمةكان
بةداخةوة وةكو ثَيويست هَيشتا ئةو دةسةاَلتة رؤَلى خؤى نةبينيوة، بؤية ثَيويستة لَيثرسراوانى ئةو 
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ئاشكراشة . هةرَيمى كوردستان كردنى دةسةالََتى دادوةرى لة دةسةاَلتة موبادةرةى خؤيان هةبَيت بؤ بةهَيز
كردنى  بؤ ضةسثاندنى دةسةاَلتى ياساء دابنيدةبَيت  باشى كردنى ئةو ياساية كاريطةريةكى جَيبةجَي
 ئةطةر لة. ء ناشريينةكان كردنى هةموو دياردة ناياسايى ء بنةبِر طةندةَلىبوونةوةى  ء رووبةِروو عةدالةت

كارئاسانى بؤ  خودى ياساكةشدا هةر كةموكوريةك هةبَيت، دةكرَيت هةموار بكرَيتةوة بةو شَيوةيةى  كة
 .ردنى دةكاتك جَيبةجَي

رووى ئيدارى ء  ية،  ئةو دةسةاَلتةش  بةثَيى ئةو ياساية، لةداراي ياساى ديوانى ضاوديرى:  ياساى دووةم
نةخستنةوةى هةردوو ديوانى  كردنيدا يةك داراييةوة سةربةخؤية، بةاَلم كؤسثى طةورة لةبةردةم جَيبةجَي

ء ئةجنومةنى  بةرَيز سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ئَيمة لةطةَل. داء سلَيمانيهةولَير ية لةدارايضاودَيرى 
بَيطومان  كة. ثةلةى ئةو هةنطاوة ثَيويستة كردنى بة ثةيوةندى بةردةوامداين بؤ جَيبةجَي وةزيران لة

بةهَيزبوونى دةسةاَلتى دادوةرى، هةنطاوةكانى  دواى  يةكطرتنةوةء كارابوونى ديوانى ضاودَيرى دارايى ء
ضةسثاندنى دةسةاَلتى ياساء دامةزراندنى  شتنى دياردةى ناياسايى ءء نةهَي َلىبةرنطاربوونةوةى طةندة

ء رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى   ديارة لةمةشدا ميدياكان. ثيشةوة كؤمةَلى مةدةنى زياترء زياتر دةضَيتة
نى شتء حكومةت بؤ نةهَي كردنى هةوَلةكانى ثةرلةمان ء بةرضاويان هةية لة هاوكاري دةورى طرنط

كردنى زياترى ئازادى ء طةيشنت بةسةرضاوةكانى  دياردةى  طةندةَلى، ثَيويستة بايةخى تةواو بؤ دابني
 هةروةها ثَيويستة رؤذنامةنووسان ء رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى بةشَيوةيةكى  ثيشةيى .زانيارى بدرَيت

 .ناياسايي بكةنء دياردةكانى طةندةَلى ء  نيشانى كةموكورتيةكان بابةتيانة دةستء 
 كَيشةكانى خةَلك

 لةم رؤذانةدا بايةخى ثَيبدةنذنةكان بةتايبةتى ء ليتر كة ثَيويستة ثةرلةمان بةطشتىاليةنَيكى  ،بةرَيزان
بوارى كارةباء طرانى نرخى  كَيشةء ثَيداويستيةكانى ذيانى رؤذانةى خةَلكة لة. ؤ بكةنء بةداواداضوونى ب

ء نووسينطةكانى  ء داواكارى لةاليةن ليذنةكان ى رابردوودا ضةندين راثؤرتماوة لة. بازاِرء كَيشةكانى تر
ئايندةى نزيكدا بانطهَيشتى وةزيرة  ، ئومَيدةوارين لة.كراوةتةوة ثةرلةمان بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةرز

ى ثَيويست لَيرةشةوة بة. كردنى ئةو كَيشانةى خةَلك ثةيوةنديدارةكان بكةين،  بؤ ضؤنيةتى ضارةسةر
 بةشيكى سةرةكني لة ء كةسة نامةسئوالنة بكةين كة دةزانني قسةيةك ئاراستةى هةندَيك لةو بازرطان

بَي طوَيدانة هةندَيكيان  كة. نى خةَلككردنى بارى ذيانى كؤمةاَل ء قورسبوونى نرخى بازاِر هؤكارى طران
، نةك لةسةر بنةماى  عةرزء نرخى  كااَلكان دةكةن ويذدانى خؤيان يارى بة خةَلك ء بةرذةوةندييةكانى

ئيستيغالىل سياسةتى وةيةكى ناِرةواو خراث ى ئازاد، بةَلكو بةشَيبنةماكانى بازاِر يةكَيكة لة تةَلةب، كة
 بةآلم  لةو بارودؤخة سةختةى  بازارء طرفتى بةرز.  بازارى ئازادء دةست تَيوةرنةدانى حكومةت دةكةن

ثَيويستة حكومةت هةنطاوى كاريطةر بنَيت بؤ ئةوةى ضيرت كوردستاندا،  بوونةوةى نرخى كااَلكان لة
كردنى  ء طوزةرانى خةَلك نةكةن،  ثَيويستة لةوة زياتر رَيطة نةدات ثاوان بَيويذدان  يارى بة قوتكةسانى 
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دةكرَيت حكومةت وةك   هةندَيك بواردا كردنةوةى نرخ بةردةوام بَيت، ئةطةر ثَيويست بكات لة بازارء بةرز
 .ةكانخؤى بةرنامةيةكى  هةبَيت، بؤ ضاودَيرى ء رَيكخستنى بازاِر بازاِر بؤ داشكاندنى نرخ لة مونافيس 

 ليذنةكانى ثةرلةمان
ء طةشةى ثَيبدةين لةم خولةى ثةرلةماندا،  ثَيويستة قسةى لةسةر بكةين بةرَيزان، خاَلَيكى تر كة

كاتَيكدا دةستخؤشى لةو ليذنانة  لةكردنى رؤَلى ليذنةكانى ثةرلةمانى كوردستانة،  ضؤنيةتى كاراتر
ثشووى دانيشتنةكانى  هةندَيكيان لة ضاالكانة كارةكانى خؤيان ئةجنامداوة،  بةتايبةتى كة دةكةين، كة

ء ليذنةى نووسينةوةى دةستوورء  ليذنةكانى ياسايى: وةك. بوون كارى خؤيان بةردةوام ثةرلةمانيشدا لة
مافةكانى  رؤشنبريى ء ليذنةى داكؤكى لة ذنةى ثةيوةندى ءء ليذنةى  ناوخؤء لي140ددةى ليذنةى ما

 ء ليذنةكانى شارةواني و كاروبارى كؤمةاَليةتى ء ئابوورى ء ليذنةى تةندروستى ء ليذنةى دارايى ذنان ء
 هةروةها دةستخؤشي لة. كردنةوةو ثةروةردةء خوَيندنى بااَلء  مايف مرؤظ ء كشتوكاَل ئاوةدان

سةرداني دامةزراوة حكوميةكانيان  كة. شارو شارؤضكةكاني كوردستان دةكةين لة نووسينطةكاني ثةرلةمان
راثؤرتي تايبةتيان  كردووة، بؤ بةدواداضووني كَيشةكاني هاووآلتيان، بةتايبةتي نووسينطةي سلَيماني، كة

رداني سةكى ترى ثةرلةمان بةشدارى ضةند ئةندامَي بةثَيش ضةند رؤذَيكيش وةفدَيكيان  كردووةء ئامادة
ناوضة  خةَلكي كوردستان بؤ خةَلكي خانةقني و ئةوةي ثشتطريي ثةرلةمان و يان كرد، بؤخانةقين

م تريش لة زاخؤء دهؤك ضاالكيان هةبووة، بةآل نووسينطةكانى ديارة. دابِراوةكان دووثات بكةنةوة
 كردؤتةوة ء بة ةرزسلَيمانى ضاالكرتبووينةء دوو راثؤرتيشيان بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان  بنووسينطةى 

ثوخيت ئةو ضاالكيانةيان نيشانداوة، بةآلم بةشَيوةيةكي طشيت، ثَيويستة ليذنةكان باشرتء ضاالكانةتر 
 كردن رَيكخستين بةرنامةي طفتوطؤ بةدةوري خؤيان هةَلبسنت لةضاودَيريكردني دامودةزطاكاني حكومةت و

كردني  نيشان دةست ء وةزيراني حكومةت و ككردن لةطةَل سةرؤك وةزيران و جَيطرى سةرؤ ء بانطهَيشت
ضونكة وةك . ئةو بابةتانةي ثَيويسيت بةلَيثَيضينةوة هةية، بؤ رَيكخستين دانيشتين تايبةت لةثةرلةماندا

. ضاودَيرى كردنى حكومةتدا ئاشكراية ليذنةكان داينةمؤي ئةجنامداني ضاالكييةكاني ثةرلةمانن لة
شَيوةيةك ئامادةية هاوكاري تةواوي ليذنةكان بكات، بةتايبةتى هةموو  سةرؤكايةتي ثةرلةمانيش بة

 . ثَيويسيت ليذنةكان لةدابينكردني كةساني ثسثؤرو شارةزا بةثَيي داواكاري و
 بةرنامةى كارى ئةم خولة

ثَيشداية، بةتايبةتى  شتنى ياساء بِريارةكاندا ئةركَيكى زؤرمان لةلةرووى داِر ثةرلةماندالةم خولة نوَييةى 
 كراوةء بةرز ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة  ئامادة حكومةت يا لة ةو ثرؤذة ياسايانةى كة لةئ

، كراوة ئامادة ىهاوكارى ليذنةى ياساي سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة لة بةثَيى ئةو بةرنامةيةى كة. كراوةتةوة
كردنى ئةم ثرؤذة ياسايانةى  تةواو ضاوةِروان دةكرَيت ثةرلةمان لةم خولةى دانيشتنةكانيدا طفتوطؤ لةسةر

 :ارةوة بكاتخو
 .تةواو كردنى ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان-1
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 .ثرؤذةياساى كارى رؤذنامةطةرى  لة كوردستان -8
 .ثرؤذة ياساى  ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لة هةرَيمى كوردستان -3
 .ثرؤذة ياساى  ريكخستنى خؤثَيشاندانء  كؤبوونةوة طشتيةكان -4
 .ثرؤذة ياساى  بارى كةسَيتى  -5
 .ثرؤذة ياساى  هةمواركردنى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان -6
 .ثرؤذة ياساى  ثاراستنى  خاوةندارَيتى  هزرىء  هونةرى -1
 .ثرؤذة ياساى  ثاراستنى موستةهيلك -2
 (.ئيحتكار) ثرؤذةرياساى  ثاوانكردن -9
 .تى ناِرةواثرؤذة ياساى دياردةى  دةسكةو -10
 .ثرؤذة ياساى  بةدةستهينانى زانيارى -11
 .ثرؤذة ياساى  ليذنةى ئؤلؤمثى كوردستان -18
 .ثرؤذة ياساى  ئةجنومةنى باآلى راوَيذكارى -13
 . ثرؤذة ياساى  دةستةى فرؤكة مةدةنيةكان لةهةرَيمى كوردستان -14

 رلةمانى كوردستانميوانانى بةرَيز ئةندامانى ثة. هةروةها ضةندين  ثرؤذةى  تر
ثَيويستة لةم خولةى ثةرلةماندا  ديارة ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان طرنطرتين ئةركة كة

ةوة  طفتوطؤى   8006بةتايبةتى كةقؤناغى خؤى بِريوةء  لةساَلى . تةواوبكرَيتء بِريارى لةسةر بدرَيت
 ء هَيزء اليةنة َلكى كوردستانخراوةتة بةردةست كؤمةآلنى خةة زؤريشكى لةسةر دةكرَيت، ماوةية

ء ثَيشنيازى هةمووال  ء تَيبنى بةسةرنجدواتريش  .ء ميدياكان رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنىء  سياسةكان
. ثةرلةماندا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ دةكرَيت بؤية بةم زووانة لة. كراوة ثرؤذةكة هةموارء دةوَلةمةند

هةرَيمى كوردستان ضاوةِروان دةكةين، ليذنة  ارَيزطاكانيش لةثرؤذةى ياساى ئةجنومةنى ث سةبارةت بة
ثرؤذةكة  بكةن، بؤ ئةوةى ء ئةجنومةنى ثارَيزطاكان طفتوطؤكانيان تةواو ثةيوةنديدارةكان لةطةَل حكومةت

بةهةمان شَيوةش بؤ ياساى . ثةرلةمان بكةنةوة بةشَيوةيةكى رَيكخراوو ثرؤذةيةكى دةوَلةمةند ثَيشكةش بة
هةروةها بؤ تةواوى  ثرؤذة ياساكانى تريش . كوردستان، كةكارى زؤرى لةسةر كراوة ذنامةطةرى لةكارى رؤ

ثةيوةنديداين بؤ ئةوةى   لةطةَل حكومةتى هةرَيم لة. كةئاماذةمان ثَيكردووة بايةخى تةواويان ثَيدةدرَيت
ء سةثاندنى دةسةاَلتى  ارىكردنى خزمةتطوز دووال  جَيبةجَي بكةين، لةثَيناو دابني بتوانني ئةركى  هةر

لَيرةدا ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةكارةكانى خؤيدا، ئةم . بوونةوةى طةندةَلى ياساء رووبةِروو
- :ء جَيبةجَي يان بكات خااَلنةى خوارةوة لةبةرضاو بطرَيت

ارَيذراوةء  راق دثةرلةمان كةلةاليةن  ثةرلةمانى عَي بؤ( تةواوكار)ناردنى بودجةى تةكميلى  -1
 .سةرؤكايةتى  كؤمار موصادةقةى لةسةر كردووة
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كردنةوةى ضؤنيةتى  رةوانةى ثةرلةمان بكات، بؤ روون 8002رتى شةش مانطى يةكةمى ساَلى راثؤ -8
 .كردنى بودجةى شةش مانطى يةكةم لةاليةن وةزارةتةكانى حكومةتةوة خةرج

نكردنى شوَينى نيشتةجَيبوون كةلةثةرلةمان بِريارى ياساى دابي ردنى بِريارى سولفةى عةقارءجَيبةجَيك -3
 . لةسةردراوة

ئامادةبكةن، بؤ ئةوةى لةوادةى  8009داوا لة حكومةتى هةرَيم دةكةين بودجةى خةمَلَينراوى ساَلى 
 .   ياسايى خؤيدا، ثَيشكةش بةثةرلةمان بكرَيتء طفتوطؤى لةسةر بكرَيت

ساَلى داهاتوو هةَلبذاردنى نوَي بؤ ثةرلةمانى كوردستان دةكرَيت،  دةمةوَى ئاماذة بةوة بكةم، كة كؤتاييدالة
 ضوارساَل 8009\6\4ضونكة  لة. ثَيويستة ئةو هةَلبذاردنةش بةر لةتةواوبوونى  ئةم خولةى ئَيستا بَيت 

بؤية دةبَى هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان . يةكةم كؤبوونةوةى ئةم خولةى ئَيستا تَيثةِر دةبَيتبةسةر 
باشرتيش . نطاوى  ثَيويست بنَينء خؤيانى بؤ ئامادةبكةنء  ثَيداويستيةكانى سةرخستنى دابني بكةنهة

ئوميدةوارم . ئةجنام بدرَيت 8009\6\4واية هةَلبذاردنى داهاتووى ثةرلةمانى كوردستان  ثَيش  وادةى 
قسةكامن كؤتايى لَيرةدا  .سوثاسى  ئامادةبوونتان دةكةين. تةواو بَيتو بةسةركةوتوويى ئةم خولةى داهاتو

 .كاك عومةر فةتاح  جَيطرى سةرؤكى حكومةتى هةرَيم دةكةين وتارى خؤى ثَيشكةش بكاتداوا لة  . ثيهات
 :سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستانجَيطري /بةِرَيز عمر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دستان، بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، بةِرَيز كاك كةمال فوئاد سةرؤكي ثَيشووي ثةرلةماني كور

بةِرَيزان وةزيرةكان و ميوانة خؤشةويستةكان، ثَيشةكي ثريؤزبايي لة ثةرلةماني كوردستان دةكةين 
بةبؤنةي كردنةوةي دةورةي خولي ضوارةمي دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان، سوثاسي ثةرلةماني 

ثَيشوودا هاوكارو ثشتيواني حكومةتي هةرَيم بوون، هةم بة  دةورةكاني كوردستان ئةكةين، كة لة
جَيبةجَيكردني بةشَيكي زؤر لةو ثرؤذة ياسايانةي كة بؤ تةنزيم كردني حكومةتي هةرَيمي كوردستان وة 
بؤ تةنزيم كردني ئيدارة ثَيويست وطرنط بوون، بةشَيكي تر لةو ثرؤذة ياسايانةي كة ثَيويست بوو بؤ 

مةتطوزاري بة خةَلكي كوردستان وباشرت كردني ئيدارةي كوردستان، ئومَيدةوارين ئةم ثَيشكةش كردني خز
دةورةي داهاتوو سةركةوتن بةدةست بهَينن وجارَيكي تر ثشتيوانيمان بكةن بؤ ئةوةي كة ئةو ثرؤذة 

ةوة، ياسايانةي كة طرنط و ثَيويسنت و ئةوةشي كة ثةرلةمان ئةمِرؤ بِرياري دا كة بيخاتة بةرنامةي خؤي
كة ثرؤذةي زؤر طرنطن، بةتايبةتي هةندَيكيان ثةيوةنديان بة جؤري نيزامي حوكمةوة هةية لةكوردستان، 
بةتايبةتي نيزامي حوكم لة طؤِرينيةوة لة مةركةزييةوة بؤ ال مةركةزي كة ئةويش لة قانوني حمافةزاتدا 

كومةت ئةمانةن كة بريتني لة هاتووة، ئةوة جطة لةقانونةكاني تر كة زؤر ثَيويسنت، ديارة ئةركي ح
ثاراستين ئةمن وئاسايشي وآلتةكةو سيادةي وآلتةكة، وة بتوانَيت خزمةتطوزاري ثَيويست وةكو تةربيةو 
تةعليم جَيبةجَي بكات، جطة لةوةي كة هةوَل بدات ثةرة بة ئيقتيصادي وآلتةكةمان بدات وة ثَيشي خبات 

كة وآلتةكةمان بتوانَيت لةسةري بذَيت و ئيمكانيةتي ئةوةي و بتوانَيت بنةمايةكي ئيقتيصادي وا دابنَيت 
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هةبَيت كة بتوانَيـت ثةرة بة طةشةكردن و بةرةو ثَيشضوون بدات، ديارة وةزعي كوردستان تايبةتيةكي 
هةية، لةطةَل شوَينةكاني تر فةرقي هةية، لةطةَل وآلتاني تر فةرقي هةية، وآلتاني تر ئاوةدانن، 

شتةكانيان تةواو كردووة، ماوةتةوة سةر ئةوةي بةرةو رةوتي طةشةكردن وبةرةو موئةسةساتيان هةية، 
ثَيش ضوون بِرؤن، ئةوانةشي كة طرنط و ثَيويسنت و داهَيناني تازةن بيهَينن، بؤ باشرت خزمةتكردني 

، بةآلم خةَلكي كوردستان، بةآلم ئَيمة وآلتَيكي وَيرامنان هةية، ئَيمة دةستمان كردووة بة ئاوةدانكردنةوةي
ثَيداويسيت زؤر زؤرمان هةية كة راستة خةَلك داواي هةمووي ئةكات، بةآلم ئَيمةش وةعديان ثَي ئةدةين كة 
بةردةوام ئةبني لةسةر جَيبةجَيكردني هةمووي، بةآلم هةنطاو بةهةنطاو، ناتوانني ئَيمة هةمووي بةجارَي 

كانيش خَيرا بن باشرتة، زؤرجار باسي بودجةي دة شةقاو بنَيني، دةتوانني هةنطاو بةهةنطاو ئةطةر هةنطاوة
زؤرةو باشةو ئيمكانيةت زؤرة، بةآلم ئةوة بؤ وآلتَيك باشة كة ئيستقراري % 11كوردستان ئةكةن، كة لة 

تَيدا بووبَيت، كة بنةما ئيقتيصاديةكاني مابَيت، كة وآلتةكة ئاوةدان بَيت، كة موئةسةساتةكاني تةواو بَيت، 
ني ثَيشكةش كرابَيت، بةآلم ثَيويسيت بةطةشةكردن و بةرةو ثَيش ضوون وزياد بوون كة خزمةتطوزارييةكا

هةبَيت، وة ثَيويسيت بةثاراستين وآلتةكة هةبَيت، بةآلم بةِراسيت ئَيمة لةو ناحيةوة غةدرَيكي طةورةمان لَي 
قي ئةوةي ئةكةن، ضونكة ئةطةر هةر بَيتة سةر بةسيت ترين شت كةباسي بكةين، هةموو ئينسانَيك حة

هةية، كة يةكةيةكي نيشتةجَيبووني هةبَيت، ئَيمة لةكوردستان ئَيستا بؤ ئةوةي هةر خَيزانَيك ئةوةي 
هةزار خانوو هةية، بؤ ئةوةي هاووآلتيان بتوانن تَييدا بذين و  185هةبَيت ثَيويستيمان بة زياتر لة 

ةر ئةوة كة باس لةو بودجةية ئةكةن، ئةوةي يةكةمني ثَيويسيت مرؤظة، كة ئةبَيت جَيبةجَيي بكةين، لةب
ئَيمة بةداخةوة داوامان لة حكومةتي عَيراقيش كرد، ومتان خؤ ئَيوة ئَيستا ئيمكانيةتتان هةية وثارةتان 
هةية، مةماندةنَي بةزيادة، بةآلم ئَيوة لة جنوب و لةوةسةت مةشاريعتان ثَي جَيبةجَي نابَيت، مباندةنَي 

ئةكةين، بةقةرز مباندةنَي لة ساَلةكاني داهاتوو كة ئَيوة فرسةتتان هةبوو  ئَيمة مةشاريعي ثَي جَيبةجَي
ئةو مةشاريعانة بكةن لَيماني بطَيِرنةوة، بةآلم ئةوةشيان بؤ نةكردين بةس ئَيمة بةِراسيت بةردةوامني 

ستة لةسةر ثَيشكةشكردني خزمةتطوزاري بةخةَلكي كوردستان، طرنطرتين شت لةالي ئَيمة ئَيستا كة ثَيوي
بيكةين ئيصآلحي نيزامي ئيداريية، نيزامي ئيداري ئَيمة نيزامَيكي الوازة و خراثة رؤتينَيكي زؤري 
تَيداية، ناتوانَيت باش خزمةتي خةَلك بكات، ناتوانَيت باش كارةكان بةِرَيوة بةرَيت، بؤية ثَيويسيت بة 

بطؤِرَيت و بطوجنَيت لةطةَل ئةم  ضاندين ثرؤذة ياسا هةية، ثَيويسيت بةضةندين نيزامي تازة هةية، كة
سةردةمةدا، لةطةَل ئةو سورعةتة زؤرةي جَيبةجَيكردني ئيشي خةَلكدا، ئةو رؤتينة زؤرة كةم بكاتةوة، 
دةست نيشانيشمان كردووة، ديارة دياردةي طةندةَلي هةية، كة دياردةيةكي كوشندةية، دياردةيةكة وةكو 

كةيت و دوري نةخةيتةوةو بنرِبي نةكةيت هةموو شتةكامنان سةرةتان واية، ئةطةر بَيت و ضارةسةري نة
لةكيس ئةدات، بةآلم ئيصآلحي نيزامي ئيداري بةبةشَيك لةضاككردني ئةو طةندةَلية ئةزانني، ئةطةر 
نيزامي ئيدارييةكةمان ِرَيك وثَيك بَيت وعةسري بَيت، بةثَيي ئةم سةردةمة بَيت، بطوجنَيت لةطةَل بنةماي 

كراتي و بطوجنَيت لةطةَل بنةماي نيزامَيكي المةركةزي و دابةشكردني دةسةآلت بةسةر يةكة نيزامَيكي دميو
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ئيدارييةكان وبةسةر شوَينةكاندا، ديارة ئةو عاملَيكي باش ئةبَيت لةكةم كردنةوةي طةندةَلي بةِراسيت جطة 
شيت باش ئةهَينَيت، بةآلم  لةوةش ئةو وةزعانة ديارة هةموو طؤِرانكارييةك كة لةشوَينَيك ئةبَيت كؤمةَلَيك

كؤمةَلَيك بنةماي كؤن وِرزيو ثاشكةوتةي ثَيشوو هةية، كة بؤ بنرِب كردنيان ئةوانةش وةخيت ئةوَيت و كاتي 
ئةوَيت و زةمةني ئةوَيت وبِرياري ئةوَيت و ياساي ئةوَيت، ئَيمة بؤ ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاري ئةمساَل 

لةماني كوردستان وخةَلكي كوردستان داوة كة ومتان ئةولةويةتي لةبةرنامةي حكومةتدا وةعدمان بةثةر
حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةمساَل بريتية لة ئاو وكارةبا وسوتةمةني، ئةتوامن بَلَيم ئَيمة ئةمساَل لة 
سوتةمةني موشكيلةمان نةبوو، خةَلكيش سودمةند بوو، خةَلك ئةيتواني دةسيت بكةوَيت، رةنطة 

ةبَيت، بةآلم خؤ هةموو شتَيك طران بووة، حةتا مةعاشي خةَلكيش زيادي كردووة، سيعرةكةي فةرقي ه
لةبةر ئةوة ديارة ئةو طؤِرانانة سيعريش ئةطؤِرَيت، بةآلم بةِراسيت بؤ ثرؤذةي ئاوةكان ئيمة ئومَيدةوارين 

ةسةآلتي ثسثؤِري ئةو وةعدانةي كةداومانة ئيمساَل جَيبةجَيي بكةين، بةآلم خوشك وبراياني بةِرَيز ئَيمة د
وشارةزايي و لَيزانينمان كةمة، لةطةَل ئةم ثالنة بةربآلوة زؤرة ئاوةدانكردنةوةيةدا ناطوجنَيت، هةر بؤ 
منوونة ئَيمة ثرؤذةي ئاوةكان، ِرةنطة زؤركةس ثَيمان بَلَين ئَيوة ثرس بةكةس ناكةن، ثسثؤِرتان نية، 

نة بة زانكؤكاني كوردستان ئةو كةسانة بةشدارييان شارةزاتان نية، ئَيمة بؤ هةر ثرؤذةي ئاوَيك داوما
كردووة لة ئامادةكردني ثرؤذةكةدا كةوا ثسثؤِرن و شارةزان، ئةوانة مهنديس ثَي ئةطةيةنن، مهنديسي ئاو و 
هةموو بةشةكان ثَي ئةطةيةنن، بةآلم بةِراسيت بةداخةوة ئَيستا لةكاتي جَيبةجَيكردني ثرؤذةكاندا سةير 

وي نةقسي طةورة طةورةي تَيداية، نةقسي واي تَيداية كة ئينسان هةر تةسةوري ناكات، ئةكةين هةر هةمو
ضؤن ئةبَيت ليذنةيةكي ثسثؤِر وشارةزا، كة بةِراسيت دائريةي ئاو نةيكردووة، وةزارةتي شارةواني 

وي سةير نةيكردووة، ئةوة ليذنةيةكي ثسثؤِرو شارةزا كة بةحساب ناويان ئيستيشاري وزانا ودانان كة هةمو
ئةكةين نةواقسي طةورة طةورةي تَيداية، بؤ منوونة ئاوي ِرانية، ئةوةي ثَيي ئةَلَين ئينتَيك كة ئاوةكةي لَي 
وةر ئةطرَيت، ئةوةي تَيدا نية، ئَي باشة تؤ ئةم بؤري وشتانةت داناوة نابَيت بري لةوة بكةيتةوة ئاوةكة ضؤن 

ئةكةين نةواقسي تَيداية، يةعين ئَيمة بةِراسيت  وةر ئةطرَيت، ئَيستا كةسةردامنان كردووة، سةير
ئيمكانيةمتان لةو ناحيةوة كةمة، حةقة خؤمان وةزعي خؤمان، هي ميللةتةكةمان، هي خةَلكةكةمان، وةزع 
و ئيمكانيةمتان بزانني، رةنطة بَلَين ئةي بؤ نةتانداوة بةثسثؤِر و شارةزا و ئةوانةي كة ئةزانن، بةِراسيت 

 ئةوانة نةهاتوون ِرةنطة لةمةودوا لةم فةترةي داهاتوودا بَين، بةآلم لة فةترةي خةَلك نايةت يةعين
ثَيشوودا نةهاتوون بةدةنطمانةوة، هةندَيك شةريكاتيش كة هاتوون رةنطة هةمووتان طلةييتان لَييان 
هةبَيت، كة ئيشةكانيان بةجَي هَيشتووةو تةواويان نةكردووة، ئةوانيش بةهةمان شَيوةي ثسثؤِر 

شارةزاكاني خؤمان كارةكانيان تةواو كردووة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا دَلنياتان ئةكةين كة ئَيمة ئةو و
وةعدانةي كةداومانة لة مةسةلةي ئاوو كارةباو سوتةمةني ئةمساَل جَيبةجَي ئةبَيت، بؤ كارةبا ِرةنطة 

ئيش ئةكات،  ةي كة لة هةولَيرت، ئةو كارةبايكارةبا باش ئةبَي 1/9بثرسن ئَيمة هةموو ئيعالمنان كرد كة 
بةآلم ئةو بؤِريانةي كة دانا غاز هَيناويةتي بؤ ئَيرة سةير ئةكةين لةكاتي فحص كردندا ديارة فحص كردني 
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بؤِري غاز فةرقي هةية لةطةَل بؤِري تردا، ئةو فحصة واي كرد يةكَيك لةثارضةكاني تَيدا عاصي ببَيت لة 
ؤرة ئامَيرة نية لَيرة كة بتوانَيت دةري بهَينَيت، ئةبَي لةدةرةوة بؤِرييةكان بؤ دةرهَينانةوةي، ئةو ج

بيهَينَيت، ئةوة بووة بة هؤي دواخستين بيست رؤذي ئةو ثرؤذةية لةبةر ئةوة رةنطة، بةآلم ئَيمة 
بةدواوةوةين رؤذانة موتابةعةي ئةكةين، داوايان لَي ئةكةين لةكاتي خؤشيدا ئةو كاتةي كة وةعدمان داوة 

كارةباكانيش تةواو ئةبَيت، كة ئَيستا هةردووكي لة ثَيشكةوتنداية، ئةوةي ضةمضةماَل و ئةوةي ثرؤذةي 
هةولَيريش ئةو مةشاكيالنة بةِراسيت مةشاكيلي فةني مةشاكيلي نةبووني كةرةسةتة مةشاكيلي ئةوانة 

تووش ئَيمة ئةمساَل لةوانةن كة ئَيمة ضاوةِرَيي ئةوةين كة ضارةسةريان بكةين بؤ ئةمساَل، بؤ ساَلي داها
كؤمةَلَيك ئةزمةمان هةبووة لةوانة ئةزمةي وشكة ساَلي كة ديارة جَيطايةكي زؤري ويست و ثَيداويستيةكي 
زؤري ويستووة كة ئةوة لة تةوةقوعدا نةبووة، هيض بةرنامةيةكيشي بؤ دانةنراوة، بةتةماي ئةوةش 

ئةوةشدا هةوَلمانداوة بةباشرتين شَيوة خزمةتي  نةبووين ساَلَيكي وا تووشي ئةم وآلتة بَيت، بةآلم لةطةَل
خةَلك بكةين و بتوانني ناِرةزايي خةَلك كةمَيكي ئةطةر هةمووشي نةبَيت بةشَيكي باش 
لةثَيداويستيةكانيان جَيبةجَي بكةين، جطة لةوةش لة رووي تةندروستيةوة كة ئةركَيكي طرنطي حكومةتي 

ة ساَلي ِرابردوودا ضةندين خةستةخانةي ثسثؤِري بكةينةوة، كةوا هةرَيمي كوردستانة، ئَيمة توانيوومانة ل
بكةين لةمةودوا نةخؤشةكامنان ثَيويستيان نةبَيت بةوةي كة بضَيت بؤ دةرةوة، بةعةكسةوة لَيرة، لةوآلتي 
خؤمان وا بكةين لة شوَيناني تريشةوة خةَلك بَين و بودجةي باش و ئيمكانيةتي باشي بؤ دانراوة، يةكَيكي 

ئةزمةي تةعليمة، كة بةِراسيت ئَيمة تةعليمةكةمان تةعليمَيكي كؤن بوو، لةسةر ئةساسَيكي كؤنة لةطةَل  تر
طةشةكردن و ثَيشكةوتين دونيادا ناطوجنَيت، بةآلم ئةوةش ئةزمةي زؤري بؤ دروست كردين هةر يةكَيك 

وة، ئيستيفادةمان لة تةجاروبي لةوانة، ئَيمة تةبعةن كؤنفرانسمان طرتووة، زؤر ثسثؤِر و شارةزامان هَينا
وآلتان كردووة، لة شَيوةي نيزامي ثةروةردةيان ضؤن توانيوويانة كة بةباشي ئةو كارة بةِرَيوة بةرن، سةير 
ئةكةين ناِرةزاييةكي زؤر لةاليةن مامؤستاكانةوة، مامؤستاكاني خؤمانةوة ثةيدا بووة، كة ئةَلَين ئةمة 

و موستةلزةماتي تةواو نةبووة، ثرمسان ثَي نةكراوة لةم بابةتانة،  وةخيت نيةو ئةمة جَيبةجَي ناكرَيت
بةآلم ئَيمة بةردةوامني، سوورين لةسةر ئةوةي كة ئةو ثرؤذةية جَيبةجَي ببَيت، ئةو نيزامة نوَيية بَيتة 
كايةوة، ضونكة بةوة ئةتوانني بةِراسيت بَلَيني نيزامي ثةروةردةمان ضاككردوةو طةشةي كردووة، يةكَيك 
لةسةروةرييةكاني تري حكومةت كة واجيب سةرةكيشيةتي بةِراسيت ئةويش ثاراستين ئةمن و ئاساييشة، 
ثاراستين سةروةت و سامان وسيادةي وآلتةكةية، ئَيمة ئةوانني لةو رووةوة ِروو سوور بني بةوةي 

كةهةية، لةطةَل ئةو كةتوانيوومانة ئةمن وئاسايشي وآلتةكةمان بثارَيزين، لةطةَل ئةو هةموو موئامةرةيةي 
هةموو ثةالمارو ثالنةي كةهةية، بؤ تَيكداني ئةمن و ئاسايشي كوردستان وبؤ ئةوةي وةكو بةشةكاني تري 
عَيراقي لَي بَيت، يان خراثرتيشي لَي بَيت، بةآلم ئَيمة روو سوورين بةوةي كة توانيوومانة ئةمن و ئاسايشي 

وو بةِراسيت ئَيمة هةست ئةكةين كة ئَيمة وآلتَيكي كشتوكاَلي وآلتةكةمان بثارَيزين، بؤ بةرنامةكاني داهات
نوَي و بنةماي ئيقتيصادي كشتوكاَلي زؤرة، وآلتَيكني سةرضاوة ئاوييةكامنان باشن، ئةطةر باش تةنزميي 
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بكةين و باش رَيكي خبةين، باش بةكاري بهَينني و بيخةينة خزمةتي ضاككردني وةزعي ئيقتيصادي 
ية داوا لة ئَيوةش ئةكةم كة لةداناني بودجةي ساَلي داهاتوو، كة بؤتان ئةنَيرين ئيهتيمام وآلتةكةمانةوة، بؤ

بةاليةني كشتوكاَلي بدةن، اليةني كشتوكاَل و ئاودَيري كة ببَيت بةيةكَيك لة ئيشة طرنطةكان و 
سةر كشتوكاَل،  ئةساسيةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان كةجَيبةجَيي بكات، ديارة بةِراسيت ئَيمة بَيينة

كشتوكاَل بةشَيوةي ثَيشوو جَيبةجَي نابَيت، شَيوةي ثَيشوو بةشي زؤري ئيعتيمادي كردبووية سةر باران و 
سةر بةشةر، ئَيمة بةشةرةكامنان ئةتوامن بَلَيم ئَيستا جوتيار لةكوردستاندا زؤر كةم بووةتةوةو نةماوة، ئةو 

بوون وجوتيارييان ثَي ناكرَيت، بةهؤي ئةوةي  كةسانةي كةجاران جوتياريان ئةكرد ئَيستا ثري
ِراطوَيزراونةتةوة بؤ ئؤردوطا زؤرة مللييةكان و دَيكانيان ِرووخا بوون، ئةو طةجنانةشي كة تازة ثَيطةشتوون، 
بةِراسيت بةو شَيوة كؤنة كشتوكاَل ناكةن و ناتوانن بيكةن و ئةجنامي بدةن، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستيمان 

كة ثالنَيكي تازة دابنَيني و ئيهتيمام بة كشتوكاَل و بةئاو بدةين بةشَيوةي نوَي، بةشَيوةيةك بةوة هةية 
كةبتوانني هةم ئيمكانيةتي بةشةري وهةم ئيمكانياتي ئةو سةرضاوة سروشتيانةي لة زةوي و لة ئاو هةية 

بكات، ديارة اليةني  بيخةينة طةِر، بةآلم بةشَيوةيةكي وا بَيت كة خةَلك بتوانَيت ئةو كارة جَيبةجَي
طةشةكردني تري ئيقتيصادي كةزؤر طرنطة ئةوةي كةلةم وآلتةي ئَيمةدا هيض كارطةيةك نية، هيض شتَيك 
نية، ئةوةش جَيطاي ئيهتيمامي حكومةتة كة بتوانَيت، بةآلم ئةوة بةتايبةتي هةوَلمانداوة كة ثةنا بةرينة 

ئَيمة هاني ئيستيسمار بدةين، هاني شةريكات  بةر سةروةت وسةروةتَيكي تر كة ئةويش ئيستيسمارة،
بدةين، هاني خةَلك بدةين، هاني كةرتي تايبةت بدةين، كة بَين ئيستيسمار بكةن لةكوردستاندا، هةوَل 
بدةين ئةو اليةنة بةباشي طةشة بكات، ديارة ئةوةش ثَيويسيت بةوة هةية حكومةت هاوكاري بكات و 

هةية، بةِراسيت ئةو نةوعة ئيش وكارانةش لة وآلتي ئَيمةدا نامؤن، يارمةتي بدات، ثَيويسيت بةخةَلكيش 
يةعين ِرةنطة بةعزَيك شت كة ئةكةيت بؤ شةريكةيةك زؤر خةَلك ثرسيار ئةكات، ئةي بؤ ئةوة بؤ هي 
خؤمان ناكرَيت، ئاخر ئَيمة ئةو ئيمكانيةتةمان نية كةرتي تايبةتي ئَيمة ئةو سةروةت و سامانةي نية، ئةو 

ةتة فةني و شارةزايي و ثسثؤِري ولَيزانينةي نية، ئةو ئيمكانيةتةي نية كة بتوانَيت لة بانكي دونيا ئيمكاني
لةوانة ثارةي بؤ ثةيدا بكات، لةبةر ئةوة ئَيمة اليةني ئيهتيمامدان بة كةرتي تايبةت و بةتايبةتي بة 

ةورةترة لةو بودجةيةي كة بؤ بةرهةم وةبةرهَينان بة شتَيكي طرنط وئةساسي ئةزانني، ثَيم واية ئةوة ط
كوردستان تةرخان ئةكرَيت بيخةينة طةِر، تا بتوانني اليةنةكاني تري ذياني ئيقتيصادميان باش بكةين و 
بنةمايةكي ئيقتيصادي بؤ كوردستان دابنَيني، ئيستيفادة لةو بةرهةمانة بكةين كة لةكوردستاندا هةية، تا 

بؤ دياردةي طةندةَلي ئَيمة لةئةجنومةني وةزيران ديراسةمان  بةكار بَيت بؤ بنةماي ئيقتيصادي، ديارة
كردووة، ليذنةيةكي شارةزامان داناوة بؤ ئةوةي ئةو ليذنةية بنةماكان دابنَيت، رَينماييةكان دابنَيت، 
بةكؤمةكي هةموو اليةك بةتايبةتي ثةرلةماني كوردستان، ئةطةر ثَيويسيت كرد هةندَيكي ثَيويسيت 

و رَيساكان بَيت بؤمان بطؤِرَيت، بؤ ئةوةي بتوانني ئةوة ضارةسةر بكةين ئةو ليذنةيةش بةطؤِريين ياسا 
ئَيستا لةكارداية، دياردةيةكي تري طراني بةِراسيت ئةو طرانية زؤر تةئسريي كردؤتة سةر خةَلك، بةتايبةتي 
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هةموو ثارَيزطاكان و كؤمةآلني خةَلكي هةذار وبَي دةرامةت، حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةنطاوي ناوة لة
لةهةموو شارةكاندا ئاطاداري يةكة ئيدارييةكاني كردؤتةوة، كة ليذنةي تايبةت دروست بكةن و سةرثةرشيت 
بازاِر بكةن، هةوَل بدةن رَيي ثَي نةدةن ئةو ئيستيغاللة بكرَيت بةو شَيوةية، بةآلم ديارة خؤ ئةزمةي 

ةكطرتووكان ئيعالني كردووة، ئةَلَيت سةردةمي هةرزاني خواردن وئةزمةي طراني لة دونيادا حةتا نةتةوة ي
بةسةرضوو ئيرت دونيا بةرةو طراني ئةضَيت، ديارة ئةوة عيالقةي بةكؤمةَلَيك فاكتةرةوة هةية، بةشي 
زؤريشي ئَيمة ئةطرَيتةوة، بةآلم ئَيمة بؤ ئةوة نية كةِرَيطة بدةين ئيستيغالل بكرَيت، داواكارين هةم 

نيش بةشداربن لةطةَلمان و ثشتيوانيمان بكةن و هاوكارميان بكةن بؤ ئةوةي بتوانني ليذنةكاني ثةرلةما
ئةو دياردةية بنرِب بكةين، دياردةيةكي تر ئةوةي ناوضةكاني كةنةهاتوونةتةوة سةر كوردستان و 

، ئةوة زؤر تةئسريي كردؤتة سةر ئَيمة، زؤر تةئسريي كردؤتة سةر 140جَيبةجَينةكردني ماددةي 
ي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة ئَيستاش ئةناَلَينني بةدةست ئةو هةموو خةَلكة ئاوارةي ئةو حكومةت

شوَينانةوة، كة لَيرةن و هيضيان بؤ نةكراوةو ئيمكانيةتيان نية، ئةَلَين بؤضي خؤ ئَيمةش لة ئازادكردني 
ئَيمةش باش نةبَيت، لةبةر عَيراق بةشدار بووين، بؤ ئَيوة ذيانتان باش بَيت و طوزةرانتان باش بَيت، بؤ هي 

ئةوة مةجبورة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة يارمةتي و هاوكارييان بكات، جطة لةوةش بةِراسيت 
ي تَيدا 140بةشَيكي زؤري ئةو كارمةندانةي كةلةو شوَينانةي ئَيستاش نيزاعي لةسةرة كة ماددةي 

هةرَيمي كوردستان ناضارةبووة كة تةعينيان جَيبةجَي نةكراوة، دةركراون لة وةزيفةو بَي كارن، حكومةتي 
بكات، موضةيان ثَيبدات، هةتا ئةوكاتةي ئةتوانني ضارةسةري ئةو كَيشةية بكةين، كَيشةي خانةقني 
بةِراسيت كَيشةيةكي زؤر ضاوةِروان نةكراو بوو، لةكاتَيكدا كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئامادةيي خؤي 

ركةزي كردبوو كة ئَيمة ئامادةين بة هةموو هَيزو توانامانةوة هاوكاري ثيشاندابوو ئاطاداري حكومةتي مة
بكةين بؤ بنرِبكردني تريؤرو بؤ ئةوةي ئةمن و ئاسايش وئيستقراري عَيراق بثارَيزين وئامادةشني لةبةغداو 

كة لةبةصرةو لة هةر شوَينَيك ئَيمةتان ثَيويست بَيت بَيني بؤ هاوكاريتان، كةضي ئةزمةيةك دروست بوو 
دَين بؤ خانةقني، دةباشة خؤ خانةقني ناوضةيةكي ئامينةو هيضي تَيدا نية، موشكيلةي نية، ثارَيزراوة، 
ئَيمة لةكاتَيكدا ِرةنطة بريمان كردبَيتةوة لةوةي كة بةشَيك لةو هَيزانة بةرين بؤ شوَينةكاني تر، بةآلم 

بوو، ئةوةش خزمةتي  140دذ بة ماددةي  بةِراسيت ئةوة بريكردنةوةيةكي ناِراست بوو، دذ بةدةستور بوو،
ئيستيقرارو ئةمن وئاسايشي عَيراق ناكات، خزمةتي ئةوة ناكات كة ميللةتي كورد، كة خةَلكي كوردستان 
هةموويان ثشتيوانيان كردووة، لةدروست بوونةوةي حكومةتي عَيراق، لةدامةزراندنةوةي هاوكارييان 

، خؤ ئةطةر هيضيش نةبَيت ئَيمة ئةطةر لَيرةوة ِرَيطامان بداية كردووة، لة دابني كردني ئةمن وئيستقراري
ِرةنطة زؤر مةجال هةبواية بؤ ئةوةي كة ئةمن و ئيستقراري عَيراق تَيك بضَيت، لةبةر ئةوة ئةو 
ئةزمةيةش كة دروستيان كرد، ئةزمةيةكي نادةستوريية لةطةَل نيزامي حوكمي تازةي عَيراق كة ئةبَيت 

ي فيدراَلي بَيت، ئةبَي حقوقي هةموو خةَلكَيكي عَيراق دابني بكات، ئةبَي ئةو مةسةالنة حوكمَيكي دميوكرات
بةِرَيطةي ياساو ديالؤط و ئةو شتانة ضارةسةر بكات، ئةوةش يةكَيكة لةو ئةزمانةي كة دروست بووة، ئَيمة 
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ئةدةين هةموو ئةو  ئومَيدةوارين كة ضارةسةر بكرَيت، جارَيكي تر دَلنياتان ئةكةينةوة كة ئَيمة هةوَل
قانونانةي كة ئَيوة دايئةِرَيذن، كة ئَيوة بؤمان ئةنَيرن جَيبةجَيي بكةين، داواكاريشني كة ياساكان زياتر لة 
خزمةتكردني خةَلكي كوردستان بَيت، لةخزمةتكردني ضةسثاندني ئيدارةيةكي المةركةزي حكومةتي 

لةناو خؤيدا لةناو هةرَيمي كوردستاندا ئيدارةيةكي هةرَيمي كوردستان بَيت، داخوازي ئةوةية كة حكومةت 
المةركةزي هةبَيت، دابةشكردني دةسةآلت بَيت بةسةر هةموو يةكة ئيدارييةكاندا، بةسةر هةموو 
شوَينةكاندا بؤ ئةوةي هةر يةكة بتوانَيت بةثَيي خؤي ئيش بكات، كار بكات، خزمةت بكات، بؤ ئةوةي 

ئيدارةكردن وبةرةو ثَيش ضووني وآلت، زؤر سوثاستان ئةكةم، بتوانَيت بةشدار بَيت لة ثرؤسةي 
ئومَيدةوارم سةركةوتوو بن، بةِراسيت ئةو بةرنامةي كة ثَيشكةشتان كرد ئةو ياسايانة هةمووي لةخزمةتي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستانداية، ئومَيدةوارم بة ئةرك و ماندووبوونتان بتوانن لةم دةورةي داهاتوودا 

 .تةواو بكةن، زؤر سوثاس ئةوانةمان بؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ِرَيزدار كاك عومةر فةتاح جَيطري سةرؤكي حكومةت بؤ ووتارةكةي، خوشك وبرايان 
 10/9ئةنداماني ثةرلةمان ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكةمان بَينني، ئاماذة بةوة ئةكةم كة دوو سبةي 

ن دةست ثَي ئةكةينةوة، بةرنامةي كاريشتان ثَيدةطات، تا ئةو كاتة كؤتايي دانيشتنةكامنا 30/10سةعات 
بةدانيشتنةكةمان دَينني، زؤر سوثاسي ئامادةبووان دةكةين، بةتايبةتي ميوانة بةِرَيزةكان، زؤر بةخَيربَين 

 .سةرضاو
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي جنومةني نيشتمانيي     ةرؤكي ئةجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 
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  ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 10/9/8008 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     10/9/8002رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  مـادةبووني بـة ئا , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(1)ذمارة دانيشتين 
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ري هـةموا (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شـةممة   ضوار ثَيشنيوةِرؤي رؤذيي  (10,30)لة كاتذمَير  هةَلبذاردنخولي دووةمي  ي(1)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت10/9/8002رَيكةوتي 

ــَيش ضاوخســ  -1 ــةن    ث ــدامي ئةجنوم ــانةوةى ئةن ــار كَيش ــة ك ــت ل ــي .د)تين دةس ــادر دزةي ــد الق ــة ( رؤذان عب ل
 .ئةنداميةتي ليذنةى كاروبارى ثةروةردة و فَيركردني باآل و ثاآلوتين بؤ لَيذنةى كاروباري ياسايي

ةى لة لَيذنـ ( سةردار صباح بؤزؤ هةركي)ثَيش ضاوخستين دةست لة كار كَيشانةوةى ئةندامي ئةجنومةن  -8
 .ثةيوةندييةكان و كاروباري رؤشنبريي و ثاآلوتين بؤ ليذنةى كاروباري ياسايي

ي 1959سـاَلي  ( 122)خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي هةموار كردني ياساي باري كةسيةتي ذمارة -3
 .هةمواركراو، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيران ثَيشكةش كراوة

، كـة لـة اليـةن    (ذن و ئـافرةت )كردنـي تونـدو تيـذي دذي    قةدةغـة  خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياسـاي  -4
 .ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

ــارة      -5 ــاي ذم ــةمي ياس ــي يةك ــةموار كردن ــةمي ه ــةوةى يةك ــاَلي (14)خوَيندن ــةكَييت   1993ي س ــاي ي ياس
رةى ياسايي ئةنداماني ثةرلـةمان  ذوورةكاني بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستاندا، كة لة اليةن ذما

 . ثَيشكةش كراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوى طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقومــئةجن

شـةممة   ضوار ثَيشنيوةِرؤي رؤذيي  (10,30)لة كاتذمَير  هةَلبذاردنخولي دووةمي  ي(1)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت10/9/8002رَيكةوتي 
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ــانة    -1 ــار كَيش ــة ك ــت ل ــتين دةس ــَيش ضاوخس ــةن  ث ــدامي ئةجنوم ــي .د)وةى ئةن ــادر دزةي ــد الق ــة ( رؤذان عب ل
 .ئةنداميةتي ليذنةى كاروبارى ثةروةردة و فَيركردني باآل و ثاآلوتين بؤ لَيذنةى كاروباري ياسايي

لة لَيذنـةى  ( سةردار صباح بؤزؤ هةركي)ثَيش ضاوخستين دةست لة كار كَيشانةوةى ئةندامي ئةجنومةن  -8
 .باري رؤشنبريي و ثاآلوتين بؤ ليذنةى كاروباري ياساييثةيوةندييةكان و كارو

ي 1959سـاَلي  ( 122)خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي هةموار كردني ياساي باري كةسيةتي ذمارة -3
 .هةمواركراو، كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيران ثَيشكةش كراوة

، كـة لــة اليــةن  (ذن و ئــافرةت)دذي خوَيندنـةوةى يةكــةمي ثـرؤذةى ياســاي قةدةغــةكردني تونـدو تيــذي    -4
 .ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

ــارة      -5 ــاي ذم ــةمي ياس ــي يةك ــةموار كردن ــةمي ه ــةوةى يةك ــاَلي (14)خوَيندن ــةكَييت   1993ي س ــاي ي ياس
لـةمان  ذوورةكاني بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستاندا، كة لة اليةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةر

 . ثَيشكةش كراوة
ثَيش ئةوةى دةست بة بةرنامةى كارةكامنـان بكـةين، بِريارمـان وابـوو كـة لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئةطـةر          
ذمارةيــةكي تــر لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان ئةطــةر ئاطــادار بــن كــة لــة يةكــةم دانيشــتنمان، ياســاي ئيمتيــازاتي 

لةسةر داواي وةزارةتي شـةهيدان و   8001ي ساَلي (9)كةسوكاري شةهيدان هةموار بكةينةوة، ياساي ذمارة 
ئةنفالكراوةكان، بةآلم دواكةوت لةسةر صياغةى نيهائي و قانوني، ئينشْا  اهلل رؤذي دووشةم كؤتايي ثَي دَيت 
و حازر بووة، هةروةها ثرؤذةيةكي تريش دةربارةي شـةهيداني هةَلةةـة دةبـَي بِريارَيـك هـةبَيت ئيعتيبـار       

ذي شةهيداني هةَلةةةية، لةبةر ئةوةى رذَيمي ثَيشوو بِريارَيكي هةيـة، ئـةم شـةهيدانة    رؤ 16/3بكرَي كة 
رؤذي شــةهيدان ثَيشــَيَل بكــات، ئــةوةش حــازر كــراوة،  / 16/3، بــؤ ئــةوةى رؤذي  13/3ئيعتيبــار دةكــرَي 

ا لـة لَيذنـةى   دووشةمي داهاتوو ئينشْا  اهلل كة كؤ دةبينةوة، يةكةم شتمان ئةوة دةبَي ئـةوة هـني بكـةين، داو   
ثـَيش ضاوخسـتين دةسـت لـة     :  ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كـار 

لة ئةنداميةتي ليذنةى كاروبارى ثةروةردة ( رؤذان عبد القادر دزةيي.د)كار كَيشانةوةى ئةندامي ئةجنومةن 
رؤذان ثَيشةكي ئيسـتيقالةى داوة لـة ليذنةكـةي    . سايي، دو فَيركردني باآل و ثاآلوتين بؤ لَيذنةى كاروباري يا

خؤيان، لة ليذنةى كاروباري ثةروةردة و فَيركردن، ثَيويستة ئيستيقالةكةي يةكةم جار قبوَل بكـرَي، ئينجـا   
تةرشيحةكةى هني بكـةين، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئيسـتيقالةكةي قبـول بكـةين دةسـيت بـةرز بكاتـةوة تكايـة             

رؤذان دزةيـي بـؤ   .َلدا نية  بة زؤرينةى دةنط هني كرا، ئَيستا داواي ئةندامي ثةرلةمان دفةرموون، كَي لةطة
ئةوةى ببَيتة ئةندام لة لَيذنةى ياسايي، داواي كردووة، كَي رةزامةندي هةية بؤ ئةو هينة دةسيت بةرز بكات 

اهلل سـةركةوتوو دةبـي لـة     تكاية  فةرموون ، كَي موافيق نية  بة كؤي دةنط بوو بة ئةنـدام، ثـريؤزة ئينشـْا    
ثـَيش ضاوخسـتين دةسـت لـة كـار كَيشـانةوةى ئةنـدامي        : ئيشةكاني تازةتان، خـاَلي دووةم لـة بةرنامـةى كـار    

لـة لَيذنـةى ثةيوةندييـةكان و كاروبـاري رؤشـنبريي و ثـاآلوتين بـؤ        ( سةردار صباح بـؤزؤ هـةركي  )ئةجنومةن
 .ليذنةى كاروباري ياسايي



 81 

ةكةم، دةست لة كار كَيشانةوةى لَيذنةكةي خؤيـان لـة لَيذنـةى ثةيوةندييـةكان و     بة هةمان شَيوة هةنطاوى ي
رؤشنبريي دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية قبولي ئيستيقالةكةي بكةين بـا دةسـيت بـةرز بكـات تكايـة       

ةندام لـة  فةرموون، كَي لةطةَلدا نية  بة زؤرينةى دةنط قبول كرا، كاك سةردار داواي كردووة كة ببَيت بة ئ
لَيذنةى ياسايي، تكاية كَي رةزامةندة كة ببَيتة ئةندام لـة لَيذنـةى ياسـايي دةسـيت بَلنـد بكاتـةوة  كـَي رازى        
ــة           ــوازين ل ــؤ دةخ ــةركةوتين ب ــدي س ــايي، ئومَي ــةى ياس ــدامي لَيذن ــة ئةن ــوو ب ــط ب ــةى دةن ــة زؤرين ــة  ب ني

ذنـةى ياسـايي و كـارَيكي زؤريـان هةيـة      كارةتازةكةيدا، هةردووكيان ببنة هؤي ئـةوةى دةوَلةمةنـد كردنـي ليَ   
خوَيندنةوةى يةكةمي ثرؤذةى ياساي : ئينشْا  اهلل زؤرتريش دةبَيت و سةركةوتوو تريش دةبن، خاَلي سَييةم

ي هـةمواركراو، كـة لـة اليـةن ئةجنومـةنى      1959سـاَلي  ( 122)هةموار كردني ياساي باري كةسيةتي ذمارة 
 .وةزيران ثَيشكةش كراوة

 .ةونيفةرموو كاك ع
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الباب االول

 الزواج
 الفصل االول

 اخلطبة والزواج
 :من املادة الثالثة و حيل حملها ما يلي( ا)يوقف العمل بالفقرة : املادة الثالثة

سس املوودة و املؤولول ة   الزواج عقد بني رجل و امرأة حيل كل منهما لالخر شرعآ غايته تكوين االسرة على ا
 .املشرتكة و طبقآ الحكام هذا القانون

من املادة الثالثة ف وقوف العمول بهوا و تطورل اللحمنوة حملوها مقرتحوني و ملو  لعودم          ( 1،6،5،4)اما الفقرات 
 :التوصل اىل اتفاق ف ما خيص موضوع تعدد الزوجات و ف ما يأتي كال املقرتحني

 جاتتق  د تعدد الزو: املقرتل االول 
 :ال جيوز الزواج بأكثر من واحدة اال بامن القاضي، و يشرتط العطاء االمن حتقق الشروط التال ة

ق ام عذر مشروع يربر التعدد كاملرض الثابو  املوانم مون املعاشورة الزوج وة او عقوج الزوجوة الثابو  وملو            -أ
 .بتقرير من جلنة طب ة خمتصة

 .مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدةان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة  -ب
 (.املادية و املعنوية) امكان ة حتق ق العدل بني الزوجني يف القؤج و غريه من االلتزامات الزوج ة -ج
 .ان ال تكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي -د 
جوة وولوي الزوجوة اما كوان مقصورب بواةبس مودة ال        اما ختلف احد الشروط املذكورة يعاقب الزوج و الزو -هو 

 .تقل عن ستة اشهر و ال تزيد عن سنة و بغرامة قدرها عشرة ماليني دينار
 .ال جيوز للقاضي اةكج بايقاف تنف ذ العقوبات املذكورة -و
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 املقرتل الثاني
 منم تعدد الزوجات

 .ال جيوز تعدد الزوجات وفق احكام هذا القانون -1
من تزوج و هو يف حالة الزوج ة و قبل ف  عصمة الزواج الؤابق باةبس مدة ال تقل عن  يعاقب كل -8

 .ثالث سنوات و بغرامة قدرها عشرة ماليني دينار
 .تعاقب كل من تزوج  برجل و هي تعلج انه يف حالة الزوج ة بنفس عقوبة الزوج -3
كل و يعاقب ولي القاصر بدآل منه يف حالة يعاقب الوك ل يف حالة ابرام عقد تعدد الزوجات بعقوبة املو -4

 .التعدد
 .ال جيوز للقاضي ايقاف تنف ذ العقوبات املذكورة -5
 . تنفذ هذه املادة بعد مرور سنة من صدور هذا القانون -6

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةن، دوايـيش  ئةوة قريائةى يةكةمة، تةعليق هةر يةكةو لة الي خؤيةوة بؤضوونةكي هةية، تكاية هيين مةك

 .كةي كاتي موناقةشة هات ئةو كاتي هةر يةكة و بؤي هةية رةئي خؤي بدات، فةرموو كاك عةوني
 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثاني

 اركان العقد وشروطه
 :يوقف العمل باملادة اخلامؤة و حيل حملها ما يلي: املادة اخلامؤة

يف عقد الزواج بتوافر الشروط الواجب توافرها يف العاقدين او من يقووم مقامهموا وفوق احكوام     تتحقق االهل ة 
 .هذا القانون

 الفصل الثاني
 اركان العقد وشروطه

 :من املادة الؤادسة و حيل حملهما ما يلي( 3د،-1)يوقف العمل بالفقرتني 
 .ج و يؤتوي يف مل  الرجل و املرأةشهادة شاهدين متمتعني باالهل ة القانون ة على عقد الزوا -د -1
 .للزوجة ان تشرتط على الزوج تفويضها بالتطل ق -3

 الفصل الثالث
 االهل ة

 :من املادة الؤابعة و حيل حملها ما يلي( 8)يوقف العمل بالفقرة 
و للقاضي ان يأمن بزواج احد الزوجني املريض عقل آ اما ثب  بتقرير طيب على ان زواجوه ال يضور بواعتمم    

 .انه يف مصلحته الشخص ة اما قبل الزوج االخر بالزواج قبوآل صرحيآ كتابة و يف عقد الزواج
 :من املادة الثامنة من الفصل الثالث و حيل حملها ما يلي ( 1)يوقف العمل بالفقرة 
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بل توه  اما طلب من اكمل الؤادسة عشرة من العمر الوزواج، فللقاضوي ان يوامن بوه، اما ثبو  لوه اهل توه و قا        -1
البدن ة، بعد موافقة ول ه الشرعي فاما امتنم الولي طلب القاضي منه موافقته خالل مدة حيددها له، فان مل 

 .يعرتض او كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار امن القاضي بالزواج
 :و تضاف الفقرة التال ة اىل املادة الثامنة

 .ف ما اما كان  حاضنه تعترب االم ول آ اما كان االب متوف آ او غائبآ و -3
 :يوقف العمل باملادة التاسعة من الفصل الثالث و حيل حملها ما يلي

ال حيق الي من االقارب او االغ ار اكراه اي شخص، مكرب كان ام انثى على الوزواج دون رضواه، و يعتورب عقود     -1
حيق من االقارب او االغ وار منوم مون    الزواج باالكراه موقوفآ اما مل يتج الدخول  بعد زوال اثر االكراه ، كما ال 

 .كان اهآل للزواج، مبوجب احكام هذا القانون من الزواج
من هذه املادة  بواةبس مودة ال تقول عون سونة و ال تزيود عون ثوالث         ( 1)يعاقب من خيالف احكام الفقرة  -8

العقوبة الؤحمن مدة ال تقل  سنوات اما كان قريبآ من الدرجة االوىل، اما اما كان املخالف من غري هلالء ، فتكون
 .عن ثالث سنوات او الؤحمن مدة ال تزيد عن عشر سنوات

 الفصل الرابم
 تؤحم ل عقد الزواج و اثباته

 :من املادة العاشرة و حيل حملهما ما يلي( 5و 8)يوقف العمل بالفقرتني 
راض الؤارية و املوانم يرفق الب ان بتقرير طيب يليد سالمة الزوجني من مرض نقص املناعة و بق ة االم -1

 .الصح ة و بالوثائق االخرى اليت يشرتطها القانون
يعاقب بغرامة ال تقل عن مل ون دينار و ال تزيد عن ثالثة  ماليني دينوار كول رجول عقود زواجوه خوارج        -5

احملكمة، و تكون العقوبة اةبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات و ال تزيود علوى  وس سونوات اما عقود خوارج       
 .كمة زواجآ اخر مم ق ام الزوج ةاحمل

 الباب الثالث
 اةقوق الزوج ة و احكامها

 الفصل االول
 املهر

و  1959لؤونة   122ت قى الفقرة االوىل من املادة التاسوعة عشور كموا هوو يف قوانون االحووال الشخصو ة رقوج         
 .تعديالته و ل س كما جاء يف مشروع اللحمنة الربملان ة

 .مى بالعقد فان مل يؤج او نفي اصآل فلها مهر املثلتؤتحق الزوجة املهر املؤ
 الفصل الثاني
 نفقة الزوجة

 :يوقف العمل باملادة الثالثة و العشرون و حيل حملها ما يلي
 .جتب نفقة الزوجة على الزوج، و يف حالة يؤار الزوجة تكون املؤلول ة مشرتكة

 :ل به و حيل حمله ما يليمن املادة الرابعة و العشرون ف وقف العم( 1)اما الفقرة 
تعترب نفقة الزوجة املعؤرة غري املخلة بااللتزامات الزوج ة الوواردة يف هوذا القوانون دينوآ يف مموة زوجهوا مون        

 .وق  امتناع الزوج عن االنفاق
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 :يوقف العمل باملادة اخلامؤة و العشرون و حيل حملها ما يلي
 .عروف و حيؤن عشرته و يتحمنب اةاق الضرر بهعلى كل واحد من الزوجني ان يعامل االخر بامل -1
 .يقوم الزوجان بالواجبات الزوج ة وفق احكام هذا القانون -8
يتعاونان علوى تؤو ري االسورة و حؤون ترب وة االبنواء و تصوريف شولونهج مبوا يف ملو  التعلو ج و الؤوفر و              -3

 .املعامالت املال ة
الب   و رعاية االسرة و االطفوال، حؤوب االمكان وات املال وة     يشرتك الزوج او الزوجة يف االنفاق على شلون  -4

لكل منهما و يلزم الطرف املوسر باالنفاق، يوقف العمل باملادتني التاسوعة والعشورون والثالثوون وحيول حملوهما      
 :مايلي

ريخ اما ترك الزوج زوجته املعؤرة بال نفقة واختفى او تغ ب او فقد او سحمن حكج القاضي هلا بالنفقة من تا
 .اقامة الدعوى وتقوم صندوق الرعاية االجتماع ة بصرف النفقة املقدرة هلا

 :يوقف العمل باملادة الثالثة وثالثون وحيل حملها مايلي
 .ال طاعة للزوج على زوجته وال للزوجة على زوجها يف كل امر خمالف الحكام الشريعة وهذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زانا تةواوي بكات كاك عوني با كاك

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الباب الرابم
 احنالل عقد الزواج

 الفصل االول
 الطالق

 :يوقف العمل باملادة الرابعة والثالثون وحيل حملها مايلي
حموددة او لغوة   الطالق رفم ق د الوزواج بصو غة صورحية ال تودل عل وه لغوة او عرفوا دون التق  ود بصو غة          -1

 .مع نة بايقاع من الزوج او الزوجة ان وكل  به او فوض  من القاضي
اليعتد بالوكالة يف اجراءات البحث االجتماعي والتحك ج ويف ايقاع الطالق مامل يكن هناك مانم من حضور  -8

 .احد الزوجني
 .مامهما او امام القاضياليعتد بالطالق اال حبضور شاهدين عادلني حني االيقاع او االقرار به ا -3

 :من املادة اخلامؤة والثالثون وحيل حملها مايلي( 8)يوقف العمل بالفقرة 
يقم طالق املريض مرض املوت او يف حالة يغلب يف مثلها اهلالك اما مات يف مل  املرض او تل  اةالة ومل يكن 

مون املوادة الؤوابعة والثالثوون     ( 8)رة فاقد التم  ز وترثه زوجته ولو كان الطالق بائنوا ويوقوف العمول بوالفق    
 :وحيل حملها مايلي
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اليقم الطالق املقرتن بالعودد ولفاوا او اشوارة اال واحودة وال يقوم الطوالق املعتودة ويقوف العمول باملواد الثامنوة            
 :والثالثون وحيل حملها مايلي

وال للمرة الثالثوة  ( خلعا)ض وهو كل طالق بعد الدخول للمرة االوىل او الثان ة على ان ال يكون بعو: رجعي-1
 .وحكمه هو ان للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد جديد

 .ال يعترب الطالق الرجعي فكا لعصمة الزواج -8

 :من املادة التاسعة والثالثون وحيل حملها مايلي( 8)ويوقف العمل بافقرة 
على االسرة لفرتة ثالثة اشهر يف صوندوق خوا    يلزم الزوج بوضم مبلغ من املال بقدر مؤاهمته باالنفاق  -3

 .لرعاية االسرة عند رفضه دعوة الطالق وتضاف هذه الفقرة اىل املادة التاسعة والثالثون
تلتزم الدولة برعاية املراة املطلقة اليت ال متل  دخال شهريا وختصوص مبلوغ شوهري هلوا مون قبول الرعايوة         -4

 .االجتماع ة ولغاية اجياد فرصة عمل هلا
 الفصل الثاني

 التفريق القضائي
 :من املادة االربعون وحيل حملها مايلي( 5)يوقف العمل بالفقرة 

مون املوادة   ( اوال)اما تزوج الزوج من الزوجة الثان ة حيق للزوجة االوىل طلب التفريق، ويوقف العمول بوالفقرة   
 :الثالثة واالربعون وحيل حملها مايلي

 .توفر احد االسباب االت ةللزوجة طلب التفريق عن : اوال
اما حكج على زوجها بعقوبة مق دة للحرية مدة ثالث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنف ذ ولو كان  -1

 له مال تؤتط م االنفاق منه،
اما هحمر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بال عذر مشروع ولو كان الزوج معروف االقامة ولوه موال تؤوتط م     -8

من املوادة الثالثوة واالربعوون، اموا املوادة الرابعوة واالربعوون ف وقوف         ( ب)و ( أ)غى الفقرة ثالثًا االنفاق منه، وتل
 :العمل بها وحيل حملها مايلي

جيوز اثبات اسباب التفريق واحنالل عقد الزواج بكافة وسائل االثبات مبا يف مل  الشهادات الواردة على الؤوماع  
احملكموة، وملو  باسوتثناء اةواالت الويت حودد القوانون وسوائل مع نوة           اما كان  متوافرة ويعود تقوديرها علوى  

 .الثباتها
 الفصل الثالث
 (اخللم)التفريق االخت اري 

 :من املادة الؤادسة واالربعون كالتالي( 3)و ( 1)توقف وتوحد الفقرة 
من املهر املؤومى، وال  اخللم ازالة ق د الزواج بلفظ اخللم او مايف معناه مقابل عوض ال يزيد عن ما قبضته  -1

 .يشرتط رضى الزوج يف اخللم اما تبني للقاضي عن طريق التحك ج ان الزوجة ال تط ق الع ش معه
 الباب اخلامس

 يف العدة
 :وحيل حملها مايلي( 50)يوقف العمل باملادة 

 .جتب نفقة العدة للمطلقة املعؤرة على زوجها اةي وال نفقة لعدة الوفاة
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 الباب الؤابم
 ة الفروع واالصول واالقاربنفق

 :يوقف العمل باملادة الثامنة واخلمؤون وحيل حملها مايلي
 .نفقة كل انؤان من ماله اال الزوجة املعؤرة فنفقتها على زوجها من حني العقد الصح ح

 :يوقف العمل باملادة التاسعة واخلمؤون وحيل حملها مايلي
 .ؤبة مؤلول ته يف االنفاق من وق  امتناعه عن االنفاقتعترب نفقة االوالد دينا يف ممة اب هج حؤب ن

 الباب الثامن
 يف الوصاية
 الفصل االول

 الوص ة
 :يوقف العمل باملادة الرابعة والؤبعون وحيل حملها مايلي

اما اجتمووم اوالد االوالد مووم االوالد او اوالد اوالد االوالد مووم اوالد االوالد وان نزلوووا حيلووون حموول والوودهج       -1
توفى او والدتهج املتوفاة وينتقل ال هج ما يؤتحقه من املرياث لو كان على ق ود اة واة علوى ان اليزيود علوى      امل

ثلث الرتكة اما مل يرثوا ومل يعطهج اجلد واجلدة ما يؤاوي استحقاقهج واما اعطاهج االقل يكمول مون الوصو ة    
 .الواجبة

خوات مكورا كانوا او اناثا وان نزلوا وعلى الوزوجني اما  تؤري احكام الوص ة الواجبة على اوالد االخوة واال -8
 .كان الزوجة من اهل الكتاب

للمورث حال ح اته توزيم ماله على الورثه مكورا كانوا او اناثا باملؤاواة او ان يوصي بذل  على ان اليزيد  -3
 .على ثلث الرتكة وباجازة البق ة ف ما زاد على الثلث

 .مبا ال يزيد عن ثلث تركته للمورث ان يوصي لوارثة -4
 .اما تزامح  الوص ة الواجبة مم الوص ة االخت ارية تقدم االوىل على الثان ة -5

 الباب التاسم
 يف احكام املرياث

 :من املادة واحدة والتؤعون وحيل حملها مايلي( 1)يوقف العمل بالفقرة 
عدمه اما الزوجوة فتؤوتحق الوثمن عنود     يؤتحق الزوج مم الفرع الوارث لزوجته الربم ويؤتحق النصف عند 

 .وجود الفرع الوارث والربم عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهم  يف تكوينه من الرتكة
 :بةِرَيز سةرَوكي ئةجنومةن

تـةواو نـةبووة،    زؤر سوثاس، ضةند تَيبينيةك لةسةر ئةو ثرؤذةية، يةكةم بةداخةوة كة تةرجةمةي كوردي
دةست ئةنداماني ثةرلةمان، دووهةم ئةو ثرَوذةية لـة ئةساسـا لـة اليـةن ليذنـةي       دةطاتة وبؤية كة تةواو بو

داكَوكي كردن لة مايف ئافرتان و ذنان لـة ثةرلـةمان ئامـادة كرابـوو وة ئَيمـة ناردوومانـة بـؤ حكومـةت، ئـةو          
كةمـةوة بـؤ   ثرَوذةية بؤ جارَيكي تر بؤ ئةنداماني ليذنةي داكوكي كردني مايف ئافرةتان وذنـان دووبـارةي دة  

ئةوةي طوَييان لَي بَيـت، ئـةو ثرَوذةيـة لـة اليـةن ئةوانـةوة ئامـادة كرابـوو، ذمـارةي ياسـايي ئـةوان وة ئَيمـة             
ناردمان بؤ حكومةت، حكومةتيش كؤبوونةوةي لةسةر كرد، ضةندين كؤبوونةوةو كونفراسي لةسـةر كـرد و   

ديارة ئةو ليذنانةي كة تةكليف كرابـوون لةاليـةن   ئَيستا لةنامة ئةصلَيكة بة ثرَوذة بؤ ئَيمة هاتووة، بةآلم وا
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حكومةتةوة لةثرؤذةكةيان كة ناردووة تةوصـياتيان كـردووة، لةسـةر ئـةوة نووسـراوة تةوصـيات، حكومـةت        
ديارة قةبوَلي كردووة ئةو تةوصياتةي كردووةتة ثرؤذةيـةك، يـةعين ئـةو كةليمةيـة رَيطـر نيـة لـةوةي كـة         

ــةي    ــاي بك ــرَوذة تةماش ــو ث ــة وةك ــةوة     ئَيم ــةر ئ ــةت لةس ــراوةكةي حكوم ــةو نووس ــلي كتَيبةك ــونكة ئةص ن، ض
نووسيوَييت ثرَوذة بؤ ئَيمةي ناردووة، كةواتا ئةمة ثرَوذةية تةوصيات نية وئـةو كةليمةيـة ليذنـةي ياسـايي     

داكوكي كـردن لـةمايف   )رةضاوي بكات، ئَيمة دةيدةينة ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرَوظ وليذنةي ئافرتان 
وليذنــةي ئــةوقاف، ثرســيارَيك هةيــة دةَلَيــت دوو موقتــةرحيان نــاردووة لةســةر مةســةلةي تعــدد  ( انئافرتــ

الزوجات ئةوة دةكرَيت بؤية ناردوويانة، ثةرلةمان قةراردةدات كـام موقتـةرح لـةو دوو موقتةرةحـة قـةبول      
اش ئةوةي كة كاري بـاش  دةكات، دةمَينيت لةكؤتاييدا بِرياري خؤتانة، ئومَيد دةكةين كة بتوانن ليذنةكان ث

دةكةن ئةطةر كةم و كوِرييةك هـةبوو لـةرووي ياسـاييةوة، لـةرووي زمانـةوة زؤر مةسـائيلي تَيدايـة، ئومَيـد         
دةكةم كة ضارةي بكةن لةراثؤرتةكةتان، ئةطةر كرا راثؤرتَيكي هاوبـةش ثَيشـكةش بكـةن، لـةو خاآلنـةي كـة       

بؤ ئةوةي لَيرة موناقةشةكان بةباشـي بـةرَيوة    ي بَلَيرَيت هةر ليذنةيةك رةئي خؤئيتيفاقي لةسةر نية دةك
بِروات، هةر كةسَيكيش رةئي و بؤضووني تايبـةتي هـةبوو دة توانَيـت بيداتـة ليذنـةكان و ةكـو موناقةشـةي        
ياســـاي خوَينـــدني بـــاآلي لَيبكـــةين، موناقةشـــةكان لـــة ليذنةكانـــدا بَيـــت بـــؤ ئـــةوةي لَيـــرة وةخـــيت زؤري  

وةية، ضونكة لَيرة ئيتيفاقيش نةكةين هةر دةبَيت بطةِرَيينةوة ليذنـةكان، بَويـة   ثَينةكوذرَيت، ئةساسةكة لة
ئةو ليذنانة كؤبوونةوةيةكي هاوبةش بكةن، راو بؤضوونةكانيان يةك خبةن، ئةطةر نةيانتواني، ئةوخاآلنةي 

ــةي كار      ــوارةم لةبةرنام ــاَلي ض ــدةين، خ ــةر ب ــاري لةس ــرة بِري ــت لَي ــني لةســةري، دةكرَي ــةفيق ن ــة موت ــان، ك م
، كــة لةاليــةن ذمــارة (ذن وئــافرت)خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرَوذةي ياســاي قةدةغــةكردني توندوتيــذي دذي 

 .ياساي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة، فةرموو كاك عوني
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ردستانومشروع قانون مكافحة العنف االسري يف اقل ج ك

 .قانون مكافحة العنف االسري يف اقل ج كوردستان: اسج القانون: ملادة االوىلا
 :املادة الثان ة

العنف االسري هو ارتكاب اي فعل او تصرف عن ف او التهديد بارتكابه ضد الطفل واملرأة على اساس النوع  -1
ب عل ه امى من الناح ة النفؤ ة االجتماعي، ومل  على صع د اة اة اخلاصة يف اطار العائلة او خارجها ويرتت

 .واجلؤدية واجلنؤ ة وهدر ةقوقها وحريتها
 .تعترب االفعال التال ة على سب ل املثال عنفا اسريا -8
 .اكراه املراة على الزواج، تزويج الصغرية، عقد قران االناث الرضم، زواج الشغار، تزويج املرأة بداًل عن الدية-أ

ل وابداء النارة الدون ة اجتاههوا وايوذائها وتهديودها، وممارسوة الضوغف النفؤوي       االهانة والؤب وشتج االه -ب
 .عل ها وانتهاك حقوقها واملعاشرة الزوج ة معها دون رضاها
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 .ضرب الزوجة واالطفال حبحمة التأديب -ج
 .ختان االناث -د
 .جه ضد الرجلعلى حاالت العنف االسري املو 1969لؤنة ( 111)تطبق احكام قانون العقوبات رقج  -3

تشكل حمكمة خمتصة باسج احملكمة املختصة بقضايا العنف االسري يف مركوز كول حمافاوة للبو       :املادة الثالثة
 .يف اجلرائج املشار ال ها يف هذا القانون

حيووق لالشووخا  التال ووة اقامووة الوودعوى لوودى مركووز الشوورطة او االدعوواء العووام او امووام احملكمووة   :املووادة الرابعووة
 .املختصة

اي شخص تعرض لشكل من اشكال العنف االسري، او كان شاهد على ارتكاب عمل عن ف او اي شوخص مون    -1
 .افراد العائلة او من سكنة اجلوار او كان مؤاهما او مطلعا على حالة العنف االسري

ة لتقوديج املؤواعدة   االدعاء العام او نائبه والعاملون يف جمال الصحة، الرتب ة، او العواملون يف املراكوز الر  و    -8
 .لضحايا العنف من املطلعني على حاالت العنف

 :املادة اخلامؤة
يؤتوجب على مركز الشرطة التحرك مباشورة لودى تلقوي الودعوى والؤوعي ةمايوة الضوح ة والتوجوه اىل          -1

 .حمل اةادث يف اةاالت التال ة
 .اما كان العمل العن ف على وش  اةدوث-أ

 . ف فعالاما حدث العمل العن -ب
على مركز الشرطة ايصال الضح ة مم اطفاهلا باسرع وق  ممكن اىل مكان امن او اىل احدى مراكوز رعايوة    -8

 .ساعة 84املتعرضات للعنف، جيب توفري املكان االمن خالل 
بامكان من تعرض للعنف تؤحم ل الدعوى حول حالة العنوف االسوري يف املؤتشوفى او يف مركوز      :املادة الؤادسة

 .رطةالش
 .حيق للمتهج االلتقاء باطفاله بشكل مناج بعلج الشرطة، بشرط ان ال يهدد مل  ح اتهج :املادة الؤابعة
لوو س للمووتهج االتصووال بالضووح ة الوويت تعرضوو  للعنووف، اما شووكل هووذا االتصووال تهديوودا ة وواة   :املووادة الثامنووة

 .الضح ة، للضح ة اةق يف عدم افؤال اعال للمتهج
تصدر احملكمة خالل فرتة شهر قرار احملافاة على الشوخص املتعورض للعنوف كواجراء مؤوتعحمل       :املادة التاسعة

 :للمحافاة على ح اته، وتاخذ احملكمة النقاط التال ة بنار االعتبار
ضمان عدم تعرض الفاعل يف اي وق  ويف اي مكان للضح ة وعائلتها واالشخا  الذين قدموا هلا مالما امنا  -1

 .ال له حبمل االسلحة لغاية حؤج الدعوىوعدم افؤال اع
مغادرة الفاعل مؤكن االسرة وترك حمتوياته وموجوداته عدا حاجاته الشخصو ة السوتخدام افوراد االسورة      -8

 .ف ه، على ان يؤتمر بأيفاء االلتزامات املال ة جتاه االسرة، مبا يف مل  حتمل املعاجلة الطب ة والنفؤ ة للضح ة
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ى اختصاصووي لالموراض النفؤوو ة موون اجول اعووادة تأه لوه للتعاموول موم اعتمووم بشووكل     يعورض الفاعوول علو   -3
 .طب عي

 .حيق للمراة اليت تتعرض للعنف على يد زوجها طلب التفريق :املادة العاشرة
تكون جلؤات احملكمة املختصة بقضايا العنف االسوري سورية بغ وة احملافاوة علوى اسورار        :املادة اةادية عشرة

 .كافة االطراف
 :املادة الثان ة عشرة

 .تعترب افادة الشخص املتعرض للعنف كاف ا لتحري  االجراءات القانون ة مم حاالت العنف االسري-1
تقدم اللحمنة الطب ة تقريرها حول حالة العنف االسري واثارها اجلؤدية والنفؤ ة وتأخذ احملكمة التقرير  -8

 .املذكور بنار االعتبار عند بتها يف اةالة

 .تقديج املؤاعدة اىل املتعرضات للعنف االسري: ادة الثالثة عشرةامل
تقدم مركز محاية ورعاية املوراة مون العنوف مبؤواعدة جهواز الشورطة يف املرحلوة االوىل االجوراءات االول وة           -1

 :التال ة
 .ايصال الضح ة بؤرعة اىل املؤتشفى، عند الضرورة-أ

مؤتلزمات املع شة الضروريةلالسرة، مم ضمان تقديج املؤاعدة  ساعة، و تأمني 84توفري مكان امن خالل  -ب
 .القانون ة للضح ة جمانا

و تقوم مركز محاية ورعاية املرأة يف املرحلة الثان ة بتقديج اخلدمات التال ة لألشوخا  املتعرضوني للعنوف      8
 :املنزىل

 .عند الضرورة أ و ضمان حمل لألقامة الدائمة، وتأمني اخلدمات والعالج الطبى والنفؤى
 .مؤاعدة الضح ة الجياد فر  العمل، وتأمني الضمان االجتماعى لألشخا  غري القادرين على العمل -ب

 .ج و فتح دورات خاصة هلج من أجل تأه لهج للح اة الطب ع ة
 :من الضرورى توفري املؤتلزمات التال ة من أجل تطب ق هذا القانون :املادة الرابعة عشرة

وزارة حقووق   ) ز مكافحوة العنوف ارسوري ضود النؤواء، واالشوراف عل وه مون قبول وزارة املورأة           و انشواء مركو     1
، علووى أن يشووارك يف املركوز املووذكور ممثلووون عون وزارات العوودل، الداخل ووة، الثقافوة، الرتب ووة، الشوولون    (االنؤوان 

 .االجتماع ة، الصحة، االوقاف
 .املتعرضات للعنف املنزىل  و ختص ص رقج هاتف للطوارىء من اجل اتصال النؤاء 8
 .و انشاء مراكز خاصة وسرية اليواء املتعرضات للعنف االسري 3
و زيادة عدد النؤاء العامالت يف أجهزة الشرطة، وانشاء قؤوج خوا  بالتعامول موم قضوايا العنوف ارسوري يف          4

 .جهاز الشرطة، على أن يكون  قوام هذا القؤج بالدرجة اروىل من النؤاء
 :خلامؤة عشرةاملادة ا
 .و على احملكمة الب  فى القضايا احملالة هلا خالل فرتة ثالثة أشهر 1
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يعاقب من يرتكب جرميوة العنوف ارسوري بواةبس ملودة التزيود ثالثوة أشوهر فوى حالوة            :املادة الؤادسة عشرة
 .الضرب الذي ال يرتك اثرا على جؤد الضح ة، أو اما ترك حالة العنف اثارا نفؤ ة ل ؤ  خطرية

يعاقب كل من يرتكب جرمية العنوف ارسوري بواةبس مودة التزيود عون سونة واحودة يف          :املادة الؤابعة عشرة
 :اةاالت التال ة

 .أ و اما ظهر أثر العنف على جؤد الضح ة،  كأن تكون هناك كدمة واضحة أو جرل عم ق واضح
 .ب و اما تعرض  الضح ة نت حمة العنف اىل مرض أو أمى نفؤى

يعاقب من يرتكوب جرميوة العنوف ارسوري بواةبس مودة التزيود عون ثوالث سونوات فوى             :ثامنة عشرةاملادة ال
 :اةاالت التال ة

 .أ و فى حالة عودة اجلانى اىل اقرتاف جرمية العنف ارسري املشار ال ها فى املادة التاسعة عشرة
 .، ومل تفقد ح اتهاب و اما أقدم  الضح ة كرد فعل، نت حمة ممارسة العنف ضدها، على االنتحار

 80ج و اما جنج عن جرمية العنف كؤر عاج الضح ة  أو عحمز يفقدها القدرة على أداء عملها الطب عى  ملودة   
 .يوما

 .ن ارناث الرضم، زواج الشغار، تزوج املرأة بدآل عن الديةى الزواج، تزوج  الصغرية، عقد قراد و اكراه املرأة عل
 :املادة التاسعة عشرة

عاما اما كان اجلانى قاصدا من عمل العنف  احوداث عحموز لودى      15ب املتهج بالؤحمن مدة ال تزيد عن يعاق -1
 .الضح ة  كاحداث عاهة مؤتدمية، أو تشويه جؤج الضح ة، أو اختالل فى العقل

 .يعاقب املتهج بالعقوبة أعاله اما جنج عن فعل العنف ق ام الضح ة باالنتحار، وفقدان ح اتها -8
اعوام اما جنج عون عمول العنوف دون قصود عحموز لودى الضوح ة         10ب املتهج بالؤحمن مدة التزيد عن يعاق -3

 .كاحداث عاهة مؤتدمية، او تشويه جؤج الضح ة أو جنون فى العقل
يعاقب كل من يرتكب جرمية االعتداء اجلنؤى فى اطوار ارسورة ضود املورأة أو الطفول أو املورأة        :املادة العشرون

 .املعدل  1969لؤنة  111من قانون العقوبات العراقى رقج   393ملادة املعوقة، حؤب ا
 14يعاقب من يرتكب جرمية قتول النؤواء بذريعوة غؤول العوار وفوق القوانون رقوج          :املادة الواحدة  والعشرين

 .الصادر من اعلس الوطنى لكوردستان و العراق 8008لؤنة 
ئج غري املشمولة ببنود هذا القانون وفق قانون العقوبوات العراقوى   يعاقب املتهج باجلرا :املادة الثان ة والعشرين

 .املعدل 1969لؤنة  111رقج 
العوودل، الداخل ووة،  الشوولون االجتماع ووة، : تشووكل جلنووة موون ممثلووى الوووزارات التال ووة :املووادة الثالثووة والعشوورين

 .الرتب ة، الثقافة، اروقاف، ومل  من أجل متابعة وتطب ق هذا القانون
 :دة الرابعة والعشريناملا

 .الجيوز العمل بأى بند قانونى يتعارض مم أحكام هذا القانون
 :املادة اخلامؤة والعشرين
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 (.وقائم كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره فى اجلريدة الر  ة 
 

 االسباب املوجبة
لى الؤلج االهلى واالستقرار اعتمعى، ظهرت نارا لتفاقج مااهر العنف ضد املرأة والطفل، وتأثريها الؤلبى ع

 .اةاجة اىل وجود قانون ملكافحة العنف االسري
ان هذا القانون الذى يعتمد على االعوالن العواملى ةقووق االنؤوان واملواث وق واالتفاق وات الدول وة التوى تضومن          

ؤواء وارطفوال علوى وجوه     حقوق االنؤان، من شأنه أن حيد مون خمتلوف أشوكال العنوف ارسورى املوجوه ضود الن       
 .اخلصو 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا ئةو ثرؤذةية دةدرَيت بـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى مـافى مـرؤظ و تةندروسـتى و كؤمةآليـةتى، ئـةم          

ثةخشـان عبداللـة زةنطةنـة، كوَيسـتان حممـد عبدالـة، سـةردار هـةركى،         ) ثرؤذةية ثَيشكةش كراوة لة اليةن 
ئاريـان خـالص، طـَيالس حمـى الـدين      . شـوكرية رسـول، د  .كوردستان ثريداود، طةالوَيذ شـابا، د بارزان عبداللة، 

ــا    ــد ص ــد امح ــد، حمم ــدامانى    (حمم ــةتى  و ئةن ــتى و كؤمةآلي ــرؤظ و تةندروس ــافى م ــايى و م ــةى ياس ، ليذن
طاتـة  ثةرلةمان بةرثرسيارن بؤ ئةوةى ئةو ثرؤذةيـة دةوَلةمةنـد بكـةن، لةطـةَل كؤثيـة كورديةكـةى ئـةوة دة       

خوَيندنةوةى يةكـةمى هـةمواركردنى يةكـةمى ياسـاى     )لة بةرنامةى كارمان  5دةستتان، زؤر سوثاس، خاَلى 
ى ياساي يةكَيتى ذوورةكانى بازرطانى و ثيشةسازى لة هةرَيمى كوردستان كـة لـة    1993ى ساَلى  14ذمارة 

 .بؤ خوَيندنةوةى ، فةرموون(اليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
 :(زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ى ياساي يةكَيتى ذوورةكانى  1993ى ساَلى  14خوَيندنةوةى يةكةمى هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة 

 بازرطانى و ثيشةسازى لة هةرَيمى كوردستان دا
 :ماددةى يةكةم

لـة   1993ى سـاَلى  ( 14)وورةكانى بازرطانى و ثيشةسـازى ذمـارة   ماددةى سى و دووةمينى ياساى يةكَيتى ذ
 ـ: هةرَيمى كوردستاندا ئيلغا دةكرَى و ئةمةى خوارةوة جَيطاى دةطرَيتةوة

حوكمةكانى ياساطةىل خزمةت و خانةنيشينى مةدةنى كة لة هةرَيمدا بـةركارة،  : ] ماددةى سى و دووةمني 
 [.رطانى و ثيشةسازى هةرَيم دةطرَيتةوةهةموو كارمةندانى يةكَيتى ذوورةكانى باز

 :ماددةى دووةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان، حوكمةكانى ئةم ياساية جَي بةجَى بكةن

 :ماددةى سَييةم
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وة جَى بةجَى دةكرَيت و لة رؤذنامـةى   1993ى ساَلى (14)ئةم ياساية لة رؤذى بةكارخستنى ياساي ذمارة 
 .دا بآلودةكرَيتةوة(وةقائيعى كوردستان)رميي فة

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاس، كؤثية عةرةبيةكةى حازرة ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ليذنـةى ثيشةسـازى و   
د رشـا ) ئةندامانى ثةرلةمانى دةكةم، ئةم ثرؤذةية ثَيشكةش كراوة لة اليةن ئـةو ئةندامانـةى ثةرلةمانـةوة    

جامباز، عونى بـزاز، عبـدالكريم هةمةوةنـد،    طارق امحد ابراهيم، خليل ابراهيم حممد، شَيروان حةيدةرى، 
، ئَيستاش كؤتـايى بـة دانيشـتنةكةمان    (ناصح غفور. حممد صا  امساعيل، كريم حبرى، دلَير حممدشريف، د

ؤيـة ثَيشـى دةخـةين، بَيجطـة     لةبةرئةوةى رةمةزانـة ب  10,30دةهَينني، ِرؤذى دووشةممةى داهاتوو سةعات 
ــاى           ــرؤذة ياس ــتنةكةماندا، ث ــةرةتاى دانيش ــة س ــرد ل ــى ك ــاذةم ثَي ــةرةتادا ئام ــة س ــة ل ــةى ك ــةو دوو ثرؤذةي ل

ياساى ئيمتيازاتى كةس و كـارى شـةهيدان، هـةروةها بِريـاردان      8001ى ساَلى 9هةمواركردنى ياساي ذمارة 
كـة وةفـاتى ئـةو شـةهيدانةى كـة لـة قةسـفى         ببَيـت بـة ِرؤذى شـةهيد    1922/ 16/3لةسةر ئةوةى ِرؤذى 

هةَلةةة شةهيد بوون، جطة لةو دوو ثرؤذةية ليذنةى ياسـايى هـةر ثرؤذةيـةك كـة ئامـادة بكـات دةخرَيتـة        
 .بةرنامةى كارو ثَيشرت ئاطادارتان دةكةمةوة، كؤتايى بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاستان دةكةم

 
 
 

        
  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
 فيتعدنان رشاد م (               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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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 8008\9\11رَيكةوتي  شةممة دوو

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 11/9/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   15/9/8002رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , تي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وبة سةرؤكايةكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(8)ذمارة دانيشتين 
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

ــارة   ــتين ذم ــي   ي(8)دانيش ــولي دووةم ــذاردنخ ــذمَير   هةَلب ــة كات ــنيوةِرؤي رؤذيي (11)ل ــةممة  دوو ثَيش ش
 :دا بةم شَيوةية بَيت15/9/8002تي رَيكةو
خوَيندنـةوةي يةكـةم و طفتوطـؤكردن لةســةر ِراسـتكردنةوةي مَيـذووي كيميابــاران كردنـي هةَلةةـة، لــة         -1
 .16/3/1922بؤ / 13/3
 8001ي ســاَلي (9)خوَيندنــةوةي يةكــةم و طفتوطــؤكردن لةســةر هــةمواركردني دووةمــي ياســاي ذمــارة   -8

 .ةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوانياساي ماف و ئيمتيازاتي ك
خوَيندنــــةوةي ِراثــــؤرتي ليذنــــةي كاروبــــاري ياســــايي ســــةبارةت بــــة ســــةرداني بنكــــة ضاكســــازيية    -3

 .كؤمةآليةتيةكاني هةرَيمي كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :كار بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي

خوَيندنـةوةي يةكـةم و طفتوطـؤكردن لةســةر ِراسـتكردنةوةي مَيـذووي كيميابــاران كردنـي هةَلةةـة، لــة         -1
 .16/3/1922بؤ / 13/3
 8001ي ســاَلي (9)خوَيندنــةوةي يةكــةم و طفتوطــؤكردن لةســةر هــةمواركردني دووةمــي ياســاي ذمــارة   -8

 .وانياساي ماف و ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكرا
خوَيندنــــةوةي ِراثــــؤرتي ليذنــــةي كاروبــــاري ياســــايي ســــةبارةت بــــة ســــةرداني بنكــــة ضاكســــازيية    -3

 .كؤمةآليةتيةكاني هةرَيمي كوردستان
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سةرةتا زؤر بةخَيرهاتين طةرمي كاك عدنان حممد قادر وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي وكاك سةعد وةزيري 
مان لةم دانيشتنة ئامادةن، زؤربةخَير بَين سةرضـاو، داوا لـة   هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، كةلةطةَل

 .ليذنةي ياسايي ئةكةم بَين بؤ شوَيين خؤيان بؤ خوَيندنةوةي خاَلي يةكةم
خوَيندنـةوةي يةكـةم و طفتوطـؤكردن لةســةر ِراسـتكردنةوةي مَيـذووي كيميابــاران كردنـي هةَلةةـة، لــة         -1
ةن ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة بــة ذمــارةي ياســايي ئةنــدامان ئــةم ثرؤذةيــة لةاليــ. 16/3/1922بــؤ / 13/3

 .ثَيشكةش كراوة
 :مصطفىبكر بةِرَيز عبدالكريم ابو

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذة  بِريار

 .ِرؤذى كيميابارانى هةَلةةةية لةاليةن ِرذَيمى بةعسى لةناو ضوو 16/3/1922رؤذى : يةكةم
ودواتــرى، هةريــةك  16/3/1922يابــارانى هةَلةةةيــة، ِرؤذى رؤذى كؤضــى دوايــى شــةهيدانى كيم: دووةم

 .بةثَيى بةَلطةنامةى كؤضى دوايى
حوكمةكانى ئةم بِريارة لةسةر هةموو مامةَلةكانى ثَيش بةركاربوونى جَيبةجَى دةكرَيت اعتبارًا لـة  : سَييةم
 .ةوة(16/3/1922)رؤذى 

 .رةكان حوكمةكانى ئةم بِريارة جَيبةجَى بكةندةبَى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدا: ضوارةم
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل ئةم بِريارة: ثَينجةم
دا (وةقايعى كوردسـتان )ئةم بِريارة لة ِرؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجَى دةكرَى و لة ِرؤذنامةى فةرمى : شةشةم

 .باَلودةكرَيتةوة
 ويستييةكانهؤية ثَي

ســةبارةت بــة ِروودانــى هةنــدَى كَيشــةى ياســايى لــةكاتى ثيــادةكردنى ياســاكةو ســةبارةت بــةوةى كــة ِرذَيمــى 
ــوو ِرؤذى  ــؤ     13/3لةناوض ــتى ِرووداوةكــةوة ب ــةوانةى ِراس ــة ثَيض ــانى هةَلةةــة ب ــة ِرؤذى بؤردوم ى دانــاوة ب

ــةوة ئةجنا      ــة لةاليةني ــةى ك ــةو تاوان ــني ل ــذوو و ضاوثؤش ــَيواندنى مَي ــةو    ش ــتكردنةوةى ئ ــؤ ِراس ــدراوة و ب م
زانيارييانةى كةلة اليةن هاوواَلتيانةوة لةبارةى مَيذووى راستةقينةى ئةو تاوانةى ئةجنامدراوة ئـةم بِريـارة   

 .دةرضوينرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية بة عةرةبيش بيخوَينةرةوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابو بكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 مشروع قرار
 .هو يوم تعرض حلبحمة للقصف الك م اوي من قبل الناام البعثي البائد 16/3/1922ان يوم : اواًل
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وما بعده كل حؤب مؤتمؤ   16/3/1922ان تأريخ وفاة شهداء القصف الك م اوي على حلبحمة هو : ثان ًا
 .وفاته
 .16/3/1922تأريخ نفامه وأعتبارًا من  تؤرى احكام هذا القرار على مج م املعامالت الؤابقة على: ثالثًا
 .على جملس الوزراء واجلهات مات العالقة تنف ذ أحكام هذا القرار: رابعًا

 .اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القرار: خامؤًا
 .نينفذ هذا القرار أعتبارًا من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الر  ة وقائم كوردستا: سادسًا

 االسباب املوجبة
تأرخيوًا   13/3ةدوث بعض االشكاالت القانون ة اثناء تطب ق القانون ولكون الناام البائد كان قد اعتورب يووم   

لقصف حلبحمة خالفًا للحق قة والواقم تشويهًا للتأريخ وتغاض ًا عن اجلرمية املرتكبة من قبله ورجل تصح ح 
واطنني حول التأريخ اةق قوي للحمرميوة املرتكبوة فقود شورع هوذا       مل  وتصح ح املعلومات املقدمة من قبل امل

 .القرار
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ــراوة،       ــةم وا نووس ــاَلي يةك ــار خ ــةي ك ــارة لةبةرنام ــةمان، دي ــداماني ثةرل ــان ئةن ــك وبراي ــوثاس، خوش زؤر س
ــةم        ــةوةي يةك ــؤ خوَيندن ــووة ب ــةن واب ــؤ ، عادةت ــة ب ــؤكردن ئةم ــةم و طفتوط ــةوةي يةك ــة   خوَيندن ــي ل دواي

ــة و           ــاري خةَلك ــراوةو داواك ــة دواخ ــةوةي ئةم ــةر ئ ــةآلم لةب ــراوة، ب ــةر ك ــؤي لةس ــردا طفتوط ــتنَيكي ت دانيش
موعامةالتيان دواخراوة، بؤية وامان لَيكرد، ئَيستاش من ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم يـةكَيكيان،  يـان       

ةي لة ماوةي نيـو كاتـذمَيردا تةماشـاي بكـةن،     دوانيان، لةطةَل يةك، يان دوو،  لة ليذنةي مايف مرؤظ،  بؤ ئةو
ئةطـةر بؤضـوونَيكيان هـةبوو لةسـةري، تـا خـاَلي ســَييةم تـةواو ئةكـةين، دوايـي  دَيينـة سـةر ئـةوةي كــة وا             
طفتوطؤ لةسةر ئةوة بكةين، ضونكة خاَلي دووةمـيش بةهـةمان شـَيوةية لةسـةر هـةمان هـؤ و بنـةما، وامـان         

اوَيذ لةطةَل ليذنةي ياسـايي، بـؤ ئـةوةي ثةلـة بكـةين و لـة رؤتـني دوور        ثةسةند كردووة لةسةرؤكايةتي بةِر
بكةوينةوة، بؤية ئَيستا ئةم ثرؤذةية ئاراستةي هةردوو ليذنة ئةكةم، كة لةوةختَيكي كورتدا تا ئيستيفادةي 

ةي لَي بكةين، تا خاَلي سَييةم ئةخوَيننةوة ئةوان تـةواوي بكـةن، ثـَيش ئـةوةي بضـنة دةرةوة ئـةو ئةندامانـ       
 .ليذنةي ياسايي و مايف مرؤظ خاَلي دووةميش با خبوَيننةوة، ضونكة ثةيوةندي بةويشةوة هةية، فةرموون

 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياساى ماف و ئيمتيازاتى كةس و  8001ى ساَلى (9)ثرؤذةى ياساى هةمواركردنى دووةمى ياساى ذمارة
 عَيراقدا_فالكراوةكان لة هةرَيمى كوردستانكارى شةهيدو ئةن

ياساى  8001ى ساَلى (9)لةياساى ذمارة ( دووةم/ ثَينجةم )لةماددةى ( شةشةم)برطةى / مادةةى يةكةم
ماف و ئيمتيازاتى كةس و كارى شةهيدو ئةنفالكراوةكان هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةى خوارةوة 

 :دةخوَيندرَيتةوة
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ى سةرةوة (3،8)اَلى قوربانيانى جينؤسايد لة مةرجةكانى كة لة برطةكانى براو خوشك و مند: شةشةم
 .داهاتوون بةدةردةبن تا كاتى قةرةبووكردنيان لةاليةن حكومةتى فيدرالةوة

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية / ماددةى دووةم
 .جَيبةجَى بكةن

ياساى ماف و  8001ى ساَلى ( 9)ئةم ياساية لةرؤذى جَيبةجَى كردنى ياساى ذمارة / ةمماددةى سَى ي
عَيراقدا كارى ثَى دةكرَى و _ئيمتيازاتى كةس و كارى شةهيدو ئةنفالكراوةكان لة هةرَيمى كوردستان 

 .دا باَلو دةكرَيتةوة(وةقائيعى كوردستان)لةرؤذنامةى فةرمى 
قانون حقوق وامت ازات موى الشهداء وامللنفلني  8001لؤنة ( 9)قانون رقجمشروع قانون التعديل الثانى لل

 العراق_رقل ج كوردستان
 :من القانون وتقرأ كاآلتي(  ثان ًا/ اخلامؤة )من املادة ( سادسًا)تعدل الفقرة /املادة االوىل

( 3،8)واردة يف الفقرتني يؤتثنى االخوة واالخوات واوالد  ضحايا االبادة اجلماع ة من الشروط ال (:سادسًا)
 .اعاله ةني تعويضهج من قبل اةكومة االحتادية

 .على جملس الوزراء واجلهات مات العالقة تنف ذ أحكام هذا القانون/ املادة الثان ة
قانون حقوق  8001لؤنة ( 9)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تأريخ نفام القانون املرقج / املادة الثالثة

 (.وقائم كوردستان)الشهداء وامللنفلني وينشر يف اجلريدة الر  ة  وامت ازات موى
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

وني بةزاز، كاك تارق ةكاك شَيروان حةيدةري، كاك ع)ةية لةاليةن ئةنداماني بةِرَيز زؤر سوثاس، ئةو ثرؤذ
ابراهيم، خاتوو ظيان  جامباز، كاك حممد صاَلح امساعيل، كاك قادر سعيد، كاك كريم بةحري، كاك خليل

 .ثَيشكةش كراوة( دزةيي، كاك ئيحسان ئامَيدي، كاك رةشاد امحد
بةهةمان شَيوة ئاراستةي هةردوو ليذنةكةي ئةكةم، دوو برادةر لة هـةر ليذنةيـةك هـي ياسـايي و هـي مـايف       

ةت بة سـةرداني  خوَيندنةوةي ِراثؤرتي ليذنةي كاروباري ياسايي سةبارمرؤظ، خاَلي سَييةم لةبةرنامةي كار، 
تكام واية بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي جـةنابي وةزيـريش   . بنكة ضاكسازيية كؤمةآليةتيةكاني هةرَيمي كوردستان

 .لَيرةية، هةر موالحةزةيةكي هةبوو، يان ثرسيارَيكتان هةبوو ئاراستةي ئةوي بكةن

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابو بكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 تى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياقسةرؤكاية/ بؤ 
 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت

بـــة مةبةســـتى بةدواداضـــوونى ِرةوشـــى زيندانيـــةكانى نةوجـــةوانان لـــة كوردســـتان و لةســـةر راســـثاردةى  
عـةونى بـةزاز جَيطـرى    / سةرؤكايةتى ثةرلةمان  شاندى  ليذنةى ياسايى ثةرلةمان كة ثَيكهاتبوون لة حـاكم 

عبدالكريم هةمةوةندى بِرياردةرى ليذنةو ثارَيزةر حممد صـا  امساعيـل وثـارَيزةر    / يذنةو حاكمسةرؤكى ل
جامباز ئةندامانى ليذنة، وةكو ئةركَيكى سةرةكى خؤي بؤ ضاودَيرى كردنى جَيبةجَى كردنى ياساكان  طارق
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ــدا بــؤ بنكــة ضاكســازي    ــان،زجنرية ســةردانَيكى ئةجنام ة كؤمةاَليةتيــةكانى و بةدواداضــوونى جَيبــةجَى كردني
ــى        ــة ِرؤذان ــلَيمانى ل ــؤك و س ــةولَير و ده ــانى ه ــة ثارَيزطاك ــتان ل ــةرَيمى كوردس ــةتا  84/1/8002و88ه ه

، بــؤ ئــةوةى لــة نزيكــةوة ضــاودَيرى بــارى ياســايى زيندانيــةكانى نةوجــةوانان لــة طرياوةكــان  89/1/8002
ــةكانى لَيكؤ    (املوقوووفني) ــة قؤناغ ــةند ل ــا ض ــة ت ــات ك ــةكان بك ــةجنامى   و مةحكوم ــة ئ ــدا و ل ــةوةو دادطايي َلين

جَيبةجَى كردنى حوكمةكان و بِريارةكانى دادطا لةكاتى جَيبةجَى كردن و شَيوازى جَيبةجَى كردن ِرةضـاوى  
رَيكارة ياساييةكان كراوة، هةروةها بة مةبةستى ئةوةي لة نزيكةوة ئاطادار بَيـت و ِراسـتةوخؤش طوَيبيسـتى    

ئةويش بة مةبةستى دةستنيشانكردنى هؤكارو ِرَيطةضارةكان لـةِرووى ياسـايى    داواكارى و ثَيشنيازةكان بَيت،
سةبارةت بة زيندانيةكان لـة  ( UNAMI)بة تايبةتى دواى باَلوبوونةوةى راثؤرتى يؤنامى . و تةكنيكيةوة

هــةولَيرو دهــؤك، بؤيــة لَيــرةدا لَيذنةكــةمان تَيبينــى و ثَيشــنيارةكان ثَيشكةشــتان دةكــات ســةبارةت بــة           
 :سازيةكان بة ضةند حاَلةتَيك كةوا لة خوارةوة باسى لَيوة كراوةضاك

 هةولـــــــَير
 .هةولَير( ضاكسازى كؤمةاَليةتى نةوجةوانانى)سةردانى بةرَيوةبةرايةتى ضاكسازى ذنان و مندااَلن  : يةكةم

ى ذنــان و ســةردانى بةرَيوةبةرايــةتى ضاكســاز( 81/1و  88/1)ســةرةتا شــاندى ليذنــةى ياســايى لــة ِرؤذانــى
منداآلنى هةولَيري كرد و كؤبوونةوةيةكى لةطةَل بةِرَيوةبـةر و كارمةنـدانى ضاكسـازيةكة ئةجنامـداو تيايـدا      
رةوشى مةحكومةكان و طرياوةكانى خستةِروو، دواتر هؤَلـةكان و ذوورةكـان و بةشـةكانى نـاو ضاكسـازيةكةى      

وطرياوةكـان طفتوطـؤى كـرد و لـة ِرةوشـى      بةسةر كردةوةو ِراسـتةوخؤش لةطـةَل كؤمـةَلَيك لـة مةحكومـةكان      
ــر شــاندةكة ســةردانى بنكــةى تةندروســتى و         ــايى وتةندروســتى و ثَيداويســتيةكانيان كؤَليــةوةو، دوات ياس

و هؤَلى سيمنار و كتَيبخانةو وةرشةكان و طؤِرةثانى وةرزشى و هـةروةها بةشـة    (املطبخ)ضَيشتخانة وناندين
نى كؤمةاَليةتى بةسةر كردةوة، دواتر بةِرَيوةبةرو كارمةندان ضـةندين  جياجياكانى ترى كارطَيِرى و توَيذةرا

 .ثَيشنيارو داواكاريان خستةِروو
ــوَينةكانى     ــةموو ش ــةوةى ه ــةر كردن ــةدواى بةس ــازيةكة)دواب ــةرو   ( ضاكس ــةَل بةِرَيوةب ــردن لةط ــؤ ك و طفتوط

بةدةست هَينا كة لةم خااَلنةى  كارمةندان و طرياوو بةندكراوةكاندا شاندةكةمان كؤمةَلَيك سةرنج و تَيبينى 
- :خوارةوةوة بةرجةستة كراون

بةتؤمـةتى  [ 88/1/8002]ذمارةى ئةو كةسانةى كـة مـةحكوم وطـرياون تـا ِرؤذى سـةردانةكةمان لـة        -1
جؤراوجــؤر لةوانــةش كوشــنت و دزى و داوَيــن ثيســى وبةدرةوشــتى وهاتوضــؤ وشــةر و تؤمــةتى تــريش بــةم 

 :شَيوةيةى خوارةوةية
 [31(                ]كور)ى ناوجةوانة مةحكومةكانى أـ ذمارة

 [33]كور          ( موقوف)ب ـ ذمارةى ناوجةوانة طرياوةكانى       

 [5]ئافرةت       (  موقوف)ج ـ ذمارةى ناوجةوانة طرياوةكان 
ةكـة كـؤن   بـؤ هـةولَيرى ثايتـةخت شـياوو طوجنـاو نيـة، بـة تايبـةتى بيناي        ( ضاكسـازيةكة )بينايةو شوَينى  -8

وماندووة و بضـوكةو مةرجـةكانى بنكـةى ضاكسـازي تَيـدا بةتـةواوى بـةدى ناكرَيـت ، بـةاَلم دةكرَيـت ئَيسـتا            
كاربكرَيت بؤ ضاكردنةوة ونؤذةن كردنى بيناكة بة تايبةتى دروسـتكردنى ضـةند هـؤَل و ذوورو ئاودةسـت و     

ابينكردنـى كارةبـاى نيشـتمانى لـةكاتى     طةرماو  بؤ طرياوةكان و مةحكومةكان و خانـةى تَيبينـى ، هـةروةها د   
 .شةوان بؤ ضاكسازيةكة، ضونكة كوذانةوةى بةشةو ئةجنامى بةدى ىَل دَيتةكايةوة
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ضاكسازيةكة ثَيويستى بة دروسـتكردنى هؤلَيكـة بـؤ سـةردانى     : لةبةر نةبوونى شوَينى سةردانى خَيزانى -3
 .منداآلن و ئافرةتان لةاليةن كةسءكارةكانيانةوة

ى خانوو بؤ بةرَيوةبةر و ياريدةرى بةرَيوةبةر و توَيذةرةكؤمةآليةتى يةكان نزيك ضاكسازيةكة نةبوون -4
 .بؤ ئةوةى لةنزيكةوة ئاطادارى ضاكسازيةكة بنء ضاودَيرى بكةن

هةَلكةندنى بريى ئريتوازى بؤ دابينكردنى ئاو بؤ ضاكسازيةكة، ضونكة ئَيستا ناضارن رؤذانة دوو تانكةر  -5
 .ئاو بكِرن

هةرضةندة ضةند ذوورَيك تةرخان كـراون بـؤ قوتاخبانـةو خوَينـدنطا، بـةآلم ثَيويسـتى بـة دروسـتكردنى          -6
 .قوتاخبانةية بة هةموو قؤناغةكانى يةوة

فراوانكردنى وةرشةكانى كاركردن و ضاككردنى، بؤ ئةوةى ضاكسازييةكة بكرَيت بة دةزطايةكى  -1
 .بآ(أستهالكي) ركاربةربةرهةمهَينةر، نةك وةك ئَيستا دةزطايةكى بة

تَيبينى ئةوة دةكرَيت كةوا ثةرتووكةكان كةمن و جؤراوجؤرنني و رؤذنامـةكان  : ثةرتوكخانةى ضاكسازى -2
ــوَى و        ــةى ن ــؤرو رؤذنام ــةرتووكى جؤراوج ــة ث ــت ب ــد بكرَي ــة دةوَلةمةن ــت ثةرتووكخانةك ــة دةبَي ــؤنن، بؤي ك

 .ةوةنةوجةوانةكان هانبدرَين بؤ خوَيندنةوةو ضاالكى خوَيندن
ــةكان و       -9 ــةفى مةحكوم ــةف و ثَيخ ــةو ضةرض ــووكردنى  بةرط ــنت وئوت ــؤ شوش ــةورة ب ــدرى ط ــةبوونى َلون ن

 .طرياوةكان
ــازيةكة بـــؤ بـــةكارهَينانيان لةاليـــةن مـــةحكوم و     -10 ــامَيرَيكى مؤبايـــل بـــؤ ضاكسـ دابينكردنـــى ضـــةند ئـ

جارَيك وهـةر يـةكَيك بـؤ مـاوةى     ِرؤذ ( 15)طرياوةكانةوة و بؤ ثةيوةندى كردن لةطةَل خَيزانةكانيان لةهةر 
 .خولةك لةذَير دةست و ضاودَيرى فةرمانبةرانى ضاكسازى( 5)
 .ثيس( ئاوة ِرؤى)دابني كردنى تانكةرى ئاو و تانكةرى طواستنةوةى  -11 

ضــونكة لــةرووى ضاكســازى  ،(باحثووة اجتماع ووة) دامةزرانــدنى ضــةند توَيــذةرى كؤمةاَليــةتى تــرى ذن  -18
يستيان بةكؤمةَلناسى دةرونناسى هةيـة، بـؤ ئـةوةى لةكَيشـةكانيان بكؤَلَيتـةوة، هـةروةها       كؤمةآليةتيةوة ثَيو

 .خوىل طوجناويان بةثَى ى بوارى ثةروةردةيى و رؤشنبريى بؤبكرَيـتةوة
، ضــــونكة ضاكســــازييةكة ثَيويســــتى [معاونووووه طب ووووة]دامةزرانــــدنى ياريــــدةدةرى ثزيشــــكى ذن  -13 

 .بةوكارمةندانة دةبَيت
و ئامَيرى ثزيشكى ددانى  (أشعة متنقلة) زى ثَيويستى بةتاقيطةى سةرةتايى و تيشكى طةِرؤكضاكسا -14

 .هةية
بؤ سةتةاليتةكان و دابةشكردنى بةسةر بةشةكاندا ( مركزى) دابينكردنى ئامَيرى كؤنرتؤىل ناوةندى -15

 . ةهةتا مةحكومةكان بتوانن كةناَلةكانى ئامسانى ببينن لةذَير ضاودَيرى ضاكسازيةك
نةبوونى ثاسةوانان و ضاودَيرانى ذن لة ضاكسـازييةكة بةتايبـةتى بـؤ كـاركردنء ئَيشـك طـرتن لـةكاتى         -16

 .شةوان لةبةشى ذنان و نةوجةوانانى ذن
ــازيةكةدا     -11 ــة ضاكس ــتى ل ــارى طش ــةى داواك ــةبوونى فةرمانط ــة    : ن ــتى ل ــارى طش ــةى داواك ــةبَيت فةرمانط ئ

واكــارى طشــتى بــؤ دةستنيشــان بكرَيــت لةطــةَل ضــةند فةرمانبــةرو  ضاكســازيةكة دامبــةزرَيت و جَيطرَيكــى دا
كارمةندَيك لةفةرمانطةكـةدا، ضـونكة تـةنها سـةردانى جَيطـرى داواكـارى طشـتى ناوةنـاءة ئاماجنـةكانى ياسـا           

 .بةتةواوى بةدى ناكات
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اســاي سيسـتةمى مؤَلـةتى خَيزانـى و بــةردانى مةرجـدار ثـةيِرةو ناكرَيــت بةثَيضـةوانةى حوكمـةكانى ي        -12
أصووول )لةياسـاى بنـةماكانى دادبينــى سـزايى    (331هــةتا331)دةزطـاى ضاكسـازى كؤمةاليــةتى و ماددةكـانى    

 (.احملاكمات اجلزائ ة
نةبوونى ثشكنينى طشتى بؤ هةر حاَلةتَيك بـؤ ئـةو نةوجةوانـةى دَيتـة ناوضاكسـازيةكة بةتايبـةت بـؤ         -19

وةيةكى دةورى، هةروةها هةربةندكراوَيك ثـَيش  نةخؤشية ساريةكان ودووبارةكردنةوةى ئةو ثشكنينة بةشَي
وةرطرتنى يان لةكاتى وةرطرتنـى لـة ضاكسـازيةكاندا ثَيويسـتة ثشـكنينى بـؤ بكرَيـت و هـةموو تَيبينـةكانى          
ثزيشـــك كـــة لةراثؤرتةكـــة دةنووســـرَيت وَينةيـــةكى لةدؤســـيةى بةندكراوةكـــة هـــةَلبطريَيت بةمةبةســـتى   

 .ضاودَيريكردنى تةندروستى
بــؤ ضــاودَيرى ضاكســازى و  ردنــى دةرماَلــةى ترســناكى بــؤ تــةواوى فةرمانبــةرانى ضاكســازى و خــةرج ك -80

 .دةكةن هةروةها بؤ ئةوانةى كة لة هَيزى جَيبةجَى كار كار ثاسةوانةكان و
دابينكردنى هؤى طواستنةوةى ثَيويست بؤ طواستنةوةى مةحكومةكان و ئةوانةى ضاودَيرى ثاشينة  -81

 .دةيانطرَيتةوة
كردنى ئؤتؤموبيلى تايبةت بة بةرَيوةربةرى ضاكسازيةكة، ضونكة لةبةر دوورى شوَينى  ةرخانت -88

 .نى تاكو ئَيستا بة ثاس هاتووضؤ دةكاتوبو نيشتةجَي
لةكاتى سةرثَيضى كردنى نةوجةوانة مةحكوم كراوةكان وطرياوةكان، نابآ سزاى راطرتنى سةردانى  -83

يان طواستنةوةيان  ،(الغرفة االنفرادية)ان،يان  دانانيان لةذوورى تاكىخَيزانى، يان قةدةغةكردنى ياريكردني
بؤ ضاكسازيةكى تر لةشارةكانى تر بةسةريان بسةثَيندرَيت، ضونكة نابَيت نةوجةوانى طرياوو مةحكوم سزا 

َيك بدرَيت وهةروةها نابَيت لةشوَينَيك بؤ شوَينَيكى تر بطوازرَيتةوة بةشَيوةيةكى رةمةكى يان وةكو جؤر
 .ضونكة تَيبينى ئةوةمان كرد كة ضةند حاَلةتَيكى لةم جؤرانة ِروويدابوو. لةجؤرةكانى سزادان

بةِرَيوةبةرايةتى ضاكسازى ثَيشنياردةكات كةوا ثةرلةمان ضارةسةريةك بدؤزَيتةوة بؤ كَيشةى  -84
ومةكان و هاموشؤى دةزطاكانى راطةياندن بؤضاكسازيةكة و طواستنةوةى دةنطوباسءلَيدوانى مةحك

 .طرياوةكان كة زؤر جاران كَيشةى كؤمةاَليةتى وخَيزانيى خراثى بةدواوةدا هاتووة
 دهــــــــؤك

 .سةردانى بةرَيوةبةرايةتى ضاكسازى ذنان و منداآلن لةدهؤك :دووةم
سـةردانى بةرَيوةبةرايـةتى ضاكسـازى ذنـان و منـداآلنى لـة دهـؤك         84/1/8002سةرةتا شاندةكة لة رؤذى 

ؤبوونةوةيةكى لةطةَل بةِرَيوةبةر و كارمةندانى ضاكسازيةكة ئةجنامداو تيايدا رةوشى مةحكومةكان كرد و ك
ــردةوةو       ــةر ك ــازيةكةى بةس ــاو ضاكس ــةكانى ن ــان و بةش ــةكان و ذوورةك ــر هؤَل ــتةِروو، دوات ــانى خس و طرياوةك

ياسايى وتةندروسـتى   ِراستةوخؤش لةطةَل كؤمةَلَيك لة مةحكومةكان وطرياوةكان طفتوطؤى كرد و لة ِرةوشى
و هـؤَلى  ( املطوبخ )و ثَيداويستيةكانى  كؤَليةوة، دواتر سـةردانى بنكـةى تةندروسـتى و ضَيشـتخانة ونانـدين      

ــذةرانى     ســيمنار و كتَيبخانــةو وةرشــةكان و طؤِرةثــانى وةرزشــى و بةشــة جياجياكــانى تــرى كــارطَيِرى و توَي
ةكة هةموو مةرجةكانى ضاكسـازى تَيدايـة لـة ِراسـتيدا     كؤمةاَليةتى بةسةر كردةوة، بينايةو شوَينى ضاكسازي

دةتوانني بَلَين ئوتَيلَيكى مؤدَيرنة لةطةَل ضةند تَيبينى يةك كة لةم ِراثؤرتةدا ئامـاذةى ثَيدةكـةين كـة هـةر     
 .ضةند لةطرينطى شوَينةكةءئةركى بةِرَيوةبةرءفةرمانبةرةكان وكارمةندةكانى كةم ناكاتةوة
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ــةو  ــةر كردن ــوَينةكانى دوابــةدواى بةس ــازيةكة)ةى هــةموو ش ــةرو  ( ضاكس ــى لةطــةَل بةِرَيوةب ــؤ كردن و طفتوط
كارمةندان و طرياو بةندكراوةكاندا شاندةكةمان كؤمةَلَيك سةرنج و تَيبينى  بةدةست هَينا كة لـةم خااَلنـةى   

- :خوارةوةوة بةرجةستة كراون
 آليةتى دهؤك تا بةروارىذمارةى مةحكومةكان وطرياوةكانى ناوجةوانان لة ضاكسازى و كؤمة/ 1
كة بة تؤمةتى جؤراوجؤر لةوانةش كوشنت ،دزى ،داوَين ثيسى ء بةدرةوشتى، [ 84/1/8002]  

 :تؤمةتى تريش بةم جؤرة بوو......، تريؤر،شةِر، هاتوضؤ،(تزوير)طزيكردن
 [80(       ]ذن)ذمارةى ناوجةوانة مةحكومةكانى : أ 
 [10]          (ذن)ذمارةى ناوجةوانة طرياوةكانى : ب 

 [84(     ]كور)ذمارةى ناوجةوانة مةحكومةكانى : ج
 [11(         ]كور) ذمارةى ناوجةوانة طرياوةكانى: د 

بيناو شوَينى ضاكسازيةكة وةكو ئاماذةمان ثَيكرد زؤر شياووطوجناوة و هةموو مةرجةكانى بنكةى / 8
دَيك كةمووكورتى تَيدةكرَيت لةوانةش نةبوونى ضاكسازى تَيدا بةدى دةكرَيت لةطةَل ئةوةشدا تَيبينى هةن

شوَينى سةردانى خَيزانى،ضونكة ضاكسازيةكة ثَيويستى بة درؤستكردنى هؤلَيكة بؤ سةردانى منداآلن و 
 .ئافرةتان لةاليةن كةس ءكارةكانيانةوة

روبةرى  نةبوونى تةوةرى ضاودَيرى يان سيستةمى ضاودَيرى ئةليكرتؤنى ثَيشكةوتوو بؤ ناوةوةو دةو/ 3
 .ضاكسازى يةكة، بةتايبةتى هةَلكةوتة و رَيك وثَيكى ضاكسازيةكة ئةو سيستةمة دةخوازآ

نةبوونى خانوو بؤ بةرَيوةبةر و ياريدةرى بةرَيوةبةر و توَيذةرةكؤمةآليةتيةكان نزيك ضاكسازي، / 4
نووانة بةمةبةستى بةتايبةتى زةوى تةرخان كراو بؤ ضاكسازيةكة رووبةرةكةى زؤرة و دروستكردنى ئةم خا

لةنزيكةوة ئاطاداربوون و ضاودَيريكردنى ضاكسازيةكة لةاليةن بةرَيوةبةر و كارمةندةكانةوةو كارَيكى 
 ثَيويستة

 .ثيس( ئاوة رؤى)دابني كردنى تانكةرى ئاو وتانكةرى طواستنةوةى /5

ة دةزطايةكى كردنى بؤ ئةوةى ضاكسازييةكة بكرَيت ب كردنى وةرشةكانى كاركردن و ضاك فراوان/6
 .بَي(أستهالكي) هَينةر، نةك وةك ئَيستا دةزطايةكى بةركاربةر  بةرهةم

تَيبينى ئةوة دةكرَيت كةوا ثةرتووكةكان كةمن و جؤراوجؤرنني و رؤذنامةكان : ثةرتوكخانةى ضاكسازى/1
و  كؤنن، بؤية دةبَيت ثةرتووكخانةكة دةوَلةمةند بكرَيت بة ثةرتووكى جؤراوجؤرو رؤذنامةى نوَى

 .نةوجةوانةكان هانبدرَين بؤ خوَيندنةوةو ضاالكى خوَيندنةوة
و ئامَيرى ثزيشكى ددانى ( أشعة متنقلة)ضاكسازى ثَيويستى بةتاقيطةى سةرةتايى و تيشكى طةِرؤك/2

 .هةية

، ضونكة لةرووى ضاكسازى (باحثة اجتماع ة)دامةزراندنى ضةند توَيذةرى كؤمةاَليةتى ترى ذن /9
َيويستيان بةكؤمةَلناسى دةرونناسى هةية بؤ ئةوةى لةكَيشةكانيان بكؤَلَيتةوة، هةروةها كؤمةآليةتيةوة ث

 .خوَلى طوجناويان بةثَى ى بوارى ثةروةردةيى و رؤشنبريى بؤبكرَيـتةوة
نةبوونى ثاسةوانان و ضاودَيرانى ذن لةضاكسازييةكة بؤ كاركردن و ئَيشك طرتن لةكاتى شةوان لة /10

 . وانانى ذنبةشى ذنان و نةوجة
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كردنةوةى خوىل شياندن بؤ ضاودَيران لةناو هةرَيمى كوردستان بؤ توَيذةرى كؤمةآليةتى لة دةرةوةى /11
 .هةرَيم

 .نةبوونى دةرماَلةى ترسناكى بؤ فةرمانبةران و ضاودَيران و ثاسةوانانى ضاكسازى كؤمةآليةتى/18

بةكارهَينانى لةاليةن مةحكومةكان وطرياوةكان دابينكردنى ضةند ئامَيرَيكى مؤبايل بؤ ضاكسازيةكة بؤ/13
خولةك ( 5)رؤذ جارَيك هةر يةكَيك بؤ ماوةى ( 15)بؤ ثةيوةندى كردن لةطةَل خَيزانةكانيان لةهةر 

 .لةذَير دةست و ضاودَيرى فةرمانبةرانى ضاكسازى بَيت
ى بةسةر بةشةكاندا بؤ سةتةاليتةكان و دابةشكردن( مركزى)ناوةندىدابينكردنى ئامَيرى كؤنرتؤىل /14

 .هةتا مةحكومةكان بتوانن كةناَلةكانى ئامسانى ببينن لةذَير ضاودَيرى ضاكسازيةكة

نةبوونى ثشكنينى طشتى بؤ هةر حالةتَيك بؤ ئةو نةوجةوانةى دَيتة ناوضاكسازيةكة بةتايبةت بؤ /15
ا هةربةندكراوَيك ثَيش نةخؤشية ساريةكان ودووبارةكردنةوةى ئةو ثشكنينة بةشَيوةيةكى دةورى، هةروةه

وةرطرتنى يان لةكاتى وةرطرتنى لة ضاكسازيةكاندا ثَيويستة ثشكنينى بؤ بكرَيت و هةموو تَيبينةكانى 
 .ثزيشك كة لةراثؤرتةكة دةنووسرَيت وَينةيةكى لةدؤسيةى بةندكراوةكة هةَلبطريَيت

آ سزاى ِراطرتنى سةردانى لةكاتى سةرثَيضيةكانى نةوجةوانة مةحكوم كراوةكان وطرياوةكان، ناب/16
يان طواستنةوةى ( الغرفة االنفرادية) خَيزانى يان قةدةغةكردنى ياريكردنيان يان  دانانيان لةذوورى تاكى

بؤ ضاكسازيةكى تر لةشارةكانى تر لةسةريان بسةثَينرَيت، ضونكة نابَيت نةجةوانى طرياو ومةحكوم سزا 
نَيكى تر بطوازرَيتةوة بةشَيوةيةكى رةمةكى يان وةكو جؤرَيك بدرَيت وهةروةها نابَيت لةشوَينَيك بؤ شوَي

 .ضونكة تَيبينى ئةوةمان كرد كة ضةند حاَلةتَيكى لةم جؤرانة ِروويدابوو. لةجؤرةكانى سزادان

ليذنة تَيبينى ئةوةى كرد كة فةرمانطةى داواكارى طشتى هةية، بةآلم تةنها جَيطرى داواكارى طشتى /11
ت و هيض كارمةندَيك و فةرمانبةرَيكى بؤ دانةنراوة تةنانةت فةرمانطةكة بَى كارةبا خودى خؤى دةوام دةكا

 .بوو، هةرضةندة كارةبا لة ضاكسازيةكةدا هةبوو ض نشتيمانى ض مؤليدةبَيت لةكاتى سةردامنان
ةكانى مةحكوم كراوان كة ناويان لةخوارةوة هاتووة ئيدعاى ئةوة دةكةن كةوا لةكاتى لَيكؤَلينةوة لة بنك/12

 :ثؤليس ثَيش رةوانةكردنيان بؤ دادطاكان ئةشكةجنة دراون
 .مشال سعيد جميد           لةبنكةى ثؤليسى كلكضني ئةشكةجنة دراوة/ 1
 .هظال عزيز                لةبنكةى ثؤليسى كلكضني ئةشكةجنة دراوة/ 8
 .كامان فرزندة            لةبنكةى ثؤليسى طوآلن ئةشكةجنة دراوة/ 3
 ئةشكةجنة ( مكافحة)( نةهَيشتنى تاوان)لةاليةن ثؤليسى / شَيروان أمحد كريم       دهؤك/ 4

 .دراوة
 :حممد سعيد جامباز طارقبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ســـــلـَيمـانى

 :سةردانى بةرَيوةبةرايةتى ضاكسازى كؤمةآليةتى نةوجةوانانى سلَيمانى: سَييةم
( ضاكسازى كؤمةآليةتى نةوجةوانانى)نى بةرَيوةبةرايةتى ضاكسازى ذنان و منداآلنى سةرةتا شاندةكة سةردا

سلَيمانى كرد وكؤبوونةوةيةكى لةطـةَل بةِرَيوةبـةر و كارمةنـدانى ضاكسـازيةكة ئةجنامـداو تيايـدا ئـةوانيش        
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اكسـازيةكةى  رةوشى مةحكومةكان و طرياوةكانيان خستةِروو، دواتر هؤَلةكان و ذوورةكان و بةشةكانى نـاو ض 
بةسةر كردةوةو ِراسـتةوخؤش لةطـةَل كؤمـةَلَيك لـة مةحكومـةكان وطرياوةكـان طفتوطـؤى كـرد و لـة ِرةوشـى           
ــتى و        ــةى تةندروس ــةردانى بنك ــاندةكة س ــا ش ــةوة، ئينج ــتيةكانيانى  كؤَلي ــتى و ثَيداويس ــايى وتةندروس ياس

ــدين  ــتخانةو نان ــةكان    ( املطووبخ)ضَيش ــة و وةرش ــيمنار و كتَيبخان ــؤَلى س ــى و بةشــة   و ه ــانى وةرزش و طؤِرةث
جياجياكانى ترى كارطَيِرى و توَيذةرانى كؤمةاَليةتى بةسةر كردةوة دواتر بةِرَيوةبةرو كارمةنـدان ضـةندين   
ثَيشنيارو داواكاريان خستةِروو وهةروةها شاندةكة سةردانى خانةى تَيبينى كرد كةلة ناو شارى سـلَيمانية و  

 .ِرةكى نيشتةجَيبوون ناوماآلنةلةدةرةوةى ضاكسازيةكةية ولةناو طة
وخانـةى تَيبينـى و طفتوطــؤ كـردن لةطــةَل    ( ضاكســازيةكة)دوابـةدواى بةسـةركردنةوةى هــةموو شـوَينةكانى    

بةِرَيوةبةرو كارمةندان و طرياو ءبةندكراوةكاندا شاندةكةمان كؤمةَلَيك سةرنج و تَيبينى  بةدةست هَينا كة 
 :ونلةم خااَلنةى خوارةوةوة بةرجةستة كرا

بة  82/1/8002ؤمةآليةتى تا بةروارى ذمارةى مةحكومةكان وطرياوةكانى ناوجةوانان لةضاكسازى ك /1
 ،شةِر، هاتوضؤ،( تزوير)جؤراوجؤر لةوانةش كوشنت ،دزى ،داوَين ثيسى بةدرةوشتى ،طزيكردن تؤمةتى 

 :تؤمةتى تريش بةم جؤرة بوو...
 [83( ]كور)أـ ذمارةى ناوجةوانة مةحكومةكانى

 [3(]ذن)ـ ذمارةى ناوجةوانة مةحكومةكانىب 
 [.13]ج ـ ذمارةى ناوجةوانة طرياوةكان بةتؤمةتى جؤراوجؤر

طرياوى كض لةبةرنةبوونى شوَينى تايبةت لةطةَل مةحكومةكان طرياون، ضونكة خانةى [3]دـ 
 .تبَيبينى بضووكة و شوَينى واى لَي نيية بؤطرياوى كض بشَيت

كة لةطةَل ( معؤكرسالم)ردنى طرتوخانةيةكى تازة بؤ نةوجةوانان لةدةرةوةى هةوَلدان بؤ دروستك /8     
سةردةم طوجناوبَيت، ضونكة شوَينةكة لةناو سةربازطةيةكى كؤنة ء بيناكةى مةرجةكانى ضاكسازى تَيدا 
بةدى ناكرَيت، هةروةها هةندَيك لةبةشةكانى مةرجى تةندروستى تَيدانية هةرضةندة هؤَل و ذوورةكانى 

دكراوةكان بةشَيوةيةكى باش رَيكخراون، بةآلم زؤربةى طرياوةكان و مةحكومكراوةكان تَيكةآلون لة رووى بةن
جؤرى تاوان وئةو ماددة ياساييانةى كةوا لةسةرى حوكم كراون، واتة بةندكراو بةماددةى دزى لةطةَل 

ياساو رَينماييةكانى بةندكراو بةماددةكانى داوَين ثيسى لة ذوورَيك دانراون، ئةمةش ثَيضةوانةى 
ثؤلَينكردنى مةحكومةكانن ودةبَيت لَيك جياكردنةوةى مةحكومةكان بةثَيآطةورةيى وجؤرى كَيشةكانيان 

ضةند كضى طرياو طواسرتابوونةوة بؤ بةندخيانةى [خانةى تَيبينى]بَيت، هةروةها لةبةر بَي شوَينى لة
 . نةجةوانان و لةطةَل مةحكومةكان تَيكةَل كرابوون

ضاكسازيةكة ثَيويستى بةدروستكردنى هؤلَيكة بؤ سةردانى منداآلن : ةبوونى شوَينى سةردانى خَيزانىن/ 3
 .وئافرةتان لةاليةن كةس ءكارةكانيانةوة

نةبوونى خانوو بؤ بةرَيوةبةر و ياريدةرى بةرَيوةبةر و توَيذةرةكؤمةآليةتى يةكان نزيك ضاكسازيةكة و / 4
ةستى لةنزيكةوة ئاطاداربوون و ضاودَيريكردنى ضاكسازيةكة لةاليةن دروستكردنى ئةم خانووانة بةمةب

 .بةرَيوةبةر و كارمةندةكانةوة
لةطةَل  W.Cذوور و يةك ( 3)خانةى تَيبينى ثَيويستى بة دروستكردنى بةشَيك هةية كة ثَيكهاتبَى لة / 1      

ن بة تارتان واتة ضاندنى ذوورَيك بؤ ثاسةوانةكان ء ضاككردنى طؤِرةثانى ضاكسازى ذنان و منداآل
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فريزلةطؤِرةثانةكةى ياريكردنى، ضونكة خاكة وناطوجنَيت لةطةَل  بارودؤخى ضاكسازيةكةدا و دةبَيتة هؤى 
 ..ثيس بوونى مةحكومةكان وطرياوةكان كاتى ثشوو وياريكردنيان

ضاكسازى ، ضونكة لةرووى (باحثة اجتماع ة) دامةزراندنى ضةند توَيذةرى كؤمةاَليةتى ترى ذن/6
كؤمةآليةتيةوة ثَيويستيان بةكؤمةَلناسى دةرونناسى هةية بؤ ئةوةى لةكَيشةكانيان بكؤَليتةوة، هةروةها 

 .خوىل طوجناويان بةثَى ى بوارى ثةروةردةيى و رؤشنبريى بؤبكرَيـتةوة
رؤذانة دوو تانكةر هةَلكةندنى بريى ئريتوازى بؤ دابينكردنى ئاو بؤ ضاكسازيةكة، ضونكة ئَيستا ناضارن / 1      

 .ئاو بكرن لةبةرنةبوونى ئاو
وتَيبينى ،(مكتبة)دابينكردنى كؤمةَلَيك لةثةرتووك و طؤظارى كؤمةاَليةتى وذنانة  بؤ ثةرتووكخانةكة / 2     

ئةوة كراكة ِرؤذنامةكان كؤن بوونء ِرؤذنامةيان ثَيناطاتء بوويتة هؤى دابرانى بةندييةكان لة دونياى 
 .دةرةوة

بؤ بنكةى تةندروستيى لةسةر ميالكى فةرمانطةى  (معاونة طب ة)دامةزراندنى ياريدةرى ثزيشكى ذن/ 9     
 .ضاكسازى ناوجةوانان

 .دابني كردنى تانكةرى ئاوى خواردنةوة و تانكةرى طواستنةوةى ئاوة رؤى ثيس  /10     
اوضاكسازيةكة بةتايبةت بؤ نةبوونى ثشكنينى طشتى بؤ هةر حاَلةتَيك بؤ ئةو نةوجةوانةى دَيتة ن/ 11

نةخؤشية ساريةكان ودووبارةكردنةوةى ئةو ثشكنينة بةشَيوةيةكى دةورى، هةروةها هةربةندكراوَيك ثَيش 
وةرطرتنى يان لةكاتى وةرطرتنى لة ضاكسازيةكاندا ثَيويستة ثشكنينى بؤ بكرَيت و هةموو تَيبينةكانى 

 .ؤسيةى بةندكراوةكة هةَلبطريَيتثزيشك كة لةراثؤرتةكة دةنووسرَيت وَينةيةكى لةد
و ئامَيرى ثزيشكى ددانى (أشعة متنقلة)ضاكسازيةكة ثَيويستى بةتاقيطةى سةرةتايى و تيشكى طةِرؤك/ 18    

 .هةية
فراوانكردنى وةرشةكانى كاركردن و ضاككردنى بؤ ئةوةى ضاكسازييةكة بكرَيت بة دةزطايةكى /13

 .بَي(أستهالكي) ى بةركاربةربةرهةمهَينةر، نةك وةك ئَيستا دةزطايةك
بؤ سةتةاليتةكان و دابةشكردنى بةسةر بةشةكاندا ( مركزى) دابينكردنى ئامَيرى كؤنرتؤىل ناوةندى/14

 .هةتا مةحكومةكان بتوانن كةناَلةكانى ئامسانى ببينن لةذَير ضاودَيرى ضاكسازيةكة
 .كارةكانى ضاكسازى ئؤتؤمبَيلى جؤرى ثيكةب بؤ ِراثةِراندنى( 8)دابينكردنى /15     

دابينكردنى ئؤتؤمبَيلى طواستنةوةى حاوية بؤ طواستنةوةى ثاشةِرؤو زبَلةكان وهةوةرها دابينكردنى /16  
 .حاويةكى نوَى

دابينكردنى ئؤتؤمبَيلى جؤرى ثاص بؤ طواستنةوةى فةرمانبةران و بؤ ئةوةى ناضارنةبن طرَيبةست /11     
 .لةطةَل شوفَيرى دةرةكى مؤربكةن

لةبةرنةبوونى فةرمانطةى داواكارى طشتى لةضاكسازيةكةدا ثَيشنيازدةكةين فةرمانطة يةكَيكيان بؤ /12
دامبةزرَيت و جَيطرى داواكارى طشتى ء ضةند فةرمانبةرَيكى بؤ دةستنيشان بكرَيت، ضونكة تةنها سةردانى 

 .جَيطرى داواكارى طشتى ناوةناوة ئاماجنةكانى ياسا بة تةواوى بةدى ناكات
لةكاتى سةرثَيضى كردنى نةوجةوانة مةحكوم كراوةكان وطرياوةكان، نابآ سزاى راطرتنى سةردانى /19

، يان طواستنةوة (الغرفة االنفرادية) ذوورى تاكى خَيزانى ، يان قةدةغةكردنى ياريكردنيان، يان  دانانيان لة
ابَيت نةوجةوانى طرياو يان يان بؤ ضاكسازيةكى تر لة شارةكانى تر لةسةريان بسةثَينرَيت، ضونكة ن
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مةحكوم سزا بدرَيت وهةروةها نابَيت لةشوَينَيك بؤ شوَينَيكى تر بطوازرَيتةوة بةشَيوةيةكى رةمةكى يان 
ضونكة تَيبينى ئةوةمان كرد كة ضةند حاَلةتَيكى لةم جؤرانة . وةكو جؤرَيك لةجؤرةكانى سزادان

 .ِروويدابوو
يار دةكات كةوا ثةرلةمان ضارةسةريةك بدؤزَيتةوة بؤ كَيشةى بةِرَيوةبةرايةتى ضاكسازى ثَيشن/ 80

 ئامادةبوونى دةزطاكانى راطةياندن لةضاكسازيةكةدا و طواستنةوةى دةنطوباسء لَيدوانى مةحكومةكان و
 .زؤر جاران كَيشةى كؤمةاَليةتى وخَيزانيى خراثى بةدواوةدا هاتووة طرياوةكان كة

بؤ فةرمانبةران و ثاسةوان و ضاودَيران و هةموو كارمةندانى خةرج كردنى دةرماَلةى ترسناكى /81
 . ضاكسازى ناوجةوانان

ــة       ــةي كةل ــةو تَيبينيان ــازيةكان و ئ ــَى ضاكس ــةردانةكامنان بؤهةرس ــةربارةت س ــوومنان س ــؤ ض ــةى ِراو ب ثوخت
شــَيوةى هــاتبوو لةســةر زيندانــةكانى هــةولَيرو دهــؤك بــةم  [ 3/6/8002]ِراثــؤرتى يؤنــامى لةبــةروارى 

 :ارةوةيةخو
ليذنة تَيبينى ئةوة دةكات كةوا هيض بنكةيةكى ثؤليس زيندانى تَيدا نية، بةَلكو تؤمةتبار لةذورَيك ( 1) 

دادةنرَيت كة تايبةتة بةذوورى لَيكؤَلينةوة، تاتةواو بوونى لَيكؤَلينةوة و وةرطرتنى ئيفادة وقسةكانى بةثَيى 
ئينجا رةوانةى دادوةرى لَيكؤَلنةوة دةكرَيت و دووبارة ي ياسا لةاليةن ثؤليسةوة يان لَيكؤَلةرى دادى، 

وةرطرتنى قسةكان بؤ ثةسند كردنى وةلةوَيوة راةوانةى ضاكسازى دةكرَيت ئةطةر دادطا بِريارى راطرتنى دا، 
 .نةسةملَيندرا كةوا نةوجةوانَيك لةدةستشؤر دةستطريكرابَى

ةشكةجنة دراون و هيض ئاسةوارَيكى وامان نةديت نةسةملَيندرا كةوا نةوجةوانان لةبنكةكانى ثؤليس ئ( 8)
لةطةَليدا،  ةجنة دراوة لةكاتى لَيكؤَلينةوةلةجةستةى ئةو مةحكومةى كة ئيدعاى ئةوةى دةكرد كةوا ئةشك

واتة هيض حاَلةتَيكيان بةَلطةيةكى مةملوسى نةبوو نةسةملَيندرا، ئةطةر ئةمة راست بواية دةبواية لةالى 
 .اباية هةتا رةوانةى ثشكنينى ثزيشكى بكرَيت بؤسةملاندنى ئاسةوارى ئةشكةجنةكةدادوةر قسةى لةسةر كر

ياساكانى بةركار لةكوردستان ئيلزامى دادطاكان دةكات كةوا ثارَيزةر دةستنيشان بكرَيت لةكاتى ( 3)
جطة لةمةش لَيكؤَلينةوة و دادطايى كردندا بؤئةوانةى كةوا ثارَيزةرى تايبةتى خؤيان نية لةتاوان و كةتندا 

طرياو بؤى هةية هيض قسةيةك نةكات هةتا ثارَيزةرَيكى بؤ دةستنيشان دةكرَيت لةاليةن دادطاى 
لَيكؤَلينةوةوة، واتة لَيرةدا هيض كَيشةيةكى ياسايى نية سةبارةت بةم بابةتة، جطة لة هؤشدارى كردنى 

 .سايىء دةستووريانةى كة هةيانةخةلك و تومةتبارانء سةرنج ِراكَيشانيان بؤ سوود وةرطرتن لةو مافة يا
لةبةر بَي شوَينى لة هةولَيرو سلَيمانى زؤربةرى طرياوةكان و مةحكوم كراوةكان تَيكةآلون لة رووى ( 4)

جؤرى تاوان و ئةو ماددة ياساييانةى كةوا لةسةرى حوكم كراون، ئةوةش وايان كردووة بارودؤخى 
ة ئةجنامى تَيكةَلى لة نَيوان طرياوةكاندا لة رووى جؤرى كؤمةآليةتى و دةروونى  بةندييةكان خراث بَيت ل

 .تاوان، بؤية دةبَيت ئةم حاَلةتة نةمَينَيتةوة و راثؤرتى يوناميش ئاماذةى بةوة كردبوو
مانط تَيناثةِرَيت ثَيشنياردةكةين ضاويان ثَيدا ( 6)سةبارةت بةوانةى كة ماوةى حوكميان لة ( 5)

[ ضاودَيرى ثاشينةدا]يان يان نيوةى ئةو ماوةية بة قؤناغى ئامادةكارى بؤ خبشَيندرَيتةوة، كة ئةو ماوةية
 .بكرَيتةوة( تأه ل)وة لةو بةشةدا شياندنى بؤ بكرَيت . تَيثةِرَيت

مــانط لــة ( 6)دةيانطرَيتــةوة ئامــاذة بــةوة بكرَيــت كــة ثــَيش ( افووراج الشوورطي)ســةبارةت بةوانــةى كــة ( 6)
ةكانى بِرطةى ثَيشوو وةربطـرن بـؤ قؤنـاغى ئامادةكـارى بـؤ ضـاودَيرى       ئازادبوونيان ئةوانيش سوود لة مةرج
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ــانى   ــةثَيى ماددةك ــينة، ب ــةتا 99)ثاش ــارة   ( 101ه ــةكان ذم ــاودَيرى ناكام ــاى ض ــاَلى (16)لةياس  1923ي س
 .{1923لؤنة ( 16)قانون رعاية االحداث رقج }هةمواركراو 

رانى ذن هــةبَيت لةهــةردوو ضاكســازى  جــةخت لةســةر ئــةوة دةكــةين كــة دةبَيــت ثاســةوانان و ضــاوديَ   (1)
 .هةولَيرو دهؤك بؤ كاركردن و ئَيشك طرتن لةكاتى شةوان لةبةشى ذنان و نةوجةوانانى ذن

حوكم ( لةشفرؤشى)ئةو بةندكراوانةى لة شارةكانى دةرةوةى هةرَيمةوة هاتوونة و لة سةرتاوانى (2)
ة بكرَينةوة كةلَي ى هاتوونة بؤئةوةى كةسانى تر ثَيشنيازدةكةين رةوانةى ضاكسازيةكانى ئةوشاران دةدرَين 

 .لة ضاكسازيةكانى كوردستان بةد رةوةشت نةكةن بةتايبةتى لةشارى دهؤك
ثةيرةوكردنى سيستةمى مؤَلةتى خَيزانى بةثَي ى ياسا هةتا مةحكومةكان ثةيوةندييان نةثضرَيت (9) 

رة دةطةرَينةوة كؤمةَلطة ثاش ضاكسازى لةطةَل بنةماَلةو كةس وكارةكانيان وهةست بةوةبكةن كةدووبا
 .كردنيان

تَيبينى ئةوةكرا كة هةندَيك لة نةوجةوانة مةحكومةكان كارى ئامادةكردنى خواردن و ضَيشت لَينان (10)
دةكةن ئةوانةى شارةزاييان هةية لةكارى ضَيشت لَينان بةرامبةر بةمووضةى مانطانة كة لةبةلَيندةرى 

ئةمةش كارَيكى باشة بؤ ثةيداكردنى بذيويان و ثارة ثةيداكردن بؤ .ةطرنوةريد( مطبخ)ضَيشت لَينةر 
 .ذيانى خَيزانةكانيان

شاندةكة تَيبينى ئةوةى كرد كةوا مةحكومةكان و طرياوةكان ئاسوودة بوون بةهةَلسوكةوتى ( 11)  
مامةلةكردنيان بةرَيوةبةرى وكارمةندانى هةرسَى ضاكسازيةكة لةطةَلياندا وة هةموويان هاورابوون كةوا 

 .وةك ئةندامانى يةك خَيزان واية
وةرشةكانى تايبةت بة دارتاشى ،بةرطدروو ،سةرتاشى و هةروةها ذوورةكانى فَيركردنى كؤمثيوتةر و ( 18) 

مؤسيقامان بةطرنط نرخاندكة مةحكومةكان فَيرى ثيشة ودةست رةنطينى دةكات بؤ ئةوةى دواى 
يةكان بطةرَينةوة ناو كؤمةَلطا و ثيشةيةكى باش فَيربنب بؤ تةواوكردنى ماوةى سزاكةيان لةضاكساز

 .خزمةتكردنى وآلتةكةيان و ثةيداكردنى بذَيوى ذيانى خؤيان و بنةماَلةكةيان
لةسةر داواكارى بةشَيك لة نةوجةوانة حوكمكراوةكان بؤ ياريكردن و خؤ خافالنديان لة ( 13)

رى ئةتارى كردة ديارى بؤ بةرَيوةبةرايةتى ضاكسازى دانة ئامَي(15)ضاكسازيةكةدا ثةرلةمانى كوردستان 
 .هةولَير

ثَيشنياردةكةين بةزووترين كات بينايةكى نوَي دروست بكرَيت بؤ ضاكسازى سلَيمانى كةطوجناو بَيت ( 14)
ى بينايةى هةولَيرو تا ئةو كاتةى (تعمريكردن)لةطةَل مةرجةكانى ضاكسازى سةردةم و نؤذةنكردنةوة 

 .  و طوجناويان بؤ بنيات دةكرَيت بينايةكى نوَى
تَيبينى ئةوة كرا كة زؤرينةى مةحكوم كراوةكان وتاوانبارةكان ئاستى رؤشنبرييان نزمة و دانيشتوانى ( 15)

ناو  و لة بنةماَلة هةذارةكانن و كَيشةى خَيزانى لةارةكانن ، واتة خةَلكى الدَى ينةدةرةوةى ناوةندى ش
 . هؤكارى ئةم تاوانانةبنةماَلةكانياندا هةيةو بؤتة 

ثَيشنياردةكةين كةوا سنوورَيك دابندرَيت بؤ دةزطاكانى راطةياندن، ضونكة طواستنةوةى دةنطوباس و ( 16)
لَيدوانى مةحكومةكان و طرياوةكان كةزؤر جاران كَيشةى كؤمةآليةتى وخَيزانى خراثى بةدواوةوة دا هاتووة 

 .يان لةكَيشةكاندالةبةر ئاشكرابوونى نهَينيةكانى بنةماَلةكان
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ثَيداويستةكانى و  جةخت لةوة دةكةين كة اليةنة ثةيوةنديدارةكان جَيبةجَيى داواكارى و( 11) 
 . ثَيشنيارةكانى جؤراوجؤرى هةرسَى ضاكسازييةكان بكةن كة هاوثَيضة لةطةَل ئةم راثؤرتة

نية، تةنها بارى ياسايى هةرضةندة بةشَيك لةو ثَيشنيارانة ثةيوةندى راستةوخؤى بةليذنةكةمان ( 12)
نةبَيت، بةآلم ئةطةر تةماشاي بكةين ئةو ثَيشنيارانة تةواوكةرى يةكن بؤ دامةزراندنى ضاكسازيةكى 
هاوضةرخ وطوجناو، ضونكة ئةطةر ضاكسازييةكة لة هةموواليةنَيك تةواو نةبَيت ئةمة كارى لةضؤنيةتى 

لة  واذة بةهةموو كةموكوِرييةكانى كردان ئامبؤية ليذنةم. راثةِراندنى كارةكانى ضاكسازييةكة دةكات
 .كردنى ِراوبؤضوونى دةربِرى ضؤنيةتى ضارةسةر

لةكؤتايى دا سوثاسى بةِرَيوةبةرةكان و كارمةندةكان دةكةين، لة هةرسَى ثارَيزطاكان بؤ ثَيشوازيان و  
 .هاوكاريان و ثَيشكةشكردنى ئاسانكارى لةكاتى بةجَيطةياندنى فةرمانةكةماندا

 :ئةجنومةنِرَيز سةرؤكي بة

زؤر سوثاس، بؤ خوَيندنةوةي ئةو ِراثؤرتة بؤ ليذنةي ياسايي و ئةو برادةرانةي كةوا سةرداني ئةو 
زيندانانةيان كردووة، بؤ الي نةوجةوانان و ماندوو بوون لة ئامادةكردني ِراثؤرتةكةدا، سوثاسي ئَيوةي 

ؤربةي زؤريان ثَيشرت ئةو ِراثؤرتةيان خوَيندؤتةوة، بةِرَيزيش ئةكةم، ثَيم واية ئةنداماني ثةرلةمان ز
ضونكة لةالم ديار بوو كة دةياخنوَيندةوة مةشغوَلي بيست نةبوون، ديار بوو كة خوَيندبوويانةوة ثَيشرت، 

جةنابي وةزير لَيرةية، من لةسةر ِراثؤرتةكة كة ثَيش ضةند رؤذَيك هاتبووةالم، نووسيبوو دةبَي : دووةم
مةت تا ثَيشرت ثَييان طةشتيَب، ئةطةر ثَييان طةشتيَب و جوابيان ئامادة كردبَي ئةوة باشة، بضَيتة الي حكو

ئةطةر جوابةكةش ئامادة نةبَيت هةر بةشَيوةيةكي طشيت هةندَي قسةمان بؤ بكات، دةبَي دانيشتنَيكي تري 
م، وةزيري كارو كاروباري بؤ بكةين، ضونكة ئةوة دوورو درَيذة، لةبةر ئةوة داوا لةجةنابي كاك عةدنان ئةكة

 .كؤمةآليةتي ئةطةر قسةيةكي هةبَيت لةو بارةوة فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/بةِرَيز عدنان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي ئةكةين، بؤ سةرداني بنكةكاني ضاكسازي و ئةو ِراو بؤضـوونانةيان، بةِراسـيت   

ثؤرتةكة دوَييَن ثَيمانطةيشت، ئةكرا زووتر بياننارداية، هةرضةندة ئَيمة ئةو ثَيشنيارانةي ئةوان خؤمشـان  ِرا
ئيشمان لةسةري كردووة، جوابيشمان ثَيية بؤيان هةندَيكيشيان ضارةسةر كراوة، جا نازامن من خـاَل بـةخاَل   

 .لةسةري قسة بكةم يان خاَلبةنديةكان كؤبكةينةوة
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

ئةبَي تؤش لة موديريةتةكان بثرسيت، ئةطةر  ،ئةطةر دوَييَن ثَيتان طةيشتبَيت، ئةوا زؤر خاَلي تَيداية
ببورة كاك غةفور ديارة قسةيةكي هةية، با قسةكةي بكات، . جوابيشت الية، فةرموو بة ثَيوة ماندوو ئةبيت

 .فةرموو كاك غةفور
 :مةمخوري سعيد طاهربةِرَيز غفور 

 .ئةجنومةنَيز سةرؤكي بةِر
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بةِراسيت ئةو مةسةلةية مةسةلةيةكي زؤر زةروورية، خؤشتان ئةزانن زؤربةي ِرؤذان ِرؤذنامةكان لةسةر ئةو 
ثرسة ئةنووسن، زؤر ِرَيكخراوي نَيودةوَلةتيش لةسةر ئةو مةسةلةية ِراثؤرتيان هةية، قسةيان كردووة، من 

درايةوة، جةنابي وةزير خؤي باشرت بؤ ئامادة بكات، ئةنداماني ثَيشنياري ئةوة ئةكةم كة ِراثؤرتةكة خوَين
ثةرلةمانيش ِراثؤرتةكة موناقةشة بكةن، بؤ ئةوةي دانيشتنَيكي تايبةت لةسةر ئةو مةسةلةية بكةين، نةك 

 الثةِرةيية لة دانيشتنَيكي ئاوادا نابَيت، 18ئَيستا هةر سةرثَييي ئَيمة شتةكان بةِرَي بكةين، ئةو ِراثؤرتة 
جةنابيشي ئةَلَيت دوَييَن ثَيم طةيشتووة، بؤية من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، ئةطةر ثَيتان قبوَل بَيـت 

 .دانيشتنَيكي تايبةتي لةسةر بكرَيت، بؤ ديراسةت كردني ِرةويشي زيندانياني كوردستان، زؤر سوثاس
 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

رةنطة بةجَي بَيت، ضونكة نةشنووسراوة طفتوطؤ كردن، زؤر سوثاس، خؤي موالحةزةكةت لةبةر يةك نوقتة 
نووسراوة خوَيندنةوةي راثؤرت، لةبةر ئةوة من داوا لةجةنابي وةزير ئةكةم، بةكورتي جواب بداتةوة، 
ِرؤذَيكي تر دائةنَيني و ئةنداماني ثةرلةمانيش خؤياني بؤ ئامادة بكةن، ضونكة هةندَي مةتاَليب هةية، 

َيي بكات، جطة لةوةش هةندَي روونكردنةوةي ثَيويستة، ِرةنطة هةندَي خاَل هةر حكومةت ئةبَي جَيبةج
كردن، كةواتة ئةو  غةَلةت بن، لةبةر ئةوة ِراثؤرتةكة نووسراوة خوَيندنةوة، نةنووسراوة طفتوطؤ

 .موالحةزةية بةجَيية، فةرموو جةنابي وةزير
 :تيوةزيري كارو كاروباري كؤمةآلية/بةِرَيز عدنان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو خاآلنةي كةوا مونةزةمات وسةحافة لةسةري ئةنووسن، كةبووةتة خاَلَيك قسةي لةسةر بكرَيت، من ثَيم 

مردووش ) باشة ئَيستا باسي بكةين، ضونكة ئَيمة حةملان كردووةو قةراراتيشي ثَي دةرضووة، وةكو ئةَلَين
حازرن و ئَيمةش حازرين، بؤ بكةوينة جارَيكي تر، خاَلةكان زؤر هةموو شتةكان  (لةمة ثاكرت ناشؤردرَيت

 .طرنط نني ئةوانةي كةوا ئةساسني هةمووي ضارةسةر كراون
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

سوثاست ئةكةين، ئةزانني تؤ خؤت حازر كردووة، بةآلم ئةندامان داواي ئةوة ئةكةن، مومكينيشة و لة 
بؤية ِرةنطة هةندَيكيان حةز بكةن ديراسةتي بكةن، دَلنياشم لةوةي كةوا  بةرنامةشدا نةنووسراوة طفتوطؤ،

هةندَيكيان ئَيستاش ثَيويستيان بةوة هةية، كةوا جارَيكي تر بيخوَيننةوة، جا بؤية دواي ئةخةين و 
دانيشتنَيكي تري بؤ دائةنَيني، جةنابيشت باشرت جوابت ثَي ئةبَيت، ئةزامن ئَيستا خؤت حازر كردووة 

 .َيوةيةكي طشيت، بةآلم دةكرَيت دواي خبةين، فةرموو جةنابي وةزيربةش
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/قادر حممدبةِرَيز عدنان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
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بةنيسبةت ئةو خاآلنةي كةوا لة هةر سَي ضاكسازييةكةدا باسكراون، خؤي لةوةدا ئةبينَيتةوة لة خراث 
بؤ كارمةنداني ضاكسازي دامةزراندني توَيذةري كؤمةآليةتي نةبووني ضاودَيري ذن بؤ  بووني بيناية، بيناية

شةوان، كَيشةي ئاوو ثَيويستيةكاني تر، ئةوانةي كةوا طرنطن لةالي من، باسي بكةم و براياني ثةرلةمان 
اكسازي كار ئةوانةي لةض 11/1لة ( 8010)ئاطاداربن لَيي كَيشةي دةرماَلةمان حةل كردووة، بة بِرياري 

هةزار بؤ مةئمورو  800هةزار بؤ ثاسةوان،  830ئةكةن، دةرماَلةيان ثَي ئةدرَيت جطة لة مووضةكةيان، 
هةزار بؤ ئةو فةرمانبةرانةي ثةيوةندي ِراستةوخؤيان لةطةَل بةندكراوةكاندا هةية، ئةوة  100ضاودَير، 

اي سجنةكان، تةبعةن ئةو بينايانة قةراري ثَي دةرضووةو لةماليةش تةصديق كراوة، بؤ مةسةلةي بين
، بةآلم ئةوةش بة بِرياري هيضيان بؤ ضاكسازي ناشَين، لةبةر بَي جَيطايي ئةوَي كراوة بةبةندينخانة

دةرضووة، دروست كردني ضوار بةندينخانةي نةوجةوانان، لة شاري هةولَير  81/4لة ( 960)ذمارة
ك لةسةر ئةوة بدةم، ئةمة ئَيمة كردوومانة ئَيستا وسلَيماني و دهؤك و طةرميان، حةز ئةكةم تةوزحيَي

ديزاينةكةي لةالي كؤمثانيايةكي لوبنانية، سجن نية، ئَيمة دَيي منداآلمنان دروست كردووة، خةبريَيكي 
سويدميان هَيناوة وتيان ئةطةر ئَيوة بيكةن ِرةنطة ئةو سجنة، ئةطةر بكرَيت ئَيوة تاقة وآلت بن لة جيهاندا، 

سجن كردوومانة بة دَييةك، هةموو شتَيكي تَيداية، مةكتةبي تَيداية، نةخؤشخانةي تَيداية،  ئَيمة لةباتي
هؤَلي تَيداية، مةلةوانطةي تَيداية، ماَلة لةباتي حةرةس هةر ماَلةو دايكَيكمان بؤ داناوة تا لةطةَليان بَيت، 

 .كردنةوة بةجَي بةم زوانة ئةضَيتة قاَليب جَي
 :نئةجنومةبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيمة ثَيمان واية ئةم بابةتة ئةوةندة دَينَيت كة تةئجيل بكرَيت، بؤ ئةوةي كةوا دواش نةكةوَيت و ثشتطوَي 
دانيشتنَيكي تايبةت ئةكةين بؤ ئةو بابةتة، ئَيستا  30/10نةخرَيت، هةر لة ئَيستاوة دوو سبةي سةعات 

ثَيدةكةينةوة بؤ تاوتوَيكردني خاَلي دةست  18دانيشتنةكةمان بؤ ماوةي ضارةكَيك دوا دةخةين، سةعات 
 .يةكةم ودووةم، فةرموون

 دانيشتين دووةم
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةينةوة داوا لة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى مـافى مـرؤظ دةكـةم بـَين لـة شـوَينى          
خوَيندنـةوةمان بـؤ   , خـاَلى يةكـةم  . طفتوطؤ كردن و بِرياردان لةسةر خـاَلى يةكـةم و دووةم  , خؤيان دابنيشن

لةسةر راست , ئةطةر راثؤرتةكة هاوبةشة بيخوَينةوة, ئَيستا طوَيبستى راثؤرتى هةردوو ليذنةكة دةبني, كرد
 .كاك شَيروان فةرموو, 16/3بؤ  13/3كردنةوةى مَيذووى هةَلةةة لة 

 :حيدرى ناصحبةِرَيز شَيروان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

كـة  , ئَيمة كؤبوونةوةكمان ئةجنامدا لةطةَل ليذنةى مافى مرؤظ, جةنابتان ئَيمةتان تةكليف كرد دواى ئةوةى
, رةنطة لةسةر هةموو خاَلةكان ئَيمـة موتـةفيق بـني   , ئةوة طفتوطؤمان لةسةرى كرد, ى مانط16تايبةتة بة 
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ى مــافى مــرؤظ رةنطــة خاَلَيكمــان لةطــةَل ليذنــة, بــةاَلم هــةر هــةمان مةبةســتة, ئيعـادةى صــياغةمان كــردةوة 
بِريارةكة مـاددة بـة مـاددة    , ئةويش دةخةينة بةردةم بةِرَيزتان بؤ ئةوةى بِريارى لةسةر بدةن, خيالف بَيت

 .دةخوَينينةوة، بؤ ئةوةى طفتوطؤى لةسةر بكةين
 قرارمشروع 

 .لبائدهو يوم تعرض مدينة حلبحمة للقصف الك م اوي من قبل الناام البعث ا 16/3/8002ان يوم : اواُل
, دةورو بـةرى ناطرَيتـةوة  , كـة ئـةو تـةنها حةلبجـةى دةطرَيتـةوة     , ضونكة مةدينة هةندَيك وا تةفسري دةكـات 

دوايش را راى ئَيوةى ئةندامانى , بؤ ئةوةى دةروبةرةكةشى بطرَيتةوة, بؤية حةلبجة بة موتَلةقى هَيناومانة
 .زؤر سوثاس, ثةرلةمانة

 
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
كوَيسـتان خـان   , دةخيةمة دةنطةوة, ليذنةى مافى مرؤظيشة ئةطةر كةس مواَلحةزةى نيية لةسةرى ئةوة راى

 .فةرموو
 :عبداهلل حممدبةِرَيز كوَيستان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ى مـانطيش كؤمـةَلَيك خـةَلك     15ى مـانط و   14, هةموومان دةزانني كاتَيك شةِر لة هةَلةةة دروسـت بـوو  
ى مــانطيش  15, 14, يــةعنى ئةوانــةى تــةنها لــةو رؤذةى تياضــوون شــةهيد نــني , ضــوونلــةو شــةِرةى تيــا 

 .زؤر سوثاس, حةقة ئةوانيش بة شةهيدى جينؤسايد ناوبرَين, كؤمةَلَيك خةَلك تيا ضوون
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

واتـرى  ئةطـةر تةماشـاى فةقـةِرةى د   , قةصفى كيمياوى دةسـتى ثَيكـردووة   16/3خؤى مةعروف ئةوةية كة 
رؤذانـى ثَيشـرت وةفـاتى    , شـة ى مانط و رؤذانـى ثاشائي  16ة رؤذى دةَلَي تارخيى وةفاتى ئةو شةهيدان, بكةين

, بـةاَلم شـةهيد بوونـة   , بـةاَلم ئةوانـة زةحايـةي كيمياييـة    , خؤى هةية ئةطةر بة ضةكى كيميايى نـةبووبَيت 
ى مـانط بـوو ئـةو كةسـانةى     13ى ئـةوة بـؤ ئةوةيـة حكومـةت قـةِرارَيكى هةيـة رؤذ      , بةرنامةى خؤى هةيـة 

ى مـانط شـةهيدى    16ئـةوان لـة   , رةبتـى ئـةوة نـةكات   , بؤ ئـةوةى تارخيةكـة تَيـك بـدات    , هةمووى مردووة
مانط ئيعتريافَيـك   16عامة كةدروست بووة , ى مانط 13حكومةت كردوويةتى بة , قةصفى كيميايى بوون

 .كاك ئاخري فةرموو, ان كردووة و شةهيد بووينةنةبَيت لةاليةن حكومةتةوة كة ئةوانة لةو رؤذةوة وةفاتي
 :انور مجالبةِرَيز اخر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ضـونكة  , (الناام العراقي البائود )باشرتة بنووسي  ,(الناام البعث البائد)من ثَيم باشة ليذنةى ياسايى نةَلَيت 

تةنها , يةعنى وةكو خؤى بَيت, يلى عَيراقنيبةاَلم وةك, بةيانى عَيراقيةكان دةَلَين ئَيمة وةكيلى بةعيس نني
 .زؤر سوثاس, ئةوةندة بطؤِردرَيت
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 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
فـةرموو  , بةعسةكةى شةتب بكـةين , عَيراقيشي ناوَيت ,(الناام البائد)با بنووسرَى , خؤى شتَيكى هني نيية

 .سؤزان خان
 :نورىبةِرَيز سؤزان شهاب 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بَلَيني ئةو رؤذةى قةصفي باليسانيش بة يةكـةم قةصـفى كيميـاوى    , مة هةر لةم ثةرلةمانةى رؤذى ذينطةئَي

ئـةو قـةرارة تةئسـري دةكاتـة سـةر شـةهادةى وةفـاتيش بـؤ         , مـن ثرسـيار دةكـةم   , لةهةرَيمى كوردستان دانـرا 
اخود ئةمـة تـةنها بـؤ    يـ , كةئةوانيش بة قةصـفى كيميـاوى رؤيشـتوون   , ئةويش ئيعتريافى ثَيدةكرَيت, ئةوان

 .زؤر سوثاس, بةس بؤ تةوزيح ئةو ثرسيارة لةالى من دروست بووة, قةصفى كيمياوى هةَلةةة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئـةو رؤذةيـة كـة    , 16/3ضونكة خؤى نووسـراوة دةَلَيـت رؤذى   , خؤى تةنها بؤ قةصفى كيمياوى هةَلةةةية
, كةئَيسـتا بـووة بـة رذَيمـى لةناوضـووةوة     , ةن رذَيمى بةعسةوةهةَلةةة تووشى قةصفى كيمياوى بووة لةالي

 .فةرموو
 :حقى شاويس امساعيلدلَير .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
لةناوضـوو  , رذَيمـى لةناوضـووى عَيـراق   , يـان وشـةيةك هـاتووة   , لةم بِريارة دوو جار دةسـتةواذةيةك هـاتووة  

ت لةوةية كة رذَيمَيكى ديكتاتؤرى رةطةز ثةرست لةناوضـووة  مةبةستى ضيية  ض لةناوضووة  ئةطةر مةبةس
, ماكى ئةو رذَيمة زينـدووة , ئةو رذَيمة لةناو نةضووة بةِراستى, كة سياسةتى بةعةرةب كردنى ثيادة كردبَي

الدانى بـة شـتَيكى ثَيويسـت    , لةبةرئةوة ئةو دةستةواذةية ئةصَلةن بةكارهَينانى من بة شتَيكى راستى نازامن
 .زؤر سوثاس, دةزامن

 :امحدبةِرَيز ئارَيز عبداهلل 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

نيزامـى دةسـةاَلتدار ئةوكاتـة بـة هـةدةفى      , با النـةدرَيت , جةنابت باسى ئةوةت كرد كة عَيراقى لَي البدرَيت
ةى ئـةو نيزامـة بـةناوى دةوَلـةتى عَيـراق ئـةو كـار       , جينؤسـايدى كـوردةوة كـردووة   , لةناو بردنى طةىل كـورد 

نة لةناوضووشى دةوَيت وةكـو كـاك دلَيـر    , نة بةعسيةكةى دةوَيت, لةبةرئةوة نة بائيدةكةى دةوَيت, كردووة
بـةاَلم  , يان نانووسى ئـةوة شـتَيكى تـرة   , جا بائيدةكةى دةنووسى, (الناام العراقى البائد)يةكسةر , وا دةَلَيت

, ئيبادةى طةىل كوردستانى كـردووة , وَلةتى عَيراقضونكة دةسةاَلت بةناوى دة, دةبَيت عَيراقيةكةى تَيدا بَيت
 .زؤر سوثاس, ئةوة خؤمشان دةزانني يةعنى بؤ ئيبادةى كردووة

 :ثريَوت خضر سارابةِرَيز 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
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ئايـا ناكرَيـت لَيـرة    , بة رؤذى شـةهيد نـاوبراوة لةكوردسـتان   , كة رؤذى كيميابارانى هةَلةةةية 16/3رؤذى 
 .سوثاس, يان لة شوَينى تر جَيطري كراوة, كرَيتجَيطري ب

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
قةســامى , ئــةوة بــؤ مةســةلةى مــةحاكم و قــةوانني و دةوَلــةت و قــةراراتى دةوَلةتــة , ئــةوة عيالقــةى نييــة 

 .نورى فةرموو. كاك د, ئةوة فةرقى لةطةل ئةوة زؤرة, دةرهَيناية
 :تاَلةبانىنورى مجيل .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنَيز سةرؤكى بةِر
ضونكة هةمان شت لة , كةوا بنووسرَيت لةاليةن رذَيمى بةعسةوة, من ثشتطريى لة بؤضوونى ليذنةكة دةكةم

نووسـراوة  , ئةو تاوانانـةى كـةوا دذ بـة جووةكـان كرابـوو     , ئةَلمانياى نازيدا لةثاش رووخانى حكومةتى نازى
نـةك لةاليـةن رذَيمـى ثَيشـووى ئـةَلمانيا كـراوة دذ بـة        , (وةئةو تاوانانةى كة لةاليةن رذَيمـى نازييـةوة كـرا   )

 .زؤر سوثاس, بؤية ثَيويستة بنووسرَيت لةاليةن رذَيمى بةعسةوة, جولةكةكان
 :رضا امحدبةِرَيز عبدالرمحن 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بنـارى شـارةزوو و   ضـونكة ئـةو كيميابارانـة    , ديارة وشةى هةَلةةة ئةطةر بكرَيت بة هةَلةةـة و دةروبـةرى  

, يان بـووترَى قـةزاى هةَلةةـة   , ئةمة تةنها هةَلةةة دةطرَيتةوة, ثَيم واية طوجناوترة, هةورامانيشى طرتةوة
هةوَلبـدرَى كـة لـةمِرؤ    / دوو, ئـةوة يـةك  , يـان بـووترَى هةَلةةـة و دةوروبـةرى    , ئةوة عامةكةش دةطرَيتةوة

هـةروةها ثَيشـنياز دةكـةم بـؤ     , 16/3بـؤ   13/3ِرينى بـؤ طـؤ  , بـةدواوة ئيعـترياف بةغـداش بةدةسـت بهَيـنن     
ئاطـام لَيبـة سـاَلى رابـردووش جـةنابت      , بةِرَيزتان كة بتوانن لةم خولة بةِرَيزتان سةردانَيكى هةَلةةة بكـةن 

بـؤ  , بـؤت رَيـك نةكـةوت   , بةاَلم هةندَى ئيلتيزام هاتة ثَيشـتةوة , بةرنامةت هةبوو سةردانى هةَلةةة بكةيت
, نَيكى زياتر بدرَيت بة خزمةت طوزارييـةكان لـةِرووى كؤمةَلايـةتى و بـارى دةروونـى و ذينطـة      ئةوةى طِروتي

 .زؤر سوثاس, ثَيشنيازى ئةوة دةكةم كةبةِرَيزتان لة بةرنامةيةك سةردانى هةَلةةة و ئةو ناوضانة بكةن
 :قادر حممدبةِرَيز بارزان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ئَيمـة لـة   , و بعـد وةفـاتى   16/3بةاَلم ئـةوةى  , من تؤزَى بةدةرنطى هامت, ِراوةمن نازامن ئةو نةصة ضؤن طؤ

يـةعنى هـةر كةسـَى بـة ضـةكى      , خةَلك زؤر شـةهيد بـووة  , لةشةِر بووين عَيراق كيميايى بةكارهَينا 1921
 .زؤر سوثاس, يان ثاشى بَيت يةك حيسابة 1922كيميايى شةهيد بووة ثَيش 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
قةصفى كيميـايى   16/3رؤذى هةَلةةة , ئةمة بؤ يةك شتة, سَى شت هةية تَيكةاَلو كراوة لةقسةكانت, ودو

وةفاتيـان   16/3حكومـةت ئـةو رؤذةى قبـوَل نـةكرد بَلَيـت لـة       , ذمارةيةكى زؤر وةفاتيان كرد, طةورةكة بوو
ةاَلو نـةكات لةطـةَل ئـةو    بؤ ئةوةى تَيك, 13/3لةهةموو شةهيدةكان نووسيويةتى , يةعنى شةهيدن, كردووة

 1921كيميابـارانى  , فةقةت عيالقةى بةوة هةيـة , 16/3بِريار سياسيانة و ئةو بةياناتانة كة دةرضووة لة 
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ــة  ــرى هةي ــى ت ــة  , رؤذان ــرى هةي ــى ت ــر رؤذان ــةوانى ت ــؤ  , ئ ــة ب ــت    16/3ئةم ــة ئةنقةس ــةت ب ــة حكوم ــة ك ي
ــيويةتى  ــي , 13/3نووسـ ــى نةنووسـ ــةر دةوروبةريشـ ــة ئةطـ ــةوتت هةَلةةـ ــةوة, كـ ــةى دةطرَيتـ , دةوروبةرةكـ

من قبل الناام الوديكتاتورى  )بنووسرَى , نورى باشرت واية كةليمةى بةعسةيةكة البدرَيت. بةنيسبةت كاك د
بنووسـرَى  , نةعَيراقى و نةبةعسـى , نووسراوة لة شوَينةكانى تريش, ئةوة موصتةَلةحَيكى سياسيشة, (البائد

 .فةرموو, كةمال مواَلحةزةى هةية. كاك د, ئةوة مةعروفيشة, نيزامى ديكتاتؤرى بائد
 (:كةمال كةركووكى. د)عبداهللبةِرَيز حممد قادر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بةاَلم ئةطةر تةعريفةكـة وازح تـر بَيـت    , ضونكة هةَلةةةى لةطةَل هاتووة, بةِراستى ضؤن بووترَى مةعلومة

ئةوة نـةختَيك  , ئةطةر عَيراقيةكةى لةطةَل نةبَيت, ضونكة نيزامى بةعس لة شوَينَيكى تريش هةية, باشرتة
 .زؤر سوثاس, باشرت دةبَيت, بؤية رذَيمى ديكتاتؤرى بةعسى عَيراق بووترَى, خةلةلَيك ثةيدا دةكات

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
رى جَيطـ , ئةوة بِريارَيكة لـة ئيـدارةى سـلَيمانى دةرضـوو بـة ئيمـزاى خـؤم       , زؤر سوثاسى كاك شَيروان دةكةم

طؤِرينى رؤذى شـةهيد  )ئةويش بةم شَيوةية بوو , دةرضوو 14/4/8001لة , سةرؤك حكومةتى ئةوَى بووم
رذَيمـى عَيراقـى بِريـارى     90, 29, 22, 26بوونى سةرجةم قوربانيانى كيميابارانى هةَلةةة كـة لةسـااَلنى   

رذَيمـى عَيـراق بـؤ    , ةةـة كةدةكاتة رؤذى تاوانى كيميابـارانى هةلَ  16/3/1926بؤ , 13/3/1922داوة لة 
وازحيـة  , (دةركـردووة  13/3/1922رؤذى وةفـات نامـةكانيان بـؤ رؤذى    , خؤ دزينـةوة لـةو تاوانـة طةورةيـة    

دَيـن  , بـةاَلم بـؤ ئـةوةى لَيـرةش ئـةو مةشـاكيلة نـةمَينىَ       , يةعنى ئةمة لة ئيدارةى سلَيمانى دةرضووة, ئَيستا
نـةك بةتــةنيا قــةرارى  , تيان ببَيتـة قــةِرارَيكى ثةرلــةمان ئـةو هينانــة مةعامــةال , موِراجةعـةى ئَيــرة دةكــةن 

, جـا لَيـرة نووسـراوة رذَيمـى عَيـراق     , ياسايى بَيـت , ئةوة ثَيويست دةكات قةرارَيكى قانونى بَيت, ئيدارة بَيت
كةليمةى , بؤ ئةوةى هني بَيت, ئَيستا بةشدارين, ئةو كات بةِراستى ئَيمة بةشَيك نةبووين لة رذَيمى عرياقي

 .فةرموو, رذَيمى ديكتاتؤر لة هينةكان باشرتة, تاتؤرى بةكار بهَيننيديك
 :امحدبةِرَيز حممد فرج 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بـةاَلم  , لة ئَيرانةوة طةِرانـةوة  1922ئةو خةَلكةى لة , خؤى ئةمة لة ضييةوة هاتووة  مةسةلةى كيمياباران
هـةمووى ضـوونة ئَيـران ثاشـان كـة      , كةسـى نـةماوة  , ردخةَلكى هةَلةةة ئةوانـةى كةبـةر كيميـاوى و راى كـ    

يـةعنى هةرضـى طـةِراين ئـةو     , بـةبِريارَيكى شـةفةيي  , طةِرانةوة هاتن هةَلةةةى تازةيـان بـؤ دروسـت كـردن    
ئةوانـةى كـة كـةس و    , هةوَلى داوة بةنهَينى بَيـت , هيضى نييةو حكومةت دذى بووة, بِريارة رةقةمى هةبَيت
, شةِرةكة دةستى ثَينـةكردووة  13/3, بؤ دةرهَيناون 13/3ران كةوتووة وةفاتنامةى كارةكانيان بةر كيميابا

كـة هـيض   , ئةوانة ببنة قوِربانيـانى شـةرِ  , ض عَيراقيش بة تؤث لَييان داوة, يةعنى هةر لة دوورة وة ض ئَيران
, دروسـت ناكـات  لـةِرووى جةرائيمـةوة هـيض    , بـا بَلـَيني ئةوانـة قـةرةبوو دةكرَينـةوة     , شتَيكى دروسـت ناكـات  

 15, 14, ةوة دةسـتى ثَيكـردووة   16و  15و  14لـة  , يةعنى شةِر كة خةَلك تيـا كـوذراوة و قةصـف كـراوة    
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ةوة  16لـة  , زؤربةى ئةم خةَلكانـة كـة كـوذراون هـةمووى بـةوة تياضـوون      , هةمووى بة قةصفى ئةسليحةية
اوة بـؤ ئـةوةى دوور بَيـت لـةو     ى مانطـةى هَينـ   13ئـةم  , ئـةم حكومةتـة ئـةوةى كـردووة    , كيمياوييةكة بووة

جـا ئَيسـتا لـة نفووسـى و هةرضـى خـةَلكى هةَلةةـةش يـةعنى         , شتانةى كة خؤى دةيكـات بةرامبـةر ئَيـران   
ئَيسـتا طرفتةكـة ئةوةيـة ضـؤن     , ئَيوة خؤتـان دةزانـن برِيؤقِراتيـةت ضـؤنة    , نووسراوة 13/3شةهيدةكان بة 

هةركةسَى بةر ئـةو ضـةكى كيمياوييـة كـةوتووة     , وةشَيـتةوةئةوة هةَلب, ئةم بِريارة بؤ ئةوةية, ئةمة بطؤِرين
تـا ئَيسـتا ئـةو بِريـارةى بـةِرَيز      , دادطاكانيش ئةوة رةضـاو بكـةن  , ئةوة خؤى بةقانون واية, 16/3بيكةن بة 

ئةوان هةر دةَلَين بةو ياساية ئيش دةكةين كة , سةرؤكى ثةرلةمان خوَينديةوة تا ئَيستا ئيشيان ثَينةكردووة
 .زؤر سوثاس, رؤذى وةفاتى كيميابارانة ية 13/3

 
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئَيستا لةو قةرارةى ثَيشوو , 13/3من ثَيم واية دةبَى ئيشارةتَيك بكرَيت بؤ , كاك شَيروان و كاك حممد فرج
دةبـَى  ( 13/3ولو س  ), ئـةوةى ناوَيـت  ( تواريخ وفواة شوهداء   )يـةعنى فةقـةرةى دووةم   , هاتووة لةالى خؤمـان 

 .فةرموو كاك شَيروان, رةش بنووسرَى باشةبةاَلم لَي, ئةسبابى موجةبة هةيةلة, َيكى وا بنووسرَىشت
 :حيدرى ناصحبةِرَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةٍرَيز سةرؤكى 
ضونكة تارخيى وةفاتةكة بؤ هةموو رؤذَيـك  , بؤ ئةوةى ئيزافةمان كرد, مان زياد كردووة(وما بعده)ئَيمة كة 

, هةندَيك ثاش دوو سـالَ , وةفاتيان كردووة 16/3هةندَيك ثاش , وةفاتيان كرديية 16/3ة هةندَيك ل, نيية
هـةروةك جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا      13/3بةنيسـبةت  , ئةمة يـةك , بؤ ئةم حاَلةتة دانراوة( وما بعده)بؤية 

, قعيـةش بـزانني  دةبـَى ئـةو وا  , بةاَلم واقيعَيك هةيـة , 16/3خؤ دزينةوةية لةو تاوانةى كة ئةجنامدراوة لة 
ئةطةر بَيية سةر , طيانى لةدةستداوة 15/3خةَلكَيكيش هةية لة , طيانى لةدةستداوة 16/3خةَلك هةية لة 

شـةهيدى سـةنطةرمان   , ياسايةكةى خؤمان تةماشا بكةيت كة لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة ثةسند كراوة
ــة ــة  , هةي ــايدمان هةي ــةهيدى جينؤس ــة  , ش ــان هةي ــةهيدى هاوواَلتيم ــة   , ش ــةر ل ــة ئةط بــة  14و  13ئةوان

نــةك , ئةوانـة هـةتا ئَيســتا بـةناوى شـةهيدى مــواتن لةقةلـةم دةدرَيـن      , عةمـةلياتى عةسـكةرى لةناوضــووبن  
بؤية طؤِرينى تارخيةكة بةقةناعةتى مـن ئيـرباز كردنـى مةسـةلةى هةَلةةةيـة      , بةناوى شةهيدى جينؤسايد

ــةك  ــة ي ــد   , بةدةرج ــارةتى ثَي ــم ئيش ــة رذَي ــةوةى ك ــةك ئ ــان  14, 13اوة ن ــةو   , 15ي ــرتا ئ ــةر ويس ــةاَلم ئةط ب
ئيمكـان هةيـة قانونةكـة تةعـديلَيكى تـرى بـؤ بَيـت بـؤ ئـةو          , مةسةلةية لة موستةقبل ئةوة تةعديل بكـرىَ 

ياخود ئَيمة دةسةاَلمتان داوة بة ئةجنومةنى وةزيران كة ثةيِرةوى تايبةت دةربكـات كـة لةاليـةن    , مةسةلةية
ئَيستا حاىل حازر لة ئةجنومةنى وةزيرانـة  , موصادةقةى لةسةر بكرَيت, دةكرَيتوةزارةتى شةهيدان تةبةنى 

 .زؤر سوثاس, ئةو مةشاكيالنةى كة هةية لةناو ثةيِرةوةكة جَيبةجَى بكرَيت, ئيمكان هةية
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
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ئةو هةمووة ثَيويست ئيرت , 16/3ببَيتة , 13/3فةقةت دةمانةوَى قةِرارةكة , ئَيمة يةك موشكيلةمان هةية
 .كاك كةمال فةرموو, ناكات

 (:كةمال كةركووكى. د)عبداهللبةِرَيز حممد قادر 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

لَيـرة حكومـةتى عَيـراق ئةيـةوَى     , يـان لةياسـايةكى تـر   , ئينجا لةم ياساية, لَيرة ثَيويستة تةوزحيَيك هةبَيت
وةفاتنامةيان بؤ دةركراوة , شةهيد بوونة 12و  11و  16لة  ئةوانةى, زوَلم لة شةهيدةكانى هةَلةةة بكات

جا لَيـرة  , ى مانط شةهيد بوونة16كة ئةم وةفاتنامانة لة , دةبَى ئَيمة ئةمة روون بكةينةوة, مانط 13بة 
 .زؤر سوثاس, ئةوة شتَيكى ترة, لة شوَينَيكى تر, ضارةسةرى دةكةن

 
 :حةوَيزى عبداهللبةِرَيز شَيردَل 

 .ئةجنومةنةرؤكى بةِرَيز س
ئَيمـة ناسـنامةى موجرميةكـة بةتـةواوى     , ئةوة جةرميةيةكى زؤر طةورةية, من لةسةر هةويةى موجرميةكة

ضونكة بةِراستى هةموو بةعسيش , من ثَيم باشة بَلَيني نيزامى صةدام حسَينى لةناوضوو, تةشخيص بكةين
 .زؤر سوثاس ,بةتايبةتى نيزامةكةى صةدام حسَين بوو, لةمة دةستيان نةبووة

 :امنيبةِرَيز عادل حممد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

بِرطـــةى يـــةك ئــــةوة رؤذى   , ئـــةوة ثةيوةنـــدى بـــةمافى شـــةهيدةكان هةيـــة      8ســـةبارةت بـــة بِرطـــةى    
بةاَلم ئةوةى تر كة سةبارةت بة تارخيى وةفاتةكةية كارةساتى هةَلةةة خؤى , 16/3نةتةوايةتييةكةية كة 

ــة  ــووة 4ل ــةعنى , رؤذ ب ــةبَيت    ي ــةهيدت ه ــؤر ش ــة دووج ــةثَيى قانونةك ــؤ ب ــاكرَى ت ــة  , ن ــةهيدى كيمياويي ش
ــاترة  ــافى زي ــو شــةهيدى هاوواَلتييــة  , ئيمتيــازات و م ــر شــةهيدَيكة وةك ــةوةى ت ــاى  , ئ ــرة جَيط ــةبَى لَي ــان ئ ي

يــان دةبــَى وةزارةتــى شــةهيدان تةعــديَلَيك بكاتــةوة ســةبارةت بــةو كةســانةى كــة لــة كارةســاتى   , بكةينــةوة
بِرطةي يةكةم راستة بِرطةيةكى , ئةم بِرطةية تايبةتة بةمافى كةس و كارى شةهيدةكان, تياضوونة هةَلةةة

يان لةقانونةكة تةعديل بكرَيتةوة , يان لَيرة, مواَلحةزةكةى من ئةوةية, بَيت 16/3نةتةوايةتيية كة دةبَى 
 .زؤر سوثاس, بِرطةى دووةم

 :بَوزَو هةركى صباحبةِرَيز سةردار 
 .ئةجنومةنسةرؤكى بةِرَيز 

لـةقانون  , 16/3/1922ئَيستا ئَيمة هاتووينـة دةَلـَيني لـة    , 13/3خؤى نيزامى ثَيشوو قةِرارَيكى دابوو كة 
ــت    ــة دةَلَي ــدةئَيك هةي ــان   , (الالحووق يؤووحب الؤووابق  )مةب ــة ومت ــرة كةئَيم ــدا   16/3لَي ــؤى لةخؤي  13/3خ

, ثـَيم وايـة كيفايةتـة   , كـردووة  13/3ان بـة  ئَيمـة كـة هاتووينـة لةئةسـبابى موجةبةكـة ئاماذةمـ      , الدةدرَيت
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ضـونكة نيزامـى بائـد عبدالسـالم     , (ناوام صودام حؤوني البائود    )منيش لةطةَل كاك شَيردَل هـاوِرام كـة بَلـَين    
 .زؤر سوثاس, دةبَى تةعريفَيكى هةبَيت, عبدالكريم قامسة, عارفة

 :انوربةِرَيز اخر مجال 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

شـةِرى ئَيـران و    13/3لـة  , هاوِرام لةطةَل قسةكانى كوَيسـتان خـان  , كردنةوةى ئةو مةوزوعةئَيمة بؤ راست 
لـة سـريوان ثَييـان دةطـوت      13/3خـةَلك زؤر كـوذرا لـة    , عَيراق دةستى ثَيكرد بؤ سةر ناوضةكانى هةَلةةـة 

ضـونكة  , كـةس بـوون   500, 400هـةتا  , ش خـةَلكَيكى ئَيجطـار زؤر كـوذران    15و  14لـة  , دجويلة ئـةوكات 
 16/3ئةطةر بَيتو ئَيمة ئَيستا ئةوانـةى دواى  , قةصفَيكى ئَيجطار زؤرى لةسةر بوو ئةو مةنتيقانة هةمووى

كـة ئـةَلَيت   , بةكيميابارانيان حيساب بكـةين ئيمتيـازاتى وةكـو برادةرَيـك فـةرمووى     , خبةينة بةر كيمياباران
خــؤ مةنتيقةكــة , ســةروماَليان هةمووضـوو ئــةدى ئـةوانى تــريش  , ئيمتيـازاتى شــةهيدى كيميابـاران زيــاترن  

 .زؤر سوثاس, ماناى واية ئةوانيش دةبَيت حيسابَيكيان بؤ بكرَيت, هةمووى سةروماَليان ضوو
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

, قةصف كراوة, مانط لَيدراوة 13ئةوةى , ئةمة بؤ ئةوة نيية كة بَلَيني ئةوة شةهيد نيية, من شةرحم كرد
, ى مانط دواتر بة ضةكى كيمياويى شةهيد بووينـة  13مةبةستمان , ستمان ئةوانة نييةمةبة, شةهيد بووة

هـةر  , ئيلغـا بكـرىَ   13/3ئةو , دةمانةوَى ئةوة نةمَينَى, 13/3حكومةت وةفات نامةى وانةى دةرهَيناوة بة 
 .كاك حممد فةرموو, ئةوةندةية

 :امحدبةِرَيز حممد فرج 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 15و  14ئةوةى كة لة , بةاَلم ئَيستا طرفتَيكى طةورة لة هةَلةةة دروست كردووة, بةشةى تةواوة ئةوة ئةو

يـةعنى ذمارةيـةكى زؤر خـةَلك    , ذمارةيـةكى زؤرن , بة قةصـفى ناثـاَلم  ماَلـةكانيان وَيـران بـووة و كـوذراون      
 600يـةعنى نزيكـةى   , ؤرةذمارةيـةكى ز , ذمارةكةش كـةم نييـة  , لة زةَلم تياضوون, دةرضوو بةرةو سلَيمانى

ئـةو  , ئةمانة كة ئَيستا دةيانةوَى وةفاتنامة دةربهَينن ئـةَلَين دةبـَى موحـامى بطريـت    , كةس دةبَيت 100بؤ 
ضـؤن بةيـةك   , ئايا ئةطةر حاديسةيةكى ئةوها طةورة بةيةك رؤذ حيساب دةكرَى, 16بكةيت بة  14رؤذةى 

ئـةم  , تا ضـووة دواوة  16, 15, 14لة , ة وَيران بكاتحكومةت نيةتى هةبووة ئةو شار, رؤذ حيساب دةكرَيت
ضـؤن دةتـوانني حيسـابى بكـةيت بةيـةك      , نابَيت بةيةك رؤذ حيساب بكرَيت, رؤذانة هةمووى بةردةوام بوو

خةَلكَيكى زؤر , لةبةرئةوة ئَيستا طرفتةكة ئةوةية, يةكةم جار لةدوورةوة بة ئةسليحةى قوِرس لَييداوة, رؤذ
راطةياندنـةكان  , لـةدةرةوة هـةموو عالـةم   , ئةمـة بـؤ دةرةوة نييـة   , سابَيكيان بؤ ناكرَىهيض حي 15و  14لة 

, هةموو ناوةندةكانى نَيودةوَلةتى ئةمةيان زانيوة, ى مانط ضةكى كيمياوى بةكارهاتووة16ن كة درايانطةيان
 13كـة بـة    ,ئةمة بـؤ راسـت كردنـةوةى هةَلةيةكـة كـة بريؤقِراتيـةت دروسـتى كـردووة        , ئةمة بؤ ناوةخؤية

و  14جياوازى ئَيمة و ليذنـةى ياسـايش هـةر لةسـةر ئـةو      , لةبةر ئةوة من داوا دةكةم, مانط لةقةَلةم دراوة



 64 

 16و  15و  14فـةرقى  , ئَيمـةش دةَلـَيني ئـةوة يـةك حاديسـةية     , ئةوان دةَلَين ئةوة مشوىل ناكـات , يية 15
 .زؤر سوثاس, نيية

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
هو يوم تعورض حلبحموة    16/3/1922ان يوم )خيالفةكة لةسةر ئةوةية , ةشةى هةَلناطرَيتئةوة زؤر موناق

ضـونكة ئـةو   , ئـةو بةعسـيية بطؤِردرَيـت بـؤ ديكتـاتؤرى     , (للقصف الك م اوي مون قبول الناوام البعثوي البائود     
ةعس بــةاَلم نيزامــى بــ, راســتة الى ئَيمــة وايــة, وشــةية مةعروفــة لةدةســتوور و ئــةدةبياتى خؤمــان هــاتووة

بؤ ئةوةى , بةاَلم ئَيمة ئَيستا جوزئَيكني لة عَيراق, نيزامى عَيراقى بووة, نيزامَيكى ديكتاتؤرى بووة, نةبووة
و موا   16/3ان تواريخ وفواة شوهداء قصوف الك م واوي علوى حلبحموة يووم         )دووةم , لةو ئيشكالة رزطارمان بَيـت 

كةواتــة بــا لةيةكــةم , (الفووا حق قووةه خكمووا حوواول الناووام البائوود تثب توو 13/3/1922ولوو س يوووم ... بعووده
يةكةم هـةمووى دةخوَينمـةوة   , (من قبل الناام الديكتاتورى البائد)ئةطةر ثَيتان باش بَيت , رزطارمان ببَيت

 (هووو يوووم تعوورض حلبحمووة للقصووف الك م وواوي موون قبوول الناووام الووديكتاتورى البائوود  16/3/8002ان يوووم )
دةستى بةرز بكاتةوة  , كَى لةطةَلدا نيية, بةرز بكاتةوة  فةرموون كَى لةطةَليةتى دةستى, دةخيةمة دةنطةوة

ان توواريخ وفوواة شووهداء القصووف )دووةم , بــة ئةكســةريةت قبــوَل كــرا, دلَيــر لةطةَلــدا نييــة. كــاك د, فــةرموون
ولوو س يوووم  , ومووا بعوودة كوول حؤووب مؤتمؤوو  وفاتووه      16/3/1922الك م وواوي علووى حلبحمووة وهووو يوووم     

ئةطـةر  , صـيغةكةى لـة ناحيـةى قانونييةكـةى هـني بكـةن      , (اام البائود تثب توه  كما حاول الن 13/3/1922
كـاك حممـد   , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرز بكاتـةوة  فـةرموون  , دةخيةمة دةنطةوة, كةسَيك هينى لةسةر نيية

 16/3لــة , مــان ئيلغــا كــرد 13/3, 13/3هــةمووى حكومــةتى عَيــراق كردوويــةتى بــة  16, 15, 14, 13
كـة   15, 14, 13ئـةوة  , مـانط موستةمسـةكى خـؤى هةيـة     11مةعروفة بـة كيميـاوي لـة    , حيساب دةكرَى

, بةاَلم شةهيدى شـةِرة , ى مانط 15يان , 14يان , 13حكومةت بة درؤ كردوويةتى رةنطة شةهيد هةية لة 
فــةرموو كــاك , لةبــةر ئــةوة حكومــةت ويســتوويةتى ئـةوة ضةواشــة بكــات , بـةاَلم بــا ئــةويش حيســاب بكـرىَ  

 .انشَيرو
 :حيدرى ناصحبةِرَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ش بكةينـة   15و  14بةِراسـتى ئَيمـة دةبَيـت رؤذى    , ئةطةر بة وجهى نةزةرى كاك حممد فةرج ئَيمة بِرؤين

, هةيـة  14ئةطةر لـةرؤذةكانى كوردسـتان بطـةِرَيني هـةزاران رؤذى     , ئةوةش مومكني نيية, رؤذى كيمياباران
ئةمـة  , بؤيـة ئـةو مةوزوعـة حةسـم كـراوة     , هةزاران هجوماتى عةسكةرميان هةية, هةية 15 هةزاران رؤذى

مانـاى وايـة تةئيـدى وةجهـى نـةزةرى      , بكةين 16تَيكةَلى بة  15و  14ئةطةر ئَيمة , لةاليةكى تر, لةاليةك
ثَيم وايـة  بؤية من , ش ئةو حاديسانة روويداوة 15و  14روويداوة و  13كيمياباران لة , حكومةت دةكةين

دةبَى لة ثؤلني كردنى شةهيدةكان تةعديالت , ئةطةر هاتوو ويسرتا تةعديل بكرَيت, ئةوة لةجَيطاى خؤيةتى
 .زؤر سوثاس, نةك لَيرة, بكرَيت
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 :زةنطةنة عبداهللبةِرَيز ثةخشان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

لةبــةر ئــةوة هيــوادارام , ناقةشــةبةِراســتى ئَيمــة لــةوةى كــة مةتِروحــة و لةبةردةســتمانة دةرضــووين لــة مو 
 .زؤر سوثاس, سةرؤكايةتى حةدَيك بؤ ئةمة دابنَيت

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
خـيالف لـة نَيـوان ليذنـةى مـافى مـرؤظ و       , فةقةرةى دووةم ئيزافةيةك هاتة ثَيشـةوة , نةخَير دةرنةضووينة

 .زؤر سوثاس, بؤية ئةوة ئيهمال كرا, ياسايى هةية
 :زةنطةنة داهللعببةِرَيز ثةخشان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

قـةِرارَيكى سياسـى بـؤ ئـةوةى ئـةو قةصـفى       , ى مانط دةكةين 16باس لة رؤذى , جةنابتان روونتان كردةوة
ي مانط، زةحاياكاني، ئَيستا ئَيمة باس لةوةية، لةبـةر ئـةوةي   13كيمياويية تَيكةَلى عَيراق وئَيران كراوةتة 

ربي عَيراق وئَيران، ئةوة مـةوزوعَيكي كةيـة، ئـةكرَيت لةدانيشـتنَيكي كـة، لـة       كة دةضينة سةر زةحاياي حة
 .مةوزوعَيكي كة، لةقانونَيكي كة باسي لَيبكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة بؤ دواجار دةيَلَيمةوة تكاية، ئـةوة نـاو ثةرلةمانـة، لةصـةحافة نيـة خـةَلك بةكـةيفي خـؤي قسـةبكات،          

ي 16بؤ ئةوةية ئةو قـةرارةي حكومـةت داويـةتي وةفاتنامـةي دةرهَينـاوة بـؤ شـةهيداني رؤذي         ئةمة تةنها
ي مانطـة، دةبَيـت بنوسـني    16ي مـانط، ئـةو وةفاتنامةيـة ئيلغـا بكـةين، حةقيقةتةكـة       13مانط نوسيوَييت 

ــة       16 ــةئينن، ئَيم ــانونيش مومت ــةي ق ــةئينم وين ــؤم مومت ــن خ ــة، م ــر ني ــي ت ــة هيض ــةر ئةوةي ــانط، ه ي م
خــؤم ئــةو قــةرارةم دةرهَينــاوة بــاط   8001بةســتمان لَيــرة ضــية، لةبــةر ئــةوةي عــةرزم كــرد لــة ســاَلي   مة

راوندةكــةيش دةزامن ضــية، سةبةبةكةيشــي دةزامن ضــية، بؤيــة دَلنيــام لــةوةي كــة مةبةســتةكة ضــية، ئــةو    
ئريةكان، مانط دةضوة، دا 13ي مانط هةمووي كردبوو بة 16وةفاتنامانةي حكومةت ناوي ئةو شةهيدانةي 

 .ي مانطيش جياوازة، كاك كريم فةرموو14ئةوةي 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة      ــرد ك ــان ك ــرد، جَيطرم ــبيتمان ك ــةك تةس ــةي ي ــة بِرط ــةو   16ل ــي هةَلةة ــاران كردن ــانط رؤذي كيمياب ي م
السـابق ئـةوة ئيلغـا بـووة، ئـةوةي      يةكة ئيلغا بووة، الالحق ينسخ 13/3دةوروبةرَييت، ئةوة مةعناي ئةوةية 

شـةهيد بوونـة زةحايـاي ئـةوة بوونـة،       15و  14دووهةم بؤ ئـةوةي مـةخرةجَيك بدوزينـةوة ئةوانـةي لـة      
 .ئةوانة هةموو بطرَيتةوة 16و  15و  14يةوة بَلَين، 14يكون يوم : دةَلَيني

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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و ثاش سَي جار شةرحيش ئَيمة دةطِرَينيتةوة سـةر سـفر،   فةرموو دانيشة كاك كريم، تؤ ئيمزايشت كردووة 
رؤذي : ، ئَيمـة باسـي ئـةوة ناكـةين دةَلـَيني     15و  14و ثاش سَي جار شةرحيش دةمانطرَينيتةوة سةر باسي 

، بة قةسفي كيمياوي هةزاران كةس شةهيد بوون كة ضوونة الي دةوائريي حكومةت، حكومـةت وتـي   16/3
دووة، بؤ ئةوةي بنب بة بةشَيك لة شةِري عَيراق و ئَيران يان الفاو بردوويـاني  وةفاتيان كر 13/3ئةوانة لة 

يان خؤيان كوذراون، بةغةَلةت كوذراون، مةبةستةكة لةوةداية ئَيمة دةمانـةوَي ئـةو سـَي قـةرارة كـة ئةوانـة       
ؤي مانطــة مةبةســتَيكي خــ 80ي مانطــة يــان 11ي مــانطن، يـان  15ي مــانطن، 14حاَلـةتَيكن ديــارن، ئــةوةي  

ي مـانط، ئـةوة   13ي مانطة هةر هةمووي حكومةت وةفاتنامةي داوةتَي نووسـيوييت  16هةية، بةآلم ئةوةي 
ي مانط نووسراوة ودةمةوَيت 85ي مانطة ئيلغا بكرَيت، خؤ خةَلك نايةتةوة جارَيكي تر 13بؤ ئةوةية ئةو 

انطـا حكومـةت وةفاتنامـةي    ي م16ي مـانط، ئةوانـة ناطرَيتـةوة، ئـةو كةسـانة دةطرَيتـةوة لـة        16بيكةم بة 
ي مانط و تةواو، فةرموو كـاك  16ية ئيلغا دةبَيت ودةبَيتة 13ي مانط، ئةوةي وةفاتنامةي 13داونةتي، بة 

 .شَيردَل
 
 

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان كردوويةتي يـان عَيـراق،   ي مانط هةر كةسَيك لةوَي شةهيد بووبي ئةوة طوماني لةسةرة، ئَير16لةثَيش 
وة كة قةسف كراوة عَيراق كردييت، ئةوةكةي دي 16ئَيمة دةمانةوَي عَيراق لَيرة ئيتيهام بكةين، مةعناي لة

ئَيران هجومي كرد، ناتوانني هةمووي لةسةر عَيراق حيساب بكةين، عَيـراق لةبـةر ئـةوة كـردي، ناَلَيـت مـن       
 .قةسفم كرد وكوشتيتم

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
شـةهيد بـووة، ضـوار     5000ي مـانط قةسـفي كيميـاوي بـووة بـؤ هةَلةةـة و       16ئَيمة مةبةستمان ئةوةيـة  

بـووة، ثَيـنج بــووة، حـةوت بـووة، ئةوانــة كـة ضـوون دةيانــةوَي قةسـام شـةرعي دةربَيــنن دةيانـةوَي ئــةنواع          
 .ي مانط، كاك بارزان فةرموو13وئةشكاَل ئيشبكةن، حكومةت هةمووياني نووسيوة 

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراللة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــووة،        13/3 ــك بـ ــد بِريارَيـ ــةوة، بةتةئكيـ ــي عَيراقـ ــةن رذَيمـ ــة لةاليـ ــارني هةَلةةـ ــة رؤذي كيميابـ كراوةتـ
هةَلوةشــانةوةي ئــةو بِريــارة ئــةركي ثةرلــةماني كوردســتان نيــة بةتــةنها بةراســيت، تــا ئَيســتاش لةعَيراقــدا   

دةكرَيــت، ئــةبَيت ئَيمــة بَيــر لــةوة بكةينــةوة، ئةمانــة ئةطــةر دادطايــةكي عَيراقــي            13/3تــةعامل بــة   
وة ئـةوة ئيلتيزامـاتَيكي كـةمرت    16/3كة لةكاتي مةحكمة بةبؤنةي كارةسـاتي   16/3بةجينَوسايدي ناساند 
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ة دةكةوَيتة سةر حكومةت، حكومةت دةتوانَيت خؤي بدزَيتةوة لةو ئيلتيزامةي كة سةدان كةس لةوانـةي كـ  
 .شةهيد بوون، زؤر سوثاس 15و  14و  13لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
موالحةزةكــةت بةجَينيــة عــةفوم بكــة، ضــونكة ثةرلــةماني كوردســتان دةســةآلتي هةيــة هــةموو قــةوانني و  
قــةراراتي حكومــةتي رذَيــم و دةيــان قــةرارات وقــةوانيين ئيلغــا كــرد لَيــرة كــة دذي مــايف مــروظ ودذي طــةلي  

ةقي خؤمانة ئةوة زؤر تةبيعية، دةخيةمة دةنطةوة بةو سيغةية، بيخؤينـةوة كـاك شـَيروان بـؤ     كوردبوون، ح
 .ئةوةي بيخةمة دةنطةوة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وما بعده كل حؤب مؤتمؤو  وفاتوه   16/3/1922ان تأريخ وفاة شهداء القصف الك م اوي على حلبحمة هو 
 .13/3/1922ول س 

 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
والقصووف  16/3/1922كمووا حوواول الناووام البائوود تثب تووه يف شووهادات وفوواة يوووم   : بــا ئــةوة ئيزافــة بكرَيــت 

، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو سيغةيةداية با دةست بَلند بكات تكاية  كَي لةطةَلدا نية  باشـة  الك م اوي
 .ة خبؤَينةوةكاكة بةزؤرينةي دةنط، سَيهةم تكاي

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .16/3/1922تؤرى احكام هذا القرار على مج م املعامالت الؤابقة على تأريخ نفامه وأعتبارًا من : ثالثا
ــةكانى ثــَيش بــة   :ســَييةم  جَيبــةجَى ئــةم بِريــارة كاربوونىرحوكمــةكانى ئــةم بِريــارة لةســةر هــةموو مامةَل

 .دةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك حممد فرج
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي مانط مةسةلةيةكي طرنطة، يـةعين ئـةو   15و  14من داوا دةكةم، يةعين جَيكردنةوةي ئةو قوربانيانةي 

ي مــانط و دواي دوو ســاَل 16كةوتــةوة لَيــداني هةَلةةــة بــة يــةك رؤذ نــةكراوة ئَيســتا كــابرا كيميــاوي بةر 
مردووة هةر بةشةهيدي كيمياباران حيساب كراوة، هةية رؤذي ثَيشوو بةضةكي طـةورة لَيـدراوة، بـة ضـةكي     
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قورس، يةعين جةرائيمي حةربيش وةكو جةرائيمي ئيبادةي جةماعي واية، ئيدانةكردني علي حسن جميـد  
 .حةربةبة سَي جينايةتي طةورةية يةكَيكيان جةرائيمي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكةمةوة، بؤ ئاخر جار، ضونكة ديارة روون نية لـة الي زَورتـان نـةك     كاك حممد من بؤ ئاخر جار شةرحي

بةس الي كاك حممد، ئةم قةرارة جارَيكي تر ئةيَلَيمةوة بؤ ئةوةية ئةو قـةرارةي رذَيمـي بةعسـي لةناوضـوو     
ي مانط شةهيد 14و  13ي مانط، شةهيد هةية 13طي كردوةتة ي مان16ثؤضةَل بكةينةوة كة شةهيداني 

بووة نةك بةضةكي كيميـاوي، ئةوانـة حـةقي ئـةوةيان نيـة بَلـَين ئَيمـة بةضـةكي كيميـاوي شـةهيدن، بـةَلَي            
شةهيدن، ضونكة موستةمسةكاتيان هةية الي ئةو حيزبة، الي ئةو حيزبة، شةهيد دانـراون، ئـةنواع شـتيان    

ي مـانط نووسـراون   16مان دةمانةوَي ئةو قةرارة سياسية ئيلغا بكةين كـة شـةهيداني   بؤ كراوة، ئَيمة مةست
حةقي بوو ئةو وةختـة، بـةآلم ئـةوة     15و  14ي مانط نووسراون بة 16ي مانط، ئةطةر شةهيداني 13بة 
ي بة موستةمسةكي خؤي لةذَير قةسفي عَيراق يان ئَيران شةهيدن يـان لةشـةِري ثَيشـمةرطة دذي    15و 14

حكومةت  16/3اق شةهيدن، حيزبةكة خؤي موعامالتي بؤ كردووة، ئةوة بؤ ئةوةية شةهيداني رؤذي عَير
نووسيوة، ئةوة ئيلغـا بكـةين، ئـةوةي سـَيهةم كـة خؤَينديـةوة، حـوكمي         13/3هةر هةمووي بة وةفاتنامةي 

ي مانطـةوة  16ئةو قةرارة لةسةر هةموو موعامالتَيكي ثَيشـويش دةسـةثَينرَيت وجَيبـةجَي دةكرَيـت كـة لـة      
رووي داوة، كي لةطةَلَييت  دةسيت بَلندكات، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنط قةبؤل كرا، فةرموو كاك شَيروان 

 .بؤ مادةي ضوراةم
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .على جملس الوزراء واجلهات مات العالقة تنف ذ أحكام هذا القرار  :رابعًا

 :مصطفى ابوبكر َيز عبدالكريمبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبَى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم بِريارة جَيبةجَى بكةن :ضوارةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـرا، فـةرموو بـؤ    دةخيةمة دةنطةوة، كي لةطةَلَييت  دةسيت بَلندكات، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنـط قـةبول   
 .ثَينجةم

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القرار :خامؤًا
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ناكؤك بَيت لةطةَل ئةم بِريارةكار بة هيض دةقَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَيت كة  :ثَينجةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطةوة، كي لةطةَلَييت  دةسيت بَلندكات، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنـط قـةبول كـرا، فـةرموو بـؤ      
 .شةشةم

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اصداره وينشر يف اجلريدة الر  ة وقائم كوردستانينفذ هذا القرار أعتبارًا من تأريخ  :سادسًا
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دا (وةقايعى كوردسـتان )ئةم بِريارة لة ِرؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجَى دةكرَى و لة ِرؤذنامةى فةرمى  :شةشةم

 .باَلودةكرَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةوة، كي لةطةَلَييت  دةسيت بَلندكات، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنـط قـةبول كـرا، فـةرموو بـؤ      دةخيةمة دةن
 .ئةسبابي موجبة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 االسباب املوجبة
 13/3/1922م ةدوث بعض االشكاالت القانون ة اثناء تطب ق القانون ولكون الناام البائد كان قد اعترب يو

تشوويهًا للتوأريخ    ،حلبحموة خالفوًا للحق قوة والواقوم    لوفاة الؤكان املدن ني نت حموة القصوف الك م واوي يف    تأرخيًا 
وتغاض ًا عن اجلرمية املرتكبة من قبله ورجل تصح ح مل  وتصح ح املعلوموات املقدموة مون قبول املوواطنني      

 .القرار حول التأريخ اةق قي للحمرمية املرتكبة فقد شرع هذا
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤية ثَيويستييةكان

ســةبارةت بــة ِروودانــى هةنــدَى كَيشــةى ياســايى لــةكاتى ثيــادةكردنى ياســاكةو ســةبارةت بــةوةى كــة ِرذَيمــى 
ــوو ِرؤذى  ــتى روود   13/3لةناوض ــة ثَيضــةوانةى راس ــانى هةَلةةــة ب ــة رؤذى بؤردوم ــؤ ى دانــاوة ب اوةكــةوة ب

شــَيواندنى مَيــذوو و ضاوثؤشــني لــةو تاوانــةى كــة لةاليةنيــةوة ئةجنامــدراوةو بــؤ راســتكردنةوةى ئــةو           
بـارةى مَيـذووى راسـتةقينةى ئـةو تاوانـةى ئةجنامـدراوة ئـةم         لـة اليـةن هاوواَلتيانـةوة لـة     زانيارييانةى كـة 

 .نرابِريارة دةرضوَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .و كاك حممد فرجزؤر سوثاس، فةرمو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل ليذنـةي قـانوني زؤر نـاكؤك نـةبووين لـةالي كةمـةوة ئةزعـةف ئـةلئيمان لـة ئةسـباب املوجبـة            

ي بكةينــةوة، بــةِرَيز ســةرؤكي ئةجنومــةن ئــةم 15و  14جَيطــةي بكةينــةوة، لــةم ئةســباب املوجيبــة باســي  
 .زؤرة، زؤر سوثاس ذمارةية زؤر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيـنج جـار دام، ئةسـبابي موجيبةكـةيش دةبَيـت       ،ئةوة بِريارَيكة دةري دةكةين بؤ ئةو شروحاتةي كة ضوار

ئةطةر بؤضوونَيكي واي هةية مةشـروعَيكي   15و 14ةوة نية، 15و  14شةرحي ئةو بِريارة بَيت رةبيت بة 
ةدةف ئةوةيـة ئـةو قـةرارةي حكومـةتي لةناوضـوو ثؤضـةَل بكةينـةوة، ئةطـةر         تري بـؤ بَينـة، ئَيمـة لَيـرة هـ     

ي مــانط موستةمســةكي دةرهَينــاوة دةضــَيت ضــاكي دةكاتــةوة بــةرَيطاي مــةحامي ئــةوة  14خــةَلكَيك هةيــة 
دةبَيت ئيعتيادية، ئَيمة هةدةفةكةمان ئةوةية قةرارَيك دةرضوو، قةرارةكة مةحاكم ناتوانَيـت ئيلغـاي بكـات    

ي مـانط لةوةفاتنامـةيا زؤر ئـةتوانَيت ئَيسـتا وةفاتنامـةي باثريمـان       14لغاي نةكةين، ئية ثةرلةمان ئةطةر ب
ت مةحامييةك دةطريت وشكات دةكةي و دوو شاهيد دةتوانني بضني بطؤِرين، بَلَيني بابة ئةوة غةَلةتة دةضَي

خـان نوقتـةي نيزامـي هةيـة      دةهَينيت ئةو وةفاتنامةية ئـةو رؤذة نيـة ئـةو رؤذةيـة تةبيعيـة ئـةوة، نازنـاز       
 .فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن بابةتةكة زؤر زؤر وازحية تةعةجوب دةكةم لةكاك حممد فةرةج بؤ بةزؤري دةيةوَي مَيذوو تـةحريف  
ي كـاك حممـد فـرج    بـةثَيي هـةموو ثَيوةرةكـاني سـتانداردي جيهـاني، بـةلَ       16/3بكات، حاديسـةي هةَلةةـة   

خـةَلك كـوذراوة بـة ضـةكي      1929سـاَلي   15/3و 14مَيذوو ناطةِرَيتةوة بة دواوة، ئَيمة دةتوانني بَلَيني لـة 
ي مـانط رووي داوة،  16كيمياوي، هني ساَلي دواتر، بـةآلم ناطةِرَينـةوة ثَيشـةوة، ئَيمـة ضـَون حاديسـةكة لـة        

ي مانط بةراسـتيش حـةق نيـة    16حةمتةن بة كارةساتي  دةَلَيني ئةوانةي كة دوو رؤذ ثَيش ئةوة مردوونة،
سةرؤكايةتيش ئةو مةجالة بدات، يةعين كةسانَيك يان هـةر كامنمـان بضـينة سـةر مةنةسـة ئـيرت يـاري بـة         

 .مَيذوو بكةين و رووداوةكاني مَيذوو وتأريخ تةحريف بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةشـَيكي قسـةكانت بةجَييـة، بـةآلم بةشـةكةي تـر كـاك حممـد فـرج لَيرةيـة           نانا نازناز خان، يةكةم يـةعين  
وَيي لَيبطرين، بـةآلم مـن   طوسةرؤكي ليذنةي مايف مرَوظة وة تةعبري لة ذمارةيةك دةكات، لةبةر ئةوة دةبَيت 

ي مانط و نووسـرابَيت لـة بـةيان    16رةنطة خةَلكانَيك شةهيد بوونة لة 15و  14بؤ دوا روون كردنةوة كة 
ي مانط، ئةوة بةقةراري حكومةت نية خؤي هةَلةيةكي كردووة بة ئاسـاني ضـاك دةبَيتـةوة،    14ةفاتةكةي و
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ي مانط نووسراوة ئةوة قةراري حكومةتة، مةحكةمة ناتوانَيـت  13ي مانط شةهيد بووة و16بةآلم يةكَيك 
ي مـانط  15و  14ي مانطةكـة ئيلغـا دةكـةين، بـةآلم     13ضاكي بكاتةوة سـةد حمـاميش بطرَيـت، بؤيـة ئَيمـة      

ي مــانط، حماميــةك دةطرَيــت دةَلَيــت كاكــة ئــةوة درَويــة مــن 15و 14هةيــة نووســرابَيت لــة وةفاتنامةكــةي 
لةقةسفي كيمياوي شةهيد بوومة، دةِروات دو شاهيديش دةهَينَيت تةواو دةبَيت مةحكةمـة ناتوانَيـت بَلَيـت    

ــوو      ــةتي ثَيش ــةي حكوم ــةوةي قةرارةك ــةر ئ ــا لةب ــة  13ن ــة، بؤي ــة    ي مانط ــة ب ــان، بِريارةك ــة الم ــةوة روون ئ
ديباجةكةوة دةخةمة دةنطةوة، كـي لةطـةَلَييت  دةسـيت بَلنـدكات، فـةرموو كـَي لةطةَلـدا نيـة  بـةكؤي دةنـط           

 .قةبول كرا، فةرموو كاك عبدالرمحن
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر مادةيةك بكةين ئةبَيت دووبارة بطةِرَينةوة لةسةر ئـةو   بةثَيي ثةيِرةوي ناوخَو، ئَيمة ئةطةر تصويت

 .مادة موناقةشة بكةين  ئةوة دةنطي لةسةر كرا بؤ دووبارة موناقةشة دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــبابة          ــة لةئةس ــةآلم ديباجةك ــوو، ب ــةرة ب ــةرة فةق ــؤ فةق ــط دان ب ــة، دةن ــرد ديباج ــةي ك ــي ديباج ــةوة باس ئ
ةكة كاك حممد فرج وتي لَيرة جَيي بكةينةوة، بؤية نيقاش كراوة دةنطمان لةسةر ديباجةكة نـةداوة،  موجةب

تةواو كاكة بةكؤي دةنط بِريارةكة درا، سوثاسي هةموو اليةك دةكةين، بؤ خـاَلي دووهـةم لةبةرنامـةي كـار،     
ياسـاي مـاف   )ي 8001ي سـاَلي  (9)كفتوطؤكردن لةسـةر هـةمواركردني دةركردنـي دووهـةمي ياسـاي ذمـارة       

 .فةرموو كاك شَيروان( وئيمتيازاتي كةس وكاري شةهيدان وئةنفالكراوان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو ثِرؤذةية، ئَيمة لةطـةَل ليذنـةي مـايف مـرَوظ دانيشـتني، بؤيـة هـيض خيالفَيكمـان نيـة لةسـةر           

 .مادةي يةكةم دةخوَينمةوةثرؤذةكة ئةطةر ئيجازةم بدةي 
قانون حقوق وامت ازات موى الشهداء وامللنفلني  8001لؤنة ( 9)مشروع قانون التعديل الثانى للقانون رقج

 العراق_رقل ج كوردستان
 :من القانون وتقرأ كاآلتي(  ثان ًا/ اخلامؤة )من املادة ( سادسًا)تعدل الفقرة /املادة االوىل

( 8،3)ة واالخوات واوالد  ضحايا االبادة اجلماع وة مون الشوروط الوواردة يف الفقورتني      يؤتثنى االخو (:سادسًا)
 .اعاله ةني تعويضهج من قبل اةكومة االحتادية

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسـاي  )  8001ي سـاَلي  (9)ئةطةر ئيجازشم ثَيدةي تةوزحيَيكيش بكـةم، ديـارة دواي ئـةوةي ياسـاي ذمـارة      

كـة لةثةرلـةماني كوردسـتان ثةسـةند كـرا ضـووة       ( كةس وكاري شةهيدان وئةنفالكراوةكانماف وئيمتيازاتي 
بواري جَيبةجي كردن و لةكاتي جَيبةجَي كردنا رةنطة هةندَي كةم و كوِري ثةيدا ببَيت و ئةمةيش شتَيكي 
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مةني وةزيران سروشتيةو هةندَيكيان رةنطة بةو نيزامة موعاية كرابَيت كة ئَيمة دةسةآلمتان داوةتة ئةجنو
ثةسةندي بكات، بةآلم هةندَيكيان لةخودي ياساكةدا هةية كةم و كوِريةكة، يةك لةوانة مةوزوعي خوشك و 
براي شةهيداني جينَوسـايدة، ئَيمـة كـة شـةهيدةكامنان ثـؤَلني كـرد هـةر وةكـو ئيشـارةمت ثَييـدا سـَي جـَورة             

ايدمان هـةبوو، شـةهيدي سـةنطةرمان    شةهيدمان هـةبوو، شـةهيدي هاووآلتيمـان هـةبوو، شـةهيدي جينَوسـ      
ساَل بةنيسبةت كوِر ئةطـةر   84هةبوو، بةنيسبةت كوِرو كضي شةهيدان ئةطةر هاتوو تةمةنةكةيان طةيشتة 

هاتوو بةردةوام نةبوو لةسةر خوَيندن شةهيدانةكة لَيي دةبِرَيت، بةنيسـبةت كضـيش ئةطـةر هـاتوو تـةعني      
سَي جَورة شةهيد بةم شَيوة تةعامل لةطةَلي كراوة، بةآلم ئةطةر  كرا شةهيدانةكةي لَيي دةبِرَيت، ئةمة هةر

بَييتــة ســةر فةقــةرة شةشــي مــادةي ســَي لةياســاكةدا دةَلَيــت كوروكضــي شــةهيد ئيستســنا دةكــرَين لــةو دوو   
ةكة بةنيسبةت كوِر، تةنها شـةهيداني جينَوسـايد   84فةقةرةية واتا لةشةرتي تةعينةكة بةنيسبةت كض و لة

ان لةو دوو شةرتة ئيستسنا دةكرَيت، بؤية ئةو بِرطةية بووة مايةي ئةوةي كـة زؤربـةي زؤري   كورو كضةكاني
موضةي براو خؤشكي قوربانيـاني جينَوسـايد برِبَيـت بةتايبـةتيش لةمةنتةقـةي طـةرميان كةرؤذانـة رةنطـة         

دي بةليذنـةي  ياداشتنامة بةثةرلةمان ثَيشكةش دةكةن وثةيوةندي بة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةن و ثةيوةن
ياســايش دةكــةن، طةيشــتة رادةيــةك كــة خؤثيشــاندانيش ئــةجنام بــدةن بــؤ ئــةو فةقةرةيــة، هــةتا ئــةو رؤذة  
قائيمقامي كفـري تةلـةفَوني بـؤ ئَيمـة كـرد وثةيوةنـدي بـة ئَيمـةوة كـرد وئَيمـة ثَييمـان راطةيانـد كـة ئـةو               

وة، ئَيستا لةطفتوطؤداية لـة ثةرلـةمان،   ثِرؤذةية لةاليةن وةزارةتي شةهيدان وئةنفال كراوةكان ثَيشكةش كرا
ئومَيد دةكةين بِريارَيكي طوجناو دةربضَيت لةثةرلةمان، ئةوة ثوختـةي ئـةو مادةيةيـة كةلةاليـةن وةزارةتـي      
شــةهيدان و ئــةنفالكراوةكان ثَيشــكةش كــراوة بــؤ ئــةوةي هــةرموار بكرَيــت، ئةمــة كورتــةي مةســةلةي ئــةو  

 .ثِرؤذةية بوو، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

زؤر سوثاس، ئةسبابةكةتان بيست كةئـةوة ضـي زةرورةتَيكـة ئـةو ياسـاية كـة دةرضـووة لـة جَيبـةجَيكردنيا          
خةَلكَيكي زؤر سوود وةرناطرَينت لةو قةرارةي كة دامان ناوة بةتايبةتي بؤ كـةس وكـاري قوربانيـاني ضـةكي     

وةي، بؤية ئـةو دوو فةقةرةيـة تةعـديل كـراوة     كيمياوي و ئيبادةي جةماعي و ئةوانة، زؤر شكات هات بؤ ئة
بؤ ئةوةي خوشك وبراو ئةوانة ئستيفادة بكةن ويارمةتي بـدرَين تـا ئـةو رؤذةي حكومـةتي فيـدرال بـةثَيي       
ئةو قـةرارةي كـة دايـان نـاوة جينَوسـايديان حيسـابكردووة تـةعويز بـدرَين، ئةوانـة هـةتا تـةعويز دةدرَيـن             

 .بؤ بكاتةوة، فةرموو كاك ئارام دةبَيت حكومةتي هةرَيم تةعويزيان
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بةش بةحاَلي خؤم ثشتطريي تةواوي ئةو طؤِرانكارية دةكةم و ثَيم شتَيكي زؤر باشـةو لـةجَيي خؤيـةتي،    

مان خسـتة روو كـة   بةآلم لَيرة بةفرسةتي دةزامن كاتي دةرضووني ئةم ياسـاية جـارَيكي تـر ئَيمـة ئـةو خاَلـة      
طفتوطؤيشــي لةســـةر كــرا لـــةناو ثةرلــةمان ئـــةويش بةراســيت قةرةبووكردنـــةوةي شــةهيداني ســـةنطةري      
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ثَيشمةرطة، بؤية من بةدةرفةتي دةزامن ئةمِرؤ لةم دانيشتنةدا لةرَيطاي ئةم مينبةرة تةمةنام دةكرد بـةِرَيز  
ن وئـةنفالكراوةكان و حكومـةتي هـةرَيم    وةزيري شةهيدانيش ئامادة بَيت، بةراسيت دةبوو وةزيـري شـةهيدا  

كوردستان بانط بكةين بةهـةماهنطي لةطـةَل ثةرلـةمان بةرنامةيـةك ئامـادة بكـةن بـؤ قـةرةبوو كردنـةوةي          
شةهيداي ثَيشمةرطةي شةهيدي سةنطةر كة بةراسيت مةغدوريةكي زؤر دةبَينرَيت بةنيسبةت ئةوانةوة، من 

ةرلـةمان ئـةو تَيبينيـة بـة نـةزةر وةربطرَيـت وة كـاري لةسـةر         تةنها حزم كرد ئةوة عـةرز بكـةم هيـوادارم ث   
 .بكربَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةتوانيت لةطةَل وةزارةتي شةهيدان وئةنفالكراوةكان فكرةكةت بة ئةوان بدةيت بـؤ ئـةوةي بـزانن لـةرووي     

ي بَيكةينـة ثرؤذةيةكـةوة بـؤ    عةمةليةوة ضـيان بـؤ كـراوة وة ئةطـةر بؤضـوونةكةي تـؤ بـاش بَيـت بـؤ ئـةوة          
 .ئةوانة، كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مــن تــةنها تــةوزحيم هةيــةو ثشــطريي ثرؤذةكــة دةكــةم، زؤريــش هــةوَلمان دا و نوَينــةري كــةس وكــاري           
كةســو كارةكــةي زؤر  شــةهيدانيش هاتــة الي جــةنابتان، هــةر بــؤ ئةنــداماني بــةِرَيز شــةهيداني جينَوســايد  

 جياوازترة لةشةهيدي سـةنطةرو شـةهيدي سـَيدارةو ئةوانـةي تـر لةبـةر ئـةوةي زؤر خَيـزان هةيـة، يـةعين          
ك، دايك، كوِرو كـض هـةمووي تياضـووة، ذن و ثياوةكـة برايـةكي ماوةتـةوة،       خَيزانةكة بةتةواوي تياضووة باو

ــةم قانو    ــةقفي ئـ ــوونة لةسـ ــة تياضـ ــانةي كـ ــةو كةسـ ــَلي ئـ ــةثَيي ئةسـ ــة   بـ ــةبن، بؤيـ ــةوان مـــةمشول نـ ــة ئـ نـ
كــةس  188لةجَيبــةجَيكردني قانونةكــةدا هــةر بةمنوونةيــةكي بةســيت لةناوضــةي قــةزاي كفــري و كــةالر  

مووضةيان برا، لةبةر ئةوةي بؤ ئةنداماني بةِرَيز روون بَيت حاَلةتةكةي كةس وكاري شةهيداني جينَوسايد 
 30كةسي يـان   85كةسَيكي نةماوة، خَيزاني وا هةية زؤر جياوازترة لةشةهيدي ئاسايي لةبةر ئةوةي هيض 

كةسي تياضووة تةنها يان براو خوشكَيك ماوةتةوة، تةنها ئةو تةوزحيةم هةية ودةست خؤشي دةكةم لة ئـةو  
 .ثرؤذةيةو ثَيويستة دةنطي بؤ بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتور نوري فةرموو

 :ةبانينوري مجيل تاَل. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتطريي لة ليذنةكة ئةكةم بؤ ئـةو بِرطةيـة، بـةآلم خـاَلَيكي دي هةيـة لـةم رؤذانـةدا قـانوني ناسـاندني          
جينَوسايد لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي كَوماري عَيراقةوة ثةسةندكرا، ئةوة فرسةتَيكي ضاكة بؤ ئَيمة لةم 

انةي ئـةو قانونـة دةيانطرَيتـةوة ثَيويسـتة لةاليـةن حكومـةتي ناوةنديـةوة        رؤذةدا كةوا داوا بكةين ئةو كةس
قةرةبوو بكرَينةوة، من دةَلَيم بِرطةيةك دةتوانني لَيرة خبةينة سـةر ئـةم ثِرؤذةيـة كـة حكومـةتي هـةرَيمي       
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كوردســتان بةفــةرمي داوا لــة حكومــةتي ناوةنــدي بكــات بــؤ قةرةبووكردنــةوةي ئــةو كةســانةي بــةثَيي ئــةو  
 .ة تازةية دةيانطرَيتةوة، زؤر سوثاسقانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤ ئةوة شتَيكي باشـة لـة ثـِرؤذةي دستوريشـا نةصـَيكمان هةيـة كـة دةبَيـت حكومـةتي فيـدرال قـةرةبووي            
ئةوانة بكاتةوة، بةآلم لة طفتوطَودا، لة نامة نووسـيندا ثـَيش ئـةوةي دستوريشـمان هـةبَيت حـةقي خؤيـةتي        

 .اك حامت فةرمووداوا بكةين، ك
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو رةئيةي منيش هةمان رةئي كاك عادلـة، بـةآلم ئَيمـة ئـةوةي كـة يـةك دوو كؤبوونـةوةمان كـرد لةطـةَل          
كةسو كاري شةهيدان وبةِرَيةوةبةرايةتي شةهيدو ئةنفالي طةرميان، زؤريش نني ئـةو عائيالنـة لةطـةرميان    

ــةن تةق ــةن      850ريبـ ــايد تةقريبـ ــاتووة شـــةهيدو جينَوسـ ــرة هـ ــةآلم لَيـ ــات، بـ ــان ناكـ ــة مشوليـ ــزانن كـ خَيـ
جيابكرَيتةوة، ئَيمة لةطةَل ئةوةين هةركةسَيك تةزحيةي داوة هةر شةهيدَيكمان هةيـة لـةم وآلتـة هةرضـي     

َوسـايد لةبِرطةكـة   شتَيكي بؤ بكرَيت هةر كةمة، بةآلم جياكردنةوةيةك هةبَيت وةكو بَلـَيني قوربانيـاني جين  
 .كةهاتووة لةبةر ئةوةي هيض كرفتَيك دروست نةبَيت لةرووي قانونيةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك اخر فةرموو

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انَيكي خؤبةخشـة  ئةوةي من دةمةوَي باسـي بكـةم، باسـي شـةهيدي ثَيشـمةرطةية، ئـةبينيت كوِرَيـك لـةخَيز        
خؤي فيدائةكات ئةضَيت دةبَيتة ثَيشمةرطة وشةهيد دةبَيت، ئَيستا باوكي نةماوة، دايكي نةماوة كة شـةملي  
تةقاعد بكات برايةكي ماوة ئةو براية ض ئيعتيـزاز بـةو شـةهيدةي بكـات نـة نـاوي هـةبَيت نـة شـةهيدانةي          

هةبَيت مشولي ناكـات، شـةهيدي ثَيشـمةرطةيش    هةبَيت نة تةعويزَيكي هةبَيت مشولي ناكات يان خوشكَيكي 
 .كةمرت نية لة شةهيدي ئةنفال، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
موالحةزةكانت بةجَيية، بةآلم جَيطاي ئَيرة نيـة، بَويـة موالحةزةيـةكي ئـةوتَو نيـة لةسـةر مادةكـة، مادةكـة         

لةطةَلـدا نيـة  بـةكؤي دةنـط قـةبوَل كـرا بـؤ         دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَييت  بادةست بَلنـدكات تكايـة، كـيَ   
 .مادةي دووةم

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثان ة
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 .على جملس الوزراء واجلهات مات العالقة تنف ذ أحكام هذا القانون
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى دووةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مادةية دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَييت  بادةست بَلندكات تكاية، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنـط قـةبوَل   
 .كرا بؤ مادةي سَيهةم

 :ناصح حيدري بةِرَيز شَيروان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثة
قوانون حقووق وامت وازات موى     8001لؤونة  ( 9)ينفذ هذا القانون اعتبوارًا مون توأريخ نفوام القوانون املورقج       

 (.وقائم كوردستان)الشهداء وامللنفلني وينشر يف اجلريدة الر  ة 
 

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 :َيهةمماددةى س
ياسـاى مـاف و ئيمتيـازاتى كـةس و      8001ى سـاَلى  ( 9)ئةم ياساية لةرؤذى جَيبةجَى كردنـى ياسـاى ذمـارة    

عَيراقـدا كـارى ثـَى دةكـرَى و لةرؤذنامـةى فـةرمى       _كارى شـةهيدو ئـةنفالكراوةكان لـة هـةرَيمى كوردسـتان      
 .دا باَلو دةكرَيتةوة(وةقائيعى كوردستان)

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ــتيفادةي لَيبكرَيـــت لـــة رؤذي     ئةمـــة زؤر جَيـــي خؤيـــةتي بـــؤ ئـــةوةي ئةســـةري رةجعـــي هـــةبَيت وة ئيسـ
دةرضوونييةوة، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَلَييت  بادةست بَلندكات تكايـة، كـَي لةطةَلـدا نيـة  بـةكؤي دةنـط       

، دةخةمـة دةنطـةوة كـَي لةطـةَلَييت      8001ي سـاَلي  (9)قةبول كرا، هـةموو ثِرؤذةكـة هـةمواركردني ياسـاي     
بادةست بَلندكات تكاية، كَي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنط قةبول كرا، زؤر سوثاس ثريَوزبايي لة هةموو اليـةك  
دةكةم كة ئيشيان كرد بؤ دةرهَيناني ئةو ياساية، ئومَيد دةكةم سوودبةخشبَيت بؤ كـةس وكـاري شـةهيداني    

ةي كؤتايي بة دانيشتنةكة بَيـنم دوو قسـةم هةيـة يـةكَيكيان ئةوةيـة بـةياني       ئةنفال وكيمياباران، ثَيش ئةو
ــةَل       ــةم لةط ــةنبريي دةك ــدي و رؤش ــةي ثةيوةن ــدامي ليذن ــَي ئةن ــايي و س ــةي ياس ــدامي ليذن ــَي ئةن ــة س داوا ل
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كؤبوونةوة بكةين لةسةر ثرؤذة ياساي رؤذنامةطةري، دوويش خةَلكَيكي زؤر تَيبـيين  

رةجنيان بــؤ ئــةوة راكَيشــاوين كــة زؤر ياســا لةثةرلــةمان دةرضــووةو جَيبــةجَي ناكرَيــت، داوا لةهــةموو و ســة
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ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةم هةر لةبةيانيةوة هةر يةكة بةثَيي مةسئوليةتي خؤي موتابةعـةي وةزارةتـةكان   
ةي قسـةلةطةَل وةزيـري   يةكـ بكات و دةست نيشاني ئةو ياسايانة بكـات كـة جَيبـةجَي نـةكراون وة لةطـةَل هؤ     

و مةسئوليين ثةيوةنديدار بكات بؤ زانيين هؤي جَيبةجَينةكردني بةراثؤرتَيك بؤ سةرؤكايةتي ثةيوةنديدار
بةرزي بكاتةوة بؤ ئةوةي بتوانني كةموكوِريةكان البةرين، ئةطـةر ثَيويستيشـي كـرد وةزيـريش بانطةويشـت      

انة جَيبةجَي نـةكراون، سوثاسـتان دةكـةم كؤتـايي بـة      بكةين بؤ ئةوةي بزانني هؤي ئةوة ضية كة ئةو ياساي
 .خواتان لةطةَل 30/10سبةي سةعات  دانيشتنةكةمان دةهَينني تا دوو
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 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 11/9/8008 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     11/9/8002رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(3)ذمارة دانيشتين 
 :بةرنامةي كار
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 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،انيي كوردســتاني عَيــراقةني نيشــتمئةجنومــ

شـةممة   ضـوار  ثَيشـنيوةِرؤي رؤذي ي  (11)لـة كاتـذمَير    هةَلبـذاردن خـولي دووةمـي    ي(3)دانيشتين ذمـارة  
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/9/8002رَيكةوتي 

لة ئةنداميةتى ( خضرظيان امحد )ومةن ثَيش ضاوخستنى دةست لة كاركَيشانةوةى ئةندامى ئةجن -1
ليذنةى ثةروةردةوفَيركردنى باآلو ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و ذنان و ثاآلوتنى بؤليذنةى 

 .كاروبارى تةندروستى و كؤمةآليةتى
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةى كاردانيشتنةكةمان دةكةينةوة بة خوَيندنةوةى 

لة ئةنداميةتى ( خضرظيان امحد )ثَيش ضاوخستنى دةست لة كاركَيشانةوةى ئةندامى ئةجنومةن  -1
ليذنةى ثةروةردةوفَيركردنى باآلو ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و ذنان و ثاآلوتنى بؤليذنةى 

 .كاروبارى تةندروستى و كؤمةآليةتى
ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى كردووة، كة داوا دةكات واز بَينَيت  لةو دوو داوايةكى ( ظيان دزةيى)خاتوو 

ليذنةية، و قبوَليش بكرَيت لة ليذنةى تةندروستى، داواى وازهَينانةكةى دةخةمة دةنطدانةوة، كَى موافقة 
اى لةسةر داواكةى دةستى بَلند بكات تكاية  كَى موافق نية  دوو كةس موافق نينة، بة زؤرينة موافقن، داو

دووةميشى لة ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان وذنان وازبَينَيت، كَى رةزامةندة لةسةر داواكةى تكاية 
دةستى بةرز بكاتةوة  كَى ِرازى نية  بة زؤرينة لةوَيش دا قةبوَل كرا، ئَيستاش داواى كردووة قبوَل بكرَيت 

افقة خاتوو ظيان ببَيت بة ئةندام لةو لة ليذنةى تةندروستى و ذينطةو كؤمةآليةتى، ضةند كةس مو
ليذنةية دةستى بَلند بكات تكاية  كَى موافق نية  بة تَيكِراى دةنط قةبوَل كرا، ثريؤزة انشاللة سةركةتوو 
دةبى لةو ليذنةية، خاَلى دووةم لة بةرنامةى كارمان ثَيش ئةوةى بيخوَينمةوة، ثَيم باشة جارَيكى تر 

رى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى و هةروةها بةخَيرهاتنى كاك سعد وةزيرى بةخَيرهاتنى كاك عدنان وةزي
 :هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دةكةين كة لةطةَلمان بةشدارن، خاَلَيكى تر لة بةرنامةى كارمان

طفتوطؤكردنة لةسةر راثؤرتى ليذنةى كاروبارى ياسايى سةربارةت بة سةردانيان بؤ بنكة ضاكسازية  -8
كان، بة ئامادة بوونى بةرَيز وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى، ديارة كة جةلسةى ثَيشوو كؤمةآليةتية

راثؤرتى ليذنةكةمان خوَيندةوة و دواتريش داوامان كرد كة لةو دانيشتنةدا بةرَيز جةنابى وةزير هةم 
كات، داواى ىَل وةآلمى ثرسيارةكان بداتةوة هةم ِراوبؤضوون و ثَيشنيارى خؤى كة لة اليةتى ثَيشكةش ب

 .دةكةم با بفةرمووَيت بؤ ئَيرة بؤ ئةوةى  رووت لة ئةندامانى ثةرلةمان بَيت
 :وةزيرى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى/بةِرَيز عدنان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بة نووسني ديارة وا بِريار بوو كة ئةمِرؤ دووبارة بَيينةوة، ئَيمةش بؤ ئةو مةبةستة، وةآلمى راثؤرتةكة 
داومانةتةوةو دابةشيش كراوة لةسةر ئةندامانى ثةرلةمان، منيش لَيرةوة وةآلمةكة دةخوَينمةوة، ئةطةر 

بة مةبةستى وةآلمدانةوةى راثؤرتى ليذنةى ثةرلةمانى . هةر ثرسيارَيك هةبوو ئامادةين بؤ وةآلم دانةوةى
نيشتمانى كراوة، بة مةبةستى تةنها ئاراستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى   81/1/8002كوردستان كة لة 

سةردان كردنى بةرَيوبةرايةتى ضاكسازيةكانى ذنان و مناآلنى هةر سَى ثارَيزطا بووة، وةك بةرَيزتان  
ئاطادارن كارى سةرةكى ضاكسازى لة هةرَيمى كوردستان جَى بةجَى كردنى بِريارى دادطاكانى هةرَيمى 

زى كة لة عرياق و كوردستان ثةيِرةو دةكرَيت بة ِرةضاوكردنى كوردستانة بة ثَيى سيستةم و ياساى ضاكسا
بنةماكانى مافى مرؤظ و بةو توانايةى هةيةتى، سةرةِراى نةبوونى بودجةى ثَيويست بؤ نةهَيشتنى 
كةموكوِريةكان توانراوة بة ثَيى راثؤرتةكانى مافى مرؤظ كارةكان بة جؤرَيك ئةجنام بدةين كة لة اليةن 

سةرنج ِراكَيش بووة، ئةطةر سةرجنى راثؤرتى يؤنامى بدةين لة بةندخيانةكانى ئاسايش و ثسثؤرانى بيانى 
ثؤليس و بةندخيانة تايبةتيةكانى تر دةبَيتةوة، نةوةك ضاكسازيةكان، بؤ ِراستى قسةكانيشمان لة هةفتةى 

كان، نوَينةرمان رابردوو كؤنفرانسَيكى يؤنؤثس بوو لةسةر عةدالةى ئينتيقاىل و عةدالةى ئيجتيماعى سجنة
لةوَى بوو بةرَيوةبةرى طشتيمان نارد و لة بةغدا بوو، وةزيرى مافى مرؤظى عرياقى لةبةردةم هةموويان 
طوتبووى لة كوردستان ضاكسازى باشةو هيض كَيشةيةكيان نةبووة، ئةوةى هةبَيت لة بةندخيانةكانى ترة 

واناو نةبوونى بودجة توانيومانة بارى ئةطةر هةبَيت، ئةمة ماناى ئةوة دةطةيةنَيت لةطةَل كةمى ت
طوزةرانى ناو ضاكسازيةكان باشرت بكةين، سةرةِراى دةست خؤشيمان لة سةرؤك و ئةندامانى ليذنةى ناوبراو 
لةسةردانى كردنيان بؤ ضاكسازيةكان، تا لة نزيكةوة ئاطادارو ئاشناى كارةكان بن، لة راثؤرتةكةيان دا جؤرة 

ةتى دووبارة بوونةوةى يادةكان وةك يةك كة لة يةك كات دا جياوازى بةدى تَيكةآلويةك هةية بة تايب
دةكرَيت، خؤمشان بة نووسراو زؤر بة روونى و ئاشكرايى بامسان كردووة، بة ثَيويستى دةزانني لة خوارةوة 
روونكردنةوةكان كورت و ثوخت بكةين بؤ هةر سَى ضاكسازيةكة، ضونكة زؤربةى خاَلةكان دووبارةن، 

لة دهؤك، بة ثَيويستى دةزانني  8لة هةولَيرو سلَيمانى، بِرطةى  2و  1و  6و  3و  8رةت بة بِرطةكانى سةبا
روونى بكةينةوة كة ئةم شوَينانة ئَيستا بةندكراوى تَيداية و لةسةر بنةماى زانستى و ضاكسازى دروست 

بيناى ضاكسازى لة هةموو  نةكراون، بةَلكو بة مةبةستى ثِركردنةوةى بؤشاييةك بووة، لةبةر نةبوونى
كوردستان، ئَيمة لة اليةن خؤمشانةوة ضاكسازى دهؤك سةرةِراى باشي ئةويش دامانناوة كة بينايةكى تازة 
لة دهؤك دروست بكرَيت، ئَيستا نةخشةيةكى ثوخت و ضاك ئامادةكراوة، نَيردراوة بؤ سةرؤكايةتى 

ثانيايةكى لوبنانى بؤ ديارى كردنى ديزاين و ئةجنومةنى وةزيران لة ِرَيى ئةوانيشةوة دراوة بة كؤم
دةرخستةى ثَيويست كة خؤى لة ماَلى مناَل دةبينَيتةوة، لةرووى ضاكسازيةوة طرنيطيةكى زؤرى هةية، 
ضونكة هةموو ثَيداويستيةكانى ضاكسازى وةك ثةروةردةيى و فَيركردنى ثيشةو وةرزش و خؤش طوزةرانى 

كردنى بيناى تازة كَيشةكان ضارةسةر دةبَيت، هةروةها شوَينى  تيادا بةدى دةكرَيت، بؤية بة دروست
سةردانى خَيزانى داندراوة و زؤر شتى تر، بة هيواين لة ساَلى تازة ئةجنام بدرَيت، ئةو رؤذةش باسى ئةوةم 
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كرد كة موافةقةى ضوار ماَلى مناَل كراوة لة ئةجنومةنى وةزيران لة هةر سَى ثارَيزطا، هةروةها ثَيشنيار 
راوة لة طةرميانيش بكرَيت، جطة لةوة هةر لةو كؤبوونةوةى ليذنةى تايبةت بة زيندانيةكان قةرار درا ك

سجنةكانى تةسفريات، كة لة هةموو قةزاكان بكرَيت، لةطةَل ئةوةش دا ِرةضاوى ئةوة كراوة بؤ مةوقوفةكانى 
بكرَيت، سةبارةت بة نةبوونى نةوجةوانان هةندَيك بيناى تازة بؤ حاَلى تةوقيفيان بؤ ئةوانةش دروست 

باسى كَيشةى ئاو دةكات ئةو  و دهؤكبةرَيزتان ئاطادارن كة لة هةردوو ضاكسازى هةولَير 1و  5بِرطةكانى 
دوو خاَلة، لة هةردوو ضاكسازى هةولَير و دهؤك بريى ئريتيوازى هةية، لة راثؤِرتةكة نووسراوةو وا ثَيشنيار 

و دهؤك ىَل بدرَيت، خؤشتان دةزانن كَيشةى ئاوى زؤر نية، كَيشةيةكى كراوة، بريى ئريتيوازى بؤ هةولَير
كةمى هةية، لةطةَل ئةوةش بريةكةمشان هةية، نةك هةرخؤمان طةِرةكةكةش ئيستيفادةى ىَل دةكات بةهؤى 
بوونى زيادةى ئاو، لة سلَيمانى كَيشةى ئاو كَيشةيةكى عامة، لةطةَل ئةوةش دا ئةو مةنتيقةى كة بيناى 

زى لَيية، ئَيمة دوو بريمان لَيداوة، بةآلم بريةكان فةشةىل هاوردة، لةبةرئةوة ثسثؤرى جيؤلؤجيمان ضاكسا
م يش هةر ئاو نية، لةبةر ئةوة ئَيمة طرفتةكةمان هةية، بةآلم  150بردووةتةوة سةر ئةرزةكة، دةَلَين تا 

ئاوةى كة دةِروات بؤ تاسلوجة، تةنكةرمان هةية لةوَى، بريى سةحتيمان هةية، ئاوى ترمان هةية وةك ئةو 
لؤندةر، لؤندةرى طةورة  9تةنكةريشمان هةية، لةبةر ئةوة تةقريبةن طرفتى ئاومان نية لةوَى، بِرطةى 

تةنها لة ضاكسازى دا هةية، لةبةرئةوة ئيقرتاحى ئةوة كراوة لؤندةرى طةورة بكِردرَيت، لةبةر ئةوة 
سازى كؤمةآليةتى، لةوَى ئةو لؤندةرانةمان هةية، هيضى تر ضاكسازى هةولَير ئَيستا كة هاتووةتة سةر ضاك

 4ثَيويست ناكات، لةبةر ئةوة دةتوانني ئيستيفادة لة ئةوانة بكةين بؤ راثةِراندنى ئيشةكامنان، لة بِرطةى 
ئَيمةش ثشتطريى لة داوايةكةيان دةكةين لة الى هةر بةندخيانةيةك باَلةخانةيةكى طةورة بؤ 

ست بكرَيت، كة لة رووى ئاسايش و هاتوضؤوة سوودى هةبَيت، ئيقرتاحةكة ئةوة بووة، ضاكسازيةكانيان درو
خانووى بةرَيوبةر و كارمةندةكان لة نزيكى ضاكسازيةكةوة دروست بكرَيت، ئَيمةش ثَيمان خؤشة ئةوة 

ل، كة تايبةت بة مؤباي 14و  13و  10بكرَيت، بةآلم تا ئةو كاتةى ئةوة دةكرَيتة ثَيشنيار، بِرطةكانى 
بدرَيتة نةوجةوانان و ئيستيفادةى ىَل بكرَيت، لة سيستةمى ضاكسازى كؤمةآليةتى بةكارهَينانى موبايل 
قةدةغةية، بةآلم بؤ هةموو بةندكراوَيك دةتوانَيت سوود لة تةلةفؤنةكانى بةرَيوبةرايةتيةكة وةربطرَيت، 

ميديا )َيمة لة سليمانى ميديامان داناوة هةروةها دةسةآلتيش دراوة بة بةرَيوبةرةكان بؤ كار ئاسانيان، ئ
هةية، كارتيان هةية دةتوانن بة ثَيى ثَيويست ئيستيفادةى ىَل بكةن، نةك مؤبايل، ( ئاريا فؤن)، لَيرةش (فؤن

ضونكة لة سجنةكان بة تايبةتى طةورةكان بةردةوام تةفتيش دةكرَين، بؤ ئةوةى سيم كارتيان بؤ نةضَيتة 
ئةطةر لة ناو سجنةكاندا تةلةفؤن هةبَيت لةرووى ئةمنيةوة ضةند كاريطةرى ذوورةوة، خؤتان دةزانن 

، تايبةت بة تةنكةرى ئاوو ئاوى ثيس، تةبعةن ئَيمة بة 18و  9و  6دةبَيت لةسةر سجنةكان،  بِرطةكانى 
ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران كراوة، داوامان كردووة ئةو  8002/ 81/1، لة  80نووسراوى ذمارة 

نةمان بؤ بطؤِرن، بةآلم لةطةَل ئةوةش دا ئَيمة لة هةولَير ئةو تةنكةرانةمان هةية بؤ ئةوةى ئاوةِرؤ تةنكةرا
و ثيسى فِرى بدات، دةشتوانني ئيستيفادة لة شارةوانيةكان بكةين، خؤ ناكرَيت هةر دائريةيةك تةنكةرَيكى 



 23 

ة سلَيمانى يان لة هةولَير دةتوانن ثَيويست بَيت و بؤى دابني بكرَيت، ئَيمة ئةطةر طرفتَيكمان هةبَيت ل
ئةوانةمان بؤ جَى بةجَى بكةن، هةرضةندة هةندَيكيان لةسةر زَيرابن، بة نيسبةت توَيذةرةوة ئَيمةش 

توَيذةرمان هةية كة ضواريان ئافرةتن، لة  16ضةندين توَيذةرمان هةية لة هةولَير و سلَيمانى، لة هةولَير 
يان ئافرةتن، بةآلم لة دهؤك طرفتَيكمان هةية، نةك بؤ سجنى مناآلن بؤ توَيذةر هةية و حةوت 15سلَيمانى 

دةرةجةمان ئيعالن كرد لةوَى كةس نية، لةوَى توَيذةرمان نية دامبةزرَيت، كةسيش لَيرةوة  80ثياوانيش، 
و  9و  2ناِروات، ئةطينا ئةطةر توَيذةر هةبَيت ئَيستا ميالكمان هةية بؤ ئةوةى تةعيينى بكةين، بِرطةكانى 

، دامةزراندنى ثزيشك و ياريدةدةر و دانانى تاقيطةو تيشكى طةِرؤك هةمووى لة 15و   13و  18و  11
ئةستؤى وةزارةتى تةندروستى داية، سةرةِراى دةست خؤشيمان بؤيان هاوكارمان بوون، بةآلم بة 

تة ئةستؤى ئةوانةوة،  نووسراويش داوامان ىَل كردوون ئةو كةموكوِريانةمان بؤ ثِربكةنةوة، ئةوة دةكةوَي
دابني كردنى ئامَيرى سةتةاليتى ناوةندى، ئَيمة زؤر حماوةلةمان كرد ئةو جيهازةى كة ئَيمة دةمانةوَيت 

كم ى ضوارطؤشة ثةخشى خؤى بكات، لة سلَيمانى تاقيمان  8دةست ناكةوَيت، ئةو ئامَيرة دةبَيت لة مةوداى 
وةش دةست دةكةوت لة بازاِردا، بةآلم لةطةَل ئةوةش دا كردةوة، بةآلم لة قاعةكان باش نةبوو، هةر ئة

هةموو ذوورَيك تةلةفزيؤنى لَيية و جةريدةشيان بؤ دةِروات، ئةوانة دابِراو نني، لةهةر سَى ضاكسازى 
ثاسةوانى ذن هةية، بةآلم لةبةر نةبوونى دةرماَلة لة ضاكسازى دهؤك و هةولَير بة شةو دةواميان نةدةكرد، 

مانى بة شةويش ئيشكطرى دةطرن، ثاش ثةسةند كردنى دةرماَلةى ضاكسازى هةر ذنَيك بةآلم لة سلَي
نةتوانَيت بة شةو دةوام بكات لة ضاكسازى الدةبردرَيت، بةِراستى ئَيمة زؤر كَيشةى كؤمةآليةتيمان هةية بة 

ن لةوَى نامَيننةوة، تايبةتى لة دهؤك و لة هةولَير كة هةتا توَيذةرى ئافرةمتان هةية ناِرؤن بؤ ئةوروثا، يا
ئَيستا ئَيمة قةرارَيكمان هةية، كة لةدواى ئةوةش ئةطةر عقوبةيان بدةين، لةوانةية بَلَين بؤ عقوبةيان 
دةدةن  ئةوانيش دةوام ناكةن، بؤية ئةو دةرماَلةيةمان داوة ثَييان بؤ ئةوةى ئةركةكةيان جَى بةجَى بكةن، 

جَى بةجَى بكةن، ئاطادارى بةرَيزتان دةكةينةوة كة سةرؤكايةتى بؤية ثَيويستة بة ثَيى حقوقيان واجباتيان 
بِريارى داوة بة بةخشينى دةرماَلةى  11/1/8002،  10ئةجنومةنى وةزيران  دةرماَلة بة بِريارى ذمارة 

ثَيويست بؤ ضاكسازى، بةاَلم بةهؤى دواكةوتنى دةطةِرَيتةوة بؤ وةزارةتى دارايى و ئابوورى، دةرماَلةكةمشان 
هةزارة، بؤ رةقيب و مةئمور و  830هةزارةوة تيايةتى، ثاسةوان كة شةهادةكةى كةمرتة  100اية لة طو

هةزارة، هةر كاتَيك تةسديق كرا  100هةزارة، بؤ مةئمورةكانيش  150ئةوانة نيسبةيةكى ترة، بؤ رةقيب 
ومةنى وةزيران ئةم لة وةزارةتى دارايى ئَيمةى جَى بةجَى ى دةكةين و بة سوثاسةوة سةرؤكايةتى ئةجن

داوايةى ئَيمةيان جَى بةجَى كرد، بة نيسبةت ئؤتؤمبيل هةموو بةرَيوبةرةكان ئؤتؤمبيليان هةية، لةوانةية 
كة ليذنةكة ضوو حةزدةكةن بيطؤِرن، لةطةَل ئةوةشدا داوامان كردووة سةيارةى تريشيان بؤ بكِرن، لة 

سةيارةيان هةية، ئةطةر ثَيويست  6ة هةية، لة دهؤك سةيار 6هةولَير حةوت سةيارةيان هةية، لة سلَيمانى 
بكات بة ثَيى بودجةكة بؤيان جَى بةجَى دةكةين، داواكارى طشتى لة هةر دوو ضاكسازى مناآلنى هةولَير و 
دهؤك بيناى تازةيان بؤ دروست كراوة، لة سلَيمانى ذووريان بؤ دابني كراوة، بةآلم دامةزراندنى 
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رؤكايةتى داواكارى طشتى ئةجنامى بدات، سةبارةت بة بيناى داواكارى طشتى لة فةرمانبةران ثَيويستة سة
دهؤك، كارةباى نيشتمانى هةيةو ئَيستاش نوسراو كراوة بؤ وةزارةتى دارايى و ئابوورى بؤ وةرطرتنى 

داواكارى طشتى بكةم كة طلةيى ئةوةى كردووة كة كارةباى ى، ئةو نوقتةية دةمةوَيت لةطةَل رةزامةند
رَيتَى، مةسائيلى كَيبَل و ئةوانة لة دةسةآلتى ئَيمة نية، داوامان كردووة لة وةزارةتى دارايى و ئابوورى ناد

بودجةيان بؤ دابني بكرَيت، ئَيستاش خةريكني كارةباى موةليدةيان بؤ دابني بكرَيت، مؤَلةتى خَيزانى لة 
و ئيدارةكة بِريار دراوة لة هةردوو ةوة ثةيِرةو دةكرَيت، ثاش يةكطرتنةوةى هةردو 8004سلَيمانى لة 

ضاكسازى هةولَير و دهؤكيش ثةيِرةو بكرَيت، ئةوةش ثَيويستى بة هةندَيك موافةقات بووة كة تةواوى 
لة ضاكسازى ( افراج شرطى)بكةين، حةمتةن ئةو موشكيلةيةش جَى بةجَى دةكرَيت، بةردانى بة مةرج 

لة  331و  331لة هةر سَى ثارَيزطاكة، بة ثَيى ماددةكانى  بة ثَيى ياسا ثةيِرةو دةكرَيت بة بَى جياوازى
ياساى بنةماكانى دادبينى سزايى، جطة لةو كةسانةى كة بة ثَيى ياسا كة ياسا نايانطرَيتةوة، ئةم 

، باسى 16ئازادكردنةش بة بِريارى دادطاى كةتن دةبَيت، لة ِراثؤرتةكة باس لة سةرثَيضى كراوة لة خاَلى 
نابَيت مناَل لة ضاكسازى سزا بدرَيت، لة ياساى ضاكسازى دا عقوبة هةية، حريمانة،قةتع، ئةوة كراوة كة 

مةنعى زياراتة، يان هةتا ئةطةر مناَلَيك شةِرَيكى كرد، بة ضةتاَلَيك، بة ضةقؤيةك، يةكَيكى بريندار كرد، 
كةين، بةآلم ئةطةر سجن دةكرَيت و دةعواشى لةسةر تةسجيل دةكرَيت، بة ثَيى ياسا تةعاملى لةطةَل دة

كةسَيك لة خارجى ياسا و تةعليمات و قةوانني  ئيجرائَيك بكات، ئَيمةش لَيى دةثَيضينةوةو عقوبةشى 
دةدةين، ئةوةمشان هةبووة و عقوبةمشان داون، سةبارةت بة سةرثَيضى كردنى سزادان بة ثَيى سيستةمى 

خؤ يان ناِراستةوخؤيان ئةجنام داوة، ضونكة سزادان داندراوة بؤ ئةو بةندكراوانةى كة سةرثَيضى ِراستةو
ضاكسازى بَى جَى بةجآ كردنى سزاي سةرثَيضى كةر بةِرةآليى بآلودةبَيتةوة، لة ِراثؤرتةكة باسى ئةوة 

وةكو عقوبة لة شارَيكةوة بؤ شارَيكى تر طوازرابَيتةوة شتى وانية، سةبارةت بة ( نةوجةوان)كراوة سجنَيك 
ماوةى دوو ساَلى رابردوو هيض سزادراوَيك لة شارَيكةوة بؤ شارَيكى تر طواستنةوةى سزادراو، لة 

نةطوازراوةتةوة، جطة لةو سزادراوانةى لة بةندخيانةى كةركووك ثَيشرت وةرمان دةطرتن، ئَيستا ثاش 
ساَلى ناضارين دةيانطوَيزينةوة بؤ سوسَى، ضونكة بة ثَيى ياسا ناكرَيت لة سةرووى  12تةواوكردنى تةمةنى 

ساَلى تَيكةآلوى نةوجةوانان بَيت، بؤ ئةوةى تةوزحيَيكتان بدةمَى، ئَيمة لة سجنةكانى كةركووك  12ةمةن ت
نةوجةوان لةبةر ئةوةى شوَينيان نية، ئَيمة هاوكاريان دةكةين، بؤية دةيانَيرنة الى ئَيمة، هةرضةندة 

نى تةمةنيان تةواو بوو، بة ثَيى ئةوانة كَيشةو طرفتى زؤريان بؤ دروست كردووين، بةآلم كة مودةى قانو
قانون ناكرَيت ئةوانة تَيكةآلوى نةوجةوانان بكرَين، ئةوانةش دةنَيردرَينة سوسَى بؤ ئةوةية كة سوسَى 
سجنى فيدِراَلى عرياقة، نايان نَيرن بؤ ئَيرة لةبةر ئةوةى سجنى خؤيانة و خؤشيان مةسئولن بةرامبةريان، 

ى ضاكسازى دا هةيةو بةردةوام كراوةتةوةو بِرياريشمان داوة لة كردنةوةى خوىل شياندن لة بةرنامة
داهاتوودا ضِر ترى بكةينةوة، بة هاوكارى ثسثؤرانى بيانى و ناوخؤيي بؤ كارمةندان و توَيذةران، بؤ 

كارمةند نَيردراون بؤ وآلتانى ئةمريكا و  5توَيذةرو  19ئاطادارى بةرَيزتان لة ماوةى دوو ساَلى رابردوو دا 



 25 

ريتانيا و هؤَلةنداو سويد و نةمسا و ئيتاَليا و ئيسثانيا و ئوسرتاليا و ئةلبانيا و كؤسؤظؤو ئةردةن و بة
لوبنان، جطة لةو خوالنةى كة لة ناوةوة بؤ كارمةندانى ضاكسازى ئةجنام دراون، بة هةماهةنطى لةطةَل 

مريكى و ثةميانطاى نَيو دةوَلةتى رَيكخراوةكانى يونؤثس و يونسَيف و رَيكخراوى دياكؤ و تيمى ضاكسازى ئة
ياساكانى مافى مرؤظى سةر بة زانكؤى تيثى شيكاطؤ، هةروةها كردنةوةى ؤرك شؤث لةاليةن رَيكخراوى 
هاردالندى ئةمريكى و رَيكخراوى طةشة ثَيدانى خةَلك، سةبارةت بة ِراوبؤضوونى ليذنةكةش ئةوةندةى 

 .ةآلمتان دةدةينةوةثةيوةندى بة وةزارةمتانةوة هةبَيت بة كورتى و
من بؤ خاَلى خوىل شياندن و ئةوانة، ئَيمة ئَيستا قةرارَيكمان هةية، ئةو كارمةندانةى كة تازة تةعيني 

ى ئامادةيى كةمرت نةبن و لة خةرجيى ئامادةيى بؤ سةرةوة  6دةكرَين، بِريارمان واية ثؤليسةكانيان لة 
ن كردووة كة هاوكارمان بَيت بؤ دانانى بةرنامةيةكى وةريان بطرين، لةطةَل خةبريَيكى سويدى ئيتيفاقما

باشرت، بِريارمان واية خولةكامنان لة ناو سجن دا بةردةوام بَيت، بؤ ئةوةى بةردةوام مةعلوماتيان بؤ تازة 
بكةينةوة، بؤ ئةوةى خيرباتى وآلتانى دراوسَى و ئةوانةى كة عةقدمان لةطةَل دا كردوون، ئيستيفادةيان ىَل 

هةروةكو بامسان كرد كة دروست كردنى بيناى  4ةبارةت بة راوبؤضوونى ليذنةكة لة بِرطةى بكةين، س
بؤ ضاوخشاندنةوةية  5تازةية، نةوةكو كَيشةى ثؤلني كردن سةرجةم كَيشةكان ضارةسةر دةكرَيت، بِرطةى 

ة  لة ثةرلةمانى مانط سزاكةيان تَى ناثةِرَيت، ثَيويست 6بة طؤِرينى ماوةى سزا، بة تايبةت ئةو كةسانةى 
كوردستان ياساى بؤ بضَيت، ضونكة لة ياساكانى عرياقى دا نية، ئةوانةى ئةو مودةيان تةواو نةكردووة كة لة 

مانط كةمرت بَيت، ئَيمة ناتوانني بة ثَيى ياسا تةعاملى لةطةَل بكةين، هةر قةرارَيك دةرضوو ئَيمة جَى  6
ة ياسايةك ئامادة بكةن لة ثةرلةمانى كوردستان، بةربوونى بةجَيي دةكةين، با ليذنةى ياسايى خؤيان ثرؤذ

بة مةرج  لة هةموو بةرَيوبةرايةتيةكان بة ثَيى ياساى بنةماكانى دادبينى سزاى ثَيويستة، ئةو ماوةى سزا 
مانطة، ئةطةر مةبةست لة طؤِرينى بَيت ثَيويستة ئةوةش هةر دةبَيت  4دةيطرَيتةوة لة ماوةى ساَلَيك 

رلةمان بِريارى لةسةر بدةن يان تةعديلَيكى بؤ بكةن، لة دوا بِريارى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى خؤتان لة ثة
ةوة رةزامةندى نيشان دراوة، بة دامةزراندنى كارمةند بؤ  1/9لة  8580وةزيران بة بِريارى ذمارة 

النى بؤ بكةين ضاكسازى، لةم ِرؤذانة بانطةوازى بؤ دةكةين، تةبعةن قيامسان بؤ تةعينةكان ئةوةية ئيع
بةثَيى مةرجةكانى خؤمان، هةركةسَيك سيدى خؤى تةقديم بكات، ئةو مةرجانةى كة لة دواى مةعامةلة 
كردنةكة بة كةَلكى ضاكسازى هات ئةوة وةردةطريدرَيت، سةبارةت بةو كةسانةى لة دةرةوةى هةرَيم دَين و 

دطاكانى هةرَيم سزا دةدرَين، ئيشيش كارى لةشفرؤشى ئةجنام دةدةن، ثاش دةستطريكردنيان لة اليةن دا
لةسةر كةيسةكةيان كراوة، ثَيويستة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى دادى عرياقى بكةين بؤ طوَيزانةوةيان، 
ناكرَيت ئةوة لةوديو دةردةكرَينةوة و لة اليةكى تردَينةوة، ئةم حاَلةتةمان زؤر بووة، جطة لة مةسائيلى 

تريشى زؤرة، ئةطةر وةزارةتى عةدىل عرياقى موافةقةى بكات ئاليةتَيك ئةمنى بؤ نةقل كردنيان كَيشةى 
سوثاسى ليذنةكة دةكةين كة لة نزيكةوة توانيويانة  11و  10بدؤزينةوة بؤ ئةو مةسةلةية، بِرطةى 

ئاشناى كَيشةكامنان بن و لة نزيكةوة كةموكوِريةكان دةست نيشان بكةن، ثاش بةطةِرخستنى وةرشةكان بة 
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دانة ئامارى تازةى ئةتارى  15ة، كَيشةى فراوان بوونيان ضارةسةر دةكرَيت، سوثاس بؤ ليذنةكة بيناى تاز
بؤ بةرَيوبةرايةتى ذنان ونةوجةوانانى هةولَير دابني كردووة، هةروةكو ثَيشرت بامسان كرد، سةرؤكايةتى 

دنى بيناى تازة لة رةزامةندى داوة بة دروست كر 81/4لة  906ئةجنومةنى وةزيران بة بِريارى ذمارة 
هةر  سَى ثارَيزطاكان و طةرميانيش، كة ئَيستا ئيشى لةسةر دةكرَيت، سةبارةت بة ئاستى نزمى خوَيندن، بة 
بةردةوامى خوىل فَيربوونيان بؤ دةكرَيتةوة، سةرةِراى بوونى قوتاخبانة لة ضاكسازى، هةروةها ئَيمة 

ةين كة زؤر كَيشةيان بؤ دروست كردووين، لة كؤتايى ثشتطريى بؤ دانانى سنوورَيك بؤ رؤذنامةنووسان دةك
دا دووبارة دةست خؤشى لة سةرؤك و ئةندامانى ليذنةى ناوبراو دةكةين، ئةوةش بة بري بةرَيزيان 
دةهَينينةوة كة وةزارةمتان لةسةر هةَلسةنطاندنى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران، لةو سَى وةزارةتة بوو 

هةوَلى بةردةواميشمان داوة بؤ باشرت كردن لة هةموو روويةكةوة، لةطةَل باشرت كة ثلةى باشى ثَيدراوة، 
كردنى ِرةوشى طوزةرانى كارمةندانني بة مةبةستى خزمةت كردنى ضاكسازى و بؤ طةِرانةوةى ئةو 
كةسانةى كَيشةى ياسايان هةية بة شَيوةيةكى سوود بةخش، تةبعةن لةطةَل نووسراوةكةمان دا ئةوةى 

 .ى يؤنامى وةآلمةكةمان داوةتةوة و ئةوةى ضاكسازى لة الى بةرَيزتان هةية، زؤر سوثاسراثؤرتةكة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ جةنابى وةزير بؤ ئةو وةآلم دانةوةى كة تيشكى خستة سةر ئةو خاآلنةى كة لة راثؤرتةكة 
ك مةسائيل هةية كة ئةو لة رَيطا داية بؤجَى دا هاتوون، هةروةها لة راثؤرتى يؤنامى داهاتوون، ديارة هةندَي

بةجَى كردنى، ئةو اليةنانةى كة نيشان دراوة لة راثؤرتةكة، ئةوانيش هةستيان ثَيى كردووة، وةكو دانانى 
كارمةند بؤ ضاكسازى كة موافةقةكةى وةرطرياوة، ئايا موعامةلة كردنة، زؤر لةو مةسةئيالنةى روون 

بَيت هةموومان هاوكار بني، ضونكة ئةوة تةنها ئةركى وةزارةتى كارو كاروبارى كردةوة، لةطةَل ئةوةش دا دة
كؤمةآليةتى نية، ئةركى وةزارةتى تةندروستية، ئةركى ئةجنومةنى وةزيرانة، ئةركى ئَيمةية بة تايبةتى 

ا ليذنة ثةيوةندارةكان كة هاوكاريان بني، ضونكة مةسةلةيةكى طرنطة، ئةطةر توانيمان لة شوَينَيك د
ضاكسازى بكةين، ئةوا دةتوانني لة شوَينةكانى تريش دا بيكةين، بؤية من حةزدةكةم وةآلمةكانى جةنابى 
وةزير بة هةند وةربطرن، ئةطةر ثرسياريشتان هةية لةسةر مةسةلةكان، تكاية زؤر كورت بَيت و بة 

 .نةوعَيكى تر ثرسيارةكة دووبارةنةكةنةوة، كاك ئارام فةرموو
 :سول مامندبةِرَيز ئارام ر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سةرةتا بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةم و دةست خؤشى لة كارة باشةكانيان دةكةم، من دوو ثرسيارم 
هةية، ئةطةر جةنابى وةزير بؤمان باس بكات، تا كوَي طرتووخانةكانى ئَيمة ئةمِرؤ لة كوردستان بة 

ن دةورى ضاكسازى دةبينن  بةدواداضوونتان هةبووة بؤئةوةى كة تايبةتى طرتووخانةكانى ئافرةتان و مناآل
بزانن ئةوانةى كة لة طرتووخانانة دةرضوون تاوانيان ئةجنام نةداوةتةوة، ئةو ماوةيةى كة لةوَى بةسةريان 
بردووة كاريطةرى هةبووة  ساَل و نيوَيك بةر لة ئَيستا دانيشتنَيك كرا بؤ لَيكؤَلينةوة لةسةر 
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، ئةو كاتة بؤمان دةركةوت كة يةك دوو حاَلةت هةبوو كة ئافرةت طرياوةو كؤرثةى بضووكى طرتووخانةكان
 .لةطةَل دابووة، ئايا ئةو حاَلةتانة تا ئَيستاش هة ماوة  ياخود ضارةسةر كراوة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو انرةمةز.كاك د

 :رضاعبدالرمحن  رمضان.بةِرَيز د
 .ةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنوم

ثَيشةكى دةست خؤشى لة ليذنةى ياسايى و مافى مرؤظ دةكةم بؤ ئةو سةردانةيان، بةآلم باشرت وابوو ئةم 
سةردانة بة هاوكارى ليذنةى تةندروستى  و كاروبارى كؤمةآليةتيش بواية، ضونكة زؤربةى راثؤرتةكةى 

ييةكان، ئةوةى كة طرنطة ئَيمة ئةوان دةربارةى كَيشة كؤمةآليةتى  و تةندروستيةكانة نةوةكو كَيشة ياسا
ئيهتيمام بة ئةوانةى دةدةين كة تاوان يان كةتنيان كردووة، بةآلم لةوة طرنط تر ئةوةية كة ئَيمة ِرَيذةى 

تاوان دا بطةِرَيني، ئةوجا بةدواداضوومنان هةبَيت، بؤ ئةوانةى كة  تاوان كةم بكةينةوة و بة دواى هؤيةكانى
ةكان دا كاتَيك بةسةر دةبةن، رَيذةى دووبارة بوونةوةى تاوان ضةندة بؤ تاوانيان كردووةو لة ضاكسازي

ئةوةى ئةجنامةكةمان هةبَيت  ئَيمة دةبَيت بزانني باروطوزةران و ذيانى خةَلكى تاوانكار لة دةرةوةى 
بةندخيانة و ضاكسازيةكاندا ضؤنة  ئيش لةسةر ضاك كردنيان بكةين، ئةطةر بةندخيانةكامنان بكةينة ئةو 

وَينةى كة خةونى ثَيوة ببينرَيت، ِرةنطة ئةوة لة داهاتوودا ئةطةر وةزعى كؤمةَلطامان وةكو ئَيستا بَيت ش
 .دةبَيتة هاندانَيك بؤ ئةوةى خةَلك بضَيت تاوان بكات و كاتَيكى باش لةوَى بةسةر بةرَيت و زؤر سوثاس

 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حممد رشيد فةرموو
 
 
 

 :د كريم رشيدبةِرَيز رشي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة دةربارةى ثاسةوانى ذنة، مةوزوعى دةرماَلة هاتووة لَيرة وةكو عقوبةيةك داندراوة، ئةطةر  10لة بِرطةى 
هاتوو هةر ذنَيك ثاسةوانى نةطرَيت هةر لة ضاكسازى البربدرَيت، نةك دةرماَلةكةى، من ثَيم وابَيت 

رة نةك بة ئةوةى كةوا ئةطةر تايبةتة بةوةى كة خةفارةتى شةو بَيت، ياخود دةرماَلةكة عايد بة شتَيكى ت
لة جَيطةى بِرَيك ثارة بَيت بؤ ئةوةى كة شةو حةراسةت بطرَيت، ئةوة شتَيكى ترة، خاَلَيكى تر كة 
حةزدةكةم ثيشانى بدةن، مةسةلةى سنوور دانان بؤ ِرؤذنامةنووس، ِراستة هةندَيك جار ِرؤذنامةنووسان 

ك دةوروذَينن لةداوايدا موشكيلةيةكى ىَل دروست دةبَيت، بةآلم ِراستيةكةى سنووردانان بؤ شتَي
ِرؤذنامةنووس و مةنع كردنى بؤ ئةوةى كة سةردانى ئةو شوَينانة بكات، وا دةزامن زةرةرَيكى طةورةى تيادا 
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ةيةكى ِرَيك وثَيك كارى دةكةين، لةبةرئةوة زةرورة هةميشة ئةو دةزطايانة ئاطادارى خؤيان بن و بة شَيو
 .خؤيان بكةن، زةرورة زمانى ِرؤذنامةنووس هةميشة لة كاركردن دا بَيت، لةطةَل ِرَيزم

 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك انور فةرموو

 :انور حممد غفورمال بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ابت ئاطادارى هةر ليذنةى ياسايى ئةوةى ليذنةى مافى مرؤظ بةشدار نةبوو لة ئةو راثؤرتة، هةروةكة جةن
كردووة، ئةسَليش واية كة ليذنةى مافى مرؤظ مةعنى تر بَيت بؤ مةوزوعى مافةكان، ئةو دوو ضني و 
توَيذة كة نةوجةوانان و ئافرةتانن، ئةوةندةى كة ثَيويستيان بةوةى هةية كة حةق و مافيان بؤ دابني 

سجن نية، لةبةر ئةوة من ثَيم ضاك بوو باسى هؤكارةكانى بكرَيت ئةوةندة ثَيويستيان بة سزاو بة 
دةستطريكردنى ئةو نةجةوان و ئافرةتانة بكرَيت، لة دواى هؤكار بطةِرَيني بزانني سةبةبى ضية كة طرياوة، 
بؤ ضاكسازى حةق واية تةنسيق لةطةَل وةزارةتى ئةوقافيش بكرَيت، ئَيمة بوعدة ثةروةردةيةكةمان لةبري 

ئةو دوو ضني و توَيذة، بة تايبةتى نةوجةوانان زياتر ثَيويستيان بةوة هةية كة بةيانى  نةضَيتةوة كة
دةرضوو لة سجن نةطةِرَيتةوة سةر عةينى كار، يةعنى ئةطةر تةنسيقَيك بكرَيت لةطةَل وةزارةتى ئةوقاف 

 .بؤ ثِركردنةوةى ئةو اليةنة شتَيكى باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ك بةَلَين فةرمووكا

 :(بةَلَين)بةِرَيز محد عبداللة حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دوو ساَل بةر لة ئَيستا هةر ضوار ليذنة، ليذنةى ياسايى و ليذنةى كاروبارى كؤمةآليةتى و ليذنةى مافى 
اثؤرتى خؤيان داكؤكى كردن لة ذنان و ليذنةى مافى مرؤظ، هاتن لَيرة بة حزورى وةزيرة بةِرَيزةكان ِر

لةبةردةستم داية كة خوَينديانةوة، ئةو ِراثؤرتةى كة  8006خوَيندةوة، من ئَيستا ئةو ِراثؤرتةى ساَلى 
ئَيستا ئامادةيان كردووة ثاش دوو ساَل هةمان سةرنج و تَيبينى تيكرار بووةتةوة لة هةردوو راثؤرتةكان، 

م بةزؤرى كَيشةى بينايان هةية، بةآلم دةكرَيت ئَيمة جةنابى زؤر لة ثرسيارةكانى ئَيمةى وةآلم دايةوة، بةآل
ضاوةِرَى بني بؤ ئةوةى دووساَلى تر بكةوَيتة تةنفيز، مومكينة جَى بةجَى كردنةكةى دوو ساَلى تر 
خبايةنَيت، لةبةرئةوة كَيشةى بودجةيان هةية، ثَيويستة بة زووترين كات ضارةسةر بكرَيت، ئةوةى كة لة 

اتووة مةسةلةى نةخؤشى كة وةزارةتى تةندروستى تا ئَيستاكة نةيتوانيوة ئةو كَيشةية ِراثؤرتى يؤنامى داه
ضارةسةر بكات، دةكرَيت ئَيمة بَيينةوة راثؤتةكى تر ئامادة بكةين و هةمان سةرنج و تَيبينيمان هةبَيت و 

زوعانة، بة تايبةتى تيكرار ببنةوة، لةبةرئةوة ثَيويستة ئيجرائاتى ثَيويست وةربطريدرَيت سةبارةت بةو مةو
ئةوانةى كة ثةيوةنديان بة بيناوة نية، دةكرَيت هةندَيك شت بكرَيت ثةيوةندى بةبيناوة نةبَيت، 
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دامةزراندنى كارمةندة، مةسةلةى ئاوة، مةسةلةى نةخؤشيةكانة، توَيذةر دامبةزرَيت، ئةوانة هيض 
ارَيكى ترو ساَلَيكى تر نةيةينةوة هةمان ثةيوةنديان بة بيناوة نية، ثَيويستة ضارةسةربكرَيت، بؤ ئةوةى ج

 .تَيبيين و موالحةزةمان هةبَيت لةسةر شتةكان و بة ِراثؤرت وةآلم بدرَيتةوة و باس بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك مجال فةرموو

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اسايى دةكةم، ضونكة دةرفةتَيكى طةورةى خولقاند بؤ ئةوةى ديراسةى ئةو من ثَيشةكى سوثاسى ليذنةى ي
مةوزوعة بكةين، هةروةها بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةم، بةآلم رةخنةيةكى يةكجار توندوتيذم هةية 

 ، دةَلَى لة ِراثؤرتةكة ئاطادارى بةِرَيزتان 1لة جةنابى وةزير و لة جواب دانةوةكةى سةبارةت بة خاَلى 
دةكةينةوة كة هيض بةندكراوَيك لة اليةن بةِرَيوبةرايةتيةكانى ضاكسازى فةرمانى طرتنيان لة اليةنى 
ثةيوةندار لةطةَل نةبَيت كة خؤى لة دادطا و ئاسايش و ثؤليس، ئةمة شتَيكى زؤر خراثة، ئَيمة بَلَيني 

كسازى تةنها دةبَيت بة سجنمان هةية و بة ئةمرى ثؤليس، سجنمان هةية بة ئةمرى ئاسايش، سجن و ضا
ئةمرى مةحكةمة بَيت، مةحكةمة بِريار بدات لةسةر يةكَيك كة حوكم دةدرَيت، ئةوجا بنَيردرَيت، ثؤليس 

! حةقى ئةوةى نية خةَلك بنَيرَيت بؤ سجن، نابَيت حةقى هةبَيت، ئةمة خبرَيتة سةرو وةزيرَيك ئةوة بَلَيت
دةَلَيت، خانووبةرة دروست  4ى ليذنةى ياسايى لة خاَلى ئةوة شتَيكى زؤر خراثة، بة نيسبةت راثؤرتةكة

بكرَيت بؤ بةِرَيوبةرايةتى و ئةو كةسانةى كة ئيش دةكةن لة سجنةكان، كاكة لة شوَينان ئةوانةى كة لة 
ضاكسازى و سجن ئيش دةكةن، نة ناوى خؤيان و نة ئةدرَيسيان نابَيت كةس بيزانَيت، بةآلم تؤ خانوو و 

دةكةى و دةيبةيتة ثاَل ضاكسازى دايدةنَيت، سبةى خةَلك دةزانَيت ئةو كةسانةى كة لةوَى ئةدرَيسى ئاشكرا 
طرياون، نةفسيةت خةَلكى تياية نةخؤشة، خةَلكى واى تياية بة تةماى تؤَلة سةندنةوةية، ئةطةر سوِر 
 بزانَيت ماَلةكة لة كوَيية، ئةوةى كة من شةخسى خؤم مةعلومامت لةسةرى هةبَيت، لةو سجنة

توندوتيذانةى ئةمريكا خةَلك ِرا دةكات، خةَلكَيك لةوَى ِرابكات و خؤى بكات بة ماَلى بةِرَيوةبةرةكة 
مناَلةكانى بكوذَيت، ئةمة دةبَيت، بؤية ئةمة هةر زؤر نا مةدروس بووة ئةم خاَلة، لةبةرئةوة من ئةوة هةر 

ى روفز بكةنةوة، كة ئةو كةسانةى رةفز دةكةم و حةزيش دةكةم ئةندامانى ثةرلةمان ئةو خاآلنة هةموو
كة عيالقةيان بة سجنةوة هةية ماَل و حاَليان نزيك سجن بَيت، من لة تَيبينيةكان دا شتَيكم موالحةزة 
كرد، ئةطةر سةرؤكى ثةرلةمان مةجامل بدات، لة كؤمةَلطاى مةدةنى عادةتةن كة يةكَيك حوكم دةدرَيت لة 

ةسة لة تةوقيف نةقل دةكرَيت بؤ شوَينَيك كة سجنة، بةآلم سجنى ماوةى يةك ِرؤذةوة بؤ دوو هةفتة ئةو ك
دائيمى نية، سجنَيكة دكتؤرى لَيية، ناحيةى نةفسانى لَيية، مةسةلةن كانسَلةرى لَيية، ثسثؤرى ياسايى لَيية، 
تةحقيق لة قةزيةى ئةو شةخسة دةكةن بة ثَيى قةناعةتى خؤيان ثاش ئةوةى كة هةموو فحوساتَيكى 

هى خوَين و شتى تر، ئةى دى هةية يان نيةتى، ئةمانة هةمووى دةضَيتة فايلةكةيةوة، ئينجا دةكرَيت، 
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دةست نيشانى ئةوة دةكرَيت بؤ كوَى بنَيرَيت، تةبيعى لةو قةزايانة ثَيويستيان بة ئيسالح هةية، ثَيويستيان 
رو دة هةزار نيمانة، بةوة نية خبرَينة سجنةوة، زؤرواردة ئَيمة كة سةيرى سجنةكان دةكةين، بة هةزا

كةس ناكات، تؤ دةتوانى لة  100لةوةو، يةعنى هةمووى كؤمةَلةكةى  38لةوة و  31هةمووى مةحدودة، 
مانط بتوانى خانوويةك بكةيتةوة كة بتوانى  3دَييةك دا خانوويةك بكةيتةوة، يةعنى ئيحتيمالة بة 

ت ضاكسازى بكات لةو شةخسة، ئةمة بؤ ئةو موئةسةسات و ثةيِرةو ثرؤطرام و شتى واى تيا بَيت كة بتوانَي
كةسانةية كة حوكمةكانيان كةمة يان حوكمى نةفسيان هةية، بةنيسبةت ئةوانةى تريشةوة، تةبيعى ئةمِرؤ 
لة كؤمةَلطاى مةدةنى خةَلكَيك كة دةضَيتة سجن بةرنامةى بؤ دادةنَين، ئةمة جطة لةوةى لة سجنة 

ةوة بؤ ئامادةيى، تةنانةت جاميعة بة ئةنواع هينةكانةوة، بؤ طةورةكاندا مةكتةبى تياية لة سةرةتايي
هتد، بةآلم لة شوَينَيكى وةكو ئَيمة ئةطةر ......اباتة، ئةمة كؤمثيوتةرةمنوونة ئةوة حقوقة، ئةوة حيس

ئيمكانيةمتان نية هةر هيض نةبَيت با السايى وآلتانى تر بكةينةوة و هةندَيك هةنطاوى ِرَيك و ثَيك بنَيني، 
و كةسةى كة دةضَيتة ضاكسازى با بةرنامةى بؤ ديارى بكةين، كؤمةَلَيك بةرنامة كة بريتى دةبَيت لةو ئة

خؤشيانةى كة لةناو كؤمةَلطاكةمان دا هةية، ئيرت ئةطةر مةسةلةى دزى بَيت، ئةطةر مةسةلةى ئةخالقى 
يراسة كردنى ئةوة بَيت، ئةو بَيت، ئةطةر مةسةلةى دةوَلةمةند بوون بَيت بة ناحةقى، با ثرؤطرامةكان بؤ د

مانطى دةمَينَيت بؤ ئةوةى ئةم عونسرة جارَيكى تر  6كاتة ئةو كةسانةى كة حوكمةكةيان دوو ساَلة كة 
( وؤرك فؤر لؤو)ساَل بتوانَيت بضيـَةوة ناو كؤمةَلطا بةرنامةيةكيان هةية ثَيى دةَلَين  10ثاش دوو ساَل يان 

كةس هةية لةم  10ةبةنة ناو شارةكان، مةسةلةن لة سلَيمانى بَلَيني يةعنى ئيش كردن بؤ قانون، ئةمانة د
بابةتة، خانوويةك دةطرن ئةو خانووة يةك، دوو كةسى بؤ دادةنَين بؤ حمافةزةو خةَلكَيكيش بةناوى 

مانطى  6كانسَلةرةوة، ئةم كانسَلةرة ضى دةكات  دةضَيت ئيش بؤ ئةوانة ثةيدا دةكات، دةيانباتة سةر ئيش، 
بؤ طةِرانةوة بؤ ناو كؤمةَلطا، بةيانيان دةضَيت بؤ ئيشةكةى، ( رؤتةيشن)خؤ ئامادةكردنة ثَيى دةَلَين ئةخري

مانطةدا، ئةطةر  6مانطة لةوَى دةيباتة سةر لة ماوةى ئةو  6ئَيوارانيش دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو شوَينة، ئةم 
تةوجيهى دةكات، ئةطةر كةسَيك توانى  كةموكوِريةك لة مَيشكيدا هةبَيت، ئةو كانسَلةرة ئيشرافى دةكات و

مانطة دا بتوانَيت خؤى وا بطوجنَينَيت كة بتوانَيت ئةو كانسَلةرة قةرار بدات كة ئةوة  6لة ماوةى ئةو 
شياوى ئةوةية بضَيتةوة ناو كؤمةَلطا، ئةو كاتة دةطةِرَيتةوة ناو كؤمةَلطا، بةرنامةى تريشيان هةية لة 

مانطة لة خانوويةك لة مةنتيقة كة دةبن و  6تى زراعيان هةية، ئةو هةندَيك شوَين مةسةلةن حاسال
يارمةتى فةالح دةدةن، يارمةتى دائريةى كوذانةوةى ئاطر دةدةن، يةعنى ئَيمة دابنيشني ثرؤذةو ثرؤطرامَيك 
 دابِرَيذين، ئةو خةَلكة بة شَيوةيةك ضاكسازى بكةين لةطةَلياندا كة بتوانَيت جارَيكى تر بضَيتةوة ناو

 .  كؤمةَلطا، زؤر سوثاس
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك جعفر فةرموو

 :معروف مصطفىبةِرَيز جعفر 
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من دةست خؤشى لة ليذنةى ياسايى دةكةم ئيشةكى باسيان كردووة، زؤر سوثاس بؤ وةآلمةكانى جةنابى 
 15ئةوة تةحديد بكرَيت بؤ ئةو نةوجةوانانة كةى بة رةئى من، ئةطةر  2وةزيريش، بةشى يةكةم ماددةى 

ِرؤذ جارَيك مؤَلةتيان ثَى بدرَيت كة كةسَيك بتوانَي كةفالةتى بكات با بطةِرَيتةوة شوَينى خؤى، ئةمة 
موهيمة، لة مناسةبةتةكان دا بطةِرَينةوة ماَلةكانيان، ئةوةش هةموويان نا تةنها ئةو كةسانةى كة قابيلى 

َيكى ترم ثَيم واية ثَيويستة مامؤستايانى ئايينى ئيستيفادةى باشيان ىَل بكرَيت، يةعنى ئيجازة دانن،  خاَل
مامؤستايةكى ئايينى موتةخةسس بَيت بةو ئيشةو لةطةَل ئةو مامؤستايانةى كة دةرس دةَلَينةوة، بةالى 

زؤرى دةبَيت،  كةمةوة هةفتةى جارَيك با بضَيت قسة بؤ ئةو نةوجةوانانة بكات، ضونكة ئةوة تةئسريَيكى
ئةطةر سةيرى مزطةوتةكانى كوردستان بكةين، زؤربةى زؤرى نةوجةوانةكان دَين بؤ نوَيذ، ثَيشنيارَيكم بؤ 
جةنابى وةزير هةية با هةوَل بدرَيت ئةو بينايةي ضاكسازي لة قةزا طةورةكان بكرَيتةوة، ضونكة نةقَلى 

ة بؤ شارَيكى تر تةئسريَيكى ماددى زؤر دةكاتة نةوجةوانَيك لة ناحيةكةوة بؤ ناحيةكى ترو لة شارَيكةو
 .سةر ئةو سجنة، ئةطةر لة قةزا طةورةكان دا ئةو سجنانة هةبَيت شتَيكى باشة، زؤر سوثاس

 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ضرؤ خان فةرموو

 :بةِرَيز ضرؤ على محة امني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ت بةو مناآلنةى كة دايكيان حوكمى سجنى بؤ دةدرَيت، ئايا ئةو من دوو ثرسيارم هةية، يةكَيكيان سةبارة
مناآلنة تا تةمةنى ضةند لة سجن دةمَيننةوة  دواى ئةوةى كة دةطةنة ئةو تةمةنةى كة لة سجن دةردةضن، 

نةبَيت بيانطرَيتة خؤيان لة كةسوكارى خؤى، ئايا شوَينى تايةبةت هةية كة بة ذيانَيكى : ئةطةر كةسَي
ان بذين  يةعنى نةزانرَيت ئةوة كةسَيكة كة دايكى لة سجن داية، يةعنى لة ناحيةى دةروونى ئاسايى خؤي

تةئيسرى تَى نةكات و بة شَيوةيةكى ئاسايى خؤى بذيت، ثرسيارى دووةمم ئةوةية ئايا ئةو كةسانةى كة 
رى وا هةية يان هةية كار دةكاتة سةر ئةوةى جا( شيزؤفرينيا)نةخؤشيةكى دةروونيان هةية بؤ منوونة 

جةرميةى قةتليش بكات، ئايا ئةو كةسانة لة مةحكةمةوة كة تةحويل دةكرَين دةضنة نةخؤشخانة  دواى 
ئةوةش كة ضاك دةبَيتةوة دةبردرَيت بؤ نةخؤشخانةى تايةبةت و ضارةسةر دةكرَيت  دواى ئةوةش دووبارة 

 .ى وةردةطرَيت  زؤر سوثاسدةطةِرَيندرَيتةوة سجن  يان لة نةخؤشخانة دةردةضَيت و حوريةتى خؤ
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خاتوو صربية فةرموو

 :بةِرَيز صربية غفار امني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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منيش تةئكيد لة خاَلَيك دةكةمةوة بة ئومَيدى ئةوةى يةعنى دووبارة نةبَيتةوة، دةست خؤشيةكى زؤر بؤ 
ر بة سَى تةوةر دامان بةزاندباية تةوةرى حقوقى ئيجتماعى  ئةو ليذنةية كة بةِراستى ماندووبوونة، ئةطة

و تةوةرى حقوقى قانونى وا بزامن زياتر وازح دةبوو، كة هةر سَى ليذنةكة دةوريان ببواية لة راثؤرتةكة، 
ئَيمة دةتوامن بَلَيم سَى تا ضوار راثؤرمتان هةية، ئةو مةعلوماتانةى كة ئَيستا هةمانة لة الى ئَيمةش دا 

وى حزورى هةية، خاَلى دووةمم، بةرَيز جةنابى وةزير، ئَيمة طرفتَيكمان بةدى كرد لة  بةشى هةمو
ضاكسازى، ئةو كةسانةى كة حوكميان تةواو دةبَيت، سةقافةى كؤمةَلطا واية تةفةهومى ضاكسازى ناكات، 

راوندى رؤشنبريى باوك نايةوَيت كضةكةى رووى تَي بكاتةوة، ئَيوة ضيتان كردووة بؤ ضاكسازى كردنى باكط
ئةو خَيزانة كة بتوانَيت جارَيكى تر ئامَيزى بكاتةوة بؤ كضةكةى يان بؤ خَيزانةكةى، يةكسةر تةآلقنامةى 
بؤ ذنةكةى ناردووة بؤ ئةو شوَينة، كة دةبَيت كارَيكى باشيش لةسةر ئةو شوَينة بكرَيت، ضونكة ئةو 

َلطا ئامَيزى خؤى ناكاتةوة  بؤيان جارَيكى تر، كةسانة ئةطةر تةغيرييشيان تيادا دروست بوو بَيت كؤمة
خاَلى دووةمم لة راثؤرتةكةى جةنابت يةكَيك لة طرفتة زةقكان ئةوةية كة نةريتَيكى ناياسايى لة ناو 

مانط، ساَلَيك، ساَل و نيوَيك بةسةرى دا  6ئَيمةية، ئةو مةسةلةى مةوقوفة، ئةو كةسةى كة دةطريدرَيت 
ىَل ثرسينةوةيةكى لةطةَل دا نةكراوة، لة راثؤرتةكةى جةنابت ئاماذة نةكراوة بة ضووة و هةتا ئَيستا هيض 

ئةوة، خاَلَيكى ترم طرفتى ئَيمة ئةوانةى حزوريان هةية لةو بةشانة بةشى ثسثؤرى زةرورة، موةزةفينى تيا 
ةية هةية، بةآلم ثسثؤرى كة بتوانَيت ئةو كةمةش كة هةية دةورى ئيسالحى ببينَيت، مةكتةبةيةك ه

ناتوانَيت بزانَيت ئةو كةسانة ضؤن فَير بكات و ضؤن خبوَينَيتةوة، يان ئةطةر خؤى ضووة دزىكردووة، بةآلم 
ضةند حاَلةتَيك لة دزيةكة دوو، سَى كةسى تر هةن ئةخالقياتى تريان هةبووة و تووشى ئةوةش بوونة 

ببينن، ضيتان بؤ ئةو بةشة كردووة بؤ  لةطةَلى، ئةمة بؤ  ضونكة ئةوانة وةكو ثسثؤرَيكى كارا ناتوانن ِرؤَل
 .طؤِرانكارى  زؤر سوثاس

 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .شكرية  فةرموو.د
 

 

 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةرَيزت ثَيرَى ئاماذةت بةوة كرد طوتت حةز دةكةم راثؤرتةكة بة وردى خبوَيننةوة، جا منيش راثؤرتةكةم
بةوردى خوَيندووةتةوة، بؤية ئةطةر بوارم بدةيت و قسةكامن نةبِرن هةندَيك بؤضوونى تايبةتيم هةية، 
هةم ثرسيارةو هةم بؤضوونى تايبةتى خؤمة، دةست خؤشى لة ليذنةى ياسايى دةكةم كارَيكى ضاكيان 

وةزيرى كاروبارى كردووة لة سآ سةردانى جؤراو جؤردا سةردانى سَى شاريان كردووة، هةروةها سوثاسى 
كؤمةآليةتيش دةكةم كة بةِراستى بةووردى دةست نيشانى خاَلةكانى كردووة و زؤر بةِراشكاوانةش وةآلمى 
دايةوة، من حةز دةكةم ئاماذة بة كؤمةَلَيك كةتن و تاوان بكةم كة هةموو ئةمانة وةكو يةكة، ثَيم باش بوو 
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دوور و درَيذيةى نةدةويست، خاَلَيكى ترم ئةو داتايةى  ليذنةكة هةموو خاَلةكانى يةك خبستبا، ئةوةيان ئةو
كة دايناوة بؤ هةر شارَيك كة من لة الى خؤم هةموو داتاكامن كؤكردووةتةوة و نووسيومة، مةحكومةكان، 

كةمسان هةية، حةزم كرد هةر هيض  119طرياوةكان، هةروةها كض و ذنةكانيش بةجيا، هى هةر سَى شارةكة 
ى ئةو مةحكومانةيان روون بكردايةتةوة، هةروةها ئاماذةى بةوة كرداية و لة وةزيرى نةبَيت هؤكارى طرتن

  يان بؤ منوونةلة دهؤك 83مةحكوممان هةيةو كةضى لة سلَيمانى  31بثرسياية هؤى ضية لة هةولَير 
ذن مةحكومة كةضى لة شارةكانى تر ئةو مةحكومة نية، جا لةبةر ئةوة ئةمة هؤكارَيكى تايبةتية  80

ةبَيت ئَيمة هةَلوةستةى لةسةر بكةين، خاَلَيكى تر دةربارةى ثرؤذةى ئيستهالكية كة لة ناو سجنةكانة، من د
ثَيم باش بوو بةرهةمهَين بَيت، يةعنى ئيستيفادة لةو هَيزو وةزةيةى كة لةناو سجنةكان دا دةيكةن، 

وِرةكةيان لة يةكَيك لة شارةكانى منوونةيةكتان بؤ دةهَينمةوة، من ناسيارَيكمان هةية كة دراوسَيمانة، ك
ئةوروثا طريا، ثاش ئةوةى كةوا بةربوو، هَيندةى ثارةى لةناو سجنةكة كؤكردةوة بةهؤى ئةوةى كة ثاترى 
دةخستة ناو ثاكةتةوة سةيارةيةكى ئاخر مؤدَيلى ثَى كِرى، ئةمة يةك، دوو هَيندة كتَيبى خوَيندبووةوة كة 

ات كة مامؤستاى رؤمان بووم لة كوليةش، هَيندة مةعلوماتى ثةيدا بؤى باس دةكردم من تةقةى سةرم دةه
كردبوو، واش ضاكسازى كرابوو كة بةِراستى مرؤظَيكى تر بوو، ئايا ئةوانةى كة دَينة دةرةوة ئةو 
ضاكسازيانةيان بؤ دةكرَيت  ئايا فيلمى جؤراوجؤر دةربارةى هةَلسانةوةى كةسايةتى ئةوانةى كة لة ناو 

يبةتى مةحكومةكان، جؤرة فيلميان ثيشان دةدةن لة ثاَل ئةو ؤرك شؤثة، سةرتاشني و سجنةكان بة تا
دورمان و ئةم شتانةى كةوا هةموو مرؤظَيك دةيزانَيت، خاَلَيكى تر من ثَيم باش بوو كة باسى ثةرتوكخانة 

ة كوردستان دةكرَيت هةموو ئاماذةيان ثَيى كرد كة زؤر الوازة، من ثَيم باش بوو ئةو دوو حيزبةى كة ل
هةيةو لةطةَل حيزبةكانى تر دا هةموويان خاوةنى طؤظارو رؤذنامةن، ضةندين دةزطاى طةورةى وةكو 
سثَيرَيزو وةكو سةردةم و وةكو موكريان و وةكو ئاراس و وةكو شةفةقمان هةية، وةزيرى كاروبارى 

ضاثيان كردووة لة ماوةى ئةم كؤمةآليةتى داوا لةو دةزطايانة بكات كة هةمووى خاوةنى هةزاران كتَينب و 
ضةند ساَلةدا سجنةكان دةبنة كتَيبخانةيةكى ناياب، ثرسيارَيكم لة جةنابى وةزير هةية، ئةو ئافرةتانةى 

ئايا ئةوانة ( قةوادة)لةسةر مةسةلةى لةشفرؤشى يان ئةوانةى بردوويانة كة لة كوردةوارى دا ثَييان دةَلَين 
، باسى ئةو (ئؤقيانوسَيك لة تاوان)مةوة دن لة كتَيبَيك كة خوَينهةمووى بةيةكةوة داندراون  ضونكة م

ئافرةتانة دةكات كة ئةو كضانةيان بردووة بؤ كةسانى تايبةت، بةآلم هةر لةناو سجنةكة تةحريكى كردوون 
 و كة هاتوونةتة دةرةوة هةمان كاريان كردووة، ئايا ئَيوة ئةوانةتان جيا كردووةتةوة لةطةَل ئةو ئافرةتانةى

كة خاوةنى ئةو ثيشة ناشريينةنة كة ئَيستا لة ئةوروثا قانونَيكى تايبةت داندراوة كة بة داخةوة من داوا 
دةكةم لة بةِرَيزتان ياسايةكى تايبةت دابندرَيت بؤ ئةو ئافرةتانة و ئةو ثياوانةى كة ذن دةكِرن بؤ ثارةو 

دةو ئةو خوشكانةى كة لة طةَلمان دابوون دواتريش دةيفرؤشن، ئةمة ضونكة ئَيستا لة هةموو ئةوروثا واري
كة ضووينة سويد ئةو ياسايانةيان بؤ ئَيمة باس كرد، ثرسيارَيكى ترم ئةو مةحكومانةى لةسةر تاوانى 
كوشنت و دزين و داوَين ثيسى هةن ئايا هةموويان بةيةكةوةن لةناو سجنةكة  خاَلَيكى تريشم بةِراستى بؤ 
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ةجنة دراون، ئايا بةِرَيز هيض لَيثَيضينةوةتان لةطةَل ئةو ثؤليسانة دا وةزيرة، كؤمةَلَيك لة دهؤك ئةشك
نةكرد كة ئةشكةجنةى ئةو نةوجةوانانةيان داوة  خاَلَيكى ترم باسى ئةوة كرا كة بةس لة دهؤك مةسةلةى 

ر لةشفرؤشى هةية، هةروةكو كاك بةَلَين ئاماذةى ثَيى كرد لة سلَيمانى و لة هةولَيريش ئةو بابةتانة زؤ
هةيةو زؤريش بآلون، بؤضى ئةوة داوا دةكات ليذنةى ياسايى بينَيرنةوة بؤ شارةكان  مةحكةمة هةر يةك 
مةحكةمةية، ئَيمةش هةرضةندة لة هةرَيمَيكى فيدراَلني، بةآلم لةطةَل عرياق دا ئَيستا يةكني، با حوكمى 

َيكى تر، ِرؤذنامةنوسةكان بةِراستى خؤيان بدرَين كة ئةو كارة ناشريينانةيان كردووة و هاتوونةتةوة، خاَل
نهَينى ثةرست نني، بةِراستى داوا لة وةزير دةكةم ئةو كؤمةَلة توَيذةرة كؤمةآليةتية لةوَين، ئَيستا ئةمِرؤ 
شتَيكم خوَيندووةتةوة لةسةر مةسةلةى ئيمان بة ناوَيكى تايبةتى خؤيةتى كة ناوى راستةقينةية لة دهؤك 

وَى بضم وةكو كة صربية خان ئاماذةى ثَيى كرد، باوكى كوذرا، كةسوكارى حاشايان كة طرياوة دةَلَى من بؤ ك
ساَل حوكم دراوم و مناَلةكةشى  15لَيى كرد و مناَلَيكى دوو ساَلةشى هةية، ئَيستا هاوار دةكات دةَلَى من 

ساَل، ئايا لةم  11َيتة دوو ساَلة، كةواتة كة دَيتة دةرةوة ئةطةر مناَلةكة ئَيستا دوو ساَل بَيت ئةو كاتة دةب
حاَلةتةدا ضى دةكةن  جا لةبةر ئةوة داوا لة بةرَيزتان دةكةم ئةو رؤذنامةنووسانةى كة نهَينى دةبةنة 

 .دةرةوة بة تايبةتى لةسةر مةسةلةى ئةو ئافرةتانة ئةوانة لَيثَيضينةوةيان لةطةَل بكةن، زؤر سوثاس
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حامت فةرموو

 :ِرَيز حامت حممد جان حسنبة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منيش كؤمةَلَيك ِراوبؤضوومن هةبوو، بةآلم بة حةقيقةت كورمت كردةوة، تةنها ئيشارةت بة ئةوة دةدةم 
ساَلية، بؤية كة تووشى ئةو  12ديارة ئةم بةندكراوانة كة لة سجنى نةوجةوانان دان تةمةنيان لة خوار 

نةتة ئةوَى، من رةئيةكم هةية با وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى هةوَل بدات هةَلةية بوونة و ضوو
خولَيكى رؤشنبري كردن لة ناو داخلى ئةو سجنانة هةبَيت، كة لة خةَلكى ثسثؤر و شارةزا ثَيك بهَيندرَيت 

ئةو  لةرووى ضاكسازى و لةرووى رؤشنبريى و هةتا لة رووى ضاكسازى دةروونيشةوة بؤ ئةو كةسانة كة
مَيردمنداآلنة كة بة حةقيقةت لةو سجنانة، بؤ ئةوةى بتوانرَيت خؤيان بناسن و جارَيكى تر بة شَيوةيةكى 
باشرت بطةِرَينةوة ناو كؤمةَلطا، خاَلى دووةمم ثَيشنيارَيكة با وةزارةت هةوَل بدات بة هاوكارى وةزارةتى 

ثؤر لة بوارةكانى دةروونى و رؤشنبريى بؤ رؤشنبريى طؤظارَيك دةربكات لةاليةن كؤمةَلَيك قةَلةمى ثس
ئةوةى بتوانرَيت خبرَينة ئةو بةندخيانانةوة و هةتا ئةوان ئيستيفادةى ىَل بكةن لةو بوارانةى كة تووشى 
ئةو هةآلنة بوونة، خاَلَيكى ترم دوَينَى ليذنةى قانونى ئيشارةى بة ئةوة دا كة لة سلَيمانى دا لة 

 .ويةك هةية، حةقة عيالج بؤ ئةو تَيكةآلوية بكرَيت، زؤر سوثاسطرتووخانةكاندا جؤرة تَيكةآل
 :بةِريََز سةرؤكى ئةجنومةن
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طلةييةكةى كاك ئارام كة بة ئيشارةت ثَيم دةَلَيت، قةبوَلمة، يةكةم كةس قسةى كرد و دوو ثرسيارى هةبوو 
كاك ئارام، سؤزان خان  طومت يةك ثرسيار، بة ئومَيد بووم ئةوةى طومت ثَيم وابوو وا دةبَيت، حةقى خؤتة

 .فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دا هاتووة، كة خوىل شياندن كراوة كارمةندةكان و ضوونيان بؤ  12دا لة خاَلى لةوةآلمدانةوةى وةزير
مة دةنووسَيت  دةوَلةتانى دةرةوة، ئةطةر ئةمانة ئةوةندة شياو بن، بؤ يؤنامى ئةم تةقريرة زلة لةسةر ئَي

كةسةن  كة جةنابتان باستان كردووة، هةموو كةسَيك  19خاَلَيكى تر ئايا لةم بةرَيوبةراتيانة تةنها ئةو 
كاتَيك كة لة ئةم بنكة ضاكسازيانة كار دةكات دةبَيت بة بةردةوامى خوىل شياندنى بؤ بكرَيتةوة، خاَلى 

بةرَيوبةرى طشتى ( عميد نصراللة هيدايةت)ن دووةمم لةسةر وةآلمةكةى راثؤرتى يؤنامية كة لة الية
كة هةآليةكةى لةسةر نرايةوة، من ثرسيار ( فةرزةند)ضاكسازى دراوةتةوة، سةبارةت بة ئةو نةجةوانة 

دةكةم كةس ناتوانَيت تؤمةت بؤ خؤى دروست بكات، خاَلَيكى ترم ئةوةى كة زؤر جَيطةى سةرسورمانة 
ى ضوو لَيى ثرسى سكاآلت هةية ياخود نا  ئَى تةبعةن دةترسَيت لةالى من ئةوةية، كة بةرَيوبةرةكة خؤ

بَلَى ئا، تؤ ئةوة بَينة بةرضاوى خؤت مناَلَيك ئةطةر تةعةداشى ىَل كرابَيت لة بنكةى ثؤليس، ئةطةر هاتوو 
 ئةو ترسة نةبَيت لةدَلى دا بة بةرَيوبةرةكة دةَلَيت سكاآلم لةسةريان هةية، ئَى خؤ ئَيمة خؤمان دةزانني

شتةكة ضؤنة، ثَيويست ناكات خؤمان جوانى بكةين و بَلَيني هيض عةيبَيكى تيا نية، من يةك ثرسيار 
ئاراستةى جةنابى وةزير دةكةم سةبارةت بة سنووردار كردنى رؤذنامةنووسان، تكاية بة هؤى سةردانى 

 و ئايا كَيشةكان ِرؤذنامةنووسانةوة بؤم باس بكة ضةند كَيشةت بؤ دروست بووةو جؤرى كَيشةكانيش ضني
قةتل و عامى ىَل كةوتووةتةوة  هةر ئةوةى كة روويداوة لة ناو زيندانيةكان دا ئةو شوَينانةية دةكةوَيتة 
سةر الثةِرى ِرؤذنامةكان و خةَلكى باسى لَيوة دةكةن، من سةيرم بةوة دَيت كةسَيك لة بةرَيوبةرايةتيةك دا 

يةكانى بكةيةوة، ئةطةر من ئيشةكامن ِراست و ِرةوان بَيت بؤ كاربكات كة تؤ دةبَيت تةوجيهى بةرَيوبةرات
برتسم ِرؤذنامةنووس هةر ض كاتَيك بَيت  دووةم ض كَيشةيةك دروست بووة  من بة حةيامت نةمبينيوة 
ِرؤذنامةيةك ناوى تةواو بنووسَيت، هةر حةرفى يةكةم و دووةم و سَييةمى نووسيوة، يةعنى بؤ ئَيمة بؤ 

! تةعليمات دةربكةن و كاتى خؤى هةيةو بؤى نية لة هةموو كاتَيك دا خؤى ثيادا نةكات هةموو شتَيك هةر
بؤ دةبَيت كاتَيك كة دادةنيشَيت لةطةَل ئةو كةسةى كة نةوجةوانة، كةسَيكة نابالغة ئةوة كةسَيكى طةورة 

دةبَيت تةعليماتى وا وةكو توَيذةرى كؤمةآليةتى لةطةَلى دا دابنيشَيت، ئةمانة هةمووى واريدة لةسةر سةرم، 
هةبَيت، بةآلم نابَيت بَلَين ئةطةر ِرؤذنامةنووس هات كَيشةى كؤمةآليةتى بَيت، ئةى ضؤن بزانني ناو ئةو 
زيندانيانة ضى تيادا دةبَيت  ئةطةر ِرؤذنامةنووس نةبَيت، ئَيمة با ئةو جؤرة سيقةية دروست بكةين لة ناو 

 .خؤمان و ئةوانيش دا، زؤرسوثاس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِريََز 
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زؤر سوثاس، كاك مجال لَيرة نية تا بثرسني لة ئةمريكا ِرَيطا بة ِرؤذنامةنووس دةدرَيت لةطةَل زيندانى 
نةوجةوان موقابةلة بكات  لةطةَل مةحامى قةيدى نية، بةآلم لة كاتى تةحقيق دا تةبيعية، ثَيشى قةرارى 

ى مرؤظة، كارى ليذنةكانى ثةرلةمان نية، كارى مةحكةمةش تةبيعية، بةآلم ئةوة كارى ليذنةكانى ماف
ليذنةى تايبةتى وةزارةتة، بةآلم ئةطةر دةرطا بكرَيتةوة بؤ ِرؤذنامةنووسان ماناى واية زيندانيةكان ئيش و 
كاريان نابَيت هةر ئةوةية كة ِرؤذنامةنووسَيك بَيت و يةكَيكى تر بِروات، بةهةرحاَل ئةوة جةنابى وةزير 

 .تةوة، كاك زرار فةرمووخؤى وةآلمى دةدا
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشةكى دةست خؤشى لة ئةندامانى ليذنةى ياسايى و هةموو ئةو ئةندامانةى كة بةردةوام بةدواداضوون 
دةكةن لة ئيش و كارةكانى حكومةت، ضونكة ئةوانة تةنها خزمةت بة جةماوةرى هةرَيمى كوردستان 

خزمةت بة حكومةتى هةرَيمة كوردستانيش دةكةن، لةبةر ئةوة دةست خؤشيان لَيدةكةم و زؤر بة  ناكةن،
خَير هاتين وةزيري بةرَيزيش دةكةم، ئَيمة ساَلي ثار ياسايةكمان دةركرد، ياساي لَيبوردني طشيت، ياساي 

ة لة سلَيماني كة حالةمتان هةي( 41)ئاماذةمان بةوة كرد ( 3)، لة ماددةى 12/4/8001لة ( 4)ذمارة 
ساَل، يةعين زينداني ( 80)زينداني هةتاهةتايني، بةراسيت ثَيشنيارمان كرد ئةوة بطؤرَي بؤ ماوةى 

ساَل، بةآلم تاوةكو ئَيستا رؤذانة تةلةفؤمنان بؤ دةكةن و ئةوة ( 80)ئةبةدي، موئةبةد بوون بطؤرَين بؤ 
ذنةى ياسا لة وةآلمدا دةَلَين ئَيمة نووسراومان نةطؤردراوة، من لةطةَل لَيذنةى ياسا قسةم كردووة و لَي

لة ياساي لَيبوردني طشيت كة ( 3)كردووة و تةئكيدمان لةسةر كردووتةوة، بةآلم تا ئَيستا ديارة ماددةى 
دةرمان كرد، نةكةوتووتة بواري جَيبةجَي كردن، ثَيشنيار دةكةم بؤ سةرؤكايةتي / 12/4ساَلي ثار لة 

و،  8001ي ساَلي (4)ي ياساي ( 3)ةئكيد بكةنةوة لةسةر جَيبةجَي كردنى ماددةى ثةرلةمان جارَيكي تر ت
( مدى احلياة)حالةمتان هةية، خؤي ئةوانة زينداني موئةبةد بوون، ( 41)زؤر سوثاس، ماددةكة ئةوةية 

قسةم  من خؤم( 3)داواي لَيبوردن دةكةين، يةعين هةتا لة ذيان مابن لةناو ئةو زيندانةدا بن، لة ماددةى 
لةسةر ئةوة كرد، ثَيشنيارمان كرد، وا بزامن بة زؤرينةى دةنطيش بوو، ثةسند كرا كة ئةوانة بنب بة 

ئَيمة نةبووينة بة : ساَل، بةآلم تا ئَيستا تةلةفؤمنان بؤ دةكةن و دةَلَين( 80)زينداني هةتا هةتاي يةعين 
ةكةين بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، جارَيكي تر ماينةوة، ثَيشنيار د( مدى احلياة)زينداني هةتا هةتايي، هةر 

، كة بةراسيت خةَلكَيكي زؤر دةست 8001ي ساَلي (4)ي ياساي ذمارة (3)تةئكيد بكةنةوة لةسةر ماددةى 
 .خؤشي لة ثةرلةماني كوردستان كرد و ، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
بةتـةمان ضارةسـةري بكـةن، كـاك شـَيروان شـتَيك        بزامن شتَيكمان بؤ هاتووة كـة دةسـةآلتي دادوةرى  وةلال وا

 هةية لةو بابةتة 
 :َيز شَيروان ناصح حيدرىبةِر
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 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
هةر وةكو كاك زرار ئيشارةتي ثَيدا، لَيرة ئةو موناقةشةية كرا، ئةوانةى كة حوكم درابوون وةخيت خؤي بة 

نيـة، ئـةوةى   ( مودى اة واة  )ران، لـة قـةوانيين ئَيمـة    لةسةر ئةساسي بِريـاري برميـةر حـوكم د   ( مدى اة اة)
ساَلة، بؤية لَيرة كة ئَيمة بِرياري لَيبوردنةكةمان دةركرد، ئةوانيشي مشـول  ( 80)هةية موئةبةدة و ئةويش 

دةكرد بة طوَيرةى قةوانيين خؤمان، ثاشان ئيستيفسار دةكات  لة رَيطاي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و بـةرةمسي  
ةوة كة ئةو بِريارةى لَيبوردني طشيت مشوليان دةكات، دةبَي تـةخفيفي عقوبـةيان بـدات، زؤر    جوامبان داونةت

 .سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ــيَ  بةدواضــووني بــةردةوامي هةيــة بــؤ ضارةســةركردني، كــاك زانــا   : زؤر ســوثاس، دةســةآلتي دادوةريــش دةَل
 .فةرموو

 (:زانا)خضرَيز قادر سعيد بةِر

 .ئةجنومةنَيز سةرؤكي بةِر
بةناوى خواي طةورةو ميهرةبان، من لةسةر دوو وةآلمي جةنابي وةزير تَيبينيم هةية، ثَيم واية وةآلمةكاني 

كـة باسـي لؤندةريةكـةى كـرا، هـةر جوابةكـةى زؤر وازيـح نيـة، دةَلـَي دةكـرَي           ( 3)زؤر موقنيع نية، بِرطةى 
ةوري دةتوانَي هةسنت بة ئيجرائاتَيك سةريع و سوودي لَي ببينني، من ثَيم ئةوة شيت بةثةلةية و ئيسعاف ف

ئةو موشكيلةيان بـؤ حـةل بكـات، زؤر طـةورة نيـة و ضـاوةرَيي ئةجنومـةنى وةزيـران نـةكرَي، لـة مةسـةلةى            
كـةس تـةنها يـةك حـةمام و ئاودةسـتيان هةيـة،       ( 30)بة تايبةتي تَيبينةرايةتي هةولَير كة بؤ ( 8)بِرطةى 

بةثةلـة ضارةسـةريان بـؤ بكـرَي، ضـاوةرَيي ئـةوة نـةكرَي تـا بينايـةيان بـؤ           ئةوةش دةكـرَي بـة ئيجرائـاتَيكي    
دروست بكرَي لة ئةجنومةنى وةزيران، بة نيسبةت ئةو ثيشانةى كة فَير دةكرَين لـةناو ضاكسـازى، مـن ثـَيم     
باشـــة ئـــةو ثيشـــة نوَييانـــةى كـــة هـــةن فَيـــري ئـــةو نةوجةوانانـــة بكـــرَي، ضـــاككردنةوةى كؤمثيوتـــةر و   

كؤمثيوتةر و راديو وتةلةفزيون، هةر لةسةر دار تاشي تةقريبةن مؤديلي نةماوة، خـةَلك زؤر   بةرناجمةكاني
 119شيت حازر دةكرَيت، من ثَيم واية كةم ثَيويسيت بـة دار تاشـي هـةبَي، خـاَلَيكي تـر، ذمـارةي طرياوةكـان        

َيكي زؤر باشة، لةطـةَل  كةسن لة هةرَيمي كوردستان، شتَيكي باشة كة تاوان لةم ضينةدا كةمة، ئةمة موئةشر
ئةوةشدا كةم و كوِريةكي دةردةخات بة تايبةتي لة مةسةلةي ديارةدةى لةشفرؤشـي ئيجرائـاتي قـانوني زؤر    
زؤر كةمة، ئةطةر نا دياردةكة زؤر لةوة زةقـرتة و خـةَلكَيكي زؤريـش ثَيـوة موبتـةال بـووة، ثـرؤذة ياسـامشان         

هةموار كردني ياسايةكةى بةغدا حـازري دةكةينـةوة سـةر    ثَيشكةش كرد كاتي خؤي ِرةت كرايةوة، ئَيستا بة
ــة          ــةكة ل ــيت كَيش ــاتبوو، بةِراس ــاييدا ه ــةى ياس ــةى لَيذن ــة ِراثؤرتةك ــام، ل ــديعاي ع ــبةت ئي ــة نيس ــوَي، ب ــة ن ل
قانونةكةداية، ئـةوان نـاتوانن ئيجرائـاتي راسـتةوخؤ بكـةن لـة نـاو ضاكسـازيةكان، بضـةن ئةطـةر خةلـةلَيكي            

بكةن، دةبَي تةقرَيريك بنووسن بؤ مةرجـةعي خؤيـان، ئـةوانيش وةآلم ئةدةنـةوة     قانوني ببينن، تةدةخول 
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يان وةآلم نادةنةوة، ئةوةش ثَيويسيت بـة ضـاككردني قـانين ئيـديعاي عـامي هةيـة بـؤ ئـةوةى تـةفعيل بَيـت           
 .دةوريان، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .بةرَيز ظيان خان، فةرموو
 :شاثا خضرَيز ظيان امحد بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
من ثرسيارم لة جةنابي وةزير، بة نيسبةت ثؤلني كـردن، ثـؤلني كـردن ئايـا بـة شـَيوةيةكي لةسـةر بنـةماي         

كة لة سويسرا كراية لة جنَيف، كة لـة كؤتـايي ئـةوة بةياننامةيـةك دةرضـوو كـة لـة         1955كؤنطرةي ساَلي 
رَيبـةرَيك و سيسـتةمَيك بـؤ ضـاككردني هـةموو رةوشـي       يتـة  وبةندة، كـةوا لةسـةر ئـةو بنةمايـة كـة بو      94

زيندانَيك لة جيهاندا، ئايا هةر لةسةر ئةوة دةِرؤَين  ضونكة ئةطةر بةو شَيوةية بَيت، ثؤلني كردن دةبَي بة 
شَيوةيةكي وا بَيت ئايا ئةوانةى كة مةترسيان كةمرتة لةطةَل ئةوانةى كةوا لـَي راهاتوونـة لةسـةر تـاوان كـة      

مي، ئةطةر مودةي سجنيانيش تـةواو بَيـت هـةر بـةردةوامن لةسـةر تـاوان، لـة اليـةكي تـرةوة ئايـا           بةبةردةوا
ثؤلني كردن دةبَي بة شَيوةى ضةند دةستةيةك بَي بؤ ئاسان كردنـي ضارةسـةري طوجنـاو بؤيـان بـة ئامـاجني       

طةى يةكـدا هـاتووة،   ضاكسازي باش، ثرسيارَيكي تريشم ئةوةية بة طؤَيرةى خاَلي فَيركردن كة دووبارة لة بِر
هــاتووة، كــة دةبَيــت ثَيويســتة هــةموو هؤكارةكــاني دابــني كردنــي   94لــة كؤنطرةكــة لــة بةياننامــةى خــاَلي 

فَيركردن دةبَي دابني بكرَي، بةآلم بة شَيوةى ئيلزامي بَيت نةك بة شَيوةى خؤشي خؤيان بَيت سجنةكان، لة 
مةنهةجي خوَيندنةكة طوجناو بَيت و رذَيم و مةنهـةجي   بِرطةيةكي تر هاتووة ديسان لةو بةياننامةية دةبَي

طشيت ئةو وآلتةدا بَيت تاكو ئةو زيندانةى كة دةرةضن لة سـجنةكة دةردةضـن بتـوانن بـةردةوام بـن لةسـةر       
 .خوَيندني خؤيان و بطةنة ئاستَيكي بةرز لة خوَيندن و شةهادة، زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .تاظطة خان، فةرموو
 
 
 

 :َيز تاظطة حممد عليبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ديارة راثؤرتي لَيذنةى ياسايي دةستخؤشي ثَيويستة، بـةآلم ئَيمـةش هـةر دووبـارةى دةكةينـةوة ثَيمـان بـاش        
بــوو لَيذنــةى مــايف مــرؤظ و لَيذنــةى كاروبــاري كؤمةآليــةتي و لَيذنــةى ذنــانيش بةشــداريان هةبووايــة لــةو     

وشي ئةو زيندانيانة هةر ضوار لَيذنة دةطرَيتةوة، خاَلَيكي ديكةم هةية، ئةو ضاكسـازيةى  راثؤرتة، ضونكة رة
كة لةناو ضاكسازيةكان دةكرَي ئةو كةسانةى كة كاريان لةسةر دةكـرَي بؤهَينانـة ئاسـيت ئـةوةى كـة بـنب بـة        
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ايـي حوكمـةكانيان   هاووآلتيةكي سةوى، بةآلم كة دواي ئةوةى لة سـجنةكان دَينـة دةرةوة يـان ئـازاد دةبـن دو     
تةواو دةكةن، ئايا وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي موتابةعةيان دةكـات و بةدواداضـوونيان بـؤ دةكـات،     
ضونكة لة وآلتة ثَيشكةوتووةكان هةموو كاتَيك كة سجن و سجني بةردةبن و ئازاد دةبن لة سجنةكان تـا دوو  

بـواري دةروون ناسـي يـاخود لـة بـواري ضاكسـازي كـار        ساَل موتابةعةى بةردةواميان هةيـة ئةوانـةى كـة لـة     
دةكةن، هةتا لةناو خَيزانةكانيشيان كاريان لةسةر دةكةن و بةردةوام بةدواداضوونيان بؤ دةكةن، خاَلَيكي تر 
ئَيمــة لــة ياســاي وةزارةتــي كاروبــاري كؤمةآليــةتي بامســان لــةوة كــرد كــة النــة يــاخود مــاَل بــؤ بينــةوايان و  

ئةوانةى كة لة خَيزانةكان جَيطايان نابَيتةوة و دروسـت بكـرَي لـة شـار و شاروضـكةكاني       سةرثةرشتياران بؤ
كوردســتان، ئــةو قســةى صــربية خــان ئيشــارةتي ثَيكــرد كــة هةنــدَي لــةو ذنانــة يــان هةنــدَي لــةو منداآلنــة    

توانيويـةتي ئـةو   خَيزانةكانيان ئامَيزيان بؤ ناكةنةوة، ئايا تا ئَيسـتا وةزارةتـي كـار و كاروبـاري كؤمةآليـةتي      
ــاني          ــؤ ذن ــاَل ب ــان م ــة ي ــاخود الن ــةنها ي ــراوة، ت ــَيطري ك ــؤي ج ــايةكةى خ ــة ياس ــايةك ل ــة ياس ــة ب ــةي ك بِرطةي
ــارو        ــة ش ــةند هةيــة ل ــا ض ــراوة و ت ــت ك ــةندة دروس ــا ض ــة بكرَيتــةوة ت ــةوايان ني ــتيار و ئةوانــةى ن سةرثرش

 .شاروضكةكاني كوردستان  سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .تاح، فةرمووكاك شَيخ فة
 :َيز فتاح عبداهلل نقشبنديبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
زؤر سوثاس بؤ لَيذنةى ياسايي، بؤ هةموو كار و بةشةكاني ديكة كة ئةو مةوزوعـةي بووذانـدووة و خسـتنة    
روو، ســوثاس بــؤ جــةنابي وةزيــر، مــن ئةمــةوَى ئيشــارةت بــة خاَلَيكيــان بكــةم كــة بةالمــةوة زؤر طرنطــة و    

، ثـَيم وايـة وةكـو    (لةشفرؤشـي )رية باسي، ئةويش ئةو دياردةية و ئةو زاهريةي كة بـةناو ثَيـي دةَلـَين   شوك.د
قانون و دةسةآلت لة كوردستان تا ئَيستا كـاري طوجنـاوى بـؤ نـةكردووة و نةويسـتوة رَيـي لـَي بطرَيـت، ئـةوة          

يت دةبـَي بـة هةماهـةنطي بـَي     حةقيقةتَيكة، ضونكة ئةطةر بيانةوَى رَيي لـَي بطَيـرَي جـةنابي وةزيـر نووسـي     
لةطةَل دادطاي بةغدا، ئَيمة لة كوردستانني و ثَيويست ناكات بيطةِرَيننـةوة بـؤ دادطـاي بةغـدا ئايـا ض بكـةين       
لةوَى يان ض نةكةين  ئةوة دياردةيةكة كة لة كوردستاندا هةية بؤ كـةلتوور و عـادةت و وآلت و ديـين ئَيمـة     

مولزةمة بةو ئةخالق و قانونة و حةقة رَيي لَي بطريَي، يةعين ئةوةى شتَيكي زؤر ناشرينة، كورديش زياتر 
رؤذنامة نووس ثَيويستة سنووردار : سوثاسي جةنابي وةزير دةكةم كة ئةَلَي: ثَيويستة نةكراوة، خاَلي دووةم

بكـرَي، سـنووري بـؤ دابنـرَي، زؤر سوثاســي دةكـةم و حـةقي خؤيـةتي، ضـونكة بةشــَيك لـةو شـتانةى كـة نــا            
نووس ئـةيورووذَييَن و ئاشـكراي دةكـات لـةناو خةَلكـدا، زيـاتر       لة الي ئَيمة بة حةقيقةت رؤذنامـة ورة كةلتو

رَيي بؤ خـؤش ئـةكات، بـؤ منوونـة ئـةو لـةش فرؤشـية يةكَيكـة لـة مةنتيقـةى سةرسـةنطدا شـتَيك دةرضـوو              
بيخةنـة ســةر   رؤذنامـة نـووس لَيــرة بةثةلـة و بـة تةلــةفؤنَيك غاريـان دا بــؤ مةنتيقـةى دهـؤك و ويســتيان       

جةرائيد و نةشري بكةن لةناو كوردستاندا و كرديشيان، بؤ ئةوةى خةَلكي بؤ كةسب بكةن و دَلي طةجني بؤ 
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رابكَيشن، موشـتةري بـؤ ثةيـدا بكـةن، بؤيـة مـن سوثاسـي جـةنابي وةزيـر دةكـةم، حةقـة و جَيـي خؤيـةتي              
نةكـةن، ضـونكة رؤذنامـةنووس نـابَي      سنوورَيك بؤ رؤذنامة نووس دابندرَي بؤئةو كارانة زياتر رَيطة خـؤش 

 .رَي خؤشكةر بَيت بؤ كاري ناشرين لةناو ميللةت و وآلتي خؤي، لةطةَل رَيزمدا
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك غةفور، فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غفور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسايي دةكةم، بةراسـيت ئيشـةكي باشـيان كـردووة و     سةرةتا بةنيسبةت ئةو راثؤرتانة، زؤر سوثاسي لَيذنةى 

حةقة سوثاسي ئـةرك و مانـدووبوونيان بكـرَي، بـةآلم دةبوايـة راثؤرتةكـة يـةك راثـؤرتي يـةكطرتوو بوايـة،           
لةبـةر ئــةوةى كــة ئــةوةى تَيبـيين دةكــرَي، هــةم لةســةرداني دهـؤك و ســلَيماني و هــةولَير، هــةموو شــتةكان    

ي دابــني كردنــي ئــامَيري مؤبايلــة و لَيــداني بــريي ئريتيوازيــة و شــوَيين   دووبــارة بوونةتــةوة وةك مةســةلة
حةوانةوة، هةموو يةك راثؤرتي يكطرتوو بنووسرابا و بوترابا سةرداني ئةو شوَينانةمان كردية و ئـةو كـةم   

بةت بةنيس: و كورتيانة هةستمان ثَيكرد لة هةموو شوَينةكان ئةو كةم و كورتيانة هةبوو، ئةوة خاَلَيك، دوو
مةسةلةي رؤذنامةنووسان، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم لة هةر خانةيةك بةشي راطةياندن هةبَيت و بةشَيكي 
فراوان بَيت، ئةو بةشة هاوكار بَيت لةطةَل رؤذنامة نووساني كوردستان، رؤذنامةنووساني كوردستان مافَيكي 

ــة كورد      ــةبَي ل ــان ه ــاني زانياري ــت هَين ــةقي وةدةس ــة ح ــة ك ــاني   رةواي خؤيان ــَلةن رؤذنامةنووس ــتان، ئةص س
كوردستان كة ئةو بابةتانة دةوروذَينن، هؤكارَيكة بؤ كةمكردنـةوةى تاوانـة لـة كوردسـتان، لـة هـةمان كاتـدا        
هؤكارَيك دةبَيت بؤ ئةوةى كاري هةَلة كةمرت بكرَي لة كوردستان، ئَيمة دةبَي هاوكاري رؤذنامةنووسـان بـني   

ةين و بواري ئيش كردنيان ثَي نةدةين لةو بوارة، ئـةوة خاَلَيـك ، خـاَلَيكي    لةو روانطةيةوة، نةك رَيطريان بك
تر ئةوةى كة من تَيبينيم كرد لة مةسةلةي وةرشةي كاركردن لة ثةرتووكخانـةكان هةنـة، بـةآلم بةداخـةوة     
ثةرلةماني كوردستان لة جياتي شيت باشيان ثَيشـكةش بكـات، ضـووة ئـةتاري ثَيشـكةش كردوونـة، لـة خـاَلي         

شــتةم، كــة ئــي هــةولَير بــاس دةكــات، لــة راثؤرتةكــة لَيذنــة نووســيويةتى نةوجــةوانان هــان بــدرَين بــؤ     هة
ثَيشـنيارةكان لةسـةر داخـوازى    ( 13)خوَيندنةوة و ضاالكي خوَيندنةوة، داواي ئةوة دةكات، بـةآلم لـة خـاَلي    

ئةوانة ثةرلةماني كوردسـتان   دانة ئةتاري ثَيداوة ئةوان بؤ غافآلندن، بةآلم بةراسيت لة جياتي( 15)ئةوان 
ــي          ــة و هَيَل ــةوة بوان ــةريكي ئ ــةوان خ ــةوةى ئ ــؤ ئ ــة ب ــةئمني بكردبان ــؤ ت ــي ب ــةرى باش ــةكي كؤمثيوت ذمارةي
ئةنتــةرنيت لــة طرتووخانــةكان هــةبَيت بــؤ ئــةوةى ئاطــاداري دةرةوة بــن و ئاطــاداري هــةواَل بــن، لــة هــةمان  

هـةر سـَي طرتووخانـة باسـي كـراوة كـة كتَيبـةكان         كاتيشدا ئةو كتَيبخانانةى كة هةن لة طرتووخانـةكان كـة  
وةكو ثَيويست نني و رؤذنامةكان كؤنن، لة جياتي ئةوة دةكرا بةشَيك كتَييب باش بؤ ئةو كتَيبخانة بـدرَي و  
هاوكار بن، خاَلَيكي تر باس دةكرَي مةسةلةن لة ئـي دهـؤك، ئـةوة مايـةي خؤشـحاَلية كـة لـة طرتووخانةكـة         

دةكرَي، ئايا هؤَلي سيمينار كة لةوَى هةيـة تـا ئَيسـتا ضـةند سـيمينار بـؤ طرتووةكـان        باس لة هؤَلي سيمينار 
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كراوة  يةعين بة ثَيويسيت دةزامن بةراسيت هةوَل بدرَيت بةشي وشياري لة طرتووخانةكان فةعال بكرَيـت و  
ةو شـارةزايانةى  ناوة ناوة سيميناري ثَيويستيان بؤ بطريَي و لة دةرةوةش لة دةرةوةى زيندانةكان بة هـؤي ئـ  

كة لة سجنةكان كار دةكـةن بضـن و هاوكاريـان بكـةن لـةوَى و وشـياريان بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةى كـة دةردةضـن            
شتَيك فَير بنب نةك هةر بةو شَيوةية، ئةو ثَيشـنيارةى كـة كـرا لـة وةرشـةكان جطـة لـة دار تاشـي شـيت تـر           

راسـيت، بـاس لـة مؤسـيقاش كـراوة لَيـرةدا،       كؤمثيوتةرة و مةسـائيلي تـر بكرَيتـةوة، مـن لةطـةَل ئـةوةدام بة      :
مايةي خؤشحاَلية كة ئَيمة بتوانني بةو شَيوةية ثةروةدةيان بكةين و تاكَيكي سوودمةنديان لَي دةربضَينت و 
بة ئيمكانيةتةوة بطةِرَينةوة ناو كؤمةَلطا، بةآلم ئةوة كـة تَيبـيين دةكـرَينت لـة راثؤرتةكـةى جـةنابي وةزيـر        

تةكان روون بكرَينةوة، بَلَي ئـةوة وابـوو و وا ئَيمـة وامـان كـردووة، نـةخَير مـن لةطـةَل         زياتر هةوَل دراوة ش
ئةوةدام جةنابي وةزير لةطةَل رَيزم بؤ بةرَيزيان بيطوتبا ئَيمة بةَلَين دةدةين ئةو طرفتانة ضارةسةر بكةين، 

رَيز جـةنابي وةزيـر بَيـت    ضونكة لَيذنةكة داواي ضارةسةركردني ئةو طرفتانة دةكـات، داواي ئـةوة ناكـات بـة    
خاَل بة خاَل بَلَيت ئَيمة ئاوامان كرد و يان ئةوة لة دةسةآلتدا نية و ناتوانرَي بكرَي، نا دةبَي هةوَل بدرَيت، 
مةسةلةن ناو سةتةالييت مةركةزى كة دةَلَي ناتوانرَي لَيرة تةئمني بكرَي، كار بكرَي كة لة دةرةوة هـةمووي  

ةكي مةركةزي هةولَيرت هةية، طةرميانت هةية، دهؤكت هةية، هةوَل بـدة لـة   ضةند دانةيةكة، طرتووخانةي
هةبَي بـؤ ئـةوة    تر دةرةوة بيهَييَن، جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا مةسةلةي ثارةية، ثارة هةية، ثارة بؤ شيت

تة بـؤ  نةبَي   بةراسيت ئَيمة دةبَي جةخت لةسةر ئةو مةسةالنة بكةينةوة هةوَل بـدةين كـة ئـةوةى ثَيويسـ    
طرتووخانةكان طرتووخانةى سةردةميانة بن، بتوانرَيت ئيشي لةسةر بكرَيت، يـةعين ئَيسـتا ئـةو راثؤرتـةى     
لَيذنةى ياسايي رَيطة ضارةيةكي زؤر طوجناوى داناوة بؤ دةربازكردني ئـةو رةوشـةى كـة ئَيسـتا زيندانـةكاني      

خاَل جَيبةجَيي ئةو راثؤرتة بكـةين، نـةك   كوردستان تَيدا هةنة، حةقة ئَيمة ئيشي لةسةر بكةين و خاَل بة 
ئاوامان كرد و ئاوامان نـةكرد، نـْة  ، ئـيش كردنةكـة حةقـة و لـة       : بَيني ئةو روونكردنةوةية بدةين و بَلَيني

 .داهاتوودا دةتوانني زيندانةكامنان زينداني سةردةميانة بن و زينداني هاوضةرخ بن، لةطةَل رَيزماندا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر
 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و كــاك شــَيروانيش بــة ، ئــةوةى كــاك زرار باســي لةســةر كــرد مــن ثَيشــةكي ئةمــةوَى شــتَيك روون بكةمــةوة 

تةفصــيل شــةرحَيكي لةســةر دا، ئَيمــة زؤر رووبــةرووى ئــةو ثرســيارة بووينــةوة الي ئــةو جةماعةتــةى          
ي بــة ســجين هةميشــةيي ماونةتــةوة، بــةآلم مــن ثــَيم وايــة كــاك شــَيروان تةفســريَيكي  طرتووخانــةى ســلَيمان

ماددةكـةي كـرد، بـةآلم ئـةو قانونـةى عةفوةكـةى كـة دةركـرا مـودةى جَيبـةجَي كردنةكـةى كؤتـايي ثَيهــات،             
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ثَيويستة ئةطـةر لَيذنـةى ياسـايي بيـةوَى ئيشـي لةسـةر بكـات، دةسـتكاري مودةكـةى بكـات بـؤ ئـةوةى ئـةوة              
مـن دةستخؤشـي لـة برادةرانـي لَيذنـةى ياسـايي دةكـةم،        : ةية بضَيتةوة جَيبةجَي كردن، ئةوة يـةك، دوو مادد

كارَيكي زؤر باشيان كردووة، بةآلم من دةمةوَى ئاطاداري جةنابيشتان و سةرجةم برادةرانيش بكـةم لَيذنـةى   
و لــة كــاتي خؤيــدا و   مــايف مــرؤظيش هــةمان كاريــان ئــةجنام داوة، ســةرداني طرتووخانــةكامنان كــردووة        

نيسبةت راثؤرتةكةي لَيذنةى ياساييةوة خـاَلي  حةزاتي خؤمشان لةسةري حازرة، بةراثؤرتيشمان حازرة، موال
نيسـبةت ئـةو كةسـانةى كـة     ةزيـر هةَلوَيسـتةى لةسـةر بكـات، بة    ثَينجةم و شةشةمي من ثَيم واية جةنابي و

ةئكيد مودةى شـةش مـانطيش مودةيـةكي زؤرة،    حوكم ئةبن و حوكمةكانيان لة شةش مانط تَيناثةرَي، بة ت
ثَيويستة ئةوانيش ثَيش ئةوةى مودةكةيان تةواو بكرَي لة طرتووخانةكاندا تةئهيل بكرَينةوة بؤئـةوةى كـة   
طةِرانةوة ناو كؤمةَلطا ببنة خةَلكي باش و ئـةوانيش هـةر خـةَلكي ئـةو كؤمةَلطايـةي خؤمـانن بـا لـة دةسـت          

يـةكي تـر نةتيجـةى سـةرداني طرتووخانـةكان هـةر لـة مـةوقفي تةسـفرياتي          دةرنةضن، ئةوة لة اليةك، لة ال
سلَيماني كؤمةَلَيك مةوقويف تةوقيف دةكةن خارجيي مودةى قانونية تَيثةِريوة لة شةش مانط، من ثَيم واية 
ئةوة ئةطةرَيتةوة رووبةرووي زيـاتر وةزارةتـي داد دةبَيتـةوة و رووبـةِرووي مةجليسـي قـةزا دةبَيـت، بـةآلم         
ئةطةر بَيت و وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي تةسـهيالت بـؤ داواكـاري طشـيت بكـات بـة هةماهـةنطي لةطـةَل         
وةزارةتي داد، ئةوان ئةتوانن لة كَيشةى ئةو خةَلكانة بكؤَلنـةوة و زووتـر تةَلـةب بدةنـة سـةرؤكي دادطـا بـؤ        

َيتـةوة، ئـةوة ئَيمـة ثةيوةنـدميان     ئةوة قةزيةكانيان ئيحالةى مةحكةمة بكرَي و لة شةش مانط زياتر نةمَين
بة داواكاري طشيت كرد لة سلَيماني، ئةوانة كَيشةى ئةوةيان هةية كـة لـة سـلَيماني شـوَيين تايبـةتيان نيـة و       
وةسائييت نةقليشيان نية بطةِرَين بةسةر شوَينةكاندا بتـوانن راثـؤرتي خؤيـان تةقـديم بـة دادطـا بكـةن، بـة         

نابي وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي دةستخؤشـي لـَي دةكـةم راثؤرتـةكي     نيسبةتي ئةوةى كة راثؤرتةكةى جة
تَير و تةسةلي ثَيشـكةش كـردووة، بـةآلم ثَيويسـتة هةنـدَي خـاَل بـةراي مـن هةَلوةسـتةي لةسـةر بكـات، بـؤ             
ئةوةى كة باس لة دةرماَلةي فةمانبةراني ضاكسازي دةكات، ئَيمة سةرداني طرتووخانةكامنان كـرد، بةراسـيت   

دةرماَلـةيان هةيـة، هـةر ضـةندة جـةنابي سـةرؤكي وةزيـران بِريـاري لةسـةرداوة، بـةآلم ئـةوةى مـن             كَيشةى 
ئاطادار مب هةرضي ضوويتة وةزارةتي دارايي، بةآلم تا ئَيستا نةضوويتة جَيبةجَي كردنةوة و ثـَي ناضـي بـةم    

هةَلوَيستةى زؤرتري لةسةر َى، بؤية داوا لة جةنابي وةزيري كاروباري كؤمةآليةتي دةكةم تزووانةش بياندرَي
بكات، تةئكيديان لةسةر بكاتةوة، بة نيسبةت طرتووخانةكانةوة، ئَيمة بيناي طرتووخانـةكان وةكـو جـةنابي    

سـتة بـة   وةزير و راثؤرتةكةش باسي لةسةر كردووة، هيض شرووتَيكي طرتووخانةى تةواوى تَيدا نيـة، زؤر را 
ةمري واقيعـة خـؤي ئـةو شـوَينانة لـة ئةصـَلةن طرتووخانـة        و ضاريش نية ئةوة ئدةليلي ئةوةى قاعاكانيةوة

نةبووينة، بةآلم بة ناضاري كراونة طرتووخانـة، ئـةو داوايـةي مـن لـة جـةنابي وةزيـر ئةوةيـة زووتـر ثةلـة           
بكات و هةوَل بدةن ئةوةندة نةمَينَيتةوة، ضـونكة لـة ذوورةكانـدا ئـةبينني ئـةوةى كـة لةسـةر موخـةدةرات         

ي مرور (85)سةر مةسةلةى زيناي زةوجي حوكم دراوة، لةطةَل ئةو كةسانةى كة بة حوكم دراوة، ئةوةى لة
ي مرور قةزيةكي قةزا و قةدةرة و زةالمَيك كة كوذراوة و مودةي تةواو دةبَي و دةِرواتة (85)حوكم دراون، 
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كـة لةسـةر    دةرَي، شةرت نية تاوانبارَيكي موحتـةريف بَيـت و ثيـاوَيكي خـراث بَيـت، بـةآلم لةطـةَل يةكَيكـدا        
زيناي زةوجي يان لةسةر خيانةى زةوجي يان لةسةر قةتلَيكي عةمد، ئةوانة لة قاعةيةكـدا ئةوانـة تةئسـري    
لةسةر نةفسيةتي ئةواني تر دةكات، ثَيم باشة ضةند بكرَي ئةوانة بة طوَيرةى حوكمـةكانيان وةكـو سـةقيلة    

ئــةوةى ئةوانــةى لةســةر لةشفرؤشــي   و خةفيفــة و ئةوانــةى جــاران هــةبوو، جيــا بكرَينــةوة، بــة نيســبةتي  
دةســتطريكراون، بطةِرَينــةوة ســةر شــوَينةكاني تــر، مــن ثــَيم وايــة ئةوانــة موخالةفةيــةكي ســةرحيي ياســاية،  
قانونَيك نية كة ئةو كةسانةى كة لة الى ئَيمة دةطريَين بنَيرنةوة بؤ طرتووخانةكةى، ئةطـةر لـة ناصـريةوة    

ة بضــَيتةوة ئــةوَى، ئــةوة مــةفرؤزة لةطــةَل وةزارةتــي دادي عَيراقــي هــاتيَب، ئةطــةر لــة عــةمارة هــاتيَب، حةقــ
ئيتيفاقي طؤِرانةوةى طرتووةكان هةبَي، لة اليةك، لة اليةكي ديكة، جـائيزة ئةوانـةى ئيفـراج شـةرتي هةنـة      
مشوليان بكات، ئةوانةى خةَلكي ئةو شوَينانة بن كَيشةيان بؤ دروست دةكرَي، من ثَيم وايـة جـةنابي وةزيـر    

 .موقتةرةحةى لة راثؤرتةكةى خؤي الببا، زؤر سوثاس ئةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووكاك عثمان ، 

 (:باني ماراني)قادر عثمان عبداهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةستخؤشي لة برادةران دةكةم، بةراسيت زؤر خاَلـةكانيان بـاس كـرد، هةنـدَيكيان زؤر ثـَيم باشـن و تةئكيـد        

كةمةوة لةسةريان، كاك جةمال باسي ئةوةى كرد كة كةسَيك بة بَي بِرياري دادوةري دةسـطري بكـرَي ئـةوة    دة
كاتي خؤي بِرياري وامان هةبوو نازامن جَيبةجَي نةكراية تا ئَيسـتا حةقـة هـةموومان بةدواداضـوون بكـةين      

ي بطريَي، ئةطةر ئـةو كـارة مـاوة    لةم مةسةلةية، حةق نية لة كوردستان كةسَيك هةبَي بة بَي بِرياري دادوةر
حةقة بةراسيت ثةرلةمان بَي دةنـط نـةبَي لَيـي، نـابَي كةسـَيك بـةبَي بِريـاري دادوةري بطَيـرَي، خـاَلَيكي تـر           
تةئكيد لةسةر قسةى برادةران دةكةمةوة، مةسةلةى فيعلةن ئةو زيندانيانة ضةند ساَلَيكة رةنطـة عـةفومان   

ميشـةييةنة تـا ئَيسـتا مـةمشول نةبووينـة، سـاَلَيك و قسـوورة كراينـة،         دةركردية و ئةو زيندانيانـةى كـة هة  
حةقــة بةراســيت بةدواداضــوونَيكي بــؤ بكــرَي، ضــونكة رووبــةرووي ئةوةمــة لَيــرة بِريارمــان دا ئةوانــةى كــة  

ساَل، بةآلم تا ئَيستا لـة هـيض شـوَينَيك كارةكـةيان بـؤ      ( 80)بكرَين بة ( مدى احلياة)فيعلةن سجين ئةبةدين 
ــَي     جَي ــةن دةبـ ــة فيعلـ ــةوة، ئَيمـ ــةكة يـــةكاليي بكرَيتـ ــرَي و ئيشـ ــوون بكـ ــة بةدواداضـ ــاكرَي، حةقـ بـــةجي نـ

طرتووخانــةكاني خؤمــان بكةينــة مةدرةســة، ضــونكة ئةوانــةى دةطريَيــن كةســي ئَيمةنــة، ئةوانــةى دةطريَيــن   
ان بكةين، وايـان  نةوةى ئَيمةنة ياخود فيعلةن نةوجةوانانن يان هةرزةكارن، ئَيمة دةبَي بةراسيت ثةروةردةي

لَيبكةين كة لة زيندان هاتنة دةرَي كةسَيكي ئيعتياديان لَي دةربضَي كة هاتنةوة ناو كؤمةَلطا، نابَي بة ضاوى 
زؤر خةَلكي مةكروة و ناشريين تةماشايان بكةين، ئةوانيش تووشي شيت خـراث بـن، مـن لةطـةَل ئـةو رايـةم       

نة يان قاعةيةكة لة هةموو شَيوةكاني كاركردن، حةدادية يان كار بؤ زيندانيةكان بةراسيت بدؤزرَيتةوة، شوَي
هــةر ئيشــَيك دةكــرَي لــةوَى خــؤي دةتــوانَي بــة ســياجَيكي بــةرز و قاعةيــةكي طــةورة دروســت بكــرَي، ئــةو    
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زيندانيانة كار بكةن لةوَى ، بؤضي لةوَى دابنيشن و هةم بؤخؤيـان باشـة و هـةم ئينتاجَيكيـان دةبـَي، حـةق       
دن لة زيندانيةكان بطريَي، دةبَي بؤيان فةراهةم بكرَي، مةسةلةي ئامَيري مؤبايـل بةراسـيت   نية رَيطاي كاركر

شَيوةك لة شَيوةكان تةنزيم بكرَي باشة، بةآلم حةقة مؤبايل هةبَي، حةقة زينداني بتوانَي لةطـةَل عائيلـةى   
نــدي بكــات، زؤر رؤذ جارَيــك، ضــةند رؤذ جارَيكــة ثةيوة( 10)خــؤي و لةطــةَل كةســوكاري خــؤي مةســةلةن 

تةبيعية، مةسةلةى مؤَلةت دان بة زيندانيةكان ئةوانةى بةراسيت خَيزانيان هةية، حةقة لة كوردستان يةك 
بِريار هةبَي، نابَي بَلَيني لة سلَيماني ئةوهاية و لة دهؤك ئةوهاية و هةر حةق نية لَيرة باسي بكةين، حةقة 

ة دةدرَي بةو كةسانةى كة خَيزانيـان هةيـة دةبـَي بـة يـةك      يةك ياسا هةبَي ئةويش ئةطةر مؤَلةت يان ئيجاز
قةرار لة هةموو جَيطايةك وةكو يةك بَيت، ناكرَي ئَيمة ديسان ناوى شارةكان بَينينةوة بةراسيت لةسـةر زؤر  
مةسةلة نابَي بَلَيني لةوَى ئةوهايةو لَيرة ئةوهاية، يةك بِريار هةبَي سةرجةم شوَينةكان بطرَيتـةوة، يـةعين   

ة ئةو شتانة حةق نية دووبارة بَيتةوة، دةربارةى ئـةو هـةموو كـةم و كورتيانـةى راثؤرتةكـةي لَيذنـةى       بةس
ياسايي هاتية بةراسيت نازامن وةكو كاك بةَلَين باسي كرد، سَي ساَل لةمةو ثَيش هةمان ئةو هةوآلنة هـةبوو،  

كةين و هةر ئـةوة بكـةين و هيضـي    باشة كَي بةرثرسة بةرامبةري   كَي جَيبةجَيي دةكات  ئَيمة هةر قسة ب
جَيبةجَي نةبَي ضؤن دةكرَي  ساَلَيك، دوو ساَل، سَي سـاَل، ئَيمـة بةراسـيت بـاوةِر ناكـةم بودجـةمان ئةوةنـدة        
كةم بَيت كة نـةتوانني زيندانيـةكاني خؤمـان سـةردةم بكـةين و رَيكيـان خبـةين و يـةعين شـوَينَيك تؤزَيـك           

مة مةسـةلةن ئـةو راثؤرتـةى كـة سـَي سـاَلي رابـووردوو كـاري لةسـةر          حةزارةتي ثَيوة بَيت، يةعين حةقة ئَي
نةكراية و ئةوةى ماوةيةك ثَيشرت كاري لةسـةر نةكرايـة ئَيسـتا بةدواداضـووني بـؤ بكـةين، بـؤ ضـي بودجـة          
تةرخان نةكراية  بؤ ضي ئةوانة جَيبةجَي ناكرَي  يةعين ناكرَي خةَلك هةر وا بـَي، خؤتـةنيا بـؤ قيامـةتى     

و خــةَلك فيعلــةن ثةجنــةى  ؤ دونيــاييش دةذي، دةبــَي بــؤ دونيــاش هةنــدَي كارةكــاني خــؤي ببــَييَنناذَيـت، بــ 
شادوماني درَيذ بكات، دةربارةي رؤذنامة نـووس، مـن بـة باشـي دةزامن سـةرداني زيندانـةكان بكـةن، بـؤ نـا           

ــني       ــوان ب ــوة ج ــةوةى ثَي ــة ئ ــةبَي   ئَيم ــتةكامنان ن ــة هــةموو ش ــةفافيةت ل ــؤ ئَيمــة ش ــةلةن ب ــيت  مةس بةراس
ــة         ــة ب ــة، ئَيم ــتَيكي باش ــةفافيةتيش ش ــان و ش ــةموو دامودةزطاك ــة ه ــتية ل ــاري تةندروس ــةرَيوةبردنَيكي ك ب
ثرؤسيسَيكي جوان بـةرَيوةبردن دةبينـة شـتَيكي جـوان، زؤر تةبيعيشـة وةكـو برادةرَيـك باسـي كـرد و كـاك           

ــةك         ــةكان تاوان ــةرةى رؤذنام ــةر الث ــنة س ــتانة بض ــةو ش ــةر ئ ــرد، ئةط ــي ك ــةفور باس ــةوة و  غ ــةمرت دةبن ان ك
 .بةعةكسةوة زياد ناكات و، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس، سةبارةت بةوةى كـة دوو، سـَي بـرادةر ئاماذةيـان بـةوة كـرد كـة ياسـاي لَيبـوردني طشـيت، كـاك زرار            
باس كـردووة  نووسراوَيكمان بؤ ئةجنومةنى وةزيران كردووة، ئةم مةسةلةيةمان  15/1بةتايبةتي، ئَيمة لة 

ــَي ثَيويســتة كــار بــة ياســاي  لَيبــوردني طشــيت بكــرَي و ئــةو بِرطةيــة بــة تايبــةتي، ئــةمر بكــةن بــة      : و دةَل
ئةجنومةنى وةزيران نووسراوَيكي ئاراستةى وةزارةتي داد  11/2دامودةزطاكان و وةزارةتةكاني حكومةت، لة 

روبـاري كؤمةاَليـةتى و ئةجنومـةنى دادوةري    و ناوةخؤ و هةرَيم بـؤ كاروبـاري نـاوةخؤ و وةزارةتـي كـار و كا     
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كردووة، نووسراوى ئَيمةى هاوثَيض كردووة، بةآلم لة جياتي ئةوةى بَلَيت جَيبةجَيي بكةن بة قةناعةتي من 
رةخنةيةك لةو نووسراوة دةطرم هةر ضةند من نةمـديوة، دةَلـَي ِراو و بؤضـووني خؤتـان ئاطادارمـان بكـةن،       

ئةمة جَيبةجَي بكةن، ئةمة ئَيستا بؤيان هَينام : م نووسراوةدا كة دةبواية بَلَيت ئةوة هةَلةيةكي طةورةية لة
من نةمديوة بةراسيت ئةطةر نا وةآلممان دةدانةوة و رةخنةى تونديشمان لةو جؤرة دةطرت، ضـونكة ئةطـةر   

ة ثَييـان  ياسايةك كة دةرضـوو، راوبؤضـووني لةسـةر نـادرَي و يةكسـةر جَيبـةجَي دةكـرَي، ئَيسـتاكةش لَيـرةو         
 .امحد، فةرموو عثماندةَلَيني و بةنووسراوَيكيش وةآلميان دةدةينةوة بة رةمسي، كاك 

 :امحد محد امني عثمانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيذنــةى ياســايي و جــةنابي وةزيــريش وةآلمــي لَيذنــةى ياســايي شــتَيكي باشــة، بــةآلم بةراســيت ئــةوةى هــةم  

اكسـازي دةكـرَي، بـةآلم    آلمي جةنابي وةزير تَيبينيم لةسـةري ئةوةيـة كـة باسـي ض    لَيذنةى ياسايي و هةم وة
و كاريطـةري ئايينيـان لـة بـري كـردووة، كـة بَيطومـان ئـايني رؤَلـي زؤر كـارا و كاريطـةرى هةيـة لـة              رؤَلي كـارا 

ةواذةيةكي ئيصآلح و ضاكسازي، ئةوانةى كة لةو شوَينانةدا طرياون ديـارة تاوانَيكيـان كـردووة، يـان بـة دةسـت      
ديكة طوناحَيكيان كردووة، يان بة ثَيي زاراوةى ياسايي تاوانَيكيان كردووة، ئةو تاوانـة الدانـي كؤمةآليةتيـة،    
كوشتنة يان هةر تاوانيكي ديكةية، ئةوانة بةراسـيت ئـايني رؤَلـي زؤر كـارا و كاريطـةري هةيـة لـة ضاكسـازي         

ئـةجنام دةدةن دوايـي بؤخؤشـيان مةطـةر سروشـت و      كردني ئةو جؤرة كةسانةدا ئةو كةسانةى كـة تاوانَيـك   
فيرتةتيان تةواو تَيكشكابَي، دةنا هةست بةوة دةكةن كةوا  تووشي شكانَيك بوون، كةسايةتيان تَيكشكاوة، بـؤ  
ضاككردنةوةى ئةو تَيكشكاوية وةكو لة بةرنامةى وةزارةت و لة بةرنامـة تايبةتيةكانـدا هةيـة بـؤ ضاكسـازي      

ةوةية كة ئةو مرؤظة دوايي كة لةو ماوةى لةوَى دةمَينَيتةوة كة دةرضوو و هاتـةوة نـاو   كردن، بَيطومان بؤ ئ
ــت        ــان دةس ــايي، ذي ــي ئاس ــو مرؤظَيك ــةَلطا وةك ــاو كؤم ــةوة ن ــوزار بَيت ــةت ط ــاك و خزم ــي ض ــةَلطا، مرؤظَيك كؤم

وةكـو   ثَيبكاتةوة، لةبـةر ئـةوة بةراسـيت وةكـو ضـؤن لـة نووسـةرة طـةورةكاني ئيسـالم لةوانـة ثيـاوى طـةورة            
هيض زانايةكي علم النفس نيـة كـؤن و   ( علوم الدين)كتَيبة مةشهور و بةناو بانطةكةى (خ.د)ئيمامي غةزالي 

نوَي مةطةر بَي ئينصاف بَي دةنا دان بة طـةورةيي ئـةو ثيـاوة طةورةيـة دا دةنـَين، كـة ض رؤَلَيكـي كاريطـةرى         
ستةوخؤ بؤ ضاككردن و ضاكسازي كردنـي ئـةو   هةية لة ئيسالحدا بة تايبةتي هةندَي باب لة كتَيبةكةيدا را

جؤرة مرؤظانةى كة تووشي تَيكشـكان دةبـن، لةبـةر ئـةوة داوا لـة جـةنابي وةزيـر دةكـةم كـة بـة جيـدي لـة             
بةرنامة رَيذي و ثالني ساآلنةيان بؤ ضاكسازي رؤَلـي ئـايني بـة طـرينط و جيـدي وةربطـرن، وة لـةو شـوَيين         

ــي كةســ   ــؤلني كردن ــيت ث ــازيةدا بةراس ــة    ضاكس ــدَيك ل ــةر و هةن ــاك عوم ــةنابي ك ــو ج ــة، وةك ةكان زؤر طرينط
برادةرانيش باسيان كرد كة ياساناس و شارةزان، ئومَيد دةكـةم لـة ئاينـدةدا، وةزارةتـي تايبـةت رؤَلـي كـارا و        

 .كاريطةري خؤي لةو بوارةدا ببَينن و ، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبد الرمحان، فةرموو
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 :رضاعبدالرمحن امحد بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضةند ثرسيارَيك بة كورتي، يةكةم ئايا قانونَيك هةية بؤ سجن، يان هةر بـة تـةعليمات و بـة بةرنامةيـةكي      
داخيلي ئيش و كارةكان بةرَيوة ئةضن  لة بةرَيوةبةروة و بؤ كارمةنداني خـوارةوة، بةرنامةيـةك هةيـة كـة     

ثرسياري دووةم، ئايا كاتةكان دابةش كراون لة ناو سجندا وةكو ثةروةدرة و وةرزش  ئيشي سجين ثَي بكرَي 
ــةلةن  ( 18)و خــةوتن و ئــيش كــردن، يــان رؤذي وا هةيــة ســجن     6ســةعات دةخــةوَى و رؤذي دوايــي مةس

سةعات ئيش دةكات  ئايا بةرنامةيةكي دابـةش كـراو هةيـة بـؤ كاتـةكان  ئايـا سـةردان بَيجطـة لـة رؤذنامـة           
ســةردان هةيــة بــؤ دكتــؤر و بــؤ رَيكخراوةكــاني مــايف مــرؤظ و خــةَلكاني تــر  بــؤ ئــةوةى كــة بضــن       نــووس،

 .زيندانيةكان ببَينن و، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرَيز كاك عادل
 :بةِرَيزعادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ارةت بـة بينـا بـة تايبـةتي لـة طـةرميان، ئـةو بـة         من ثرسيارَيكم هةبوو جةنابي وةزير وةاَلمي دايـةوة سـةب  

َين، بةآلم ثرسياري دووةمـم  ن لَي ئةكةين ئةطةر جَيبةجَي بكرسوثاسةوة باسي ضوار بيناي كرد دةستخؤشيا
لة لَيذنةكةية، ئةطةر لَيذنةكة راسثَيردراون بةوةى كـة هـةموو ناوضـةكاني كوردسـتان ببَيـنن، ئايـا بـؤ ضـي         

ةرميان بكةن  ئةطةر ضي حـوكم مةرحةلـةي ئـةخرية، بـةآلم لـة طـةرميان ثَيـنج        ئةوان نةضوون سةرداني ط
قةزا و ثَينج دادطا هةية ئةطةر ئَيستا بضن ببَينن ضةنَيك ياخود نةوجـةوانَيك لـة مةركـةزى ثـؤليس لـةوَى      

رؤذ جارَيـك دادوةر  ( 15)تةوقيف دةكرَي و هةندَي جـار مـةوقوف ئةمَينَيتـةوة بـؤ مـاوةى شـةش مـانط و        
ةي ئةكاتـةوة، ئايــابؤ ضـي لَيذنةكـة ســةرداني ئـةويَى نــةكردووة و راثـؤرت و بؤضـووني خؤيــان ئـي ئــةو        تـاز 

 .جَيطةيةش بنووسن ، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هالة ، فةرموو.د
 

 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةى كة مةحكومن منداَلي ساوايان ثَيية، ئَيمة لةطةَل ئةوة تةنها تةئكيد لة مةسةلةى منداَل دةكةم، ئةو ذنا

نني منداَل جياواز بكرَيتةوة لة دايكي هةتا ئةطـةر دايكةكـة حـوكميش درا بـَي، بـةآلم ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو         
 دايكانةى منداَليان ثَية جياواز بكرَين لة شوَينَيكي تايبةت بؤ ئةوة ئةو منداآلنـة تَيكـةَلي زيندانيـةكاني تـر    

نةبن، بؤ ئةوةى تةربيةتي منداَل نةطؤِردرَي، ئةطةر ثرؤذةيةكي ديكةشيان هةية بؤ ئةوةى ئةو منداآلنة بة 
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شَيوةيةكي ديكة لة بينايةتَيكي ديكة بن ئةوة باشرتة، ثرسيارم هةية لة جةنابي وةزير كة ئةو مةحكومانـة  
بـة هـةمان تؤمـةت دةسـتطري دةكـرَين و      ثاش ئةوة حوكمي خؤيان تةواو دةكةن و ئازاد دةكرَين هةنـدَيكيان  

حوكم دةدرَينةوة، ئايا ئامارتان هةيـة لةسـةر ذمـارةى ئـةو زيندانيانـة و هؤكارةكـةى ضـية  ئايـا بةرنامـةى          
تةئهيل ثَيويسيت بة طؤِرانكاري هةية  ئايا ضاكسازيةكة وةكو ثَيويسـت نةكرايـة، ئةطـةر بكـرَي وةآلمـي ئـةو       

 .ثرسيارانة بدرَي و ، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري. بةرَيز د
 :مجيل تاَلةباني نوري. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا دةستخؤشي لة راثؤرتي ئةو بةرَيزانة دةكةم، كةوا ئةو راثؤرتةيان ئامادة كردووة، هـةروةها سـوثاس   

ةضــَي كــةوا بةرنامــةيان هةيــة بــؤ بــؤ راثــؤرتي جــةنابي وةزيــر بــؤ كــارو كاروبــاري كؤمةآليــةتي كــة لــةوة د 
ضارةسةركردني بةشَيكي زؤر لةو كَيشانة، بةآلم لةبةر نةبووني ثارة نةيانتوانيوة تا ئَيستا بةشَيكي زؤر لةو 
ثالنانةيان جَيبةجَي بكةن، ئةركي ئَيمةية لة ثةرلةمان كةوا لة كاتي ئامادةكردني بودجةى ساَلي داهـاتوودا  

بكةين بؤ ئةوةى كةوا ثارةى باشيان بؤ تةرخان بكرَيت تاكو بتوانن ئةركـةكاني   كةوا هاوكاري ئةو وةزارةتة
سةرشــانيان جَيبــةجَي بكــةن، خــاَلَيكي تــر هةيــة كــةوا هةســتم كــرد هةنــدَي تَيكــةَلي و ثَيكــةَلي هةيــة لــة    

لــة وةآلمدانــةوة يــان وةزارةتــي كاروبــاري كؤمةآليــةتي بةرثرســة تــةنيا لــة زينــدان و بةندخيانــةكان، بــةآلم  
طرتووخانةكاندا ئةوانة سةر بة بنكةى ثؤليسن يان سةر بة هةندَي دةزطاي تايبةتني لةوانة وةكو ثاراسـنت،  
وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي بةرثرس نية لةو طرتووخانانة، ئَيمة بـؤ ضـاككردني سيسـتةمي بةندخيانـة     

جةنابي وةزير لة بريي بَيت ساَلي ثار  لة هةرَيمي كوردستاندا ثَيويستمان بة سيستةمَيكي نوَي هةية، ئةطةر
كة هاتة لَيذنةى قانوني بؤ تاوتؤكردني ثرؤذةى قانوني وةزارةتةكةى لةوَي ثَيشنيازي ئـةوةم بـؤ كـرد كـةوا     
سيستةمَيك هةية لة قانوني فةرةنسيدا كـةوا دةسـةآلتي دادوةري دةسـةآلتَيكي زؤري هةيـة لـةناو زينـدان و       

قااونن طبيقا  ) بةعـةرةبي ( دادوةري جَيبـةجَي كردنـي سـزا   )ك هةية بـةناوى  لةناو بةندخيانةكاندا، حاكمَي

، ئةو دادوةرة دةسةآلتَيكي زؤري هةية، دةتوانَي ضاوديري هـةموو زيندانيـةكان و بةندخيانـةكان    ( العقنبات
 بكات، هةَلبةتة كؤمةَلَيك لة كؤمةَلناس هاوكاري ئةكـةن بـؤ ئـةوةى كـة رؤذانـة هاوكـاري هةَلسـوكةوتي ئـةو        

كةسانة بن ئةوانةى كةوا رةوشيان بةرةو باشرت ئةِروات، دةتوانَي ئةو دادوةرة راثؤرتَيك ثَيشـكةش بكـات بـؤ    
وةزيري داد بؤ ئةوةى داوا بكات كةوا ئةو بةشـة حوكمـةى كـة مـاوة لَيـي خـؤش بـن وةكـو فاكتـةرَيك وةكـو           

و ئَيمة بري لةو سيستةمة بكةينةوة يستةكةسَيكي ضاك بَيتةوة ناو كؤمةَلطاكةى، من لةو باوةِرة دام كةوا ثَيو
من بِروانامةى ماستةرةكةم لةسةر ئةو بابةتة بوو، لة قانوني فةرةنسيدا ئامـادةم هاوكـاري كردنـي هـةردوو     
وةزارةتــي داد  و وةزارةتــي كاروبــاري كؤمةآليــةتي بكــةم بــؤ ئــةوةى كــةوا هــةوَل بــدةين ئــةو سيســتةمة لــة  

ت و ئـةوة ئةبَيتـة هاوكاريـةكي ضـاك، لـة اليةكـةوة دةسـةآلتي دادوةري        هةرَيمي كوردستاندا كاري ثـَي بكريَـ  
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َلـَيني دةَلخؤشـيةك ئةداتـة    انةكان لة هةمان كاتيشدا وةكـو ب دةتوانَي بَيتة ناو زيندانيةكة و بَيتة ناو بةندخي
ةوةى ئةو زيندانانة كةوا نيازيان هةية و تووشـي هةَلـة بووينـة، كـةوا بـةرةو باشـي ئـةِرؤن و كـةوا ثـَيش ئـ          

 .حوكمةكانيان تةواو بَيت بَينة دةرةوة، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو نةسرين، فةرموو
 :بةِرَيز نةسرين حممد صا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ر ئةوةى كة تَيبينيم كرد لة راثؤرتةكة هةر ئةوةى كة خوَيندمةوة، ئةو كَيشانةى كة ثار هةبوو و كة ثَيرا

هةبوو هةر بة هةمان شَيوة ئةم ساَلةش دووبارة بوويتةوة، من وةكو خؤم لَيذنةيةكي ثةرلةماني لة ساَلي 
ثار سةرداني طرتووخانةكاني سلَيمانيم كرد بة تايبةتي هي مندآلن، تَيبيين دوو خاَلي طرينطم كرد، يةكَيك 

م ضوومة ذوورةكة، بينيم ئةو منداآلنةى لةوانة ئةو تةمةنانةى ئةو منداآلنة كة لة ذوورَيكدابوون من خؤ
ساَل  (15)ساَل، ( 13)ساَل،  (11)ساَل، ( 10)كة لةو ذوورةدا بوون تةمةنةكانيان جياواز بوون، هةبوو 

هةموو لة يةك ذووردا بوون، ئةوة كاردانةوةيةكي زؤر خراث لةسةر ئةو منداآلنة دروست دةكات، دةبَي 
م، ئةو منداآلنةم دواند و قسةم لةطةَليان كرد، هةبوو دزي كردبوو يان ضارةسةري ئةم كَيشةية بكرَي، دووة

بةدِرةوةشيت كردبوو يان قةتلي كردبوو، زؤر بةدِرةوشيت كردبوو و دزيةكةش، كارةكةيان دووبارة 
كردبووةوة، هةبوو دوو جار طريا بوو، هةبوو سَي جار طريابوو، ثَيويستة ئةمانة لة ناو زينداندا نةك 

سجنيان بكةن لةو ذوورةوة و دوايي بةربَيت و بضَيتة ناو كؤمةَلطةوة هةمان كار بكات و ديسانةوة ماوةيةك 
بطةِرَيتةوة ناو ئةو شوَينة، دةبَي لةوَى ثةروةردةيةكي وةها بكرَيت دذي ئةو كارة بَيت كة خؤي 

ةروةردة بة ذياني خؤي با، كردوويةتي، ببَيتة ئينسانَيكي ضاك و رَيك و ثَيك و بضَيتة ناو كؤمةَل دووبارة ث
ئةوةى ئةم ساَليش ئَيمة لةطةَل لَيذنةيةكي ثةرلةمانيش سةرداني بةندخيانةكاني ذنامن كرد، بينيم : سَييةم

ثؤليسةكان و ذنةكان زؤر طلةيي و هينيان هةبوو، ئةوانةى كة ثاسةوانن مووضةكانيان كةمة و دةواميشيان 
د بكرَي، ضونكة هيالك دةبوون لة بةيانيةوة تا ئَيوارة لةوَى دةوام زؤرة، داوايان ئةكرد كةوا ذمارةيان زيا

 .ئةكةن، يةعين مودةكةيان كةم بكرَيتةوة و مووضةكةشيان زياد بكرَي، زؤر سوثاس
 

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا كةس قسة ئةكات، كاك ديلمان، فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)حممد امحد صا  بةِرَيز

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
سـنووردانان بـؤ رؤذنامةنووسـان، بـةآلم     : وةزارةت، كـة دةَلـَين   ( 18)لَيذنةى ياسايي و خـاَلي  ( 15)لة خاَلي 

ئـةم قسـةية   : دياريان نةكردية ئةو سنووردانانة ضؤن دةبَيت  بة تةعليماتـة  بـة بريـارة  بـة ياسـاية  دوو     
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مةنهـةج و فةلسـةفةى كـة حكومـةتى هـةرَيم بـةكاري        سنووردانان ثَيضةوانةية لةطـةَل ئـةو  : تةنها كة دةَلَي 
ئَيمــة لــة ثةرلــةمان ياســاي رؤذنامةطــةري : دَينَيــت بــؤ مامةلــة كــردن لةطــةَل ئــازادي رؤذنامةطــةري، ســَييةم

دةرضــوو، بــةآلم لــة ســةرؤكايةتي هــةرَيم طةِرايــةوة، مومكينــة ئَيســتا لــة ثةرلــةمان دووبــارة هــةموار كــردن  
و ياسايةي ثةرلـةمان و وةزارةت دةتـوانن لةطـةَل ئـازادي رؤذنامةطـةري بكرَيـت،       لةسةري ببَيت و بة ثَيي ئة

بةآلم حكومةت ئةيتواني بة ثَيـي ياسـاي مـةتبوعات ئةطـةر تـةجاوزات هةيـة، شـتَيك بكـات لةطـةَل ئةوانـة،           
ادي سـاَلة، غورفـةى ئيـنفري   ( 2)بة ثَيـي سيسـتةمي ضاكسـازي سـزا دانـراوة، منـداَلَيك       : كة دةَلَي( 16)خاَلي 

سـاَلي، لةسـةر   ( 2)هةية، وةكو لة راثؤرتي لَيذنةى قانونيـدا هـاتووة، ئايـا ئـةوة دروسـتة سـبةييَن منـداَلَيكي       
ــاَلي     ــة خ ــنفريادي  ل ــةكي ئي ــة غورفةي ــيةك بيخةين ــيَ ( 5)سةثَيض ــة دةَل ــازي   : ك ــتةمي ضاكس ــي سيس ــة ثَي ب

مـةحكوم مؤبايـل بـةكاربَينَيت،     بةكارهَيناني مؤبايـل قةدةغةيـة، لـة راثـؤرتي لَيذنـةى ياسـايي نةهاتيـة كـة        
ــت  ــة دةَلَي ــةَلكو هاتي ــةو     ( 15: )ب ــرايف ضاكســازي ئ ــاوديري و ئيش ــر ض ــة ذَي ــنج دةقيقــة ل ــة ثَي ــك ل رؤذ جارَي

مةحكومة حةقي هةبَي بؤ ثَينج دةقيقة مؤبايل بةكار بَييَن، ضونكة ئةوة حةق دةبَيت، ئةوةى لة راثـؤرتي  
 .بطرَيت لة تةلةفؤن و، زؤر سوثاسدةتوانَي سوود وةر: وةزارةت هاتية دةَلَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ هةموو خوشك و برايان و ئةنداماني ثةرلةمان، كة قسةيان كرد و راوبؤضوون و ثرسـياريان  
هةبوو، زؤر دوور نية لة راثؤرتةكةى جةنابي وةزيريش ، ئةويش قسةى ئَيوةى تةئكيد كـردةوة، ئَيسـتا بـؤ    

سةعاتَيك قسة ئةدةم بة جةنابي وةزيـر بـؤ ئـةوةى ئـةو شـتانةى كـة ثَيويسـت دةكـات وةآلم          ماوةى ضارةطة
بداتــةوة، شــةرت نيــة هــةمووى، هةنــدَي شــت وةآلم دراوةتــةوة و هةنــدَيكي بــاس كــراوة و هةنــدَيكي راو و    

اك جـةنابي  بؤضوون بووة، بةآلم ئةو ثرسيارانةى كة ثَيويستة وةآلم بداتةوة، دواتر بزانني دةطةينة ضي  ك
 . وةزير با بزانني كاك حممد فةرةج وةآلمي كورت دةداتةوة بة ناوى سةرؤكي لَيذنةى مايف مرؤظ

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر باسي ليذنةي مايف مرؤظ هات، كة دةبواية يةك شت بواية، ئَيمة راثؤرتَيكمان هةية، بةاَلم يـةك بـةمشان   
و راثؤرتَيكيشمان هةية حةزمان لَي بوو هةولَيرو دهـؤكيش لـة ثـاَل ئـةوةدا بكـةين، ضـاوةِرَيي        كرد سلَيماني

ئةوةمشان كرد لةطةَل ليذنةي ياسايي بةيةكةوة بيكةين، ضونكة ئةو داوايةي يؤنامي كة لةواني كرد هةمان 
ئَيمـة بـة تـةماين هـةولَيرو     رؤذ لة ئَيمةشيان كرد، بةاَلم ديار بـوو نـةطوجناو ئـةوان نـةيانكرد، لةبـةر ئـةوة       

دهؤكيش بكةين، ئةو كاتة راثؤرتَيك هـةم مةجليسـي قةزاشـي تيايـة، ثَيموايـة كـةمرت ثةيوةنـدي بةمانـةوة         
 .هةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةطةر مـةجامل بـدةيت، جـارَي بةنيسـبةت سـةفةرةكةي ليذنـةي       بةِراسيت منيش يةك، دوو تةوزحيم هةية

ياسا لةسةر ئةو راثؤرتة بـوو كـة يؤنـامي تةقـدميي كـرد بـوو، ئَيمـة ثَيمـان وا بـوو ئـةوةي لـة راثؤرتةكـةي             
طوماني لـَي دةكـراو، بةِراسـيت فيعلـةن واش دةرضـوو، زؤر خـاَل هـةبوو بـةو شـَيوةية          % 100يؤنامي هاتووة 

 .ؤرتي يؤنامي داهاتووة، ئةمة يةكنةبوو كة لة راث
كاك جةمال قاسم زؤر جار باسي ئةوة دةكات تةجروبةي ئـةمريكا لـةوَي وابـوو، تةجروبـةي ئـةمريكا      / دوو

لَيرة وا بوو، بة هةمان شَيوة وا دةزانَيت لَيرة ئَيمة دةنط لةسةر ياسايةك دةدةين و كةس دةنطي بـؤ نـةدات   
كمان خستؤتة روو و ئةوة داواكاري كارمةنداني ئـةو دةزطايانـة بـووة، كـة     و كةس لةطةَلدا نةبَيت، ئَيمة شتَي

دةَلَيت ئَيمة نزيك ئـة بينـةوة، رةنطـة دةورَيكـي باشـرت ببيـنني، ئَيمـة ض عيالقـةمان بـة ئـةمريكاو سـويد و            
بــةوالو بةواليانـــة هةيــة، فيعلـــةن كــة برادةرانـــي ئَيمــة ضـــووينةتة ئــةوَي دةبيـــنني كارمةنــدان لةطـــةَل       

ةكاني ناوجــةوانان وةكــو بــاوك و كــوِر موعامةلــةيان لةطةَلــدا دةكــةن، وةكــو بــاوك و كــض موعامةلــة  ســةجين
 .دةكرَيت، كة ئةطةر لَييان نزيك بوونةوة بة تةئكيد زياتر بةرةو ئيساَلحيان دةبةن

ت، ئةوةية ئَيمة بة كتوثِري ضووين، جةنابت دةزاني هةر ليذنةيةكيش ئـازادة بـؤ خـؤي بضـيَ    / خاَلي سَييةم
شةرت نيية كة ئَيمة موتابةعةي شتَيك دةكةين بة ليذنةكاني تريش بَلَيني، بؤ ئةوةي ليذنةكاني تـر ثـَيش   
ئةوة زيارةت بكةين، ئَيمة ئةو هةفتةي يؤنـامي هـات، هةفتـةي داهـاتوو ئـةو بةسـةر كردنـةوةمان كـردووة،         

ة لَيرة ثيـادة كـراوةو ثيـادةش    بةنيسبةت ئةو سيستةمةي كاك دكتؤر نوري ئيشارةتي ثَي كرد، ئةو سيستةم
دةكرَيــت، بــةاَلم لــة جيــاتي ئــةوةي حاكمَيــك لــةوَي لــة ســجن دابنيشــَيت و جــَي بــةجَي بكــات، قــازي جــونح  
دادةنيشَيت، مةسةلةي ئيفراج شةرتى نيية، بةو مةرجـةي كـة هةيـة جـَي بـةجَي دةكرَيـت، ئـةو سيسـتةمة         

هـةرَيمي كوردسـتان، مةسـةلةي ئةشـكةجنةدانيش، ئَيمـة      وةنةبَيت شتَيكي تازة بَيت كة ثيادة نةكرا بَيت لة 
لةو سـةردانة بؤمـان نةسـةملَينردراو ئيسـثات نـةبوو كـة هـيض حاَلـةتَيك لـةو بابةتـة هـةبَيت، ضـونكة ئَيمـة              
ــؤ         ــةمتان ب ــةك حاَل ــةتَيك، ي ــة حةقيق ــةوةي بطةين ــؤ ئ ــرد ب ــة ك ــة مةيداني ــةم زيارةت ــةر ئ ــان لةس ئيعتيمادم

 .ة كردمان، ئةوة هةر ويستم بؤ ئَيوةي بةِرَيز ئةو تةوزحياتة بدةم، زؤر سوثاسنةسةملَيندرا لةو زيارةتةي ك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، فةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي/بةِرَيز عدنان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماني ثةرلةمان هةمووم نووسيووة، جا نازامن بةش دةكات يان ديارة من موالحةزةو ثرسياري بةِرَيزان ئةندا

نا، يان هةر بة تةنيا وةاَلم بدةمةوة، ئَيمة ئَيستا ئةوةي كة باسي لَي دةكةين ئةو فةرمانطةي كة هةمانة 
لةو بينايانةي كة هةمانة، ئةطةر بة طوتن و ئةمانة بَيت، ئَيمة دةتوانني هةر لة سايتةكاني ئةنتةرنَيت 

زؤر بينايةي سجن بكةين و زؤر ديزاين بكةين، زؤر بةرنامةش هةية بيخوَينينةوة، بةاَلم ئَيمة  سةيري
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ئَيستا ئةمةمان لةبةر دةستةو ئيش لةسةر ئةمة دةكةين، ئَيمة طومتان ئةم بينايانة بة كةَلكي ضاكسازي 
، طرفيت يارميان هةية بؤ نايةت، كة بيناي ضاكسازي نني، لةبةر ئةوة طرفيت ثؤلني كردمنان هةية بةِراسيت

شوَيين ساحةو ئةمانة، طرفيت وةرشةي كار كردمنان هةية، ئةمانة ئَيمة داوامان كردووة لة بينايةي تازة 
بؤمان ضارةسةر بكرَيت، لةوَي ضارةسةر دةكرَيت، دةكرَيت ئةطةر لةسةر ئةمانة هةر قسة بكةين و وةاَلم 

ري كةالم ما قةلة وةدةل، ئةم بينايانة بؤ ضاكسازي نني، ئَيمة بدةينةوة، ئةوة زؤر دةخايةنَيت، بةاَلم خةي
دةمانةوَيت بيناي ضاكسازميان بؤ دروست بكرَيت، بةنيسبةت ئةوةي ئَيمة ئةو ليذنانة، تةبعةن 
ثرسيارةكانيان زؤر بوون، زؤري دةضَيتةوة الي سجين طةورةي ثياوان، ئةوةش تَيكةاَلو بووة، بةاَلم 

لةسةر سجين نةوجةوانان و ذنانة لة سنووري هةر سَي ثارَيزطاكاندا، ديارة خؤتان دانيشتنةكةي ئةمِرؤ 
نيسبةكان ديارة، ذمارةي ئةو ذنانةي كة سجنن ذمارةيةكي زؤر نيية، بةِراسيت ئَيمة لَيرة طرفيت ضارةسةرو 

مة لَيرة دانيشتووين كؤمةاَليةتيمان هةية، نةوعي كؤمةاَليةتي الي ئَيمة بةرزة، هةر يةكَيك رةنطة ئَيستا ئَي
بة من بة جةنابتانةوة، لة كةسوكارمان، لة خَيزامنان، لة عةشريةمتان لةم طرفتانةي تيا بووة كة ذنَيك روو 
بةِرووي كَيشةيةكي كؤمةاَليةتي دةبَيتةوة كةسوكاري وةريناطرَيتةوة، يةكَيك لةوانة ئَيوة خؤتان داكؤكي 

توندوتيذيية دذي ذن، رةنطة لةسةر طرفتَيكي زؤر بضووك لة لةسةر دةكةن و حكومةت ئيشي لةسةر دةكات 
واَلتي ئَيمة تووشي طرفتَيكي، كَيشةيةكي طةورة بوو بَيت، يةعين ئةمانة كَيشةيةكن ئةم ذنانة لة الي ئَيمة 

بشطؤِرَيت، بةِراسيت لةناو كؤمةَلطا ئةو طرفتة هةية، هةر % 100ضةند ضاكيان دةكةينةوة، ضاكيش ببنةوة 
اوةي جارانةوة سةيري ناكرَيت، ئَيمة لة بةرنامةمان هةية ئَيستا موافةقةي سَي شةَلتةرمان بةو ض

وةرطرتووة، رَيكخراوَيكي ئةَلماني خةريكني، سَي شةَلتةري ذن تازة بيكةينةوة، جطة لةو ضوار سةنتةرةي 
ني بةرنامةيةكني، كة هةمانة لة شارةكاندا هةية، سَيي تر بكةينةوة، ئةوة يةكسةر خةريكي دابةش كرد

ضؤن بتوانني ئةوانةي لةو دةرطايةوة داخيل دةبن لة دةرطايةكةي ترةوة ئامادةيان بكةينةوة بَينةوة ناو 
كؤمةَلطا  و ضؤنيان بثارَيزينةوة  ئَيستا خةرَيكي ئةو بةرنامةين ئةوةش كاتي ئةوَي، خؤ ثالكي كارةبا نية 

وةختَيكي ئةوَي و خةرَيكي ئةوةين و موافةقةمان  يةكسةر دةسيت ثَيدا بنَين و دابطريسَي، ئةوةش
وةرطرتووة و ئَيستا بودجةمشان بؤ تةخصيص كراوة ئةو سَي شةَلتةرة بكةينةوة، بةآلم بةراسيت نامانةوَى 
بة سةقةتي دروست بَي ئةمانةوَى بة بةرنامةيةكي باش ئةوانة دروست بكرَي، زؤر جار باسي دةرماَلة و 

ان بةراسيت موافةقةي لةسةر كراوة بة نووسراوى ئةجنومةنى وةزيران، جطة لةوةى ئةوانة كرا، دةرماَلةك
هةزار ( 830)لَيذنةى ياساييش موالحةزةى ئةوةى كردووة، ئَيمة ثَيشرتيش داوامان كردبوو بؤ ثاسةوان 

ةو هةزارمان داناوة بؤ ئ( 100)هةزارمان داناوة بؤ مةئمور و ضاودَير، ( 800)موخةصصامتان داناوة و 
فةرمانبةرانةى كة ثةيوةنديان بة سجنةوة هةية لة ناو سجن ئيش دةكةن، باسي ئةوةى سلَيماني كرا كة 
مووضةيان كةمة و ئةوانة، ثَيش زياد كردني مووضة، مووضةى ئةو ضاكسازيانةى كة لة سلَيماني بووينة 

هةزار ( 330)لوماتتان خؤي ئيجرائيةكةيان مووضةيان لة مووضةى هةموو موةزةفَيك زياتر بوو بؤ مةع
بووة ئةو كاتة، وةكو ثؤليس بووة، ئةوةى كاك غةفور ئيشارةتي بة هةندَي شت دا، ئَيمة بةس بةَلَينمان 
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نةداوة و ئيشيشمان كردووة بةراسيت، بةآلم كة دَيتة سةر ئةوةى بودجة نية من ناتوامن، ئَيمة لة بودجةى 
مليار ( 81)وناقةشة كراوة و حكومةت ناروديةتي داواي خؤمان بؤ ضاكسازي هاتووتة الي ئَيمة ئَيستا م

بؤ دةرضووة بة هةر سَي ثارَيزطا، يةعين ئةو قورة ئةو تؤزةى لَي  مليارمان( 6) دينارمان كردووة
هةَلدةسيَت، من ناتوامن لةوة زياتر هني بكةم، ئةركي زياتر خبةمة سةر دائريةكةو بَلَيم تؤ ئةم مانطة 

دينارةكة ئةتوانَي ( 100)دينار ئيشم بؤ بكات، هةر باي ( 500)داواي لَي بكةم باي دينارت هةية و ( 100)
ئيش بكات، ئةو هؤآلنةى كة هةمانة لة سجنةكان بةراسيت هةر بؤ هؤَل نية، كؤري تَيدا ئةكرَيَ و سيميناري 

رة، هةر نةجارة تَيدا ئةكرَي و ؤرك شؤثي تَيدا ئةكرَي، خؤلي شياندني تَيدا ئةكرَي، و جطة لةوةى نةجا
، رةمسمان هةية، حةداديان هةية، هةر بؤ ئاطاداريتان ئَيمة لة لة سجنةكان، كاري دةستيمان هةية نية

بنكةى مةشقي ثيشةيي هةولَير ضةند مانطي رابووردوو ئةوانةى ضاكسازي كة رةغبةتيان لة ئيش كردن 
دوو مانط لة دةرةوةى سجن  دةورةيان ثَي هةبوو، نةوجةواناني هةولَير، هةموو بردمانة ئةوَى و لة ماوةى 

كراوة ، لةوَيش حةرةمسان بؤ دانةناون تةنها دةرطاكةي دةرةوةمان زةبت كردبوو بؤ ئةوةى هةست نةكةن 
كة رةبتَيكيان لةسةرة، رؤذانةش جطة لةوة رؤذي هةر يةكي ثَينج دؤالرمان داونةتَي بؤ مةسرةيف خؤيان كة 

اككردنةوةى موةليدة ئيشيان كردووة و دةورةيان بينيوة ، لة ئةليكرتؤنيات لةوَي بن، بةشَيك لةوانة لة ض
ئيشيان كردووة، لة مةوادي كارةبا دةورةيان بينيوة، و خةآلتيشمان داونةتَي، يةعين مةبةستم ئةوةية 

ناو  هةموو رَيطاكامنان طرتووتة بةر بؤ ئةوةى كة هةوَل بدةين ئةوانة تةئهيل بكةين كاتي ئةطةِرَينةوة بؤ
كؤمةَلطا، زؤر باسي رؤذنامةنووس ئةكرَي و ئةوانة، رؤذنامةنووس تةبعةن ئازاديةكي موتَلةقمان داونةتَي 
لة سجنةكاندا و زؤر زياد لة ئةجنامي هةندَي راثؤرت ئَيمة تووشي طرفت بووينة، كةسَيك ئةضَي بؤ 

ة تووشي طرفت ئةبني، ئَيمة حةزةكاني خؤي و خةياَلةكاني خؤي تَيكةَلي واقيعةكة ئةكات ئَيمة لةو
رَيطةمان لة رؤذنامةنووس نةطرتووة و ئةطةر ئَيوة رؤذانة خؤشتان موتابةعةى رؤذنامة و جةريدةكان 
ئةكةن، كةم رؤذ هةية شتَيكي لةسةر زيندانةكاني تَيدا نةبَي و ئَيمة بة زةروريشي ئةزانني بةراسيت 

ؤ ئةوةى ئَيمة كةم و كوِريةكامنان ئةطةر يةكَيك نةخياتة دةسةآلتي ضوارةم موراقةبةي ئةدائي ئَيمة بكات، ب
ثَيش ضاومان ضؤن ضارةسةري ئةكةين  بةآلم طلةييمان لةوة هةية ئةوانة هةندَيكيان بة نا قانوني، بة نا 
حةقي شيت ناِرةوا ئةنووسن، ئَيمة بؤ ئةو مةبةستة ئةتوانني بةراسيت لة رَيطاي ياساوة شكاتيان لَي بكةين، 

بؤ مةعلوماتتان ئَيمة شتَيكمان كرد لة زينداني سلَيماني لة رؤذي مؤسيقاي جيهاني، لة دونيا تا  من هةر
ئَيستا هيض حكومةتَيك جورئةتي نةكردووة ئةوة بكات و كةسيش نةيكردووة لة هةرَيمي كوردستان تاكة 

وباشري نةقل كرا، كةس ئَيمة بووينة، حةفلةيةكمان كرد بؤ زيندانةكان و لة كوردساتةوة بة نةقلي م
و ساَلن و ئةوانةى سةقيلة( 80)نةى ئةوانةى كة مةحكومى ئيعدامن و ئةوانةى هةميشةيني و ئةوا

خةفيفة، هةموويان ئةو رؤذة بة ئامادةبووني رَيكخراوَيكي فةرةنسي لةو ساحةية هةَلثةِرَيكيان دةكرد و 
كي تر لة دةرةوة هةر نةبَي دة شةِري تَيدا ئةصَلةن طرفتَيكيان نةبووة، هةر كَيشةيةك نةبووة لة حةفلةية

ئةكرَي، ئةوةش نةبووة، ئةمة نيشانةى ئةوةية ئةو كارمةندانةي ئَيمة رةغمي كةمي ئيمكانيامتان زؤر بة 
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باشي توانيويانة دةوري خؤيان ببَينن و عيالقةيةكي خَيزاني لةناو زيندادا دروست بكةن، هةر ئةوةش بوو 
ريكيةكان سجن ئةكةنةوة لة ضةمضةماَل و داوايان لَي كردين بةشَيك لة واي لَي كردين ئَيستا ئةم

كةس بووينة، بةآلم ئةم ( 19)كارمةندةكاني ئَيمة ببةن و ئةو كارمةندانةى ناردوومانة بؤ دةورةش، راستة 
مانة ئةوة نية هةر كةسَيك هةبوو بينَيرين، ئَيمة كةسَيك ئةنَيرين بؤ وكةسةي ئَيمة ناردو( 19)

يةك و لةسةر مةوزوعَيك، دووةم بَيت هةر ئةو ئةنَيرينةوة، سَييةم بَيت، بؤ ئةوةى لَيرة دةورة
ان لَي دةربكةين، نةك بؤ ئةوةى بة ئينصاف تةوزيعي بكةين و هةموو كةس ئةوروثا يمامؤستايةكي باش

انة بكةين، ئَيستا ببَيين و دةرةوة ببَييَن، دةورةكةمان بؤ ئةوةية ئَيمة ئيستيفادة لة خيربة و تواناي ئةو
بةشَيكي خؤمان ئامادة كراوة مامؤستان لةو دةورانةى خؤمان كة ئيستيفادةيان لَي بكةين، بؤ مةسةلةى 

ئيشارةتَيكي دا لة هةموو كوردستاندا دةكرَيت، ئَيمة ئيشارةمتان ثَيدا لة هةولَير كراوة  عثمانمؤَلةت، كاك 
و سجنة مةبةستم طةوران بووة، ضاكسازي عايدي وةزارةتي و لة سلَيماني كراوة و لةوَي نةكراوة، ئةو دو

هةرَيم بؤ كاروباري ناوةخؤ بووة، كة هاتووتة الي ئَيمة ئيشي لةسةر ئةكةين، هةمان قانون جَيبةجَي 
ئةكةين، مؤَلةتيش بةراسيت بؤ سجن ئَيمة هةم ريعايةى الحيقةمان هةية كة دةر ئةضن لة سجن، ئةوانة لة 

كؤمةآليةتي موتابةعةيان ئةكةن و تةقارير ئةنووسن و تا ماوةيةكي موعةيةن كة ياسا ماَلةوة توَيذةري 
دياري كردووة، ئَيمة بؤ نةوجةوان ئةو ريعاية الحيقةمان هةية و رةنطة لة داهاتوودا ثةرةشي ثَي بدرَي بة 

هؤك هيين بكةين، ثَيي ئيمكانيات، بةآلم وةكو باسم كرد كة توَيذةرى كؤمةآليةتيمان دةست ناكةوَيت لة د
جطة لةوة ئَيستا ئَيمة بة بِريارَيكي سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران بؤ بةهَيز كردن و باشرت كردني 

كةس قةرارمان داية تةعينيان بكةين، ثَيش ئةوة ( 631)وةزعي ضاكسازي لة كوردستاندا جطة لة 
يةتي تةعني بكةين بؤ ضاكسازي و توَيذةرى كؤمةآل( 60)موافةقةمان وةرطرتووة بؤ ماوةى ثَينج مانط 

ئةوانة تةعينمان كردووة، بَيمة سةر قسةيةكي كاك جةمال كة رةخنةى توند و تيذي هةية، بةآلم ئةوةى 
ئةو باسي كرد وا نية، ثَيويست ناكات ئةوة كارةسات نية، ئَيمة طرفتَيكمان هةبووة هةم ثةرلةمان و هةم لة 

يةكي باآل دروست كراوة بؤ بةدواداضووني كَيشةى زيندانةكان، لة سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران لَيذنة
ئاساييش و لة ثؤليس  ئةوة حاَلةتَيك هةية خؤمان باسي بكةين باشرتة تاوةكو خةَلك باسي بكات، 
طرفتَيكمان هةبووة و لَيذنةيةكي بؤ دروست كراوة و رةئيسي لَيذنةكة سةرؤكي ئةجنومةنى وةزيران خؤي 

ئيجرائي كردووة و بةرهةميشي هةبووة بةراسيت ، خةَلكَيك هةبووة ئةطةر مودةكةى زؤر  بووة و لَيذنةكة
 ،تةصفية كراوة% 90و ئةتوامن بَلَيم لة بةآلم لَيثيضينةوة كراوةو زؤري تةصفية كراوةبووة لة سجندا، 

ئةو سجنانةى كة  نةبَيت، تاوانيش نية ئةطةر بَلَيني ئَيمة سجين مةوقوفينمان هةية، بةَلَي% 100ئةطةر لة 
كَيشةيةكيان هةية بة ئةمري حاكم ئةطريَين و ئيحالةى ثؤليس يان ئاساييش ئةكرَين لةوَى ئيجرائاتي 
قانوني بؤ ئةكرَي و كَيشةكةيان دوا قةرار وةرئةطرَي، دوا بِرياري دادطا ئةطةر بةربوو ئةضَيتةوة ماَلي خؤي 

ازي كة هةمانة ئةطةر كةم و كوِريشي هةبَي ئةوة و، خؤ ئةطةر هاتة الي ئَيمةش ئةو سيستةمةى ضاكس
جَيبةجيَي ئةكةين، ئةطينا هيض تاوانَيك نية، من ئَيستاش تةئكيد دةكةمةوة لة ئاساييش و لة ثؤليسيش 
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سجين تةوقيفمان هةية و سجين تةسفرياتيشمان هةية، ئةو شوَينةى كة لة مةركةزةوة ئيحالة ئةكرَي بؤ 
قانون لةوَى جَيبةجَي ئةكرَي، بؤ مةسةلةي وةزارةتي ئةوقاف ورؤَلي ئايني ريات و ئيجرائاتي خؤي سفتة

زؤر باس كراية، بةَلَي ئَيمة تةنسيقمان لةطةَل وةزارةتي ئةوقاف هةية و مامؤستاي ئاييين لةوَى 
موحازةراتيان هةية، بة بةشَيكى طرنطى دةزانني لة ضاكسازى و ئيستيفادةمشان لَيى كردووة، ئةطةر 

يش بكات بؤ فراوانكردن و زياتر ئيستيفادة كردن لَييان هيض مانعَيكمان نية، كردوومانةو ثَيويست
تةنسيقَيكى بامشان هةية، كة خوتبةى جومعةشيان بؤ دةدرَيت، ثَيش دانى خوتبةكة مامؤستاكة لةطةَل 

ةسةرى بةرَيوبةرى سجنةكة تةنسيق دةكات لةو مةوزوعانةى كة ثَيويست بكات، لةوَى ئيشى باشيان ل
كردووة، بة كورتى بةو ئيمكانيةتةى هةمانة درَيخيمان نةكردووةو كةموكوِريشمان هةية، لة هةوَل داين بؤ 
ضارةسةركردنى و ئةوانةى كة بامسان كرد، من لة راثؤرتةكة بة كورتى جوامب داوةتةوة، كاك غفور ئيشمان 

يشيان وةك خؤتان دةزانن زؤربةى لةسةرى كردووة و ئةو ئيشانةش هةندَيكيان بةرهةمى هةبووة، زؤر
ئيشةكان دةكةوَيتة سةر بودجة، من خؤم هامتة ليذنةى كؤمةآليةتى و تةندروستى لة ثَيش تةسديق 
كردنى بودجة خؤيان لَيرةن و طوَييان لَيية كة داوام ىَل كردن كة ثشتيوامنان بن بؤ ئةو بودجةيةمان بؤ 

كسازى بةَلكو بؤ هةموو دائريةكان، ئةسَلةن من داوام كرد ئةوةى باش بَيت، ئةسَلةن نةك بؤ زيندان و ضا
 89مليار دينارم كردبوو بة هةمووى  116تؤِرى ثاراستنى كؤمةآليةتيش بودجة تةرخان بكرَيت، داواى 

مليار دينارم بؤ طةِراوة، ئَيمة كاآل بةقةد باآلى خؤمان بة ثَيآ بةرنامةكةى خؤمان ئةوةندةية، لةبةر ئةوة 
جةنابتان ئاطادارن ئةولةويةتى ميزاينة لة ساَلى ثار سووتةمةنى و كارةبا و ئةوانة بووة، لة حكومةت 

ِرةنطة ئةم ساَليش ئةولةويةت بؤ شتى تر بَيت، بؤ زراعة و ئاودَيرى و ئةوانة بَيت، ئةو بودجةيةى كة 
ةنطة تاوةكو ئَيستا دةكةوَيتةدةست ئَيمة هةوَل دةدةين هةمووى جَى بةجَى بكةين، بة داخةوة هةندَيكى ِر

دةستمان كراوة نةبَيت لة بةكارهَينانى بودجةكةمان، ثَيويست بة موافةقاتى تر دةكات ئةوانةش طرفتَيكن، 
بةآلم دةكرَى ئَيمة ئةوةندةى كة بودجةمان بؤ تةرخان كراوة ئيشمان هةية و مةسئولني بةرامبةر 

هةبَيت لةسةر ئيشةكامنان، ديسانةوة دةيَلَيم ئَيمة ئيشةكامنان، ثَيمان خؤشة ىَل ثرسينةوةو لَيثَيضينةوة 
سجنةكامنان، دةرطاكامنان واآلية بؤ هةموو كةسَيك،  بؤ ريكخراوةكانى مافى مرؤظ و هةر دام ودةزطايةكى تر 
با ِرؤذنامةش بَيت، بةآلم بة ئينسافةوة شتةكان بنووسن، بؤ قةزايةى سياسى و بؤ ترس دروست كردن 

مةسةلةى لةشفرؤشى وةك خؤتان دةزانن ئةطةر هةموو لةشفرؤشةكانى عرياق وةك بةكارنةهَيندرَيت، 
 ،راق بة وةزعَيكى نا تةبيعى دا دةِروات كَيشةى ئةمنى و ذيان وئةوانة زؤر بووةخؤتان دةزانن كة عَي

وة الى دهؤكةوة دَين لةبةرئةوةى لة موسَلةوة نزيكة زؤربةيان دَينةشَيكى زؤريان روودةكةنة ئَيرة كةبة
دهؤك، ئةطةر ئةمانة هةمووى لَيرة حوكم بدرَين و لَيرة دابندرَين هةموو ئةوانةى عرياق دَينة الى 
ئَيمةوة، بةِراستى ئةوة ناكرَينت دواى ئةوة بؤ طةِراندنةوةشيان بؤ حكومةتى عرياقى بةِراستى هةروا ئاسان 

و موافةقاتى ئةوان وةربطرين، موافةقةى راقى ئَيمة تةنسيق بكةين نية، دةبَيت لةطةَل وةزارةتى عةدىل عَي
ئةوانيش لة دةسةآلتى ئَيمة نية، ئَيمة رةئى خؤمان دةدةينة دةستى ئةوان، جا بؤية هةندَيك جار كة 
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دةنَيردرَينةوة ئةو ديو، باشرتين شت ئةوةية بؤ ئةوةى لة كؤَلمان ببنةوةو بِرؤن، ئةطةر ضى لة دةرطاوة 
ةرة دَينةوة، هةندَيك طرفت هةية كة بةِراستى بة من ضارةسةر ناكرَيت، دةريان بكةين بةشَيكيان لة ثةجن

وةكو لة راطةياندن و لة ئاستى وةعى كؤمةآليةتى، ئةوة هةموو اليةك لَيى بةرثرسيارة، ثةروةردةو 
كؤمةَلطاو ثةرلةمان و ئةمانة هةمووى لَيى بةرثرسيارن، ِرادةى وةعى كؤمةآليةتى ئَيمة لة ئاستَيك داية 

ويستى بةوة هةية كة هةموومان ئيشى لةسةر بكةين، ناكرَيت ئةوة بدةن بةسةر شانى مندا بَلَين ئةوة ثَي
بدةنة سةر ضاكسازى و من كة ئاستى كؤمةآليةتى خَيزان بةرزبكةنةوة، ئةوةى لةالى ئَيمةية كة ضةند 

رثرسيارين، من بتوانني ئيش لةسةر ئةو كةيسانة بكةين، ئةو طرفتانةى كة هةن هةموومان لَيى بة
هيوادارم و ئاواتة خوازم ِرؤذَيك بَيت كة لةالى ئَيمةش خَيزانى ئَيمة بة واقعى سةيرى ئةو طرفتانة بكات و 

ذن و )ضارةسةرى طوجناويشى بؤ دابنَيت، جارى وا هةية وةك خؤشتان باش دةزانن لة نَيوان دوو كةس داية 
طةورةترى ىَل دةكةوَيتةوة، مةبةستم ئةوةية طرفتة لةجياتى ئةوةى ضارةسةرى بكات جةرميةيةكى ( مَيرد

كؤمةآلتيةكان هةموومان لَيى بةرثرسيارين، بةتةنها ئَيمة لَيى بةرثرسيار نني، ئةو كَيشةى حاكمى جَى 
ساَلة ، جارَيك لة ثةرلةمان تةعديلَيك دةرضوو كة مناَل جاران لة  2بةجَى كردن لة ناو سجن دا، مناَل 

ساَل بَيت هةر سجن نية، ئةطةر بة  2ساَلة، ئةوة كارى ثَى دةكرَيت، ئةطةر  11و، ئَيستا ساَل بو 9عرياق دا 
ساَلى حةق نية هةر سجن بكرَيت، بةآلم ئةمة قانونى  18ساَلى و  11رةئى من بَيت حةق نية مناَلى 

ى قةزائى كارَيك عقوباتةو بة من تةعديل ناكرَيت، هيوادارم ئَيوة لة ثةرلةمان و ليذنةى ياسايى و دةسةآلت
بكةن لة عرياق دا قانونى عقوبات بطؤِردرَيت، ئيش لةسةر ئةوة بكرَيت، ئةو ِرَيذةية زيادبكرَيت، يان هةر 

ساَلى عقوبةى بةديليان بؤ هةبَيت لة ماَل بَيت يان لة شوَينى تر بن، ئةوانة  18ساَلى و  11هيض نةبَي 
ةزاريش بَيت وةك ئةوةى لة زؤر جَيطاى تريش دا ئةوة ئةركى ئَيمةش سووك دةكةن و ِرةنطة ئسلوبَيكى ح

ثةيِرةو دةكرَيت، ئيفراجى شةرتى الى ئَيمة هةية، بةآلم ِرةنطة زؤر تةئخري بَيت، خؤ ئةطةر بكرَيت، ئةو 
تةعديلة لة قانونى عقوبات بكرَيت هةمان سيستةم لة دةزطاكانى ئَيمة جَى بةجَى بكرَيت كارَيكى باشة، 

دةكرَيت لة ثةرلةمان ثرؤذة ياسايةكى ثَي دةربضَيت، ئَيمة لة ضاكسازى بة ثَيى ميزاجى  ئةوةش ديسانةوة
بةرَيوبةرةكان كار ناكةين، ضونكة لة عرياق سيستةمى ضاكسازى هةية، لةالى خؤمشان لة هةرَيمى 

مة سديق كراوة، سيستةمةكةى ئَيكوردستان سيستةمى ضاكسازى هةية و ضووةتة ئةجنومةنى وةزيران و تة
و كاتى ئيسراحةت ضةندة  ن ديارى كراوة كاتى خواردن ضةندةثَيى ئةو سيستةمة كاردةكةين، بةرنامةكابة

و كةم بكرَيت، ئةوانة بة ثَيى توَيذةرةكان مامةَلةيان ضةندة  ئةطةر ثَيويست بكات زياد ضوونة دةرةوة
كوردستان دا ِراستة كةموكورى لةطةَل دةكةن، ئةو سيستةمةى كة ئَيمة ئَيستا جَى بةجَى ى دةكةين لة 

طؤِران هةية لة كةوتن داية، ِرؤذانة ثَيويستى بةهةية، ثَيوستى بة باش كردن هةية، ذيانيش ِرؤذانة لة ثَيش
الى ئَيمةش ئةو ثَيويستية هةر هةية، بةآلم بة منوونة وةرى طرن لة عرياق دا هى ئَيمة زؤر لةوَى باشرتة 

بكةين، بؤ ئةوةى ئَيمة  هةوَلمان داوة كة ئيستيفادة لة وآلتانى دةوربةر بةو ئيمكانيةتة كةمةى كة هةمانة
ةوشَيكى باشرت بؤ زيندانيةكامنان فةراهةم بكةين، دوو، سَى وةفدمان ناردووةتة لوبنان و ئوردن، بتوانني ر
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و ماَلَيكة ئةو سجنةى كة دروستى دةكةين بؤ نةوجةوانان لة يةكَيك لة ثَيشنيارةكان باس كرا، بةِراستى وةك
زراعةتى زؤرى تَيدا بكةن،  بةخَيو بكةن و دَييةكة كة فَيرى ئيشيان دةكةن، واية كة خؤيان مةِرو مريشك

و هةموو ثَيداويستيةكانيان ثةروةردةيي و تةندروسيت لةوَي ةوانة دةطةِرَينةوة ناو كؤمةَلطاتا ئةو كاتةى ئ
بكةين، تا ئةو كاتةي كة طةِرانةوة ناو كؤمةَلطا لة نةخشةكة دياري كراوة، بؤ ئةوةي بؤيان جَي بةجَي 

هةست بةوة نةكةن كة زةختَيكيان لةسةر بووة، ئةو رؤذة باسيشم كرد دايكيشيان لةطةَل بَيت لة ثةروةردة 
كردنيان، بؤ هاوكاري كردنيان، كة طةِرانةوة ناو كؤمةَلطا بةشَيوةيةكي ئامادة كراو و باش دوور لة هةموو 

ي خراث ئةوانة بطةِرَينةوة، بؤ مةسةلةي ضارةسةر كردني دةرووني و ئةوانة باس كران، حاَلةتَيكي نةفس
ئَيمة لة هةر سَي ثارَيزطا بنكةي رَينمايي دةروورنيمان هةيةو لة ضاكسازييةكان توَيذةري دةروونيمان 

و طرفتةي هةية، لة وةزارةتي تةندروسيت نةخؤشخانةي عيالجي دةروونيمان هةية، هةر بةند كراوَيك ئة
هةبَيت بةثَيي ئةو بةرنامانةي كة تةعاموليان لةطةَل دةكرَيت، بةاَلم دواي ئةوةي كة ضاك بؤوة 
دةطةِرَيتةوة زيندان، بةَلَي دةطةِرَيتةوة زيندان، ضونكة ئَيمة دةسةاَلتي ئةوةمان نيية ئيال بةثَيي قانون 

طة زؤر شت و ثرسيارةكان زؤر زؤر بوون و دياري كراوة، ضؤنةو ضؤن نيية، لة عمومياتدا من نازامن، رةن
زؤريشم نووسيووة، من ئةوةي لة مَيشكمدا كؤم كردؤتةوة، لة خاَلة سةرةكييةكان وةاَلمم دايةوة، ئةوانةي 
ضاكسازي ئَيمة ثَيويسيت بةوة هةية باشرتي بكةين و لة هةنطاونانَيك بؤ باشرت كردن بةثَيي ئةو طؤِرانةي 

ة سيستةمةكةدا كردوومانة لة دامةزراندن و ئةوانةي كة تةعامول لةطةَل كة ئَيمة دةمانةوَيت و ل
زيندانيةكاندا دةكةن بة عام، ضونكة تاوةكو ئَيستا ثؤليسةكاني ئَيمة، رةنطة هةر ثؤليسَيكي دةرضووي 
شةشي سةرةتايي بَيت، رةنطة نةيانتوانيوة ئيستيعابي زؤر شت بكةن، ئةوةي كة كردوويانة بة جوهدو 

خؤيان بووة، بةاَلم ئَيستا دةمانةوَيت سيستةمةكة كة بِريارةكةمان داوة دامةزراندنةكةيان لة  تواناي
دةرضووي ئامادةيي كةمرت نةبَيت، بؤ ئةوةي باشرت بتوانن ئيستيفادة لةو موحازةراتانة بكةن، يان ئةو 

ني خؤيان، زياتر توانايان دةوراتانةي كة دةيبينن باشرتو ئةو هةواَلنةي كة خؤيان بؤ زياتر ثةروةردة كرد
هةبَيت لة دةرضووي ئامادةيي كةمرتمان نةبَيت، ئَيمةش دةزانني تةعامول لةطةَل خةَلكي خؤماندا دةكةين 
و لة واَلتي خؤماندا زؤرة، رةنطة بةشَيك لةوانةي خؤمان ئَيستا لَيرة نيية كةسوكارمان لة زينداندا بوون 

ئَيمة دةزانني ئةوانة خةَلكي واَلتي خؤمان بة هةر كَيشةو زةحيةي هةندَيك زوَلم و ئةوانة بوون، 
طريوطرفتَيك هاتونةتة فةرمانطةكاني ضاكسازي كؤمةاَليةتي ئةركمانة بة ئةركي دةزانني و ئيش لةسةر 
ئةوة بكةين، بؤ ئةوةي ئامادةيان بكةين بةشَيوةيةكي دروست بيطةِرَينينةوة ناو كؤمةَلطاو لةو ئةركانةش 

مان كردووة، ئةركةكامنانة ئةطةر كةم تةرخةميةكمان هةبوو بَيت، لَيثرسينةوةمان هةبووةو كة جَي بةجَي
هيوادارين ليذنةكاني ثةرلةمان، نةك هةر ليذنةي ياسايي، ليذنةي كؤمةاَليةتي، ليذنةي مايف مرؤظ، هةموو 

كةموكوِريةكامنان ببينن   ليذنةكان، رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيش لة الي ئَيمة ئازادن، بؤ ئةوةي بَين
هاوكاري سةرؤكايةتي ئةجنومةني وَل بدةين لةبةرنامةي طوجناو بةو دةست نيشاني بكةن، ئَيمةش هة

وةزيران ضارةيان بكةين، لَيتان نةشارمةوة  سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ئةمساَل طرنطيةكي زؤري 
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نَيرن، شةخصي سةرؤكي ئةجنومةن و جَيطري داوة، ثَييان طوتني هةر ثَيداويستيةكتان هةية بؤمان ب
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران خؤيان لة ليذنةي بااَلي زيندانيةكان موتابةعاتيان هةية بؤمان جَي بةجَي 
بكةن، دوَيين ئةوانةي ئَيمة داوامان كرد، ئَيستا ئةوانةي كة داوامان كردووة بةرهةمةكةي دَيتة دي، 

دةكرَيت و بةند كراوةكان هةمووتان خؤتان دةزانن لة ياساي وةزارةتي  ثَيداويستيةكامنان بؤ جَي بةجَي
كاروباري كؤمةاَليةتي كة لَيرة دةرضووة، بِريار درا هةموو سجنةكان بَيتةوة سةر وةزارةتي كاروباري 
كؤمةاَليةتي، ئةوة جَي بةجَي كراوة، تةنها سجين دهؤك طرفتَيكمان هةية، لةوَي مةحكومني و ئةوانة 

اَلون لةطةَل مةوقوفني جيايان بكةينةوة، ئةويش لةم رؤذانة بة راسيت وةريدةطرين، هيوادارم تَيكة
 .وةاَلمةكامن ئيقناعتاني كرد بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ جةنابي وةزير كاك عةدنان، بؤ وةاَلمةكةي، بةِراسـيت ئَيمـة هـةر هـةموومان ض راثؤرتةكـةي      

ياسايي، ليذنةي مايف مرؤظ سةردانةكانيان و هةروةها ليذنةكاني ترو ئةنـداماني ثةرلـةمان، هـةموو    ليذنةي 
دامودةزطاكاني حكومةت وةكو مةبدةئ مةبةستمان ئةوةية ضاكسازي لة هةموو شوَينَيكدا بكرَيت، ضاكسازي 

م مـايف مرؤظـي هـةر مـاوة،     و ثاكسازي، زيندانيش شوَينَيكة مرؤظي تَيداية، ئةطةر ضي حكـوم درا بَيـت، بـةالَ   
مايف ذياني، لةبةر ئـةوة بايةخـدان بـة ذيـاني ئـةوانيش بةشـَيكة لـة مةسـئووليةتي هـةموو اليـةكمان، جطـة            
لةوةش ئةطةر مبانةوَيت هةرَيمةكةمان ببَيتة منوونة، دةبَيت هةموو كةموكوِريـةكان نـةهَيَلني، مانـاي ئـةوة     

ناقةشة دةكةيت، ئةمة لة هةموو شتَيك طرنطرتة، نةخَير، زؤر نيية لة شوَينَيكدا دةست نيشان دةكةيت و مو
شيت طرنط هةية، رةنطة ئةمِرؤ نةتوانني موناقةشةي بكةين و بيخةينـة بـةردةم موناقةشـة كـردن لَيـرةدا،      
بةاَلم ماناي ئةوة نيية شيت بضووك دةكرَينت، كة ئةمة بضووكيش نيية، بةاَلم ئاسـانرتة لـة شـيت تـر دةسـت      

مةسئووليةتي ليذنةكانيش وةكو دوَييَن لة دانيشتين ثَيشرت بامسان كرد، مةسئووليةتي ليذنةكان ثَي بكةين، 
ئةوةية ضاالكرت بن، وةكو عةرزم كردن جارَيكي تر دووثاتي دةكةمةوة بة دواي ئةم ياسايانةدا بضن كة جـَي  

ةموو اليـةكمان وا بكـةين ئـةو    جَي نةكراون، ئةو تَيبينيةي كة ئةمِرؤ درا زؤر جَيي بايةخ بوو، ثَيويسـتة هـ  
كؤمةَلطاية ببَيتة كؤمةَلطايةكي ياسايي، دةسةاَلتَيكي ياسا بطاتة هـةموو كةسـَيك، كةسـَيك كـة سـةرووي ئـةو       
دةسةاَلتة نةبَينت، سوثاسي يؤناميش دةكةين كة ئةو راثؤرتةي نووسيووة، بةهؤي ئـةوةي ليذنـةكان زووتـر    

يؤنامي وةنةبَينت لةبةر راثؤرتةكة نووسـي بَيـت، بـةاَلم هـةر كـَي      بضن، ليذنةكان ثاريش ضوون بَي راثؤرتي 
هاوكارمان بَينت بؤ ئةو مةسةالنة ئَيمة سوثاسي دةكةين، راثؤرتةكـةي دةخةينـة بـةردةمي جـةنابي وةزيـر      
لةطةَل ئةو تَيبينيانةي خؤتان داتان، ئَيمة ثشتطريي لة هةموو هـةنطاوةكانيان دةكـةين لةطـةَل حكومـةتيش     

ةنديدا دةبني بؤ دابني كردني ئةو ثَيداويستيانةي كة باس كـراوة، كـة باسـي ليذنـةكانيش دةكـةين،      لة ثةيو
زؤر جــار باســي طةنــدةَلي دةكرَيــت لــةناو دامودةزطاكــاني حكومــةت، مــن هةميشــة جــارَيكي ديكــة دووثــاتي   

سـئوولة،  دةكةمةوة مةسئووليةتي ئـةوةي عيالقـةي بـة ثةرلةمانـةوة هةيـة مةحـدودة، هـةموو كةسـَيك مة        
ــاودَيري،      ــواني ض ــةاَلتي دادوةري، دي ــة، دةس ــئوولي يةكةم ــةت مةس ــئوولن، حكوم ــةاَلتةكان مةس هــةموو دةس
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ليذنةكاني ثةرلةمانيش بةو ثَيية مةسئووليةتة هةر ليذنةيةك مةسئوولة دةست نيشان بكـات بـة بةَلطـةوة    
ت، ئةوة بةَلطة نيية، خؤتان سـةرداني  تةقدميان بكاتن، تةنيا بة قسة نا، لة رؤذنامةيةكدا وتارَيك دةنووسرَي

وةزارةتةكان بكةن بة بةَلطةوة ثَيشكةش بكةن و ئةو وةخيت لَيثَيضينةوةي لَي دةكرَيت، بةاَلم بـة وردي، بـة   
ديقةت ثَيشكةشي سةرؤكايةتي بكةن و يةك رؤذيش دوا ناكةوَينت، تةنيا لة ئيعالمدا قسة كردن كـايف نييـة،   

باشيش نيية بـؤ ثةرلـةمان، رةخنةيـة بطرَيـت بَلَيـت طةنـدةَلي هةيـة كةسـيش          هةموو جار نا، هةندَيك جار
هني ناكاتن، تؤ ئةندامي لة ليذنةيةكدا لة رَيطاي ليذنةكةي خؤتةوة بِرؤ بة دواي ئةو دياردةيةي كة ئةوةي 

وو دةكةيت، راثؤرتي خؤت بنووسة، ئَيمةش سوثاست دةكةين، ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشـتنةكة بَيـنني د  
خاَل هةية حةز دةكةم عةرزتان بكةم، يةكَيكيان عيالقـةي بـة ثَيشـنيارةكةي دميسـتؤرا هةيـة سـةبارةت بـة        
مةسـةلةي هةَلبـذاردني ثارَيزطاكــان، دةزامن زؤربـةتان ئةطـةر نــةَلَين، يـان لـة دَلتــان دةمَينَيـت، يـان ثرســيار         

دياكاندا باَلو بـؤوة كـة دميسـتؤرا ثَيشـنيارَيكي     دةكةن، دوَييَن ئةو دةنطؤية لة رؤذنامةكاندا باَلو بؤوة، لة مي
ثَيشــكةش كــردووة، بــؤ اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان وا ثــَي دةضــَيت ئــةمِرؤ ئةطــةر بؤيــان بِرةخســَيت بيخةنــة   
بـةردةم ئةجنومــةني وةزيــران، ئَيمــةش لـة دوَيــيَن ئَيــوارةوة ســةرؤكايةتي ثةرلـةمان لــة ثةيوةنديــدا بــووين    

ن لة بةغدا، ئةوةندة دةتوامن بَلَيم وةكو ثةرلةمان كة مةسـئوولني لـةوة وةخـيت    لةطةَل هاوثةمياني كوردستا
كــة هــةمووماني ( 84)خــؤي لَيــرة لةطــةَل دميســتؤرا كؤبووينــةوة، دواتــر لــة ثــاش ثةســند كردنــي مــاددةي  

بورذاند بامسـان لـَي كـردو رةدمـان كـردةوةو رةئـي ئَيوةمـان طةيانـدة هـةموو اليةنـةكاني ثةيوةنديـدار، كـة             
ةرلةمان بة كؤي دةنطةوة ئةو ماددةية رةفز دةكاتن و قةبوليشي ناكـات، داوامشـان كـرد هـيض ضارةسـةرَيك      ث

بؤ مةسةلةي كةركووك و ناوضة دابِراوةكاني تر، بةتايبةتي ئَيستا مةوزوعي كةركووكـة، نابَيـت دوور بـَينت    
وكراسـيةت، نابَيـت دوور بَيـت لـة     ، نابَيت دوور بَيت لـة دمي 140لة بنةماكاني دةستوور، بةتايبةتي ماددةي 

ــةو        ــة ل ــة ئَيم ــَينت، بؤي ــاتووة ال نةض ــةريدا ه ــة بةس ــتانةي ك ــم ش ــةو زوَل ــةوةي ئ ــتان ل ــةلي كوردس ــةقي ط ح
ــتان و         ــةمياني كوردس ــيت هاوث ــةمِرؤ ليس ــةوةو ئ ــان كردؤت ــردووة، دووثامت ــةوةمان ك ــاوي ئ ــنيارانةدا ض ثَيش

لة ثةيوةنديـدان، ئـةو ضـةند بنةمايـة لـة ئةساسـداية،       برادةراني يةكطرتووش كة هةمان هةَلوَيستيان هةية 
، مةوزوعي دميوكراسيةت، مةوزوعي نةهَيشتين زوَلـم و زؤرداري  140تةبعةن مةسةلةي دةستوور، ماددةي 

كة بةرامبةر بة طةلي كوردستان كراوة، تةبعةن رةضاوي ئةوةش بكرَيـت كـة ئَيمـة ئةساسـةن رةدي مـاددةي      
ــة بنةمايــةك 84 ــةكَيك ل ــدا ي ــة     مان ــةِرَيوةبردني طفتوطؤيــةكان ل ــؤرة ب ــةو ج ــوو، كــة ب ــةو رةدة ئــةوة ب اني ئ

ئةجنومــةني نوَينــةران قــةبول نييــة لــةالي ئَيمــة، دميوكراســي نييــة، ضــونكة دميوكراســي لــة عَيراقــدا، ئــةو 
دميوكراتيــةي زؤرينــةي، كةمينــة نييــة، بــةَلكو دميوكراتيــةت تةوافوقــة، بؤيــة لــةو مةوزوعةشــدا رةضــاوي   

ــةوةش دةكــ  ــةو       ئ ــتوور، ئ ــة دةس ــن ب ــد ب ــَيني ثابةن ــة دةَل ــةين، ئَيم ــةعزيزي ناك ــتَيكي وا ت ــة ش ــة ئَيم ةين، ك
دةستوورةي ميللةتي عَيراق دةنطي بؤ داوةو دةبَيت رَيزي لَي بطريَيت و جَي بةجَيش بكرَينت، ئةو مةبدةئـة  

لي قبـول نـةبوو، ئَيـوة    ئةساسيية رةضاو بكرَينت، تةبعةن هةر ثَيشـنيارَيك ئةطـةر ثةسـند كـرا، لَيـرةدا قـابي      
دةتوانن رةئي خؤتان بَلَين، لَيرة رةئي خؤمان لةسةر بدةين، بةاَلم لَيـرة مـةوقيفي ئَيمـة ديـارةو لـة هـةموو       
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اليةنةكانيش روونة، ئةمِرؤ ثَيش ئةوةي كؤبوونةوة دةست ثَي بكات لةو ضةند دةقيقةيةي ضوومة دةرةوة، 
لـة طفتوطـؤ دايـن، اليةنـة سياسـيةكان، ليسـيت هاوثـةمياني         ديسان هةر بؤ ئةو مةوزوعة بوو، هةموو اليـةك 

كوردستان، ليسـيت برايـاني يـةكطرتوو، بـؤ ئـةوةي ئـةو مةوزوعـة لـة بةرذةوةنـدي طـةلي كوردسـتان لةطـةَل             
 .بنةماي دةستوور تةواو بَيت

كمان كـرد  لة قسةكامن ئةوةية كة هةفتـةي داهـاتوو ئومَيـد دةكـةم ئَيمـة دوَيـيَن كؤبوونةوةيـة       / خاَلي دووةم
لةطـةَل ليذنــةي ياســايي و ليذنـةي ثةيوةندييــةكان و رؤشــنبريي لةســةر ثـرؤذةي ياســاي رؤذنامةطــةري، كــة    
لةاليةن جةنابي سةرؤكي هةرَيمةوة بـؤ ثةرلـةمان طةِراوةتـةوة، تةبعـةن بـةبَي ئـةوةي دةسـت نيشـاني ئـةو          

ي، لةبةر ئةوةي كة ئَيمة ئاراستةي ماددانة بكاتن، كة سةرجني رابكَيشن بؤ ئةوانةي كة موافيق نينة لةسةر
ئةو نووسراوةي سـةرؤكايةتي هـةرَيممان كـرد بـؤ ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي رؤشـنبريي، كـة لـةو ماوةيـةدا            
ضةندين كؤبوونةوة كراوة، ضةندين تَيبينيمان بؤ هـاتووة لـة اليـةن كؤمـةَلطاي مـةدةني، خـةَلكاني دؤسـت،        

وروثي زؤر مةعلومامتان وةرطرتووة لةو جؤرة ياسايانةي لـة واَلتـاني   مةحاميةكان لة ئينطلرتا، لة واَلتاني ئة
ئةوروثاوة، هةندَيك لة واَلتاني عةرةبيدا، ئةو دوو ليذنةيةش ضةند ماددةيـةكيان دةسـت نيشـان كـرد بـوو،      
 كة ئةو ماددانـة ثَيويسـتة طؤِرانكـاري لةسـةر بكرَيـت و دةوَلةمةنـد بكـرَين، ئَيمـة دوَيـيَن تـا حـةددَيكي زؤر           

هةردوو ليذنة طةيشتنة ضةند بنةمايـةك، ئومَيـد دةكـةين لـة هةفتـةي داهـاتوو بتـوانني دانيشـتين لةسـةر          
بكــةين، مــادام راثؤرتةكــةيان حــازرة دةتــوانني رؤذي دوو شــةممة ســةعات دةو نيــو دةســت ثــَي بكــةين بــة    

ةسـةر دميسـتؤرا،   موناقةشة كردني ئةو ثرؤذةية، كاك دكتؤر كةماليش رةنطة حـةز بكـات دوو قسـة بكـاتن ل    
 .فةرموو

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

وةكو هةموو ئاطادارن و موتابةعة دةكةن، ماوةيةكة كة ياساي هةَلبذاردنةكاني ئةجنومـةني ثارَيزطـاو قـةزاو    
ــةكاني عَيــراق لــة ثَيشــة، خــةَلكانَيك، كةســانَيك لــةناو ثةرلــةماني ع        َيــراق، ئةوانــةي ئيمانيــان بــة    ناحي

ي عَيراقيةكان دةنطيان بؤ داوة موحاوةلة دةكةن ئةو %20دميوكراتيةت نيية، ئيمانيان بةو دةستوورةي كة 
هةَلبذاردنة تَيكةَل بكةن لةطةَل وةزعي كةركووك، خؤي ئةطةر نيةت ثاك بَيت، نيةت ساف بَيت، بيانـةوَيت  

ي تـري وةكـو يـةك بـة يـةك شـَيواز هةَلبـذاردن بكـةن، ضارةسـةري          هةَلبذاردن بكةن با كةركووك و شـارةكان 
جياية، يةعين جياية لة هةَلبذاردن، بةاَلم ديارة ثايان داطرتووةو رةبتيان  140كَيشةي كةركووك و ماددةي 

كردووة بة ئةوة، يان هةَلبذاردن نابَينت، يان دةبَينت باس لةو مةوزوعة بكرَيـت، تـةقرير لـة دواي تـةقرير،     
ؤرت لة دواي راثؤرتي يؤنامي دميستؤرا دَينت، هةموو وةختَيك تـةحالويف كوردسـتاني موافةقـةت دةكـات،     راث

بةاَلم لـة ئـاخري دةقيقـة ئـةوان ثاشـطةز دةبنـةوة، هـةوَليان دةدا كـة كـورد بكةنـة سـةبةبي ئـةوةي كـة ئـةم               
ن نةكرد، ئـةوان ثاشـطةز دةبنـةوة،    هةَلبذاردنة نابَيت، بةاَلم كة برادةرامنان لة تةحالويف كوردستاني قةبوليا

ئَيســتاش ئــاخري راثــؤرت كــة رؤذي ثَيــنج شــةممة لةبةردةســيت ئَيــوةي بــةِرَيز بــوو، ئَيســتا لــةوةش ثاشــطةز   
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بونةتةوة، يةعين تؤ ضةند موافةقـةت دةكـةيت ئـةو هَيشـتا تـةنازولَيكي تـري لـَي دةكةوَيتـةوة، ئَيسـتا ئـةم           
ئةوةي ئةطةر قةبوليش بكـرَينت ثـِري مةغاَلةتةيـة، ئـةغاَلتي زؤر      ثَيشنيارة تازةيان هَيناوة، ئةمةش لةطةَل

تَيداية، زةروورة بطوترَيت و بزانرَيت رةئيمان لةسةر ديـار بَيـت، مةسـةلةن ئـةم ثَينشـارة تـازةي كـة ئَيسـتا         
بنؤوب عادلوة   )لةبةردةستمان قةرارة ئيمِرؤ، يان سـبةي دةنطـي لةسـةر بـدرَيت، كـة بـاس هـةر لـةوة دةكـات          

وخيري املكون مو االغلب ة يف جملس احملافاات )ئةمة هةتا ئَيرة باشة، بةس لةدواي ئةوة كة دةَلَيت ( زنةومتوا
ئةمـة دذة بـة مـاددةي دوو    ( باخت ار احد اعلى ثالث مناصب احملافظ ونائب احملافظ ورئ س جملس احملافاة

راق، دذة بة مايف مرؤظ، ضونكة تؤ لة دةستووري عَي( 14)، دذة بة ماددةي (ب)لة دةستووري عَيراق فةقةرة 
ئيستيحقاقي ئينتيخابيت هةية، ئيستيحقاقي ئينتخابي تؤ فةرز ناكاتة سـةرت و بَلـَي رةئيسـي مةجليسـةكة     
ئيال دةبَيت دةنط بدةيت و لةو قةومة بَيت، يان لةو كةسة بَيت، ئةمة زوَلمَيكة فةرز دةكرَيتة سةرمان، بـؤ  

ئةوةش بؤ برادةرامنان لة تةحالويف كوردستاني ئةو مةتروكة، ئَيستا خؤيان  ئةوةي كة بيكةين، بةاَلم لةطةَل
، ئةطــةر 140دووةم ئــةويش دذ بــة مــاددةي   ( ب)دةتــوانن لــةوَي قــةرار بــدةن، هــةروةها لــة فةقــةرةي       

، ئةطـةر ئـةم فةقةرةيـةي بـؤ     (بشرط ان ال يتعارض مع المناد الدستنرية)ئيزافةيةكي بؤ نةكرَيت بَلَيت 
ةكرَيت، ئةويش دذ بة ماددةي دةستوورة، يـةعين بـة موختةسـةري ئةوانـةي لةوَينـة هـةوَل دةدةن       ئيزافة ن

ئــةفكارَيكي خــراث لــة مَيشــكياندا هةيــة موحاوةلــة دةكــةن كــورد لــة مــايف خؤيــان بــَي بــةش بكــةن، بــةاَلم     
ــةن       ــة دةك ــةش مةحاوةل ــةم كوموكوِري ــةن، لةطــةَل ئ ــار دةك ــة وردي ك ــدا زؤر ب ــة بةغ ــان ل ــةكة برادةرامن تاس

لةسةريان نةشكَينت، ثَيويستة ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان، ضونكة تةحالويف كوردستاني ئةمةي درةنط 
بة ئَيمة طةياندووة، ئَيمة ئةمشةو لة مةكتةبي رَيزدار جةنابي سةرؤكي هةرَيم بةدةستمان طةيشت، كـة بـؤ   

لسةيةكي تايبةتي بـؤ بكرَيـت و ئَيـوةي    ئةوانيش درةنط ثَييان طةيشت بوو و مةجالي ئةوةش نةبوو كة جة
تةوة، بةاَلم وةك ثةرلةماني كوردستان ئةطةر دةنطيشي لةسـةر درا حةقـة هةَلوَيسـتمان ديـار     َيبةِرَيز بيخوَين

بَيت كة ئَيمة مةوقيفمان بةرامبةر ئةم شتة ناياساييةو نا دةسـتووريية ضـي بـووة  ضـونكة بـة حةقيقـةت       
بة بنةماي دميوكراتيةت، دذة بة مةوادي دةستووري، رةنطة لة بةرذةوةنـدي   من لَيتان ناشارمةوة، ئةمة دذة

هةندَيك كةس بَيت، بةاَلم ئَيستاش هَيشتا من قةناعةمت هةيـة ئـةتراف هةيـة ئـةويش رةفـز بكـةن، هَيشـتا        
 .بةمةش قانيع نةبن، بؤ ئةوةي تةنازولي ترتان ثَي بكةن، زؤر سوثاس

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ية، بؤ ئةوةي بةيانيةكةي بتـوانن فراكسـيؤنةكان دانيشـنت    (11)نةوةي رؤذي دوو شةممةمان سةعات كؤبوو

بكةن، راثؤرتي ليذنةي هاوبـةش حـارزة ئينشـائةَلاَل ضـاث بكرَيـت، هـةر ئـةمِرؤ يـان سـبةي ثَيتـان دةطـاتن،            
ووة، سوثاسـي كـاك   سوثاسي جةنابي وةزير دةكةين كة لةطـةَلمان بةشـدار بـوو لـةو دانيشـتنة، دوو جـار هـات       

ســةعديش دةكــةين كــة ئــةويش دائيمــةن هاوكارمانــة، بــةاَلم داواشــي لــَي دةكــةين نووســراوةكامنان بــةدواي  
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دابضَينت بزانَيت ضي بةسةر هاتووة، زؤر نووسراومان هةيةو راثؤرتي دارايي هاتووة كة بِرطةيةك هةبوو لة 
ات بؤمان هاتووة، ئيحالةمان كردووة بؤ ليذنةي ياساي بودجة كة دةَلَيت دةبَيت راثؤرتي شةش مانط سةرفي

دارايــي و ليذنــةي ياســايي، ئومَيــد دةكــةين زوو ئةطــةر موالحةزةيــةكيان هــةبَينت، لَيــرة خبوَيندرَيتــةوة لــة   
دانيشتنَيكدا، هةروةها جارَيكي تر داوا لة كاك سةعد دةكـةين كـة ثةلـة بكـاتن لةسـةر وةزارةتـي دارايـي بـؤ         

ي كــة لةاليــةن ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيراقــةوة ثةســند كــراوة، ســةرؤكايةتيش   نــاردني بودجــةي تــةكميل
دةريهَيناوة، ثَيويستة بة زووترين كات بَيتة ثةرلةمان بؤ تاوتوَي كردن و بِرياردان لةسةري، زؤر سوثاسـتان  

 .دةكةم، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني

 
 

          
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 

 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سومةني نيشتمانيي     َيري ئةجنسكرت 
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 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 8008\9\88 رَيكةوتي دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 88/9/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   88/9/8002رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنكوردستاني عَيراق 
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, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(4)ذمارة دانيشتين 

 :بةرنامةي كار
 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ
ــارة   ــتين ذم ــي   ي(4)دانيش ــولي دووةم ــذاردنخ ــذمَير   هةَلب ــة كات ــنيوةِرؤي رؤذيي (11)ل ــةممة  دوو ثَيش ش

 :بةم شَيوةية بَيت دا88/9/8002رَيكةوتي 
لةبــةر رؤشــنايي  8001ي ســاَلي (35)كردنــي ياسـاي كــاري روذنامةطــةري ذمـارة    طفتوطــؤ وو وِرخسـتنة  -1

 8002ي ساَلي (1)ياري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة بِر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
خستنة روو وطفتوطؤكردني ياساي كاري : نةوة، بةرنامةي كاربةناوي طةَلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةي

ي (1)لةبةر رؤشنايي برياري سةرؤكي هةرَيمي كوردسـتان ذمـارة    8001ي ساَلي (35)روذنامةطةري ذمارة 
، سةرةتا بةخَيرهاتين طةرمي كاك فلك الـدين كاكـةيي وةزيـري رؤشـنبريي و بـةِرَيز كـاك سـعد        8002ساَلي 

روبـاري ثةرلـةمان دةكـةم كـة لةطـةَلمان بةشـدارن، زؤر بـةخَير بـَين بةسةرضــاو، داوا         وةزيـري هـةرَيم بـؤ كا   
 .لةليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي دةكةم نوَينةرانيان بَين لةسةر مةنةصة دابنيشن

ياســاي  8001لةســاَلي ( 35)خوشــك و برايــان ئةنــداماني ثةرلــةمان، ديــارة ثــاش ئــةوةيش ياســاي ذمــارة    
ردستان لة اليةني ئَيوةوة ثةسةندكرا، سـةرؤكي هـةرَيم بـؤ ئَيمـةي طةِرانـدةوة بـة بِريـاري        رؤذنامةطةري كو

، ئيعرتازي هةبوو، بةآلم بةبَي ئةوةي 10/1/8002لة ( 8)، بةنووسراويان ذمارة 8002ى ساَلي (1)ذمارة 
واي كــردووة دةستنيشــاني ئــةو مادانــة بكــات كــة تَيبــيين لةســةر هةيــة، يــةعين ئيعــتريازي لةســةر هةيــة، دا

ثَيداضوونةوةيةكي ثَيدابكةينةوة و لةبةر رؤشنايي تَيبيين هةندَيك رؤذنامةنووس و هةندَيك اليةني تر كة 
تَيبيين و سةرجنيان دابوو لةسةر هةندَيك لةمادةكاني ياسـاكة، ئـةويش بـؤ ئَيمـةي طةِرانـدةووة، بـؤ ئـةوةي        

آلنةي نـةكردبوو كـة تَيبـيين خـؤي لةسـةر هةيـة،       ضاوي ثَيداخبشَينني، وةكو باسم كرد دةستنيشاني ئةو خا
بؤية ئَيمة وةكـو رَيطايـةكي ئاسـايي بـؤ رةضـاوكردني ئـةو بِريـارةي سـةرؤكي هـةرَيم، لَيـرةدا بامسـان كـردو             
ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار وليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي ياساييمان كـرد كـة ثَييدابضـنةوة و رةضـاةوي     

ســةر ياســاكة و لــةو ماوةيةيشــدا ضــةندين كؤبوونــةوة ئةجنامــدرا ض لةطــةَل  ئــةو رةخنانــة بكــةن كــة هاتــة  
اي رؤذنامةنووسـاني كوردسـتان و لةطـةَل رؤذنامـة     كسةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةكان خؤيان لةطةَل سةندي

ئةهليةكان، راطةياندني حيزبـة سياسـيةكان، سـةنتةري جياجيـا لةكؤمـةَلطاي مـةدةني لـةناوي كوردسـتان و         
ةي كوردسـتان، تةنانـةت ضـةندين ثسـثؤري دةرةوةيـش هاوكارمـان بـوون لـةوةي كـة موناقةشـةمان           لةدةرةو

ةو و بةشـَيوةيةك ياسـاكة دةربَيـنني كـة بطوجنَيـت لةطـةَل       بؤ ئةوةي بزانن كةموكوِريـةكان ضـي  لةطةَل بكةن 
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وةية بَيت كة ش كة هةية ئةطةر واقعيةتي هةية اليبةين و بةو شَيي ئيستاي كوردستان و ئةو رةخنانةوةزع
سوود ببةخشَيت بة ئةو بوارة، ثَيشـي خبـات ئازاديـةكان زيادبكـات وهـةر وةهـا بةِرَيطايـةكي ياسـايي هـةموو          
اليةك بة تَيطةيشتين ياسا، دةسةآلتي ياسا، ئازادي تاكة، ئازادي رؤذنامة نووسي، هـةموو مةسـةلةكان رةضـاو    

ةندين كؤبوونـةوةي هاوبةشـيش لةبـةيين هـةردوو     بكرَيت، قؤناغي ئَيستاي كوردستانيش هةروةها، بؤية ضـ 
ــي و      ــةو مةســةلةية كــةم وزؤر، رةئ ــدامان هــةمووتان ثةيوةنديــدارن ب ــوةيش ئةن ليذنةكــةدا ئــةجنام درا، ئَي
بَوضـوونتان، لةميدياكانــدا زؤربـةتان رةئيتــان داوة و وتارتــان نووسـيوة و باســتان لَيكـردووة، هةنــدَي كــةس     

ــةآلم دو  ــةوت، ب ــان زؤر دوا ك ــرت      وتي ــاية و باش ــةم ياس ــناين ل ــرت ئاش ــتا باش ــةبوو، ئَيس ــازاجني ه ــة ق اكةوتنةك
، بةآلم زؤربةمان من خؤم شخصـي ثـَيم وايـة ئَيسـتا ئاشـناترم لةسـةر ئـةم        %100مةعلومامتان هةية، ناَلَيم 

بوارة، لةسةر ئةم ياسـاية لـةوةي كـة لـةرؤذاني يةكةمـدا موناقةشـةمان دةكـرد، بـةآلم هـةر دةمَينَيتـة سـةر            
وةي ئةوانةي كة ثسثؤرن ئيشيانة زيـاتر ئـةم ئةركـة لةئةسـتوويانداية، ئـةوان كارةكـةيان ئةجنامـدا، واتـا         ئة

ليذنةي رؤشنبريي و ليذنةي ياسايي دةستنيشاني ئةو خاآلنةيان كردووة كة ثَيويستة رةضاوي بكةين و ثَيدا 
رؤشـنبريي، مةسـةلة ثةيوةنديـدارة    ضوونةوةي بؤ بكةين، بؤية داوايان لَيدةكةم ئَيستا يةكـةم جـار ليذنـةي    

بةئةو راثؤرتةكةي خبوَينَيتةوة دواتـر لَيذنـةي ياسـايي راثؤرتةكـةي خبوَينَيتـةوة، ديـار دةكـةوَيت كـام مـادة          
ثَيويستة و ئةو بِريارةدةدةين وئةو مادانة ثَيداضوونةوةي بكةين، ئَينجـا دَيينـة سـةر مادةكـان كـة ثَيشـنيار       

 .ي بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكةتانكراون، فةرموو ليذنةي رؤشنبري
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ثِرؤذة ياساي رؤذنامةطةري دةربارةي انراثؤرمت/ ب

 .دواي سآلو و رَيز
ياساي رؤذنامةطةري ياسايةكي زؤر طرنطء هةستيارة، ضونكة ثةيوةندي بة ئازادي دةربِرينء، راطةيانـدنء،  

اوازء، طةيشنت بـة زانياريـةكان، مافةكانـةوة هةيـة، هـةر لةبـةر ئةوةشـة جيـا لـة هـةموو           بريء بؤضووني جي
 .ياساكاني تر بؤتة جَيي باسء بابةتي رؤذانةي دامء دةزطاكاني راطةياندنء رَيكخراوةكاني كؤمةَلي مةدةني

بـةآلم  ، ةردةبـِردرَين دةسةنطَينرَيء بريء بؤضووني لـة بـارةوة د  ديارة، لة روانطةي جياوازةوة ئةم ياساية هةَل
ئةوةي الي ئَيمة طرنطة ئةوةية كة ياسـايةكي مـؤدَيرنء ئـازادي بـةخشء مافثـارَيزي هاوسـةنط لـة نَيـواني         

 .واتا هاوسةنطء بَي تةمء مذ بَي ،ئازادىء مافةكان بةرذةوةندي طشيت بَي
ةي هةستياري بابةتةكةو ماوةي رابردوو هةلآليةكي زؤر لةسةر ياساكة دروست بوو ، ئةوةش بةَلط: بةِرَيزان

وذانـدني ئـةو بابةتـةش بـةو     وبَيطومـان ور .  داكؤكي كردني دةستةبذَيري كؤمةَلة لة مافء ئازاديةكاني تـاك 
شــَيوةية بــووة مايــةي ثــرت هؤشــيار بوونــةوةو ئاطاداربوونــةوةي كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان لــة طرينطــيء 

ــة رةواكانيــ      ــة ماف ــردن ب ــاتر درك ك ــاكةء زي ــاوةرؤكي ياس ــازاجني      ن ــة ق ــدا ب ــة خؤي ــؤي ل ــةوةش خ ــة ئ ان ك
 .بآلوبوونةوةي رؤشنبريي ياسايية، بة تايبةت لة بارةى خودي ئةم ياساية
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بؤ ئةوةي ياسايةك ثةسةند بكةين كة لةطةَل ثَيشكةوتنة كؤمةآليةتيء ئابووريء سياسـيةكاني كوردسـتاندا   
َي هةموو ئةو نارةزايةتيةو ئةو رةخنانة كؤك بَيء منونةيةكي سةردةميانة ثَيشكةش بكةين ثَيمان واية دةب

ثَيويسـتة سوثاسـي   . لةبةر ضاو بطرين كة ض لة ناوةوةو ض لة دةرةوة ئاراستةي ياساكةء ثةرلةمانيش كـراون 
ةمةند كردني ياسـاكة هةوَليانـداوةو   هةموو ئةو كةسء سةنتةرء رَيكخراوانةش بكةين كة بةمةبةسيت دةوَل

يــان ني ثَيشــنيارو، ض بــة لةســةر نووســنيء دةربــِريين ســةرجنةكانيان رؤَلض بــة كــؤِرء ســيمينارء، ض بــة نــارد
ــدووة   ــوونةكانيان طةيانـ ــةرنجء بؤضـ ــِراوةء سـ ــةرةوةء دواي     ، طَيـ ــتيانةي سـ ــةو راسـ ــي ئـ ــاو كردنـ ــة رةضـ بـ

بةدواداضــوونَيكي زؤرء وةرطــرتين هــةموو ئــةو ســةرنجء بــريو بؤضــوونة جياوازانــةي لــة مــاوةي رابــردوودا 
ســةنطاندنةوةي ؤذنامةطــةري خراونةتــةِروو ء بــآلو كراونةتــةوةء، بــة مةبةســيت هةلَ ســةبارةت بــة ياســاي ر

ء هــةروةها  83/6/8002ثــِرؤذة ياســاكةو ديــاري كردنــي بؤضــوونء ســةرجنةكامنان لَيذنةكــةمان رؤذانــي   
ــةرؤكايةتي ثةرلــةمانء لَيذنــةي ياســايي ء    16/9/8002 هــةروةها  ،كؤبوونةوةيــةكي هاوبــةش لــة طــةَل س
ــ 11/9/8002 ــة رؤذي   ضـ ــةوةمشان لـ ــةوةو دوا كؤبوونـ ــك كؤبؤتـ ــوو 8002/ 09/ 81 ةند جارَيـ ــة  ،بـ وا لـ

خوارةوةش بؤضوونء سـةرجنةكامنان لةسـةر ئـةو مـاددةء بِرطانـةي كةمايـةي نيطـةرانيء نيشـانةي رةخنـة          
ــان،        ــةنديكاي رؤذنامةنووس ــةكان، س ــة حزب ــدَي ل ــدني هةن ــاكبريان، راطةيان ــان، روون ــرتين رؤذنامةنووس لَيط

 .راوةكاني كؤمةَلي مةدةنيء رَيكخراوة جيهانيةكان دةخةينة ِروورَيكخ
 :ضةند تَيبينيةكي ثَيويست

لة اليةن ثةرلةمانةوة بـة زؤرينـةي دةنـط ثةسـةند كـرا، بـةآلم        11/18/8001ثِرؤذة ياساكة لة رؤذي  .1
 .بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم نة نَيردراوة 89/18/8001تارؤذي 

ــة رؤذي  .8 ــة  3/1/8002ل ــة الي ــةوة     ل ــوونةوة ناردراوةت ــيت ثَيداض ــة مةبةس ــةوة ب ــةرؤكايةتي هةرَيم ن س
تايبـةت لةسـةر هـيض ماددةيـةك يـان،      ى َيز سةرؤكي هةرَيمةوة هيض تَيبينيـةك ديارة لة اليةن بةِر ،ثةرلةمان

 .بِرطةيةكي ياساكة نةدراوة، بةَلكو تَيكِراي ياسايةكة طةِرَينراوةتةوة
ي ثةرلةمانيش طفتوطؤ كردن لةسةري بة رديء عةرةبي بوو، لة ناو هؤَلهةر ضةندة ثِرؤذة ياساكة بة كو .3

شـَيوةية   وزماني كوردي بوو، كةضي ياساكة بة عـةرةبي ثـَيش كورديةكـة داِرَيذراوةتـةوةو كورديةكةشـي بـة      
ي كؤبوونـةوة بِريارمانـدا كـة دواي ثةسـةند كردنـي لةاليـةن       ئَيمـة لـة نـاو هـؤلَ     ،بةِراسيت مايـةي نيطةرانيـة  

بـةآلم نـازانني بؤضـي ئـةو بِريـارة جَيبـةجَي        ،نةكةمان كة لَيذنةي تايبةمتةندة بـةكوردي دابِرَيذرَيتـةوة  لَيذ
لة كاتَيكدا ثَيويستة زماني كوردي زماني يةكةمء  ةتر زماني كوردي ثةراوَيز خرايةوة  ئةو ينةكراء جارَيك

، ي هةستياري وةك ياساي رؤذنامةطةريبنضينةيي بَي ض بؤ نووسنيء ض طفتوطؤ كردن بة تايبةت بؤ بابةتَيك
ــةكاني طةيشــتو    نةتة ســةر ئاســيت طــؤِريين مانــاو هةنــدَي  ونــةك هــةر كورديةكــةش بــاش نييــة، بــةَلكو هةَل

نة ئَيمة ثَيشـنيارمان كـرد نـاوي ياسـاكة بـة كـوردي بكـرَي بـة ياسـاي رؤذنامةطـةري،           وبؤ منو ،راستيةكانيش
كَيشـي ئاسـنطةري، زَيِرينطـةري، مسـطةري ثـِر بـة ثَيسـتةء        ضونكة رؤذنامةطةري ثيشةيةو ناوةكةش لةسـةر  

( طـةر )ري طعةرةبيشدا هاوتـا دَيتـةوة، ضـونكة ثاشـ    ( العمل الصحفي)كورديةكي رةسةنء رةوانةء لةبارمبةر 
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يـان كـار دةطةيـةنَي، ئةمـة ثةسـةند كـرا، كةضـي لـة داِرشـتنةوةدا جـارَيكي تـر كـاري             ( العمـل )هةمان واتـاي  
ي زيادكراوة، لة اليةكي ديكةش ئـةجنامي طفتوطـؤي   (كار)ةتةوة، واتا لَيرةدا لة اليةك رؤذنامةطةري نووسراو

جطة لةوةش ئَيمة تةنيا بؤ بوارة ثيشةيةكة دةسـتةواذةي رؤذنامةطـةرميان    ،ةكة لةبةر ضاو نةطرياوةناو هؤَل
نووسء رؤذنامةنووسـان  دانا، بةآلم بة هيض شَيوةيةك بامسان لة ناوَيكي يان ئةلتةرناتيفَيكي تر بؤ رؤذنامـة 

ــراوة    ــكاريان ك ــةش دةس ــةخؤوة ئةوان ــةر ل ــي ه ــةكردووة، كةض ــةنديكاي    ،ن ــاوي س ــةت ن ــاتر تةنان ــةوةش زي ل
ئايــا ئَيمــة بِريارمــان دابــوو نــاوي ســةنديكاي       ،رؤذنامةنووســانيش كــراوة بــة ســةنديكاي رؤذنامةطــةران    

 .رؤذنامةنووسانيش بطؤِرين 
وايـة جطـة لـةوةي كـوردي بـَي بايـةخ نيشـان دراوة لـة هـةمان كاتيشـدا            لةء داِرشتنةوةيةدا ثَيمـان : بةِرَيزان

ئةمانـةتي طواســتنةوةي ئـةجنامي طفتوطؤكــانيش نــةثارَيزراوة، بؤيـة ئــةم بابةتــة مايـةي هةَلوةســتة لةســةر     
ــوونةوةية  ــةخؤ داض ــردنء ب ــتء ِرةوان      ،ك ــةكي راس ــة كوردي ــةجمارة ب ــتة ئ ــارَيكيش ثَيويس ــةر ك ــَيش ه ــة ث ل

طفتوطؤ لةسـةر ثـِرؤذ ياسـاكةكراوةو ضـوار ضـَيوة طشـتييةكةي داِرَيـذراوةو        ، ئينجا ئيمزابكرَي دابِرَيذرَيتةوة،
زؤربةي ماددةو بِرطةكانيشي لة جَيطاي خؤياندان، بؤية ئَيمة تةنيا ئةو بِرطةو مادانة دةخةينةوة بةر بـاس  

سـتيةكاني بةردةسـتمان   كةمايةي رةخنة لَيطرتن بوونةء بؤ طؤِريين هةرماددةيةكيش بة ثشت بةسنت بـة را 
 :ثَيشنياري ئةلتةرناتيف دةخةينة روو

 ياساي رؤذنامةطةري لة كوردستان
 ثَيناسةكان

 :ةي يةكةمدماد
 سةنديكا بكرَي بة سةنديكاي ِرؤذنامة نووسان: دووةم

 .نةقيب بكرَي بة نةقييب رؤذنامةنووساني كوردستان: سَي يةم
 .ة كةناَلة جياجياكاني راطةياندنداثيشةي رؤذنامةطةرية ل: رؤذنامةطةري: ضوارةم

هةركةسَيك كة لة بواري رؤذنامةطةريدا لةهةر كـةناَلَيكي   ،رؤذنامةطةر بكرَيتةوة بة رؤذنامةنووس: نجةمثيََ
 .راطةياندندا كار بكا

 ثرانسيثةكان: ماددةي دووةم
 :ضونكةزؤربةي ئةنداماني لَيذنة لةطةَل ئةوةن كة  دةستةواذةي دابي طشيت البدرَيت  - أ
 .دابي طشيت ثَيناسة نةكراوة -1
 .دابي طشيت بابةتَيكي جَيطريء ضوارضَيوة دياري كراو نيية -8
دةستةواذةيةكي السـتيكية ئةطـةري خـراث لَيكدانـةوةو خـراث بـةكارهَيناني هةيـة، بةتايبـةت لـة واَلتـي            -3

 .خؤمان كة هَيشتا دادوةري وةكو ثَيويست سةربةخؤء راستة ِرَي نةبووة
ــي رســتةي بــةثآي بةَلطةنامــةكاني     -4 ــَيوةية ( U.N)دواي الدانــي دةســتةواذةي دابــي طشــيتء الدان بــةم ش

وكردنـةوةش بـؤ   آلرؤذنامةطةري ئازادةء هيض سانسؤرَيكى لةسةر نييـةء ئـازادي دةربـِرينء ب   : دابِرَيذرَيتةوة
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كاني تـاكء تايبةمتةنـدي   ك لة ضوارضَيوةي رَيزطرتين مافةكاني مـرؤظ ء ئازاديـة تايبةتيـة   ةهةموو هاووآلتي
ذيانيانء سيستمي طشيتء ثاراستنى ئيتيكى رؤذنامةطةرى بـةثآي بةَلطةنامـةي فيدِراسـيؤني نَيـو دةوَلـةتي      

 .رؤذنامةنووسان دةستةبةرة
 . دةستةواذةي ئاسايشي هةرَيم بكرَي بة ئاسايشي نيشتماني -ج

 :م شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةدان كة بةةزؤربةي ئةنداماني لَيذنة لةطةَل ئةو: بِرطةي دووةم
ــؤ هاو        ــةخي ب ــوودء باي ــة س ــةك ك ــةر زانياري ــة ه ــؤي هةي ــووس ب ــة ن ــاوة    ورؤذنام ــة سةرض ــةبَي ل ــان ه آلتي

جياوازةكانةوة وةدةستى بَييَنء بآلوي بكاتةوة، تةنيا ئةو زانياريانة نةبَي كـة زيـان بـة ئاسايشـي نيشـتماني      
 .دةطةيةنن

طةيةش ثِرانسيثة زؤربةي ئةنداماني لَيذنة لةطـةل ئـةوةدان كـة بـةم     لةبةر ئةوةي ئةم بِر:  بِرطةي ثَينجةم
 :َيذريتةوةشَيوةية دابِر

 (.ِراطرتن)، يةعين رؤذنامة قةدةغة ناكرَيء دةسيت بةسةرداناطريَيء راناطريَي
ئــةو اليةنــةي رؤذنامــة يــان طؤظــاري لــَي تؤمــار دةكــرَي لــة جيــاتي وةزارةتــي رؤشــنبريي  : مــاددةي ســَي يــةم

 .ي رؤذنامةنووسان بَيء ئةويش وةزارةتي رؤشنبريي ئاطادار بكاتةوةسةنديكا
 :ماددةي ضوارةم

ثَيويست ناكا سةرنووسةر ئةندامي سةنديكاي رؤذنامةنووسان بَي، ضونكة بوون بـة ئةنـدام لـة هـةر     : يةكةم
ةِرةتيء ئـازادي  كؤمةَلةء سةنديكاء رَيكخراوَيك ئارةزومةندانةيةء داناني ئةو مةرجة ثَيشَيل كردني مايف بن

 .تاكة
 .البدرَى خاَل دووةم

 .البدرَي :ماددةي ثَينجةم
 .هيض تَيبينيكمان لةسةريان نية ماددةي هةشتةمو ماددةي حةفتةمو ماددةي شةشةم

 .مبَينَيتةوة كة هاتووة وةكو ثِرؤذة ياساكة ، ئَيمة تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةينةوةماددةي نؤيةم
 :ماددةي دةيةم

 : وةية دابِرَيذرَيتةوةبةم شَي: يةكةم
 : ةتانةى خوارةوةوكردنةوةى بابةتَيك كة ببَيتة هؤى ئةم حاَلآللة كاتى ب

كايةتي كـردن بـة بـاوةِرداريء    وسـو يـان   ضاندني تؤي دوو بةرةكيء رقء كينـة لـة نـاو ثَيكهاتـةكاني كؤمـةلَ     
يـةكاني تاكـةوة هـةبَيء ببَيتـة     هةر بابةتَيك ثةيوةندي بـة نهَينيـة تايبةت  ، يان سيمبولء ثريؤزيةكاني ئايين

ينةوةو دادطـايي كـردن تـةنيا مةطـةر دادطـا      هةر بابةتَيك كار بكاتة سةر رةوتي لَيكؤَل ، يانمايةي ريسوابوون
 .ناو زِراندنء تؤمةت دروست كردنء جنَيو دان، رَيطاي ثَي دابَي

 :زؤربةي ئةنداماني لَيذنة لةطةَل ئةوةن كة
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ـــ  ــارة س ــة  ( 1.000.000)زا دةدرَي كـــة لـــة رؤذنامـــةنووس بـــة بِرَيـــك ثـ ــار كـــةمرتء لـ يـــةك مليـــؤن دينـ
 .ثَينج مليؤن ثرت نةبَي(  5.000.000)

ئةمة بؤ رؤذنامةية، ئَيمة  نةبَي زياتربيست مليؤن ( 80)ثَينج مليؤن كةمرتء لة ( 5)غةرامةكة لة : دووةم
كرَيت بة يةك سزا جـا ئَيمـة   لةم حاَلةتةدا بةحةقيقةت بريوبؤضوونَيكي تريشمان هةية ئةطةر هةردووكي ب

 .مانيعمان نية ثَيمان خؤشة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرءكي ئةجنومةن

ئةواني لَيذنةي رؤشنبريؤي ئيمزايان كردووة، سةرؤكي ليذنةكة كاك ئارَيز عبداهلل جَيطـري سـةرؤكي ليذنـة    
 ،سةيد تةلعةتكاك  ، درةشيد كةريم رةشيكاك مجال حممد قاسم ئةنداماني ليذنة خاتوو تاظطة حممد كاك 

ئيمزاي كـردووة لـة طـةَل تَيبـيين لةسـةر       (ديلمان)صا   دامححممد ئيمزاي نةكردووة،  رؤميؤ هةكاريكاك 
 خـةمان زرار و احسـان عةبـدوَلال  ئيمـزاي نـةكردووة و   بـةَلَين  هةندَيك، لةسـةر البردنـي ئـادابي عامـة، كـاك      

ئيمزايـان كـردووة،    طةالوَيـذ شـابا   ئارام رةسـول ن، كاك ماظيان سلَيلةطةَل تَيبيين لةسةر هةندَي شت، خاتوو  
ئيمزايـان نـةكردووة، كـاك بـةَلَين      ثري خدر سـلَيمان وكاك الدين  كةرخي نةجموكاك غةفور مةمخوري كاك 

 .فةرموو
 (:بةَلَين)محد عبداهلل حممود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةوةكـةي ليذنـة رؤيشـتم و نةمامـةوة ئـةمِرؤ بـةياني ئيمـزام        من ئيمزام كردووة، بـةآلم دوَيـيَن دواي كؤبوو  

 .كردووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك غةفور تؤ ئيمزات نةكردووة، كاك كةرخي ئيمزات نةكردووة، ئيمزاي دةكـةي  كـاك ثـري خـدر ئيمـزاي      
يــةعين وايــة ئيمــزاي يش ئيمــزاي كــردووة، مــادام لةســةر مةنةصــة دانيشــتووة، رؤميــؤ دةكــةي  باشــة كــاك

كردووة، ليذنةي رؤشنبريي ثَيشنيار دةكات مادةكاني يةك و مادةي دوو ومادةي سـَي ومـادةي ضـوار ومـادةي     
ــةوةي      ــؤ خوَيندنـ ــةرموون بـ ــايي فـ ــةي ياسـ ــةمواركردن، ليذنـ ــةكردن وهـ ــة موناقةشـ ــادةي دة بَيتـ ــَيض ومـ ثـ

 .راثؤرتةكةتان
 
 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ
 ِراى ليذنة/ ب
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كردنـى   كؤبـؤوة بـؤ تـاوتويَ    11/9/8002ى طةالوَيذى كوردى، رَيكةوتى /86ليذنةى ياسايى بةيانى رؤذى 
مان اوةتـةوة بـؤ ثةرلـة   كة طةِر( ياساى كارى رؤذنامةنووسى لة كوردستان) 8001ى ساَلى (35)ياساى ذمارة 

ثـَي   ، بـؤ ضـاو  (3/1/8002)لـة   8002ى سـاَلى  ( 1)عرياق ذمارة _يارى سةرؤكى هةرَيمى كوردستانبة بِر
 .خشاندنةوةى سةرجةمى ياساكة

ينــةوة ليذنةكــةمان راثــؤرت و ثَيشــنيارةكانى ســةر لــة نــوَى ســةبارةت بــة ياســاكة بــةم  دواى طفتوطــؤو ِراطؤِر
 :جؤرةى خوارةوة ثَيش كةش دةكات

ضـونكة لـة كـاتى ياسـايى      ،ى واية رةت كردنـةوةى ياسـاكة لةاليـةن سـةرؤكى هةرَيمـةوة ياسـايية      ليذنة را -1
ى هـةمواركراو  8005ى ساَلى (1)اى سةرؤكايةتى هةرَيم، ذمارة ى ياس(يةكةم/10)خؤى و بة ثَيى ماددةى 

 .رةتكراوةتةوة
تَيبينيــان لةســةرة، ليذنــة  ى ياســاكة كــة(دوو،سَى،ضــوار، ثَيــنج ودة)جطــة لــة هةنــدَى برطــةى مادةكــانى  -8

شـتنةوة  ثَيشنياز دةكات ماددة و برطةكانى تـر وةك خؤيـان مبَيننـةوة، تـةنها هةنـدَيكيان ثَيويسـتيان بـة دارِ       
 .هةية
طـةكانى يةكـةم و دووةم و ثَينجـةم بـةم جـؤرةى      ليذنـة ثَيشـنيازدةكات برِ  ، سةبارةت بة ماددةكـانى دووةم -3

 :َيذرَينةوةخوارةوة دابِر
ين و باَلوكردنةوة بؤ هةموو هاوواَلتيةك و سانسؤرى لةسةر نييةو ئازادى دةربِرؤذنامةطةرى ئازادةر :يةكةم

دةستةبةركراوة لة ضوارضَيوةى رَيزلَينانى ماف وئازاديية تايبةتيةكانى تاكة كةسان و تايبةمتةنديى ذيانيان 
ــا    ــتةكانى ك ــدبوون بةبنــةماو رةوش ــتى و ثابةن ــتةمى طش ــتى و سيس ــادابى طش ــةرى رؤذنامةنو ئ ــى ب ثَيى ووس

 .ى هةمواركراو1954فيدراَلى نَيو نةتةوةيى ساَلى( شةرةفى)ثةمياننامةى 
رؤذنامةنووس بؤى هةية لةسةرضاوةى جياواز ئةو زانياريانة وةربطرَيت كة طرنطن بؤ هاوواَلتيـان و   :دووةم

 انى يةوة نةبَيت ثةيوةنديدارن بة بةرذةوةندى طشتى، بة مةرجَيك ثةيوةندى بة ئاسايشى نيشتم
دةكـرَى بـةبِريارَيكى دادوةريـى بـؤ ماوةيـةك       ،نابَى رؤذنامة رابطريَيت، يان دةسـتى بةسـةردابطريَيت   :ثَينجةم

 .نةكات رابطريَيت لة سَى مانط تَيثةِر
 .طةى سَييةمى بةم جؤرةى خوارةوة دةكاتشتنةوةى بِرليذنة ثَيشنيازى داِر :سةبارةت بةمادةى سَييةم -4

ثَيويستة لةسةر خاوةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةرةكةى، بةياننامةى دامةزراندن و اليةنى داراكردنـى   :سَييةم
ــى        ــة وةزارةت ــة ب ــةم زانياريان ــةنديكاش ئ ــات و س ــتان بك ــانى كوردس ــةنديكاى رؤذنامةنووس ــة س ــكةش ب ثَيش

 .رؤشنبريى رابطةيةنَيت
ــوارةم   -5 ــادةى ض ــة م ــةبارةت ب ــتةى   :س ــنيازدةكات رس ــة ثَيش ــان   )ليذن ــةنديكاى رؤذنامةنووس ــدامى س ( ئةن

 :َيذرَيتةوةبكوذَيتةوةو بةم جؤرة دابِر( يةكةم)طةى لةبِر
 .دةبَى رؤذنامةنووس زمانى رؤذنامةكة بة خوَيندنةوةو نووسني بزانَي: يةكةم
 .برطةى دووةم بكوذَيتةوة :دووةم
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 :َيذرَيتةوةبرطةى سَييةم بكرَيتة دووةم و بةم جؤرة دابِر :سَييةم
ــةر ــة          س ــةى ك ــةو بابةتان ــةر ئ ــتؤدةطرن لةس ــة ئةس ــزايى ل ــةدةنى وس ــيارَيتى م ــةر بةرثرس ــةرو نووس نووس

بةاَلم ئةطةر بةكردار بةشـدارى  .خاوةنى ئيمتيازيش بةرثرسيةتى مةدةنى دةكةوَيتة ئةستؤ ،باَلودةكرَينةوة
 .لة نووسينى رؤذنامةكةدا كردبوو ئةوا هةمان بةثرسيةتى سةر نووسةرى دةكةوَيتة ئةستؤ

ضونكة زيادة وزجنريةى بِرطةكان بةم ثَيية  ،ليذنة ثَيشنيازدةكات بكوذَيتةوة :سةبارةت بةماددةى ثَينجةم -6
 .َيـتبطؤِر
 :َيذرَيـتةوةى بةم جؤرةى خوارةوة دابِر(يةكةم)ليذنة ثَيشنيازدةكات بِرطةى  :سةبارةت بةماددةى نؤيةم -1

كـارة ياســاييةكان دذى رؤذنامـةنووس لةسةرضــاالكيةك كــة   لــةكاتى تؤمـةتباركردن و ئةجنامــدانى ريَ  :يةكـةم 
 .ثةيوةندى بة ثيشةكةيةوة هةبَيت، دةبَى سةنديكاى ثَى ئاطادار بكرَيتةوة

 :َيذرَيـتةوةليذنة ثَيشنيازدةكات بةم جؤرة دابِر :سةبارةت بةماددةى دةيةم -2
ليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت و     م( 1)رؤذنامةنووس و سةرنووسـةر بةغةرامةيـةك سـزادةدرَيت كـة لـة      :يةكةم

 :نةكات لةكاتى بآلوكردنةوةى يةكَيك لةمانةى خوارةوة لةميدياكاندالةثَينج مليؤن دينار تَيثةِر
 .ك دوور خستنةوة لةنَيوان ثَيكهاتةكانى كؤمةَلطةضاندنى كينةو رق ودووبةرةكى ولَي: أ

 .ى ئايينى وشةعائرية ئايينيةكانكايةتى كردن بةبريوباوةِروسو: ب
 .كايةتى كردن بةهَيماو ثريؤزيةكانى ئايينى  هةر ئايني و ئايينزايةكوسو: ج
هةرشتَيك ثةيوةندى هةبَيت بة نهَينيةكانى ذيانى تايبةتى تاكة كةسان، تةنانةت ئةطـةر راسـتيش بَيـت،    : د

 .ئةطةر بآلوكردنةوةى ببَيتة مايةى سووكايةتى ثَيكردنيان
 .اندن و دةرضوون لةداب و نةريتى طشتىجوَين و شت هةَلبةسنت و ناو زِر: هـ
هةر شتَيك زيان بةرَيكارةكانى لَيكؤَلينةوةو دادطايى كردن بطةيةنَيت، مةطةر دادطا مـاوةى بآلوكردنـةوى   : و

 .بدات
مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت     ( 10)ئةو رؤذنامةى بآلويان دةكاتةوة سزادةدرَيـت بة غةرامةيـةك لـة    :دووةم

 .ار زياتر نةبَيتمليؤن دين( 80)ولة 
لةكاتى دووبارةكردنـةوةى سةرثَيضـى، دادطـا بـؤى هةيـة غةرامةكـة زيـاد بكـات بةمـةرجَيك لـة دوو            :سَييةم

 .هةندى ئةو غةرامةيةى لةبِرطةكانى يةكةم و دووةم داهاتوون ثرت نةبَيت
 .داواكارى طشتى و زيان لَيكةوتوو بؤيان هةية داوا تؤماربكةن بةثَيى ياسا :ضوارةم

 
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايش، سةرؤكي ليذنة كاك شَيروان حةيدةري، جَيطـري سـةرؤكي ليذنـة كـاك عـوني      
جامبـازو كـاك    طوارق كمال بزاز و بِرياردةري ليذنـة كـاك عبـدالكريم هةمةوةنـدي ئيمزايـان كـردووة وكـاك        

خليل و كاك حممد صا  وكـاك دلَيـر حممـد شـريف      كريم حبري ئيمزايان كردووة، بةآلم لَيرة ديار نية، كاك
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. رؤذان ئيمزايـان كـردووة، ئـةوةي ئيمـزاي نـةكردووة كـاك د      . د و(زانـا )ناسـراو بـة    خضور وكاك قادر سعيد 
نـوري  ليذنـةي ياسـاييش وةكـو ليذنـةي رؤشـنبريي       . نوري تاَلةباني وكاك سـةردار هـةركي، موافيـق نيـت د    

و ياسايةدا بطؤِرَيت، هاوبةشن لةطةَل ليذنةي رؤشنبريي لة طؤِرَيين مادةي ثَيشنيار دةكات ضةند بِرطةيةك لة
دوو وســَي و ضــوارو ثَيــنض ودة، بــةآلم ئــةوان نَويةميشــيان ئيزافــة كــردووة، هــةتا ئَيســتاكة ئةطــةر هــةردوو  

ةي راثؤرتةكة رَيكبخةين و ثَيشنيار كراوة ئةطةر مادةي يةك و مـادةي دوو ومـادةي سـَي، مـادةي ضـوار، مـاد      
ثَينض، مادةي نؤ ومادةي دة هةموار بكرَينةوة، ئةم ثَيشنيارة دةبَيت بَيخةمة دةنطدانةوة، تةنها ئةو مادانةي 
كة خوَيندمةوة، جارَيكي تر دةخيوَينمةوة مادةي يةك و مادةي دوو ومادةي سَي، مادةي ضوار، مادةي ثَيـنض،  

ــةردوو ل      ــةن ه ــة الي ــراون ل ــنيار ك ــادةي دة، ثَيش ــؤ وم ــادةي ن ــةوة   م ــةن ليذنةيةك ــدَيكيان لةالي ــةوة هةن يذن
وهةندَيكيان لةاليةن هةردووكيانةوة، تةنها ئةو مادانة هةموار دةكرَينةوة، ئةو مادة كاني تـر تـةنها قـةبول    
كراوة، كَي لةسةر ئةو ثَيشنيارة رازية  دةست بَلند كات تكاية، فـةرموون، كـَي رازي نيـة  يـةك كـةس تـةنها       

بةهةر حاَل بةئةكسةريةت رازين لةسـةر راثـورتي هـةردوو ليذنةكـة، لةدةستنيشـان       نوري رازي نية،. كاك د
كردني ئةو مادانةي كة ثَيويسيت بـة هـةموار كـردن هةيـة، دَينـة سـةر ئةصـلي مةسـةلةكة لـة راثؤرتةكـةي           
ليذنةي رؤشنبريي هاتووة رةخنـةي طرتـووة لـةزماني كـوردي وةآلمةكـةمان بـؤ ئةوةيـة رةخنـةكاني رةنطـة          

كي قةبول بكرَيت، بةآلم ئَيمة هةميشة وتومانة كةموكورتيةكي زؤرمان هةية لةمةسةلةي زمانةواني هةندَي
كوردي، بةآلم ئةطةر خيالفَيك بَيـت وتومانـة عةرةبييةكـة ئةساسـة تـا وةكـو رَيـك دةكـةوين لةسـةر زمـاني           

ةييةكيش هةبَيت طلةيَيكـة  ياسايي كوردي، بؤية ئةطةر ئيختيالفَيك هةبَيت، ئيختيالفةكة لةوةدا هاتووة، طل
لةزمانةوانة هاتووة، بةآلم عارةبَيكة ئةساسة هةر شتَيك و خيالفَيك هةبوو عةرةبييةكة دةبَيتة ئةساس بؤ 
تةرمجة كـردن و تَيطةيشـتين وة ئَيمـة بةئامانةتـةوة لَيـرة لةكؤبوونـةوة ض بِريـار دراوة وشـكتان خسـتوةتة          

وةي ئيمـزا بكرَيـت سـَي وضـوار كـةس ثَييـدا دةضـَيت و تةماشـاي         سةري لَيرة دةتوانني بطةِرَينةوة ثـَيش ئـة  
مةحزةرةكــة دةكــةين، هــيض خيالفَيــك نيــة لــةو بِريــارةي كــة لَيــرة دراوة بــةخياليف ئــةوة نــةقَل نــةكراوة     

ــةر لة  ــةوز  كبةتايبــةتي عارةبييةكــة، ئةط ــةبَيت ئــةوة م ــتنَيك ه ــة تَينةطةيش ــا كــة  وردييةك ــرة، ياس وعَيكي ت
ئةوةي كة ثَيشنيار كراوة لة كورديةكةدا هةر ياسـاي  ( نون العمل الصحفي يف كوردستانقا)هاتووة  بةعةرةبي

ــايية      كــاري رؤذنامــة طــةري لةكوردســتان ئيعرتازةكــةتان لةســةر ضــي بــوو  كارةكــة البــدرَيت، ئَيســتاش ئاس
يةكـة  عارةبييةكة وازحية ثَيويست بة موناقةشة ناكـات، وةكـو ومت ثَيويسـت بـة دةنطـدان ناكـات هـةر كوردي       

ثَيداضونةوة بكرَيتةوة، لةبةر ئةوة من ئيقترياحةكةم ثَي قةبوَلة، ليذنةي رؤشنبريي لةطةَل ثسثَوراني زمان 
لةثةرلــةمان ثَيكــةوة دابنيشــن لــةرووي زمانةوانييــةوة ض هــةبَيت ضــاكي بكــةن، دَيينــة ســةر مــادةي يةكــةم  

ئيقترياحاتـةي كـة هاتوةتـةوة ثَيشـةوة      ئةصلي مادةكة، مادةي يةكةم ليذنةي ياسـايي بيخوَينـةوة هـةتا ئـةو    
 .بيخةينة بةر موناقةشة

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ناكاني بةرامبةريانة لةم ياسايةداامةبةست لةم زارةوانةي خوارةوة م :مادةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان  :هةرَيم-1
 .كوردستان سةنديكاي رؤذنامةطةراني :سةنديكا -8
 .نةقييب رؤذنامةطةراني كوردستان :نةقيب -3
 .دةزدطاكاني رؤذنامةطةري لةكةناَلة جياوازةكاني راطةياندندا -4
 .رؤذنامةطةر هةركةسَيكي كاري رؤذنامةطةري لةكةناَلةكاني راطةياندندا بكات -5
يةك لةدواي يـةكرتي و بـةرَيك   رؤذنامة هةر ضابكراوَيك كةبةدةوري بةناوَيكي دياري كراو وة بةذمارةي  -6

 .و ثَيكي دةرضَيت و دابةش بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي رؤشنبريي ثَيشنيارةكةي ئةوةية ئةو دةستةواذانة بطؤِرَيت، تكاية بيخوَينةوة يةكة بةيةكة

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةنديكا بكرَيت بةسةنديكاي روذنامةنووسان نةك رؤذنامةطةري، ضونكة  ئَيمة تةبيعي ثَيشنيارمان كردبوو
ــانة    ــةنديكاي رؤذنامةنووس ــةداوة، س ــان ن ــةو بِريارةم ــة ئ ــةقييب رؤذنامةن ئَيم ــت بةن ــةقيب بكرَي ــاني ، ن ووس

ــةم  : رؤذنامةطــةري: كوردســتان، ضــوارةم ــة جياجياكــاني راطةينادنــدا، ثَينج : ثيشــةي رؤذنامةطةريــة لةكةناَل
ةر بكرَيتــةوة بــة رؤذنامــةنووس، هــةر كةســَيك لــةبواري رؤذنامةطةريــدا يــان لــة هــةر كــةناَلَيكي    رؤذنامةطــ

 .راطةياندندا كاربكات، تَيبينيةكةمان ئةوةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة        ــت بيخةين ــةوة ناكرَي ــةر ئ ــة لةب ــةر ني ــي لةس ــيض ئيختيالفَيك ــة ه ــة، عةرةبيةك ــةكانتان زمانةواني تَيبيني
نطدانةوة، لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةصلةكة موافيقني لةسةري يان مـوافيقني لـةرووي زمانةوانيـةوة، ليذنـةي     دة

رؤشنبريي لةطةَل ئةو برادةرانةي كة مةسئولن لَيـي ثَيداضـونةوةي بكـةن، كـةواتا مـادةي يةكـةم ئيعتياديـة        
نــةي ياسـايي ئةصـلي مادةكــة   خةلةلةكـة، بـةآلم زمانةوانيــة ثَيويسـت بـة دةنطــدان ناكـات، مـادةي دووةم ليذ      

 .خبوَينةوة تكاية
 
 
 

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :مادةي دووةم
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رؤذنامةطةري ئازادةو سانسَوري لةسةر نيةو ئازادي دةربِرين  و بآلوكردنةوة بؤ هةموو هاوآلتييةك : يةكةم
زادييــة تايبةتييــةكاني كةســةكان و تايبةمتةنــدي  دةســتة بــةر كــراوة لةضــوار ضــَيوةي رَيزلَينــان و مــاظ و ئا  

ذيانيان و ئازادي طشيت و سيستمي طشيت بة ثَيي ياسا دةستة بةرةو خؤبةسـتنةوة بـة ثرةنسـيثةكاني كـاري     
 .رؤذنامةطةري بة ثَيي ثةميانةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان

آلتيــان و ثةيوةنديــدارن بــة رؤذنامةطــةر بــؤي هةيــة ئــةو زانيارانــة وةربطرَيــت كــة طــرنطن بــؤ هاوو : دووةم
 .بةرذةوةندي طشيت لةسةرضاوةي راست وجياواز ئةطةر ثةيوةندي بة ئاسايشي هةرَيمةوة نةبَيت

ــَييةم ــةنهَيين      : س ــةون ب ــيت دةك ــة بةدةس ــةكاني ك ــان هةواَل ــةكاني ي ــاوةي زانياري ــت سةرض ــةر دةبَي رؤذنامةط
م دادطـا، مةطـةر دادطـاي تايبـةت بةثَيضـةوانةي      بيانثارَيزَي سةبارةت بةو داواكاريانةي كة خراوةنةتة بـةردة 

 .ئةمة بِريار بدات
ــي     : ضــوارةم هــةر كةســَيكي سروشــيت يــان مةعنــةوي مــاظي هــةبووني رؤذنامــةي هةيــة و دةتوانَيــت بــة ثَي

 .حوكمةكاني ئةم ياساية دةربضوَييَن
بطريَيـت تـةنها مةطـةر    نابَيت رؤذنامة رابطريَيت ودةرضوني قةدةغةبكرَيت ياخود دةسيت بةسـةردا  : ثَينجةم

 .بةبِريارَيكي دادوةري نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
  .راي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راي ليذنةي ياسايي تةنها لةبِرطةكاني يةكةم و دووةم و ثَينجةمة كة بةو شـَيوةي خـوارةوة، بِرطـةي يةكـةم     
شَيوةي خوارةوة لَي بَيت، رؤذنامةطةري ئازادةو سانسَوري لةسةر نيةو ئـازادي دةربـِرين و بآلوكردنـةوة    بةو 

بؤ هةموو هاووآلتَيةك دةستةبةر كراوة لةضوار ضَيوةي ماظ وئازادة تايبةتيةكان تاكة كةسان و تايبةمتةندي 
ري رؤذنامةنووســي بـــةثَيي  ذيــان و ئــادابي طشـــيت و سيســتمي ثابةنـــدبوون بــة بنـــةماو رةوشــتةكاني كـــا     

ي هــةمواركراو، بِرطــةي دووةمــيش بــةو  1954ثةمياننامــةي رةوتــي شــةرةيف فيــدرالي نيؤنةتــةوةيي ســاَلي  
شيوةية، رؤذنامةنووس بؤي هةية لةسةر ضاوةي جياواز ئةو زانيارانة وةربطرَيت كة طرنطـة بـؤ هاووآلتيـان    

: ي بـة ئاسايشـي نيشـتمانيةوة نـةبَيت، ثَينجـةم     وثةيوةنديدارن بة بةرذةوةندي طشيت بةمـةرجَيك ثةيوةنـد  
نابَيت رؤذنامة رابطَيرَيت يان دةسيت بةسةردا بطريَيت، دةكرَيت بةبِريارَيكي دادوةري بؤ ماوةيةك رابطريَيـت  

 .لةسَي مانط تَيثةِرنةكات، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتةكةتان خبوَيننةوة تكاية، فةرموونزؤر سوثاس، ئةوة ليذنةي رؤشنبريي لةسةر ئةو مادةية 

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة بةحةقيقةت لةسةر مةسةلةي دادي طشيت تَيبينيمان هـةبوو ومتـان لَيـرة دانةِرذَيتـةوة، ضـونكة ئَيمـة       

َيو بةَلطةنامـةي فيدراسـيَوني   لةم مادةية شتَيكمان ئيزافةكردووة بةَلطةنامةي فيدراسـيؤني بيؤدةوَلـةتي لـةن   
نيؤدةوَلةتي كة ئةبَيت رؤذنامةمووس ثابةند بَيت بـةم خاَلـة ئـةوة ديـاري كـراوة، بؤيـة يةكـةم بَلـَيني دادي         
طشيت شةرحي بؤ نةكراوة، يةعين ثَيناسةي بؤ نـةكراوة وشـتَيك كـة ثَيناسـةي بـؤ نـةكرابَيت نابَيـت ديـاري         

ة لةبةَلطــة نامــةي فيدراســيوني نيؤدةوَلــةتي رؤذنامةنووســان هــةمان نوقتــ: بكرَيــت ئــةوة يــةك، دووةمــيش
جَيطــةي خــؤي كردووةتــةوة، لةبــةر ئــةوة بــة ثَيويســتمان نــةزاني لَيــرة بنووســرَيتةوة جــارَيكي تــر وة بــةم  
ــِرين و         ــازادي دةربـ ــةو ئـ ــةر نيـ ــَورَيكي لةسـ ــيض سانسـ ــازادةو هـ ــةري ئـ ــةوة، رؤذنامةطـ ــَيوةيةش دابِرذَيتـ شـ

هاووآلتيةك لة ضوارضَيوةي رَيزطرتين ماةكاني مايف مـروظ و ئازاديـةكاني تـاك و     بآلوكردنةوةيش بؤ هةموو
تايبةمتةنــدي ذيانيــان و سيســتمي طشــيت و ثابةنــدبوون بــة ئةتــةكي رؤذنامــة طــةري بــة ثَيــي بةَلطةنامــةي  

ــاَلي       ــر لــة خ ــةك لــة اليــةكي ت ــةرة، ئــةوة لــة الي ــة نووســان دةســتة ب ــةتي رؤذنام ( ج)فيدراســَيوني نيَودةوَل
دةســتةواذةي ئاسايشــي هــةرَيم بكرَيــت بــة ئاسايشــي نيشــتيماني فــراوانرتة وطلــةيي لةســةر كــةمرت دةبَيــت،    
ــاوة            ــةر ض ــةبَيت لةس ــان ه ــؤ هاووآلتي ــةخي ب ــوودو باي ــة س ــةك ك ــةر زانياري ــة ه ــؤي هةي ــةنووس ب رؤذنام

بــة ئاسايشــي  جياوازةكانــةوة بةدةســيت بَينَيــت و بــآلوي بكاتــةوة، تــةنها ئــةو زانياريانــة نــةبَيت كــة زيــان    
نيشتيماني دةطةيـةنن، بِرطـةي ثَينجـةميش، ئَيمـة لـةو قةناعةتـةداين وباوةِرمـان وايـة كـة بـةم شـَيوةية دا            

 .بِرَيذَيتةوة، رؤذنامة قةدةغة ناكرَيت وة دةسيت بةسةردا ناطريَيت و راناطريَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وو راوبؤضووني هةردوو ليذنةمان بَيسـت، مـادةي دووةم مادةيـةكي    زؤر سوثاس، ئةوة ئَيستا لةسةر مادةي د
ــودي ليذنةكانيشـــدا          ــةناو خـ ــة لـ ــة، رةنطـ ــة كةوايـ ــةرة، مةعلومـ ــاوازي لةسـ ــووني جيـ ــة و بريوبؤضـ طرنطـ
ــَين واهلل      ــت بَل موناقةشــةكراوة مــن دَلنيايشــم كــة ئــةوةي لةهــةردوو ليذنةكةيشــدا ئيمزايــان كــردووة ناكرَي

قني لةسـةر ئـةم وتـارةو ئـةم كةليمةيـة، بـةآلم تكـام وايـة ئةطـةر موناقةشـةكان           هةموومان بةديقـةت مـوافي  
موناقةشةيةكي مةوزوعي بَيت ورةضـاوي هـةموو اليـةنَيك بكرَيـت، رةضـاوي ئـازادي بكرَيـت، رةضـاوي مـايف          
موقابيلةكةيش بكرَيت، رةضاوي كؤمةَلطايش بكرَيت، رةضاوي ياسـايش بكرَيـت، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة بِرطـة        

طة رةضاوي بكةينةوة ويةك الي بكةينةوة نةك هةموو ثَيكـةوة، ضـونكة هـةر يةكـة جيـاوازة لـةوةي تـر،        بِر
: تةبعةن طؤِرانكاري زؤري بةسةردا هاتووة وثـَيم وايـة ئـةوةي لـةراثؤرتي ليذنـةي ياسـاييدا هـاتووة، دةَلَيـت        

نسيية كـة سـةر   نؤ يان دة ثرة عدل، ئةمة وابزامنامل 1954بةثَيي ميساقي شةرةيف فيدراسيؤني دةولي ساَلي 
تاسةري دنيا رؤذنامةنووسـان ثابةنـدن ثَيـي وطرنطيشـة وة ئةطـةر ئـةوة رةضـاو بكرَيـت وكـاري ثـَي بكرَيـت            
ئةوانــةي ثةيوةنــديان بــةو كــارةوة هةيــة زؤربــةي زؤري مةســةلةكان يــةك الدةبَيتــةوة، بــةآلم بةداخــةووة    

كةمة لة هةموو اليةكةووة، يةعين ئاسيت تَيطةيشـتنمان بـؤ   لةكؤمةَلطاي ئَيمةدا ئةزمووني ئَيمة لةو بوارةدا 
مايف ئازادي رؤذنامةنووسان وئاسيت بةكار هَيناني ياسا تَيطةيشتنمان لةمايف يةكرتي كةمة، بؤية ثَيويستيمان 
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بة وةخت هةية هةتا هةموو رؤذنامةنووسان بتوانن لةمايف خؤيان تَيبطةن ولةمايف خةَلكي تريش تَيبطةن و 
ــ ــةرؤكايةتيةوة       تَيبط ــداو لةس ــةكاتي موناقةش ــَيش ل ــة ث ــك هاتووةت ــة رةئَيي ــةكاني، بؤي ــاكة لةبةِرط ةن لةياس

ئيقـترياح كــراووة كـة ئــةو ميسـاقي شــةرةفة كـة بةثةلــة تةرجومـةمان كــردووة، ببَيتـة بةشــَيك لةوياســاية،       
نابَيت، وة رؤذَيـك  يةعين هـاوثَيض بَيـت لةطـةَل ئـةو ياسـاية رؤذنامـةنووس ثَيـي ئاشـنابَيت، حـاكم ثَيـي ئاشـ           

لةرؤذان ئةوةندة هةموو اليةك ثَيوة مةشغؤَل نةبني، هةريةكة مايف خؤي دةزانَيت و رَيكاري خؤي دةزانَيـت  
وة حــةقي موقابيلةكةيشــي دةزانَيــت، بؤيــة لَيــرة مــن دةيــدةم بــة بــرادةران بــؤ ئــةوةي بيخوَيننــةوة تــةنها   

خريي فةقةرةي يةك لـةمادةي دوا كـة ميسـاقي شـةرةيف     خوَيندن موناقةشة نية، ثَيشنياركراوة كةخبرَيتة ئة
نســيثةكاني كــة هاوثَيضــة دةبَيتــة بةشــَيك لــةو ياســاية يــاخود  ي هــةمواركراو وثرة1954ي بــؤ ســاَلي دةولــ

رةضاودةكرَيت، داوا دةكةم لة كاك خليل هةر بيخوَينَيتةوة بؤ موناقةشة نية، تةنها بؤ ئةوةي تَيبطـةن ئـةو   
ن لةسةري نية لةبةر ئـةوةي ميسـاقَيكي دةوليـة، بـةس تَيبطـةين دةمـةوَي ببَيتـة        ميساقة حةقي موناقةمشا

بةشَيك لةو ياسـاية، بـؤ ئـةوةي لةيـةك الكردنـةوةي ئـةو كَيشـانةي دَينـة ثَيشـةوة هـةموو اليـةك بيزانَيـت،             
حاكميش بزانَيت مايف رؤذنامةنووس هـةتا سـةري دنيـا ضـوونة وة رؤذنامةنووسـيش بزانَيـت حـةقي خـؤي         

 .ة وةضي بكات، فةرموو كاك خليل بيخَوينةوةضَون
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م ثوواق شوورف الف درال ووة الدول ووة للصووحف ني، يووتج اعتموواد هووذا االعووالن العوواملي مبثابووة مع ووار لووالداء املهوو   
  الوذين يقوموون بوالتعل ق علوى     للصحف ني الذين يقومون جبموم ونقول وتوزيوم املعلوموات باالضوافة اىل اول و      

 :االنباء اثناء تناوهلج لالحداث
 .احرتام اةق قة وحق اجلمهور يف الوصول ال ها هو اوىل واجبات الصحفي -1
خالل ادائهج لعملهج س كون الصحف ون ويف مج وم االوقوات بالودفاع عون اةريوة مون خوالل النقول االموني           -8

 .يف ابداء التعل قات واراء نقدية بشكل عادلوالصادق لالنباء ونشرها، وكذل  اةق 
س قوم الصحفي بنشر تل  االنباء وفقا للحقائق اليت يعلج مصدرها فقف ولن يقوم بأخفاء معلومات هامة  -3

 .او تزي ف وثائق
 .س ؤتخدم الصحفي وسائل مشروعة للحصول على االنباء بالصور او الوثائق -4
تصح ح وتعديل معلومات نشرت ووجد بانها غري دق قة وعلوى حنوو   س قوم الصحفي ببذل اقصى طاقته ل -5

 .مؤئ
 .س لتزم الصحفي باتباع الؤرية املهن ة ف ما يتعلق مبصدر املعلومات اليت يطلب عدم افشائه -6
على الصحفي التنبه للمخاطر اليت قد تنحمج عن التم  ز والتفرقة الذين قد يوعوا ال هما االعالم وس بذل  -1

عه لتحمنب الق ام بتؤ ري مثل هذه الدعوات اليت قد تكون مبن ة على اساس عنصوري او اجلونس او   كل مابوس
 .اللغة او الدين واملعتقدات الؤ اس ة وغريها من املعتقدات او اجلنؤ ة او االصل االجتماعي
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الؤووء،   س قوم الصحفي باعتبوار موا سو أتي علوى مكوره انوه جتواوز مهو  خطوري، االنتحوال، التفؤوري بن وة             -2
 .االفرتاء، الطعن، القذف، االتهام على غري اساس، قبول الرشوة سواء من اجل النشر او اخفاء املعلومات

على الصحف ني اجلديرين بصفتهج هذه ان يلمنوا ان من واجبهج املراعاة االم نة للمبادئ الويت   مكرهوا    -9
ار العام للقانون يف كل دولوة وف موا خيوص القضوايا     ومن خالل االطار العام للقانون يف كل دولة ومن خالل االط

املهن ة على الصحفي ان يراعي استقالل ة زمالئه باستثناء اي شكل من اشكال التدخل اةكوومي او غريهوو     
و  تعديلوه مون قبول     1954تب  هذا االعالن من قبل اعلس العواملي للف درال وة الدول وة للصوحف ني عوام      

 .1929اعلس عام 

 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
زؤر سوثاس، ئةمة ديارة لة اليةن هةموو رؤذنامةنووسان لةكوردستاندا قـةبوَلي هةيـة تةنانـةت كؤنفراسـي     
ــة         ــدةكات، بؤي ــاري ثَي ــؤي ك ــيقةكاني خ ــيقةيةك لةوةس ــةتي بةوةس ــانيش كردووي ــةنديكاي رؤذنامةنووس س

وفوق م ثواق شورف الف درال وة     )يذنـةي ياسـايي   لةئيقرتاحةكةمانا لةئةخريةكةي كة وتراية بةثَيي راثؤرتي ل
بـؤ ئـةوةي ببَيـت بـة بةشـَيك لـةو قانونـة،        ( امللحق بهذا القوانون )ئيزافة بكرَيت ( املعدل 1954الدول ة لعام 

نــةك هــةروابَيت جــا كورديةكــةي كــاك ئــارَيز ئَيــوة بــزان ضــَوني ضــاردةكةن، دةمَينَيــت مــةوزوعي ليذنــةي   
ةر مةســةلةي ئــادابي عامــةو نيزامــي عــام، ئــادابي عــام نيزامةكــة ضــاك   رؤشــنبريي و ليذنــةي ياســايي لةســ

كراوةتةوة لَيرة لةئةصـلدا نووسـرابوو، رَيطـا دةدةم ضـةند كةسـيَةك رةئـي خـؤي لةسـةر ئـةو دوو فةقةرةيـة           
بَلَيت، ثَيويست ناكـات هـةموومان قسـةبكةين بةراسـتيةكةي دوو مـةوزوعي جيـاوازة، موقتـةرةحي ليذنـةي         

ةس لةليذنةكــة دةَلَيــت مبَينَيتــةوة وموقتــةرةحي ليذنــةي رؤشــنبرييش دةَلَيــت ئــادابي عــام  ياســايي وســَي كــ
البدرَيت، كَي موئةيـدي ليذنـةي رؤشـنبريية كـة دةَلَيـت ئـادابي طشـتيب البـدرَيت  ئـةوة ثَيشـنيارَيكي باشـرت            

ضـي البـدرَيت  وة   هاتووةتة ثَيشةوة زؤر ضاكة، دةَلَيت با ليذنـةي رؤشـنبريي بـا بؤضـووني خـؤي بَلَيـت بـؤ        
ليذنةي ياسايي بـؤ ضـي دةَلَيـت بـا مبَينَيتـةوة، رةئـي وةزيـريش وةردةطـرَين ئينجـا دةرطـا دةكةينـةوة رةئـي             
ئَيوةيش وةبطرين، فةرموو ليذنةي رؤشنبريي ثَيشنيارةكةت كة دةتةوَي الي بـةي، بـةلَ ي كـاك حممـد رفعـت      

 .نوقتةي نيزاميةكةت بَلَي
 :نبةِرَيز حممد رفعت عبدالرمح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةق واية مةجاملان بدةي ئَيمةيش قسةبكةين ، ضونكة ئةوة رةئي ليذنةي رؤشنبريي خؤيةتي وئةنـداماني  

 .ثةرلةمانيش رةئي خؤيان هةية، زؤر سوثاس
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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طشـيت البـدرَيت، ليذنـةي ياسـايي     ئَيمة نةمانوتووة مةجالي قسةنادةين، دةَلَيني ئةوان داوايان كـردووة بـابي   
ــا         ــةن ب ــةبَيت تَيبط ــؤ ئ ــراوة، خ ــي ك ــة بؤض ــة ئةوداواي ــةن، باش ــؤ بك ــةرحتان ب ــت ش ــةوة، نابَي ــت مبَينَيت دةَلَي
سةبةبةكةي تَيبطةين وئةسبابي بزانني بؤ ئةوةي تر ديفاعي لَيبكات، ئينجـا ئَيـوة رةئـي بـدةن لةسـةر ئـةو       

ينةي ليذنةي رؤشنبريي كة ئيمزايـان كـردووة داوادةكـةن بـابي     تَيطةيشتنة، فةرموو ليذنةي رؤشنبريي، زؤر
ي بـزانني بـؤ ضـي    ي بكات بؤ ئةوةحطشيت البدرَيت، تكاية بؤ دواجار بةكورتي لةخيالل دوو، سَي دةقة شةر

 .فةرموو ئةوداواتانة هةية 
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اسة نةكراوة، هةر شتَيك بكرَيت بةخاَل لةم ياساية دةبَيت ثَيناسةكرابَيت، بابي طشيت لةم ياساية ثَين: يةكةم

بابي طشـيت بابـةتَيكي جَيطروضوارضـَيوة ديـاري كـراوي نيـة، زؤر فراوانـة،        : دواي ئةوة ئيزافةبكرَيت، دووةم
خـراب   ئةطـةري  دةسـتةواذةيةكي كالسـيكة  : سـَيهةم  لةبةر ئـةوة ئَيمـة بةثَيويسـيت دةزانـني كـة تَيدانـةبَيت،      

لةيةكدانةوةو خراث بـةكارهَيناني هةيـة، بةتايبـةتي لـة وآلتـي خؤمـان كـة هَيشـتا دادوةري وةكـو ثَيويسـت           
ئَيستا حاليـةن برادةرانـي ليذنـةي ياسـايي لةسـةر فـةرماني سـةرؤكي        : سةربةخؤ راستة رَي نةبووة، ضوارةم

خاآلنــة، هــةموو ئــةو نوقاتانــة  ثةرلــةمان ميســاقي شــةرةيف فيدراســيَوني دةولــي خوَينرايــةوة، هــةموو ئــةو   
لةئادابي طشتياهةية، لَيرة هةية، ئةمةمان كردووة بة بنةما، هةموو ئةو شتانة ئيحتيمالة بةناو تَيدانةبَيت، 
بـةآلم شـتَيك هةيـة كةلـةبابي طشـيت بـاس بكرَيـت ولَيـرة تَيدانـةبَيت، يـةك يـةك خاَلـةكان زؤر بةتةفصــيل             

ةكان وةكو خوَينرايـةوة زؤر بـةفراواني ضـووةتة ئـةم مةوزوعـةوة،      هةموو شتَيكي باس كردووة، هةموو خاَل
ئَيمة ئةيشَلَين ئيحتيمالـة هَيشـتا ئةمـةي كـةَلَيرة نووسـراوةتةوة هَيشـتا نـةيتوانيبَيت وةكـو ثَيويسـت بـابي           
طشيت باس بكات، لةبةر ئةوة يان ئـةبَيت ثَيناسـةي بكـةين يـان ئـةبَيت لَيـرة نـةبَيت، بـةِراي ئَيمـة ئةوةيـة،           

ئَيمة سيستةمي طشتيمان ئيزافةكردووة، سيستةمي طشيت فراوانة وئيحتيمالة بةشَيك لة شتةكاني : ووهةمد
 .بابي طشيت لةخؤ بطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بكرَيـت، ئـةويش كـة دةَلَيـت ئيحتيمالـة       طوب زؤر سوثاس، تةنها داوادةكةم وشةيةك لةقسةكاني داهاتووا شة

 .غاللي ئةوة بكات، كاك خليل فةرموو بؤضوني خؤتان خبوَينةوةمةحاكم ئستي
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤضووني ئَيمة دةبينني زؤر زةرورة وشةي ئاداب مبَينَيت و ئةمـة زؤر لـةقازاجني صـحةفيينة بـا رؤشـنبَيت      
لـي بِرطةيـةك هةيـة دةَلَيـت، ئـةم ميسـاقة لـة        اليان، لةميسـاقي شـةرةيف دةولـي و لـة هـةموو مةواسـيقي دةو      

ئيتـاري  ومن خالل االطار العوام للقوانون لكول دولوة،     : ري قةوانيين عام، ئةمةيش لةبِرطةي نؤيةم دةَلَيتئ تا
: دةَلَيـت ( 32)عامي قةوانيين ئَيمة لةعَيراق، لة كوردستان يةكةم ئَيمة دستوري ئيتيحادميان هةيـة مـادةي   
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دةكـات، باسـي    التاواهرة  حريةالتعبري دةكات، باسي  حرية، باسي ل الناام العام واالدابتكفل الدولة مبا الخي
دةكات، يةعين ئَيمة بَلَيني نةَلَين ئةوة الزمة مولتزم بني بـةم   حرية الصحافةدةكات، باسي  حرية التحممعات

عــام دةكرَيــت كــة  ريئ توواري عــام لــةقوانيين ئَيمــة هــةموويان باســي فكــرةي ئــاداب و ئ تووادةســتورة، دووةم 
ئةمـة هةيـة كـة نابَيـت هـيض      ( 138، 131، 130)دووشتة ثَيكةوةن لةقانوني مةدةني عَيراقـي لـة مـادةي    

ري عـام  ئ توا ئيلتيزامَيك، هيض عةقدَيك موخاليفي قانونَيك بَيت يـان اـاليفي ئـادابي عـام يـان موخـاليفي       
يلوزم ان  : لة قانوني مةدةني دةَلَيـت يةكـةم  ( 130)بَيت، ئةطةر مةجال بدةن نةصي مادةكة خبوَينم، مادةي 

لــةمادةي تكوون حمول االلتووزام غوري ممنوووع قانونوا وال خمالفووا للناوام العووام او االداب واال كوان القووانون بواطاًل،        
كما جيوز ان يقرتن بشرط ان يكون له نفم الحود العاقودين او للغوري    : لةبِرطةي دووةم ئةويش دةَلَيت( 131)

( 138)يـةعين ئـةو فكـرةي تَيدايـة، لـةمادةي       قانونوا او خمالفوا لالطوار العوام او لوالداب،      ان مل يكن ممنوعا 
يكوون العقود بواطاًل اما التوزم املتعاقود دون سوبب او لؤوبب ممنووع قانونوا او خموالف           : لةبرطةي يةكةم دةَلَيت
ي ئادابي عام دةكـات،  لةقانوني عقوباتيش زؤر مةواديش هةية باسي عقوبةي موخالفللناام العام او االداب، 

ــةم       ــريي ئ ــة هــةموو مــةحاكم تةفس ــي ول ــةقانوني عَيراق ــةزائي زؤر هةيــة ل ــةوابقي ق ــانوني وس ــةوابقي ق س
مةوزوعة كراووة بؤ ئاداب كة  ضؤنة، ئةمة تةفسري بؤ قةزاية، تةعنيش لةقةزائي كوردسـتان، ئَيسـتا بَلـَيني    

ةساسـي شـةك كـو تـةعن لةهةنـدَيك موئةسةسـات،       وايةو واية، من وائـةزامن قـةوانني وا دادةنرَيـت لةسـةر ئ    
مناوموة اةود االدنوى مون القو ج      : ئةمةيش جوان نية، تةعريف كراية، يةعين فكرةي االداب العامـة دةلَََيـت  

يةعين ئةوة راطرَيت، يـةعين  اليت يتواضم عل ه اعتمم واليت حتافظ على النؤ ج االجتماعي وك ان اعتمم، 
هةية، لةهةموو جمتمع حد االدنى كة جيطاي ئيتيفاقة، من وا نابينم ئَيمة لة  لةهةموو جمتمع قيةمي خؤي

كوردســتان جمتمــع ئةوةنــدة وابــن نــة زانــن قيــةمي ئَيمــة ضــية، وقةواعيــدي ئــةخالقي ئَيمــة ضــية، ئَيمــة    
رةجادةكةين كة ضةواشةي صحفيني، رؤذنامةنووسان نةكرَيت و ببَيت باشة، ئةطةر نـةبَيتيش بـا صـحفيني    

وانــةزانن ئةطــةر ئَيســتا المــان بــرد مــةعناي وايــة ئــةو خةبتــة دروســتةو حةآلَلــةو بةمــةنتقي موبــاح   لَيــرة
بةكــةيفي خؤيــان دةضــنة نــاو مةوزوعــةوة، خــرابرتيش دَيــت، ئةطــةر ئَيســتا لَيــرة نــةبَيت بةقــةوانيين تــر    

 .مةحكةمة دةكرَيت و عقوباتي تريش دَيتةثَيش، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةبعةن نة ليذنةي ياسايي بة تَيكراي دةنط موتةفيق، ضونكة دووكةسيان ئيمزايان نـةكردووة، لـة ليذنـةي    ت
رؤشنبرييش هةر وا ئيمزا نةكراوة، ئَيستا ناو دة نووسم، ضونكة ئةو مةوزوعـة مـةوزوعَيكي طرنطـة، بـةآلم     

طدانا رةئي خؤت دةربِري، يةك شت بزانن شةرت نية هةمووتان قسة بكةن و قسةيش بدةن، دةكرَيت لة دةن
دوو رةئية، هةية يان نا  ئةطةر يةكَي قسةي كردووة يان دوو، سـَي كـةس قسـةي كـرد، ئَيسـتا شـتةكة روون       
بوو با ضةند كةسَيك قسةبكةن، دواييش دةتوانيت رةئي خؤت دةربِرَيت لة دةنطدانا كة لةطةَل ئةو رةئيـةي  

 .زامي هةية، فةرموويان لةطةَل ئةوةي تري، كاك شَيروان نوقتةي ني
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ئةو دوو برادةرةي كة جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـي دا ئةسـَلةن لـة كؤبوونةوةكـة حـازر        

ياسايي،  نةبوونة، بؤية ئمزايةكانيان لةوَي نية، بة كؤي دةنط بووة كة ئةو كةسانةي حازر بوونة لةليذنةي
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلَي دةزامن بةكؤي دةنط بووة، بةآلم من لَيرة لَيم ثرسني وتيان ئَيمـة حـازر نةبووينـةو بـةس رازي نـيني      

 .لةسةر موقتةرةحةكة، دوو كةس كاك سةردارو كاك دلَيرة، فةرموو كاك سةردار
 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
من راستة ئيمزام نةكردووة، بةآلم راثؤرتةكةم بـؤ هـاتووة لةسـةري نووسـيومة رازي نـيم لةسـةري، يـةعين        
ئةوة بِرَيك ديقةتي تَيدا نية كة كاك شَيروان باسي دةكات، بةآلم نازامن بؤضي رابؤرتةكةي دي بآلو بـووة و  

 .لةطةَل تَيبينيم، زؤر سوثاس ئةوي دي بآلو نةبووة، كاك دلَيريش لةسةري نووسيوَييت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةَلَي، بــةآلم ئيمزاتــان نــةكردووة، نــةفس شــتة، ثــَيش ئــةوةي ئــةو ئيمزايــة بكــةيت ئيستينســاخ كــرا، لَيــرة 
نةبوويتة ديارة، بةهةر حاَل كَي دةيـةوَيت قسـةبكات نـاوي دةنووسـم، باشـة ناوتـان دةنووسـم، بـةآلم دوايـي          

كةم بؤ قسةكردن بةطوَيرةي كوتلةكان ، ضـؤنكة ناكرَيـت هـةمووتان قسـةبكةن، تةسةلسـول      خؤم ئيختيار دة
 .دةبَيت تةقسيمي بكةين، نوقتةي نيزاميت هةية فةرموو

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــؤ       ــة ، ب ــةوةي هةي ــدا رةنطدان ــةو دوو راثؤرتةيش ــكران و ل ــوونةكان زؤر ئاش ــريو بؤض ــةوة ب ــريو  ئ ــةردوو ب ه
 .رةئيةكةيش ناخةيتة دةطدانةوة  بؤ ئةوةي ئةوةندة كاتيش نةِروات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باشــة، ئــةو ثَيشــنيارةي تــؤ دةخةمــة دةنطدانــةوة، كــَي رازييــة  لةســةر ئــةو ثَيشــنيارة بــا دةســيت بَلنــدكات،   

نيـة، بويـة دةيـذمَيرم، جـارَيكي تـر دةخيةمـة        فةرموون، كـَي رازيـي نيـة  ذمـارةي رازي و نـارازي زؤر روون     
 .دةنطدانةوة، كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنيار لة اليةن يةك ئةندام كراوة، كةس ثشتطريي لَي نةكردووة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 141 

كمـال وكـاك فرسـت    . تطرييان لـَي كـردووة، بؤيـة مـن خسـتمةدةنطةوة، د     كمال و كاك فرست لَيرة ثشـ . كاك د
ثَيشنيارةكةيان ثةسـةند كـرد، بـةدةنطيش دةكـةس وتـي زؤر باشـة لةبـةر ئـةوة، منـيش دةزامن يـةك كـةس            

 .نابَيت، لَيرة دوو كةس ولةوَيش دةكةس، بؤية بووة ثَيشنيارَيكي عام، كاك ناصح فةرموو
 :رمضان غفور ناصح. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو ليذنة راو بؤضووني خؤيان وت، بةآلم هةردوو ليذنةي ئاماذةيان بـة دسـتور نـةكرد، يـةعين ياسـاي      
بنةِرةتي وآلت ئةساسي هةموو شتَيكة، هةر ياسايةك ئَيمـة دةريبكـةين ئةطـةر لةطـةَل دةسـتورا نـةطوجنَيت،       

، ضـونكة دذي دةســتورة، لةبـةر ئــةوة ثَيويسـتة موناقةشــة    مـةعناي وايـة ئــةو ياسـاية ئيعتيبــاري بـؤ نابَيــت    
 .بكرَيت، من يةكَيكم لةوانةي دةربارةي هةردوو رةئيةكة قسة ئةكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وكي، يـةعين ئـةوة نيـة دوورةئـي بَيـت، لـة ليذنـةي رؤشـنبرييش         هةردوو ليذنة بةزؤرينةي دةنط بؤهةردو
رةئي جياواز هةية ولةليذنةي ياساييش رةئي جياواز هةية، لةبةر ئةوة نيـة تـةنها دوو رةئـي بَيـت، يـةعين      

 .ضؤن رةئي سَيهةم لةناو ثةرلةمان هةية لةناو هةردوو ليذنةيش هةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةية، دوو رةئي ئةكسةرييةتة، مـن ثـَيم باشـرتة بةراسـيت بـؤ ئـةوةي نةخيةمـة دةنطـةوة، ئةطـةر           دوو رةئي
موافيقن سَي كةس بة سَي كةس قسةبكات ئةوجا بيخةينة دةنطدان، با سـَي كـةس بـة سـَي كـةس قسـةبكات،       

سـَي كـةس   خؤشم ئيختيار دةكةم، كَي لةطةَل موقةرةحةكةي رؤشنبرييداية بـا دةسـت بَلنـدكات  بـؤ ئـةوةي      
ــر         ــم، دوات ــاوي بنووس ــةوةي ن ــؤ ئ ــات، ب ــة بك ــةرحي موقتةرةحةك ــةوةي ش ــؤ ئ ــةس ب ــَي ك ــةم، س ــار بك ئيختي
عةكسةكةيشي سَي كةس قسة بكات دواي ئةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، باشة ثةخشان خان وكاك حممـد رفعـت   

 .و كاك غةفور مةمخوري فةرموو ئةو سَي كةسة، ثةخشان خان فةرموو
 :بداهلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان ع

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ثَيشنيارةكةي ليذنةي رؤشـنبرييم، بـةالبردني ئـةو عيبارةتـة و لةطـةَل ئـةءةم ئـةو ثاسـاوانة كـة          

َيك جليذنةي رؤشنبريي دايناوة، ئَيمة ئةمِرَو ياسا دادةنةين، بةآلم تةنها بؤ ئةمِرَو نية، ئـةمِرَو هـةل و مـةر   
ذنامةنووسةكان، يةعين خةلةلَيك هـةبَيت لَيـرة يـان لـةوَي، بـةآلم خـودي ئـةم ياسـايةيش         هةية، راستة لةرؤ

ئةبَيت بة بنةمايةك بؤ ئةوةي كاري رؤذنامة طةري رَيضكةي خؤي بطرَيت، ئةطةر خةلةلَيكي تَيدابَيت لـةوة  
هـاتووة،   رزطاري بَيت ئةمةيةك، دوو من لةطـةَل سيسـتمي طشـتيش نـيم كةلـة راثـؤرتي ليذنـةي رؤشـنبرييا        
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يا تةعريفي كـردووة كـة   (130)سيستمي طشيت بةراسيت ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ قانوني مةدةني كة لةمادةي 
، يةعين ئةوةي كة ئَيستا دةبيسرتَي ئةبَيت ئةسَلةن حوكمي موئةبةد يان ئيعـدام بكرَيـت،   1951هني ساَلي 

بــةر ئــةوة مــن لةطــةَل سيســتمي  كــة باســي سيســتمي عــامي كــردووة، لة ( 130)ئــةوةي كــة بــةثَيي مــادةي  
عاميشانيم بة تايبةتي كة ميساقي شةرةيف نيودةوَلةتي بوةتة بةشَيكي تةواوكةر لـةم ياسـايةدا، لـة ميسـاقي     

من واجـبهم، يـةعين صـحفيني موراعـاتي مـةبادئ و ئـةو شـتانةي كـةباس كـرا،          : شةرةيف نيودةوَلةتي ئةَلَيت
ين لة ضوارضَيوةي ياسـاي هـةر يـةكَيك لـة دةوَلةتةكانايـة، لةبـةر       يةعخالل االطار العام للقانون يف كل دولة، 

 .ئةوة من لةطةَل البردني سيستمي طشتيشم بةوةي ئةمة ببَيتة بةشَيكي تةواوكةرلةو ياساية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد رفعت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي رؤشـنبريي دةكـةم، منـيش لةطـةَل ئـةوةدام كـة سيسـتةمى طشـتيش             من

ضونكة ئةوةش ئةتواندرَي سيستةمى طشتى و نيزامـى عـام لـة دةسـتوورى هةرَيمـدا      , البدرَيت لةو ثَيشنيارة
 (1954ق الودولي  وفوق م ثوا  )لةطـةَل ئةوةشـم   , بةِرةوشةنى ديارى بكرَيت كة ئـةوة ضـيية  , تةوزيح بكرَى و

 .زؤر سوثاس, ئةوةشى بؤ زياد بكرَى
 :سعيد مةمخورىغفور طاهر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطـةر ئَيمـة لةياسـاى    , كـاتى خؤشـى باسـم لـةوة كـرد     , ياسـايةكى زؤر طرنطـة  , بة بؤضوونى من ئـةو ياسـاية  

, بَين لَيرة وةبـةرهَينان بكـةن  , راكَيشني ئيستسمار هةوَلى ئةوةماندا سةرجنى وةبةرهَينةرةكان بؤ كوردستان
ئَيمـة دةتـوانني لـة كؤمـةَلطاى دةرةوة زيـاتر سـةرجنى ئـةو خةَلكانـة         , دَلنيابن ئةو ياساييةش هةندة طرنطـة 

, رابكَيشينة سةر وةزعى كوردستان كة ضـةند بوارمـان بـة ئـازادى بـريوِراى ئـازادى كـارى رؤذنامةطـةرى داوة        
مةسةلةى سنوورداركردنى كارى رؤذنامةطةرى بةو شَيوةى  كة ئَيمة مبانةوَى ئـةو  , خاَلَيكى تر, ئةوة خاَلَيك

, هةموو كؤت و بةندةى بؤ دابنَيني كاريطةريةكى زؤر خراث دةكاتة سةر كـارى رؤذنامةطـةرى لـة كوردسـتان    
, زؤر ئاسـاية بةردةوام رؤذانة لةاليةن دادطاكان لةسـةر شـتى   , رؤذنامةنووسامنان ئَيستا ئةطةر تَيبينى بكةين

يةعنى زؤرجار دةطةنة حاَلةتى ئـةوها كـة   , يةعنى شتةكة بةم شَيوةيةش نيية بانط دةكرَين و سزا دةدرَين
بؤيـة  , هةموو رؤذنامةطةريةكانى دةرةوةش بةضـاوَيكى تـر تةماشـاى ئـةزموونى باشـوورى كوردسـتان بكـةن       

, اسايةكة تايبةت بـةكارى رؤذنامةنووسـانة  لةهةمووشى طرنطرت ئةو ياساية ي, ئَيمة دةبَى هةوَلى ئةوة بدةين
ثاشان ئةطةر تةماشا بكةين مةسةلةى عقوبات و مةسـةلةى هةنـدَيك شـت لـة     , يةعنى ياسايةكى طشتى نيية

ــاتووة  ــر ه ــاكانى ت ــة  , ياس ــةدةنيمان هةي ــانونى م ــةلةن ق ــة , مةس ــان هةي ــانونى عقوبامت ــةَلطاى  , ق ــر كؤم دوات
هةرةيةك لةنةتةوةكان داب و , فرة ئايينيشة, رة داب و نةريتيشةف, كوردستان كؤمةَلطايةكى فرة نةتةوةيية
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ديسـان مةســةلةى ئــةو تةفصـيل كردنــةى كةئَيمــة   , ئــايينى تايبــةت بـةخؤيان هةيــة , نـةرييت خؤيــان هةيـة  
بـةاَلم  , ئَيمة لةوةدانني كـة تةشـهريى سـوَلتةى قـةزائيى بكـةين     , مبانةوَى كة دةطةِرَيتةوة بؤ سوَلتةى قةزائى

تةقديرى ئةو شتة دةكات كـة  , بةثَيى ئةو ثاشخانةى خؤى, ومَيك ثاشخانَيكى فيكرى خؤى هةيةهةر تةحاك
مةسـةلةى داِرشـتنةوةى صـياغةى    , خاَلَيكى تر ئةوةى ثَيويستة كة من ئيشارةتى ثـَي بـدةم  , بؤى دةنووسَيت

مـن ثَيشـنيارى   , كراوةتةوة ئةو بِرطةى كة لـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى كاروبـارى رؤشـنبريييةوة       كةئةركة
ئةوة دةكةم لة جَيى ئةوةى كة بارى طشتى و سيستةمى طشتى كة نووسراوة لَيـرة يةكسـةر بـوترَى بـة ثَيـى      

ئةوانــة  , ثابةنــد بــوون بــة بنــةماكانى ثةمياننامــةى شــةرفى فيدراســيؤنى نَيودةوَلــةتى رؤذنامةنووســان        
رؤذنامةنووسـان بـةثَيى ثابةنـدبوونيان بـةو     ) كة ئةوة دةكةينة موحلةقَيك لةم ياساييةدا بَلـَيني , هةَلبطرَيت

لـةو ئةزمةيـةش رزطارمـان    , ئةوة هةر هةموو اليـةك دةطرَيتـةوة  , (بنةمايةى كة لةو ميساقى شةرفة هاتووة
 .زؤر سوثاس, دةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة مةسةلةى داب و , ةئَيستا روون بؤوة لةالتان ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى رؤشنبريى داواى كردوو, زؤر سوثاس

ئـةو سـَى بـرادةرةش شـةرحيان كـردو جطةلـةوةى كـة لةراثؤرتةكـة بـةروونى          , نةريت لة بِرطةكـة نـةمينَيت  
بؤضـى ئةطـةر دةنـط بـدات بـؤ الدانـى       , ئةوةى كة ثشتطريى لة ثَيشـنيارى ليذنـةى رؤشـنبريى بكـات    , هاتبوو

 .ةرموو سارا خانف, ئةطةر نوقتةى نيزام نةبَيت قسةت دةبِرم, روونيان كردةوة
 :ثريؤتخضر بةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة  , نـاكرَى هـةر بَلَيـت دوو رةئيـى هةيـة لَيـرة      , وابزامن راى ليذنةى رؤشنبريى لةطـةَل ليذنـةى ياسـايى   

كة دةَلـَين دابـى طشـتى و سيسـتةمى     , يةعنى راى سَييةم هةية, ليذنةى رؤشنبريى سيستةمى طشتى النةداوة
 .زؤر سوثاس, هةردووكى البضَيت, تىطش

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة     , شـتةكة رةبتـى بةيةكـةوة هةيـة    , ئـةوة مةعلومـة  , باشة ئةوةش دةخةينة تةصويت

كـاك  , كـة دابـى عـام و نـةريت و سيسـتةمى طشـتى مبَينَيـت       , ثشتطريى لةراثؤرتةكةى ليذنةى ياسايى دةكـات 
 .شَيروان فةرموو

 :ِرَيز شَيروان ناصح حيدرىبة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سيسـتةمى طشـتى و ئـادابى    / يةكـةم , مـن ضـةند تـةوزحيَيكم هةيـة    , بؤ ثشتطريى كردن لة راى ليذنةى ياسـا 
بـةَلكو لةهـةردوو عةهـدى دةوىل مـافى مـةدةنى و      , ئـةو دوو دةسـتةواذةية لةخؤمانـةوة نـةمانهَيناوة    , طشتى

كــة ئَيســتا لــة ذَيــر , هةيــة كــة لةاليــةن نةتــةوة يــةكطرتووةكان ثةســند كــراوة سياســى هــى مافــةكانى مــرؤظ
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ــاتووة    ــكرا ه ــةروون و ئاش ــنبريى     , دةســتمداية ب ــابوورى و رؤش ــةكانى ئ ــة ماف ــدا ل ــةمان كات ــةكانى , لةه ماف
 .كؤمةاَلتيش هاتووة كة لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكان ثةسند كراوة

ــانى / دوو ــانى بي ــتوورى واَلت ــةى دةس ــاتووة    لةزؤرب ــت ه ــةاَلتى ناوةِراس ــانى رؤذه ــتوورى واَلت ــةى دةس و زؤرب
, لـةخودى ياسـاى سةنديكاشـدا هةيـة    , بةدةستوورى هـةرَيمى كوردسـتانةوة  , بةدةستوورى عَيراقى فيدِراَلةوة

ئةمـة  , كـةخؤيان ثَيشـنياريان كـردووة و هاتؤتـة ئـةو ثةرلةمانـة      , لةخودى ثـِرؤذة ياسـاى سـةنديكاش هةيـة    
بــؤ ثاراســتنى سيســتةمى   , بةرذةوةنديــةكى طشــتيية / يــةك, وو بةرذةوةنــدى تَيدايــة بةقةناعــةتى مــن د 

, دووةم بةرذةوةنديش ئةوةية بؤ ثاراسـتنى داب و نـةريتى كؤمـةَلطاى كـوردةوارى    , حوكمِرانى ئَيمة لةاليةك
ك نـة , لةبةينى موحافـةزةكان , ضونكة داب و نةريت هةروةك جةنابت دةزانى لةخودى واَلتَيك فةرق دةكات

لةاليةكى تريشةوة بةقةناعةتى شةخصى خؤمان وةكو ئةندامانى ليذنـةى  , ئةمة لةاليةك, لةنَيوان واَلتةكان
ئَيمـة ئـةوةى   , لةجياتى هةمووشيان ئـةو قسـة دةكـةم   , كة هةموومان باوةِرمان بةبريوِراى ئازادى هةية, ياسا

تـة دةسـتةواذةى نيزامـى عـام و ئـادابى      ضونكة ئةو فةقةِرةية وا, كةدةبينني لةبةرذةوةندى رؤذنامةنووسانة
تـةنها سـزايةكة دةبَيتـة    , سزاى حـوكم  بةتةئكيد رؤذنامةنووس دةثارَيزَيت لة, عام ئةطةر لةناو ياساكة بَيت

لــةكاتى , تــةنها مانــةوةى غةِرامةيــة بــؤ رؤذنامةنووســان , يــةك لةســةركةوتنةكانى ئــةو ياســايةية , غةرامــة
ارجرام )ئةويش بابى , ى تايبةت لةقانونى عقوبات كة حوكمى دةكاتضونكة بابَيك, موخالةفةدا نةك حوكم

, دةطةِرَيينـةوة بـؤ قـانونى عقوبـات    , ئةطـةر ئـةو دوو دةسـتةواذةية لَيـرة زكـر نـةكرىَ      , (املخلة بارداب العامة
, بةنيسـبةت ثَيناسـةى نيزامـى عامـةوة    , قانونى عقوباتيش سزاى حوكمى تَيداية بةنيسبةت رؤذنامـةنووس 

ئةو برادةرانةى كـة داواى دةكـةن   , ز دةكةم ئةو ثَيناسةى كة براى بةِرَيز كاك خةليل ئيشارةتى ثَيدامن حة
, ثَيناسةيةكى طشتى هةيـة , فةرموو يةك ثَيناسةم ثَيبدةن كة ئَيمة قةناعةتى ثَي بَينني, ثَيناسةى بؤ بكرَى

طايةكةوة بؤ كؤمةَلطايـةكى تـر فـةرقى    ضونكة ئةو ثَيناسةية لةكؤمةَل, ئةوةى كة كاك خةليل ئيشارةتى ثَيدا
جطةلـةوةش مـن ئـةو ميسـاقى شـةرةفة بـِروام بةهـةموو        , لةقؤناغَيك بؤ قؤناغَيكى تر فـةرقى هةيـة  , هةية

كة , بؤ ياساى واَلتةكةى جَيهَيشتووة, بةاَلم مةسةلةى نيزامى عام و ئادابى عامى تَيدانيية, بةندةكانى هةية
ثَيويستة ئـةوة لـةناوى زيكـر    , ض ياساش بَيت, ئةو ياساية ض دةستوور بَيتئَيمة دةست نيشانى بكةين ئينجا 

وجهـةى نـةزةِرى   , بؤ ئةوةى بةِرَيزانى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردسـتان , من هةر ئةو تةوزحياتةمدا, بكرَيت
 .زؤر سوثاس, ئَيمة بةِروون و ئاشكرا بزانن

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةشـَيك نـاوى خـؤى ليـرِباَل و     , نةيكـةين بـةدوو بـةش   , ثَيم باشة بة تةشةنوج ئةم شـتة سـةير نةكـةين   من 
دةورَيكـى شـَيرانةى   , بِريـوة  ئَيمـة دةزانـني ئَيسـتا رؤذنامةطـةرى شـةوتَيكى باشـى      , بةشةكةى تر موحافزكـار 

ئةمانة , زنةيةكى ثَيشكةوتووكوردستان و عَيراقى ئَيمةش بةِراستى ضؤتة با, لةم كرانةوةية لةدنيادا ةوبيني
هةست بةوة كراوة كة جؤرَى تَيكـةاَلوبوون و جـؤرة طرذيـةك لةبـةينى     , ثشكى شَيريان هةية لةم مةسةلةية
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ئـةم  , دةسـةاَلت و لةبـةينى دةسـةاَلتى جَيبـةجَى كـردن و دةسـةاَلتى ضـوارةم خةريكـة جارجـار ثياطرذئـةبن          
مـن ثـَيم   , هةندَيك شتى تر لَيرة دروسـت بـووة  , رَيك خبات ئةو مةسةلةية, ياسايية دةيةوَى ئةوة رَيك خبات

باشة بؤ ئةوةى لةوة طرذيية رزطارمان بَيت كةليمةى ئادابى طشتى و سيستةمى طشتى و نيشتيمانى كة ئـةم  
يــان ئيســتغالل كردنةكــةى تةفســريى جيــاواز     , ســَى دةســتةواذةية دةتوانــدرَى بَلَيــت ئيســتغالل دةكرَيــت     

كامةيـة  , ياسـا ديـارى بكـات   , شة لة ثاَل هةريةك لةمانـة بنووسـرَى بةياسـا رَيـك خبرَيـت     ثَيم با, هةَلدةطرَيت
خؤ ئةمانة هةر رؤذى يةكَيك دةستى بؤ برِبى دةتوانَيت تةفسريَيكى , كامةية سيستةمى طشتى, ئادابى طشتى

ئةمـة رَيكخـرا   بـةاَلم ئةطـةر بةياسـا    , يان تةفسريى بؤ بكات بةو ويستةى كة خؤى دةيـةوَيت , جياوازى بكات
ئَيمـةش وا نةكـةين رؤذنامـةنووس كـؤت و زجنـري بكـةين لةبـةردةم ئـةم         , ثَيم وايـة لةمـة رزطارمـان دةبَيـت    

كةليماتانة نةتوانن هيض بَلَيت، بةم شَيوةيةش نةبَيت ببَيتـة سـووكايةتى، مـن ثـَيم وايـة ئـادابى طشـتى مـن         
ثَيكـردن، ئةطـةر نـا رةخنـةطرتن شـتَيكى زؤر       داكؤكى لَي دةكةم كة نةضَيتة قالبى سـووكايةتى، سـووكايةتى  

ئاسايية، هةتا ئةطةر شتةكة ئيسالميش بَيت، ئةكرَى كابرا رةخنةيةكى مةوزوعيانةى لَيبطرَيت، بةاَلم ئةوة 
ئةوانـةش  , باس لة سووكايةتى ثَيكردنة، هيض طةل و نةتةوةيةكيش نيية بةبَى ثريؤزى نةتةوةيى و ئـايينى 

َيكيان هـةبَيت، ضـونكة ثابةنـدن بةخـةَلكَيكى تـرةوة، ئادابـة طشـتيةكة ثةيوةنـدى         دةبَى جؤرة رَيز و تةقـدر 
بةخةَلكةوة هةية، سيستةمة طشتيةكةش ثةيوةندى بة دةوَلةت و دةسةاَلتةوة هةية، لةبةر ئةوة ثـَيم باشـة   

, رى بكرَيـت ياسـايان بـؤ ديـا   , ئةو سَى دةستةواذةية بؤ ئةوةى رزطارمان بَيت لةو طرذيانة بةياسا رَيك خبرَين
 .زؤر سوثاس, ثَيم واية ئةو مةشاكيالنة زووتر و ضاكرت حةل دةكات

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمـة لـة   , بةِروون و ئاشـكرا تـةوزحيى كـردةوة   , من ثشتطريى قسةكانى بةِرَيز كاك شَيروان حةيدةرى دةكةم
ئـادابى عامـة و   )زؤر تَير و تةسةملان كرد سةبارةت بةم دوو وشـةيية  ليذنةى ياسايى بةِراستى موناقةشةكى 

دةَلَيـت هـيض   , لةدةسـتوورى عَيراقـى تةسـبيت كرايـة     32ئـادابى عـام تـةبيعى بـةثَيى مـادةى      , (نيزامى عـام 
واتـة لَيـرة لـةقانونى صـةحافة     , قانونَيك نابَيت دةربضَيت ئةطةر موخالفةى نيزامى عام و ئادابى عامى كرد

ضـونكة قانونةكـةمان قـانونَيكى    , مةبةسـتمان ئةوةيـة زيـاتر تةئكيـدى بكـةين     , ةوَى تةسـبيتى بكـةين  دةمان
هـيض شـكايةتى لـَي نـاكرَى لـة مةحةكمـةى ئيتيحـادى        , دةستووريية، هيض كةسَيك ناتوانَيت تةعنى لَي بكات

بـؤ  , َيكى موحـةدةد فوقةهائى قانون هةتا ئَيستا ئيتيفاقيـان نـةكردووة لةسـةر تـةعريف    , دةستوورى عَيراقى
ئةطـةر مـةجامل بـدةن    , بـةاَلم زؤرينـة موتـةفيقن بةعةرةبيةكـةى بـةم شـَيوةية      , ئادابى عامة و نيزامى عـام 

واتــة  ,(هووى القواعوود القانون ووة العامووة االمووره الوويت حيمووى املصوولحة العامووة         :الناووام العووام )بيخوَينمــةوة 
بـةو وةزعـة دةتـوانني    , َيكى موحـةدةد نييـة  تـةعريف , لةت لـةوة دايـة  يلمةصَلةحةتى م, مةصَلةحةتى طشتى

ئيشـارةت بـةوة   , نـؤ خـاَلى تَيدايـة   , لةميسـاقى شـةرةفى دةوىل  / نوقتـةى دووةم , تةسبيت بكةين لةقانونةكـة 
بـةاَلم لـةمادةى   , صةحافة حوِرة ئةطةر تةماسـوكى بةوانـة كـرد   , دةدات كة ئةو خاَلانة دةبَى رَيزى لَي بطريَى
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واتـة قـانونى خؤمـان    , (....علوى الصوحفني اجلوديرين بهوذا ان    )دةَلَيت , كردووةلةفةقةِرةى نؤيةم تةحديدى 
 .زؤر سوثاس, تةسبيت كردنةكةش وابزامن حةقَيكى خؤتة, دةبَى ئةوانةى لَي تةسبيت بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ئةطةر جةنابى وةزيرى رؤشنبريى راى خؤى بدات, زؤر سوثاس
 :وةزيرى رؤشنبريى/كاكةييبةِرَيز فلك الدين 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراسـتى ئَيمـة وةزارةتـى رؤشـنبريى ئاطامـان لـة تَيبينيـةكانى ليذنـةى ياسـايى و          , سوثاس بؤ ئةو رَيطادانـة 

كـة ئَيمـة دوَينـَى ئاطـادار بـووين هـاتني لةسـةر ئةساسـى ئـةو طؤِرانكـاري و ئـةو            , ليذنةى رؤشنبريى نـةبووة 
بـةاَلم بةطشـتى ئَيمـة بةباشـى     , وا ليذنةى ياسايى كردوويـةتى، لةسـةر ئـةو قسـة دةكـةين     هةمواركردنةى كة

هــةروا سوثاســى بــةِرَيز ســةرؤكى هــةرَيم , سوثاســتان دةكــةين, دةزانــني كــةوا ياســاكة خراوةتــة لَيكؤَلينــةوة
ةَل بةرذةوةنـدى  بةشَيوةيةك بَيت لةط, بؤ ئةوةى ثَييدابضينةوة, دةكةين كةوا ئةم ياسايةى ناردووة بؤ ئَيرة

حكومةتى هةرَيميش دةربةستى ئةوةية كـةوا  , بَيطومان ئَيوةش ثابةندن بةهةمان ثرةنسيث, طةل بطوجنَيت
ئَيمة دةبَى هةوَل بـدةين فـراوانرتين ئـازادى    , ئَيمة نابَيت لة ئازادى برتسَيني, فةراوانرتين ئازادى بِرةخسَيت

ــَينني  ــةمان بِرةخسـ ــؤ ميللةتةكـ ــةواَلتَي, بـ ــة لـ ــنئَيمـ ــة  , ك دةذيـ ــيقاش نييـ ــازادى مؤسـ ــا ئـ ــدَى جَيطـ , لةهةنـ
ئَيمة لـة ناوضـةيةك   , بةاَلم ئَيمة دةبَى كةش و هةواى ئازادى بثارَيزين, رؤذنامةنووسان بةكؤمةَل دةكوذرَين

, ئـازادى تـةنها بـؤ ئَيمـة باشـة     , تةنها طةىل كوردستان ئازادى دةوَيت, دةذين خةَلكى هةموو لةئازادى دةترسن
, يـان هـى ثَيشـوو يـةك شـتة     , ض بة ثيشنيارةكانى ئَيستا, ئَيمة دةبَيت لةم ثِرةنسيثةوة بؤى بضنيلةبةرئةوة 

ئَيمة دةبَى بِروا و متمانـة  , ئةويش ئةوةية كة ئَيمة ضؤن زياترين ئازادى دروست بكةين بؤ رؤذنامةنووسان
امةنووسان ئيسثاتيان كرد كةوا ثانزة ساَلة رؤذن, لةم دة, نةك بة شكةوة, بة رؤذنامةنووسان دةست ثَيبكةين

مـن لةتةجروبـةى   , بـةاَلم بةطشـتى رؤنـاكبرين   , بةَلى هةندَيك كةم و كـوِرى هةيـة  , رؤذنامةنووسى هؤشيارن
سانسـؤر  , ئَيمة نةوةى كؤن هةموو كؤسثَيك لة ثَيشمان بـوو , ةوة دةنووسم 45خؤمةوة دةَلَيم كةوا لة ساَلى 

اتة ئَيمة دةبَى بيزانني هةرضةند كؤت و زجنري دابنَيني ناتوانني كةو, ئينجا قسةى خؤمان دةكرد, و جوندى
, ئةطةر لةوةش زيـاتر ئـازادى بـدةين دَلنيـا بـة هـةمووى طـوتراوة       , رؤذنامةنووس قةدةغة بكةين لةوة زياتر

 ئَيمة دةبَى رَيطا بـدةين بـةوةى كـة نةتةوةيـةكى    , لةبةرئةوة ئَيمة نابَيت لة ئازادى برتسَيني, ضى تر نةماوة
, تةنها ميللةتَيكى سةربةست و ئازاد دةتوانَيت لـة نيشـتيمان ديفـاع بكـات    , ئازاد و سةربةست ثةروةردة بَيت

ومت , من لةبةِرَيز سةرؤكى هةرَيمم ثرسيار كرد, ميللةتَيكى نةزان ناتوانَيت ديفاع بكات لة نيشتيمانى خؤى
وتى ثَيم خؤشة ميللةتةكةمان ديفاع لـة  , ةوتى زؤرم ثَي خؤش, رات ضيية لةسةر ئيعترِيازى رؤذنامةنووسان
دةتوانَيـت ديفـاع   , ضونكة ئةو ميللةتةى ديفاع لة ئازادى بكـات , ئازادى بكات هةتا ئةطةر قسة بة ئَيمة بَلَيت

, ناتوانَيت ديفاع لة كةسى تر بكـات , بةس ميللةتَيك ديفاع لة ئازادى خؤى نةكرد, لة نيشتيمانى خؤى بكات
ئَيمـةش هـةوَل دةدةيـن    , زؤر نزيـك كةوتؤتـةوة  , م ئةمة طةيشتؤتة حـةلَيكى زؤر بـاش  زؤر سوثاستان دةكة, 
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, ئـةو ميسـاقة  , بةِراستى ئةطةر بَيتةوة يـادى ئةنـدامانى ثةرلـةمانى بـةِرَيز    , هاوكارى بكةين بؤ حةل كردنى
وةى لةبـةر ئـة  , جةلسـةى ثَيشـوو مـن ئيقـترياحم كـرد     , يان ثَيشنيارى ئـةخالقياتى رؤذنامةنووسـى جيهـانى   

ئَيسـتا مـن   , من ثَيشنيارم كـرد , حةىل موشكيلةى ئةو دَيرة بكةين كة مةسةلةى ئادابى عامة و نيزامى عامة
ضـونكة ئـةوة   , قبوَلكردنيشى طرنطرتين طؤِرانكارييـة لـة كـارى رؤذنامةطـةرى    , زؤر خؤشحاَلم كة قبوَل كراوة

ئةطـةر  , ة ثةيامَيكـة بـؤ رؤذنامةنووسـان   دةبَى بـزانني ئةمـ  , رؤذنامةنووسان ئيلزام دةكات بةشتى زؤر طةورة
ئةطـةر  , لَيـرةدا جـارَيكى تـر دووثـاتى دةكةمـةوة     , ئيلتيزامى ثَي بكةن زؤربةى كَيشةكانيان ضارةسةر دةبَيت

, تَييدا ئةجنومـةنَيكى بـااَلى رؤذنامةنووسـى ثَيـك دَيـت     , بَيتو ثِرؤذةى ياساي كاروبارى راطةياندن كة دانراوة
% 99, ئــةوة هــةموو كَيشــةكان حــةل دةكــات , بــؤ هــةموو راطةياندنــة, نووس نييــةئــةوة تــةنيا بــؤ رؤذنامــة

جارَيكى تـر مـن داوا دةكـةم ئـةم     , بؤ سةرؤكايةتى هةرَيميش, ثةرلةمان بؤ حكومةت, كَيشةكان حةل دةكات
ليذنـةى  ئَيسـتا لةدةسـتى برايـانى بـةِرَيزى     , خبرَيتة لَيكؤَلينـةوة , ثِرؤذة ياساية بة زووترين كات خبرَيتة كار

, ئيسـناد لةسـةر ئـةو طفتوطؤيانـة كـرا     , بةكورتى دةَلَيم ئَيمة مادام ئةو طفتوطؤيةمان طوَي لَي بوو, قانونيية
راسـتة  , ئـادابى طشـتى و سيسـتةمى طشـتى نـةمَينَيت     , ئةو بِرطةية زؤر باش هاتووة كة ئَيستا باسى دةكرَيت

من بةِراسـتى ئةطـةر   , بةاَلم وةكو مانا هاتووة, نهةردووكى وةكو وشة لَيرة نةهاتووة لة هينى رؤذنامةنووسا
هيضـى نةطؤِرييـةوة بـةالى منـةوة وةكـو رؤذنامـةنووس       , ساَلة كـة هةيـة   15ئةوة , بشنووسرَى هيض ناطؤِرَى

, بةاَلم لةبةر ئةوةى كَيشةى دروست كردووة با نـةمَينىَ , يةعنى بشنووسرَى, ئينجا وةكو دةسةاَلتيش, دةَلَيم
سيسـتةمى  , ئـادابى طشـتى  , لةبةر ئةوةى هةمووى لَيـرة هـاتووة لـة ميسـاقى شـةرةف     , نَىئةم عوقدةية نةمَي

نوقتـةى   6, بِرطةى يةكةم كة دةربارةى غةرامةى صةحةفى قسـة دةكـات   10طشتى وة لةوةش زياتر مادةى 
تى و زؤر طـرنطرتة لـة ئـادابى طشـ    , لةطـةَل بِرطـةى يةكـةم شـةش خـاَلى هَينـاوة       10لَيـرةدا لـةمادةى   , هَيناوة

, يـةكَيكيان نـةمَينىَ  , يان ئةمانـة نـةمَينَى و يـان سيسـتةمى طشـتى و ئـادابى طشـتى نـةمينىَ        , نيزامى طشتى
حةوتةم ببَيتـة بـةوةى   , ئةطةر مبَينَى شةشةم بكرَيتة حةوتةم, 10هةرضةندة بة ثةلة ضوومة سةر مادةى 

ةرطرتنـى ئـةو ميسـاقة لةاليـةن     يـةعنى كةواتـة و  , كة ئةطـةر ثَيضـةوانةى ئـةو ميسـاقة بـوو خبرَيتـة سـةرى       
, طةورةترين ثابةندبوونى رؤذنامةنووسانة بةشتى زؤر طرنط, ثةرلةمانى بةِرَيزةوة طةورةترين طؤِرانكاريية

ئادابى طشتى و سيستةمى طشتى , لةبةرئةوة دةَلَيم ئَيمة لةطةَل ئةوة داين كة بةم شَيوةية صياغة بكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ة مادام باسى ئةو ميساقة دةكات تةواوضونكة لَيرة هاتوو, ثَيويست نيية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــؤى     ــةكانى خ ــبةت قس ــة بةنيس ــةكى هةي ــةمال روون كردنةوةي ــاك ج ــة , ك ــةك رايةك ــةر  , ن ــووة س ــةر ض ئةط

 .فةرموو, مةوزوعةكة قسةى ثَي دةبِرم
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 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شـارةزايانى  , ثسـثؤِرانى قـانون  , حةز دةكةم ئةم راستيية بطةيةمن بة ئَيوة, تَيكم باس كردمن لةقسةكاندا ش
 .ئةو الستيكةية( رةبةربان), (رةبةربان)قانونَيك كة ثَيناسةى بؤ نةكرابَى تةشبيهيان كردووة بة , قانون

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ناصح. قسةت ثَي دةبِرم كاك د, نوقتةى نيزامى نةبوو

 :رمضانناصح غفور .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منـيش ئامـاذةم   , ئةو دوو بابةتةى كةوا باس دةكرَى, جةنابى كاك فةلةك وةزيرى رؤشنبريى روونى كردةوة
 منيش لةطةَل ئةوةدام, م ئَيمة ميساقمان هَيناية طؤِرَى كة ببَيتة ثاشكؤاماد, لَيرةش لةناو ميساقةكة, ثَيكرد

 .كة ئةو دوو دةستةواذةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, دةزامن كاك خورشيديش عةكسةكةى دةَلَيت بةناوى نوقتةى نيزامى, حةقت نيية, ئةوة رةئيية
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئـةوةى رازى نـةبوو  , وئةيد بـوو ئةوةى م, هةردووال قسةيان كرد, منيش تةئيدى رةئيةكةى جةنابت دةكةم

 .سوثاس, تكا دةكةم بيخة دةنط و كؤتايى ثَي بهَينة
 :بةرِةَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـاك جـةمال طـوتى مـن قسـةيةكم كـردووة       , ئةمانة قسةيان كرد بةناوى نوقتةى نيزامى قسةيان كـرد , واية
لةبـةر ئـةوة قسـةم    , ى ئـةو دةكـات  وام زانى ئةو قسةى كة من شةتبم كردووة باس, دةمةوَى روونى بكةمةوة

ئَيستا , قسةم بةويش بِرى, ناصحيش طومت ئةطةر مةوزوعةكة رةئيى دانة قسةت ثَي دةبِرم. كاك د, ثَي بِرى
كـة روون كـراوة بؤتـان و ديفاعيشـى     , زؤرينةى ئةندامانى ليذنةى رؤشنبريى, دوو رةئيى هةية, زؤر وازحية

روونـيش كـرا و رةئيـى    , نيزاميش هـةردووكيان ثَيكـةوة  , طةكة نةمَينَىكة دةَلَيت داب و نةريت لة بِر, لَيكرا
 .كاك شَيردَل تؤ نوقتةى نيزامى راست دةكةى بزامن ضيية  فةرموو, موعاكةسةكةش درا

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هةر باستان نةكرد, ئةوة ئةمنى نيشتمانيشى تَيداية
 :ةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز س

سـارا  , ئاداب عـام و نيزامـى عـام هـةردووكيان كـة ثةخشـان خـانيش ئامـاذةى ثَيكـرد         , ئةوة جياوازة, نةخَير
, كة دةَلَين البضَيت لة بِرطةكـة , لة ليذنةى رؤشنبرييش كاك رةفعةت ئاماذةى ثَيكرد, خانيش ئاماذةى ثَيكرد
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دةسـتى  , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , ستى بةرزبكاتةوة  فةرمووندة, كَى لةطةَل ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى رؤشنبرييية
ئـةوة سـةركةوتنة   , كة ئةم دوو دةستةواذةية نـةمينىَ , بةزؤرينةى دةنط قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة  فةرموون

بةاَلم لةِراستيدا من قسـةم  , ئةوانى كة دذي بوون بؤ دميوقِراتيةت سةركةوتنة, بؤ ئةوانةى كة دذيشى بوون
مـوهيم ئةوةيــة  , ئـةوة قبـوَل كـرا   , ةوةك وا تةفسـري بكـرَى كـة تةئسـري بكرَيــت لةهينـةكانتان     ومت نـ , نـةكرد 

مــافى , تــةنيا مــافى ئــازادى خــؤى نييــة , رؤذنامــةنووس مةســئووليةت تَيبطــات , مةســئووليةتةكة تَيبطــةين
نـةدةواتى  , دةبـَى بـاَلو بكرَيتـةوة   , ئةو جاِرنامةية كة كردمانـة موحلـةق  , موقابيلةكةشيةتى كة باسى دةكات

ئةصــَلى خــاَلى دوو , فــةرموو بــؤ بِرطــةى دووةم, ثيشــةيى لــةناو رؤذنامةنووســاندا بضةســثَيت, لةســةر بكــرَى
 .فةرموو, ليذنةى رؤشنبريى تكاية بيخوَينةوة, لةمادةى دوو

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :مادةى دووةم
ئةو زانياريانـة وةربطرَيـت كـة طـرنطن بـؤ هاوواَلتيـان و ثةيوةنـديان        رؤذنامةطةر بؤى هةية / بِرطةى دووةم

 .ئةطةر ثةيوةندى بة ئاسايشى هةرَيمةوة نةبَيت, لةسةرضاوةى جياواز, بةبةرذةوةندى طشتى
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى ياسايى بةم شَيوةى خوارةوةية
ؤى هةية لةسةرضاوةى جياواز ئةو زانياريانة وةربطرَيت كة طرنطن بؤ هاوواَلتيان و رؤذنامةنووس ب/ دووةم

 .بةمةرجَيك ثةيوةندى بة ئاسايشى نيشتمانييةوة نةبَيت, ثةيوةندارن بةبةرذةوةندى طشتى
 : بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :راى ليذنةى رؤشنبريى بةم شَيوةية

 :بِرطةكةش بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة, بكرَيت بة نيشتمانى, يشى هةرَيمدةستةواذةى ئاسا
رؤذنامةنووس بؤى هةية هةر زانياريـةك كـة سـوود و بايـةخى بـؤ هاوواَلتيـان هـةبَيت لةسةرضـاوة         / دووةم

شـــى تـــةنيا ئــةو زانياريانـــة نــةبَيت كــة زيـــان بــة  ئاساي    , جياوازةكــان بةدةســت بهَينـــَى، بــاَلوى بكاتــةوة    
 .نيشتمانييةوة دةطةيةنن

زؤربـةى  )لة ثَيشـةكى بِرطةكـةش هـاتووة    , زيان بة ئاسايشى نيشتمانى, كةواتة ثةيوةنديةكان كراوة بة زيان
 .سوثاس, (ئةندامانى ليذنة لةطةَل ئةوةدان كةبةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة كةخوَيندمانةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئاسايشـى هـةرَيم بكرَيــتة    , كـة بِرطةكـة صـياغة بكرَيتـةوة و    , يقن لةسةر ئةوةيةعنى هةردوو ليذنة موتةف

 .كاك هيوا فةرموو, كةسى موختةليف هةية لةطةَل ئةوة, ئاسايشى نيشتمانى
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 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــَيم   ــةوَى ئــةوة بَل ــةكى ئةم ــن ثَيش ــِراوة بــ   , م ــايى طَي ــة ئــةم ياس ــةو هؤكارانــةى ك ــةمانئ ــة , ؤ ثةرل ــَى ئَيم دةب
بؤضــى ئــةم ياســايية هاتــةوة  ئةطــةر , كــة كاتَيــك كــة ئَيســتا تــاوتؤيى ياســاكة دةكــةين , لةبةرضــاومان بَيــت

لةبةرئـةوة مـن مةبدةئيـةن لةطـةَل     , ديـارة ئَيمـة زؤر شـت ئينجازمـان نـةكردووة     , بةهةمان شَيوة بِرواتـةوة 
هـةروةك  , نابَيـت ئَيمـة لَيـرة تةسـبيتى بكـةين     , ري بَيـت هةموو ئةو بنةمايةم كة هةر بابةتَيك قابيلى تةفسـ 

مـن لةطـةَل ئـةوة نيـيم بـةناوى      , بةاَلم مةجاىل قسة نةبوو بـؤ ئَيمـة  , ضؤن ئادابى عامةكة قسةى لةسةر كرا
ضونكة ئةطةر بابةتَيك جَيطـاى ئيهتيمـام   , ئاسايشى نيشتمانيةوة سانسؤرَيك لةسةر رؤذنامةنووسان دابنرَيت

ئــيرت ض زةرةرَيكــى هةيــة بــؤ ئاسايشــى  , بابــةتَيك كــة مةصــَلةحةى طشــتى بَيــت , تى بَيــتو بايــةخى هــاوواَل
لةبـةر ئـةوة بـا    , طرفـت بـؤ خؤمـان دروسـت دةكـةين     , ئَيمة ئةو قةيدة ضيية لَيرة زيادى دةكةين, نيشتمانى

 .زؤر سوثاس, نةمَينَى
 :بةِرَيز سةردار صباح بَوزؤ هةركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
للصوحفي حوق اةصوول علوى املعلوموات الويت تهوج املوواطنني         )نيار دةكةم صيغةكة بةم شـَيوازة بَيـت   من ثَيش

االمون  )يان ئةطةر تَييدا بَيـت  , (وفق القانون)يان بيكةينة ( واملرتبطة باملصلحة العامة من مصادرها املختلفة
, بــةاَلم نابَيــت ماســة بَيــت, ةضــونكة زؤربــةى قانونــةكان تةماشــام كرديــة لـة ئيستســنائات تَييدايــ  ,(الووطنى 

مـن  , (ئةوةى ثةيوةنـدى هةيـة بـة ئـةمنى وةتـةنى     )دةَلَيت , يةعنى ئةطةر تةماشاى صيغة كورديةكة بكةين
ضـونكة زؤرجـار مةسـةلةن رؤذنامـة هةنـدَى      , (املضوره )بَلـَيني  , ثَيم واية ئـةو صـيغةية لـةجَيى خـؤى نييـة     

 .زؤر سوثاس, يد بَيت بؤ ئةمنى وةتةنىلةوانةية موساع, وَينةى تاوانبار باَلودةكةنةوة
 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة يةك لةو ثِرةنسـيثانة داماننـاوة كـة رؤذنامـةنووس     , ئَيمة لةم فةقةِرةية باس لة ثِرةنسيثةكان دةكةين

كة دامانناوة نابَيت لةسةر  بةاَلم ئةو ئيستسنايةى, مافى ئةوةى هةية بطات بةهةموو سةرضاوةكانى زانيارى
, لَيرة هةر وشـةى ماسـة يـان ثةيوةنـدار بَيـت     , شتَيك بنووسرَيت كة ثةيوةندار بة ئاسايشى هةرَيمةوة هةية
, هةر شـتَيك ثةيوةنـدى بـة ئقليمـةوة هـةبَيت     , واتة رؤذنامةنووسَيك ناتوانَيت ئةصَلةن هةر مةحتيش بكات

, بةاَلم ماسة خراثـة , زيان دةبةخشَيت, يةعنى هَيشتا زاِرة باشرتة, تمادام ثةيوةنددارة نابَيت باسى لَيوة بكا
ئةطةر لةم ثِرةنسيثة ئَيمة تةنيا باسى ئةوةمان نةكردبا كة رؤذنامـةنووس مـافى ئـةوةى هةيـة بطـات      / دوو

فةقةرةى دووةم كة لةئةصَلى ثِرؤذةكـةش لـةالى سـةنديكاى رؤذنامةنووسـان بـةو      , بةسةرضاوةى زانياريةكة
ئيال ئةطةر ئةو , كة فةرمانبةريش ثابةندة بةوةى كة زانياريةكان بدةن بة رؤذنامةنووسان\ية هاتبوو شَيوة

كةواتة فةرمانبةرةكة مولزةمة بةوةى ئةم , يان زيان بةخش بوو بة ئةمنى ئيقليمةوة, بابةتة ثةيوةند بوو
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ئَيمـة  , ئةو فةقةرةية, ر نةمَينَىرايةكةى من ئةوةية كة بةِراستى ئةمة هة, بابةتانة بدات بة رؤذنامةنووس
بَلـَيني تـؤ نـابَى لةسـةر بابـةتَيك      , ئةم حةقةمان نيية كؤت و بةند خبةينة دةسـتى رؤذنامـةنووس  , ناتوانني

ئةبَى و ئةتوانني ئةوة بكةينة كؤت و بةندَيك لةسـةر  , قسة بكةيت كة ثةيوةندى بة ئةمنى ئقليمةوة هةية
بةاَلم بةهيض شَيوةيةك ناتوانني ئـةو كـؤت و   , ةلةفى نهَينيان لةبةردةستةئةوانةى كة بَلَيني م, فةرمانبةران

ــان   ــةر رؤذنامةنووس ــة س ــدة خبةين ــدةم    , بةن ــؤت و بةن ــةو ك ــى ئ ــةَل البردن ــن لةط ــةوة م ــةر ئ ــةم  , لةب ــان ئ ي
 .زؤر سوثاس, ئيستسنايةم لةم ثِرةنسيثة

 :بةِرَيز مال انور حممد غفور
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هـةروةك  , هةتا ئازادى هةبَيت حةمتـةن خزمـةتى زيـاترة   , كارى رؤذنامةنووسى, ذنامةنووسيةباس باسى رؤ
, قةيدَيكـة دانـراوة بةِراسـتى   , ئةوةش كة باسى لة ئةمنى وةتةنى دةكـات , جةنابى وةزيرش ئيشارةتى ثَيكرد

يم بكـرَى ئـةو   مـن ثـَيم ضـاكة بـة ياسـا تـةنز      , مةتاتيشة ئةتواندرَى زؤرجار ئازادى سـنووردار بكرَيـت بـةوة   
 .زؤر سوثاس, نةك بة موتَلةقي مبَينَيتةوة, ئةمنى وةتةنيية

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة , ئةطةر ئةو ميساقى شةِرةفة رؤذنامةنووس جَيبةجَى بكات, من لة ثَيشةوة تةئيدى رايةكةى تؤ دةكةم
/ دوو, ئـةوة يـةك  , قيةمى صةحافة هةيـة , ةتان قانونى صةحافة نييةلة زؤر دةوَل, قيةمى رؤذنامةنووسيية

ضؤن , كة ضوارضَيوةى نةبَيت, ضوارضَيوةى نابَيت, شتى طشتى كة تةعريفت نةكرد, بةنيسبةتى شتى طشتى
ئاسايشــى نيشــتمانى تــا ئَيســتا ئــةو برادةرانــة , بةنيســبةت ئاسايشــى نيشــتمانى, حــوكمى لةســةر دادةنَييــت 

ــة  ــةعريفيان ن ــات   , كردووةت ــةعريفى بك ــت ت ــةس ناتوانَي ــةر ك ــتَى    , ه ــةموو ش ــوىل ه ــةى مش ــةعنى لةناحي ي
, با من شتَيكتان بـؤ شـةرح بكـةم   , هةر كةس يةعنى حكومةت دةتوانَيـت بةكةيفى خؤى بيكات, دةطرَيـتةوة

َيمـة  ئ, هةموو رؤذَى سنوورى ئَيمـة قةصـف دةكـرىَ   , لةو زةمانةى ئَيستا كة قوتبية، سيادةى وةتةنى نةماوة
تةيارةى ئةمريكى لة بـةريتانياوة هةَلدةسـتَيت بـةو هـةموو بـةحر و موحيـت و ئـةو        , ناتوانني هيض بكةين

صـاروخ لـة خةليجـةوة هةَلدةسـتا بةسـةر ئَيرانـدا       , لوبنان و سوريا عَيراقـى قةصـف دةكـرد   , شتانة دادةهات
, دةضن ناو ثاكستان قةصف دةكةن ئَيستا, لةكاتَيك كة ئَيران ديتان ضؤن بوو, دةهات عَيراقى قةصف دةكرد

لـة  , لةاليـةنى ئيقتيصـادى بـازاِرى ئـازاد هةيـة     , يةعنى ئةو سيادة وةتةنيية كة جاران هةبوو ئَيسـتا نـةماوة  
لةناحيـةى عةسـكةرى كامـةيان ئـةمنى     , يـةعنى جوطرافيةكـةش ئَيسـتا نـةماوة    , بازاِرى ئازاد مـةرج نـةماوة  

لةسـةر تةلـةفزيؤن دةنووسـرَيت ئـةو فرقةيـة      , دروسـت دةبَيـت   ئَيستا كة وةحـدةك لـة عَيـراق   , نيشتمانيية
, صـاروخَيكى نـوَى كـة ئَيـران دروسـتى دةكـات، لةتةلـةفزيؤن ثَيشـانى دةدات دةضـَيتة ئامسـانىَ          , دروست بوو

باسـى قيتـاعى عةسـكةرى    , هـيض عيالقـةى بـة ئـةمنى نيشـتمانييةوة نييـة      , يةعنى باسى ئةسـليحة بكـةيت  
ئَيستا طؤِراوة , ناوةكان بهَينى, باسى قائيدةكان بكةيت, ةمنى نيشتمانييةوة نييةهيض عيالقةى بة ئ, بكةيت
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( العقيـد )دةيطـوت  , ئةطةر يـةكَيك بينووسـيبا ناوةكـةى   , جاران ئةطةر ئَيوة تةماشاى زةمانى سةدامى بكةيت
ةوة ئَيسـتا ئـ  , يةعنى ناوةكةى خـؤى نةدةنووسـى، رمسـى عةسـكةرى جـاران مـةمنوع بـوو       , ناوى نةدةنووسى

ــةماوة  ــى ن ــةن   , هيض ــة دةك ــةفزيؤن قس ــةر تةل ــى       , لةس ــةتاتى بيَلَي ــة م ــا ب ــةر وةه ــؤ ه ــةر ت ــةوة ئةط لةبةرئ
يـاخود بطـوترَى ئـةو    , لةبةرئةوة منيش لةطةَل ئةوةم كـة البـدرَيت  , رؤذنامةنووس ناتوانَيت هيض بنووسَيت

 .زؤر سوثاس, شتانةى كة زةرةر بة سرتاتيجى دةوَلةت دةطةينَيت
 :ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

عةكسـى راى ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى     , ئَيستا ئةوانةى كة ثَييان واية مةسةلةى ئـةمنى وةتـةنى البـدرَيت   
مـن خـؤم   , (ضواره )ةكـة بكرَيتـة   (ماسوه )تـةنيا مواَلحةزةيـةكى كـاك سـةردار هةيـة كـة دةَلَيـت        , رؤشنبرييية

بــةاَلم بــؤ , ري لةســةر قســةكان بكــاتنامــةوَى تةئســ, تةئيــدى ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى رؤشــنبريى دةكــةم 
بـةاَلم شـةرت نييـة    , بؤ هـةر شـتَيك عيالقـةى هـةبَيت دةَلَيـت ئـةوة ماسـةية       ( ماسة), قسةكانى كاك سةردار

, لةبةرئةوة ئةو موقتةرةحةى كاك سةردار زؤر لة جَييـة , هةموو شتَيك زةرةر بَيت فةرقةكةى لةوةدا هةية
هـةردوو ليذنـةش مـوافقن لةسـةر     , طةياند ئةوكات ئـةوة هةبَيــت  ئةطةر ئةو شتة زةرةرى ئةمنى نيشتمانى 

ئـةوة  , ئةطـةر دةنطـى نـةهَينا   , لةبةرئةوة ثَيشنيارى دوو ليذنةكة ثَيشرت دةخةمة دةنطـةوة , طؤِريويانة, ئةوة
ئَيسـتا راثـؤرتى هـةردوو ليذنـة دةَلَيـت ئـةو       , ئـةو دةخةمـة دةنطـةوة   , ئةو موقتةرةحةى كة دةَلَين البدرَيت

ــَيوةية  بِرطةيــ ــارى بةدةســتى خــؤى بطــةييَن كــة    )ة ضــاك بكرَيتــةوة بــةو ش رؤذنامــةنووس بــؤى هةيــة زاني
ئةطـةر  , لـة سةرضـاوة جياجياكـان   , ثةيوةنديان بة هاوواَلتيـان و ثةيوةنـدى بةبةرذةوةنـدى طشـتيةوة هةيـة     

رايةكـةى  , وةباشة نةصـةكة بيخوَينـة  , يةعنى زيان نةك ثةيوةندى, (زيانى بة ئاسايشى نيشتمانيةوة نةبَيت
 .فةرموو بيخوَينةوة, هةردوو ليذنة موافقن لةسةر ئةوةى ماسةكة بكرَيتة زيان, هةردوو ليذنةكةية

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رؤذنامــةنووس بــؤى هةيــة هــةر زانيارييــةك كــة ســوود و بايــةخى  بــؤ هاوواَلتيــان هــةبَيت  / بِرطــةى دووةم
تةنيا ئةو زانياريانة نةبَيت كة زيان بة ئاسايشـى  , زةكان بةدةستى بهَينَى و باَلوى بكاتةوةلةسةرضاوة جياوا

 . نيشتمانيةوة دةطةينَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو قسةى بكة, ئةطةر جةنابى وةزير موخاليفى ئةو راية نيت
 :وةزيرى رؤشنبريى/بةِرَيز فلك الدين كاكةيى

 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو
مةبةســتم , ثاشــان شــتَيك دةَلــَيم بــاَلوى مةكةنــةوة, مــن لــةبارةى زمانةوانيــةوة يةكــةجمار ئيعــترِيازم هةيــة

كـام نيشـتمان    , كـام هـةرَيم  نيشـتمان   , لـةبارةى زمانـةوانى جـارَى هـةرَيم كوَييـة     , ئةوةية بةكةسـى مـةَلَين  
ؤذنامةنووسَيك دةربارةى عَيـراق وتارَيـك   باشة ئةطةر ر, نيشتمانى عَيراقة, نيشتمان, ئةطةر كرا بة عةرةبى
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مـن دةَلـَيم ئَيمـة ئـةتوانني     , ئايا ئَيمة ئةوة بةماسة بزانني  يـان دةبـَى وريـا بـني لةكةليماتـةكان     , بنووسَيت
 .يان ئةمنى كةيانى هةرَيمى كوردستان, حةقى خؤمانة, بيكةين بةوةى كةوا ئةمنى كؤمةَلطاى كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةيانى رةخنةيـةك لـة    , ئةو فراوانى نيشـتمانيية تةفسـري دةكرَيـت   , راست دةكةيت, مواَلحةزةكةت بةجَيية

ئةطةر هةردوو , ئةوة مواَلحةزةيةكى بةجَيية, ئَيمة ناكرَى لَيرة ديفاعى لَيبكةين, اليةنَيكى عَيراقى بطريَيت
بـــا , (يشـــى هـــةرَيمى كوردســـتانزيـــان بـــة ئاسا)ليذنةكـــة مـــوافقن لـــةجياتى ئـــةمنى نيشـــتمانى بكرَيتـــة  

, سـنجارة , خانةقينـة , كةركووكـة , ئَيمـة لـة زروفَيـك دايـن موشـكيلةيةكمان هةيـة      , منوونةيةكتان بـؤ بهَيـنم  
دةبَى رَيطاى لَي , زيانى هةية, رؤذنامةنووسَيك شتَيك باَلودةكاتةوة, سياسةتَيك بيَلَيني, ثَيويستة بةنةوعَيك

 .كاك شَيردَل فةرموو, تة رايةك لةسةر ئةوةهةردوو ليذنة طةيشتوونة, بطريَيت
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــةوة    ــةنى دةطرَيت ــةر وةت ــةى ه ــَلةن تةرجوومةك ــؤى ئةص ــتمانى , خ ــة نيش ــةَلَيني   , وات ــة ن ــةر ئَيم ــى ئةط دواي

ضـونكة ئةطـةر نـةَلَيني    , لة عَيـراق  نةجامتان دةدات, تةبعةن من لةطةَل ئةوة نيم كة مبَينَى لَيرة, نيشتمانى
ئـةو مـاوةى ئـةو هـةموو     , لةسـةرمان ناوةسـتَيت  , نيشتمانى باشـة ئةطـةر يـةكَيك قسـة لةسـةر عَيـراق بكـات       

 .زؤر سوثاس, تةصِرحيةى لةسةرمان نةوةستا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

موون )اتى ئـةوة بنووسـرَيت   لـةجي , كـة ئـةوة البضـَيت   , ثَيشـنيارَيك هـةردوو ليذنـة موافةقـةتيان لةسـةر كـرد      
قـةِرارَيك دةرضـوو   , (وفق القوانني املرع وة )يةعنى , (وفق القانون)كة وتت , (مصادرها املختلفة وفق القانون

للصحفي حوق  )عةرةبيةكةى بةم شَيوةية , هةر هةمان شت دةطةيةنَى, قانونَيك دةردةضَيت, لة مودةعى عام
, (واملرتبطة باملصلحة العاموة مون مصوادرها املختلفوة وفوق القوانون      اةصول على املعلومات اليت تهج املواطنني 

ــة ــةوة , باش ــة دةنط ــةرموون  , دةخيةم ــةوة  ف ــتى بةرزبكات ــةتى دةس ــَى لةطةَلي ــة , ك ــدا نيي ــَى لةطةَل ــتى , ك دةس
ئـةوة بِرطـةى دووش   , دوو كةس لةطةَلـدا نييـة  , بة ئةكسةريةت ئةم بِرطةية وةرطريا, فةرموون, بةرزبكاتةوة

 .فةرموو, لة مادةى دوو 5بِرؤ بؤ بِرطةى , تةواو بوو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ئةصَلى ثِرؤذةكة بةم شَيوةية, لةمادةى دووةم, بِرطةى ثَينجةم

تـةنيا مةطـةر بـة    , يـاخود دةسـتى بةسـةردا بطريَيـت    , نابَى رؤذنامـة رابطريَيـت، دةرضـوونى قةدةغـة بكرَيـت     
 .ادوةرى نةبَيتبِريارَيكى د
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 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى ياسايى بةم شَيوةية
دةكرَى بـةبِريارَيكى دادوةريـى بـؤ ماوةيـةك     . نابَى رؤذنامة رابطريَيت، يان دةستى بةسةردابطريَيت/ ثَينجةم 

 .رابطريَيت لة سَى مانط تَيثةِر نةكات
 :اهلل امحدبةِرَيز ئارَيز عبد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــيثة    ــةش ثرةنس ــةم بِرطةي ــةوةى ئ ــَيوةية       , لةبةرئ ــةم ش ــة ب ــةوةدان ك ــةَل ئ ــة لةط ــدامانى ليذن ــةى ئةن زؤرب

 :دابِرَيذرَيتةوة
 . راناطريَيت, رؤذنامة قةدةغة ناكرَيت، دةستى بةسةرداناطريَيت/ ثَينجةم

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مـةنعى  )لـة ئةصـَلةكةيدا دةَلَيـت    , ثَيشـرت بـةجؤرَيك هـاتبوو   , جياواز هةية لةسةرىدوو راى , ئةو فةقةرةية

راى ليذنةى رؤشـنبريى دةَلَيـت   , (جةريدة لةدةرضوون و تةعتيَل كردنى دةبَيت بةقةِرارَيكى مةحكةمة بَيت
نــابَى )ت دةَلَيــ راى ليذنــةى قــانونى, (بــة هــيض شــَيوةيةك نابَيــت رؤذنامــة رابطريَيــت يــان تــةعتيل بكرَيــت )

ئـةويش بـؤ ماوةيـةك لـة     , تةنيا ئةطةر مةحكةمة قةِرار بـدات , ياخود رابطريَيت, بكرَيت رؤذنامة موصادةرة
, رايـةكى تـريش هةيـة   , ئـةو دوو رايـة جيـاوازة هةيـة    , يةعنى بؤ ماوةيةكى كورت, (سَى مانط زياتر نةبَيت

ئةطـةر دةكرَيــت ليذنـةى قـانونى     , ثرةنسـيثة ضـونكة ئـةو مادةيـة    , دةَلَيت ئةو تةنياية جَيى لَيرة نابَيتـةوة 
جـا  , لة سـزاكان جَيطـاى بكاتـةوة   , لَيرة تةنها مةباديئة, سزاكان ئةو موقتةرةحة دايبنَيت, لةطةَل غةِرامةكان

ليذنـةى قـانونى   , ئَيسـتا ثَيشـنيارةكة وةهايـة   , مةوزوعى ئةوةى كة تةعتيَلى هينةكـة خيالفـى لةسـةر نييـة    
, لـةوَى ثَيشـنيارى بكـةن   , لة سَى مانط زياتر نةبَيت بة قةِرار بضَيتة بـابى عقوبـات  موافيقة ئةو بِرطةية كة 

قةدةغـةكردنى  , لَيرة لة ثرةنسيثةكان كة دةَلَيت دةرضـوونى رؤذنامـة  , كةواتة ئيختيالف نابَيت لةسةر ئةوة
لــةوَى ئةطــةر موقتةرةحةكــة , ئيختــيالف نييــة, يــان موصــادةِرة كردنــى قةدةغةيــة , رؤذنامــة لةدةرضــوون

مـن ثَيشـنيارةكةى   , ضـونكة تةعتيَلةكـة مةنعـة   , ئةوة مةعلومة, يةعنى تةعتيلةكةش قةدةغةية, نةنووسرا
لَيـرة ئـةو رايـة    , كةلةوَى موناقةشةى لةسةر دةكةين, ليذنةى قانونى موافةقةتيان كرد بيبةنة بابى سزاكان

ــةوة   ــةكى لَيدَيتـ ــو يـ ــةيان    , وةكـ ــنبريى ئةمـ ــايى و رؤشـ ــةى ياسـ ــةردوو ليذنـ ــردووة هـ ــةموار كـ ــة , هـ كةواتـ
نابَيـت  )كةواتة ئةم بِرطةية واى لَيدَيت , 10موقتةرةحةكةى ليذنةى ياسايى دةضَيتة بابى سزاكان لةمادةى 

, مةبدةئَيكة هةردووال موتةفيقن لةسةرى( ياخود موصادةرة بكرَيت, رؤذنامة قةدةغة بكرَيـت لةدةرضوونى
بـةكؤى  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة  فـةرموون   , كَى لةطةَلدا نيية, ندةستى بةرزبكاتةوة  فةرموو, كَى لةطةَليةتى

, يـان نـةمَينىَ  , تةعتيلةكة مبَينَى, جا لة سزاكان موناقةشةى ئةمة بكةن, دةنط ئةو بِرطةيةش تةسبيت كرا
, دةخيةمة دةنطةوة, لةطةَل بِرطةكانى تريش كة لةالتانة, ئةو سَى بِرطةى كة هةموار كران, ئَيستا مادةى دوو
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, دةسـتى بةرزبكاتـةوة  فـةرموون   , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة  فةرموون, لةطةَل مادةى دووة كَى
ليذنــةى ياســايى ئةصــَلى , بــِرؤ ســةر مــادةى ســَييةم, زؤر ســوثاس, بــة ئةكســةريةت ئــةم مادةيــة قبــوَل كــرا 

 .فةرموو, موقتةرةحةكة خبوَينةوة
 :بةرٍةَيز دلَير حممد شريف

 .ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 :ئةم رَيكارانةى خوارةوة بطرَينةبةر, بؤ دةرضوواندنى رؤذنامة ثَيويستة ئةم مةرجانة هةبن: مادةى سَييةم

خاوةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةرةكةى، راطةياندنَيك لةدوو رؤذنامةى رؤذانة لةهةرَيمـدا باَلوبكاتـةوة كـة     -1
ونى خاوةن ئيمتياز يـاخود دامةزرَينـةرى رؤذنامةكـةو نـاوى     ناو و نازناو و رةطةزنامة و شوَينى نيشتةجَيبو

لةطـةَل نـاوى سةرنووسـةرو مـاوةى دةرضـوونةكةى تَيـدا       , رؤذنامةكة و ئةو زمانةى كة ثَيـى باَلودةكرَيتـةوة  
 .بنووسرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رة مــابوو كــة تةعــديل دوو فةقــة, لــةمادةى ثَيشــوو, ئينتباهمــان نــةكردووة, فةقــةِرةى يــةك مــابوو, ببــورة

, كاك فرسةت سوثاسى دةكةين بـة بـريى ئَيمـةى هَينـاوة    , ثَيشرت دةبواية ثَيمان بَلَين, باستان نةكرد, بكرَيـت
, ببورة ئةوةى باسم كـرد هـى مـادةى سـَييةمة    , نةخَير, ثَيشرت وتراوة كة ئاطادارى وةزارةتى رؤشنبريى بكات

 .فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
 :ئةم رَيكارانةى خوارةوة بطرَينةبةر, بؤ دةرضوواندنى رؤذنامة ثَيويستة ئةم مةرجانة هةبن: مادةى سَييةم

خاوةن ئيمتياز، يان دامةزرَينةرةكةى، راطةياندنَيك لةدوو رؤذنامةى رؤذانـة لةهةرَيمـدا باَلوبكاتـةوة كـة     -1
ياخود دامةزرَينةرى رؤذنامةكة و نـاوى  , ةجَيبوونى خاوةن ئيمتيازناو و نازناو و رةطةزنامة و شوَينى نيشت

لةطـةَل نـاوى سةرنووسـةر و مـاوةى دةرضـوونةكةى تَيـدا       , رؤذنامةكة و ئةو زمانةى كة ثَيى باَلودةكرَيتةوة
 .راطةياندنةكةش بة بةيانى دةرضوواندنى رؤذنامةكة دادةنرَيت, بنووسرَيت

 30ئةوة بؤى هةيـة لـةماوى   , ناِرازي بَيت لةدةرضوواندنى رؤذنامةكة دةشَى خاوةن هةر بةرذةوةنديةك -8
رؤذ لة مَيـذووى باَلوبوونـةوةى رؤذنامةكـةوة لـةالى دادطـاى تَيهةَلضـوونةوة لةهـةرَيم بةسـيفةتى تـةمييزى          

 .بة ثَيضةوانةش دةرضوواندنى رؤذنامةكة بةثةسند دادةنرَيت, ئيعترِياز بطرَيت
لةاليـةن  , يان دامةزرَينةرةكةى بةياننامةى دامةزراندن ثَيشـكةش بكـات  , يمتيازثَيويستة لةسةر خاوةن ئ -3

, لةطـةَل دةرخسـتنى سةرضـاوةى ئـةو اليانـةى داراييةكـةى دابـني دةكـات        , وةزارةتى رؤشنبريى تؤمارى بكـات 
 .ثَيويستة وةزارةتيش ئةمة بة سةنديكا رابطةيةنَيت

 .ثَيويستة لَيهاتوويى تةواوى ياسايى هةبَيت, ةيةئةو كةسةى كة نيازى دةرضوواندنى رؤذنامةى ه -4
 .نابَيت دوو رؤذنامة بةيةك ناو لةهةرَيم دةربضَيت -5
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بةشـَيوةيةكى روون نـاوى   , يـان دامةزرَينةكـةى لةشـوَينَيكى ديـارى رؤذنامةكـة     , ثَيويستة خاوةن ئيمتيـاز  -6
, كة لَيى ضاث دةكرَيت باَلوبكاتةوةخؤى و سةرنووسةر و شوَين و مَيذووى دةرضوون و ناوى ئةو ضاثخانةى 

يــان هــةمواركردنَيك لةســةر نــاوةِرؤكى بــةيانى دامةزرانــدن , ثَيويســتة راطةيانــدنَيك بــة هــةر طؤِرانكاريــةك
 .يان هةمواركردنةكة باَلوبكاتةوة, رؤذ لة رَيكةوتى طؤِرانكارييةكة 30بؤ ماوةى , رووبدات

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 :ليذنة ثَيشنيازى دارشتنةوةى برطةى سَييةمى بةم جؤرةى خوارةوة دةكات/ سةبارةت بةمادةى سَييةم
ــَييةم ــةنى        )) :س ــدن و الي ــةى دامةزران ــةى، بةياننام ــان دامةزرَينةرةك ــاز، ي ــاوةن ئيمتي ــةر خ ــتة لةس ثَيويس

ديكاش ئــةم زانياريانــة بــة  داراكردنــى ثَيشــكةش بــة ســةنديكاى رؤذنامةنووســانى كوردســتان بكــات و ســةن   
 ((.وةزارةتى رؤشنبريى رابطةيةنَيت

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةجياتى وةزارةتى رؤشنبريى ثَيشةكى ئاطادارى سةنديكاى رؤذنامةنووسـان  , ئَيمةش هةمان تَيبينيمان هةية
 .ى رؤشنبريى ئاطادار بكرَيتلةاليةن سةنديكاى رؤذنامةنووسانيش وةزارةت, تؤمار بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشرت دةبواية ثَيشكةشى وةزارةتى رؤشـنبريى  , ئةوة بِرطةيةكة هةردوو ليذنة لةسةرى موتةفيقة, زؤرضاكة

 .فةرموو, سةنديكا ئاطادارى وةزارةتى رؤشنبريى دةكات, دةكات يئَيستا ثَيشكةشى سةنديكا, بكات
 :راهيمبةِرَيز شوقى حسني اب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, نيقابات ئةو ئيستقالليةتةى كة خؤى هةيةتى دةيكةينة جوزئَيك لة وةزارةت, من ثَيم واية بةو فةقةِرةية

واباشـرتة  , من ثَيم واية لةطةَل ئةو سيستةمة و لةطةَل ئةو ئيستقالليةتةى سةنديكا كـة هةيـةتى ناطوجنَيـت   
, جيهةى تةمويلة كة ثةيوةندى بـة هةنـدَيك مةسـائيلةوة هةيـة    , ة بكاتكة وةزارةت خؤى ئةو بةدواداضوون
, بةاَلم كـة وةزارةت ئيجازةيـدا  , ئةوة حكومةت مةسئولة لةو مةسةلةية, كة مومكينة لَيرة بةرزنةكرابَيتةوة

زؤر , يــةعنى نوســخةيةك لــة كتابةكــةى بــؤ بنَيرَيــت, يــان هــةرض قــةِرارَيك دةكرَيــت ئيعالنــى نيقابــة بكــات
 .سسوثا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر فةرموو, با قسة بكات, كَى موئةيدى كاك شةوقيية, يةعنى تؤ موئةيدى ئةو راثؤرتة نيت
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 :امحد حممد بابان فلاد. بةرِةَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نووسـان و هةنـدَى لـة    ئَيمة هةموومان ئـةو كَيشـةية دةزانـني كـةوا لةبـةينى سـةنديكاى رؤذنامة      , لةِراستيدا
مـن وام  , هةر ئةمةش واى كردووة كة كؤمةَلَيك رؤذنامةنووس لةطةَل سةنديكا نـةبن , رؤذنامةنووسان هةية

 .زؤر سوثاس, وةزارةت ئاطادارى سةنديكا بكات, ثَي باشة ئةو داواكاريية ثَيشكةش بة وةزارةت بكرَيت
 :دلَير امساعيل حقى شاوَيس. بةِرَيز د

 .ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
بةِراستى جطة لةوةى ذمارةيةك لة رؤذنامةنووسان ئةندام نني لة , فوئادم هةية. منيش هةمان ئةو رايةى د

جطـة لةمـة هةنـدَى ئيلتيزامـاتى قـانونى و مـاىل       , ئةمة خؤى لةخؤيـدا كَيشـةيةك دروسـت دةكـات    , سةنديكا
ية ئةو ئيجازةيـة راسـتةوخؤ لـةوةزارةت    بؤية ضاكرت وا, كة ثةيوةندى هةية بةوةزارةت و بةحكومةت, هةية

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى كَيشة دروست نةبَيت, وةزارةت سةنديكا ئاطادار بكاتةوة, وةربطريَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــوثاس ــة     , زؤر س ــةو رةئيي ــةر ئ ــؤكن لةس ــة ك ــةردوو ليذنةك ــة ه ــةن    , بؤي ــان لةالي ــةندين تَيبيني ــونكة ض ض
ئةطـةر نـا هـةردوو ئيسـلوب     , رةضـاوى ئـةوةيان كـردووة   , ض حزبى و ض ئةهلى, رؤذنامةنووسانةوة بؤ هاتووة

, يـان سـةنديكا موافةقـةت بكـات    , خؤ نةوتراوة وةزارةت موافةقةت بكات, موافةقةت نيية, ئاطاداركردنةوةية
ت ئَيسـتا سـةنديكا دةبَيـت ئاطـادارى وةزارة    , ئةطةر ئةوى تريش بَيت دةبَى وةزارةت ئاطادارى سـةنديكا بكـات  

كـَى  , ثَيشـنيارة كؤنةكـة دةِرواتـن   , ئةطةر دةنطى نةهَينا, لةبةر ئةوة ثَيشنيارةكان دةخةمة دةنطةوة, بكاتةوة
دةســـتى , كـــَى لةطةَلـــدا نييـــة, دةســـتى بةرزبكاتـــةوة  فـــةرموون, لةطـــةَل ثَيشـــنيارى هـــةردوو ليذنةكةيـــة

كـَى  , ةى كة كرا دةخةمـة دةنطـةوة  مادةى سَي بةو تةغري, بة ئةكسةريةت قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة  فةرموون
ــةرموون  ــتى بةرزبكاتــةوة  ف ــةتى دةس ــدا نييــة , لةطةَلي ــَى لةطةَل ــةرموون , ك ــتى بةرزبكاتــةوة  ف ــةنها , دةس ت

 .فةرموو بؤ مادةى ضوارةم, بة ئةكسةريةت ئةو مادةية قبوَل كرا, مامؤستا حممد حكيم لةطةَلدا نيية
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
سةرثةرشــتى ئــةو بابةتانــة دةكــات كــة تَييــدا  , هــةر رؤذنامةيــةك سةرنووســةرَيكى دةبَيــت: مــادةى ضــوارةم
 :دةبَى ئةم مةرجانةى خوارةوةى لَي بَيتة دى, باَلودةكرَيتةوة

ــةرانى كوردســتان      -1 ــدام بَيــت لةســةنديكاى رؤذنامةط ــَى رؤذنامةطــةرَيكى ئةن ــانى رؤذنامةكــة بــة   , دةب زم
 .و نووسني بزانَيت خوَيندنةوة

 .ياخود بةبةردةوامى لَيى نيشتةجَي بَيت, دةبَى هاوواَلتى هةرَيم بَيت -8
ــة        -3 ــةى ك ــةو بابةتان ــةر ئ ــتؤداية لةس ــزايى لةئةس ــةدةنى و س ــياريةتى م ــةر بةرثرس ــةر و نووس سةرنووس

ئةطـةر سـاب بـؤوة    بـةاَلم  , بـةاَلم خـاوةنى ئيمتيـاز بةرثرسـياريةتى مـةدةنى دةكةوَيتـة ئةسـتؤ       , باَلودةبنةوة
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ئةوا هةمان بةرثرسـياريةتى سةرنووسـةرى دةكةوَيتـة    , بةكردار بةشدارى لة نووسينى رؤذنامةكة داكردووة
 .ئةستؤ

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةى لةبرطـ ( ئةنـدامى سـةنديكاى رؤذنامةنووسـان   ) ليذنة ثَيشنيازدةكات رستةى/ سةبارةت بة مادةى ضوارةم
 :بكوذَيتةوةو بةم جؤرة دابرَيذرَيتةوة( يةكةم)

 ((.دةبَى رؤذنامةنووس زمانى رؤذنامةكة بة خوَيندنةوةو نووسني بزانَي/ ))يةكةم
 .برطةى دووةم بكوذَيتةوة/ دووةم

 :برطةى سَييةم بكرَيتة دووةم و بةم جؤرة دابرَيذرَيتةوة/ سَييةم
ــةدةن  )) ــيارَيتى م ــةر بةرثرس ــةرو نووس ــةو  ســةر نووس ــةر ئ ــتؤدةطرن لةس ــة ئةس ــزايى ل بابةتانةةةك  ةةة  ى وس

بةاَلم ئةطةر بةكردار بةشـدارى  .خاوةنى ئيمتيازيش بةرثرسيةتى مةدةنى دةكةوَيتة ئةستؤ. باَلودةكرَينةوة
 .لة نووسينى رؤذنامةكةدا كردبوو ئةوا هةمان بةرثرسيةتى سةرنووسةرى دةكةوَيتة ئةستؤ

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز س

 :بةنيسبةت مادةى ضوارةم ئَيمة دوو تَيبينيمان هةية
 :ماددةي ضوارةم

ثَيويست ناكا سةرنووسةر ئةندامي سةنديكاي رؤذنامةنووسان بَي، ضونكة بوون بـة ئةنـدام لـة هـةر     : يةكةم
بنةِرةتيء ئـازادي   كؤمةَلةء سةنديكاء رَيكخراوَيك ئارةزومةندانةيةء داناني ئةو مةرجة ثَيشَيل كردني مايف

 .تاكة
 .البدرَى: دووةم

يان دانيشتووى , يةعنى مةرج نيية سةرنووسةر مواتنى ئيقليم بَيت, بةقةناعةتى ئَيمة خاَلى دووةم البدرَي
و سَييةميش وةكو خـؤى  , حةقة ئةم خاَلة البدرَيت, ئَيمة ئةوة بةمةرج نازانني, يان موقيم بَيت, ئَيرة بَيت

 .زؤر سوثاس, بَيت
 :ةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

هـةردوو ليذنـة رايـان    , ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشنبريى تةنيا لةنووسيندا نـةبَيت , رايةكةيان وةكو يةكة
, يـان بةشـَيوةيةكى دائيمـى نيشـتةجَي بَيـت تَييـدا      , واية خاَلى دووةم كـة دةبَيـت هـاوواَلتى بَيـت لـة هـةرَيم      

ــردووة البضــَيت  ــةن لةطــةَل , داوايــان ك ــتفعل ــع ناطوجنَي ــَيت  , واق ــدةن دابنيش ــةرَيك لــة لةن , رةنطــة سةرنووس
شـةرت نييـة لَيـرة    , بةتايبةتى ئةمِرؤ ئينتةرنَيـت و ئةو هةموو شتانة هةيـة , دةتوانَيت ئيدارةى ئةوة بكات

دةبـَى  , بةشى يةكةم, ئةوةى يةكةميان كردؤتة دووبةش, ئةوةيان ئيقترياح كردووة كة البضَيت, موقيم بَيت
ثَيشرت نووسرابوو دةبَى سةرنووسةر ئةنـدام  / دووةم, رؤذنامةكة بة نووسني و بة خوَيندنةوة بزانَيتزمانى 
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سـةنديكاش  , لةسةرداواى ذمارةيةك لـة رؤذنامـةكان داوايـان كـردووة ئـةو شـةرتة البضـَيت       , بَيت لة سةنديكا
, يالفــى لةســةر نييــةلةبةرئــةوة ئــةو دوو ثَيشــنيارة كــةس خيالفــى لةســةر هةيــة  ئةطــةر خ , مــانعى نييــة

 .كاك ثري خدر فةرموو, باشة, دةخيةمة دةنطةوة
 :سليمان خليلخضر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ان يكون من موواطنى  )بةس خاال دوَى , دطةل ثَيشنيارا ليذنة ياسايى و رؤشنبريى, بؤ خاال يةكةم من دطةمل

, يةعنى سبةى وةك جةنابَيتة فةرمووى, يةك ثةيدا دةبَيتديتنا من هةرا, البدرَيت.( .او مق ج ف ها, االقل ج
هـةر  , ثـارةى بـدات هةنـدةكى طـةجنى مـة سـةرطةرم      , نةخةلكى هـةرَيمى كوردسـتان بـت   , يةك لةلةندةن بت

وةكى دال خؤ ئـةز بـزامن عـةرةبيا سـعوديا رةنطـة رؤذنامةكـة دةرخبـةن لـؤ لةنـدةن          , رؤذنامةيةك دةرى خبن
طؤظـارا دةرخبـةن خـةلكى    , هةرضـى شـتَيك و رةوشـتى جظاكـا مـة تَيـك دةدات      , نرةنطَيكى تر رؤذنامة دةركر

 .سوثاس, ثَينج طةجنى مةى خون طةرم, لةندةنة و ثارةى بؤ ضار
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو, كةس هةية راى كاك ثري خدرى هةبَيت
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيـرةدا ئةطـةر   , يةعنى من نازامن ئةو فةقةِرةى دووةم بؤ الدرايـة , من ثشتطريى لة راى كاك ثري خدر دةكةم

لةدميةشـق دادةنيشـت لةوانةيـة جةريدةيـةك     , ئةوة البدرَيت كابرا مةسةلةن وةكو كاك ثري خدر باسى كـرد 
دةَلَيت سةرنووسةر و , ى ئةوةى دةكاتلَيرة لة فةقةِرةى سَى باس, لَيرة دابنَيت سةرنووسةرى جةريدةك بَيت

باشة ئةطةر سةرنووسـةر لَيـرة نـةبَيت لـة دميةشـق      , كاتب تةحةموىل مةسئوليةى مةدةنى و جةزائى دةكةن
ضؤن سزا دةدرَيت  يةعنى تاوان ئةجنام دةدرَيت و تاوانباريش , يان لة لةندةن بَيت, يان لة ئَيران بَيت, بَيت

 .سوثاس, تَي دةثةِرى بةم جؤرة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, غيـابى حـوكمى دةدات  , مةحكةمة لةسةر ئةوةى راناوةستَيت كة غايبـة , جةنابت قانونى, يا ئوستاز سةردار
لةبةرئـةوةى ئَيسـتا عةمةليـةن لـة     , بؤ البردنى ئـةوة زؤر عةمـةىل تـرة   , بةاَلم ئةو موبةريراتانةى كة هةية

ئــةوة كؤســثَيكة , ان خــاوةن ئيمتيازةكــةى هــةر لَيــرة نييــةيــ, سةرنووســةرةكةى, كوردســتان رؤذنامــة هةيــة
, ئـةو دوو رايـةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان    , بةهـةرحالَ , راى ليذنـةكان راسـنت  , لةبةردةم ئازادى رؤذنامةنووسـى 

بِرطـةى يةكـةم   , بـةاَلم راى هـةردوو ليذنةكـة بـةم شـَيوةى كـة دةسـتكاريان كـردووة        , ئةويش مةنتقى هةيـة 
ئةو شـةرتةيان البـردراوة كـة    ( دةبَى زمانى رؤذنامةكة بةخوَيندن و بةنووسني بزانَيتسةرنووسةر )دةَلَيت 

سـَييةم  , يـان نيشـتةجَيى كوردسـتان بَيـت    , دووةم البدرَيت كة دةبَى هـاوواَلتى بَيـت  , ئةندام بَيت لة هينةكة
دةســـتى , كـــَى لةطةَليـــةتى, ةمـــة دةنطـــةوةخيمادةكـــة بـــةو هـــةموو طؤِرانكارييـــة وة دة, وةكـــو خـــؤى مـــاوة
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بِرؤ , بةزؤرينةى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة  فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة  فةرموون
 .فةرموو, سةر مادةى ثَينجةم

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :دادةنرَيتلة يةكَيك لةم حاَلةتانةى خوارةوة رؤذنامة بةهةَلوةشانةوة : مادةى ثَينجةم
 .ئةطةر بةبَى بيانوويةكى مةشروع لةماوةى شةش مانط لة رؤذى ثةسندكردنيةوة دةرنةضوو-1
 .ئةطةر بةبِريارَيكى يةكالكةرةوةى دادوةرى وةستا -8
 :ئةطةر لةدةرضوون بؤ ئةو ماوانةى خوارةوة وةستا -3

 .رؤذنامةى رؤذانة بؤ ماوةى سَى رؤذى يةك لةدواى يةك-أ
 .بؤ هةشت ذمارةى يةك لةدواى يةكهةفتةنامة  -ب
 .رؤذنامةى نيو مانطى و يةك مانطى بؤ ضوار ذمارةى يةك لةدواى يةك -ت
 .رؤذنامةى وةرزى بؤ سَى ذمارةى يةك لةدواى يةك -ث

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نكة زيـادة وزجنـريةى بِرطـةكان بـةم ثَييـة      ليذنة ثَيشنيازدةكات بكوذَيتةوة، ضو/ سةبارةت بةماددةى ثَينجةم
 .بطؤرَيـت

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, البدرَيت, ئةم مادةية بة ثَيويست نازانني لَيرة, ئَيمةش هةمان رةئيى و تَيبينيمان هةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كــَى لةطــةَل , لةبةرئــةوةى ثَيشــنيارةكة دةخةمــة دةنطــةوة, دامانهــةر ناطوجنَيــت لةطــةَل ئــةو بِريارانــةى كــة
دةســتى بةرزبكاتــةوة  , كــَى لةطةَلــدا نييــة, دةســتى بةرزبكاتــةوة  فــةرموون, ئةوةيــة ئــةو مادةيــة البضــَيت

 .فةرموو, ئَيستا دةبَيتة هةشتةم, بِرؤ سةر مادةى نؤيةم, بةكؤى دةنط مادةى ثَينج لةغو كرا, فةرموون
 :ريفر حممد شبةِرَيز دلَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :مادةى نؤيةم

لةكاتى تؤمةتباركردنى بة نواندنى ضاالكى , نابَى رَيكارى ياسايى بةرامبةر رؤذنامةطةر ئةجنام بدرَى: يةكةم
 .بةدةست دانة ثيشةيةكى بةر لة ئاطاداركردنةوةى سةنديكا, ثيشةيى ثةيوةنديدار
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يـان شـوَينى كـار و ماَلةكـةى بثشـكندرَى لةبـةر ئـةو        , َل رؤذنامةطـةردا بكرَيـت  نابَى لَيكؤَلينةوة لةطـة : دووةم
نـــةقيب يـــان ئـــةوةى , بـــةبِريارَيكى دادوةرى نـــةبَيت, هؤيـــةى لةبِرطـــةى يةكـــةمى ئـــةم مادةيـــةدا هـــاتووة

 .بؤى هةية لةكاتى لَيكؤَلينةوةدا ئامادة بَيت, بةشَيوةيةكى ياسايى جَيى دةطرَيتةوة
ــَييةم ــةر لَيك: س ــةكانى      لةه ــة و ثةراوط ــارى و بةياننام ــك و زاني ــت دؤكيؤمَينتَي ــزاييدا نابَي ــةكى س ؤَلينةوةي

تـةنيا مةطـةر ثةيوةنـديان بـة بابـةتى سـكااَلى       , رؤذنامةطةر بة بةَلطةى تؤمةتباركردن لـة دذى بـذمَيردرَيت  
 .تؤماركراو لةدذى رؤذنامةطةرةوة هةبَيت

يــان , يــان يــةكَيكى راســثَيردارو بةخزمــةتطوزارى طشــتى ,ئةطــةر لــةبارةى كارةكــانى فةرمانبــةرَيك: ضــوارةم
ئةطـةر  , بـةتاوان دانانرَيـت  , يان نووسـرا , كةسَيكى سيفةتى نوَينةرايةتى طشتى هةبَيت بابةتَيك باَلوكرايةوة

ئـــةوةي خزمـــةتي طشـــيت يـــان نوَينةرايـــةتي تَينةثـــةِرييَب ئـــةو باَلوكردنةوةيـــة لـــةكارى فةرمانبةرةكـــةي 
 .سةملاندني ئةو كارانةي كة دراونةتة ثاَلي هةبَيتبةمةرجَيك بةَلطةي 

نةوةد رؤذ لة مَيذووي بآلوكردنةوةي هيض جؤرة رَيكارَيكي ياسايي لة ( 90)نابَي دواي تَيثةِربووني: ثَينجةم
 .دذي رؤذنامةطةر وةربطريَيت

 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 :ى بةم جؤرةى خوارةوة دابرَيذرَيـتةوة(يةكةم)نة ثَيشنيازدةكات بِرطةى ليذ/ سةبارةت بة ماددةى نؤيةم
لةكاتى تؤمةتباركردن و ئةجنامـدانى رَيكـارة ياسـاييةكان دذى رؤذنامـةنووس لةسةرضـاالكيةك كـة       / يةكةم)

 ((.ثةيوةندى بة ثيشةكةيةوة هةبَيت، دةبَى سةنديكاى ثَى ئاطادار بكرَيتةوة
 :اننيسبةِرَيز رؤميؤ حزيران 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ئةوة ِراي ليذنةكةمانة. وةكو ثِرؤذة ياساكة مبَينَيتةوة: ماددةي نؤيةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةرقَيكي بضووكي هةية، لةطةَل ئةوةي ليذنةي ياسايي، لَيرة دةَلـَي، دةبـَي ثـاش ئاطاداركردنـةوة  بَيـت، ئـةم       

 .تَيكي طرنط نية، سارا خان نوقتةي نيزاميت هةية، فةرمووئةَلَيت دةبَي ئاطاداربكرَيتةوة، ش
 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي حةوتةم بِرطةي سَييةمي خاَلي سَييةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي حةوتةم موناقةشة ناكرَيت
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 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دابي طشيت و نيزامي طشتيمان البرد، لَيرة تَييدا دووبارة بووةتةوة ئةَلَيت، ئةطةر ناوةِرؤكي وةآلمدانةوةكة ئا
 .يان ِراستكردنةوةكة ثَيضةوانةي ياسا يان داب و دةستووري طشيت و ئاداب بوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي سـارا خـان وايـة، لـة خـاَلي سـَييةم لـة        باشة، ِراستة ثَيش ئـةوةي بضـينة مـاددةي هةشـتةم ئـةو موالحـةزة      
ماددةي حةوتةم كة دةَلَيت، ئةطةر ناوةِرؤكي وةآلمدانةوةكة يان ِراستكردنةوةكة ثَيضةوانةي ياسا يان داب و 

إما كان مضمون الرد او التصح ح خمالفوًا للقوانون او   بة عةرةبيةكةش ئةَلَيت، . دةستووري طشيت و ئاداب بوو
شــةتب ئــةبَيت، كــَي لةطــةَل ئــةو  .الناووام العووام واآلدابئةمَينَيتــةوة، للقووانون  بةتــةنها. الناووام العووام واآلداب

طؤِرانكارييةداية  با دةسيت بَلند بكات، تكاية فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا، مـاددةي      
َيي لةطةَلدا نية  بـةكؤي  حةوت هةمووي دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية  بادةسيت بَلند بكات، فةرموون ك

 .دةنط ماددةي حةوتيش بةو طؤِرانكارييةوة وةرطريا، كاك كةريم فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي نؤيةم مـن ثَيشـنيار ئةكـةم بِرطةيـةك زيـاد بكرَيـت، بـةم شـَيوةي خـوارةوة خبوَيندرَيتـةوة، هـةر            

ــةكي رؤذنا ــات       دةزطاي ــؤليس بك ــاي ث ــة دةزط ــةبَيت داوا ل ــؤي ه ــةوة، ب ــة بووي ــةِرووي هةِرةش ــي رووب مةنووس
 .ثارَيزطاري لة بارةطاكةي بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة خارجي مةوزوعة، ضونكة ئَيمة ئيقرارمان كرد تةنها ئةوانة موناقةشـة ئةكـةين، دةبوايـة ثَيشـرت ئـةو      
تا مةجال نية، ضونكة دةنطمان بـؤ داوة تـةنها ئـةو بوارانـة موناقةشـة      موقتةرةحةت بداية بة ليذنةكة، ئَيس

 .ئةكةين كة هةردوو ليذنةكة دةنطمان بؤ داوة، كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةكةين، ئَيسـتا  موناقةشـةي  لةسـةر  ( 10، 5، 4، 3،8) ئَيمة لة سةرةتاوة دةنطمان دا ومتـان تـةنها مـاددةي    

ئَيمة باسي ماددةي نؤ ئةكةين، بـةآلم لةطـةَل ئةوةشـدا  بةنيسـبةت ئـةوةي كـة ئيجرائـات وةر ئـةطريَيت بـة          
حةقي صةحةيف ئيعالمي نةقابة بكرَيت، حيكمةتي ضـية ، ئةطـةر دوايـي ئيجرائـاتي قـانوني لةطةَلـدا كـراو        

نية صةحةيف ئةندام بَيت لة نةقابةي صةحافةدا،  كراية ذوورةوة، لةكاتَيكدا ئَيمة دةنطمان بؤداوة، كة مةرج
بؤ ضيةتي، يةعين ئةو فةقةرةية هةر زيادة، ئةندام نةبَيت لة نةقابةو ئيجرائاتةكةشـي بةرامبـةر وةرطـريا،    

 .نةقابة بيزانَيت يان نةيزانَيت، ض حيكمةتَيكي تَيداية، لةبةر ئةوة هةر زيادة لَيرةدا، زؤر سوثاس
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 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

وا بزامن لة نيزامي داخلي نةقابةدا ناَلَيت، تةنها ثشتطريي ئةوانة ئةكات كة لة نةقابة ئةندامن، ئـةو ديفـاع   
لة رؤذنامة نووس ئةكات، ئةوةي ئةندامةو ئةوةشي كـة ئةنـدام نيـة، لةبـةر ئـةوة مولزةمـة لـةوةي، ئةطـةر         

وة يان بة غةيرة قانوني، كـاك حممـد فـةرةج    ئةنداميش نةبَيت بؤي ضارةسةر بكات، بزانَيت بة قانوني طريا
 .فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآلمن ثَيم واية ئةم ئاطاداركردنةوةية ئةبَيتة ثؤليسي تةبليغ، يةعين ئيشي ئةو ئةطرَيتة دةسـت، يـةعين   
لة سةنديكا ئـةَلَيت فآلنـة رؤذنامـةنووس    ئَيستا وا بووة، يةعين ئةم ئاطاداريية هةية، مةحكةمة داوا ئةكات 

تةبليغي بكات، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةمة بطؤِردرَيـت بـةثَيي موافةقـةي سـةنديكا، يـةعين جؤرَيـك لـة        
حةسانة دروست بكةين بؤ رؤذنامة نووس، وةكو نةقابةي ثارَيزةران ئةوانيش هةيانة، هةر ثارَيزةرَيك هةر 

كاكةي موافةقة بكات ئينجا ئةطريَيت، ضونكة ئةمة جؤرَيكة لـة ِرَيـز بـؤ ئـةو     طرفتَيكي هةبَيت، ئةبَي سةندي
كةسة، جؤرَيك لة ِرَيزدانانة بؤ ئةو كةسة، نةك ئةوةي لـة تاوانةكـة ئـةيبوورَينيت، بـةآلم ئةمـة زؤر الوازة،      

تَيكي يةعين ئاطاداركردنةوة ضية ، سةنديكايةكي طـةورةو طـران تـؤ ئـةَلَييت فـآلن كـةس ئـةطرم، يـةعين شـ         
باشة، ئةمة ِرَيز لَينانَيكة مادام تؤ كؤمةَلَيك قةيد و مةرجت داناوة بؤ ئةو رؤذنامةنووسة، ئةطةر شتَيكي وا 
بوو خَيرا لةسةر ثيشةكةي نةطريَيت، ِرَيز وتةقديرَيكي بؤ دابندرَيت لـةِرَيطاي سـةنديكاكةوة، ئَيمـة شـتَيكي     

 .وامان هةية، ئَيوة ئةلَََين ضي ، سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

بةهةرحاَل ئَيستا موناقةشة بةسة، ئةمة ثَيشرتيش هـةبوو لـة ئةصـَلي قانونةكـةدا، ئـةوةي ليذنـةي قـانوني        
ئةو طؤِرانكاريية زمانةوانيةو تؤزَيكيش فةرقي هةيـة لـة شـةرحدا، كـَي لةطـةَل ئـةو طؤِرانكارييـةي ليذنـةي         

 .قانونيداية، بةَلَي كاك خةليل فةرموو
 :يل ابراهيم حممدبةِرَيز خل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اك لةطةَل داواي لَيبوردن نوقتةي نيزام مادام تةصويتمان كرد، مةحةلي نيقاشيشمان تةحديد كرد، بةِرَيز ك

مةعناي واية ئةواني تر هةمووي دةنطي لةسةر دراوة، ( 10، 9، 5، 4، 3، 8)عومةر عبدالرمحن باسي كرد، 
وةكـو ئـاداب   : سةر ئةو ماددانة، لةسةر ئةو بِرطانـة ناقانونيـة ئـةوة يـةك، دووةم    خالصة تةصوييت دووةم لة

ونيزام عام ئةوانةمان البرد، ماناي وانية بـؤ صـةحةيف هةيـة، موخالةفـةي ئـةوة بَلَيـت، مـةعناي ئـةوة نيـة          
يـة دذي  موخالفي نيزامي عامة، ئَيستا تؤ ئةو بِرطةية البدةيت واية كة نيـةتي موشـةرع ئةوةيـة، بؤيـان هة    

ئاداب و دذي نيزامي طشيت بنووسن، شت نةشر بكةن ئةوة بةو مانايـة نيـة، ئةطـةر بـةو مانايـة بَيـت ئةمـة        
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إما كوان مضومون الورد    ): موخالفي سةرحية بؤ ماددةيةكي دةستووري، تةعين قانوني لَي ئةدرَيت، تؤ ئةَلَييت
 .َلةتة ئةو دةنطدانةئةوة غة (او التصح ح خمالفًا للقانون او الناام العام واآلداب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي يةكةم شت كاك خةليل، ئةطةر ئيعتريازةكةت قانوني بَيـت، نوقتـةي نيزاميةكـةت ناقانونيـة، ضـونكة      
ئَيمة خستمانة دةنطةوة ومتان ئةو مادانـة  : دووةم: دةبواية ئةو وةختة ئةو خاَلةت بوتاية، ئةمة يةكةم شت

كـة موناقةشـةت كـرد وهـةموارت كـردةوة، ئةطـةر مـاددةي تـر         (10، 9، 5، 4، 3، 8، 1)موناقةشة ئةكةين، 
لةبةر رؤشنايي ئةو هةمواركردنةوة بَيتة ثَيشةوةو ثَيويست بكات دةبَي لَيرة قةراري لَي بدةين، ئَيمة ومتان 

ــري لةســ      ــة تةئس ــوو ك ــت ب ــؤِران دروس ــراو ط ــةريان ك ــةر موناقةشــة لةس ــةن، ئةط ــة ئؤتؤماتيكي ــةو ماددان ةر ئ
 .ماددةكاني تر هةبَيت، دةبَي هةمواري بكةين، بةَلَي كاك كةريم فةرموو

 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
حةتا، ئةطةر موناقةشةش نةكرايـة ئـةو دةسـتةواذانةي لـة مـاددةي حةوتـدا ئـةهاتن حوكمـةن ال ئةضـوون،          

د الماندان، ئةوةي لة هةر شوَينَيكدا هاتبَيت حوكمـةن ال  ضونكة ئَيمة لة ماددةكاني تر كة موناقةشةمان كر
 .دةضَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآلهي خؤي مةنتقةن واية، بةآلم قانونيةن ئةبَي وا بكةين، مةنتقةن وايـة بـةآلم بـة قـانوني دةبـَي لَيـرة       
 .جارَيكي تر بيخوَينةرةوة بيطؤِرين بؤ ئةوةي تووشي ئةشكالي قانوني نةبني، ئَيستا كاك كةريم 

 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 :ى بةم جؤرةى خوارةوة دابرَيذرَيـتةوة(يةكةم)ليذنة ثَيشنيازدةكات بِرطةى / سةبارةت بةماددةى نؤيةم 

رضـاالكيةك كـة   لةكاتى تؤمةتباركردن و ئةجنامدانى رَيكارة ياساييةكان دذى رؤذنامـةنووس لةسة / يةكةم)) 
 ((.ثةيوةندى بة ثيشةكةيةوة هةبَيت، دةبَى سةنديكاى ثَى ئاطادار بكرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سةردار
 :هةركيزؤ ؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .ئةجنومةنبةرَيز سةرؤكي 
، ئةوةي يةكةم كـة ئةصـَلي   مةوةزؤر سوثاس كة كاتت دام قسة بكةم، سَي بِرطة هةية لَيرة حةزةكةم بيخوَين

ال جيوز اختام االجراءات القانون ة حبوق الصوحفي عنود اتهاموه بنشواط      ثرؤذةية كة بؤ ثةرلةمان هاتبوو، ئةو 
يتصل مبمارسة مهنته إال بعد إعالم النقابة وال جيوز القاء القبض عل ه او توق فه اال يف حالة ارتكواب جنايوة   

ال جيوووز اختووام االجووراءات القانون ووة حبووق و بــؤ ســةرؤكي هــةرَيم ئــةوةمان وةرنــةطرت، ئــةوةش ضــومشووهودة 
ئـةوةش زةجةيـةكي زؤري   . الصحفي عند اتهامه بنشاط يتصول مبمارسوة مهنتوه إال بعود إعوالم  مون النقابوة       
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نايةوةو جةنابي سةرؤكي هةرَيميش لةسةري ِرازي نةبوو، ئَيستا هاتووةتةوة ثَيشنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي   
عند اختام االجراءات القانون ة حبق : ة لةوةي، بزانن ئةوةي ئَيستا ضييان لَي كردووة، دةَلَيتتوندتري كردوو

 .زؤر سوثاسالصحفي يف حالة اتهامه بنشاط يتصل مبمارسة مهنته يتج إعالم النقابة بذل ، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديقةت طؤِرانكارييـةكاني ثَيشـووت ئةطـةر لـة     جارَي كاك سةردار نامةوَيت ِرةخنة بطرم يان بَلَيم واية، تؤ بة
بري بواية ئةو موالحةزةيةت نةئةدا، بؤ  ئةطةر طؤِرانكارميان نةكرداية ئةو قسةيةت ِراست بوو، ئَيمة سـجن  
كردمنان البرد، ِراطرتين جةريـدةمان البـرد، داب ونـةرَيتمان البـرد، ئةوانـة ئةطـةر مبانايةتـةوة ئـةو قسـةي          

ست ئةبوو، ئَيستا سزاكان زؤر تةخفيزي تَيداية، سجين تَيدا نية، زؤر مةسائيلي تري جةنابت ئةو وةختة ِرا
تَيداية، لةبةر ئةوة ئاطاداركردني نةقابة تةبيعية لةو كاتةدا بَيت، لة دواييدا بَيت موهيم نية، خؤ نةطرياني 

مة دةعواي لةسـةر تؤمـاركرد   تَيداية، نةحةبسي تَيداية بؤ ئةوةي بَلَييت بؤ طرياوة، تول ئةكَيشَي كة مةحكة
دوو مانط، سَي مانطي بةسةر دةضَيت، ئةو وةختةش ئاطاداري نةقابـة كراوةتـةوة، ئةطـةر عقوبـاتي بـةدةني      
تَيدابواية ئةو قسةي جةنابت ِراست ئةبوو، ئةطةر طرتين تَيدا بوواية ِراست ئةبوو، بةهةرحاَل ئةطةر سةري 

اسايي دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية  با دةسيت بَلند بكات نةطرت موقتةرةحةكةيان ثَيشنياري ليذنةي ي
تكاية، كَيي لةطةَلدا نية  بة زؤرينة ِرازين، ماددةكة هةمووي، ماددةي نؤيةم، بـةو طؤِرانكارييـةي كـة تَييـدا     

 .كرا دةخيةمة دةنطةوة، فةرموو كاك ئارَيز
 :امحدبةِرَيز ئارَيز عبداهلل 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
روونكردنةوةكة باش نةبوو، كة فةرقةكة ضـي بـوو لةبـةيين ليذنـةي رؤشـنبريي و ليذنـةي ياسـايي،        : ةكةمي

جؤري دةنطدانةكة من دَلنيـام كـة زؤربـةي تَينةطةشـت مـن خـؤم هـيض تَينةطةشـتم كـة ضـيت دايـة            : دووةم
 .دةنطدان، جا بؤية حةز ئةكةين ئةو مةوزوعة ِروون بكةيتةوة، سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

: ئةطةر تَينةطةشتووي ئةوة مةئساتَيكة، تازة دةنطمانداوة، بةآلم فةرقةكة لةوةداية لة بيدايةتةكـةي ئـةَلَيت  
نابَي بطريَيت تاوةكو ثَيشرت ئاطاداري نةقابة بكرَيتةوة، نابَي ئيجرائـاتي هـيض وةربطريَيـت، ئـةو وةختـة بـاش       

 .ئَيستا بةقوةتة، فةرموو كاك كةريم بوو كة طريان هةبوو، كة طريان نةما ئةو مةنتقة
 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

بةِراسيت لة ئةصَلدا ئةو بِرطةية هةر ثَيويست ناكـات، ضـونكة مةسـةلةكة تـةنها هـةر مةسـةلةي غةرامةكـة        
طريَيت، يةعين حـةبس  ئةمَينَيتةوة، خؤ مةسةلةن هيض ئيجرائاتي تووند بةرامبةر بة رؤذنامةنووسان وةرنا

و سجن زيندان و ئةو شتانة نةماوة، خؤي ئةو مةسةلةية زياتر بؤ حةسانةية كة سـةنديكا ديفـاع بكـات بـؤ     



 166 

ئةوةي رؤذنامةنووس كاتَي لة ِرووبةِروو بوونةوةي دادطـا حـةبس نـةكرَيت، بـؤ غةرامـةش سـةنديكا ئامـادة        
 .دةبَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكة تةواو موناقةشةش تةواو بوو دةنطي بؤ درا، فةرموو كاك ئارَيزئَيستا مادد
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ئَيمة تةنها ئةوةية كة لةسةر طرتن نية، ئَيمة وةكـو ليذنـةي رؤشـنبريي هـةر لةسةرةتاشـةوة، لةطـةَل طـرتن        

وين، ئَيمة لةسةر ئةوةين كة ئايـا زووتـر ئاطاداربكرَيتـةوة،    نةبووين، لةطةَل ئةو ئيجرائاتة تووندانةش نةبو
ثَيش ئةوةي ئيجرائات بكرَيت يان دواتر، خيالفةكةي ئَيمة ئةوة بووة، كة دةنطيش درا لةسةر ئةوة بوو، كة 

 .ئاطاداركردنةوةكة ثَيشرت بَيت يان دواتر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اتوونةتة ئَيرة نـةك هـةموويان ئةوانـةي كـة ئيعرتازيـان طرتـووة،       ئَيستا زؤربةي زؤري رؤذنامةنووسان كة ه
ئيعرتازةكةيان لةسةر ئةوة بوو كة نايانةوَيت بنب بـة ئةنـدام لـة سـةنديكا، كـة يـةكَيك نةيـةوَيت ببَيـت بـة          
ئةندام بؤ ئةوةندة موهتةم بَيت ئاطاداري سةنديكا بكرَيتـةوة رةنطـة ئةوةشـيان ثـَي زيـاد بَيـت، هةنـدَيكيان        

َين ئَيمة ديفاعي سةنديكامان ناوَيت، ئةوة شتَيكي طةورة نية، يان خيالفَيكي طةورة نيـة، ئةطـةر طـرتين    ئةَل
 .تَيدا بواية من لةطةَلي بووم سةد دةر سةد، بؤ ماددةي دةيةم تكاية

 :شريف حممدبةِرَيز دلَير 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 :ماددةي دةيةم
هةر سزايةكي توندتر كةلـة هـةر ياسـايةكي ديكـةي بـةركار لـة هةرَيمـدا         لةطةَل زيان نةطةياندن بة: يةكةم

، رؤذنامةطةر بة غةرامةيةك سزا دةدرَيت، لةسَي مليؤن دينار كةمرت (ب)و(أ)هاتووة، سةبارةت بة بِرطةكاني 
نةبَي و لة دة مليؤن ديناريش زياتر نةبَيت، لةطـةَل ِراطـرتين رؤذنامةكـة بـؤ ماوةيـةك كـة لـة شـةش مـانط          

- :زياتر نةبَي، ئةطةر لة هؤيةكاني ِراطةياندن يةكَيك لةمانةي خوارةوةي بآلوكردةوة
هةر بابةتَيك ببَيتة هؤي شَيواندني باري ئاسـايش و بـةرثاكردني تـرس لـة نَيـو كؤمـةَلطا يـان هانـدان بـؤ           -أ

 .ئةجنامداني تاوان يان جَيبةجَي نةكردني ياساكان
اني تريؤر وضـاندني رق و كينـة و دووبـةرةكي و لَيـك دوور كةوتنـةوةي      هةر بابةتَيك ببَيتة مايةي هاند -ب

 .نَيوان ثَيكهاتةكاني كؤمةَلطا

رؤذنامةطةر بةغةرامةيةك سزا دةدرَيت، لة سَي مليؤن دينار كةمرت نـةبَي و لـة دة مليـؤن دينـاريش     : دووةم
- :ِراطةياندندا زياتر نةبَي، لة كاتي بآلوكردنةوةي يةكَيك لةمانةي خوارةوة لة هؤيةكاني
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ســـووكايةتي كـــردن بـــة بـــاوةِري ئـــاييين يـــةكَيك لـــة ئاينزاكـــان يـــان بةضـــاوَيكي ســـووك تةماشـــاكردني   -أ
درومشةكانيان يان سووكايةتي كردن بـة سـيمبولَيكي كـة بووةتـة جَيطـة ومايـةي ثةرسـنت وبةطـةورة زانـني          

 .اندنيلةالي ئاينزايةكي ئاييين كة ياسا داني ثَيداناوة يان زيان ثَيطةي
هةر بابةتَيك ثةيوةنديي بة نهَينيةكاني ذياني تايبةتي تاكةوة هةبَي، هةر ضةندة ِراسـتيش بـَي، ئةطـةر     -ب

 .بآلوكردنةوةكةي بووة هؤي سووكايةتي ثَي كردني

 .هةربابةتَيك دابوونةرَييت طشيت لةكةدار بكات -ج
 .جنَيودان وقسةي ناشريين ثَيطوتن وناو زِراندن -د

 .ةتَيكي زيان بةرَيكارةكاني دادطاو دادوةريي بطةيةنَي، مةطةر دادطا ِرَيطةي بآلوكردنةوةي بداتهةر باب -هـ
ئةو رؤذنامةيةي بآلوي دةكاتةوة سـزا دةدرَي بةغةرامةيـةك لـة دة مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَي ولـة         : سَييةم

 .بيست مليؤن ديناريش زياتر نةبَي
ي هةية، غةرامةكةي زياد بكات، بةمةرجَيك لةدوو هةندةي ثارةي لةكاتي دووبارةكردنةوة دادطا بؤ: ضوارةم

 .ي سةرةوةدا هاتوون تَيثةِر نةكات(دووةم)و ( يةكةم) ئةو غةرامةية زياتر نةبَي كة لة بِرطةكاني
 .داواكاري طشيت و زيان ثَي كةوتوو بؤيان هةية داواكاريي بة ثَيي ياسا ثَيكةش بكةن: ثَينجةم

 :بداهللعبةِرَيز كريم حبري 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 :ليذنة ثَيشنيازدةكات بةم جؤرة دابِرَيذرَيـتةوة/ سةبارةت بةماددةى دةيةم
مليؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت و    ( 1)رؤذنامةنووس و سةرنووسةر بةغةرامةيةك سزادةدرَيت كة لة/ يةكةم)) 

 :لةمانةى خوارةوة لةميدياكاندا لةثَينج مليؤن دينار تَيثةِرنةكات لةكاتى بآلوكردنةوةى يةكَيك
 .ضاندنى كينةو رق ودووبةرةكى ولَيك دوور خستنةوة لةنَيوان ثَيكهاتةكانى كؤمةَلطة: أ

 .سووكايةتى كردن بةبريوباوةِرى ئايينى وشةعائرية ئايينيةكان: ب
 .سووكايةتى كردن بةهَيماو ثريؤزيةكانى ئايينى  هةر ئايني و ئايينزايةك: ج
ثةيوةندى هةبَيت بة نهَينيةكانى ذيانى تايبةتى تاكة كةسان، تةنانةت ئةطـةر راسـتيش بَيـت،    هةرشتَيك : د

 .ئةطةر بآلوكردنةوةى ببَيتة مايةى سووكايةتى ثَيكردنيان
 .جوَين و شت هةَلبةسنت و ناو زِراندن و دةرضوون لةداب و نةريتى طشتى: هـ
دطايى كردن بطةيةنَيت ، مةطةر دادطا ماوةى بآلوكردنـةوى  هةر شتَيك زيان بةرَيكارةكانى لَيكؤَلينةوةو دا: و

 .بدات
مليـؤن دينـار كـةمرت نـةبَيت     ( 10)ئةو رؤذنامةى بآلويان دةكاتةوة سزادةدرَيـت بة غةرامةيةك لـة  / دووةم

 .مليؤن دينار زياتر نةبَيت( 80)ولة 
اد بكـات، بةمـةرجَيك لـة دوو    لةكاتى دووبارةكردنةوةى سةرثَيضى، دادطـا بـؤى هةيـة غةرامةكـة زيـ     / سَييةم

 .هةندى ئةو غةرامةيةى لةبِرطةكانى يةكةم و دووةم داهاتوون ثرت نةبَيت
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 .((داواكارى طشتى و زيان لَيكةوتوو بؤيان هةية داوا تؤماربكةن بةثَيى ياسا/ ضوارةم

ثَيشـنياز  سةبارةت بـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي ياسـايي بـة ِراطـرتين رؤذنامـةنووس بـؤ مـاوةي سـَي مـانط، كـة             
كرابوو بطوازرَيتةوة بؤ ذَير خانةي سزاكان، لَيرةدا دةمانةوَيت لة بِرطةيةك لـةو بِرطانـة جَيطـاي بكرَيتـةوة،     

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي رؤشنبريي فةرموون
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
  :ماددةي دةيةم

 : يار ئةكةين، بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةئَيمة ثَيشن:  يةكةم
 : لة كاتى بالوكردنةوةى بابةتَيك كة ببَيتة هؤى ئةم حالةتانةى خوارةوة

 .ـ ضاندني تؤي دوو بةرةكيء رقء كينة لة ناو ثَيكهاتةكاني كؤمةَل 1
 .ـ سووكايةتي كردن بة باوةِرداريء سيمبولء ثريؤزيةكاني ئايين8
 .دي بة نهَينية تايبةتيةكاني تاكةوة هةبَيء ببَيتة مايةي ريسوابوونـ هةر بابةتَيك ثةيوةن3
 .ـ هةر بابةتَيك كار بكاتة سةر رةوتي لَيكؤَلينةوةو دادطايي كردن، تةنيا مةطةر دادطا رَيطاي ثَي دابَي4
 .ـ ناو زِراندنء تؤمةت دروست كردنء جنَيو دان5

ــَيك كــة بــةو كا   ــنيار ئةكــةين رؤذنامةنووس ــة    ئَيمــة ثَيش ــزا بــدرَي كــة ل ــك ثــارة س ــة بِرَي ــة هةســتابَيت ب ران
 .ثَينج مليؤن ثرت نةبَي(  5.000.000)يةك مليؤن دينار كةمرتء لة ( 1.000.000)

 .بيست مليؤن ثرت نةبَي( 80)ثَينج مليؤن كةمرتء لة ( 5)بةنيسبةت رؤذنامةوة، غةرامةكة لة :  دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مع عـدم  )بوو كة ئةَلَيت ( اواًل)بردني ددةيةدا كة هةردوو ليذنة ثَيشنياري تازةياندا، الطرنطرتين شت لةو ما
ــد   ــة أش ــأي عقوب ــالل ب ــان و     (االخ ــةي رؤذنامةنووس ــةر داواي زؤرين ــوو لةس ــوهيم ب ــةوة م ــة ئ ــةنديكاي  ك س

ةوة رؤذنامةنووســان البــراوة، بةمــةش كــارَيكي باشــيان كــردووة، هــةردوو ليذنةكــة دةســتيان خــؤش بَيــت، ئــ 
كــارَيكي قــورس بــوو بةِراســيت، غةرامــة كةلةســةر ســةحافة هةيــة، ســَي مليــؤن بــوو، داوا كــراوة بكرَيــت بــة  
مليؤنَيك بؤ حةدي كةمرت و ثَيـنج مليـؤنيش بـؤ حـةدي زيـاتر، كـة ئةمـةش هـةردوو ليذنـة لةسـةري رَيـك            

َيي ئةوةي كـة ثةسـةندمان كـرد    كةوتوون، ئةوة ئيشكالَيكي تَيدا نية، لَيرةدا ئةوةي ئادابي عامة هاتووة، بةث
كةالبضَيت، لَيرةش الدةضَيت، اخالل باداب العامة لة ثَينجةم، لةو شةش خاَلةي كة هةية، ئينتيباهم كرد كة 
خاَلَيكيان لةوةي رؤشنبريي ئاماذةي ثَينةكرد ديارة اليـان بـردووة، ئةطـةر ثـَيم بَلـَين بـة ديقـةترت، وا بـزامن         

ةكة البــردووة، ئَيســتا فةقــةرة فةقــةرة ئةوانــة ئةخوَينمــةوة كــة موتــةفقن  خاَلَيكتــان لــة ئةصــَلي مةشــروع
غةرامةكة هةردووال موتةفقن كة رؤذنامـةو سةرنووسـةر غةرامـة ئـةكرَين لةيـةك مليـؤن       : لةسةري، يةكةم
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دينار كةمرت نةبَيت و لة ثَينج مليؤن ديناريش زياتر نةبَيت، ئةطةر ئةم شتانة لة ئيعالمـدا بآلوبكرَيتـةوة،   
. زرع االحقاد وبذر الكراه ة والشقاق والتنافر بني مكونوات اعتموم   -1يةكةم بةعةرةبيةكةي ئةخيوَينمةوة، 

ئـةوة كـةس خـياليف لةسـةر      .اهانة املعتقدات الدين ة أو حتقري شعائرها -8ئةوة كةس خياليف لةسةر هةية ، 
ئـةوةش كـةس خـياليف لةسـةر     . السواءة إل هوا  اهانة الرموز واملقدسات الدين ة الى دين او طائفة او ا-3؟، هةية

 . هةية، كاك دلَير فةموو
 :شريفبةِرَيز دلَير حممد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
بةس لـةناو ئةمـةدا عقوبةيـةك يـان هـيض حاَلـةتَيك ديـاري نـةكراوة بـؤ بـريو            ،من موتةفقم لةسةر خاَلةكة

 .بِرواي فكري جياواز و بؤ تةكفري كردن
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

اهانة الرموز واملقدسات الدين ة الي ديون  -3خاَلي سَييةم موقتةرةحة تؤ داواي موقتةرةحَيكي تر بكة باشة، 
كل مايتصل باسرار اة اة اخلاصة لالفراد ولو  -4ئةوة كةس خياليف لةسةر هةية ،  .او طائفة او االساءة إل ها

 .كان  صح حة اما كان من شأن نشرها االساءة ال هج
رؤشـنبريي خبوَيننـةوة بـزامن     ئةوة كةس خياليف لةسةر هةيـة ، هـةردوو ليذنةكـة موتـةفقن لةسـةري  هـي      

 ضية 
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةر بابةتَيك ثةيوةندي بة نهَينية تايبةتيةكاني تاكةوة هةبَيء ببَيتة مايةي ريسوابوون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئيسائةكة فـراوانرت  االساءة إل ها: قةكة ئةوةية لة كورديةكةدا ئةَلَيت ريسوابوون، لة عةرةبيةكةدا ئةَلَيتفةر
كـاك  االسواءة،  وباشرتة، ئةطةر ئيتيفاق ناكـةن هـةردووكي ئةخةمـة دةنطـةوة، لةكـةداركردن بةعةرةبيةكـةي       

 .عزةدين موخالفي فةرموو
 :خديدابةِرَيز عزالدين سليم 

 .ةنمؤكي ئةجنوبةِرَيز سةر
موم عودم االخوالل بوأي     وابزامن ئـةم ماددةيـة مـاددةي دة، ثَيضـةوانةي قـانوني ئريهابـة، ضـونكة لـة ثَيشـةوة          

لةبـةر ئةوةيـة كـة قـانوني ئريهـاب هـةبوو، ئَيسـتا         .عقوبة أشد ينص عل ها يف اي قانون اخر نافذ يف االقلو ج 
َيـك دينـار ئـةدات و تـةحريز ئـةكات، وةكـو       تةحريزي ديين، تةحريزي مةزهةبي، تـةحريزي طشـتيان مليؤن  

مةال فةرزةندة نةدوةيةكي كردووة لةدذي ئَيمة ئةَلَيت كوشتين ئَيزيدييةكان حةآلَلة، ذنيـان ببـةن حةآلَلـة،    
 .ماَليان ببةن حةآلَلة، ئةمة تةنها مليؤنَيك دينار ئةدات و تةواو، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة سةوابة وقابيلي خةتاية، ئَيمة ناتوانني لةسةر ئةوة قسة بكةين، مةحكةمة لةسـةر  ئةو مةالية ِرةئَيكي داو
ئةوة قةرار ئةدات، ئةطةر شيت وا بآلو بَيتةوةو ببَيتة هؤيـةكي موباشـر بـؤ كـارَيكي تريؤرسـيت ئـةم قانونـة        

واكـاري طشـيت   نايطرَيتةوة، ئةوة مةحكةمة خؤي قةرار ئةدات، ئةزاني ضؤنة ئةطةر ئةو شتانة سابت بوو، دا
ئةبَي دةعواي لةسةر تؤمار بكات، ئةو كةسةي كةواي وتووة نـة رؤذنامةنووسـة، نـة سةرنووسـةرة، كةسـَيكي      
عادييــة ئــةتواني شــكايةتي لــَي بكــةيت،  ئَيمــة هــةموو مةســةلةكامنان كــةبامسان كــرد، بريتييــة لــةوةي كــة  

ام ثةرلةمان، بؤ هةموو شتَيك ناشـكرَيت  تَيطةيشتين تةواومان نية، هةموومان رؤذنامةنووس، هاوآلتي، ئةند
بؤ هةموو شتَيك رؤشنبريميان هةبَيت، بؤ هةموو شتَيك تَيطةيشتنمان هةبَيت، بـؤ هـةموو شـتَيكيش ثَيمـان     
وابَي، ئَيمة رةئيةكامنان ِراستة، بةآلم ئةوةي دةيكةين موقتـةنعني ثَيـي دوايـش مومكينـة شـةش مـانطي تـر        

هـةمواري ئةكةينـةوة، بـةآلم ناكرَيـت تـؤ مـةنتقَيك بَينيـت و مةنتقةكـةش          بزانني كة غةَلةتَيكمان كردووة
سةليم بَيت مبان طةِرَينَيتةوة بؤ سفر ئةوة ناكرَيت، ئَيمة داواكـاري طشـتيمان هةيـة، مةسـئولياتي هةيـة لـة       
هــةمووش طــةورةتر مةســئوليةتي ئينســان خؤيــةتي، مةســئوليةتي رؤذنامــةنووس خؤيــةتي، مةســئوليةتي    

ؤيةتي، ئَيمـة ئـادابي عامـةمان البـرد، بـةس مـن دَلنيـام لـةوةي كـة رؤذنامةنووسـان ثابةنـدن بـة             هاوآلتي خ
ئادابي عامةوة لة ديدي خؤيانةوة، لةبةر ئةوة داوايانكردووة البضَيت ضونكة مةترسييان هةية ئةو ووشةية 

دذي ئـادابي عامـةم ئـةوة    بةخراثي بةكار دبَيت دذييان، من باوةِرناكةم رؤذنامةنووسَيك هـةبَيت بَلَيـت مـن    
موستةحيلة، بةآلم ئةترسَيت ئةم ووشةية بضَيتة قانون سبةييَن دذي بةكار بَيت، لـةم مةرحةلةيـةدا ِرةنطـة    
ِراست بَيت، ساَلَيكي تر تةماشا بكةين بزانني ئةو ياسايةي كةدةرمانكردووة ِرةفتاركردني لةطةَليـدا لةاليـةن   

لةاليةن خةَلكةوة ضؤن بووة ، ئةطـةر بـزانني غةَلـةتَيكمان كـردووة     رؤذنامةنووسانةوة لةاليةن مةحاكمةوة 
لَيرةدا كؤدةبينةوةو ضاكي ئةكةينةوة، زؤر ثَيويست ناكات لةسةري بِرؤين، ئةو مةترسي و نيطةرانيـةي كـة   

كاك عـزةدين ئةطـةر ئـةو رسـتةية دابنـَيني ئـةوة زؤر قورسـة،        (عدم االخالل بعقوبة اشد)ؤ البردني هةية ب
ــةز ئة ــاب         ح ــةقانوني ئريه ــتةية ك ــرتين رس ــةش قورس ــة ئةم ــيَن، ك ــةوة داب ــة ئ ــزاكان البب ــةموو س ــةيت ه ك

 -5ئةيانطرَيتةوة قانوني عقوبات ئةيانطرَيتةوة، قانوني جةزائي ئةيانطرَيتةوة، بةمة ماَليان وَيران ئةبَيــت،  
كول   -6ئـةوةمان البـرد،   . العاموة او االخوالل بواآلداب    كـة . الؤب او القذف او التشهري او االخالل باآلداب العامة

ئةوة ليذنةي رؤشنبريي و ياسـايي مـوافقن   . مايضر باجراءات التحق ق واحملاكمة اال اما اجازت احملكمة نشرها
كة مبَينَيت، ئةوة شةش بِرطة تةواو بةس حةوتةم ئيختالف هةية، ئةطةر ئينتيباه بكةن، فةرموو كاك ثـري  

 .خدر
 :سليمانخضر خل ل  بةِرَيز

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ئَيمة ئَيستا موناقةشة لةسةر ياساي رؤذنامةطةري دةكةين، بؤ ئـةوةي رَيكـي خبـةين ورؤذنامةطـةر سـنووري      
خــؤي بزانَيــت وئــةركي خــؤي بزانَيــت ومــاظي خؤيشــي بزانَيــت، بــةآلم ثَيكهــاتي طــةلي كوردســتان جــةنابت   
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نم ثَيـنج مقالـةي تـةحريزي كةحـةآلَل كردنـي      دةزانَيت ضؤنة، يةعين لةيةك رؤذنامـةدا مـن بةمنونـةدةيهيَ   
: كـة دةَلَيـت  ( 13)كوشتين يةزيـديان بآلوكرايـةوة ضـَي دةبَيـت ببَيتـة رَيطـر لـةو مةترسـية، ئةطـةر مـادةي           

ــةك  اليعمووول بووواي نوووص يتعوووارض واحكوووام هوووذا القوووانون   ــةرمووي فةتوايـ ــاك عزالـــدين فـ ، يـــةعين وةك كـ
مليـؤنيش ضـارةنابَيت دةردةكـة، ئةطـةر مـادةي       10مة يان بة لةرؤذنامةيةكدا بآلو بكاتةوة بةمليؤنَيك غرا

 .يش مبَينَيتةوة ئةمة مةترسي لةسةر ئَيمة هةية، زؤر سوثاس(13)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، مةعناي وانية رؤذنامـةنووس جةرميةيـةكيش بكـات    اليعمل باي قانون خالف هذا القانون، اليعمل باي نص
ة، مــةعناي ئةوةيــة لــةبواري رؤذنامةنووســيدا ئــةو جَورةتاوانانــة ئــةو       عيقــاب نــةدرَيت، مــةعناي وانيــ   

موخالةفاتانة بةو قانونة عيالج دةكرَيت، ئةطةر شتَيكي تري كرد ئةوة فـةوقي ئةوةيـة مةحكةمـة قـةراري     
دةدات، ئةوة لةبابي رؤذنامة طةري دةرضووة، خةآلص تةواو دةبَيت ئةوة، بَيي دةَلَييت ئةتؤ زةرعي ئةحقاد 

ةي، ئةتؤ مـوجرميي دةتوانَيـت وابَلَيَيـت، بـةآلم ئةوقانونـة نةصـَيكي تـر كـاري ثـَي ناكرَيـت ئةطـةر لـةو             دةك
بوارةدا لةو ضوارضَيوةيةدا هاتبَيت ئـةوي ثَيـدةكرَيت، ئَيسـتا دووةم لةقانونةكـة، يةكـةم ومتـان موتـةفيقني        

 .م فةرموولةسةري خيالفتان لةسةر نية كة خوَيندمانةوة بةتةفسيَل، كاك حممد حكي
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من هةندَي قسةم هةية لةو مادةية، جةنابت هةموو مادةكان رَيطاتدا ضةندكةسَيك قسةبكةن

 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياليف لةسـةر  يةكـةم خوَيندمـةوة ومت هـةردوو ليذنةكـة موتـةفيقن، كـةس هةيـة خـ         10جارَي ماوة لةمادي 

كة وةآلمانداوة، خيالفةكة كـاك ثريخـدر بـوو شـةرمحان بـؤي كـرد، ئَيسـتا دووهـةم          بَيت، كاك عزالدين بوو
 .لةمادةي نؤ خيالفت هةية  لةسةر كام بِرطة، بِرطةكةي بَلَي

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بابكرَيتـة نيـو مليـؤن هـةتا دوو مليـؤن      ئةوة منيش ثَيشـنيارم هةيـة سـةرؤكي ثةرلـةمان ئـةو ثارةيـة زؤرة       
دينار، ئةو مةبلةغةم ثَي زؤرة كة رؤذنامةنووس تةبعةن هةموويان هةذارن، يةعين ثَيناضَيت دةوَلةمةندبن 

 .يان كؤمثانيايان هةبَيت جا بكرَيتة نيوو مليؤن تا دوو مليؤن دينار، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يذنة موتةفيقن لةسةري، سزاكاني تر هةمووي الضووة، تةنها سزاي مـادي مـاوة،   ئةوة موقتةرةحة هةردوو ل
راديعَيكة بؤ ئةوةي ئيلتيزام بةنووسني بكرَيت، ئةطةر ئـةو راديعـة مادييـةيش نـةمَينَيت، مـةعناي ئةوةيـة       

خيةينــة رَيطادةكةيتــةوة هــةموو رؤذَيــك جنَيــودان دةبَيــت، ئــةوة دةمَينَيــت بــؤ  ئَيــوة ئةطــةر ثَيتــان زؤرة دة
تغرم الصح فة الناشرة بغرامة التقل عن عشرة ماليني دينار وال تزيود عون   : دةنطةوة، موشكيلة نية، دووةم
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، دوو ئيقرتاح هاتووةتة ثَيش يةكَيكيان دةَلَيت بكرَيتة ثَينج مليؤن هةتا بيست مليـؤن،  عشرين مل ون دينار
ابَيـت ببَيـت، يـاخود تةوحيـد بكرَيـت، كـاك كـريم        يةكَيكيشيان دةَلَيت يةكَيكيان البضَيت، هـةردوو عقوبـة ن  

 .فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: ثان وا ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة راطرتين يان مـةنعي اصـداري صـحيفة بَيتـة ئـرية باشـة،       

ار وال تزيود عون عشورين مل وون دينوار، او منوم       تغرم الصح فة الناشرة بغرامة ال تقل عن عشرة ماليني دين
 .، زؤر سوثاساصدارها بقرار قضائي ملدة التتحماوز ثالثة اشهر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واهلل رةئيةك هةية بةنووسني بؤم هاتووة، دةَلَيـت راطـرتين جريـدة بـؤ ماوةيـةكي كـورت خبريتـة حاَلـةتَيك         

يف حالة العودة او يف حالة تكرار املخالفة جيووز  : ن، سَيةم دةَلَيتئةطةر تكراري موخالةفةكةي كردةوة، مسةلة
دواي ئةوة تةفسيلةكةي بنووسن، ئةوة توزَيك تةوزحيي دةكاتـةوة، هـةم ئةوانـةي كـة دذي ئـةوةن      للمحكمة، 

ت وئةيانةوَي تةعتيل بكرَيت، هةم ئةوانةي لةطةَليان وئةيانةوَي ئةم مادةية مبَينَيت، ئةمة ناوةندة، دةكريَـ 
، ئةوجا لةوَي لة صةحيفةكة، من خؤم يف حالة العودة جيوز للمحكمة تعط ل الصح فة: ببَيتة سيهةم وبَلَيني

ثَيشنيارَيكم هةية نابَيت سَي مانطةكـة بـؤ رؤذنامةيـةك رؤذانـة دةردةضـَيت، لةطـةَل رؤذنامةيـةك حةفتانـة         
، يةعين ئةطـةر تكـرار موخالةفةكـةي    لعودةيف حالة ا: دةردةضَيت وةكو يةك بَيت، بؤية ئةَلَيم ئةو جوملةية

تعط ل الصوح فة ال وم وة علوى ان    : حيق للمحكمة تعط ل الصح فة ال وم ة ملدة حمددة وبالشكل التاليكرد، 
امووا الصووحف واعووالت النصووف اسووبوع ة او ، لــةجياتي ســَي مانطةكــة، ال يتحموواوز موودة تعط لووها ثالثووني يومووا

، بـؤ  يوموًا، اعوالت الفصول ة لفصول واحود      90حف واعوالت الشوهرية ملودة    يومًا، اموا الصو   45االسبوع ة ملدة 
ــدرَيت و        ــة ب ــت عقوب ــَيوة ناكرَي ــةمان ش ــَيت بةه ــة دةردةض ــةك هةفتان ــةبَيت، جةريدةي ــةرقيان ه ــةوةي ف ئ
بةوشَيوةية موقتةرةحةكة لةاليـةن هةنـدَيك ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة هـاتووة كـةدةَلَيت لةكاتَيكـدا تكـراري         

ي بوو ئةوجا ئةو تةعتيلة هةبَيت، ئةطةر ليذنةي ياسايي موقتةرةحةكةي تةعديل دةكات لةطةل موخالةفة
 .ليذنةي رؤشنبريي تةبعةن بةو ئيقترياحةي من ئةوة دةرطا دةكةمةوة قسةبكرَيت

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةي كة ئَيستا جةنابت ئيقترياحت كرد، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل موقتةرةحةكةي سةرؤكايةتني بةو شَيوةي
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةيش لةطةَل ئيقترياحي سةرؤكايةتني و هيض مانيعمان نية، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــت     ــبيت بكــةم، دةَلَي ــينةكةي تةس ــا نووس ــتَيكي تازةيــة ب ــة ئــةوة ش ــراري ة العووودةيف حالوو: كةوات ، يــةعين تك

وةكو باسـم  : ح ث ال تزيد عن املدد التال ة: جيوز للمحكمة تعط ل صدور الصح فة بالشكل التاليموخالةفة، 
رؤذ زيــاتر نــةبَيت، مانطانــة يــان نيــو   45رؤذ زيــاتر نــةبَيت، نيــو هةفتــةو هةفتانــة   30كــردووة، رؤذانــة، 

زيــاتر نــةبَيت، ئــةو دووة هــةردوو ليذنــة موتــةفيقن   رؤذ زيــاتر نــةبَيت، فةســلي يــةك فةســل  90مانطانــة 
 .لةسةري  كَي رةئي وانية، موخاليفي ئةوةية قسةي دةدةمَي، فةرموو كاك حممد حكيم

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيتـةوة يـان   من ثَيشنيارم واية كة تةعتيلي رؤذنامة نةكرَيت و ئةو غةرامةية تـةنها يـان رؤذنامـةنووس بطر   
رؤذنامةكــة بطرَيتــةوة، بــةآلم يــةك قســةم هةيــة ئةطــةر مــةجامل بــدةي ئــةوةيش ئةوةيــة ئَيمــة ئــةم ياســاي 
رؤذنامةطــةري كةلةاليــةن بــةِرَيز ســةرؤكي هةرَيمــةوة بؤمــان طةِرايــةوة زؤربــةمان ديــارة ئــةو فةترةيــة كــة  

د، يـةك شـتمان لةبـةر ضـاوبوو،     جةنابت باست كرد هةموومان بةيةك هةَلوَيست تةماشـاي ياسـاكةمان دةكـر   
ئةوةيش ئةوةية ئازادي زياتر بدةينة براياني رؤذنامةنووس ورؤذنامةكان، بة بؤضـووني مـن لةبـةر ئـةوةي     
هاوكاري ثةرلةمانن لةئةركي دووةمي ثةرلةمانة كة ضاودَيري و دةرخستين كؤمةَلَيك طةندةَلي و فةساد لةم 

ــَي بكــةين و، ئــةو موبةريرانــةي كــة بــؤ ئــادابي عــام   هةرَيمــةيا هةيــة و جَيــي خؤيــةتي دةســت خؤشــيا   ن ل
هَينرايةتةوة هةمان موبةريرات بـؤ ئاسايشـي طشـتيش بهَينرَيتـةوة، كـة ئاسايشـي نةتـةوةيي دةيطرَيتـةوة و         
لةكوردستانا زياتر رؤذنامةنووس بةدةست مةسةلةي طـرتن لةسـةر ئاسايشـي نةتـةوةيي كَيشـةي هةيـة، زؤر       

 .سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .كاك حمسن فةرموو
 :بةِرَيز حمسن علي اكرب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ئةوةدانيم رؤذنامة تةعتيل بكرَيت يان رابطريَيت، تـةبيعي ئةطـةر سـزا هـةبَيت بـؤ نووسـةر يـان        

عيلـة  سةر نووسةر يان بؤ ساحيب ئيمتياز هيض ئيجاب ناكات، ئةوة غرامة هةية، هيض ئيجاب ناكـات ئـةو تة  
بكرَيت، ئَيمة لةكاتَيكدا كة هةوَل دةدةين ئازادي بؤ كاري رؤذنامةطةري دابني بكـةين لةماليشـةوة بـَيني لـة     
ئةجنامي خةلةلَيك يان موخالةفةيةك رؤذنامة داخبةين، هيض ئيجاب ناكـات، هةنـدَيك لةرؤذنامـةكان رةنطـة     

ت، لةبـةر ئـةوة مـن لةطـةَل ئـةوةدا نـيم       تؤ بؤ ماوةي يةك مانط دايبخةي زةرةرَيكي زؤر طـةورةي بةركـةويَ  
 .رؤذنامة داخبرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان فةرموو
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 (: ئامَيدي ديلمان)بةِرَيز حممد امحد صا  
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي جـةماعي،  منيش هةر لةطةَل ئةوةمـة كـة تـةعتيلي رؤذنامـة نـةمَينَيت، ضـونكة ئـةوة دةبَيتـة عقوبةيـةك         
ثَيش ئَيستا ئَيمة سةر نووسةرو ساحيب ئيمتيـازو نووسـةرةكةمان عقوبـة دةدا، بـةآلم لـةوي رةنطـة لةهـةر        

رؤذنامةنووس ئيشبكةن، ئةو كاتة ئةوانة هةموو عقوبة دةدرَين، خؤيشي رةنطة  150تا  100رؤذنامةيةك 
تا غةرامةكـة بـةرةئيي مـن زيـادة،     يةك يان دوو كةس موخالةفةي كردبَيت ئةمة رةئيةك، رةئيي دووةم حة

 .باشرتة كةمرتي بكةين و يةك عقوبة هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةِرَيز زرار 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةوانةية  منيش هةمان راوبؤضوومن هةية، هةر رؤذنامةيةك دةردةضَيت بةراسيت ستافَيك تَيدائيش دةكات،

لةو ستافة يةكَيك تاوان باربَيت، ئيرت ئةوانةيرت هةمويان زةرةرمةندةبن، لةبـةر ئـةوة بةراسـيت مـن بـةهيض      
شــَيوةيةك لةطــةَل راطــرتين هــيض رؤذنامةيةكــدا نــيم، دةربــارةي غةرامــةيش ثَيشــنيار دةكــةم يــةك غةرامــة 

 .هةبَيت بؤ رؤذنامةو بؤ رؤذنامةنووس نةك دوو غةرامة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طَيالس خان فةرموو
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كؤمةَلَيك خةَلك لـةو رؤذنامـةدا ئـيش    : منيش لةطةَل داخسنت و راطرتين رؤذنامةدانيم لةبةر دوو هؤ، يةك

فةترةيةك رادةوةسـتَيت خؤَينـةري نامَينَيـت و     ئةو رؤذنامةية بؤ: دةكات ئةوة ئيشةكانيان دةوةستَيت، دوو
كـَي  بةهايشي نامَينَيت ثاش فةترةيةك كة كرايةوة رةنطة ئةو رةواجةي جاراني نةمَينَيت، كـي تـاوان بـارة     

موخالةفـةي كــردووة لــةو رؤذنامةيــةدا بــا ئــةوة ســزابدرَيت، ئةطــةر دووبــارةي بكاتــةوة بةقةســد دووبــارةي  
 .دووبارةبَيت، زؤر سوثاس دةكاتةوة با ئةوة عقوبةكةي

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيستا ئةوانةي كةوا لةطةَل ئةوةدان كة عقوبةكة نةمَينَيت قسةيان كـرد، بؤضـوونيان ئـةوة بـوو كـة دةَلـَين       
بةهيض شَيوةيةك ِرانةطريَيت بؤ ماوةيةكي كاتيش، ليذنةي ياساييش دةَلَيت بؤ ماوةي سـَي مـانط ِرابطريَيـت،    

هةندَيك ئةنداميش كة بؤ منيـان نووسـيبوو دةَلـَين مبَينَيـت، بـةآلم ئةطـةر تكراريـان كـردةوة،          موقتةرةحي
مةحكةمة بؤي هةبَيت ئةو قةرارة بدات، من نامةوَيت زياتر ِرةئي بدةم و شـةرحي بكـةم، بـؤ ئـةوةي نـةمب      

مامناوةنديية دةخيةمة  بة تةرةف، تةنها ئةفكارةكان شةرح ئةكةم بؤتان، يةكةجمار ئةو ثَيشنيارة تازةية كة
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دةنطــةوة، ئــةويش ئةوةيــة كــة ئــةَلَيت، لــةكاتي دووبــارة بوونــةوةي ســزاكة بــؤي هةيــة ســزا بــدرَيت بــةوةي  
ــة         ــةبَيت ل ــاتر ن ــرد، زي ــةبامسان ك ــوارةوة ك ــَيوةي خ ــةو ش ــاتي ب ــَيوةيةكي ك ــة ش ــةِرابطريَيت ب ــؤ  30ك رؤذ ب

بؤ ئةو رؤذنامانةي كـة هةفتـةي دووجـار يـان      رؤذ 45رؤذنامةيةك كة رؤذانة دةرئةضَيت، زياتر نةبَيت لة 
يـةكجار دةرئةضـن، باشــة ئَيسـتا ئـةوةي كــة دةَلَيـت رؤذنامــة دانـةخرَيت بةشـَيوةي كــاتيش ئـةوة ئةخةينــة         
دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية  فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة  بةزؤرينـة ئـةوةش البـرا،        

و غةرامةكةش ليذنةي ياسايي داواي كـردووة، ليذنـةي رؤشـنبريي داواي كـردووة     كةواتة بةكاتيش نامَينَيت 
غةرامةكة لة دة مليؤن ببَيـت بـة ثَيـنج مليـؤن، ليذنـةي ياسـايي ئةطـةر مـوافقن لةسـةر ئـةوة بـا بيخةينـة             

 .دةنطةوة، كاك كةريم فةرموو
 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ياسايي موافقني كة واي لَي بَيت، زؤر سوثاس ئَيمةش لة ليذنةي

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
كةواتة ئةو موقتةرةحةي كة رؤذنامةكة سـزا بدرَيــت، كـة موقتـةرةحي هةردوواليـة دة مليؤنةكـة ئـيقرتاح        
كرابوو، لةاليـةن ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي رؤشـنبريي دةَلَيـت، ثَيـنج مليـؤن بَيـت حـةدي ئةدناكـة ياسـايي             

وافةقةتيان كردووة، ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة كـَي لةطـةَل ئـةو موقتةرةحـة موشـتةرةكةية تكايـة بادةسـيت        م
خؤي بَلنـد بكـات  فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة  كةواتـة ئَيسـتا يـةك نوقتـة ئةمَينَيتـةوة، ئـةويش ئةوةيـة              

خبرَيــت، مــن لــة ِرووي هةنــدَي بــرادةر وتيــان ئــةو دوو ســزاية، هــةم رؤذنامــةنووس هــةم رؤذنامةكــة يــةك  
ياســاييةوة ئةوةنـــدةي تَيبطــةم ئيحتيمالـــة هــةردووكيان تاوانيـــان هــةبَيت، هـــةردووكيان مةســـئوليةتةكة     
هةَلبطرن، حةز ئةكةم طوَي لة ِرةئي ياساييةكان بطرم لةو بابةتةوة، با ئةوة بهَيَلينةوة بؤ مةحكةمة، ئةطةر 

نةهَيَلينةوة ئةوة تةقديري مةحكةمة كةم ئةكاتـةوة   ئَيمة هةموو شتَيك خؤمان بيكةين هيض بؤ مةحكةمة
بةِراسيت، كاك غةفور مةمخوري ثرسيارَيكي لـةمن كـردووة ئةمـةوَيت جـوابي بدةمـةوة، ئةطـةر وايـة داواي        
ــت زؤر      ــت لــةم دانيشــتنةدا طفتوطؤكان لَيبــووردن بكــةم، ئةطــةر واش نيــة ســةحيب قســةكاني بكاتــةوة، دةَلَي

ة ثَيضـةوانةي بنـةماكاني بريوِرايـة، هـةتا ئـازادي ثةرلـةمانتاران بـدةيت لـة         بةرتةسك كردؤتةوة، ئةمةش بـ 
طفتوطؤدا، هيوادارم لة دانيشتنةكاني داهاتوودا ئةم حاَلةتة دووبارة نةبَيتةوة، ثَيتان واية من ِرَيطام نـةدابَي  

يعتيـزارم بـؤ   ئَيوة قسـة بكـةن، كةواتـة ئـةوة ِرةئـي شةخصـي خؤتـة، ئةطـةر ئةنـدامان ثَييـان وابوايـة مـن ئ            
ئةهَينايتةوة، بةآلم من موقتةنيعم سةد دةر سةد كة تةداخومل نةكردووة، ِرةئي خؤشم نةوتووة بـؤ ئـةوةي   
تةئسري لة برادةران نةكـةم، ِرةئـي خـؤم لـة زؤر شـتدا طلـم داوةتـةوةو قسةشـم نـةكردووة بـؤ بِرطـةكان، بـؤ             

وة بَيت، نة تةئسريم لة كةس كردووة، نـة ِرةئـي   ئةوةي تةئسري لة ئَيوة نةكات، خؤتان قةرارتان داوة بةو شَي
خؤشم ووتووة، نة قسةم بة كةس بِريوة، بةهةر حاَل ئَيستا ليذنـةكان ِرةئـي خؤتـان تةوحيـد بكـةن لةسـةر       

 .ئةو بِرطةية، منيش ثَيم باشة، سؤزان خان تؤ ثَيت واية ئةو دوو غةرامةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة
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 :نوريبةِرَيز سؤزان شهاب 
 .ئةجنومةنَيز سةرؤكي بةِر

بةَلَي، با نووسةر ثارةي خؤي بدات بةغةرامة، مادام ئَيمـة هـةموو ئازادييـةكامنان داونـةتَي، صـةحيفةكةش      
كة بؤي بآلو ئةكاتةوة با ئةويش هي خؤي بدات بةثارة، ثارة هيض موشكيلة نية، بةآلم طرتن و سـووكايةتي  

 .ثَيكردن موشكيلةية، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةني بةِرَيز سةرؤك

زؤر سوثاس، ئةوة لةطةَل كـاك فرسـةتدا ِرةئيتـان يـةكي طرتـةوة، ئَيسـتا ئـةو ئيقرتاحـة ئةخةمـة دةنطـةوة،           
ئَيستا ئةو ماددةية بةو طؤِرانكارييانةي كةوا تَييدا كراو خرانة دةنطةوة هةمووشي ِروونة لـةالي هـةمووتان   

و ضي ئةَلَيت، خيالفتان هةيـة لةسـةري، ئيـديعاي    و هةردوو ليذنةكةش، بةس تةنها ضوارةم ئةمَينَيتةوة ئة
 .عام ئةوةي عيالقةي بة خةَلكةوة هةية، بةَلَي ثةخشان خان فةرموو

 :زةنطةنة عبداهللبةِرَيز ثةخشان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كاك دلَير كردي جةنابت وتـت دوايـي، منـيش زؤر موتـةفقم لةسـةري، ئةطـةر قبـوَل        
ةكات بةناوي ئةوةوة بيَلَيم جاري ثَيشووش بةهةمان شَيوة ثَيشنيار كرايةوة ديار بوو وةرنةطريا، هةندَيجار ئ

ئَيستا ئَيمة لَيرة ئيهانة بـة موقةدةسـاتي ديـين وئـةو شـتانة هـةمووي مـوافقني لةسـةري، بـةآلم هةنـدَيجار           
ان لةاليةن هةنـدَي صـةحيفةوة، ئـةوةش    ئيهانة بة قةناعاتي فيكري ئةكرَيت، لةاليةن هةندَي نووسةرةوة ي

ئيزافة بكرَيت، الي ئَيمة فيكر ئازادة، با ئةوةش بة ياسا ئيهانة يـان قـةناعاتي فيكـري نـابَي مـةس بكرَيـت،       
 .زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

رادةران زيـاتر  ئةوة نابَي هةبَيت، بةآلم حةز ئةكةم منوونةيةكمان بؤ بَيننةوة كاك دلَير، بؤ ئةوةي لـةالي بـ  
 .ِروون بَيت يان، ئةطةر حاَلةتَيك ِرووي دابَيت لةو بارةيةوة

 :شريفبةِرَيز دلَير حممد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ــةموو         ــك و ه ــةموو ئاينَي ــي ه ــين وباس ــةداتي دي ــي موعتةق ــة باس ــوو، ئَيم ــةوة ب ــدم ل ــنيارةكة قةس ــن ثَيش م
حةقي خؤيـةتي ِرؤذنامـةنووس مـةجال بـةخؤي نـةدات       ،كايةتي ثَيكردنةوومةجالَيكمان كرد كة ئةمانة سو

كـة باسـي ئـةم اليةنانـة بكـات، ئةطـةر كرديشـي ئـةم عقوبانـةي لةسـةرة، بـةآلم رؤذنامـةنووس هةيـة لـةناو               
بابةتةكةيدا دَيـت اليـةنَيكي فيكـري يـان ئيتيجـاهَيكي فيكـري سياسـي لـةم كوردسـتانةدا بةهةوةسـي خـؤي            

ان نية  ئةطةر نية ئـةبَي بَلـَيني سـووكايةتي كـردن بـة هـةر بريوِرايـةكي        ئةشَيلَي، ئةو حةقة بؤ ئةو هةية ي
 .فيكري يان سياسي، زؤر سوثاس
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 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

باشة من ثرسيارَيك ئةكةم لة كاك دلَيـر و ثةخشـان خـان، ئَيمـة ميسـاقي شـةرةف كـة كردمـان بـة هـاوثَيض           
 .ةوة، فةرموو كاك كةريملةطةَل ئةوةدا، ئةوةي تَيداية ئةي ئةوة ناطرَيت

 :عبداهللبةِرَيز كريم حبري 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

لةبةر ئةوةي ئَيمة ميساقي كاري رؤذنامةنوومسان كرد بة هاوثَيض بؤ ئةو ياساية، بؤية ثَيويستة ئينتيهـاكي  
ةكاني مـاددةي  ئةو ميساقةش لةاليةن رؤذنامةنووسانةوة هةمان عقوبةش ئةو بطرَيتةوة، با يةكَيك لـة بِرطـ  

 .دة بَيت،  زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .ثةخشان خان منوونةيةكم بدةنَي بَلَين لة فآلن رؤذنامة وانووسراوة، فةرموو
 :زةنطةنة عبداهللبةِرَيز ثةخشان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

َيك لـة رؤذنامةكانـدا كابرايـةك    من ناوي كةسةكةو ناوي رؤذنامةكةش ناَلَيم، دوو هةفتة ثَيش ئَيسـتا لةيـةك  
موئةِرخية ئيتيهامي حزبَيك ئةكات، كة ئةمة هةر دةوري تَيكدان بووة بؤ مةسةلةي قةومي كوردي، ئـةَلَيت  

ساَل موئةِرخية تةنها لةبةر دذايةتي كردني ئةو حزبة، يةعين تةسةوري  30من ضوومة فآلن حزب بةر لة 
 .ئةمة جةريدةيةك كة ئةمةي بؤ بآلو بكاتةوة، زؤر سوثاسئةم كابراية بكةن، نة بةرنامةو نة هيض، 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةمة لةِراستيدا دةتوانن ئةو حزبة بة دة مةقالـة و بيسـت كـاديريش بـَين لـة جةريـدةو لـة تةلـةفزيؤنيش         
سـةر  ِرةدي بدةنةوة، دوَيـيَن لـة جةريـدةي شـةرقي ئةوسـةت كابرايـةك ناوةكـةيم لـة بـري نيـة، تـةعليقي لة           

قسةكاني من داوة، كة طواية من وتوومة ئةمريكا و بةريتانيا ضـةك بـة عَيـراق ئةفرؤشـن، حةقـة طـةرةنيت       
ئةوة بـدةن كـة دذ بـة طـةلي كوردسـتان و عَيـراق بـةكاري نـةهَينن، جـارَي ثـَيش ئـةوة زؤر لـة رؤذنامـةكان              

ة لــة كوَييــة، دةَلَيــت ســةرؤكي ثَيضــةوانةي ئــةو قســانة نقَليــان كــردووة، ئــةو بــرادةرةش نــازامن لــة ســلَيماني 
ثةرلةمان ديارة ئاطاداري دةستووري عَيـراق نيـة، كـة ِرَيطـاي داوة بـة حكومـةتي فيـدراَل ئـةو شـتانة بكـات،           

ا من ئةبَي ضي بكةم، لةطةَل ئةو كابرايةدا ئةوة لة مينبـةرَيكي عامـةوة ِرةدم   جئةَلَيت هةر تَينةطةيشتووة، 
 .ةَلَي كاك بةَلَين فةرموودايةوة، ئَيوةش ِرةدي بدةنةوة، ب

 (:بةَلَين)حممودبةِرَيز محد عبداهلل 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

جـةنابت داواي منوونــةت كـرد لــة ثةخشـان خــان،  بةِراسـيت ئَيمــة ئةطـةر الثــةِرةكاني رؤذنامـةو طؤظارةكــان       
ــة ناوخؤييــةكانيش، ئةطــةر بيانكةينــةوة رؤذانــة مــن ثــ    َيم وايــة ئيهانــةي هةَلبدةينــةوة تةنانــةت لــة كةناَل

خةَلكَيك ئةكات، كة ئيهانةي خةَلكي تَيداية فكري عيلمانيةتي هةية، فكري ضـةثي هةيـة، بةِراسـيت ئيهانـة     
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ئةكرَين نةك موناقةشـةي ئـةفكاري بكرَيـت يـةعين، ئةطـةر موناقةشـةي ئـةفكار بَيـت، واريـدة ليرباليـةت و           
موناقةشة بكرَيت، بةآلم وةختَيك حةق بـةو  عيلمانيةت و دميوكراسيةتيش وقةومي و ئيسالميش هةمووي 

بدرَيت ئيهانةي ئةفكاري ليربالي و عيلماني بكرَيت، تـةكفري بكرَيـت يـان بةهـةر نـاوَيكي تـر، حةقـة لَيـرةدا         
جةنابت لةو ياسايةدا رَيطة لةو جؤرة شتانة بطريَيت، كة ئيهانةي ئةو خةَلكانة نةكرَيت كة فكري عيلمانيان 

 .كي تريان هةية، زؤر سوثاسهةية، يان هةر فكرَي
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

كاكة قسةكةت ِراستة، بةآلم جَيطاي لة قانوندا نية، تؤش ِرةدي بدةرةوة، مةقالةي لةسةر بنووسـة، يـان بـِرؤ    
سةر تةلةفزيؤن بَلـَي تـؤ سـةهووي، ئةمـة دذي دميوكراتيةتـة، دذي دةسـتوورة، هـةموو قسـةيةك بكـة، ئـةو           

نكــاري بةســةردا هــات، بــةو شــَيوةي كــة بامســان كــرد، دةخيةمــة دةنطــةوة كَيــي لةطةَلدايــة  ماددةيــة كــة طؤِرا
بادةسيت بَلند بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نيـة  بـة زؤرينـةي دةنـط وةرطـريا ثةخشـان خـان و كـاك         

ليذنـةي ياسـايي    دلَيري لةطةَلدا نية، ئَيستا ياساكة بة هةمووي، بةآلم ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطةوة داوا لـة 
ئةكةم، هةروةها ليذنـةي رؤشـنبريي دابنيشـن جـارَيكي تـر بـؤ داِرشـتين كؤتـايي لـة ِرووي زمانـةوة، ئـةوةي            
ئيقرارمان كرد، بـؤ ئـةوةي خـياليف لةسـةر دروسـت نـةبَيت، بةياسـاكةدا هـةمووي بضـنةوة لـة هةركوَييـةك            

ةو طؤِرانكارييانـةي كـة كردمـان، ئَيسـتا     ثَيويسيت كرد هةمواري بكةن لةبـةر رؤشـنايي ئـةو طفتوطؤيانـة و ئـ     
ياساكة هةمووي دةخةمة دةنطةوة بة هةموو طؤِرانكارييةكانةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكايـة   
فةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةس كاك شَيخ فةتاح، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ثريؤزة ئومَيد ئةكةين ببَيتة 

ني كؤمـةَلطاو، ميـديا بةشـَيوةيةكي طشـيت بـةدةوري خـؤي هةَلبسـتَيت، لـة طةيانـدني          هؤي ئازادي و ضاككرد
ِراسيت وثابةند بـوون بـة بنـةماكان كـة لَيـرةدا لـة ميسـاقةكةدا هـاتووة، جـةنابي وةزيـر، ئةطـةر قسـةيةكت             

 .هةبَيت ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكةمان بهَينني فةرموو
 :ؤشنبرييوةزيري ر/كاكةييبةِرَيز فلك الدين 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ــةني       ــةمِرؤ ئةجنوم ــيت ئ ــةم، بةِراس ــةمانيش ئةك ــداماني ثةرل ــي ئةن ــةم، سوثاس ــةنابتان ئةك ــي ج زؤر سوثاس
نيشــتمانيي كوردســتان، هــةنطاوَيكي زؤر باشــي جَيبــةجَيكرد، كــة ئــةويش ياســاي رؤذنامةطةرييــة كــة بةمــة 

ــراوان     ــةكي ف ــؤ ئازاديي ــردةوة، ب ــازةي ك ــةكي ت ــة      دةرطاي ــةوة ئةم ــةالي من ــةروةها ب ــان، ه ــؤ رؤذنامةنووس ب
ــةرؤكايةتي         ــةت وس ــووني حكوم ــةمان بؤض ــاوةِر وه ــةمان بريوب ــيث و ه ــةمان ثرةنس ــةَل ه ــةطوجنَيت، لةط ئ
هةرَيميش، من نامةوَيت بَلَيم ئةوانيش هةموويان موافقن، بةآلم من دَلنيام كة ئةمة زؤر دةطوجنَيت، لةطةَل 

ان، هـةر لةبـةر ئـةوةش بـوو كـة ياسـاكةيان طةِرانـدةوة بـؤ ثةرلـةمان، بَيطومـان           بريوِرايان، لةطـةَل بؤضـووني  
ئةمَينَيتــةوة ســةر خؤمــان، هــي رؤذنامةنووســان و وةزارةتــي رؤشــنبريي كــة ئــةو هةلــةي ثَييــان دراوة، زؤر  

ة بةضاكي بيقؤزنةوة بؤ بنياد نانةوةي نيشتمان وكوردستان، هةروةها بؤ ثةروةردة كردني نةوةيةكي تازة ب
ــاري      ــدبوون بــة ئــةخالقياتي كــاري رؤذنامةطــةري يــان ك بــريوِراي ئــازاد و ئــازادي بــريوِرا، بةتايبــةتي ثابةن
ِراطةيانــدن كــة لــة ياســاكةدا هــاتووة، ئــةوة بــةالي منــةوة طــرنطرتين ســةركةوتنة بــؤ ثةرلــةمان وكؤمــةَلطاي  
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ــا       ــة، بــةو ميس ــانيش، ثابةنــدبوون بــةو ئةخالقيات ــوردةواري و بــؤ رؤذنامةنووس قةوة، ميســاقي شــةرةيف  ك
ِراطةياندن، دةماخناتة قؤناغَيكي تازةوة، ئةمةش بَيطومان ئةبَي هةموو اليـةكمان هـةوَل بـدةين، مـن دَلنيـام      
كــة نــةوةي تــازةي كــورد، نــةوةي رؤشــنبري ئــةم ثرؤســةية بــةرةو ثــَيش ئــةبات، ئةمانطةيةنَيتــة قؤنــاغَيكي   

الحةزةم هةية، ثَيم خؤش بوو كةوا دةنطتان نةدا بة طةورةتر، من نةمويست زؤر موداخةالت بكةم، يةك مو
داخستين رؤذنامة، بةِراسيت مَيذووي كورد هةمووي داخستين رؤذنامةية، لة عَيراق هةر رؤذنامةمان داخرا، 
ئَيستاش لة وآلتاني تـريش هـةر رؤذنامـةي كـوردي دائـةخرَيت، لةبـةر ئـةوةي ثرؤسـةي داخسـنت بةِراسـيت           

ر زؤريش خراثة، يةعين ئةبَي ئَيمة، لةطةَل ئازادي بني و نةترسني لة ئازادي، لة وشةيةكي زؤر ناخؤشة، زؤ
ئايندةشدا دةردةكةوَيت كة ئـةم ياسـاية زؤر زؤر ثرؤسـةكة بـةرةو ثـَيش ئـةبات، ئَيمـةش بـةرةو ئاسـؤيةكي          

ودا ئازادي و فراوان ئةِرؤين، كة ملمالنَييةكي سياسي زؤر زؤري تَيداية، ضةكي ئَيمة لةو نةبةردييةي داهاتو
دميوكراتية، دميوكراتي لة نيشتمانةكةماندا ِروون بكةينةوة، بآلوي بكةينةوة بة هةموو دامودةزطاي سياسي 
ــآلو       ــازادي ب ــةوة و ئ ــآلو بكةين ــوكراتي ب ــةك دمي ــةموو الي ــزب و بةه ــةت و ح ــةدةني وحكوم ــةَلطاي م و كؤم

، ئومَيدي سـةركةوتنتان بـؤ ئـةخوازم، زؤر    بكةينةوة، ئةوة ضةكي ئَيمةية، جارَيكي تر زؤر سوثاستان ئةكةم
 .سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس بـؤ جـةنابي وةزيـر و يةكـة بةيةكـةتان كـةوا لَيـرةدا ئـةم ياسـاية ثةسـةند كـرا، مـن ثـَيم وايـة               
ســةركةوتنَيكي طةورةيــة بــؤ ثةرلــةمان، بــؤ دميوكراتيــةت ض ئةوانــةي دةنطيــان بــؤ طؤِرانكارييــةكان داوة، ض  
ئةوانةي موعتةريز بوون، لة ئةجنامـدا ياسـايةكي طوجنـاوة، لةطـةَل كؤمـةَلطاي ئَيسـتادا، ئةطـةر ديسـانةوةش         
ئةيَلَيمـةوة تـا سـاَلَيكي تـر تةماشـاي جَيبـةجَيكردني ئــةو ياسـاية ئةكـةين، ئةطـةر ثَيويسـيت كـرد هــةمواري            

وةو خؤمشـان ئـةتوانني هـةمواري    بكةينةوة لةِرووي جَيبةجَيكردنةوة خةلـةلي تَيـدا بـوو، خؤمـان دامـان نـا      
بكةينةوة، ئةطةر زانيمان نوقساني هةية، ئـةوا ماددةيـةكي بـؤ زيـاد ئةكـةين، بةهـةر حـاَل دةسـتتان خـؤش          

لةسـةر داواي   30/18بَيت، سوثاس بؤ هةموو اليةكتان، كؤتـايي بةدانيشـتنةكةمان دَيـنني بـةياني سـةعات      
طفتوطــؤكردن لةســةر مةســةلةي كــةركووك و دوا     ســةرؤكي ليذنــةكان دانيشــتنَيكي تايبــةت ئةكــةين بــؤ     

طؤِرانكاري لةسةر داواي خؤيان، ئةطةر ثَيويستيشي كرد برادةراني تريش قسـة بكـةن، يـةعين طفتوطؤيـةكي     
 .طشتية، بةخَيربَين سةر ضاوان
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  ( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 83/9/8008 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   83/9/8002رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 

, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)داهللحممد قادر عب
 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(5)ذمارة دانيشتين 

 :بةرنامةي كار
 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقةني ئةجنومــ
ــولي دووةمــي  ي(5)دانيشــتين ذمــارة  ــذاردنخ ــنيوةِرؤي رؤذيي (11)لــة كاتــذمَير  هةَلب شــةممة  ســَي ثَيش

 :دا بةم شَيوةية بَيت83/9/8002رَيكةوتي 
ــةتي ه   -1 ــةندنةكاني باب ــةر دوا ثةرةس ــردن لةس ــؤ ك ــةركووك و   طفتوط ــاي ك ــةني ثارَيزط ــذاردني ئةجنوم ةَلب

 .ي دةستووري عَيراق(140)قؤناغةكاني جَي بةجَي كردني ماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ــة   ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــة ( 80)ي م ــارة  ل ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــاَلي  (1)ث ــراوي س ــةموار ك ي ه
عَيراق، دةستةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن بِرياريـدا بةرنامـةي      -كوردستان  ي ئةجنومةني نيشتمانيي1998

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (5)كاري دانيشتين ذمارة 
 :شَيوةية بَيت دا بةم83/9/8002رَيكةوتي 

ــةركووك و       -1 ــاي ك ــةني ثارَيزط ــذاردني ئةجنوم ــةتي هةَلب ــةندنةكاني باب ــةر دوا ثةرةس ــردن لةس ــؤ ك طفتوط
 .ي دةستووري عَيراق(140)قؤناغةكاني جَي بةجَي كردني ماددةي 

حممد  ديارة ئةم دانيشتنة لةبةر رؤشنايي داواكاري سةرؤكي ليذنةكانة، ناوةكان دةخوَينمةوة، دكتؤرة نازناز
ال سعدالدين عبداهلل سةرؤكي ليذنـةي ئـةوقاف، دكتـؤر دلَيـر امساعيـل حقـي       ةسةرؤكي ليذنةي ثةروةردة، م

س سةرؤكي ليذنةي دارايي و ئابووري، كاك اندراوس يؤحنـا سـةرؤكي ليذنـةي ثيشةسـازي، كـاك ئـاخر       شاوَي
 رضوا اك عبدالرمحن امحد شَيخ مجال سةرؤكي ليذنةي ناوخؤ، كاك مجال حممد قاسم ليذنةي رؤشنبريي، ك

 فااادسةرؤكي ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري، كاك حممد فرج امحد سةرؤكي ليذنةي مايف مـرؤظ، كـاك دكتـؤر    
عبداهلل حةوَيزي سةرؤكي ليذنـةي ثَيشـمةرطة،    امحد حممد بابان سةرؤكي ليذنةي تةندروسيت، كاك شَيردَل

و نيشتةجَي كردن، كاك رشاد امحد ابراهيم سةرؤكي امني سةرؤكي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة طاهركاك زرار 
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كوردسـتان ثـريداود قـادر ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة        خاتوو ليذنةي شارةوانييةكان و طةياندن و طواستنةوة، 
ــةو       ــة داواي ئ ــايي، ئــةو بةِرَيزان ــةي كاروبــاري ياس ــد ليذن ــراهيم حمم ــل اب ــاك خلي ــان، ك ــان و ذن ــايف ئافرةت م

ش ضةند رؤذَيك تؤزَيك بامسان لةو مةوزوعة كرد، ثَيم باشة يةكسةر قسة بدةمة كؤبوونةوةيان كردووة، ثَي
ئــةو كةســانةي كــة داواي ئــةم كؤبوونــةوةيان كــردووة، دواتــريش هــةر كةســَيك قســةي هــةبوو فــةرموو بــة   

 .تةسةلسولةكةوة دةست ثَي دةكةم، فةرموو دكتؤرة نازناز
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
هةروةكو ئاشكراية قةزيـةي هةَلبـذاردني ثارَيزطاكـان لـة ئاسـيت عَيـراق رؤذ بـة رؤذ بـةرةو ئـاَلؤزي دةِروات،          
بؤية ئَيمة بة ثَيويستمان زاني كة ئةم دانيشـتنة بكرَيـت و هةَلوَيسـيت ثةرلـةماني كوردسـتان زيـاتر ئاشـكرا        

تر دةبَيـت، طوايـة   دردو رؤذ بـة رؤذ دةبيـنني موعةقـة   بكرَيت لةو بابةتةدا، ئَيمةش ئينتيزارَيكي زؤرمـان كـ  
ئةمِرؤ ثةرلةماني عَيـراق دادةنيشـَيت وةكـو مـةعلومامتان هـةبَيت كوتلـةي كـوردي لـة ثةرلـةماني عَيراقـي           
ئةمِرؤي بة ئاخري رؤذ داناوة، ئةطةر موافةقةت نةكرَيت ئةوانةي كـة لةسـةري رَيككـةوتوون بطةِرَينـةوة بـؤ      

نيش وةكو ثةرلةمانتارَيك دةنطـي خؤمـان دةخةينـة ثـاَل دةنطـي كوتلـةي ثةرلـةماني        ، م8005هةَلبذاردني 
عَيراقي هي كوردي، بؤ ئةوةي ئَيمة لةوة زياتر تةنازول نةكةين بةرامبةر ئةو نةيارانةي خؤمـان كـة لـةوَي    

لةسـةر ئـةو   بةردةوام دةيانةوَيت كورد تةنازول بكات لةبةرامبةر داخوازييةكاني خؤي، بـةَلكو ثاَلثشـت بـني    
شتانةي كة رَيككةوتووين بة زةخيت ئةوان و زةخيت دوةلي دراوسَي بة هيض شَيوةيةك تةنازول نـةكرَيت لـة   

دةسـتووري هةميشـةيي   / ، ضونكة ئةوانة دوو مةوزوعيان تَيكةَل بة يةك كردووة، يةكَيكيان(140)ماددةي 
لة عَيراق كة شـتَيكي جيـاوازة، نابَيـت ئـةم     ي تَيداية، لةطةَل سيستةمي هةَلبذاردن 140عَيراقة كة ماددةي 

ــر         ــارةكاني ت ــة ش ــت ل ــنا بكرَي ــت ئيستيس ــةركووك نابَي ــذاردني ك ــت، هةَلب ــةَل بكرَي ــة تَيك ــة  ،دوو مةوزوع ل
ضتري اليةنـةكاني تـر لـة واَلتـاني      ،ثارَيزطاكاني تري عَيراقي، دةبَيت دوور بَيت لة دةست تَيوةرداني دةرةكي

ان نةطؤِرن لةسةر ئةو مةوزوعة، ئَيمـة لَيـرةوة داوا دةكـةين لـة ثةرلـةمانتاراني      دراوسَييةوة رةئيةكاني خؤي
مافــة رةواكــاني خــةَلكي ازول نــةكرَيت بــة هــيض شــَيوةيةك لةكوردسـتان لــة بةغــدا، تكامــان ئةوةيــة كــة تــةن 

 .كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك سةعدةدين فةرموو
 :عدالدين عبداهلل مولودبةِرَيز مال س

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شتةكاني هةمووي سياسييةكان بكةين لةو كاتة، لة خياللي ئةو فةترةية  ئةطةر تةماشاي تةغريي ئةحداسة
ار لـة  كورد دةشكَيتةوة، بةِراسيت نةتيجةكة لةوة بةديار دةكةوَيت كـة ئـةو برادةرانـة صـاحَيب قـةر      بةزياني

حكومــةتي مةركــةزي زؤر ثابةنــد نينــة بــة تةحالوفــةكاني خؤيــان، بــة تــةوقيعاتي خؤيــان، يــةعين ئــةوةي  
ناهَينة ثَيش ضاوي خؤيان كة تةماشا بكةن هـةر فةترةيـةك لةمةوبـةر حكومـةتي نـوري مـاليكي دةِرووخـا        
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ا ئَيستا ئةوي كرد، ئينج ئةطةر هاتوو كورد سةحيب بكردبايةوة، كة ئةوة طةورةترين ئيش بوو كورد لةطةَلي
نيية، يةعين وةها بةديار دةكةوَيت كة كورد ضةندي تةنازوالت بدات بةرامبـةر بـة    ئةو شتانةيان لةبةرضاو

ئـةو رادةي ئـةوةوة وردة وردة   كورد دةشكَيتةوة، يةعين هةتا طةيشتة  زيانيحكومةتي بةغدا هةر زياتر بة 
َيننـة ســةر كــةركووك و  يهطـةر بَيتــو خانـةقني بــِروات دة  دةهَيننــة سـةر كــوردو سـةر خانــةقني و، ئة   جـَيش 

ــو     ــةر بَيت ــَيش، ئةط ــةو ث ــاتريش لةم ــة   زي ــية ل ــةدةف ض ــةعين ه ــةين ي ــيار بك ــةي   ثرس ــةي عةمةلي عةرقةل
ئينتيخابي، بةتايبةتي لة كـةركووك، يـةعين زيـاتر هـةدةف ئةوةيـة زؤر جـار ثَيشـرت داواي ئـةوةيان دةكـرد          

ؤ، ئَيستا داواي ئةوة دةكةن كة تةسـاوي سـوَلتة ببَيـت لـةنَيوان هـةموو      كي سةربةخليمَيقئيكةركووك ببَيتة 
 ايفردميوطموكةويناتةكان، سِر ضية لةوة  سِر ئةوةية كة ئينتيخابات نةكرَيت، كة باس لةوة دةكةن تةغريي 

مـةوجودة توانيـت تـةحقيق لـةو      140تَيداية لة كةركووك كـة تـةزويري عةمةليـة نـةكراوة، خـؤ مـاددةي       
بكةنةوة، بةس هةدةيف طةورة ئةوةية كـة تةهـةروب لـة ئينيتخابـات بكـةن، كـورد ئَيسـتاكة زيـاتر لـة          شتانة 

صاَلحي ئةوة، ئةطةر بَيتو تةماشاي سةيريي عةمةلية سياسيةكان بكةين، ئينتيخاب باشرتين حةللة ئَيستاكة 
اوةغةيـة، ئيحتيالـة لةسـةر    بؤ قةزيةي كةركووك، هةر تةئجيلَيك بكرَيتةوة، يان هةر تةئخريَيك بكرَيت موِر

ئةو عةمةليةي كـة ئَيسـتا دةكرَيـت، ئَيمـة دةبَيـت ئـةوة بـزانني ئَيسـتاكة تـةحالوف كـة باسـي دةكـةين، كـة              
دةَلَيني لةطةَل ئةمريكاية مةساَلح دةطؤِرَيت، ئةمِرؤ هةر كةسَيك بؤ مةصاَلحي خؤي ئـيش دةكـات، ئـةمريكا    

مةسَلحةتي خؤي دةوَيت لَيرة، يةعين ضيرت ثشت بةسـنت بـة   مةسَلةحةتي خؤي دةوَيت لة عَيراق، كورديش 
هةر اليةنَيكي ديكة، يان بة هةر قوةتَيكي تري دةرةكي و قوةتَيكي رةئيسي، بةِراسيت زةرةري هةية، يـةعين  
ئَيستاكة كورد دةبَيت بةخؤي حـةل و حـةمسي نيزاعـاتي خـؤي بكـات، ئـةو راثـؤرتي دميسـتؤرا ض وةرةقـةي          

، يان لة سةعاتي ثَيشرت لةناو ثةرلةمان ئـةوِراقي نـوَي بَيتـة نـاو     ةودرَيذ، ض ئةطةر ئةمشقةسري، ض وةرةقةي 
ثةرلةمان، ئةوة بةِراسيت لة دذي كوردة، يـةعين ئـةوة حـةلَيكي رةئيسـي نييـة، حـةلَيكي ئةساسـي نييـة بـؤ          

حةلـةي   مةوزوعي كورد، يةعين هةر ضـةند وةرةقـةي تـر بـَينت حةلـةكان حـةلَيكي موةقةتـة، يـةعين ئـةو         
، يان هةر ماددةي تر، يان ئةو عةرقةالنةي (84)كةركووك ثَيويسيت بة حةلَيكي دائيمي هةية، ئةو ماددةي 

لة ثَيش كةركووك دروست دةكرَينت، ئةوة تاخرية، با ئَيستا قـانونَيكي تـري نـوَي بـؤ كـةركووك دامبـةزرَيت،       
ا ئةوةي ئةخريي كة باس لةوة دةكاتن، باسي ئةوة ضؤن شيت وا دةبَينت، يةعين هةتا لةو راثؤرتةي دميستؤر

تةتبيق بكة، ئينجا وةرة بة تةساوي، ئـةوة غةَلةتـة،    84تةساوي دةكاتن، ماناي ضية، يةعين ئةمِرؤ قانوني 
ئةوة تةئسري لةسةر ئـةو عةمةليـة دةكـاتن، ديسـان ئةطـةر تـؤ هـاتي موحـافيز و نائيـب موحـافيزو رةئـيس            

ةشاكيلَيكي ترت بؤ دروسـت دةكـةن، هـةتا ئـةو وةخـيت كـة قـانونَيكي        م ،تةوزيع كرد تمةجليس موحافةزة
نوَي ثةيدا دةبَينت، داوا دةكةم يةعين باشرتين حةل ئةوةية لة مةجليسي نواب زؤر زةمحةتة حةلي  يديكة

ئةو ئيشة ببَينت، مةجليسي سياسي هةية، مةجليسي سياسي ئَيستاكة لة روئةساي كوتـل، لـة رةئـيس وزةِرا،    
ي مجهوري و ئةوانة لةو مةجليسي سياسيةي كـة ئَيسـتا مةجليسـي سياسـي واي لَيهـاتووة ئـيال بـة        لة رةئيس

مةومسي دادةنيشَينت، بة فةسَلي دادةنيشَينت، يةعين دةبَيت ئـةو مةجليسـي سياسـي دابنيشـَيت، ئـةو ئيشـة       
 .حةل بكاتن، نةك هةر رؤذَيك عةرقةلةك بَيتة ثَيشو، لةطةَل رَيزمدا

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
 .زؤر سوثاس، كاك دكتؤر دلَير فةرموو
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 :سدلَير امساعيل حقي شاوَي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة باس كردن لةهةر دياردةيـةكي كؤمةاَليـةتي، يـاخود سروشـيت، بةِراسـيت ثَيويسـيت بـةوة دةكـات ئَيمـة          
يةك دةكـةين كـة دواي جـةنطي جيهـاني يةكـةم      بطةِرَيينةوة بؤ ثَيشينيةكي مَيذوويي، ئَيمـة بـاس لـة كَيشـة    

َينرا بةو دةوَلةتةي كة لـة ئـةجنامي دروسـت بـووني، يـاخود      لكخوارووي كوردستان، ياخود وياليةتي موسَل 
ــ ــةو       ةوة لثَيك ــةوة، ل ــةتي عَيراق ــةناوي دةوَل ــرا ب ــت ك ــَل دروس ــرةو موس ــداو بةس ــةكاني بةغ ــدني وياليةت كان

را كؤمةَلة بـةَلَينَيكي بـة خـةَلكي كوردسـتان دابـوو، كـة مافـةكانيان        سةردةمةوة ئةو دةوَلةتةي كة دروست ك
هةمان كات كؤمةَلة بةَلَينَيكي دابوو بة خةَلكي خوارووي كوردستان كـة  لة ثارَيزطاري بكات، كؤمةَلةي طةالن 

اراني يـةك  مافةكانيان ثارَيزطاري بكات، نة كؤمةَلةي طةالن وةفادار بوون بة بةَلَينةكاني خؤي، نة دةسـةاَلتد 
كردووة، ئـةو ثارَيزطـاري   نـة لة دواي يـةكي عَيـراقيش بـة درَيـذايي هةشـتا سـاَلة ثارَيزطاريـان لـةو بةَلَينانـة          

نـةكردن و ئـةو ثابةنـد نةبوونانـة بـةو بةَلَينانـةوة بــووة هـؤي ئـةوةي كـةوا خـةَلكي كوردسـتان خــةباتَيكي            
ةكي زؤري داوة، لــة ئــةجنامي ئــةو خــةبات  خوَينــاوي دةســت ثــَي بكــات، خــةباتَيكي زؤري كــردووة، قوربانيــ 

ــةو     ــةوة ئـ ــردووة، بةداخـ ــؤر كـ ــدا مـ ــةاَلتداراني عَيراقـ ــةَل دةسـ ــةكي لةطـ ــة رَيككةوتنامةيـ كردنـــةش كؤمةَلـ
دةسةاَلتدارانةي عَيراق كة بةَلَينيان داوةو رَيككةوتننامةيان لةطةَل خةَلكي كوردستان و نوَينـةراني خـةَلكي   

سةردةمي ثاشايةتييةوة تاكو ئَيستا بةهيض جؤرَيك ئيلتيزاميان نـةكردووة،  كوردستاندا مؤر كردووة، هةر لة
يـة لـةنَيوان حكومـةتي عَيراقـي     1910سـاَلي  / مـارتي /11رَيككةوتننامـةي   ،ترتين ئةو رَيككةوتننامانـة قزة

لةطةَل سـةركردايةتي كـورددا، هـةموو جـارَيكيش لـةو رَيككةوتننامانـة سـوود لـة كـات وةردةطـرن و دةسـيت            
 بة خةَلكي كوردستان دةكةن، ئَيمة ئةمِرؤ بة كورتيةكةي و بـة كورديةكـةي ئَيمـة ئـةمِرؤ بةرامبـةر      دةسيت

بة كَيشةيةكني لةطةَل دةسةاَلتداراني عَيراقدا، ئَيمة بةشدارميان كردووة لة دروست كردنةوةي عَيراقـدا، لـة   
عَيـراق ثابةنـد نـني بـةو دةسـتوورةي كـة       هةرةسهَيناني رذَيمي كؤندا، بةاَلم بةداخةوة دةسةاَلتداراني نوَيي 

ــةاَلتداراني عَيــراق و            ــة دةس ــةيةكني ك ــة كَيش ــةر ب ــة بةرامب ــة ئَيم ــؤ داوة، بؤي ــان ب ــراق دةنطي ــةَلكي عَي خ
كة دةسةاَلتدارو داطريكةرن بةثَيي ياسا نَيودةوَلةتيةكان، ئةوانيش ثابةنـد نـني بـةو بةَلَينانـةي      انهاوثةميان

ــةَلكي كوردســ    ــة خ ــة ب ــة داويان ــاددةي     ك ــراق م ــةاَلتداراني عَي ــةَل دةس ــة لةط ــةي ئَيم ــاي  84تان، كَيش و ياس
هةَلبذاردني ثارَيزطاكان نيية بةِراسيت، كَيشـةي ئَيمـة ئةوةيـة خـةَلكي كوردسـتان خـاوةني مافـةكاني نييـةو         

مي تــاوان دةكرَيــت و خــوَيين دةِرذَيــت، ئــةو ئاَلؤزكاريــةي ئــةمِرؤ لــة عَيراقــدا روو دةدات، بةتايبــةتي هــةريَ  
كوردستان لةناوضة دابِراوةكان لة هةرَيمي كوردستاندا روو دةدات، ئةو هَيرشانةي كة سوثاي عَيراقي لَيرةو 
لةوَي دةيكاتة سةر هةرَيمي كوردستان و ناوضة دابِراوةكان، بةِراسـيت بريتييـة لـة كودةتايـةكي طـةورة، ئـةم       

سياسـي لـة عَيراقـدا خسـتؤتة مةترسـييةوة،       كودةتاية تةنها لة خةَلكي كوردستان نـةكراوة، ئةمـة ثرؤسـةي   
ئَيمة دةبَيت قسة لةسةر ئـةم مةسـةالنة بكـةين، رؤذانـة نوَينـةراني خـةَلكي كوردسـتان ض لـة بةغـداو ض لـة           
شوَينَيكي تر ثاشةكشة دةكةن لة هةندَيك داخوازييةكاني خةَلكي كوردستان، ئةمة مةسةلةيةكة بةنيسـبةت  

اني خةَلكي كوردستان قبول ناكرَيت زياتر ثاشةكشة لـةو دةسـتكةوتانةو لـةو    ثةرلةمانتاران و ئَيمةي نوَينةر
مافانة بكرَيت، ئةطةر دةسةاَلتداراني عَيراق ناتوانن ثابةند بن، ئةطـةر نـاتوانن وةفـادار بـن بـة بةَلَينـةكاني       

رَيطـةي  خؤيان و دةستووري عَيراقـي جـَي بـةجَي بكـةن، ئـةو كاتـة خـةَلكي كوردسـتان بةِراسـيت دةبَيـت لـة            
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كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتييةوة، لة رَيطاي نةتةوة يةكطرتووةكان ئةم كَيشةية، كَيشةي وياليةتي موسَل و كَيشةي 
خوارووي كوردستان بةتةواوةتي خباتة بةردةمي كؤمةَلطاي نَيودةوَلـةتي و خـةبات بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي كـةوا       

تَيت، كَيشـةيةكي تـر هةيـة بةِراسـيت يةكَيكـة لـةو       كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي بة ئةرك و مافةكاني خؤي هةَلبسـ 
مةسةالنةي كة ئةمِرؤ لة عَيراقدا قسـةي لةسـةر دةكرَيـت، ئـةويش رَيككةوتننامـةي نَيـوان عَيـراق و واَلتـة         

هَيشـتا هـيض شـتَيك رووي نـةداوة، هـةل       اخةوة هةندَيك كـةس لَيـرةو لـةويَ   يةكطرتووةكاني ئةمريكاية، بةد
، بةبَي ئـةوةي بـري لـةوة    و واَلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاَيككةوتنامةي نَيوان عَيراق هةلة لَيدةدات بؤ ئةو ر

بكرَيتةوة ضي تَيداية، ض بؤ مسؤطةر كردنَيكي تَيداية بؤ ثارَيزطاري كردن لة مافـةكاني خـةَلكي كوردسـتان،    
ة، كؤمةَلـة بـةَلَينَيكي تيـا    لةنَيوان دةوَلةتي عَيراق و بةريتانيا مؤر كراو 1930ئةو رَيككةوتنامةي لة ساَلي 

بــوو بــؤ خــةَلكي كوردســتان، ئينجــا ســةرةِراي ئــةوة ســوثاي بــةريتانيا هاوكــاري عَيراقــي كــردو طونــدةكاني    
ــاقي     ــَيكي كوردســـتاني كـــردةوة، ئةمـــة تـ ــارزاني وَيـــران كـــردو ســـةركوتي شؤِرشـ كوردســـتان بةتايبـــةتي بـ

و مةسـةالنة بوةسـتني و قسـةي لةسـةر بكـةين،      كردنةوةيةكي مَيذوويية، ئَيمـة بةِراسـيت دةبَيـت لةسـةر ئـة     
دةبَيت بريي لَي بكةينةوة، بؤية بةِراسيت ئةم كؤبوونةوةية من ثَيم وا بَيت درةنط كـراوة، ئةمـة نابَيـت دوا    
كؤبوونةوة بَيت، دةبَيت لة ئايندةيـةكي نزيكـدا ئَيمـة بوةسـتني و ئـةم كَيشـانة خبةينـة بـاس و لَيكؤَلينـةوة          

 .خؤمشان و نوَينةرانيشمان لة بةغدا قسة بكةين و زؤر سوثاس لةطةَل سةركردايةتي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك ئةندريؤس فةرموو
 :بةِرَيز اندراوس يوخنا طورطيس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيـت  ةخت لةسةر ئةو مةسةلة دةكةم، كة ئةوة دوايـن كؤبوونةوةيـة لـةم ثةرلـةمان سـاز دةكر     جثَيشةكي من 

لةسةر كَيشةكاني نَيوان هةرَيم و بةغدا، نوَينةرمان لة بةغدا ض حكومةت، يان ليسـيت هاوثـةميان طفتوطـؤو    
كردووة لةطةَل بةغدا، دةبواية ئةم كؤبوونةوةية دواي ثةسـند كردنـي ياسـاي هةَلبـذاردن لـة       يرَيككةوتنامة

ليسـيت هاوثـةميان، دةبوايـة ثابةنـد بوايـة      بةغدا ساز كرا بواية، هةَلوَيست و بؤضووني ثةرلـةمان لةبـةردةم   
ثَيـي، نــةك ئــةمِرؤ ضـونكة ئَيمــة دةزانــني دوَيــيَن سـَييةمني ثــرؤذةي دميســتؤرا دةبوايـة ثةســند كــرا بوايــة     

اخـرا بـوو، سـةبارةت بـة كَيشـةي      ولةوانةي بةرامبةر كة ئامادة بـوون، بـةاَلم كـة ئةمـة نـةبوو كؤبوونـةوة د      
ة، 140اسـاي هةَلبـذاردن نييـة، كَيشـةي نـةجَي بـةجَي كردنـي مـاددةي         كةركووك خؤمان دةزانني كَيشـةي ي 

جـَي بـةجَي كـرا بوايـة مةصـريي كـةركووك ديـار كـرا بوايـة، كـةركووك وةكـو هـةموو              140ئةطةر مـاددةي  
لـة سـةرؤكايةتي    مثارَيزطايةكاني دي هيض كَيشةي لة هةَلبذاردن نـةدةبوو، لَيـرةش بةِراسـيت مـن ثرسـيارَيك     

كــة ثَيشــي دة مــانط لــة كؤتــايي ســاَلي رابــردوو كؤبوونةوةيــةكمان كــرد لةطــةَل دميســتؤرا    ثةرلــةمان هةيــة
 140سةر درَيذ كردني ماوةي جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي      بِريارماندا لةنوَينةري يوئَين لةو كؤبوونةوةية 

َيسـيت ثةرلـةمان   بـوو هةَلو ، ئةو شةش مانط تةواو بووينة، ئَيستا سَي مانط لةسةري تَيثةِر دابؤ شةش مانط
مـن وةك نوَينـةري بزووتنـةوةي دميـوكراتي ئاشـووري       140لة ياسـاي خـؤي بةنيسـبةت مـاددةي      ضي بوو 

كوردسـتان و   ي بووين لةطةَل ليسيت هاوثـةميان نيمائاشكرامان كردووة لة ثةرلةماني بةغدا، كة ئَيمة موتةز
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و دذ بــة نــاوةِرؤكي  84ردنـي مــاددةي  نوَينـةرمان لــة بةغــدا ئينســيحابي كـردووة دذ بــة ئاليــةتي ثةســند ك  
ناو شاري كةركووك، ئومَيدمان ئةوةية لة  بؤ، بةتايبةت هَيناني هَيزةكان لة دةرةوةي كةركووك 84ماددةي 

داهاتوو ثَيشي طفتوطؤو رَيككةوتنامة بكرَيت لةطةَل بةغدا، ثةرلةماني كوردستان هةَلوَيسيت خؤي هةبَيت و 
ي هةرَيم، ئةوةي كة تةفاوز دةكات لةطةَل بةغدا، بابةتَيكي تر هةية لة ياسـاي  ثَيشكةش بكرَيت بة نوَينةران

هةَلبذاردني بةغدا ئةوةي تايبةمتةندي بةخؤمان هةية وةك نةتةوةيةك لة عَيراق و لة كوردستان، ئـةوةش  
دةَلَيـت   ئةوةية كة مةسةلةي كؤتا، ئةو بابةتة رةد كراوةتةوة لة سةرؤكايةتي كؤماري عَيراق لة ئةطةري كة

هيض ئاليةت و معيار نيية بؤ ئةم بابةتة، من داوا دةكةم لـة ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان ثشـتطريي ئَيمـة       
ني تي بةغــدا دةتوانَيــت ســوود لــة ئــةزموو بكرَيــت، بــؤ ثةســند كردنــي ئــةم مةســةلةية بةتايبــةت حكومــة  

كؤتا هةبوو بـؤ ئَيمـة، ثَيـنج كورسـي     لَيرة هةَلبذاردني ئةم ثةرلةمانة  1998كوردستان وةربطرَيت لة ساَلي 
 .دابةش كرا بوون و ئَيمة خؤمان بؤ خؤمان نوَينةري خؤمان هةَلبذارد، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئاخري فةرموو

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، لةسـةر دةسـتووري عَيراقـي،    140ماددةي ي تةمموز ئينقيالبَيكة لةسةر 88من ثَيمواية ئينقيالبي رؤذي 
ثَيموايـة   84بةدةست هاتووة، بؤية ماددةي  9/4/8003لةسةر ئةو هةموو دةستكةوتووانةي كةوا لة ثاش 

ــةر       ــةو ماددةيــة جــَي بــةجَي بكــةن، ه ــت هــيض فةقةرةيــةكي ل ــتاني لــة بةغــدا نابَي ــت كوتلــةي كوردس دةبَي
ــت كــ     و ةضــَيت، ئــةوة زؤر روونئلــة بــةين  140ة مــاددةي فةقةرةيــةك لــةو ماددةيــة بــة مانــاي ئــةوة دَي

بـاس لـة كـةركووك دةكرَيـت،      ،جَيطاكان كة تاكو ئَيستا نةطةيشتينةئاشكراشة، بةنيسبةت هةَلبذاردني ثارَيز
ــيض       بــةاَلم بــاس لــة ســنجار تــاكو خانــةقني نــةكراوة، كةضــي ئــةوانيش دةورو ئةهميــةتي خؤيــان هةيــة، ه

يفاقاتانةي كة ئيئتياليف كوردستاني لة بةغدا طةيشتينة، يةعين لة هةندَيك وزوحَيكيش ديار نيية، ئةو ئيت
خاَل طةيشتينةتة يةكرت، بةاَلم بؤ وزوح ديار نيية، تاكو ئَيستا ئةوة ضوارةمني جارة طؤِرانكاري بةسـةر ئـةو   

، بـؤ ئـةوةي   الئيحة دَيت كة ئيتيفاقي لةسةر دةكرَيت، بؤية دةبَيت ئَيمـة ئـاخري الئيحـةمان لـة دةسـت بَيـت      
و دميسـتؤرا ثَيموايـة ئـةوةي دميسـتؤرا شـتَيكي       140بِريارو شيت خؤمان لةسةر بدةين، مـةوزوعي مـاددةي   

زؤر باشة هاتين يوئَين بؤ ناو ئةو كَيشةيةدا، بةاَلم ئةويش دةبَيـت وزوحَيكـي هـةبَيت تـاكو ئَيسـتا شـت بـة        
تةقديم دةكرَيت، دوايَي دواخرا بؤ مانطي نـؤ،  ئاشكرايي نيية، هةر دةَلَين مانطي هةشت تةقريري دميستؤرا 

ــةوةي         ــةجنامَيك و ئ ــة ئ ــدا بطات ــةماني بةغ ــةر ثةرل ــت ئةط ــاوةِروان دةكرَي ــانطي دة، ض ــؤ م ــرا ب ــَي دواخ دواي
 140ارات و ئـةو هـةموو شـتانة بـةض دةطـةن، مـاددةي       ردميستؤراش بطاتة ئةجنامَيك، نازامن ئةو هةموو قـة 

 .زؤر سوثاس انة ضي بةسةر دَيت هةموو قةراراتمةصريي لةناو ئةو 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك جةمال قاسم فةرموو
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 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وجهةي نةزةِرةكاني من جياواز بَيت لة برادةرةكامن، من دةَلَيم دةستووري عَيراقي لة  ةبةحةقيقةت لةوانةي
ئةو مةنتيقانةي دياري كردووة، ئَيمة مةفروزة هةموو هةوَلةكامنان و نوَينةرامنان  دا مةصريي140ماددةي 

لــة بةغــدا، خؤمــان لَيــرة هةَلوَيســتمان ئــةوة بَيــت كــة هــيض الدانَيــك نــةكرَيت لــة شــَيوةي تــةنفيز كردنــي    
دةبَيــت تــةنفيز بكرَيــت و لــةو دةورانــةي كــة   140، ســوور بــني لةســةر ئــةوةي كــة مــاددةي  140مــاددةي

ــي        د ــةنفيز كردن ــاري ت ــةك هاوك ــا ض رادةي ــة ت ــة ئَيم ــدةين ك ــاني ب ــة دةرةوة ثيش ــةناوةوة، ض ل ــنني ض ل ةيبي
ماددةكةمان كردووة، ضؤن هاوكارميان لةطةَل نةتةوة يةكطرتووةكان كردووة، ضؤن موافيق بـووين كـة درَيـذ    

ةنفيز بكرَيت، لـة هـةمان   بكرَيتةوة لةناحيةي تةكنيكي و فةني يارمةتيمان بدةن، بؤ ئةوةي ئةو ماددةية ت
نم زؤر بــة مورةكــةزي دةبيســرتَيت يـ كاتيشـدا ئاطامــان لــة هةَلوَيســت و تةسـةروفاتي خؤمــان بَيــت، مــن دةيب  

ــتان،    ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةر حكوم ــة س ــةكان خبرَيت ــةموو خراثكاريي ــة    ه ــينةكان ل ــاي نووس ــةر تةماش ئةط
ردةضـَيت زؤر بـة مورةكـةزي خراثـةكانيان     ثؤست و لة زؤربةي ئةو جةريدانةي كة لة ئـةمريكا دة  واشنتؤن

خستؤتة سةر ئَيمة، ئَيمة دةبَيت زؤر وريا بني لةو نوقتةيـة، مةسـةلةن لةسـةر باسـي مةنتيقـةي خانـةقني       
ــةموو          ــت ه ــات دةَلَي ــةوة دةك ــي ئ ــة، باس ــتان و عَيراقيش ــة كوردس ــةقني ك ــةبيعي خان ــات، ت ــةوة دةك ــي ئ باس

اقي عةلةمي كوردستاني لَيية، شتَيكي باشـة حـةقي خؤمانـة    مةنتيقةكاني سةر جادة لةجياتي عةلةمي عَير
عةلةمي كوردستانيشي لَي بَيت، بةاَلم بؤ ئةوةي جةليب ئينتيباه رانةكَيشني، خةَلكَيكي تر ئةوة ئيستيغالل 
نـةكات بـؤ ئــةوةي كـة ســةبةبي ئيهانـةو تةشــجيع كـردن و نــاِرةزايي عـةرةب كــة دروسـت بَيــت بـا عةلــةمي         

تؤن ا بَيت، ئةوسا كةس ناتوانَيت هيض نةوعة حيسـابَيكمان بـؤ بكـات، لـة جةريـدةي واشـن      عَيراقيشي لةطةَلد
ثؤست باسي كاك فؤئاد حسَين دةكات مدير عامي سةرؤكايةتي هةرَيم، لة قسةكاندا كة ثرسياري لَي دةكـةن  

دووة، ئةمـة خراثـة    داطريمان كـر ني ئَيمة كة موحاوةلةمان كردووة ئةو مةنتيقةية داطري بكةين، دةَلَينيناَلَي
بكةين ثَيويست ناكات بَلَيت ئَيمـة داطريمـان كـردووة، ئَيمـة      يبة رةئي من، بة رةئي من هةتا ئةطةر داطرييش

ئيرت كام المان داطري كـردووة، ئـةو مةنتيقةيـة مةنتيقـةي كوردييـة، ئَيمـة        ،خؤمان لةو مةنتيقةية دابووين
ة ئةطـةر  ، ضـونك ةب داطـري بكـةين و عـةرةب بكـوذين    رنةضووينة تةعدا بكةينة سةر عـةرةب و مـةنتقي عـة   

باس كرابواية كَيمان كوشتووةو كَيمـان طرتـووة، ئَيمـة قسـةكان و تةسـرحياتي       َلئةوة بكراية دةبواية بة تايت
خؤمان دةبَيت بة سةبةبي ئةوةي خةَلك عةيبةكة خباتة سةر ئَيمة، من داوام ئةوةية لة قسة كردمنان و لـة  

موبةرير نةدةين بة خةَلكي كة خراثةكان خباتة سةر ئَيمـة، هـةروةها ئـةم مةوزوعـة بـة       هةَلوَيستمان ئَيمة
ري بؤ بكرَيت، دةبَيت ئيشي تيا بكرَيت، دةبَيـت دةسـتووري عَيراقـي خبرَيتـة بـةردةمي      كاحةقيقةت دةبَيت 

ضـي بـاس    هةموو كةسَيك لةسةر ئةم زةمينـة نازانَيـت لـة دةسـتووري عَيراقيـدا ض بـاس دةكرَيـت و        ،خةَلك
ضية  لة سةرةتاوة نووسةرةكان و عاملةكان و خـةبريةكاني سياسـي باسـي ئـةوة دةكـةن       140كراوة، ماددةي 
وةكو ماددةيةك واية كة بةنزيين بةسةردا كرابَيت بـؤ تَيكـداني عَيـراق، ئَيمـة دةبوايـة       140دةَلَين ماددةي 
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مة ماددةيةكي دةستوورميان هةية، ماددةي لةمة ئيشمان كرد بواية، ئةم حةقيقةتةمان راست كردبايةوة، ئَي
ي زيـاتر خـةَلكي عَيـراق دةنطـي بـؤ      %20هةموو تةرةفةكان كة بةشداري دانيشـتنةكةيان كـردووة لـة     140

لةسةر ئةوة، ئَيمة شـتَيكي نادةسـتوورميان نـةكردووة، لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ئَيمـة سـوور بـني           ةداوةو موافيق
َيويست ناكات باس بكةين، ئَيمة هةموو وةختَيك دةبَيـت باسـي ئـةوة    لةسةر ئةوة مةوقيفي قوةتي خؤمان ث

بكةين كة خةَلك غةدرمان لَي دةكات، كة واقيع واية، ئَيمـة غـةدرمان لـة كـةس نـةكردووة، مـن هيـوام وايـة         
هةَلوَيسيت ثةرلةمان لةسةر ئةم مستةواية بَيت بةردةوام ئـةم راسـتيانة راسـت بكةينـةوة دةور ببيـنني، بـؤ       

دؤستاني ئَيمة بة غةَلةت تَينةطةيةنرَيت و مةوقيفي سـةليب بةرامبـةر بـة ئَيمـة دروسـت نـةكرَيت،        ئةوةي
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك عبدالرمحن امحد فةرموو

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي وةكو ماددةيةك سةير بكرَيت، ئَيمة دةبينني لةطـةَل ئـةم    ديارة ئةم بابةتة بابةتَيكي سياسيية، ثَيش
ثرؤذة تازةي دميستؤرا رؤذ بة رؤذ موقتةرةحي تازة دَيتة ثَيشةوة، ئَيمة لَيرة ثَيشـنيازي ئـةوة دةكـةين كـة     
ئَيمةش هةر لـة بـةرطري نـةبني لـة ديفاعـدا نـةبني، ئَيمـةش بـةردةوام خـاَلي ئيجـابي خؤمـان و وةرةقـةي             

نةوةسـتني تـا ئـةوان    رمان ثَيش ضاو خبـةين، ئَيمـةش وةرةقـةكاني خؤمـان بـةكار نـةهَينني و هة      سياسي خؤ
تــةرحَيكي تــازة بَيننــة ثَيشــةوةو ئَيمــة ضــاوةِرَييان بكــةين ضــؤن وةاَلميــان بدةينــةوة  ثَيشــنيازَيكي تريشــم 

ثةرلةمان موناقةشـة نـةبَيت،   ئةوةي كة ئَيمة هةندَيك لة هةَلوَيستةكامنان بطؤِرين، شَيوازي بِريارو تةنها لة 
ــةموو         ــةروةها ه ــةين، ه ــاري بك ــاَل دي ــدي و خ ــة ريزبةن ــيمان ب ــدةي سياس ــة ئةجن ــة ئَيم ــؤن  ك ــةويش ض ئ
جةماوةري كوردستان بةشدار بَيـت، بـؤ ئـةوةي مةسـئووليةتي تـارخيي لـة الي هةموومانـةوة بَيـت، قيـادةي          

كؤمةَلطـةي مـةدةنيمان هةيـة، ثسـثؤر و      سياسيمان هةية، ثةرلـةمان هةيـة، جـةماوةرمان هةيـة، رَيكخـراوي     
رؤشنبريامنان هةية، ئةطةر ئَيمة مةركةزَيك، هةيئةتَيك هةبواية بؤ كؤكردنةوةي زانيارةكان، بؤ رةئي تـازة،  
بؤ بةدواداضوون، ئةوة زؤر باش بوو بـؤ هـةموومان، هـةموو جـارَيكيش بـة يـةك تةوجيـر بـة مةركةزيـةت          

جةماوةري كوردستان، بؤ ئةوةي هةموو شتةكان بةرضاو بوايةو رؤشن  هةموو شتةكان ئيعالن بكرا بواية بؤ
خاَلَيكي تر، ئةوةية كةوا طرنطي بؤ كةركووك و بؤ جـةماوةري كـةركووك و ناوضـةكاني تـريش، ئَيمـة       .بَيت

خاَلَيكي طرنطمان هةية كة ئةويش ريفراندؤمة، مةسةلةي راثرسي خةَلكة، حيسـاب كـردن    140لة ماددةي 
، ئةوة خاَلَيكي زؤرة بؤ ئَيمة، خاَلَيكي طرنطة، لةبةر ئةوة خةَلك زؤر حيسابي سياسي بؤ ناكـات،  بؤ جةماوةر

ئـةوة واقيعـة، حةقيقةتـة، مَيــذووي ناوضـةكةية، ئَيمـة زيــاتر تـةركيز لةسـةر ئــةوة بكـةين كـة جــةماوةري          
وة باسـي ئـةوة   خؤمشان رؤَلي هةبَيت، هـةروةها ضاكسـازي خؤمشـان بةتايبـةتي وةزعـي كـةركووك ثـَيش ئـة        

كة ليذنةي فةسَلي حةقائيق و ئةوانة ضاك بكةينةوة، ماَلي خؤمان ضاك بكةين، ماَلي خؤمان بةهَيز  بكةين
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بكةين، ئةوةش يةك ريزي و يةكخستين مـاَلي خؤمـان كـة وةرةقةيـةكي زؤر بـةهَيزة بـؤ ثشـتيوانيمان، ئـةو         
يارة ئةطةر وا بِروات دةبَيتة بـةديلي مـاددةي   خااَلنةش هي دميستؤراية ئَيستا حةوت خاَلة، حةوت بِرطةية د

ي راطرتـووة، ئَيمـة هـةوَل لةسـةر     140، ئةوةي كة كارَيكي خراثة هةر بة واقيع بة مةيـداني مـاددةي   140
ةين، هةروةها ثَيمواية ئةم ثرؤذةيـةي دميسـتؤرا نابَيتـة ثرؤذةيـةكي عةمـةلي لـة مةيـدان،        دب 140ماددةي 

كردنة، ئَيستا باس لةوة دةكرَيت باسي مةركةزيةتي عَيراق دةكرَيـت، باسـي    تةنها موداخةلة كردنة، تةئكيد
هَينانةوةي ثَيداضوونةوةي دةستووري عَيراقي دةكرَيـت، بةِراسـيت ئَيمـة ئةطـةر وةرةقـةكاني خؤمـان بـةكار        

ثـةري  نةهَينني هةنطاوةكان سةريع نةكةين، ئةو مةرحةالنة شتَيكي باش نابن بؤ ئَيمة، ئـةوة ثَيـنج سـاَل تيَ   
هــةر لــة شــوَيين خؤييــةتي و وةكــو خــؤي مــاوة، مةســةلةكان  140بةســةر ســَي رةئــيس وزةرا ئــةو مــاددةي 

بــني بــة دةســتوور، بــة مَيــذووي جــوطرايف سياســي   وضارةســةر نــةبوون، كةواتــة ئَيمــة دةبَيــت ثشــت ئةســتو 
 . ة سياسيةكامنان، زؤر سوثاسولكردنةوةي خ ِرناوضةكة، هةروةها ض

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .زؤر سوثاس، كاك حمةمةد فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيمواية لةبةردةم عَيراقدا يةعين دوو شَيواز هةية، يان هَيناني ديكتاتؤر بَيت كة هةموو ئةم ثَيكهاتانـة  
ن شـَيوازي ثَيكـةوة ذيـان لـة واَلتَيكـي فـرة       هةر خؤي حاكم بَيت وةكو ثَيشرت بينيمانة، يـا  و، بَي دةنط بكات

هةر دةبَيت وا بَيت، دةبَيت دانووسان بَيـت،   ،نةتةوةو فرة ئاين و فرة مةزهةب و فرة ئةفكارو فرة سياسةت
هـةموو كةسـَيك داواي مـايف خـؤي دةكـات، لـة عَيـراق ئةمـة دةبَيـت بـة            ،هةر دةبَيت موناقةشةو هـةرا بَيـت  

فرةيية ذيان بة ئاساني بـةبَي كَيشـةو طرفـت دةِروات،     لة واَلتَيكي ئةوها ةزاننيوا ن ،شتَيكي سروشيت بزانني
من ثَيموا نييةو موستةحيلة شيت وا، عَيراق بةم ثَيكهاتة فرةييانة موستةحيلة بة ئارامي بـِروات، هةميشـة   

نة بة عاتيفةو وامان كردو بة بااَلي خؤما خوَيندنبةم شَيوازة بةِرَيوة دةِروات، من دةَلَيم ئَيمة واز بَينني لة 
 :وايان لَي كردين، ئَيمة ئَيستا لةبةردةم دوو حاَلةت داين

ةتي، هـيض جـؤرة تـةنازولَيك    بة جددي ثَي دابطرين لةسةر ئةو مافة ئةساسيانةي كة قةناعةمتان ثَيي/ يةك
هانـة هانـة    دوور بكةوينـةوة لـة عاتيفـةت و    ،كةين، بةاَلم  بـة عةقاَلنيـةت و حيكمـةت تـةرحيان بكـةين     نة

 .دَينني و دوايش بة خراث دةطةِرَيينةوة دواوة
بةِراسيت ئةم خاَلي دووةمةم بـة قـةدةر خـاَلي يةكـةم تـةقيمي ئـةداي خؤمـان بكـةين، ئَيمـة هةميشـة           / دوو

دةدةين بةسةر خةَلكي ديكة، ئةوةش دةطةيةنَيت، ئةويش وا دةَلَيت بة مـن، كـابرا داواي مـايف خـؤي دةكـات،      
يف خؤم دةكةم، طرنط ئةوةية من تةنازول ناكةم لة مايف خؤم، ئةويش بـا نـةيكات، بـةاَلم لـة     منيش داواي ما

تي خـؤي، ئةمـة بـؤ    شوَينَيك تا دةطةينة شوَينَيك كة ثَيكةوة ذيان بَيت بة خصوصيةتي خؤم، بة خصوصية
ثَيموايـة ئةمـة   ئةطةر لةبةر ضاومان نـةبَيت، مـن خـاَلَيكي تـر دةبيـنم كـة        ،ي زؤر طرنطةعَيراق مةسةلةيةك
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كَيشةكاني ئَيمةي ئاَلؤز كردووة، هةميشة كة كَيشةو طرفت لةبـةيين ئَيمـةو حكومـةتي ئيتيحاديـدا دروسـت      
َلَيتةوة بؤ خةَلكي تر، خـةَلك قسـةي تيـا    هَيدةبَيت، بةِراسيت سةركردايةتي كوردي مةسةلةكة بة كراوةيي دة

خـةَلك هـةروا بـة كـةيفي خـؤي شـتةكان ئـاَلؤز         دةكات، رؤشنبريو مةسـةلةن يـةعين وردةَلـة سياسـي و ئـيرت     
دةكات، مةفروز واية كَيشةكةي ئَيمةو حكومـةتي ئيتيحـادي تـةنها سـةركردايةتي ثةرلـةمان و سياسـي قسـة        
بكةن، ضونكة ئةمانة دةزانن ثَيشينةكة ضؤنة، يةعين خةلفيةتةكة ضـؤنة  ئاينـدةش بـةرةو كـوَي دةِروات      

كَيشةيةك لة بةيين حكومةتي هةرَيم و حكومةتي ئيتيحاديدا دروست بوو بةاَلم بةداخةوة تاكو ئَيستا هةر 
بة كراوةيي، قسة بـةطَيِراوة بـؤ خـةَلك ئةوةنـدة ئـاَلؤز بـووة، دوايـَي بـة سـةركردةكانيش           هَيَلراوةتةوة ،بَيت

ةند ضارةسةر نةبووة، دَيمة سةر ئةم بةديلةي، من ثَيمواية ئةم حةوت خاَلة، حةوت خاَلي زؤر باشن، هةرض
ثَيمانواية هةندَيك تةنازوالتي تياية، بةاَلم ئةمانة بؤ ضارةسةرة، هةر شتَيك بؤ ضارةسةر بَيـت نابَيـت ثَيـي    
بَلَيي تةنازوالت، ئةمة طةورةيي ئـةم اليةنـة دةردةخـات كـة دةيـةوَيت ئـةم كَيشـةية بـةرةو ئـارامي بـةرَيت،           

لـة دوورةوة سـةيري دةكـةيت وةكـو تـةنازوالت       ثَيمواية لةمة حيكمةتَيكي زؤر باش بة خةَلك دراوة، راسـتة 
يت، نـةخَير، بـؤ   دةواية، بةاَلم ئةمة بؤ ضارةسةر كردنة، نةك بؤ ئةوةية لةبـةردةم بةرامبةرةكـة ضـؤك دابـ    

ديفاع كردنة لة مافةكاني خؤت، من ثَيمواية ئةو بِرطة ضوارة لةسةر ئةوة كَيشـراوة، كـة ئـةويش كةليمـةي     
ت بيطؤِرن بة كةليمةي تر، هةتا ئةطةر ئـةوة بكرَيـت بـة ئيـدارةي مةحـةلي      حكومةتي مةحةليية، دةيانةوَي

ئةزعةف ئيمان بَيت، ئيرت لةوة زيـاتر بـة هـيض     ،شتَيكي سروشتيية، جا ثَيمواية ئةوة حةددي ئةخريي بَيت
جؤرة شتَيكي تر رازي نةبن بةوةي كة بَلَين حكومةتي ئيتيحادي بَي سةرثةرشيت ئةوة بكات، هيض مـاعقول  

 .نيية ئةوة لَيدانة لة هةَلبذاردني شاري كةركووك و دةوروبةري بؤ ئةو ئةجنومةنةي كة هةَليانبذاردووة
خاَلَيكي زؤر طرنطرت، من ثَيمواية ئَيمة دةبَيت زؤر ثَي داطرين كـة ثارَيزطـاي كـةركووك جيـا نةكرَيتـةوة لـة       

ووك دةكرَيـت، ضـونكة كـة كـةركووك جيـا      ثارَيزطاكاني تر، بةِراسيت ئةمـة ناِرةزاييةكـة بةرامبـةر بـة كـةرك     
كرايةوة هةموو كةسَيك قسةي تيا دةكات، قسة كردني زؤريش لةم مةسةلةية قازاجني تيا نيية، لةبةر ئةوة 

ثَيشنياري ئةوة دةكةم داكؤكي لةسةر ئةوة بكـات كـة كـةركووكيش وةكـو      ،من ثَيمواية ثةرلةماني كوردستان
ي لةوَي خةَلكي ثَيكهاتةي جياواز هةية لةوانيشدا هةية، ئةطةر دةَلَيي لَيرة ثارَيزطاكاني تر واية، ئةطةر دةَلَي

لة شوَيين تـريش مونازةعـة هةيـة،     ،نةوت هةية، لة شوَيين تريش هةية، ئةطةر دةَلَيي لَيرة مونازةعة هةية
بَيـت، كـة   لةبةر ئةوة ئةمة زؤر مةسةلةيةكي طرنطة، كةركووكيش لة ضوارضَيوةي ئـةو ثارَيزطايانـةي تـردا    

خاَلَيكي زؤر طرنط، كة ئَيمة دةتوانني قسةي لَي بكةين، يـةعين بؤضـي    .ياساي هةَلبذاردنيان بؤ دةردةضَيت
لة ئةنبار موشكيلة دروست بوو و نةهات لة ثةرلةماني عَيراق ضارةسةر بكرَيت، بردرا لة ئـةنبار ضارةسـةر   

ضارةسـةر بـوو  بؤضـي مةسـةلةي بةسـرة      ضـوو لـة نةجـةف     ،نةهاتة ثةرلـةمان  نةجةف كرا، بؤضي كَيشةي
ضوو لة بةسرة ضارةسةر بوو  بؤضي كَيشةي كـةركووك دةضـَيت لـة ثةرلـةمان ضارةسـةر       ،نةهاتة ثةرلةمان

دةبَيت  بؤضي نايةت لةناو ثَيكهاتةكاني خؤيدا ئةوانـةي كـة حـةزيان لَييـة قسـةي تيـا بكـةن، بـا بَينـة نـاو           
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ــةوقيعي نكــةركووك، بــَين لــة مــةوقيعي عةمةلةكــة، لــة    ــة   يم زاعةكــة ضارةســةري كَيشــةكة بكــةن، نــةك ل
 .دةرةوةي، كة ثَيمواية لة دةرةوةي هةميشة طرفيت بؤ ئَيمة زؤر دروست كردووة

دةكـات، لـة   ( متنااع  عيقا )خاَلي ئةخريم، لة دةستووري عَيراقيدا ئيشارةت ناكـات كـَي ئيـدارةي مـةناتيقي     
ئَيمــة تؤمــةتبار دةكــات، كــة طوايــة كــورد لــةو ناوضــانة   هةيــة بــةوة  ســتووري عَيراقــدا هةنــدَيك خــةَلك دة

دةسةاَلتي زؤر كردووةو ضي كردووةو، دوور نيية ئةم قسةية راستيةكي تيا بَيت، بةاَلم تةئيدَيكي تيا نييـة،  
بكـات، كـةوا   ( متنوازع عل وه  )كة دةستووري عَيراق دان بنَيت بةوة كَيية موكةلةفة بةوة ئيدارةي مـةناتيقي  

بةثَيي ئةوةي زؤرينةي ئةم شوَينانة خةَلكي منة،  ي دةتوامن منيش دةتوامن، بةثَيي ض ،فتوحةبوو مادام مة
، نـة  بةِراسـيت  يـةنني ئينجا من لةجياتي تؤش كردوومة، بةاَلم بةداخةوة نة ئَيمة توانيمان ئةم رسالةية بطة

ئـةوةي بـة    ،تان ئةم خااَلنـة خَييَن، لةبةر ئةوة داوا دةكةم ثةرلةماني كوردسبةرامبةرةكةش تواني ئةمة بنر
ــةم     ــةركووكيش لـــة زميـــين ئـ ــة، كـ ــان مةســـةلةي موحافةزاتـ ــة طرنطتريينيـ طرنطـــي دةزانَيـــت، مـــن ثَيموايـ
موحافةزاتانة بَيت، ئيدارة كردني ئةم مةناتيقانة لة دةستووردا نةدراوة بة كةس بة مةفتوحي ماوةتـةوةو،  

كة طـةلي كوردسـتان هةيـةتي و هـيض زيـانَيكيش بـؤ        ئَيمةش بةثَيي ئةو بةرذةوةنديانة دةستمان تَيخستووة
 .حكومةتي مةركةزي نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك دكتؤر فوئاد امحد بابان فةرموو

 :بابان حممد امحد فلاد.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة    ــانن ل ــةكان يةكس ــةموو عَيراقي ــراق ه ــتووري عَي ــةثَيي دةس ــةوةي    ب ــا كردن ــدا، جي ــةرك و فةرمانةكانيان ئ
ئةجنومةني هةَلبذاردني ثارَيزطاي كةركووك هيض بنةمايةكي ياسـايي نييـة، هةَلبـذاردني ئـةو ئةجنومةنـةي      
كة ئَيستا لة ثارَيزطاي كةركووك بةردةوامة، بةثَيي هةمان ياسا بوو كة لة هةموو عَيراقدا ثةيِرةو كرا ساَلي 

بؤ هةَلبذاردن لة كةركووك وةك ئـةوة وايـة كـةركووك بةشـَيك نـةبَيت لـة عَيـراق،        ، داناني ياسايةك 8005
يان خستة ناو ياسـاي هةَلبـذاردني ثارَيزطاكانـةوة، تـةنها بـؤ ئـةوة       84بةاَلم ديارة نةياراني كورد كة ماددةي 

كـة  ة، 140بوو كة تةطـةرة خبةنـة رَيطـاي جـَي بـةجَي كردنـي ماددةيـةكي دةسـتووري كـة ئـةويش مـاددةي            
لةِراستيدا نةخشةي رَيطاية بؤ ضارةسةر كردنـي كَيشـةيةكي سـةرةكي، ئـةويش كَيشـةي ناوضـة دابِراوةكـاني        
كوردستانة، كة ئةوة ناوةِرؤكي كَيشةي كوردستاني عَيراقة، بؤية هةر ضـةند ليسـيت هاوثـةمياني كوردسـتان     

لـة كـةركووك، ثَيموايـة ئةمـة      رازيية لةسةر طفتوطؤ كردن، لةسةر قسـة كـردن بـة جيـا، لةسـةر هةَلبـذاردن      
زوَلمَيكي ترة لة دانيشتواني ثارَيزطاي كةركووك و هةموو كوردستان دةكرَيـت، ئـةويش دووبـارة كردنـةوةي     
هــةمان زوَلــم و ســتةمي رذَيمــي ثَيشــووةو ســوور بــووني رذَيمــي عَيــراق نيشــان دةدات، كــة نيــةتي نييــة بــؤ 

شــةي ناوضــة دابِراوةكــان، مانــاي ضارةســةر نــةكردني ضارةســةر كردنــي كَيشــةي كــورد، ضــونكة مانــةوةي كَي
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و هةَلبـذاردن لـة    140كَيشةي كوردة لة عَيراقدا، بؤية ثَيويستة ثةلة بكرَيت لة جَي بةجَي كردني ماددةي 
 .كةركووك بةثَيي هةمان ياساي ثارَيزطاكاني تر بَيت لة عَيراقدا، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دَل حةوَيزي فةرمووزؤر سوثاس، كاك شَير

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناوضةيةك دةطرَيتةوة، كة لـة رؤذهـةاَلتي خانةقينـةوة دةسـت ثـَي دةكـات تـا رؤذئـاواي          140خؤي ماددةي 
، كيلؤمــةتر زيــاتر بَيــت 650ســنجار، ئــةوة ناوضــةيةكي زؤر دوورو درَيــذة، يــةعين مةســافةكةي مومكينــة  

ئـةو شـتانةي تَيدايـة، كـة زؤر ئاسـانة       و زجنريةيةك لة شارو شاروضكةو لة طوندو الدَي و شاخ و ثردو كـاني 
دوذمنةكامنان لة هةر شوَينَيكي ئةو شوَينانة لة هةر شوَينَيك وةكو حةفري ئةلغام بؤمـان بتةقَينـةوةو ئـةو    

ــة    ــي ل ــكةري و سياس ــةني عةس ــترياتيجي الي ــاتي ئيس ــةن   نوقتانــةش دةبنــة نوق ــترياتيجي، تةبع ــاتي ئيس نوق
هةمووشي بؤ ئةوةية كة مةسةلةي كةركووكمان لَي دوور خبةنةوة، كة هةدةفة طةورةكة لةناو ئـةو خةتـةي   

 مـةال  تةممووز ئاخري جةلسةكةي ثةرلةمان بوو ثَيش عوتلةكةيان، كة لـةو رؤذانـة كـاك   / 88كةركووكة، لة 
 ي تةممووزي رةش، بةِراسيت ناوةكة ثِر بةثيسيت خـؤي 88 بةختيار مةقالةيةكي نووسي بوو ناوي لَي نابوو

بــؤ  84، لــةو كؤبوونةوةيــةدا لــة طةمــةكي سياســي، لــة طةمــةكي ثةرلــةماني ياســايةك دةرضــوو ياســاي   بــوو
ئينتيخاباتي موحافةزةكان، برادةراني ئَيمـة، نوَينـةراني ئَيمـة لـة بةغـدا، لـة ثةرلـةمان طوتيـان فَيَلمـان لـَي           

ــَل نييــة، بةرنامةيــة، يــةعين ئــةوة غــافلطَير كــراين، هــةتا فةخامــةتي ســةرؤكي     كــراوة، بــةاَلم دةر ضــوو فَي
هةر لة دواي ئةوةي هاتنة  ،هةرَيميش طوتي ئةوة ئةجندةي دةرةوةشي لة ثشتةوةيةو قسةكةشي راست بوو

بة  بةعقوبة، ثَيش ئةوةي بضنة شوَينة طةرمةكان يةكسةر هاتنة خانةقني، لة دواي خانةقني ئةجندةكةيان
تةواوي كةشف بوو، ضونكة ئةو كةسانةي كة تةسرحيياندا لةو حزبانـةن كـة دؤسـيت ئَيمـةن لـة دةعـواو لـة        

ــيت ئَيمــة شةخصــةكاني دي   ــيمانن، يــةعين    مــةجليس، نــةك دؤس ــرادةري شةخص ــرحيياندا ب ــة تةس ــام هك م
دانـاين، باسـي    ئيرت خةتي سةوزو شينيان بـؤ  ،تةسرحيياندا ،حةمودي و عةلي ئةديب هةموومان دةيانناسني

تةكريــدي جةلــةوالو نــازامن تةكريــدي  ،بودجــةيان كــرد، جطــة لــة موتةتةريفــةكان باســي كــةركووكيان كــرد
ئةنواع شتيان كرد كة دةيَلَينةوة، بةاَلم كـة خـةتي سـةوزو شـينيان دانـا مانـاي وايـة خةريتـةكيان لـة ثـَيش           

وتة بووة، ئةطةر تةماشا بكـةين لـة دواي   خؤيان داناوة هةموو كات تةماشاي دةكةن، يةعين شتةكانيان بة خ
ئةو تةسرحياتانة لـة كـاتي عوتلـةي ثةرلـةمان رؤذنامـةي ئاسـؤ بـة مانشـَيت نووسـي بـووي لـة جةلسـةكاني             

لةطـةَل دوو، سـَي ئةنـدام ثةرلـةمان كـرد       يثةرلةمان لة دواي عوتلة شةرَيكي طةورةمان لة ثَيشـة، موقابةلـة  
قسـةكانيان   ،ن يةكَييت، يـةكَيكيان سؤشياليسـت، هةرسـَيكيان قسـة دةكـةن     بوو، يةكَيكيان ثارتي بوو، يةكَيكيا

يةكرت ناطرَيتةوة، لةسةر بةرنامج قسةيان لةطةَل دةكرد، بةاَلم دةبينني ئةوانة كة هاتنـةوة لـة دواي ئـةوةي    
 ي تـةمموزيان هةيـة، فةزيلـة ثشـيت    88ن، هَيـزي  ، بـة ثـالن هـات   كة عوتلة تةواو بوو، بةِراسـيت بـة بةرنامـة   

 ،طرتنةوة، جطة لةوانةي كةركووك و ئةوانة، كة ئةو بةرنامةي دميستؤرا هـات زؤريـان زةختيـان لـَي كـردين     
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بةرة بةرة هةر تةنازوليان ثَي كردين، هةر تـةنازوليان ثـَي كـردين، هـةتا ئـاخريي طةيشـتينة ئـةوةي ئَيسـتا         
ونة حكومـةتي مةحـةلي و جيهـاتي    ماددةي ضوارمان ثَي قةبول نيية، لة ماددةي ضوار دوَييَن كة طةيشت بو

مةعين كة موستةلزةمات تةهيئة دةكةن عومةر جبوري هي ئَيمة ثَييان دةَلـَين تـةرةيف ئاخـةر، جةماعـةتي     
ي تةمموزو نازامن كَيي ترة  ضـةند كةسـي تـرة هـةر برادةرانـي ئَيمـة باسيشـي ناكـةن، طـوتي ئَيمـة           88هي 

ــةر      ــةين، ئةط ــةمان دةك ــةوةي ثةرل ــةي كؤبوون ــيَن      موقاتةع ــةن دوَي ــةطؤِرَيت، فيعل ــدة ن ــةو بةن دميســتؤرا ئ
بةندةكــةي طــؤِري، يــةعين دةيانــةوَيت حــوكمي مةحــةلي تَيــدا نــةبَيت، راســتة تــا ئَيســتا جةماعــةتي ئَيمــة   
موافةقةتيان نةكردووة، من لةطةَل ئةوةمة موافةقةتيشي لةسةر نةكةن، باشة ئَيمة خؤمـان ئَيسـتا مـن دوو    

شنارَيك، ثرسيارةكةم ئةوةية ئَيمـة خؤمـان دةزانـني بةِراسـيت ثَيـنج سـاَلة ضـؤن        شتم هةية، ثرسيارَيك و ثَي
ئيدارةي كةركووك دةكـةين  باشـة ئَيسـتا دواي ئـةو تةنازوالنـةي كـة دةكرَيـت، كـة ئـةوانيش طوَيتـان لَييـة            

ــةدواي ئــةوة تــاوةك    ئــة و ئــةكرةم فــةوزي ــِرين ل ــَين عــةرز دةطَي ــَين، دةَل و وان خؤيــان بــة ســةركةوتوو دادةن
ئينتيخابات دةكرَيت، ئَيمة ضؤن ئيدارةي كةركووك دةكةين  لةبةر ئةوة ئَيوة، بةتايبةتي هةردوو بةِرَيزتان 
كة لة قيادةي سياسـني حةقـة بةرنامةيـةك هـةبَيت، جـا ض لـة ثةرلـةمان دابنـَيني، يـان ض لـة ئَيـوة بـؤ ئـةو              

لةسـةر   ،وةيةك بَيـت تـةنازول دةكـةين   ماوةية ئيدارة بكةين، ضونكة بةِراسيت لة كؤبوونةوةكان بة هـةر شـيَ  
 .ئةرز تةنازول بكةين خةتةرة، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ئيدارةية بكةين

روون كردنةوةكةم ئةوةية وةخيت خؤي ئَيمة لةطةَل جيهةتَيك عةيين شت عيالقامتـان هـةبوو و   / دووةمني
وين قةولةكي مةشهوري هَينايـة  موناقةشامتان هةبوو، فةخامةتي سةرؤكي كؤمار ئةو كاتي كة ثَيشمةرطة بو

باشة ئَيمة كة عومـةر جبـوري ضـؤن تـواني بَلَيـت لـة جةلسـة بةشـدار نـابني،          ( وقفا مع صديق)ثَيش طؤتي 
هةتاوةكو بةندَيك دميستؤرا نةيطؤِريبَيت بة شةرتَيك دميستؤرا سَي، ضـوار جـار طـؤِري، خؤمشـان تـةنازوملان      

ق بكةين، بزانني ضي دةبَيت، يةعين هـةتا رؤذَيـك، دوو رؤذ بـؤ    بؤ كرد، با ئَيمةش مةوقيفَيك لةطةَل صةدي
ئةوةي ئةوانيش بةخؤيان دابَينةوة، كة ضؤن تةعامول لةطـةَل ئَيمـة دةكـةن  مـن لةطـةَل ئةوةمـة بةِراسـيت        

يـةعين ئةطـةر ئـةوةي تَيـدا نـةبَيت ضـؤن قبـولي         ،ئاخري شت حكومةتي مةحةليية، يةعين ئةزعـةيف ئيمـان  
 .سبكةين و زؤر سوثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو طاهرزؤر سوثاس، كاك زرار 

 :امني طاهر زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةندامة بةِرَيزةكان
دَلنيام ئةوةي من بة ئَيوةي رادةطةيةمن هةمووتان باش دةزانن، بةاَلم من بؤ مَيذوو ئةوة رادةطةيـةمن، بـاش   

ة يةك لة دواي يةكةكاني عَيراق ئامادة باشيان نةبووة، كة مافة رةواكـاني طـةلي   دةزانن كة زؤربةي دةسةاَلت
كورد ببةخشن بة كورد، بؤية هةر كاتَيك دَلسؤزاني كورد و كوردستان داواي مافة رةواكاني طةلةكـةيان كـرد   

ؤش ئةوةي لة جياتي بَيت، ئةوان ئةو دَلسؤزانةيان بة تَيكدةر ناو بردووة، بةاَلم مَيذوو شاهَيدة تاوةكو ئةمِر
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دةست بؤ بةَلطةي زيندووان بـةرَيت، دةسـيت بـؤ بةَلطـةي مـردووان بـردووة، ئـةوةي راسـتيةكاني رةش كـرد          
ناِراستيةكاني لة جَيي تؤمار كرد بَيت، هةر ئـةوان بوونـةو طـةلي كـوردي مـاف خـوراو نـةبووة، بـة          ،بَيتةوة

راني داوا رةوايةكـةي طـةلي كـورد بوونةتـةوة، تـا كـار       هةموو هَيزو توانايانةوة بةرةنطاري دواكةوتين داواكـة 
هةَلةةـــةو  ،طةيشـــتة ســـةر ئـــةوةي بةرامبـــةر بـــة طةلةكـــةمان غـــازي كيميـــاوي و خـــةردةليان بـــةكارهَينا

طـةلي   ،هاوشَيوةكاني هةَلةةةش شاهَيدي ئـةو راسـتيةن، لـة سـةرةتاي رووخـاني رذَيمـي دذ بـة مرؤظايـةتي        
ئةو كاتيش لة هةموو كاتةكان لةبارترو طوجناوتر بوو، تةنها بؤ ئـةوةي وةك  كورد لةو ثةِري بةهَيزيدا بوو، 

طةالني دنيا مافةكاني خؤي دياري بكات، نازامن نةيانكرد، يان رَيطةيان ثَي نةدرا، زيانَيكي طةورة بوو لَيمـان  
ك اليـةني سـليب   درا، بؤية دةَلَيم بة راو بؤضووني من دواخستين هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاي كـةركوو 

زؤر زؤر زيــاترة لــة اليــةني ئيجــابي، ديــارة لــةالي هــةمووان ئاشــكراية لــة هةَلبذاردنــةكاني دواي رووخــاني   
رذَيمـةوة سـااَلني رابـردوو، هـيض داوايـةك لةسـةر دواخسـتين هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطـاي كـةركووك            

كةسـَيكةوة، هـةروةكو ئاماذةمـان ثـَي كـرد لـة        ثَيشكةش بة اليةني كوردي نةكراوة لةاليةن هيض كؤمةَلَيك و
دةسةاَلتي كوردي زؤر بـةهَيز بـوو، شانصـَيكي باشـي      ،طةلي كورد ،سةرةتاي رووخاني رذَيمي ثَيشووي عَيراق

ة اليةنة ناحـةزةكاني كـورد، ئةوانـةي مافـة رةواكامنـان بـة رةوا نـازانن،        83/9/8002هةبوو، بةاَلم ئةمِرؤ 
 لـة دواخسـتين هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطـاي كـةركووك بكةنـةوة، ضـونكة         نازانن بة ض شـَيوةيةك بـري  

ن بةم دواخستنة مةرامـةكانيان  دةلةطةَل بنةماكاني دةستووري هةميشةيي عَيراق ناطوجنَيت، بؤية هةوَل دة
نيمة،  بهَيننة دي، كة دذ بة هةموو مافةكاني مرؤظة، نةك تةنها بة طةلي كورد، من لةطةَل ئةم دواخستنةدا

دَلنيام لة بةرذةوةندي طةلةكةماندا نيية، با سةركردايةتي كورد باش بزانَيت، ناحةزان فَيَلَيكي تريان لةذَير 
بــري لــة ثالنَيكــي تــر دةكةنــةوة، هــةروةها بــري دةكةنــةوة كــة رؤذ لــة دواي رؤذ ئــةوان بــةهَيز دةبــن   ،ســةرة

دواخسـتين هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطـاي      ،بةرامبةر بة طةلي كـورد، بؤيـة مـن دَلنيـام ئـةم دواخسـتنة      
 .كةركووك اليةني سليب زؤر زؤر زياترة لة اليةني ئيجابي

ئةطــةر بــاس لــة اليــةني ئيجــابي و دواخســتين هةَلبــذاردني ئةجنومــةني ثارَيزطــاي كــةركووك  / خــاَلي دووةم
ةوَيت نيةت باشي كورد ثيشاني بكةين، تةنها ئةوةية ليسيت هاوثةمياني كورد لة ئةجنومةني نوَينةران دةيان

هةموو اليةنةكاني تري ناو ئةجنومةني نوَينةران و طةلي عَيراق بدةن، بـةاَلم ئايـا دةبيـنن، ئايـا ئـةو نيـةت       
باشةي كوردي هةست ثَي دةكةن  طةلي كورد بةربةست نيية لة هةَلبذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـاني تـري    

ــةوة    ــةَل ئ ــة لةط ــورد هةميش ــةلي ك ــراق، ط ــاني       عَي ــت، وا ثيش ــتوور بطرَي ــةماكاني دةس ــة بن ــز ل ــة رَي ــة ك داي
بةرامبةرةكاني بدات كة ئامادةية هةموو هةنطاوَيك بنَيت، بؤ ئةوةي بةرامبةرةكةي بزانَيت تا ضةند طـةلي  

 .كوردي ماَلوَيران ئاشتيخوازةو لةطةَل سةرخستين دةستووري هةميشةيي عَيراقداية، زؤر سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .زؤر سوثاس، كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي تَيبيين دةكرَيت لةو راثؤرتةي بةِراسيت بِرطةكان هةر كاميان دةخوَينيةوة هةموو بؤ دواخستين جَي 
ــاددةي   ــي مـ ــةجَي كردنـ ــةو ليذ   140بـ ــت ئـ ــة دةَلَيـ ــاتووة كـ ــةرةي دوو هـ ــة فةقـ ــة لـ ــةرض  ة، لةوانـ ــة هـ نةيـ
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لَيكؤَلينةوةيةكي دةكـات، دةبَيـت موخـاليفي دةسـتوور نـةبَيت، مـادام موخـاليفي دةسـتوور نـةبَيت، لـة هـةر            
جَيطايةك كةليمةي تةوافوق بَيت ئةوة موخاليفـةي دةسـتوورة، لـة دةسـتوور لـة هـيض ماددةيـةك كةليمـةي         

سةرمان دةَلَين ئـةو تةوافوقـة موخالةفـةي    تةوافوق نيية، ئةوةي رةضاو دةكرَيت لَييان ثاشةِرؤذ بطةِرَينةوة 
 .دةستوورة

دةَلَيــت تةحديــدي تـةجاوزات بكرَيــت لةســةر ئــةمالكي عامـة، ئــةوةش بــؤ مةقــةراتي   ( ب)لـة بِرطــةي  / دوو
مةقـةراتي لقـة، مةَلبةنـدة، ئـةو جَييانـةي لـة ذَيـر دةسـةاَلتي كـوردة كَيشـة دروسـت             ةئَيمةية، بةِراسيت ئةو

 .تي مةركةزي عةلة ئةساس ئةو تةجاوزانة البربَيتبكاتن، بة واستةي حكومة
بةنيسبةت موِراجةعةتي تةدقيقي سجالت، تةدقيقي سجالت كَي مسئوولة لَيي  ئةو ليذنةية لة ئاسـيت ئـةو   
ئيشةية كة بتوانَيت ئةطةر ئةوان لةوَي نةبن، بتوانَيت ئةو سجالتة بثارَيزَيت بةنيسبةت ئَيمـة، بـؤي هةيـة    

سجالت دروست بكرَيت لةجياتي ئةو سجالتانة دابنرَيـت، ثاشـان لـة سـَييةم دةَلـَينت       لة حكومةتي مةركةزي
هـةر قانونَيـك تةشـريع بكـرَينت بةنيسـبةت كـةركووك لـةناو بردنـي         ( س قوم اعلس بتشريم قانون خوا  )

وازحية، تةتبيعـة، ئيسـتيفتاية،    140ة لة مةساري خؤي، خؤي ماددةي 140ة، الداني ماددةي 140ماددةي 
ئيحصاية، مةفروزة ئَيمة زةخت لةسةر ئةوة بكـةين هـيض شـتَيك قـةبول نةكـةين لـةو سـَيية زيـاتر، ثاشـان          

يف حالة التعذر على اللحمنة تقديج التوص ات اىل جملس النواب، يؤون اعلوس قانونوا خاصوا     )دةَلَيت لة حةوت 
لـة طـؤِرَي    140مـاددةي  ، 140هـةر قانونَيـك دةربضـَيت ثـاش مـاددةي      ( النتخابات جملوس حمافاوة كركووك   

هةَلدةستَيت، دوايَي دةَلَيت ئةطةر هاتوو نةطةيشتينة نةتيجةي رةوانةي مةجليسي ريئاسـي بكرَيـت، كـة لـة     
ي سـَي مـةجليس ثَيــك دَيـت، جـةنابي ســةرؤكي ثةرلـةمان، لَيــرة نوَينـةري نةتـةوة يــةكطرتووةكان لـةم هــؤلَ        

جَي بكرَيت و ميكانيزمي ئوصولي بؤ جَي بةجَي جَي بة 140ثةرلةمانةي وةعديدا بة شةش مانط ماددةي 
دةوري حــةل كردنــي كَيشــةكةيةو ديتنــةوةي     ،بكــةن، بــؤ ئــةوةي ئــةجنام بــدرَيت و طــوتي دةوري ئَيمــة      

ميكانيزمة، كةضي لَيـرة بطةِرَيينـةوة بـؤ مةجليسـي سـَي مـةجليس، مةجليسـي نـواب و وزةراو ريئاسـة، بـة           
سـوية نـاكرَينت، كـةركووك لـةناو دةضـَينت، هـةر دوَيـيَن        كَيشةية تةثَينج ساَلي ديكة ئةو قةناعةتي خؤم بة 

بةِرَيز ماليكي لة رؤذنامةي رووداو باَلوي كردؤتـةوة دةَلـَينت سـنووري هـةرَيمي كوردسـتان دةطةِرَيتـةوة بـؤ        
 .خةتي سي و شةش

تـر دةَلَيـت بـة     لَيي بووة، ئةوانـةي  9/4/8003دةَلَيت سنووري دةسةاَلتي هةرَيم لةو جَيية كة ثَيش / دوو
هيض حةق حةقي نيية، ض ئاسايشي لـَي بَيـت، ض ثؤليسـي لـَي بَيـت، ض ثـةروةردةي لـَي بَيـت، ئـةوة خـؤي لـة            
خؤيــدا هــةر رؤذَيــك دةرطايــةك دةكرَيتــةوة بؤمــان جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، بةطشــيت ئةطــةر تةماشــاي  

ع من واي بؤ دةضم هـةر هـةمان هاتنـة    مةسةلةكة بكةين كة نوَينةري واَلتة يةكطرتووةكان هاتة ناو مةوزو
 .ة بةِراسيت، زؤر سوثاس1915ناو مةوزوعي ساَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خاتوو كوردستان فةرموو
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 :بةِرَيز كوردستان ثريداود قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ند خاَلَيك هةية من ثشتطريى لة قسةكانى ئةو بةِرَيزانة دةكةم كة ثَيش من قسةيان كرد، بةآلم ضة
دةمةوَيت روونى بكةمةوة سةبارةت بة هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاى كوركووك نابَيت تَيكةَل بكرَيت 

بكةين، يةك بابةت لةالى من زؤر  140، هةروةها نابَيت ئَيمة تةنازوليش لة ماددةى 140لةطةَل ماددةى 
كة لة كةركووك دةذين، ئةوانة دةبَيت ِريزةكانى  طرنطة كة هَيزة كورديةكان يان ئةو ئةحزابة كورديانةى

خؤيان يةك خبةن و يةكطرتوو بن، ضونكة ئةو يةكنةطرتنة زؤر مةشاكيلى دروست كردووة لة كةركووك، 
يستى هاوثةميانى كوردستانيش دةكةم، زياتر نامةوَيت هةروةها ثشتطريى لة هةَلوَيستى لزؤر بةداخةوة، 

 .درَيذةى ثَى بدةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، قةزيةى كورديش ئةو 140ةى ئَيمة مةوزوعى ماددةى لبةِراشكاوى و بةبَى تةم و مذ جةوهةرى موشكي
ارةسةر كرابا موشكيلةمان خةباتة دوورودرَيذة هةر لةسةر ئةو مةوزوعانةية كة باسى ئةوةى ئَيستا يةو ض

نةدةبوو، هةموو ئيجرائات و قةوانني و هةموو ئةو شتانةى كة ئَيستا دةكرَيت، هةمووى مةبةستى ماددةى 
اتى خؤمان لة حي، مةبةستيان مراندن و دواخستنى ئةو ماددةيةية، ئةطةر ئَيمة بطةِرَيينةوة بؤ تةسر140

ماددةية، هةر جارَيك قوَلتَيك تَيى كةوتووةو بةردةوام  بيدايةتى ئةو ماددةيةو نزيكى تةواو بوونى ئةو
ال )جارَيك طوتوومانة ( تاجيللل ال)ئامتان رةفع  كردووة، جارَيك ئَيمة طوتومانة ( ال)طوتوومانة ئَيمة سَى 

و ئَيستاش فةقةرةى 84، ئَيستا ئةو شتةى كة دةكرَيت ض ماددةى (تعديللل ال)جارَيك طةتوومانة ( للتعط ل
موو مةبةستيان ئةوةية، بةآلم لَيرة ثرسيار ئةوةية ئَيستا قسةى ئَيمة بؤضية  كاريطةرى ضى و هة4

دةبَيت  ضيمان دةوَيت بيكةين  ئَيمة بِريارَيكمان هةية كة ثةرلةمانى كوردستان مةرجعة بؤ هةموو 
ةى تةحالفى ةو موفاوةزاتئ بِريارَيكى مةسريى لة قةزيةى كوردى، ئةوة مةوزوعَيكى مةسريية، ئَيستا

و ئةم ثةرلةمانة ضةند ئاطاى لة فةقةراتى 84كوردستانى كة لة بةغدا دةيكات ض لة بيدايةتةوة لة ماددةى 
هةبوو ثَيش ئةوةى ئةو تةسويتةى لةسةر بكرَيت، ثةرلةمانى كوردستان ضةند بةشدارة لة  84ماددةى 

يان لة ِرَيطةى كوتةل و ليذنةكان كة  و 140ِرَيطاى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و لة ِرَيطاى ليذنةى ماددةى 
ةدى ضةند بةشدارة لةو موفاوةزاتة، ض ختوت و ض معيارَيكى ترمان هةية بؤ ئةوةى بَلَيني بابة ئةوة ح

كة طوناحَيكت  ،حةدى ئةعالى ئَيمةيةو لةوة تةنازول ناكةين، تةبيعةتى تةنازول وةكو طوناحة ئَيمةية،
اشا ئةطةر ئينسان درؤيةكى كرد ضوار، ثَينج درؤى تريشى لةدواوة كرد طوناحَيكى تريشى لةدوا دَيت، ح

ةمانةى ئَيمة ضةند بة لمن ئةو ثةردَيت، سةنطةرَيك ضؤَل بكةى ضةند سةنطةرى تريش ضؤَل دةبن، من نازا
لةو حيواراتانة بةردةوام كة تةرةفى كوردى تةنازول تا خةتابار نةبَيت، تا ئةو سوضة نةكةوَيتة سةر  ئاطاية
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خاَلة هيضى لة  1نى ئَيمة، ئَيمة ضةند لة سورة داينةو بة ئاطاينة كة ضى دةكرَي و ضى ناكرَيت، ئةم شا
دةَلَيني ئةشةدو بيلال لة واقعيش تةتبيق  ،ساَلحى ئَيمة دانية، ئةطةر دَلى خؤمان بة شتَيك خؤش بكةين

فةو ئةو تةعتيلة كة هةمووى نابَيت، يةعنى جَيطاى دَل خؤش كردن هةر ئةوةية، بةآلم ئايا ئةو تةسوي
دةكوذَيت و رؤذ بةِرؤذ تةرةفى دذى مةتَلةبى كوردى و دذى ئةو ماددةية بةهَيز دةبن و ثَيطةى ئَيمةش 

 ،وانني هيض بكةين لةو مةوزوعة، ئَيمة زؤر غةَلةت دةكةين كة بَيني ماددةكة بكوذينتزةعيف دةبَيت و نا
ةية، ئَيمة ئةو كات قةمسان ردنةوةى مةسةلةكك يةعنى بضووكلةبةر قانونَيكى فةرعى ئينتيخابات بكةين، 

ثَيمان  1نةكرا غةَلةت بوو، لةوةش غةَلةت تر مانطى  عتةتبي 3/8001و خةمتان دانةنا لة مانطى نةكرد
دانةطرت كة ئيحسا بكرَيت، لةوةش غةَلةت تر كة هاتينة ناوى بؤ تةدويلى مةسةلةكة، ئَيستا وةك ئةوةى  

ةيةكى هةرَيم طوتى هةالو هةالو دةكةن، ئةجينداى خارجى لةدواى ئةو مةسةلةية، ئرياد بةِرَيز سةرؤكى
من دةَلَيم ئريادةيةكى سياسى بةهَيز هةية لةناوةندى عرياق، بؤ ئةوةى ئةو  سياسى لةناو عرياق دا هةية،

تى بة كوردى و دلَير طو.مةسةلةية ضارةسةر نةبَيت و سةر نةطرَيت، با ِرؤشن بني وةكو براى بةِرَيز د
، ئَيستا ئَيمة دةتوانني ضى بكةين، ئايا ئةو سةالحياتانةمان هةية   140بةكورتى مراندنى ماددةى 

ثةرلةمانى كوردستانى بة واقعى ئَيستا دةتوانني بَلَيني مةتَلةبى ئَيمة و تةحالفى كوردستان ئةوةية، يان 
و سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةتى هةرَيم و الزمة بةشدار بني لة طةَل موئةسةساتى ئَيمةى دةستوورى 

 .ثةرلةمانة، نازامن ئةوة دةتوانني  زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 زؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو بةِرَيزانةى كة قسةيان كرد، هةمووتان تةعبريتان لة ليذنة جياجياكانى
 .كمال  فةرموو.كرد كة ئةندامةكانى تريش تَييدانة، كاك د ثةرلةماني كوردستان

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

طرنطـــة، ضـــونكة ثةيوةنـــدى هةيـــة بـــة دا ئـــةم دانيشـــتنة زؤر  بـــةِرَيزان ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان، لةِراســـتى
اقـى كـة   رخيى ميللةتةكةمان، ماوةيةكة مةمجوعةيةك لـة نـاو ثةرلـةمانى عري   امةسةلةيةكى زؤر طرنط لة ت

ى تةموز هـةوَل دةدةن بـة هـةموو شـَيوةيةك ئـةو مافانـةى كـة رةبتـى بـة          88 يان ناوة طروثيخؤ لةناويان 
نةتةوةى كورد هةية ثشت طوَى خبرَى، ئةو ضةند ماددة دةستووريةى كة لةناو دةستوورى عرياقى داهـاتووة  

دةكـةن ئةوانـة ثشـتطوَى خبرَيـت،     كة جوزئَيك لة مافى ئَيمةى كورد لـة كوردسـتان دابـني دةكـات مةحاوةلـة      
ئةطةر مالحةزةتان كردبَيت بة هةموو شَيوةيةك هةوَل دةدرَيت بة هيض شـكَلَيك لـةم وةرةقانـةى دميسـتؤرا     

نةيةت، وةكو حةرام بَيت و وةكو كفرَيك بَيـت كـة نـاوى بَيـت، برادةرانـى ئَيمـةش سـةد         140ناوى ماددةى 
ة بةغدا كة اليةنةكانى ترى كة هةوَل دةدةن ئةو قانونة بِرواتـة  جار بة داخةوة  ئةو ثاداطرتنةيان نةكرد ل

ثَيش جَى بةجَى بَيت و ياساى هةَلبذاردن هةَلبطريدرَيت و روو لة ئَيـوة بكـةن و بَلـَين ئَيـوة ضـيتان دةوَيـت،       
ئةوانــةى ناياســايى ثايــان داطرتــووة و هاتوونــة كــة ئَيمــة كــوِرى باشــني و    ،هةميشــة ئةوانــةى نادةســتوورى

ئيمةيةكى زؤر موسةقةف و ثَيشكةوتووين و موتةمةدنني، ئَيمة تةنازول دةكةين قةينا، حـةقى تـةحالفى   قا
تـةنازول لـة حـةقى ميللـةتَيك بكـات، كـةركووك حـةقى ميللـةتى          ،حةقى هيض كةسَيك نية ،كوردستانى نية
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ئةطـةر هـاتوو تـةنازول     نى كوردستانيش بة تةنها ناتوانَيـت ةرلةماكوردستانة، موَلكى ميللةتى كوردستانة، ث
تة ئيستفتا لة طشـت كوردسـتان بكرَيـت، ثَيويسـتة خـةَلكى كوردسـتان بِريـار        سثَيوي ،بة ياسا بكةى لةو شارة

بدات ئايا ئةم قةرارة قةبوَل دةكرَيت يان نا، ئيحرتامم بؤ ئةو ضوار بـةِرَيزة كـة لـة وةزعَيكـى زؤر ناخؤشـن      
ريكـة بـؤ ئةوانـة    و شؤظينيةتى ناو ثةرلـةمانى عرياقـى كـة خة   بةرامبةر ضوار ئةوانةى كة ديفاع لة بةعس 

مـن بـة طرنطـى دةزامن كـة ثةرلـةمانى       يـة ؤذ لة دواى ِرؤذ زياتر تةنازوليان بـؤ دةكـةن، بؤ  تةنازول دةكات، ر
كوردستانى دةورى مَيذوويى خؤى بنوَينَيت و هةَلوَيستى هةبَيت بة ليستى تـةحالفى كوردسـتان بَلَيـت ئـةو     

كةن، ئةو ئيتيفاقة غةَلةتة، بؤ ئةوةى كة شيش نةسوتَيت و كةبابيش نةسـووتَيت، تـةنازول لـة    ئيتيفاقة نة
، حـةقى ئَيـوةش نيـة، حـةقى ميللـةتى كـوردة، ئةطـةر        محـةقى مـن نيـة تـةنازوىل ىَل بكـة      ،حةقى ميللـةتَيك 

جا مةسـةلةيةكى  ميللةتى كورد لة كةوردستانى عرياق لة ريفراندؤمَيكى ئازاد ئةكسةريةى تةواوى هَينا ئةو
ة ترة، بةآلم ئَيستا ئَيمة دابنيشني بَلَيني وةَلآل قةيناكة، بارزانى نةمر ضةند شؤرشى لةسـةر كـةركووك كـرد   

، ضونكة دةيزانى حةقى ئةو نية بة تةنها تـةنازوىل ىَل بكـات، حـةقى ميللةتَيكـة، ضـونكة لـة دواِرؤذ       قورباني
بني ميللةت ثرسـينةوةمان ىَل دةكـات، لةبـةر ئـةوةى ئَيمـة      ميللةت ثرسينةوةت ىَل دةكات، ئَيمة لة قةبريش 

ئةطةر ثؤستَيكمان هةية بة هةر سةبةبَيك لَيرةين يـان لـة ثةرلـةمانى عـرياق بـني، بـةِرَيزان ئـةو وةرةقـةى         
ئـةو وةرةقةيـة دذى دةسـتوورى    : دميستؤرا هـةوَل دةدةم خاَلـةكانى بـة ووردى بؤتـان شـى بكةمـةوة، يةكـةم       

دةســتووري عَيراقــي ( 8)دذة بــة حقــوق و حوريــاتي ئينســان بــة ثَيــي مــاددةى ، مرؤظــةعرياقــة، دذى مــافى 
سون قوانون   ال جيوز : )ئةَلَي( ب و ج)فةقةرة ( 8)، ئةوة دةستوورةكةية بيخوَيننةوة ماددةى (ب و ج)فةقةرة

و قووانون يتعووارض مووم اةقوووق اال جيــوز ســن )، دذي بــة دميوقراتيــةت، (يتعووارض مووم مبووادئ الدميوقراط ووة
كة لة ياساي هةَلبذاردنةكان كة دةنطيان لةسةردا لـة  ( 84)، ئةمةى ماددةى (اةريات الواردة يف هذا الدستور

ثةرلةماني عَيراق، ئةم وةرةقةى دميستورا بةس نةصي ئةوةية بةس عةبايةكي كردووتة بةري، ناوى لَيناوة 
رايف كَي  ئةترايف كـة لةسـةر دةسـتووري    وةرةقةي دميوستورا، هةتا هةموو ئةتراف رَيك بكةون لةسةري، ئةت

خةَلكي عَيراقـة، ئةوانـة حـةقيان هةيـة تـةوافوقيان كـردووة و ئَيسـتا واجيبـة         % 20عَيراق رَيككةوتن و لة 
ــتاني، ئةطــةر ئةنــدامي           ــة لةســةر تــةحالويف كوردس ــراق ئةطــةر ثةرلةمانــة، واجيب ــةر ثةرلــةماني عَي لةس

بكةن و نةيةن لةطةَل دوو كؤنة بةعسـي كـة ئةيـةوَيت ميللـةتي      ثةرلةمانن، ئةطةر ئةو دةستوورة جَيبةجَي
: كورد ئيبادة بكات، لةطـةَل ئـةو رَيـك بكـةوَيت، تـةوافوق لةطـةَل ئـةو بكـات، نابَيـت ئـةوة ، مةسـةلةن ئـةَليَ            

، ئةو مكةونةى كة زؤرينةى دةنط دَيـيَن لـة ثارَيزطـاي كـةركووك، ئـةو فةقـةت حـةقي ضـية          (خيول املكون)
حةقـةي ثـَي داوة كـة رةئيسـي مـةجليس بطَيـِرَي يـان نائيبةكـةى، كـةى ئـةوة ئيشـي ئةجنومـةنى             تةنها ئةو 

ثارَيزطاية كة ميللةتَيك خةَلكي ئةو شارة دةنطي بؤ بدات و بيبةستَيتةوة و هـةموو حوريـةتي لـَي بسـَييَن و     
قـي موتةسـاوين، وةكـو    شـةعيب عَيرا : ئـةَلَيت ( 14)دواتريش مساواتي لَي بسَييَن، دةستووري عَيراق ماددةى 

يةكن، فةرق نية لة بةيين قةوم و لة بةيين دين و لة بةيين رةنـط و لـة بـةيين وةزعـي ئيجتيمـاعي، نَيـرة       
يان مَيية، ئةمة ئةو مةساواتةى  داوة ، باشة تؤ بؤ لَيرة لة خةَلكي كـةركووكي ئةسـَيين، خـةَلكي كـةركووك     

تانية، واجـييب ئَيمةيـة لَيـرة دةنـط بـةرز بكةينـةوة و       تؤ وةك عَيراق نيت، بؤية واجـييب تـةحالويف كوردسـ   
تةحالويف كوردستاني تؤ بؤت نية لةسـةر ئـةو وةرةقةيـة رَيـك بكـةوي، ضـونكة ئـةو وةرةقةيـة دذي         : بَلَيني 

حقوقي ئَيمة و دذي حورياتي ئَيمةية و دذي دميوقراتيةتة و دذي هةموو شـتَيكة كـة هـاتووة، لـة هـةمووي      
رةفز كرد، ئَيسـتا هـاتووة خـةراثرتي    ( 8/3)و %(38( )84)كهاتووة، ئَيمة لة ماددةى ناخؤشرت لَيذنةيةك ثَي
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لَيذنةيةك ثَيـك دَيـت، دوو كـورد، دوو عـةرةب، دوو توركمـان، يـةك مةسـيحي، يـةعين ئـةو          : كردووة،  ئةَلَي
رةيـةك  ، ئةو لَيذنةيـة هـيض فةقة  8بةرامبةر  4، مةسةلةن %(82)تؤ سةندوتةوة و كردوويةتية ى لة (38)

نية بَلَينت ئةبَي بة تةوافوق قةرارةكانيان بدةن، هةنـدَي بـرادةر ئيشـارةتي وا ئةكـةن و تـةزوير دةكـةن بـؤ        
: هةيـة ئـةويش بـؤ ئةوةيـة    ( ج)ئةوةى هةر  بروا ئينتيخاباتةكة بيَب، ئةوة غةَلةتة، ضونكة تةنها فةقةرةى 

ئةويش بؤ ئةوةية نـةهَيلَيت لـةوَى ئـةو حةقـة     ( تدق ق مج م الب انات و الؤحمالت املتعلقة بالوضم الؤكاني)
شةرعييةى كة تؤ هةتة كة دةركراوى و زومَلـت لـَي كـراوة، ئَيسـتا طةراويتـةوة و ئـةو حةقـة شـةرعيةت ثـَي          

تشـريع قـانون خـاص، كـَي     : بدات، تةوافوقة ئةَلَي نا يةعين نا، قةبوَل ناكات، مةسةلةن جَيطايـةكي دي دةَلـيَ  
ومةني نوَينةراني عَيراق ، كام ئةجنومةن  ئةو ئةجنومةنةى دةنطي بؤ ماددةى قانون خاص دةربكاتن  ئةجن

دا، كـــة زؤرينـــةن ئةوانـــةى ئـــةفكاري دذي حوريـــةتن و دذي دميوقراتيـــةتن، دذي فيـــدرالني و دذي   ( 84)
( 140)دةســتووري عَيــراقن، حــةقي ثَييــان داوة قــانونَيكي خــاص دةربكــةن بــؤ كــةركووك، يــةعين مــاددةى 

ةبر بة دةسيت خؤت و بة قانون و بة موافةقةتي خؤت، بَي طةِرانةوة بـؤ خـةَلكي كوردسـتان، بـَي     ئةنةيتة ق
ــةَلييَ   ــتيفتْا  قـــةرار ئـــةدةيت و ئـ ــؤ ئيسـ ــاددةى : طةِرانـــةوة بـ ــتم،  ( 140)مـ ــةرم بـــري و كوشـ مرانـــد و سـ

ئةطـةر   مةمجوعةيةك ئةوانةى دذي دميوقراتني، دذي فيدرالني و دذي دةسـتوورن و دذي نةتـةوةى كـوردن،   
بؤيان بكرَيت لة سةددام خةراثرت بة ميللةتي كورد دةكةن، ئةم ثةرلةمانةشت لـَي ئةسـتَينن، ئةوانـة قـانون     
دةربكةن، من ئيحتريامي زؤرم بؤ قورئان هةية، قورئـان كيتـابَيكي موقةدةسـة لـة ديـين ئيسـالم و بيلزةبـت        

ةبــت بــةو مةســةلة دَييــت، يــةعين تــؤ  وةكــو ئةوةيــة قورئانةكــةت بفرؤشــي و رةبابةيــةكي ثــَي بكــِري، بيلز 
يـت قـانونَيكي تـر    َييت و دشةعيب عَيراقـي دةنطـي بـؤ داوة، ئـةيطؤرِ    % 20ماددةيةكي دةستووريت هةية، لة 

دةدةيتة دةسيت بةعسيةكانةوة تا ياسايةكي ترت بؤ دةربكات، ئةمة بةراسيت تاوانَيكي زؤر طةورةية، ئـةوةي  
ناكـةين، مـاددةى   ( 140)ة، ئَيمة لـة اليـةك ئـةَلَيني تـةنازول لـة مـاددةى       بَليَي وا نية ئةوة غةَلةتة و هةَلةي

ئيلتيزام بة دةستوور دةكةن، هةموومان وا ئةَلَيني لة قيمةى سياسي كوردسـتان، ئةنـدامي ثةرلـةمان،    ( 14)
َيش حكومةت، شةعيب كوردستان، نوَينةرامنان لة تةحالويف كوردسـتاني وا ئـةَلَيني، ئَيـوة بـة ئاشـكرا و لـة ثـ       

، خؤت ئةو حةقة لة خؤت ئةسةنييةوة و ضاوى عالةم ئيتيفاقيةتَيك ئيمزا دةكةى كة خؤت حةقي ئةدةييَت
بةوة ئةمرَيت بـةرَيزان،  ( 140)ناكةم و ماددةى ( 140)ئةيدةيتة ئةو اليانانة و ئةَلَيي تةنازول لة ماددةى 

تانة داوا بكـةين، ئةطـةر ئَيسـتاش ئـةوة     بؤية ثَيويسـتة ئَيمـة هةَلوَيسـتمان هـةبَيت و مـن ثـَيم وايـة ئـةو شـ         
هةَلوَيسيت ثةرلةماني عَيراق بَيت كة ئَيستا ئةجنومةنى نوَينةراني عَيـراق لـة  دانشـتنَيك قبـوَل بكـةن يـان       
قبــوَل نةكــةن، ئَيمــة وةك ثةرلــةمانتاران مةســئولني لــة ثــَيش خــودا و لــة ثــَيش ميللةتةكــةمان و لــة ثــَيش 

ئاشكرا بدةين، ئةطةر قبوليشيان كرد بَلَين ئةوة غةَلةتة، ضونكة حةقي ئةوان مَيذوو، هةَلوَيسيت خؤمان بة 
ياساي هةَلبذاردن ثَيويستة تَيكةآلوى ضارةسةري كَيشـةى كـةركووك نـةكرَي، كـةركووكيش     : يةك: نية بؤية 

شــارَيكي عَيراقيــة و بــة هةويةيــةكي كوردســتاني و خةَلكةكــةى كــة تــةواو حــةق و حقوقيــان هةيــة كــة لــة  
ستووري عَيراق هةية وةكو خةَلكي بةصرة و بةغدا  و ديالي و موسَل و هةموو شوَينَيكي تر ، باشة بؤ لة دة

موسَل وا ناكةن، بؤ لة ديالي وا ناكةن  بؤ لة بةغـدا وا ناكـةن  بـؤ لـة بةصـرة وا ناكـةن  بـؤ ئـيال هاتوونـة          
ذاردن هــةبَيت، هــةوَل ئــةدةن يةخــةي كــةركووكيان طرتــووة  راســتة مةمجوعةيــةك هةيــة نايانــةوَى هةَلبــ  

هةَلبذاردن نةبَيت، مةمجوعةيةك هةية ئةو هةوَلة ئةدةن و كةركووكيان كردة مةهانـة، بـةآلم وةك ئـةوةى    
دوو ضؤلةكة بة بةردَيك لَيبدةن، ئةطةر بؤيـان ضـووة سـةر ئـةوة زةربةيـةكيان لـة قةزيـةي كـورد داوة ، لـة          
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ةر بؤيان نةضـووة سـةر، هةَلبـذاردن بـوو، ئـةوة تـةنازولَيكي       حةقةكاني و لة مافة دةستووريةكاني داوة، ئةط
يةكجار زؤريان بة كورد كـردووة و هـةر قـازانج، يـةعين يـان ئةطـةر هةَلبذاردنةكـة نـةكراو  بؤيـان شـتَيكي           
طرينطة و ئةطةر هةَلبذاردنةكة فةرز بوو لة اليةني دةرةكيـةوة بةسـةريان و مـةجبوور بـوون بيكـةن ئـةوة       

زؤر جـار بـؤ   ( 140)رةيان بة كورد كردووة، ئيلتيزام بـة دةسـتووري عَيـراق و بـة مـاددةى      تةنازولَيكي طةو
ضارةسةري شوَينة كَيشةدارةكان و طشت ئةو ماددانةى تري رةبتيان بة مايف نةتـةوةى ئَيمـة هةيـة، بـة مـايف      

شةدارةكانة و ياسـاي  طةلي كوردستان هةية، وةكو ياساي ثَيشمةرطةية و فدراَلية و دميوقراتيةتة و شوَينة كَي
غاز ونةوتة ، ئةمانة ثَيويستة ئيلتيزامي ثَيوة بكرَي و تةنازولي لَي نةكرَي، داوا بكرَي لة يؤنامي ئيرت بةس 
بَيت و يةخةي تةحالويف كوردستاني بطرَي بؤ ئةوةى تةنازوليان ثَي بكات، با وازيان لَي بَييَن، با بروات ئَيمة 

لة نية و ئينتيخابةكة بَيت،  تةنازول لة مايف خؤمان ئةكةين، ئةوانة خراثن و ئةَلَيني ئَيمة باشني و موشكي
ئةوانة لةسةريان ئةشكَي كةضي ئةو بؤ ئةو تةنازول دةكات، تـةنازولي تـر بـة تـؤ ئـةكات، خةريكـة رووت و       

يف قووتت بكاتةوة، داوا بكةين و دةنطمـان بـةرز بكةينـةوة ئـةو مـاددة دةسـتووريانةى كـة ثةيوةنـدي بـة مـا          
طةلي كوردستانةوة هةيـة بـة هـيض شـَيوةيةك تـةنازول لـة هـيض يـةكَيكيان نةكـةين، بؤشـيان نـةبَي بيكـةن،             
كَيشــةى كــةركووك كَيشــةيةكي تةئرخييــة و خــةباتي بــؤ كــراوة و قوربــاني  بــؤ دراوة، لــة قــانوني ئيــدارةي  

ة بـؤ ضارةسـةري ئـةو كَيشـةية،     دةولةي عَيراق و لة دةستووري عَيراق هةوَلي بؤ دراوة و ئاليةتي بؤ داندراو
ئَيستا نابَيت بَينت شتَيكي تري بؤ بكةن، بةرَيزان بة حةقيقةت ئةو بةرَيزانةى كة ثا دائـةطرن كـة ئَيمـةش    
بةرامبــةريان ثــا دانــةطرين، لــة هــةولَيريش دةرمــان ئةكــةن، لــة ســلَيمانيش دةرمــان ئةكــةن و لــة دهــؤك و   

بَيكي مساوي نازانن وةكو خؤيان، حـةزارةت بـة هـي خؤيـان     زاخؤش دةرمان ئةكةن، ضونكة ئَيمة وةكو شةع
ئةزانن، حقوقي تؤ ئيهمال ئةكةن، بؤيـة كـورد دةبـَي هةَلوَيسـيت هـةبَي، ئـةوةى لـة خانـةقني و مةنـدةلي و          
قةرةتةثــة و ئــةو نــاوةش روويــدا ، ئــةويش ئيشــارةتَيك بــوو، ئــةو تةصــرحياتانةى بةرثرســةكاني بــةرزيان   

كة ، لَيـرة نوقتةيـةك هةيـة، بـرا سـوونةكان حـةول ئـةدةن ثَيشـمةرطة و مـاليكي          ئةيدةن ئـةويش ئيشـارةتيَ  
بةشةِر بدةن بؤ ئةوةى بةيين شيعة وكورد تَيـك بـدةن، بـرا شـيعةكان حـةول ئـةدةن ثَيشـمةرطة و جةيشـي         
عَيراقي بةشةِر بدةن بؤ ئةوةى بةيين كورد و سوونة زؤر خـراث بَيـت و تَيـك بضـَي، بؤيـة زوباتـة بةعسـية        

نةكاني زةمـاني رذَيـم، دةرةجـةدارةكانيان هـةموويان هَينـاوة و كردوويانـة بةرثرسـي ئـةو شـوَينانة كـة           سون
لةطةَل ثَيشمةرطة رووبةروو بَيتةوة و هةر شةِرَيك بَيت سوونة بكوذرَيت، خـياليف ئـةو دوو اليةنـةى بـةيين     

شـيار بـني، تـةنازول لـة مـايف      خؤيـان، خةريكـة ئَيمـةش تَيكـةآلوى ئـةو وةزعـة بكـةن، ئَيمـة ثَيويسـتة زؤر و         
خؤمان نةكةين، ئةطةر جَيبةجَيشي نةكةن، بةآلم تةنازول نةكةين بؤ كةسي خؤمان ئيمـزا بكـةين و بَلـَيني    
فةرموو ئةوة لةسةر تةبةقَيكي زَير بؤ ئَيوة، وةرةقـةكاني دميوسـتوراش و هةوَلةكانيشـي لـة مةصـَلةحةت و      

دات هةتا بتوانَي تةنازولت ثَي بكات بؤ ئةوةى ثَيي بَلَين ئـةوة  بةرذةوةندى خةَلكي كوردستان نية، هةوَل ئة
 .ي بةرزي موهيم بوو و تواني موعةقةدترين كَيشة ضارةسةر بكات، زؤر سوثاس(UN)كادرَيكي 

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
َي بـة جيـَي   ، من لةبةر ئةوةى مةوعيدَيكم هةية لةطةَل ميوانَيكي بياني، لةبةر ئةوة دةبوةلآل زؤر قسة كرا

ة كـةمال تـةواوي دةكـات، بـة حةقيقـةت هةنـدَي بـرادةران هةيـة بـ         .بَيَلم، بةآلم دوو قسـةم هةيـة ، دوايـي د   
، حزبي شيوعية قسةيان نةكردووة، توركمانـة، كـاك غـةفورة داواي دةكـرد،     تايبةتي ئةوانةى لة اليةني ترن
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دوايي من هيين ئةكـةم بـة ئيجـازةى ئَيـوة      كاك بةَلَينة زةمحةتكَيشانة، كاك موحسينة ئةطةر ويسيت ، ئةوة
بةس هةر ضةندة قةرارم دابوو قسة نةكةم، بةآلم بة ثَيويسـيت دةزامن هةنـدَي خـاَل خبةمـة روو بةراسـيت ،      

مةســةلةى هــةر كوردَيكــة و هــةر كوردســتانيةكة و هــةر ( 140)ثــَيم وايــة مةســةلةي كــةركووك و مــاددةى 
ةت هةبَيت و باوةِري بة البردني زوَلم هةبَيت و بـاوةِري بـة ثَيكـةوة    عرياقيةكيشة، كة باوةِري بة دميوقراتي

ذيان هةبَيت، ميللةتي عَيراق كة دةنطي بؤ ئةو دةستوورة داوة، ثابةندة بـةو دةسـتوورة، ئةطـةر خـةَلكانَيك     
، (140)هةبَيت دةنط بةرز بكاتةوة، ياخود هةوَل بدةن ئةم دةستوورة ثَيشـَيَل بكـةن بـة تايبـةتي مـاددةى      

ئةوة ئيسائةيةكة بؤ دميوقراتيةت و ئيسائةيةكة بؤ ئريادةى طةلي عَيراق و ئيسائةيةكة بؤ طةلي كوردسـتان  
، داوا كردنَيكة ياخود سووربوونَيكة لةسـةر سياسـةتي رةطـةز ثةرةسـيت رذَيمـي لـةناو ضـووي عَيراق،كـة لـة          

نية لة كوردسـتاندا موسـاوةمة لةسـةر    اليةن هةموو ميللةتاني عَيراقةوة رةت كراوةتةوة، كةسَيكيش ئامادة 
مافةكاني طةلي كوردستان بكات، من دَلنيام لةوة، هيض كةسَيك نة لَيثرسراو بَيت و نة سةركردايةتي بَيـت و  
نة ئةندامَيكي سادة بَيت، نة هاووآلتي بَيت، لةو مةسةلةيةدا هةموو كؤكني و يةكني، بة دةليلي ئةوةش كـة  

لـة اليـةن ئةجنومـةنى نوَينـةراني عَيـراق ثةسـند كـرا بـةو شـَيوةيةى كـة            تـةمووز /88رؤذي ( 84)ماددةى 
ــيت        ــي هةَلوَيس ــتطريي كردن ــؤ ثش ــاية ب ــةو ياس ــةر جاددةكــان دذي ئ ــة س ــؤن رذاي ــتان ض ــةلي كوردس ــان، ط دمي
سةركردايةتي سياسي ،  بةآلم ئينسان دةبَي واقيعي بَيت، واقيعيـةتيش ئةوةيـة ئـةو ماددةيـة بـؤ دانـدراوة        

ثَيويسـيت نـةدةكرد، ئـةو ماددةيـة بـؤ ئـةوة دانـدراوة لةبـةر ئـةوةى          ( 140)شة نةبووايـة مـاددةى   ئةطةر كَي
، ئـةو   91زوَلمَيك هةبووة لةسةر ئةو ناوضانة ، نةمانتوانيوة بة خةباتي طةلةكةمان و بـة راثـةِريين سـاَلي    

وايي حكومةتى لةناو ضوو شوَينانة رزطار بكةين، ئةطةر ضي كةركووك و ناوضةكاني تر رزطار كران، بةآلم د
بةزةبري ضةك و ئةوانة هات و داطـريي كـردووة، لـةو رؤذةوة و ثَيشـرتيش لـة سـاآلني سـةرةتاي شةسـتةكان         
سياسةتي رةطةز ثةرسيت رذَيم بؤ طؤِريين جوطرافياي سياسـي و جوطرافيـاي نيشـتةجَيبوونةكان بطؤِرَيـت و     

و توركمانـةكان لـةو شـارة و شـارةكاني تـر و هَينـاني       سياسةتَيكي دائيمي هةبووة بؤ طواستنةوةى كوردةكـان  
عــارةب بــؤ ئــةو ناوضــانة، زؤر جــاريش ئــةو عةرةبانــة خؤيــان هاواريــان لــَي هةَلســابوو كــة حــةزيان دةكــرد  

كـة ئَيمـة زؤر سـوور بـووين لةسـةر مةسـةلةى كـةركووك،         91بطةِرَينةوة، من باش بة بريم دَيت مفاوةزاتي 
وري لَيثرسراوى وةفدي عَيراق بوو، وتي وةلآل من خؤ بَيـزار بـووم لةوانـة ئـةو     رؤذَيكيان ئةو كاتي عزت الد

عةرةبانـةى كـة ئَيمـة بردوومانةتـة كـةركووك و ئــةوانيش ئَيمـةيان بَيـزار كـردووة، هـةموو رؤذَيـك دَيــن و           
ةسـةلةية  مةتاليبةكيان هةية يةك دةَلَي دةمةوَى بطةرَيمـةوة و يـةك دةَلـَي لَيـرة ناحةوَيمـةوة،  واتـة ئـةو م       

فةرز كراوة لةسةر بةشَيك لةو عارةبانةش، بؤية دةنطدانةكـة بـؤ دةسـتوور بـةو شـَيوةية بـوو كـة زؤرينـةى         
طةلي عَيراق دةنطى بؤ دا، لَيرة لةو ثةرلةمانةدا دةيـان وةفـدي عارةبـة هاوةردةكامنـان ئيسـتيقبال كـردووة،       

دةكـةن و دةيانـةوَى   ( 140)ي لـة مـاددةى   ثارةكة و ثَيرارةكة بة ئيمزاي هةزاران كةسي خؤيان كـة ثشـتطري  
بطةِرَينةوة، تةنيا ئةوةية داواي هاوكاري دةكةن و داواي مايف خؤيان دةكةن و ئةويش حةقي خؤيانـة، بؤيـة   
لةوةدا دةبَي زؤر ديقةمتان هةبَي، اليةنةكاني تر رامان نةكَيشن و مةسةلةكة ببَيتة كورد و عـةرةب، لـةوةدا   
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ئَيســتاش ئــةو مةســةلةية وا نيــة و زؤرينــةى عــةرةب ثشــتطريي لــة ئَيمــة دةكــات،   زةرةر دةكــةين ئَيمــة، تــا 
تةماشاي ئةوة مةكةن ذمارةيةكة ئـةمِرؤ سـةركةوتوون بـة ثيالنَيـك بـة هاوكـاري اليـةني دةرةوة و هةنـدَي         
وآلتــان كــة دذي طــةلي كوردســتانن، دذي رذَيمــي دميــوكراتن لــة عَيراقــدا و دذي فيدراليــةتن، زؤر جــار ئــةو  

ــة       ثي ــرَي و ل ــةرف دةك ــدا س ــارةي تَي ــة زؤرة و ث ــةو ثيالنان ــةركةوتين ئ ــيت س ــةوةى ثَيداويس ــةر ئ ــة لةب النان
عيالقاتدا تَيدا سةرف دةكرَي، بةآلم هةندَي كةس هةنـدَي جـار بـة نـا تَيطةيشـنت يـان بـة سـةهو و يـان بـة           

ي تـةمووز روويـدا   88غةَلت دةكةوَيتة اليةنةكةي تريش ، ناخؤشرتين شـت لـةو مةوزوعـةدا ئةويـة، رؤذي     
بةو شَيوةيةي كة دميان، ثيالنة غةيري ثيالنة هةَلةي خؤمانة، بةآلم ئةوةى كة جَيطـاي سـةرجنة، هةنـدَيك    

ي تــةمووز، ئــةوة 88ي تــةمووز ئيمزايــان كردبــوو نــاوي خؤيــان لَينــاوة هَيزةكــاني   88لةوانــةى كــة رؤذي 
واتـا   ،عَيراقدا هةموويان كؤك بن لةسـةر ئـةوة   خةتةرترين شتة ، ئةطةر بَيت و ئةو هَيزة لةناو ثةرلةماني

تةيارةكي بةقوةت هةية دذي دميوكراتيةت لة ثةرلةماني عَيراق، من تةبعةن دَلنيام وا نية، ضةند كةسانَيك 
كةسةكةي دةنطيان دا بؤ  181دَلنيام ئةو % 100لةناو ئةو خةَلكةدا دةيانةوَى ئةو ئيتيجاهة رابكَيشن، من 

ةيان لةبةر هةندَي ئةسبابي تايبـةت بـةو شـَيوةية دةنطيـان دا ، ئَيسـتاكة دَلنيـام لـةوةى        ، زؤرين 84ماددةى 
جارَيكي تر ئةو كؤبوونةوةية ناتوانن بةو شـَيوةية ئـةو ئيمزايانـة كؤبكةنـةوة، بـةآلم دةبـَي ئَيمـة خؤمشـان         

ةوة، سـةركردايةتي  تؤزَيك سياسةمتان، سياسةتَيكي حةكيمانة بَيت، لَيرةدا دةمـةوَي هةنـدَي شـت روونبكةمـ    
سياسي وةكو ئَيوة بةثةرؤشن، وةكو ئَيوةش و رةنطة زؤرشيان لة ئَيوة زياتر سوورن لةسةر ئـةوةى بـة هـيض    

كــةماليش لــة كؤبوونــةوةكاني .شــَيوةيةك تــةنازول نــةكرَي لــة مةســةلةكاني مافــةكاني كوردســتان، خــؤم و د
اني و بـارزاني، ضـةندين كؤبوونـةوة كـرا، لـةو      بةغدا بةشدار بووين بة ئامادةبووني هةردوو سـةرؤك، تاَلـةب  

كؤبوونةوانة جةخت لةسةر مةسةلةكان كرا، جةخت لةسةر ئةوة كرا كة نابَي تةنازول بكرَي، بةآلم ئـةوةى  
كة كراوة ئَيمة بة تةنازولي نازانني، ئةوة رَيطايةكة بة ديالؤط دةبَي ثَيي بطةى ، دةستوورَيكت هةية شـتَيك  

دةبَي جَيبةجَي بكرَي، بةرنامةيةكي هةية و ئةو بةرنامةية كؤسـثي هاتووتـة ثـَيش،     (3، 8، 1)نةنووسراوة
كؤسثةكان لة اليةن هةندَيكيان لةناوةوةية و لةناو كةركووكة و هةندَيكيان لـة دةرةوة زةختَيكـي زؤر هةيـة    

طـاي جَيبـةجَي كردنـي    لة توركياوة و لة وآلتاني تري دراوسَي، لة هةموو دونيادا دةيانةوَى بةكاري بَيـنن، ريَ 
بطريَيت، ئَيمة خؤمان ضيمان كردووةو هةَلـةمشان كـردووة مومكينـة، سياسةتيشـمان رةنطـة      ( 140)ماددةى 

ــةمووى  ــةو       % 100ه ــي ئ ــةركردايةتي سياس ــدا س ــة بةغ ــةوة ل ــةر ئ ــة لةب ــة ،  بؤي ــةبووبَي مومكين ــت ن راس
َي ئـةوةى بـة هـيض شـَيوةيةك لـة      مةسةلةيةى بة جيدي باس كرد، مرونةت لة تةعامول كردني رؤذانـة بـةب  

مةسائيلي مةبدةئيدا تةنازول بكرَيت، تةحالويف كوردستانيش خؤيان لَيرة نني و ئَيمة خؤمان لَيرةين، هيض 
شتَيكيان نةكردووة بَي ئاطاداري سةركردايةتي سياسي، ئَيمة لَيي مةسئولني، راسـتة خـؤ هـةموو نوقتةيـةك     

كةين، ضاوةِروان دةكـةين و ئـةو رؤذةى مـن عـةرزم كـرد لَيـرة طـومت        ناكرَيت كؤتان بكةينةوة بؤتان شةرح ب
دميستؤرا ئةو خاآلنةى ناردووة و ئَيمـةش لـة كؤبوونـةوة وةآلمـان داوةتـةوة و ومتـان بـةَلَي مـوافيقني، هـةر          
ضةندة طلةييمان هةية و رةخنةمان هةية ، بةآلم لـةوة كـةمرت رازي نـابني، ثَيـرَي لةبـةر رؤشـنايي هةنـدَي        
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كة ئيسراريان كرد فةقةرةى ضوار البردرَيت، دميستؤرا جارَيكي تر موقتـةرةحَيكي تـري هَيناوةتـةوة،     اليةن
سةرؤكي كوتلةى تةحالويف كوردستاني برووسكةيةكي كرد بؤ جةنابي سةرؤك كاك مةسعود، نامـةى داوةتـة   

ةن برادةرانـي يـةكطرتووش   ئةنداماني مةكتةبي سياسي يةكَييت و ثارتي، دةَلَي ئةوة رةئي دميستؤراية، تةبع
ئاطادارن لةو مةسةلةية و بة تةئكيد ئاطاداري مةكتةبي سياسي خؤيان كردووتةوة، بة تةئكيد هـةر يـةكَيك   
لة تةحالويف كوردستاني، اليةنةكاني كؤمةَليشي تَيداية و لة حزبةكاني تريشي تَيداية و ئـةوانيش ئاطـادارن،   

خؤيان دةكةن، دةَلَي دميستؤرا ئةوةى داوا كردووة، رةئي خؤشي  حزبي شيوعي تَيداية ئاطاداري سةرؤكايةتي
نووسيوةو خؤشي موئةيد نية، ئَيمة بة تةلوفؤنات و بـة هـني ، هـةر هـةموومان ثَيمـان طوتـووة ئَيمـة رازي        
نني بةو شَيوةي كة دميستؤرا تازة هَيناوةيةتي ، واتة لَيرةدا نـة سـةركردايةتي سياسـي ئامـادةيي هةيـة يـان       

ة بؤ تةنازولَيك، بةآلم لةوةدا كة قامسي موشتةرةك بؤ ئةوةى كورد ئيتيهام نـةكرَي بـةوةى كـة بَلـَين     هةبوو
كؤسثن لةبةردةم هةَلبذاردني ثارَيزطاكان، مةسةلةى كةركووكيان هَيناوةتةوة ثَيشةوة ، ئةطةر ضـي ناحـةقن   

م دةبـَي لـة طفتوطـؤدا و لـة     و ئةطةر ضي زوَلم لةمة دةكةن و ئةطـةر ضـي طلـةيي لـة دةسـتوور دةكـةن، بـةآل       
دانووستاندن هةر لة ناوةكةيدا  دانووستاندنة ، تؤزَيك مرونةتَيك هةبَي بة بَي ئةوةى تةئكيـدمان كـردووة   

لــةناو ئيتيفاقيةكةمانــدا هــةبَيت، هاتــة ثَيشــةوة و وتيــان ئــةوة ( 140)دةبــَي وشــةيةك هــةبَي كــة مــاددةى 
دةبـَي ئامـاذة بـة دةسـتوور بكـرَي، ئـةحكامي دةسـتوور بـة          زؤر كةس ئيلحاح دةكةن، ومتـان ( 140)ماددةى 

يـش، رةنطـة بـة زةقـي بؤمـان نـةكرا بَلـَيني ئـيال تَيـدا بنووسـرَيت و           (140)تةفسريي ئَيمة يـةعين مـاددةى   
، بةآلم ثابةند بوون بة ئةحكامي دةستوور، ئةحكامي دةستووريش يـةعين  ( 140)ثابةند بوون بة ماددةى 

ناتوانَيت نة قسةيةك بكات دذي ئةو مةسةلةية، بـةآلم ئـةوةى تَيـدا نـةبَي قبـوَل       ة، كةسيش(140)ماددةى 
ي تـةمووز ئينقالبَيـك بـوو لةسـةر دةسـتوور ، ئينقالبَيـك بـوو بـة شـَيوةيةكي          88نية، بةآلم ئَيمة دةزانني 

ي ثـَي  (140)سياسي بةو رَيطايةي كة دميان بؤ ئةوةى بتـوانن دةسـتوور ثَيشـَيَل بكـةن، بـؤ ئـةوةى مـاددةى        
دةطرَيتـةوة،  ( 140)ةكـة جَيطـاي   (84)ئيلغا بكةن، ئةطةر سةركةوتووبا من ثَيم واية ئةو ماددةيـة مـاددةى   

لة بري دةضوو، ناَلَيم لةناو دةضوو، فةرقي هةية لةناو ضوون و لة بري ضوون، لة بـري دةضـوو، بـةآلم    ( 140)
َيت تؤ  داواي بكةي و جَيبـةجَي بكـرَي، مـن    لةناوناضَي ، ضونكة ماددةيةكي دةستوورية، هةر وةختَيك دةكر

رةئــيم وايــة ئــةو داواكاريــةي ئَيــوة قســةي زؤر بــاش كرايــة بــة حةقيقــةت، هــةمووتان دةليلــي ئةوةيــة كــة   
بةثةرؤشن و بةدواضوونتان كـردووة و موتابةعـةتان هـةبووة، ثـَيم وايـة ئـةو داواكاريانـةى ئَيـوة ئاراسـتةى          

خؤمشان بةشدارين لة كؤبوونةوةكانيان، بةشَيكيش لةوانة، نيطةراني  سةركردايةتي سياسي بكرَي و ئَيمةش
ئَيــوةش لــةم رؤذانةشــدا و ئينشــْا  اهلل ثــَيش جــةذن كؤبوونةوةيــةك دةكــرَي، هةَلســةنطاندن دةكــرَي، دةبــَي    
موتابةعة بكةين، دةبَي راوةستني تةقيمَيكي جيدي بكةين، هةَلويستمان لة بةغـدا ضـية  ئـةدائمان ضـؤنة      

ركووك ضؤنة و ضيمان كردووة  كاري بامشان كردووة  هةَلةمان كردووة  ئةطةر هةَلةمان كردووة دان لة كة
بة هةَلةكامنان بنَيني، ضاكي بكةينةوة، لة بةغدا ئةطةر ثَيويست دةكات لةطةَل ئةو اليةنانـةى كـة دؤسـتني،    

ي مـانط  88ةميانةكانن بةآلم لـة  هاوثةميانني، لة كَيندةر و خةلةلةكة ضية  هةندَي ئةندام لة حيزبة هاوث
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، ئةوةمان هةرضةندة باس كردووة، بةآلم جارَيكي تر بَيني تةقيم بكةينـةوة ئايـا   84دةنطيان دا بؤ ماددةى 
ئةو هةَلوَيستة لة بةغدا هةر بةردةوامة يان طؤِراوة  ض  ثَيويست دةكات  ئَيمـة هةنـدَي قـةرارامتان داوة لـة     

تا ضةندي جَيبةجَي بـووة  ئةطـةر جَيبـةجَي نـةبووة بـؤ جَيبـةجَي نـةبووة         بةغدا، بزانني ئةو قةراراتانة 
بـةآلم بةهــةر حــاَل لــة زؤر نــاكؤكي رةنطــة لــةناو كؤمــةَلطاي كوردســتاندا هــةبَيت، زؤر نــاِرةزايي هــةبَيت لــة  
ئةدائي حكومةتى هةرَيم، زؤر ناِرةزايي هـةبَيت لـةوةى كـة سـَي وةزارةتةكـة يـةكيان نـةطرتووة، لـةوةى كـة          
دياردةى ناشرين و نامؤ هةية لة كوردستان، بةآلم لة مةسةلةي سياسيدا خؤشبةختانة لةو مةزوعـةدا هـيض   
ناكؤكيةك نية لة بةيين خةَلكي كورستان و سةركردايةتي سياسي ، ئةوةش هَيزَيكي بةقوةتة و من لَيرةشدا 

نةهَيَلني و خزمةتطوزارييـةكان و   دةَلَيمةوة ضةند بتوانني ريزي ناوخؤمان ثتةوتر بكةين، كةم و كوِريةكان
مةسةلة سياسيةكان ثتةوتر بكةين و ئازادي زيـاتر بكـةين و عةدالـةت زيـاتر دابـني بكـةين، ئةوةنـدة ئـةوة         
ثشتطريميان لَي دةكات و لةطةَلمان دةبَيت، كايف نية لة مةسةلة سياسيةكان لةطةَلدا بَيت، دةبَي لـة مةسـائيلي   

ــت لةطــةَلمان و    ئيجتيماعيشــدا و لــة مةســائيلي ح  وكمرانيشــدا و لــة مةســائيلي عةدالةتــدا رةئيــان كــؤك بَي
ثشتطريميان لَي بكةن، من سوثاستان دةكةم و داواي لَيبوردن دةكةم، دةبَي بِرؤم جا ئةو برادةرانـةش قسـةي   

كـــةمال بـــةردةوام دةبَيـــت، هـــةمووي دةيكةينـــة نوقـــات و دةيدةينـــة .دةكـــةن جـــا هـــةموو مةحزةرةكـــة د
 .زؤر سوثاس سةركردايةتي،

 (:كمال كةركوكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

ئَيستا ئةو بةرَيزانةى كـة ئةيانـةوَيت ناويـان بنووسـن، ناويـان دةنووسـني، ثـَيش ئـةوةى ناوةكـان بنووسـني           
فـؤاد حسـني وتوويـةتي مةنتيقةكـةمان     .روونكردنةوةيةك هةية، برايةكي بةرَيز ئيشارةتي بـةوة كـرد كـة د   

من بة ئةمانةتةوة ئةيَلَيم، موتابةعةى هةموو وتارةكاني ئةو بةرَيزة زؤر بـة وردي ئةكـةم،   داطري كردووة و 
ئةو بةرَيزة واي نةوتووة، بةآلم رؤذنامة هةندَي جار شت ئةطؤِرن بة ناو زؤر كةسةوة، ضونكة لَيدوانـةكاني  

ــواني ســةر     ــاب كــراوة، ضــونكة ئــةو بةرثرســي دي ــة و زؤريــش حيس ــةرَيمي ئــةو بــةرَيزة زؤر مةوزون ؤكي ه
كوردستانة، من زؤر لة نزيكةوة ئاطام لةو بةرَيزة هةية، بةآلم رؤذنامةيةك مَيشَيك ئةكاتة طامَيشـَيك، ئـةوة   
مةسةلةيةكي تـرة، ئَيسـتا ئـةو بةرَيزانـةى كـة ئةيانـةوَى قسـة بكـةن ناويـان ئةنووسـني، بـةرَيز كـاك بـاثري              

 .فةرموو
 :الباثري سليمان كامَيز بةِر

 .ي ئةجنومةنَيز سةرؤكبةِر
ئةطةر ئاوةِربدةينةوة لةو كَيشةية، كَيشةيةكي مَيذوويي سياسي لة مَيذينةى هةية، كَيشةكة لة رذَيمـة يـةك   
لــة دوا يةكــةكاني عَيراقــةوة كــة حــاكم بــوون بةســةر عَيراقــةوة، كَيشــةيةكة كــة ســةري هةَلــداوة تــا ئَيســتا  

توَيذةكاني كة لةطةَليدانة بةردوام بـووة، ئةمـة   بةردةوام بووة، هةميشةش كَيشةيةكي سةرةكي كورد بووة، و
دواي رووخاني عرياق باس بكـةين، كـة وا بـري خؤمـان بكةينـةوة، ضـةند        8003لةوة دةطةرَين  كة لة ساَلي 

جــار دانووســاندن لةســةر ئــةوةى كــورد دةستثَيشــخةرى كــرد، زيــاتر هاتووتــة ثَيشــي و هةميشــةش اليةنــة    
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ريكيةكان و بةريتانيةكان كة حاكم بوون و سيادةى عرياقيان بةدةسـتةوة  ثةيوةمنديدارةكان بة تايبةتي ئةم
يش ، هةميشة فشاريان خستووتة سةر اليةني كوردستاني بؤ ئةوةى تةنازول بكـات، هـةتا لـة    (UN)بوو  لة 

يـش كـة ئَيسـتا لـة دةسـتووري هةميشـةيي       (140)لـة مـاددةى   ( 52)نووسينةوةى دةستووريشدا لة ماددةى 
طري كـراوة، ئامـانج لـةو ثيالنانـةى كـة دةكـرَي ئَيسـتا كـة سـةير بكـةين لـة عرياقـدا، ثيالنـةكان              عَيراقدا جَي

و هَينـاني جـةيش بـؤ    ( 84)ئيقليمني، ثيالني ئيقليمي زياتر كاريطةري هةبووة بةسةر دةركردنـي مـاددةى   
هـةزار ثاسـدار    10خانةقني، منوونةش ئةوةية كة لة كاتي هَيناني جةيشي عَيراقي بؤ خانـةقني، زيـاتر لـة    

هات بؤ سنووري ئةم ناوضةية، زياتر لة ضـةند مـةفاريزيش داخيـل بـوو بـؤ ئـةوةى ثشـتيواني لـة جةيشـي          
عرياقي بكات، مةبةستيان لَيرة ئاماجنيان هةيـة ثرؤسـةى سياسـي لَيـرة بوةسـتَينن، ئامـاجنَيكي تـري تـوركي         

َلَيكدا تةسليحيان دةكات و ئةوة دةكات بؤ هةية كة تةسليح كردني بةرةى توركمانية، بؤ دووةمني جار لة سا
تَيكدان، جطة لة ئاوةذرو كردنةوةى راستيةكان، لة هةمان كاتيشدا تـةدةخول كردنـي سـعودية، منوونةيـةكي     
تر تةدةخولي سوريا باس بكـةين كـة بةشـار االسـد لـة كؤبوونةوةيـةكي سـَي قـؤلي لةطـةَل توركيـا و لةطـةَل            

لــة عرياقــدا بضةســثَيت، كــة ئــةوة ثَيــي دةضــَيت ئــةو كَيشــةي كــةركووك  فةرةنســادا وتــي نابَيــت فيدراليــةت
رةهةندَيكي ئيقليمي، رةهةندَيكي دةولي بةخؤي طرتووة، ئةقليميةكان دةيانةوَيت طةلي كوردستان بة مافـة  
ــيت           ــةوَى بةمةبةس ــةتيش دةيان ــدَي دةول ــة هةن ــةوة، ل ــةم بكةن ــوردي ك ــي ك ــةطات و وآلت ــؤي ن ــاني خ رةواك

ي هةمووي لةسةر حيسابي طةلي كوردستانة، كةواتة ثَيويسـتة لَيـرةدا ئةوانـةى كـة ئَيسـتا      سةقامطريي سياس
ســةركردايةتي سياســي كــورد دانووســاندنَيكي جيــدي جطــة لــة هاوثةميانــةكاني كــة ثَيداضــوونةوة لــة هــاو    

خراث ثةميانةكاني كة ض لةمةجليس ئةعالية و ض لة حيزبي دةعواي ئيسالمية، ضونكة ئةوان هةَلويستيان 
بوو لةطةَل دذةكـاني ئَيمـة و لةطـةَل ئةمريكيـةكانيش كـة دؤسـيت ئَيمةنـة بـة حيسـاب كـة دؤسـيت ئَيمةنـة،             

 (.140)دانووساندنَيكي جيدي ماددةى 
 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .كاك كةرخي، فةرموو
 :َيز كرخي جنم الدين نورالدينبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ةز دةكةم لة دوا دَيري وتة بةنرخةكةي جةنابتانةوة دةست بـة قسـةكامن بكـةم، ئـةويش ئةويـة هـةر       من ح
شــتَيك كــة دميســتؤرا دةيكــات و يــا لــة اليــةنَيكي تــرةوة هــةر تروحاتَيــك دةبــَي، ثرؤذةيــةك دةبــَي، ئةوانــة    

نةى كة ئَيستا ئَيمـة  ن، بةراسيت هةر شتَيك كة دةكرَي، ئةو ثرؤذا(140)هةموويان بؤ لةناو بردني ماددةى 
ــي        ــردووة و قسةش ــةر ك ــتين لةس ــدا دانيش ــة بةغ ــتاني ل ــةحالويف كوردس ــةنى ت ــةندة الي ــةر ض ــوَينني، ه دةخي
لةبارةيةوة كردووة، بةآلم بَيطومان قبوَل كردني ئةو جؤرة شتانة واتة دووركردنةوةمانة لة كرؤكي مـاددةى  

لـة دةسـت خؤمانـة،    ( 140)واز هَينان لـة مـاددةى    ، ئةوة شتَيكي حاشا هةَلنطرة، بؤية من ثَيم واية(140)
بَينن، هةر ضةندة ئـةوان ئيـديعاي   ( 140)يةعين كةس ناتوانَي بة زؤري بة ئَيمة بَلَي بِرؤن واز لة ماددةى 
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ماددةيـةكي قائيمـة   ( 140)نةينني،  ماددةى ( 140)ماددةى  ئةوةي دةكةن، بةآلم ئَيمة هةتا خؤمان واز لة
هيض يـةكي  ( 140)ضونكة ماددةيةكي دةستوورية، ئةوان كة بةدائيل دَينن بؤ ماددةى  و ثشيت ثَي ببستني،

دَينن لة قانوني موحافةزات ، ئةوان دةضن دميةستؤرا ( 84)شيت دةستووري تَيدا نية، ئةوان دةضن ماددةى 
( 140)دةى ثرؤذةيةك دَينن، ئةوانة هيض يةكيان قوةتي دةستووري نية كة ئَيمة ثشيت ثَي دةبةسـتني، مـاد  

ماددةيــةكي دةســتوورية، نــابَي ئَيمــة وا بــة ئاســاني دةســت بــةرداري ئــةو ماددةيــة بــني، دةبــَي بَيــنني و بــة  
بــةدائيلي ئــةوها كــة هــيض لــة صــاحلي خــةَلكي كوردســتاندا نيــة ثَيــي رازي بــني و قبــولي بكــةين، ئــةوةي      

كةس نـاتوانَي ببَيـت بـة بةربةسـت لـة      موحافةزات، ئينتيخاباتي ثارَيزطاكان شتَيكة و حةقة دةبَي بكرَيت و 
( 140)نيـة، مـاددةى   ( 140)ثَيش ئةو ئينتخاباتانـة، بـةآلم هـيض عيالقـةى بـة جَيبـةجَي كردنـي مـاددةى         

ــةوةى      شــتَيكة كــة لــة  ــرَي، ئ ــَي جَيبــةجَي بك ــةر كــردووة و دةب ــتوور ماددةيــةكي ســةرحية، نةصــي لةس دةس
ضي حـةق لـة خـةَلك بسـةندرَي     و ساتي خؤي بكرَي، بؤ بَي لة كاتئينتخاباتي موحافةزاتيش شتَيكي ترة دة

بؤ ئةوةى ئينتيخابات نةكةن، لة شوَينَيك بكرَي و لة شوَينَيكي تر نةكرَي، ئـةوة بةراسـيت دوورة لـة روحـي     
دميوقراتيةت كة يةك لة كؤَلةكة ئةساسيةكاني دةستووري عَيراقي بةندة لةسةر دميوقراتيةت و مايف مرؤظ، 

ةدا لةو تروحاتانة كة تةماشا دةكةين ئةوانة ثَيشَيَل كراون و ئةوانـة ثشـت طـوَي خـراون و     كةضي ئَيستا لَير
ئةوة نةك هةر بؤ مةسةلةي كةركووك، بؤ تـةواوى ثرؤسـةى سياسـي لـة عَيراقـدا شـتَيكي زؤر خةتةرناكـة،        

نة بكرَي، مـن لـة   ثَيمان واية عَيراق بةرةو هةنطاوى باش ناِروات ئةطةر ئةو شتانة رووبدات، ئةطةر ئةو شتا
راستيدا حةز ناكـةم زيـاتر لةبـةر كـات و لةبـةر ئـةوةى كـة زؤري ثَيشـرت ئـةو بةرَيزانـة بـة تَيـر و تةسـةلي              
باسيان لةسةر ئةو ماددةية كرد، بةآلم لةو مةسةلةيةي كة لـةو حـةوت نوقتةيـة هـاتووة، دوو نةقتـةى زؤر      

تتكفل اةكوموة  )ان رازى نني بة دةستةواذةى موهيمي تَيدابوو، يةكةميان ئةويش ماددةى ضوارةمة كة ئةو
، ئةطةر حكومةى مةحةلي لة كةركووك بة ئينتيخاباتي كةركووك هةَلنةسيَت و يـا خوتـة   (احملل ة يف كركوك

دانةنَي كة ئينتيخابات لة كةركوك بكرَي، ضؤن دةبـَي خـةَلكانَيكي تـر بَيـت و لـة جيـاتي ئـةوان ئـةو شـتانة          
يؤون اعلوس قانونوآ    )و حةوتـةم كـة دةَلـيَ   ( 140)يت بـاس نـةكردني مـاددةى    دابنَين  ئةوةى تـريش بةراسـ  

ئــةوةش ثــَيم وايــة بةراســيت طةمةيــةكي زؤر طةورةيــة لةســةر   ( خاصووآ النتخابووات جملووس حمافاووة كركوووك 
مةسةلةي كةركوك و ئةو شوَينة دابِراوانةى تريش، هةر هـةموويان نةفسـي شـَيوة دةكـرَين و ثـَيم وايـة بـة        

نابَي ئةو شتانة قبول بكرَي و ئَيمة بة مـاددةى خؤمـان ثشـت ئةسـتوور بكـةين، بـة قـةراري         قةراري قةتعي
طةلي كوردستان بة شَيوةيةكي طشيت و بـة دةسـتووري عَيراقـي كـة كـةس نـاتوانَي نكـؤلي لـَي بكـات و ، زؤر          

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .ةبَيت، زؤر سوثاس، كاك ديلمان فةرمووتكاية رةضاوى وةخت بكةن، تكرار ن
 (:ديلمان ئامَيدي)َيز حممد امحد صا بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
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ي تةمووز روويدا خؤي تةئزيم كردني ئةزمةكة بـوو، ئةزمةكـة هـةبوو يـان     88بة تةسةوري من ئةوةى لة 
ات لةسـةر كؤمـةَلَيك مةلـةفاتي    قةيرانةكة لة بةيين حكومةتى هةرَيم و حكومةتى ئيتيحادي هةبوو، خيالف

ــي          ــةر رووح ــةباين لةس ــونكة ت ــدا، ض ــة بةغ ــةوة ل ــول بدؤزَيت ــةيتواني حل ــتانيش ن ــودي كوردس ــةرم و وف ط
ــريي        ــة، تةفس ــةدا ني ــدي ئَيم ــة بةرذةوةن ــةت و ل ــة خزم ــتوور ل ــةكاني دةس ــةموو خاَل ــة، ه ــتوورةكة هةي دةس

ناو خةتةكةوة خـؤي ضارةسـةري   كة هاتة ( un)موتةناقيز وةردةطرَينت، لةوةَيوة ئةو ئةزمةية دروست بوو، 
لــة رووي مةعنيــةوة كــة ( un)ثـَي نيــة، بــةَلكو ئيحتيــواي ئةزمةكةيــة، ئـةمريكا لــة رووي عةســكةريةوة و    

ئةوةش دةيكات دةبَي تةوافوق بَيت، تةوافوقيش يةعين رازي كردني هةموو اليةكة و رازى كردنيش يةعين 
ة، ئةو ثَيشنيارة بة قةناعةتي مـن  (un)سةر ئةو ثَيشنيارةى ئةخريى مفاوةزاتة، ئةمِرؤ جةلسةكةى ئَيمة لة

خاَلي دووةم شيت باشي تَيداية كة دةَلَينت دةبَي هةموو شتَيك ببَيت بة ثَيي خاَلـةكاني دةسـتوور و ئةوانـةى    
ثةيوةندي بة كةركووكةوة هةبن، يـةعين هـةر عيالجَيـك دةبـَي موعـارةزة نـةبَي لةطـةَل دةسـتوور، يـةعين          

ة، خيالفةك هةية لةسةر بةشداري حكومةتى هةرَيم وةكو بةشداري حكومـةتى  (140)صدةكةى ماددةى قة
مةحةلي، بة قةناعةتي من ئَيمة دةبَي تةركيز بكـةين لةسـةر ئـةوة كـة دةبـَي بةشـداري حكومـةتى هـةرَيم         

ؤر شـت لـة   لةطةَل حكومـةتى ئيتيحـادي بَيـت، ضـونكة تـةنها حكومـةتى ئيتيحـادي بـَي، خوتـورةتي زؤرة، ز         
كةركووك دةبةن و ئينجا ناتوانن ضارةسةري بكةن، ئةوةى ديكة هةمووي تةقريبةن تةحالويف كوردستاني و 
قيادةى سياسي كوردستان لةسةري رازي بووينة، باشرت ئَيمة ئةوةمان كردبا ثَيشنياري يةكةمي دميةستؤراي 

قيــادةى سياســي كوردســتاني وجيهــةت  كــة ثَيشكةشــي كردبــوو، ئــةو كاتــةي لــة الي تــةحالويف كوردســتاني و  
نةزةري ثةرلةمان روون دةبوو، دةيانزاني ثةرلةمان رةئـي ضـية لةسـةر ئـةو ثَيشـنياري يةكـةم، هةرضـةندة        
بةرَيزت ئةو ثَيشنيارةى دميةستؤرات دابةش كرد لةسةر هةموو ئةجنومةن، بةآلم لة كـةم خـةمي يـان ئـةوة     

ر زوو كؤبوونــةوة بكــةين بــؤ ئــةوةى يارمــةتي تــةحالويف      رةنطــة هــةموويان بريورايــان نــةدابَييت ، ئةطــة    
كوردستانيش بدةين، مفاوةزاتةكة تةحالويف كوردستاني  و سياسي كوردستان و قيـادةى هةرَيمـة، ثةرلـةمان    

 .مفاوةز نية، لةبةر ئةوة ئَيمة رةنطة بتوانني رةئي و مةشوورة تةقديم بكةين، زؤر سوثاس
 (:ل كةركووكيكما.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .كاك حمسن، فةرموو
 :َيز حمسن علي اكرببةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
بةراسيت ئةوةى كة ئةمِرؤ ئةيبينني لة كةركووك و ضةند رؤذَيك لةمةو ثَيش لة خانةقني و ثَيشـرتيش لـة   

ئـةوةى   ي تةمووز، ئةوة خؤي لة خؤيدا مةسـةلةيةكة هاتووتـة ثَيشـةوة، حـةق وايـة ثـَيش      88ثةرلةمان لة 
ئَيمة شةرحي رووداوةكة بكةين، لة خؤمان بثرسني بؤ ئةمانة دَيتة ثَيشـةوة   ضـي بكـةين بـؤ داهـاتوو بـؤ       
ئةوةى زاَل بني بةسةر ئـةو وةزعيةتـةى كـة بـةردةوام دروسـت ئـةبَي ، ديـارة ئـةم مةسـةلةية كـة هاتووتـة            

ئـةو عةقلةيةتـة كؤنـةى كـة     : ، دووةم ان لة تةرازووى هَيـز طؤِر: ثَيشةوة لة ئةجنامي دوو مةسةلةية ، يةكةم
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زاَلــة بةســةر هةنــدَيك لــة نوخبــةي سياســي نــاو عَيــراق ، ئــةو دوو مةســةلةية يــةكي طرتــووة، ئــةو نوخبــة  
ي 88سياسيانة ثَييان واية طؤِرانَيك بةسـةر تـةرازووي هَيـزدا هـاتووة لـة ئـةجنامي ئـةو دةنطدانـةي كـة لـة           

وةزعي كةركووك و ئينتيخابات لةناو كةركووكدا ، ئـةطينا ئَيسـتا   تةمووز لةناو ثةرلةماندا كرا سةبارةت بة 
واي لَي هاتووة الي ئةو نوخبة سياسية ثَييان واية عَيراق تـةنها ئـةو مةناتيقانةيـة كـة خؤيـان ثَييـان وايـة        
ئةوة عةرةبية، ئـةطينا عَيـراق مـةناتيقي كوردسـتاني ناطرَيتـةوة، بؤيـة ئـةَلَي ئَيمـة هَيـز ئـةنَيرين بـؤ ئـةو             
ناوضــانةى دةرةوةى هــةرَيمي كوردســتان و ئــةوةى ناوضــةى عرياقــني، كةواتــة ســلَيماني و هــةولَير و دهــؤك  
مةنتيقةى هني نني، عرياقي نني، يةعين ئةم عةقليةتة من لة حرصةوة بؤ ئايندةى عَيراق، ضةند حريصم 

تيةت لة عَيراقدا، بةو هةية بؤ كوردستان ئةوةندةش حريصم هةية بؤ ئايندةى عيَ راق و مةسةلةى دميوكرا
عةقليةتة ثَييان واية يةعين هةر شوَينَيك كوردي بـوو عَيراقـي نيـة   ئةيانـةوَى ئـةو ناوضـانةى دابطـرن و        
بيكةن بة ناوضةى عةرةب نشني، مةسةلةكة واية، ئةطينا بةرَيزَيك وةكو صا  موتلةط، كة هةَلئةسيَت قسـة  

تةكريدي ناوضةكان ئةكةن، بؤ ئـةوةى مةسـةلةى تـةعريب،     ئةكات، يان ئةوانةى لة ئةمسالي ئةون، باس لة
كة هةشتا ساَلة تةعريب دةكـرَي لـة ناوضـةكاندا، بـة مليـارات دؤالر سـةرف ئـةكرَي بـؤ مةسـةلةى تـةعريب           
ئةيانةوَى بة ثَينج رؤذ هـةمووي تَيـك بـدةن و مةسـةلةى تـةعريب بكـرَي بـة مةسـةلةى تةكريـد، تةكريـد           

نةى دةرةوةى هـةرَيمن تةوةسـوعي كـوردي هةيـة، ئةمانـة بؤتـة موصـتةلةحاتي        هاتووتة ئاراوة و ئةو ناوضا
رؤذ و بةكاري ئةهَينن و خيتابَيكي زؤر ضةواشاكارانةية، ثيويستة قيادةى كوردي و قيادةى سياسـي كـوردي   
ــة        ــدي ب ــة ثةيوةن ــاتي و ل ــة خيتاب ــة درومشــةكاني و ل ــةتي تــةحالوفاتي و ل ــة تةبيع ــَيتةوة، ل ــدا بض بــة خؤي

ى طةلي كوردستان و ئةوانةى كة مةتلووبة لـة اليـةن قيـادةى سياسـي كـوردي كوردسـتاني و لـةناو        جةماوةر
كوردستاندا ضي ئةجنام دا مةفروزة ئةوة ثَيشـرتيش بيكردبايـة، ئَيسـتاش نةضـووة بضـَي، ئـةبَي ئـةو شـتانة         

ةفرؤزة يـةعين  بكات و هـيض ترسـَيكي نـةبَي، كؤمـةَلَيك مةسـائيل هةيـة، ئَيمـة حقـوقي توركمـان شـتَيكة مـ           
موسةلةم بَيت و بنووسـرَيتةوة و ئيشيشـي بـؤ بكـرَي، مـن بـؤ بيـدةم بـة دةسـيت قـةدةرةوة، ئَيسـتا هةنـدَي             
خةَلكي حيزبي باسي ئةجينداتي تر دةكةن، ئةجينـداتي دةرةكيـة و ئةجينـدةى ناوةكيـة و ئـةو عةقليةتـة       

ئةيانــةوَى تــةعامول لةطــةَل ئــةو  شــؤظينيةى كــة لــةناو عَيراقــدا زاَلــة بةســةر هةنــدَي لــة نوخــةبي سياســي 
ن، مـن ثـَيم وايـة مةسـةلةى عَيـراق      ن كـة لةمـةو ثـَيش بـةكاريان هَينـاو     مةسةالنة بكةن و بةو جـؤرة بيبـة  

ئيستيقامة ناكات بةو جؤرة عةقليةتانة و عرياق بة ال رَي ئةبةن و ديارة هةر ئةو عةقليةتة كة خؤيان بـة  
 و ئَيـران بـووة و عَيراقيـان كـاول     كة هةشت ساَل شةري عَيراق وةتةني ئةزانن نةتيجةى ئةو عةقليةتة بوو

كردووة، دوا بـةدواي ئـةوة كوَيتيـان داطـري كـردووة ، ئـةو ئةزةماتـةى بةسـةر عَيراقـدا هـاتووة داري لةسـةر            
بةردي نةماوة و وةزعيةتي عَيراقيش ئَيستا واية نةتيجةى ئةو عةقليةتةي كة خؤيان تةنيا بـة وةتةنيـةت   

ة عرياقي ئةزانن، هيض كةسَيكي تر كة بة خياليف ئةو تةفكريةى ئةوان بري بكاتةوة عرياقـي نـني،   ئةزانن و ب
بؤية ئةوانةيان ئةوَى كة تةجميـدي ئـةو بـري و بووضـوونة ئـةكات، عَيـراق تـةنيا عرياقـي عةرةبيـة و كـورد           

صـةَليان هَينـا بـؤ عَيـراق و     ميوانة لةناويدا، لة كاتَيكدا لة دامةزراندني دةولةتي عرياقي يةكةم جار كـة فةي 
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بيكةن بة مةليكي عَيراق ، بةريتانيا ثَيي ئةَلَين لة كوَي مةليكي، ئةَلَي  حدودي تؤ تـاكو حـةمرين، يـةعين    
مةعلوومة ئةوانة هيض وةختَيك ناطةِرَينةوة بؤ مةسائيلي تةئريخ و بؤ مةسائيلي سوكاني و لة ناو عَيراقدا 

ة، ئةوةى كة مةتلةبة ض عةقليةتَيك هةيـة و عَيراقيـان بـة ضـي حيسـاب      ضؤن بوو و لة اليانةوة مةتلةب ني
كردية  قةت برييان لةوة نةكردووتةوة عَيراق لة دوو قةوميةت ثَيكهاتووة و لة دوو سـةرزةمني ثَيكهـاتووة،   
لة دواي حةربي عالةمي يةكةم ئةو دوو دراينـة بـة دةمـي يةكـةوة، بـة مـةرجَيك مـايف طـةلي كوردسـتان لـة           

مرينيشينةكان يان كوردستانيةكان هـةمووي دابـني بكـرَي، هـةمووي وردة وردة هاتوونةتـة ثَيشـةوة،        ناوضة
ثَيويستة ئَيمة بة خؤماندا بضينةوة، ضونكة هَيزي ئَيمة تةنيا شعارات و قسةكردن و بَلَيني سوورين لةسـةر  

ــةفرؤزة مـــن لَيـــر    ــةنازوليش دةكـــةين، لةبـــةر ئـــةوة مـ ــةَلَيم ئـــةوةى و تـــةنازول ناكـــةين و تـ ةوة ئـــةوة ئـ
بةخؤداضوونةوة، يةعين طةِرانةوة بؤ كؤمةآلني طةلي كوردستان بـؤ دابـني كردنـي ثَيداويسـتيةكانيان، وةك     
طوَيطرتن لة داواكانيان، ئيستيفايف جةماوةرى طـةلي كوردسـتان لـة دةوري قيـادةى سياسـي زامـين طةِرانـةوى        

مـة بـةس بـؤ خؤمـان شـيعارات بَيـنني و بَلـَيني هـني         هةموو ئةو ناوضانةية، بـة ثَيضـةوانةى ئةوانةشـةوة ئيَ   
ناكةين و تةنازول ناكةين و تةنازول نةكردن بة بَي هَيز نابَي ، ئةوارةقةكاني ئَيمة ضؤنة و لة كوَي بةكاري 
ئةهَينني و كةى بةكاري ئـةهَينني، مـةفرؤزة ئةوانـةمان هـةبَي  هـيض  سـَليش نةكةينـةوة لـة هـيض شـتَيك،           

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللَيز حمبةِر

 .، فةرمووعثمانكاك 
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر عثمانَيز بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
، ، يـان بـؤ وةرطـرتين بِريارَيكـة    كردنـة  تةنها بـؤ قسـة   ،وةلآل ثرسيار ئةوةية ئةو كؤبوونةوةى ئَيمة دةيكةين

ةكاني جةنابت دةكـةم، ثَيويسـتة ئَيمـة بِريارَيـك وةربطـرين لـةو       ئةطةر بؤ وةرطرتين بِريارَيكة ثشتطريي قس
كؤبوونةوة، ئةوجا تةوجيهي هةر كةسَيكي دةكةن، فيعلةن ثَي داطرين لةسةر ئةو قسانةى لَيرة كـراوة و بـة   
هةموو اليةنَيك رابطةيةنني، من ثـَيم وايـة عَيـراق هـةر لةسـةرةتاي دروسـت بوونيـةوة مـةليك فةيصـةل و          

كريم قاسم و حزبـي بـةعس و دواي رووخـاني سـةدداميش وةعـدي زؤريـان بـةكورد دايـة و لـة          ثاشان عبدال
دةستووريش شيت باش نووسرايتةوة، بـةآلم هـيض كاميـان دةسـتوورةكةيان جَيبـةجَي نةكرديـة  و ئَيستاشـي        

ناحـةزةكان   لةطةَلدا بَي باوةِر ناكةم ماددةكاني دةستووري جَيبةجَي بكرَي، بؤية ئَيمة حةقة طلةيي هةر لـة 
و دوذمنةكان و ئةوانة نةكةين كة دةيانةوَى مايف ميللةتةكةمان جَيبةجَي نةكةن، طلةيي لـة ئـةداي قيـادةى    
سياسي خؤمشان بكةين، ضونكة فيعلةن ئةوة مفاوةزاتة يان مةسةلةن ئةطـةر ماددةيـةكي دةسـتووريش بـَي،     

َي، خـؤ ئَيمـةش ئةطـةر نـةتوانني هـيض      حماوةالتة و مفاوةزاتة و دانوسـتاندن هـةر كـةس بـؤ خـؤي رادةكيشـ      
جارَيك بؤ الي خؤماندا رابكَيشني ئةوة دةبَي هةر ئةوة بَلَيني ناكرَي هـةر نـةيَلَيني، ثرسـيار ئةوةيـة ئةطـةر      
قيادةى سياسي كوردستان ثيَي واية ثرؤسةى سياسي لة عَيراق كـورتي هَينـاوة و يـان ئةمـةلي دانووسـتاندن      
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ة شةفافانة قيادةى سياسي بَيت لَيرة لـةو ثةرلةمانـة، لـةو شـوَينة ثَيـرؤزة بـة       نةماوة، ئَيمة حةقة فيعلةن ب
ميللةتةكةمان بَلَيت، ئةوةنـدةمان ثـَي دةكـرَي و هـةتا ئَيرةمـان هَينـاوة و ثَيويسـتة تةوعيـةي جـةماوةري ،          

شـةفافانة   ئةطةر ئَيمة لة ثرؤسةى سياسي فيعلةن كورمتان هَيناوة دةبَي بَيني تةوعيةي خؤمان بكةين و بة
مةسةلةكان بة خةَلكي خؤمان بَلَيني، ئةطةر نـا ئـةمِرؤ ثَيويسـتة شـةِرَيكي دةسـتوورية، قيـادةى سياسـي بـة         

رَيـت، قـةرار   طشيت قورسايي خؤي خباتة بةغدا، ضونكة قةرارات لة بةغدا دةدرَيت، قـةرار لـة كوردسـتان ناد   
و موو قورسايي خؤمـان خبةينـة بةغـدا    دةبَي هة سةر ئَيستامان لة بةغدا دةدرَي، ئَيمةلةسةر داهاتوومان لة

يان نا وةربطـرين،   ،اليةنة دذةكان راكَيشينة سةر مَيزي طفتوطؤ، هةموو كَيشة هةَلثةساوةكاني خؤمان بة  ئا
ــةوة   ــة ئ ــةين و    11ئَيم ــان دةك ــوكمِراني خؤم ــاَلة ح ــةزراوة،     5س ــي دام ــةتى عَيراق ــةن حكوم ــة فيعل ساَليش

، مـاددةى  (140)تر بةراسيت مةسةلةى مـاددةى  يان نا بدةينة كةس، خاَلَيكي  ،ئا نةمانتوانيوة وةآلمَيكي بة
بــة رةئــي مــن ئةطــةر ، مــن ثَيشــنيار دةكــةم و جــارَيكي تــريش مــن وام طوتــووة ، ئةطــةر نــاتوانني    ( 140)

جَيبةجَيي بكةين و فكر هةية بؤ تةنازول كردن لةو ماددةية كـة زؤر بـرادةران باسـي ئـةوة دةكـةن كارةكـة       
هاتة ناوى ، ئَيمـة حةقـة مسـاوةمة لةسـةر شـتَيكي تـر بكـةين بـؤ وةرطـرتين مـاددةى           ( un)زةمحةت بوو و 

نطرتة، نةوتة و نازامن ضـية،  اَلةكاني تري دةستوور بؤ كورد طرلة هةموو خ( 140)، ضونكة ماددةى (140)
انووسـتاندنة، راكـَيش   ، د(140)ئَيمة حةقة لة ياساي نةوت مساوةمة بكةين بـؤ جَيبـةجَي كردنـي مـاددةى     

راكَيشة، يةعين ئَيمة حةقـة هـةموو ئةوانـة تـاقي بكةينـةوة و مـن ثـَيم وايـة دةبـَي ئـةوةش بَلـَيم، خؤمـان             
قيادةى سياسي كوردستان لة دانووستاندندا بَلَيني يـان نـةلَيَين، مـن ثـَيم وايـة دوو خـاَلي ميـذوويي كـوردي         

قيادةى سياسي كوردستان  1914خؤي، يةكيان لة ساَلي  هَيناية كة قيادةى سياسي كردوويةتي بة تةئرخيي
قبولي كرد كةركووك لة دةرةوةى ناوضـةى حـوكمي زاتـي بَيـت، ئـةوة كارَيكـة، لةكةيـة لةسـةرمان و بـازاِري          

لـة كـاتي   : خؤش كردووة بؤ دوذمناني طةلةكـةمان كـة بـة ئاسـانرت ثـَي لةسـةر ئـةو مةسـةلةية دابطـرن، دوو         
يادةى سياسي كوردسـتان نةدةبوايـة كوردسـتان بـووني كـةركووك يـان كوردسـتان        رووخاني رذَيمي سةددام ق

نةبووني كةركووك بة ريفراندؤم قبول بكات، ئـةوة رَيطـاي خـؤش كـرد بـؤ ناحـةزاني طةلةكـةمان كـة بَينـة          
ــاددةى        ــةر م ــةن لةس ــَيوةيةك فيعل ــةموو ش ــة ه ــة ب ــة ئَيم ــةن، بؤي ــةت بك ــاوةوة و جورئ ــدي ( 140)ن تةئكي

يستة و ثَيشنياري دةكةم ئةطةر شتَيكي تر هةية، مساوةمةى لةسةر جَيبةجي كردني مـاددةى  دةكةمةوة ثَيو
 .نةكةين، زؤر سوثاس( 140)

 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .ناصح، فةرموو.بةرَيز كاك د
 :رمضانناصح غفور .َيز دبةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ــة   ــان ب ــذاردني ثارَيزطاك ــيةكة،    هةَلب ــة راثرس ــؤي نيمض ــة بؤخ ــةم هةَلبذاردن ــةوة، ئ ــذاردني كةركووكيش هةَلب

هةرضـــةند ضارةنووســـي راثرســـي بـــؤ هةنـــدَي بابـــةت جيايـــة، بـــةآلم ئةمـــةش بـــؤ خـــؤي راثرســـييةكة و 
ريفراندؤمَيكة، دةنط بـة نوَينـةراني طـةل ئـةدرَي، كـَي زؤرينـة دَيـيَن و كـَي كةمينـة دَيـيَن  ديـارة هـةر لـة              
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كؤنةبةعسيةكان و رةشةبينيةكان و نوَينةراني بـةرةى توركمـاني بـة ثشـتيواني دةرةكـي دذي       بنةِرةتدا هةر
هةَلبذاردنةكانن، دليليش ئةوةية باَلوَيز امحد ئؤغلو راوَيـذكاري سـةرؤك وةزيرانـي توركيايـة، ئـةَلَي توركيـا       

ــي و دواخ     ــةكاني سياس ــؤ ثَيكهَينان ــوونةكان ب ــةوةي س ــة هَينان ــيين ل ــي ب ــي رةئيس ــدؤمي  رؤلَيك ــتين ريفران س
كةركووك، لةطةَل كَي  تةبعةن ئـةوةى ئـةم ئةيـةوَى مةبةسـيت لةطـةَل ئةمريكايـة، كـة تـواني قةناعـةت بـة           
ئةمريكا بَييَن  كة لةطةَل سووننةكان نزيك بَيتةوة، سووننةش بَيتةوة، ئـةو هينـة بـؤ ئـةوةى ثَيطـةى كـورد       

اتةيــة وجوديــان هــةبَي، بَيطومــان لــةناو خــودي   يــان ئــةو ثَيكهاتــةى كــة لــة عَيراقــدا هةيــة ئــةو ســَي ثَيكه   
بةرثرساني ئةمريكيةكان بةداخةوة ئَيمة طوَيمـان لـة بؤضـووني جيـاواز ئـةبَي ، بـةرَيز بـاَلوَيز كرؤكـةر كـة          

و ئةوان لةطةَل ئةوةن كة هةَلبذاردنةكان ( 140)دَيتة كوردستان، باسي ئةوة ئةكات كة ئةوان باسي ماددةى 
ن كاتدا قؤنصولي ئةمريكي لة كةركووك بة ثَيضةوانةوة، ئةصـلةن هـيض حيسـابَيك بـؤ     بكرَي، بةآلم لة هةما

( 140)ناكرَي، لة ضاوثَيكةوتنَيكدا لة طةَل رؤذنامةى ئاسؤ ، باسي ئةوة ئةكات كـة مـاددةى   ( 140)ماددةى 
وآلتـةى  يان ضارةسةر كردني كَيشةى كةركووك بة ياسـا نـابَي، جَيـي سةرسـوورمان و سـةيرة نوَينـةري ئـةو        

كةوا يةكةم دةستووري داناوة لة رَيطاي هةَلبذاردنةوة، ئةو دذي هةَلبذاردن و دةستوور و ياسا بَيت، بَيطومان 
ئةو كاريطةري هةية، قونصول فةرقي هةية، رؤذانة خةَلكي ئَيمة ئةبَييَن، كورد ئـةبَييَن و توركمـان ئـةبَييَن    

ييـةكان تـةنها لةوانـة نةكـةين كـةوا ئـةمِرؤ بـة نـاو طرووثـي          و عةرةب ئةبَييَن، بؤية من ثَيم واية ئَيمة طلة
ي تةمووزن، ئةوانة ثشتيوانيان هةية و ئةوانة هاندةريان هةية، هاندةريان لة دةرةوةى سنوورةكانن، لة 88

ئةترايف خؤيان، لة دةرةوةى سنوورةكان هاندةريان هةية بـؤ ئـةوةي ئـةو هةَلوَيسـتة وةربطـرن، مةبةسـتيش       
ت كـة ئـةو باودؤخـةى    جَيبةجَي نةكرَي، ضاويان هةَلناية( 140)مةبةست ئةوةية كة ماددةى وازحية، ضية، 

كة لة هةرَيمي كوردستاندا دروست بووة، ضـاويان بـةو بارودؤخـة هةَلنايـةت، ترسـي ئـةوةيان هةيـة ئةطـةر         
وةختـة ثَيطـةى    بَيت و ئةو ناوضانة بَينة سةر هةرَيمي كوردستان، بطةِرَينةوة سةر هةرَيمي كوردستان، ئـةو 

هةرَيمي كوردستان لة عرياقي فيدراَلدا بةهَيزتر ئةبَيت و ئةتوانَي ثَيدا بطرَيت لةسةر زؤر مةسائيلي ديكـة،  
ئةوةى كة ئَيمة ناومان لَيناوة دؤست كة زؤر جار روو لة هاوثةمياناني دؤستمان بكةين، ثَييان بَلَيني ئَيـوةن  

ئـةتوانن ئـةوة بطـؤِرن، ئةوانـة ئـةتوانن ببنـة ناوبـذَيوان لـة بـةيين           و ئَيوةش هاوكارميان بكـةن لَيـرة، ئَيـوة   
هةموومان بؤ تةنها ئَيمة تةنازول بكةين، بؤ ضي لة هةموو شتَيك دةبَي ئَيمة تةنازول بكـةين  ئـةوة ضـوار    
 ساَلة، راستة زؤر لة برايان و خوشكان باسيان كرد كؤمةَلَيك لة كـةم و كورتيـةكان خـةتاي خؤمـاني تَيدايـة،     

هةندَي لةو ثَيشنيارانةى كة عةرةبي شؤظيين و كؤنة بةعسيةكان و بةرةى توركماني ثَييـان لةسـةر داطـرت،    
ثَيشنياري خؤمانة، يةعين خؤمان بةآلمان بؤ خؤمان دروست كردووة، يان هةَلوَيسيت، لةطةَل رَيزمدا بؤ ئةو 

اخةوة دةوري خؤيـان نـةديوة، ئةطـةر دةوري    برايانةى لة بةغدا ، من ناَلَيم هةموويان ، بةآلم بةشَيكيان بةد
خؤيــان بــديتبا نةئةطةيشــتة ئــةو حاَلةتــة، تةبعــةن ئــةوةش طونــاحي ئــةوان بةتــةنها نيــة، ســةركردايةتي     

مة لـة  باسي كرد شةِري ئَي عثماوقشسياسيشة، ئةو كةسانةى وةكو نوَينةر لة بةغدا ئيش دةكات، وةكو كاك 
ئَيمـة سـوقلي خؤمـان ئيسـبات بكـةين، ضـيمان ئـةوَي  دانووسـتاندن          ةيـة، لـةويَ  بةغداية، شةِري ئَيمـة لةوي 

 .  لةطةَل ئةوة ئةكرَي، بةتايبةتي لةطةَل وآلتاني هاوثةميانان و ئةمريكا، لةطةَل رَيز و سوثامسدا
 (:كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر

 .كاك حممد ، فةرموو



 813 

 :الرمحنَيز حممد رفعت عبدبةِر

 .كي ئةجنومةنَيز سةرؤبةِر
طةيشتووتة ئةو وةزعـةي كـة   ( 140)من بة ثَيويسيت ئةزامن لة ضةند خاَلَيكدا باسي ئةوة بكةم بؤ ماددةى 

و ( 140)ئايـا دةورى سـةركردايةتي كـورد لـة جَيبـةجَي كردنـي مـاددةى        : ئَيستا تَيكـةوتووة  يةكـةم خـاَل    
: ةمياني كوردستانيشةوة دةوريان ضي بوو  دووهةروةها ئةو مةسئوالنةى  كة لة بةغدا دامانناوة و بة هاوث

رازي بوومنـان بـة هـاتين    : ئيش كردمنان لة كةركووك وةك ثَيويست بووة لةطةَل نةتةوةكاني تر يان نا  سَي
(un )     بؤ تةداخول بووني لة كَيشةى كةركووكدا كارَيكي باش بوو يان كـارَيكي تةئسـرياتي خـةراثي هـةبوو .

( 140)َيمة باشة  مـن دةوري سـةركردايةتي كـورد لـة جَيبـةجَي كردنـي مـاددةى        ئَيستا ضي بكةين ئ: ضوار
هـةر لـة زةمـاني بـةرَيزان عـةالوى و جةعفـةرى و زمـاني مالكيشـدا دةورَيكـي الواز ، هـةر بـؤ ئـةوةى ئَيمـة              
 نيشاني بدةين وةكو كورد كة ئَيمة تةسامومحان هةيـة و ئَيمـة ئةمانـةوَى ضوارضـَيوةى عَيـراق بثـارَيزين و      

ئةو مرونةتةى سةركردايةتي كورد لةسةر حيسابي دةسكةوتةكةمان بوو كة لة هةزاران شةهيد تةسـبيتمان  
: كردووة، بؤية ئةو مرونةتة دةبَي لةمةودوا وازي لَي بَينني، ئةبَي سوور بني لةسةر حةقةكاني خؤمان، دوو

مان ولََين ئةبواية ئَيمـة زيـاتر هـة   ئيش كردمنان لةناو شاري كةركووكدا بةراسيت وةكو ثَيويست نةبووة، يةع
بداية لةطةَل نةتةوة جياوازةكاني تري كةركووك ، توركمان و عةرةب و ئاشووري ، زياتر تـةعامولي بامشـان   
لةطةَل بكردباية و تَيمان بطةياندبان كة بوونى ئةوان لة ضوارضَيوةى هةرَيمي كوردستاندا باشرتة و لة ضـاو  

مليـؤن عةرةبـةوة ، ئَيمـة     80تي زياتر بَي و زياتر بكةن لةوةى كة بضنة نـاو  ميللةتى كورددا رةنطة دةسةآل
ــيَ  ــةكردووة، س ــان ن ــةم كارةم ــاتين  : ئ ــة ه ــان ب ــن    ( un)رازي بوومن ــي م ــة رةئ ــةركووك، ب ــةى ك ــاو كَيش ــؤ ن ب

كة تةداخولي لة هةر ض مةسائيلَيكي كردبَي تا ( un)كَيشةكةمان خستة ناو هَينةكي نيودةوَلةتيةوة، ضونكة 
ئَيستا نةيتوانيوة ضارةسةري بكات، بؤية كَيشةى كةركووكيش واي لَي ئةكات بة رةئي من، ئَيستا ئةبَي ئَيمة 
ضـي بكــةين  بــةرةئي مــن ســةركردايةتي سياســي كـورد ئَيســتا ئــةبَي هةَلوَيســتَيكي روون و ئاشــكراي هــةبَي   

ة بــة هاوكــاري و ثشــتطريي   بةرامبــةر ئــةو موئامةراتانــةى كــة ئــةكرَي لــة اليــةن شــؤظَينَييت عةرةبيــةو        
دةوَلةتةكاني ئيقليمي و، ئةبَي هةَلوَيستَيكي روون و ئاشكرامان هةبَي و، ئةو مةسائيالنةى كة ئَيستا بامسان 
كرد تَيدا روون بكرَيتةوة و، ئةو برادةرانةى عةرةبي كة خؤيـان بـة حـةليفي ئَيمـة دةزانـن روون و ئاشـكرا       

لةطـــةَل : ةكـــةين لةســـةر مةســـائيلي ميللـــي خؤمـــان، دووةم    قســـةيان لةطـــةَل بكـــةين، تـــةنازولي تـــر ن    
ئةمريكيةكانيشدا بة رةئي من لةو ثالنة ئـةبَي باسـيان لةطةَلـدا بكـةين بـؤ ئـةوةى كـة هـةرَيمي كوردسـتان          
هةرَيمَيكي ئاساييشة و ئَيستا موئامةرةيـةكي طـةورةى لةسـةر هةيـة و ئةيانـةوَى ئـةو ئـارام و ئاساييشـة لـة          

تَيـك بـدةن، كـة بـة رةئـي مـن تَيكـداني ئـارامي و ئاسايشـي كوردسـتان تَيكـداني ئـارام              هةرَيمي كوردسـتاندا 
وئاسايشي ناوضةكةية، كة بة زةرةري هةموو اليةك ئةطةِرَيتةوة و بـة زةرةري دميوكراتيـةت ئةطةرَيتـةوة و    

بـة دةسـتووري   بة قازاجني ثياو كوذان و تريؤرستانة، ئَيمة ثَيويستة بؤ ئةم مةسـةالنة خؤمـان ببةسـتينةوة    
 140خـةَلكي عَيـراق دةنطيـان لةسـةر داوة، لـةو دةسـتوورة مـاددةى        % 20عَيراقيةوة، ئةو دةسـتوورةي كـة   

جَيبةجَي بكةين و نابَي رازي بني بة هيض جؤرة موقتةرةحاتَيك لـةم ال و   140هةية و ئَيمة ئةبَي ماددةى 
 .لةوالوة، سوثاس

 (:يكمال كةركووك.د)َيز حممد قادر عبداهللبةِر
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 .بةرَيز كاك غفور مةمخورى، فةرموو
 :سعيد امورى طاهرَيز غفور بةِر

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
نيسبةت ئةو ثرسـةى ئـةمِرؤ بةراسـيت ثرسـَيكي طـرنط و ضارةنووسـة و دةبـَي طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين،           بة

ــتنة ت     ــة ئــةو دانيش ــةوةم هــةبوو كــة خؤزطةشــم دةخواســت ك ايبــةتبا بــة بــةآلم مــن بةراســيت ثَيشــنياري ئ
ديراســةتكردني داواكــاري ئةجنومــةنى ثارَيزطــاي كــةركووك، كــة داوايــان كردبــوو بطةِرَينــةوة ســةر هــةرَيمي  
كوردستان و بَينةوة ناو باوةشي كوردستان و بة داخةوة ثةرلـةماني كوردسـتان تـا ئَيسـتاكة نـة لةسـةر ئـةو        

وايـة،  كة دةبواية ئةو دانيشـتنة لةسـةر ئـةوة ب   داواكارية دانيشت و نة هيض هةَلوَيستَيكي روونيشي راطةياند 
ئَيمة بةراسيت  دةبَي جورئةتي برياري سياسـيمان هـةبَي ، لـة رابـووردوودا  ئَيمـة      : ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تر

و سياسةتَيكي بامشان ثيادة نةكردووة، هةم لة عَيراق و هةم لة كوردستان بـؤ  دةبَي ضاوي ثَي داخبشَينينةوة
ــوانني  ــةوةى بت ــةى دميســتؤرا         ئ ــبةت ئــةو راثؤرت ــةنابت بةنيس ــت بَيــنني، ج ــان وةدةس خواســتةكاني خؤم

روونكردنةوةى باشت دا بةراسيت لةسةر ئةوانة، بةآلم دةكرَي ئَيمة جوملةتةن و تةفصيلةن ئةو ثَيشنيارانة 
ارانةى هةمووي رةت بكةينةوة، بة هيض شَيوةيةك بـةو ثَيشـنيارانة رازي نـةبني، لةبـةر ئـةوةى ئـةو ثَيشـني       

دميستؤرا هةر هةمووي بة بَي ئيستيسنا لة قازاجني ئَيمةدا نية، مةسةلةى ئةو يةكسان كردني دةسةآلتةكان 
لة كةركووك ئةوة دةبَي ئينتيخابات ئةوة يةكاليي بكاتةوة كَي دةسةآلت وةردةطرَيت لةوَيندةرَى نـةك ئـةوة   

بكـات، ئـةوة خاَلَيـك دواتـر دةَلـَي ثـاش ئـةوةى         بَيت بةبَي ئينتيخابات ئةوة فةرز بكات و نيصابةكان دابةش
نيصابةكان يةكاليي بكةيتةوة ئةوجا ئينتيخابات بكرَي، ثاشـرت مةسـةلةي ياسـايةكي تايبـةت بـؤ كـةركووك       

هةنـدَي ياساناسـي   ( 140)، دواتـر نـاو نـةهَيناني مـاددةى     (140)ئةوة خؤي بؤ خؤيدا بةديلـة بـؤ مـاددةى    
مردووة، ئةوة ديسان تةنزيرة بؤ ئـةو بؤضـوونةى بـةعزة    ( 140)ماددةى  31/18لة دواي : عَيراقي دةَلَين

ياساناسي عَيراقي، بةراسيت ئَيمة دةبَي ئةوانة قبول نةكةين، لة هةمان كاتدا دةبَي بـة زووتـرين كـات ئَيمـة     
ووي كارةتةكاني خؤمان بةكار بَيـنن، ئَيسـتا كـاتي ئـةوة هـاتووة بةراسـيت، ئَيمـة هـةتا ئةطـةر مبانـةوَى لـة ر           

دةستووريةوة و لة رووي ياساييةوة و لة رووي ملمالنَي سياسيةوة ئةو وةربطرينةوة، بةداخـةوة ئَيمـة لَيـرة    
سةركةوتوو نابني، دَلنياش بن بةو شَيوةية كةركووك قةت قةت ناطةرَيتةوة ناو باوةشي كوردستان، تـةنها و  

ــوانني      ــة دةت ــدووة، ئَيم ــةوةم راطةيان ــن ئ ــرتيش م ــو ثَيش ــةنها وةك ــةوة و   ت ــانةى وةربطرين ــةو ناوض ــةهَيز ئ ب
 .بيخةينةوة ناو باوةشي كوردستان، بَي بةكار هَيناني هَيز، ئَيمة ناتوانني هيض شتَيك بكةين

خسوســيةتى عــرياق ئةوةيــة كــةى تــؤ هَيــزت بــةكارهَينا  ئــةو كــات دةتــوانى مةرجــةكانى خــؤت بســةثَينى،   
لةبـةرت را دةكـات، تـا لةبةريشـى ِرابكـةى بةدواتـةوة       سايكؤلؤذيةتى عةرةبيش ئةوةية كة تا تؤ هـةَلى بـِرى   

ــةين و         ــتة بك ــةلةية هةَلوةس ــةو مةس ــت ل ــتى دةبَي ــة بةِراس ــة ئَيم ــة، بؤي ــايكؤلؤذيةتى عةرةب ــةوة س ــت، ئ دَي
كشـانةوةمان لـة بةغـدا بـة تـةواوى سـتافةكان لـة        : بةزووترين كات ئَيمة ضةند بِريارَيك وةربطـرين، يةكـةم  

ومةنى وةزيران و سةرؤكايةتى كؤماريشةوة، بؤ ئةوةى ئَيمة فةراغَيكى سياسى، ئةجنومةنى نوَينةران و ئةجن
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ئيدارى، ئةمنى لة عرياق دروست بكـةين، لـةوةوة قـةيرانَيك دروسـت دةبَيـت، ئـةمريكاش وةكـو ذمارةيـةكى         
نكة بةهَيز تر لةناو هاوكَيشة سياسيةكان لة عرياق حيسابت بؤ دةكات و طوَى لةداخوازيةكانت دةطرَيت، ضـو 

تــا تــؤ قــةيران بــؤ ئــةمريكا دروســت نةكــةى و ئةجنــداى ئــةمريكا لــة ناوضــةكة نةخةيتــة بــةر هةِرةشــةوة  
بردنـى هَيـز   : بكةى و ثَيى ِرازى بيت، دووةم يئةمريكاش ئةو حيسابةت بؤ ناكات، هةرضى طوتى بةَلَي و بؤ

ركووك بـةوة ئةزمةيـةكى   بؤ دةوروبةرى كةركووك و لة كاتى ثَيويسـتى دا داخـل كردنـى ئـةو هَيـزة بـؤ كـة       
ئةمنى لة هةموو ناوضةكة دروست دةبَيت، لة نةتيجةى ئةوةشدا ئَيمة بتوانني نةوتى كةركووك ِرابطـرين و  
نةيةَلني بِروات بؤ توركيا، بةوة ئَيمة هةندَيك زةختى خؤمان ثيشان دةدةين و لة هةمان كـات دا دةكةوينـة   

و لة خاَلى بةهَيزى خؤمان دا دةبني، من بةِراستى سةيرم بـةوة  حاَلةتَيك كة دانووستاندمنان لةطةَل بكرَيت 
دَيت، بؤضـى اليةنـة سياسـيةكانى عـرياق لـة دانيشـتنةكان بضـنة دةرةوة و تـاوةكو مةرجـةكانى جـَى بـةجَى            
نةبَيت نةطةِرَينةوة بؤ دانيشتنةكان، بةآلم ئَيمة كـة تةمسـيلى ميللـةتَيك بكـةين ئـةو هةِرةشـانة نةكـةين و        

نة بةكانةهَينني، ئَيوة سةيرى ئةوة بكةن سوونيةكان ثَيشرت بةشدارى ثرؤسةى سياسيان نةدةكرد، ئةو كارتا
بةآلم ئةمريكا و هةموو وآلتانى تر و هةموو اليةنة عرياقيةكان داوايان دةكرد كة بةشـدار بـن لـة ثرؤسـةى     

سةى سياسى، بؤية ئَيمة سياسى، كة هةموو ئةركةكانى خؤيان جَى بةجَى كرد ئةو كات بةشدار بوون لة ثرؤ
دةبَيت بطةِرَيينةوة بؤ ئـةو مةنتقـة و ئـةو خاَلـة و بـةو شـَيوةية ئَيمـة مامةَلـة لةطـةَل كَيشـةكان دا بكـةين،            
ثَيويسـتة سـةركردايةتى سياسـى كوردسـتان لـة نزيــك تـرين دةرفـةت دا كؤبوونةوةيـةكى طشـتطري بكـات بــة           

ستان و هةر سَى سةرؤكايةتيةكةى كوردستان بـؤ ئـةوةى   ئامادةبوونى هةموو هَيزو اليةنة سياسيةكانى كورد
بِريارى يةكاليى كةرةوة وةربطرين بؤ كشانةوةمان لة بةغدا و هيضـى تـر سـةركردايةتى سياسـى كوردسـتان      
نةضَيتة بةغدا، با ئةوان بَينة ئَيرةو ديالؤط لةطةَل ئَيمة بكةن، ئةطةر ئَيمة تَيبينـى بكـةين لـة رابـردوو دا     

يالؤطةكانى حكومةتة يةك لة دواى يةكةكانى عرياق لةطـةَل سـةركردايةتى شـؤِرش جارَيـك لـة      بة درَيذايى د
جاران بارزانى نةمر رووى نةكردة بةغدا و هـةر ئـةوان هـاتن بـؤ نـاوثردان و حـاجى ئؤمـةران بـؤ ديـالؤط،          

ــارتى زؤر بـــةهَيز    ــاوةنى قةزيةيـــةكني و بـــةهَيزترين كةســـني لـــة ناوضـــةكةدا،  كـ مان بةِراســـتى ئَيمـــة خـ
بةدةستةوةية و سةقامطريى و هَيمنى ناوضةكة لة دةستى ئَيمة داية، هةروةها تَيكدانى هَيمنـى ناوضـةكةش   
لة دةستى ئَيمة داية، ئيـدى ئَيمـة لةضـى برتسـَيني لـةو قؤناغـةدا، بؤيـة دةبَيـت ئـةو كارتانـة بـةكاربهَينني،            

طــةر ئَيمــة هاوهةَلوَيســـتيةك و   وآلتــانى دةوروبــةريش كــة ئَيمـــة تةســريمان لةســةر ئــةوانيش هةيـــة، ئة      
هةماهةنطيــةكى كوردســتانيمان هــةبَيت دةتــوانني كــارى بــاش بكــةين بــة هــةموو اليــةكمان، هيــوادارم بــةو   

 .ئاراستةية هةنطاوبنَيني، لةطةَل ِرَيزم
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداللة حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ــَيم ئــةو        ــرة، مــن دةمــةوَيت بَل مــن نامــةوَيت بطةِرَيمــةوة بــؤ ســةر ئــةوةى كــة ئــةو وةزعــة بــؤ طةيشــتة ئَي
دةرفةتانةى كة بؤ ئَيمة ِرةخساوة نـةمانتوانيوة ئيسـتغالىل بكـةين، ئَيسـتاش دةرفـةت بـؤ ئـةوان ِرةخسـاوةو         

، بـة حيسـابى ئـةوان هـةروةكو بـراى بـةِرَيزم موحسـني        ئةوان ثالن و نةخشةكانى خؤيان جَى بةجَى دةكةن
يـة، ض لةسـةر ئاسـتى دةوىل و ض لةسـةر     يئيشارةتى ثَى كرد ئَيستا تةرازووى هَيز لـة مةسـَلةحةتى كـورد دا ن   

ئاســتى ئيقليمــى و ض لةســةر ئاســتى عرياقــيش، بــة حيســابى خؤيــان ئــةمريكا لةســةروبةندى هةَلبذاردنــة    
لة هةية بؤ ئةوةى تةوزيفى بكةن بؤ هةَلبذاردنةكان بـة تايبـةتيش دوو خـاَل    ثَيويستيان بة هةندَيك مةسة

ــةميان  ــة يةك ــة، ك ــةوة      : هةي ــة ثَيش ــرياق هاتووةت ــة ع ــة ل ــةى ك ــكةوتنة ئةمني ــةو ثَيش ــةقامطريية و ئ ــةو س ئ
دةيانةوَيت ئةو دةستكةوتة تةوزيف بكةن بؤ هةَلبذاردنةكانى ئيدارةى تازة و نايانـةوَيت لـة دةسـتى بـدةن،     

منوونــة هــةر ئــةوةى كــة ئَيســتا دةبيــنن لــة مةنتقــةى خانــةقني و لــةو ناوضــانةى كــة كَيشــةى لةســةرة،  بــؤ
ئةمريكيةكان بةِراشكاوى دةَلـَين كـة ئَيمـة بـَى اليـةنني لـةو مةسـةلة، بـَى اليـةنى يـةعنى ثشـتطريى كردنـى             

ــتا        ــة  ئَيس ــة ك ــة ئةمنيةي ــةو ئيتيفاق ــتيان ب ــان ثَيويس ــاَلى دوومي ــى، خ ــةتى عرياق ــةَل  حكوم ــةوَي لةط دةيان
حكومةتى مالكى مؤرى بكةن، ئةو دوو مةسةلةية ثَيويستى بةوةية كة بةرتيل بدةن بة حكومةتى مـالكى و  

و مافـةكانى ئَيمةيـة    140نةيارةكانى ئَيمة لة عرياق، ئةو بةرتيلة لةسةر حيسابى ميللةتى كورد و ماددةى 
اَلة ئةمريكا لة ناو عرياقـة لـة ض مةسـةلةيةك تـةرةف     لة دةستوور، ئةطينا كةى ِرؤذَيك لة ِرؤذان كة ضوار س

نةبووة لة ضارةسةركردنى كَيشةكان، خَيرة ئَيسـتا ئـةمريكا هـاتووة بـة ئَيمـة دةَلَيـت ئَيمـة تـةرةف نـني لـة           
ناوضة دابِراوةكانى وةكو خانةقني، لةبـةر ئـةوة ئـةوان ئيسـتغالىل ئـةو مةسـةلةيان كـردووة، بؤيـة ثَيشـنيار          

تى سياسى كوردى زؤر بةِراشكاوى لةطةَل ئةمريكيةكان قسة بكات، ئةوة كارتى يةكةمة كة دةكةم سةركرداية
دةبَيت بةكارى بهَينني و ثَييان بَلَيني لـةو ِرؤذةى كـة ئَيـوة ثَيتـان لـة عـرياق نـاوة خـةَلكى كوردسـتان وةكـو           

ونة، بؤية ئَيستا خةريكـة  رزطاركةر تةماشاى ئَيوةى كردووة و ثَيشوازى لة ئَيوةوة كردووة، هاوكاريشى كردو
ئــةو ِرايــة طشــتية لــة نــاو كوردســتان ِرؤذ لــة دواى ِرؤذ كــةم دةبَيتــةوة و مســداقيةتى خؤتــان لــةو وةعــدو     
بةَلَينانةى كة بة خةَلكى عرياقتان دابوو هَيـدى هَيـدى ئـةو مسـداقيةتة لـة الى خـةَلكى كوردسـتان و هَيـزة         

دةبَيـت زؤر بـة ِراشـكاوى لةسـةر ئـةو كارتـة ئـيش بكـةين،         كوردستانيةكانيش بةرةو زةعيفى دةِروات، بؤية 
كارتى دووةم وةكو برايانى بةِرَيزم لة ثَيشةوة ئيشارةتيان ثَيى دا كارتى خؤمانة، بة درَيذايى مَيـذوو كـارتى   
ميللةتةكةى خؤمانة كة بةرطرى سـةرةكى بـووة لـة مافـة ِرةواكـانى، بؤيـة ثَيويسـتة لةسـةرمان بـةزووترين          

وةزارةتـى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان يـةك خبـةين، هـةروةها نـاِرةزايى خـةَلك كـة ئَيسـتا             كات، هةرسـىَ 
ــةكان و         ــةلةى خزمةتطوزاري ــةر مةس ــة لةس ــةو ناِرةزايي ــدةين ئ ــةوَل ب ــا ه ــراث ب ــةكى خ ــتووةتة ِرادةي طةيش

ى مةسةلةى ناعةدالةتى ضارةسةر بكةين، بؤ ئةوةى خةَلكى كوردسـتان هـةروةكو كـة مـدافع و بـةرطرى كـار      
سـةرةكى بــووة لــة مافــة ِرةواكــانى و ثـَيم وايــة كــة هــةر وا دةمَيننــةوة، بؤيـة ثَيويســتة ئــةو كَيشــانةيان بــؤ    
ضارةسةر بكةين، خاَلَيكى ترم وةكو كاك شَيردَل باسى كرد ثَيداضوونةوة بة بـارودؤخى نـاوةوةى كـةركووك    

رَيتـةوة و كَيشـةو طريوطرفتـةكانى    دا بكرَيت، هةوَل بدرَيت جارَيكى تريش بارودؤخى كـةركووك ديراسـة بك  
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خاَلةكةى دميستؤراية، كة  1كة لةوَى هةية ضارةسةر بكرَيت، دوا تَيبينيم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لةسةر 
خاَلى يةكةم هيض قسةيةكم نية، ديارة كة مرونةتَيكى زؤر ثَيشكةش كراوة و ناحةقيةكى زؤريـش   6لةسةر 

بة عةكسةوة ببواية و هةر شةش خاَلى لة خزمةتى ئَيمة بوايـة، يـاخود   خاَلةكةى تر ئةطةر  6كراوة، بةآلم 
خاَلةكةى ثَيشوو دةكاتةوة بـؤ    6ئاطادار بن نةسفى هةر  1خاَلى خؤمان نووسيبامانةوة، ئةوا خاَلى  6هةر 

 ويف حال تعذر اللحمنة تقديج توص اتها اىل جملس النواب يؤن اعلس قانون خوا  النتخابوات جملوس   )دةَلَيت 
مةجلسةكة كَيية  لة بِرطةى ثَيشوو دةَلَيت مةجلسةكة لة ضوار ثَيكهاتة دروست بـووة، لـة    (حمافاة كركوك

ثَيكهاتةكان دووانيان كوردن و دووانيان عةرةبن و دووانيان توركمانن و يـةكَيك بـؤ برايـانى مةسـيحى، ئـةو      
نة نوَينةرى ئةو ليذنةية لةو كاتانة ليذنةيةى كة تةوسيات دةدةات بة مةجلسى نواب، باشة ئةوانةى كة دةب

ئايا نوَينةرى ِراستةقينةى برا توركمانةكان و عةرةبةكانن  يان شؤظينيةكان و بةرةى توركمانني، كةواتة بـا  
ئةو ليذنةيـة دَيـت و دةَلَيـت     8009ى ئادار ساَلى  31ئَيمة هةر لة ثَيشةوة زةربة لةو مةسةلةية بدةين لة 

ت بدةين، ئةو كاتة مةسةلةكة دةطةِرَيتةوة مورةبـةعى يةكـةم كـة ئَيسـتا تَييـداين،      سياوئَيمة نةمانتوانى تة
مةجلسى نواب كة ئَيمة تةخويلمان كـردووة بـَين ياسـايةكى تايبـةت بـؤ هةَلبـذاردنى ئةجنومـةنى ثارَيزطـاى         

كـات، واتـة   كةركووك دابنَين، لةوَى باسى تةوافقيش ناكات، موشكيلة ئةوةية كة لة ثَيشةوة باسى تـةوافق دة 
ئةكسةريةت و ئةقةليةت لةوَى دةردَينَيت، كةواتة ئَيمة ئـةو وةرةقةيـةى كـة دميسـتورا ثَيشكةشـى كـردووة،       

مـانطى   6هةموو حةقَيكى داوة بة ئـةوان، بؤيـة ثـاش    : ى تةواو لةناو بردووة، دووةم 140ماددةى : يةكةم 
خةتــةرَيكى طةورةيــة  1ر ئــةوة مــاددةى تــر ئَيمــة دَيــني لَيــرة دادةنيشــني قســةى لةســةر دةكةينــةوة، لةبــة 

 .لةسةرمان، هيوادارم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ضاوَيك بةو ماددةية دا خبشَينينةوة، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةو كؤبوونةوةيـة بـة شـتَيكى زؤر بةثةلـة دةزامن، بؤيـة ثـَيم وابـوو بـة ثَيويسـتم          من بةش بة حاَلى خـؤم ئـ  

نةدةزانى كة بةو شـَيوةية بَيـت، بـاس كـردن بـؤ ئـةو مةسـةالنةى كـة مـةناتقى موتـةنازعن لـة زمنيـان كـة              
رة قةزيةى كةركووك، بة باشى نابينم كة بةم شَيوةية طفتوطؤى لةسةر بكةين، من كؤمةَلَيك ِراوبؤضوومن لَي

دا بيست، كة ئةو ِرايانة هةمووى موتـةناقز بـوون، ئـةوة ئـةوة ثيشـان دةدات كـة ئَيمـة سياسـيةن ديراسـةى          
وردو ثَيويست ناكةين بؤ ئـةو مةسـةالنةى كـة زةرورةت وايـة كـة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمان هةَلوَيسـتى لةسـةر           

وايــة ئةمــة دا مــن ثَيمكاتــنــى مةوزوعـةكان لــة ضوارضــَيوةى  وةربطـرين، بــاس كردنــى عاتفيانــةو تــةرح كرد 
ة، ئَيمـة كؤمـةَلَيك مـةناتيقمان هةيـة كـة كـةركووك رؤحـى ئـةو         يـ قةزيةى كةركووك و موشكيلةى ئَيمـة ني 

مةنتيقةيــةو جةوهــةرى ئــةو مةنتقانةيــة كــة لــة خانةقينــةوة تــا شــةنطار ســةرتاثاى ثةيوةنــدى هةيــة بــة  
ةطـةر نـةَلَيم تـةوافقى سياسـى، ضـونكة ئَيمـة لـة        كؤمةَلَيك مةواد كة ئَيمة لة ِرَيطةى تـةوافقَيكى سياسـى،  ئ  
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وةكو كورد طلةييمان لَيى هةبووة و رةخنةمشان لَيى هةبووة كةوا هةموو داواكانى كوردى جَى  140ماددةى 
بــةجَى ناكــات، ســاآلنَيكى زؤرة ئَيمــةى كــورد تَيكؤشــان دةكــةين بــؤ يــةكاليى كردنــةوةى ســنوورى هــةرَيمى   

لـة دةسـتوور دا دابنـدرَيت، بؤيـة      140مة توانيمان بةو تةوافقة سياسية ماددةى كوردستان، لة كاتَيك دا ئَي
بـة ئاسـانى ئـاوا تَيثـةِرَيت      140حةق نية ئَيستا حماوةالتى بةو شَيوةية دةكرَيت بؤ بـةتاَل كردنـى مـاددةى    

ــاددةى     ــةوة م ــا بكةين ــةوة جي ــا ئ ــة ب ــةرماندا، باش ــانو   140بةس ــة، ق ــةَل قانون ــتووريةو لةط ــتَيكى دةس نى ش
دةسـت ثـَى    84هةَلبذاردن شتَيكى ترةو حماوةلةيةكة لة اليةن خةَلكانَيكـةوة كـة بيدايةتةكـةى بـة مـاددةى      

دةكات كة هةوَلَيكة بة ئاشكرا ثَيمان دةَلَين ئَيمة ِرازى نني بةو حةلةى كة دانـدراوة لـة دةسـتوور، هـةوَليش     
وَل دانـة بـؤ هَينـانى خـةَلكى تـرى دةرةوةى      دةدةين بؤ تَيكـدانى، فعلـةن هةوَلةكانيشـيان بـة بـةردةوامى هـة      

ضــونكة ( دميســتؤرا)عـرياق كــة نةتــةوة يةكطرتووةكانــة، لــة زمنــى ئــةوان نوَينــةرى نةتــةوة يــةكطرتووةكان  
هةرضـةند هـاتنى دميسـتؤرا بـؤ ئـةو قةزيةيـةو دانـانى ثـرؤذة لةاليـةن ئةوانـةوة بـة جؤرَيـك لـة جؤرةكــان              

ر ضـى ئـةوة تَيكـةَليان نيـة بـة يـةكرتةوة، ضـونكة ئـةوةى حـةىل          الواز دةكـات، ئةطـة   140مةسةلةى ماددةى 
داناوة و قانونى هةَلبذاردن بؤ شروتى ناخب دادةنَيت، نايةت باس لة تةقامسى سوَلتةو تةحديـدى مـةناتقى   
تر بكات، تةجاوز و تةحديد و تـةدقيقى سـجالت بكـات، ئةمانـة ض ئيشـى بـة قـانونى هةَلبذاردنـةوة هةيـة،          

ردن دةبَيت بَلـَى ئـةو خةَلكانـة لـة تةمـةنى ئةوةنـدة دةتـوانَى دةنـط بـدات، ئةوةنـدة ليسـتى            قانونى هةَلبذا
، 140ئينتيخابى هةية، ئةطةر تةرح كردنـى ئةمانـة بَيـت خـؤى وازحـة، بـؤ تَيكـةَل بوونـة لةطـةَل مـاددةى           

كـردووةو  خاَلـة ديسـان هـةر نةفسـى شـتة، ديسـانةوة تَيكـةَلى         1ئةخري ثـرؤذة كـة ئةمـةى دميسـتؤراية كـة      
هةندَيك خاَلى تياية كة ناكرَيت و ئيشى ئةوَى نية ئةطةر قانون قانونى ئينتيخاباتـة، ئـةوة دةبَيـت لـةوةوة     
سةيرى بكةين كة لةطةَل ئةوةين هةَلبذاردن بكرَيت لة كـاتى خـؤى دا و كـةركووكيش وةكـو هـةموو دنيـا و       

دا، فـةرموون   140نةكرَيت لةطةَل مـاددةى   وةكو هةموو شارةكانى ترى عرياق سةيربكرَيت، بةآلم با تَيكةَل
با هةموو اليةنةكانى عرياقى بـَين بـؤ ئـةوةى كـة ئَيمـة موتـةفقني ضـؤن دةبَيـت و ئـاواش تـةعاملى لةطـةَل            

ؤم بـة  دةكةين، بةِراستى ئةو ثرؤذةيةيةى كة لةم دوايةدا دميستؤرا تـةرحى كـردووة، مـن بـةش بـةحاَلى خـ      
ئَيمة بةداخةوة ئـادابى اليـةنى كـوردى الواز و وةكـو ثَيويسـت نـةبووة، لـة        دائى خراثى دةبينم، ثَيم واية ئة

دا كـردووة، مـن   ةعاملمان لةطـةَل قةزيـة سياسـيةكان   شوَينى خؤى دا نةبووة، لة كاتَيك دا ئَيمة بة عاتيفـة تـ  
مالكى وةك شةخس نابينم و نة جةعفةريش وةكو شةخسم بينيـوة، نـة كةسـَيكيش لةمانـة وةكـو شـةخس       

ةك سا  موتلةط و ئةمانة، سةرتاثاى ئةمانة زهنيةتَيكى سياسـى و بةرنامةيـةكى سياسـى دةكـةن،     دةبينم و
لةبةرئةوة ئَيمة كاتَيك ئةداى شتَيك دةكةين لة هةموو كاتَيك وابـووة كـة زةرورةتَيـك هةيـة كـة لـة بريمـان        

ةبوو لةو كاتـةدا شـروتى   نةضَيت ض كاتَيك تةرحى قةزيةكامنان دةكةين، مالكى زةعيف بوو، من ثَيم وابوو د
خؤمان فةرز بكةين، هيض زةرورةت نـةبوو هـةَلى بطـرين بـؤ ئَيسـتا، تـا ئـةمِرؤ بـة يارمـةتى اليـةنى دةرةوة           
وامان لةطةَل دا بكةن، باشرتين منوونة كة دوَينَى و ثَيـرَى مـةعلومامت لـة سـةعديةو ئةوانـةوة وةرطرتـووةو       

اليةنى كوردى دةكرَيـت، نةفةسـى ئـةوان ئاشـكراية كـة ضـيمان        دةزامن لةالى خؤمةوة ثَيم واية زؤر زوَلم لة
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ثَى دةَلَين، ثَيت دةَلَيت دةبَيت مةقةرةكةت دوو كةسى تيا بَيت، يةك كالشنكؤف و نابَيت تؤ بة كوردى قسة 
بكةى، ضونكة بة كوردى جوَينة ثَيمى دةدةى، ئةوة من نازامن تؤ ضيم ثَى دةَلَيـى، ئـةم نةوعـة قسـانةى كـة      

دةيكةن و فةرزى دةكةن لةسةرمان ئةوة بؤ خؤى هةنطاوى تريشى لة دواوة دةبَيت، من ثَيم وايـة بـؤ   ئةوان 
 140ئةوةى رووبـةرووى ئـةم ئةزمةيـة ببينـةوة يةكـةم لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان نـازامن ليذنـةى مـاددةى            

وةم من بؤ خؤم لةطةَل هةبوو، بةآلم ئةم ليذنةية ضى بةسةر هات، دةبواية لة ثةرلةمان ئيلغا بكرَيتةوة، دو
ئةوةم ئيلغا بكرَيتةوة و ليذنةيةكى تازة هةَلبذَيردرَيت، نةك ئيشى ئةوة بَيت كة ئيشى مةيدانى بكـات لـةو   
مةنتقانة، وةزعى كةركووك و ئةو ناوضانة بة بةردةوامى لةالى خؤى هةبَيت و ديراسةى بكات و تـةقريرى  

وةى بـةوردى ديراسـةى لةسـةر بكـةين، لـةرووى سياسـيةوة       هةبَيت و بيخاتة بةردةم ئةم ثةرلةمانـة، بـؤ ئـة   
زةرورةت واية هةموو اليةنة سياسيةكان لة كةركووك ئـةو ناوضـانة بةرنامةيـةكى نـوَى دابنـَين بـؤ خؤيـان،        
ضونكة دةبَيت ئةوة بزانني كة ئةمِرؤ شةِرَيكى نوَى هةية لةم مةنتقةية، ئَيمة ناكرَيـت حيزبايـةتى تةسـك    

، يةكَيك لةو كارةساتانةى كة خؤمان بةسةر خؤمان هَيناوة دةبَيـت ئـيرت وازى ىَل بَيـنني،    لةو ناوضانة بكةين
باشرت واية حيزبَيك و بةرةيةك لة كةركووك و ئةوانة دروست بكةين، نـة مةَلبةنـد و نـة مةحـةىل حيزبـى      

واز، كـة زؤر  شيوعى و لقى ثارتى و ئةوانة نةمَينَيت، فعلـةن ئـةوة دروسـت بكرَيـت لةسـةر ئةساسـَيكى جيـا       
جياواز بَيت لةطةَل ئةمانة، با بةس لة كةركووك دا نةبني بةو شَيوةية، كةركووك كةرت و ثةرت كـراوة، لـة   
كاتَيك دا ئَيمة لة ناو مَيشك و هةناومان دا هةَلدةسوِرَين و ِرؤذ بةِرؤذ الثةِرةى ئةوان و قورسايى ئةوان زياد 

 .دةكات، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)للة بةِرَيز حممد قادر عبدا

لَيرة باسى ئةوة كرا كة ئةجنومةنى ثارَيزطاى كةركووك دةبوو لَيرة موناقةشةى لةسةر بكةين، بـؤ ئاطـادارى   
ئَيوةى بةِرَيز تاوةكو ئَيستا بةِرةمسى ئةو داواكارية بؤ ثةرلةمانى كوردستان نـةهاتووة  تـاوةكو موناقةشـةى    

كاتَى ئةو بِريارانةيان وةرطرت، ئةطةر لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عـرياق  لةسةر بكةين، ضونكة ئةو بةِرَيزانة 
نةطةيشتنة ضارةسةر ئةوجا داواى بكةن و كة داوايةكى شةرعى خؤيانة، ئةوكاتةى كة طةيشتة ئَيمة بة بـَى  

هةر  تةئخري كردن وةآلمى دةدةينةوة، بة نيسبةت ئَيمة و عةرةبةوة تكاية ِرَيز بؤ هةموو بريوراكان هةية و
ئةنـدامَيكى ثةرلــةمان ئـازادن، بــةآلم بـا مةســةلةكة نةكةينــة مةسـةلةى كــوردو عـةرةب، ئــةفكارى شــؤظَينى      
موتةتةرف لة هةموو شوَينَيك هةية بة تايبةتى ئةوانـةى كـة ئـةمِرؤ دذى قةزيـةى ئَيمـةن، ثامشـاوةى ئـةو        

ةتَيك و نةتةوةيـةك لـةم ناوضـةية    دكتاتؤريةى كة ساَلةهاى سـاَلة و خـةَلكَيكى تـرة، بـةآلم ئَيمـة وةكـو ميللـ       
 .دةوردراوين بة نةتةوةكانى ترةوة، بؤية ثَيويستة برايةتى هةبَيت و ثتةوبكرَيت، شريين خان فةرموو

 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ن كردبـا، ِراسـتى   جةنابت ئيشارةت بة ئةوة دا كة هةر شتةكى كة هاتة بـريى ئَيمـة و وةكـو كوردَيـك قسـةما     
هةندَيك قسة كران كة نةدةبوو لةو جةلسةية بكرابان، وةكو جةنابت ئيشارةت بـة ئـةوة دا كـة قةزيةيـةكى     
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نَيوان كوردو عةرةب نية، هةرضةندة ئَيمة منداَلمان وا ثةروةردة كردووة، هةركةسَيك كـة ثـةروةردة كـراوة    
ة فَيـرى بووينـة و لةبـةرمان كـردووة هـةتاوةكو      لة قوتاخبانةيةكى كوردستانية نةك كوردى، يةكـةم وشـة كـ   

ئَيستاش طوتوومانة كةركووك دَلى كوردانة، ئةوة بؤ هةموو كةسَيك ديارو ئاشكراية كة كةس تةنازل لة دَلى 
خــؤى ناكــات، تــاوةكو كوردســتانيةكان تــةنازل لــة دَلــى خؤيــان بكــةن، طــةىل كوردســتان هــيض كــات تــةنازوىل   

لة تةنطاوترين ِرؤذدا قيادةى كوردى و طةىل كوردستان تةنازوليان نـةكردووة   نةكردووة لة كاتى حةريج دان
ــةوةش        ــةكردووة و ئ ــةنازوىل ن ــتان ت ــةىل كوردس ــة ط ــارة ك ــكراو دي ــتَيكى ئاش ــةعنى ش ــات، ي ــةمِرؤش نايك و ئ

 لةتةكةى، ميللةتى كورديش باوةِرَيكى واى بـة قيـادةى كـوردى   لدةطةِرَيتةوة سةر باوةِرى قيادةى كوردى و مي
ــؤ            ــةهيدى داوة ب ــاَلة ش ــةزاران س ــةدان و ه ــان و س ــووة، وةك دةي ــةى ب ــةر ه ــةوة ه ــة زةمةنَيك ــة ل ــة ك هةي
ئاوةدانكردنةوةى كوردستان، ئةوةش بؤ هةموو اليةك ئاشكراية، بة تايبةتى بؤ حكومةتى عرياقى و بؤ ئـةو  

ــت        ــتقراريةت نابَي ــة ئيس ــةن ك ــرياق دةك ــةوجيهى ع ــةن و ت ــرياق دةك ــى ع ــة دةعم ــةى ك ــة   جيهةتان ــةنها ب ت
ئيستقراريةتى كوردستان نةبَيت، هةروةها ئاوةدانى عـرياق نابَيـت تـةنها بـة ئـاوةدان كردنـةوةى كوردسـتان        
نةبَيت، ئةطةر عرياق خـؤى بـة دةوَلةتـةكى سـيادى دادةنَيـت بـا بضـَيت ئـةو سـنوورانةى كـة رؤذانـة قةسـف             

دةدةن و طوندةكامنان وَيران دةكـةن، بؤيـة    دةكرَين لةاليةن توركيا و ئَيرانةوة كة وةزعى داخلى عرياق تَيك
 .دووبارةى دةكةمةوة كة كةس تةنازول لة دَلى خؤى ناكات، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

هةموو بةرَيزَيك ئازادة لةوةى كة  بؤ خؤى ضى دةَلَيت و خؤى مةسـئولة لـة قسـةكانى خـؤى ، بـة نيسـبةت       
ى ئــاداريش وا 11وة بــارزانى نــةمر ضــةندين شؤِرشــى لةســةر دانــا و لــة بةياننامــةى  مةســةلةى كةركووكــة

دانرابوو هةَلبذاردن بكرَيت كة خةَلك خؤى بِريار بدات، بةآلم ئةفكارة شـؤظينيةكانى حيزبـى بـةعس ئـةوة     
انة تر و بوو كة جارَيكى تر شةِريان كردةوةو مةئساتيان دروست كرد، ئومَيدةوارين ئةوجارة بتوانني زيرةك

باشرت بةرطرى لةو بريوبؤضوونة شؤظينيانة بكةين كة دةيانةوَيت جارَيكى تر مةنقةكة بةو شـَيوةية ببـةن،   
 .شةمسة خان   فةرموو

 :سة سعيد حممودَيز مشبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

) ستى كة فةقةرة دا كة كاتَيك دةنط درا بؤ دةستوورى هةميشةيى عرياق، بةِرا 8005ئَيمة لة هةَلبذاردنى 
ئَيمـة   18/8001/ 31جياكردةوة، ئةو كاتة كؤتاييةكةى داندرا بـؤ    140مان لة ماددةى  52ماددةى ( ب

برا بؤ مةيتخانـة، ديـارة زؤربـةمان     140دانيشتنى ثةرلةمامنان كرد ئيرت ماددةى  19/18/8001لَيرة لة 
يش و جـةماوةريش بـة نيـازى ِراكَيشـانى     ئةوةمان ثَى ناخؤش بوو، لةبةرئةوةى سةركردايةتى سياسى كـورد 

كؤمةَلة وةرةقةيةك هةندَيك تروحاتيان ثَيشكةش كردين، ض لة نووسـةران و رؤشـنبريان و سياسـةمتةداران،    
ــتى        ــة ليس ــرياق، ل ــينةوةلة ع ــةرمان بكَيش ــةر نوَين ــاوة، ئةط ــةردةم دا م ــةوةى لةب ــتا ئ ــورد هَيش ــة ك ــةوةى ك ب

ى ياساى  84ليستى هاوثةميانى هاتنة دةرةوة لة كاتَيك دا كة ماددة هاوثةميانى، ئةوة بوو ئةوةمان كرد كة 
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هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان كرا، وةرةقةيـةكى ترمـان ئـةوة بـوو كـة كـورد بـؤى هـةبَيت فشـار بـةكاربهَينَيت لـة            
ى ى تةموز دا ئةو كارةساتةى ىَل كةوتةوةو ضةندين كةس88كاتَيك دا بَيتة سةر جادةكان و بِرذَيت لة ِرؤذى 

و ئَيسـتاش خانةقينيشـى هاتـة سـةر، ئـةوة       140ىَل كوذراو لَيـى شـةهيد كـرا، بـةردةوام مـةوزوعى مـاددةى       
شتَيكى وارد بووة لة ئةقَليةتى هةموومان دا هـةبووة و هـةموو هةوَلَيكيشـمان داوة، زؤربـةى وةرةقـةكانيش      

َيمة وةكو كورد لةو ياسايانةى كة ِراكَيشراون، هةندَيك تروحات هةبووة بؤ ئةوةى كة باس لةوة بكرَيت كة ئ
ياسـا طـؤِراوة لةوانـةى كـة      1ةوة تـا ئَيسـتا    8004سةركردايةتى شؤِرشى هةَلوةشاوة ثَيشكةشـى كـردووة لـة    

باسى ثاكتاوى ِرةطةزى دةكةن، باسى دةست بةسةراطرتن و كوذانةوةى ئةو زةويانـةى كـة تايبـةتن بـة كـورد      
و وةرةقانـةمان ِراكَيشـا، هـةتا ئَيسـتا سـاَلَيكى تريشـى ضـووة سـةر بـة          كراوة، بةآلم تا ئَيستا ئَيمـة ئـةو هـةمو   

مـانط ، بؤيـة دةبَيـت بـة سـَى سـاَل  مـاددةى         6تةمديد كردنةكةى دميستؤراوة كة لَيرة ثَيشكةشـى كـرد بـؤ    
يـة نـةمانتوانيوة هيضـى بـؤ بكـةين بـةو ثةلةكردنـةش ثـَيم وانيـة كـورد لـة             8009كة كؤتاييةكـةى   140

ساَلةدا شتَيكى وامان نةكردووة و هةموو وةرةقةكامنان ِراكَيشاوةو هةموو ِرَيطاكانيشـمان تـاقى    3خيالىل ئةو 
كردووةتةوة و ئَيستا بةو ثةلةكردنةو بةو كاتة بتوانني شتَيك بكرَيت، ئةمـة ئـةوة دةخوازَيـت جـارَيكى تـر      

كـة بـة ثراكتيـك و بـة     سةكردايةتى سياسى كـورد بـة هـةموو ئةجينـدةكانى خـؤى دا بِرواتـةوة و ئةوانـةى        
ئةزموون كة ض دانووستانةكانى دةرةكى و ناوةكى لةطةَل جةماوةر دا لة هةموو هينةكان دا بتـوانن مـاددةى   

بؤ ئَيمة ثَيش خبةن، بةآلم ئةوة ئةوة دةخوازَيت كة جارَيكى تر بة بةرنامةكانى خؤمـان دا بضـينةوة،    140
ةر خةريتةى دةرةوة ضؤنة، ض لةسةر ئاستى جةماوةريش ض لةسةر ئاستى دةرةوة، بزانني مةوقعيةمتان لةس

لة دوو ِرَيطاوة هةم لةِرَيطةى خزمةتطوزاريةوة ثَيشكةشيان بكات، هةم لـة ِرَيطـةى ئـةوةوة شـةفافيانة ثَييـان      
 .بَلَيت كة مةوقعيةتى طةىل كورد ضية، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 .رمووكاك  شَيخ اللة فة
 :بةِرَيز شَيخ اللة ابراهيم شَيخ اللة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلــآل زؤربــةى قســةكانى كــة دةمويســت بيكــةم برايــامن كرديــان، شــتَيكى وايــان بــؤ ئَيمــة نةهَيشــتةوة، مــن   
هةندَيك ثرسيار دةكةم ئةو دةنطة نةشازة، ئةو كؤنةثةرستانة و ئةو كؤنة بةعسـيانة، ئـةو ِرةطةزثةرسـتانة    
كة بة ثةجنةى دةست دةذمَيردران لة كاتى داِرشتنى دةستوورى عرياقى و ثرؤسةى سياسى عـرياق، دةسـتيان   

ى تـةموز  88كرد بة ثيالن طَيِران و توانيان بةو كةميةى خؤيان، بةو قةوارة بضووكةى خؤيان ئةو ثالنـةى  
دسـتانى ضـيان كـرد  باشـة بـؤ      ِرَيك خبةن و سةركةون، نازامن ئَيمةى قيادةى سياسى كوردى و تـةحالفى كور 

دانةطرت  بـا لـة حوكمةكـة بكشـَيينةوة، ماددةيـةكى دةسـتووريةو        140ئَيمة جارَيك ثَيمان لةسةر ماددةى 
ى خـةَلكى عـرياق دةنطــى بـؤ داوة خؤيـان هَينايــان و برديـان، ئَيســتاش بـة ئَيمـة دةَلــَين تَيكـدةر، ئــةو         % 20

كورد ثاك كردةوة، ئَيستا دةنطى نةشازى وةك اسامة جنيفى كة شؤظينيانةو ئةو ِرةطةزثةرستانة موسَليان لة 
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بة هاوكارى لةطةَل تريؤرستان كوردى ثاكتاو كرد لة موسَل، بة هةزاران عائيلـةى كـوردى دةربـةدةر بـوون و     
ماَل و حاَليان داطري كرا، خةَلكيان كوذرا ئةوجا دةَلَيت ئةوان تةكريد دةكةن لة موسَل، هةمووش بـَى دةنطـن   

بةرامبةرى وةكو عمر جبورى و ساَلح موتلةط و ئةوانة توانيان ئةو هةموو خةَلكة ِرازى بكةن و بةطـةَل  لة 
خؤيانى خبةن ودةنط لةسةر ئةوةى بدةن كة دذ بة بةرذةوةندى طةىل كورد بن، من طلةييم لة دؤستةكامنان 

تة هةَلـةيان كـردووة دةبـا عـةينى     هةية، بةآلم كام دؤست، ض لة دةرةوةو ض لة ناوةوة، كوا دؤست، ئةطةر ِراس
بة دةنط دان ئةو هةَلةية ِراسـت بكةنـةوة، مـن داوا لـة قيـادةى سياسـى كـوردى دةكـةم كـة هـةر هـةموومان            
بةيةك دةنط، هةرضةندة لةوانةية ئَيستا ئةوان دووبارة دةنطى لةسةر بدةنةوة، ئةوانة ئةطةر ِراست دةكةن 

جـَى بـةجَى    140ارةسـةر بكـةن بـة ثَيـى دةسـتوور بـا مـاددةى        كَيشةى كةركووك بة شَيوةيةكى عاديالنة ض
بكرَيت، ئةو كات هيض موشكيلةيةك نامَينَيت لة كـةركووك، ئـةو كـات هـةموو خـةَلكيش بـة هـةموو حـةقى         

، لة هةموو حكومةتةكانى عرياقى لـة دواى  140خؤى دةطات، بةآلم لة ئةوةَلةوة ثيالن بووة لةسةر ماددةى 
بوو، هةتاوةكو ئَيستاش هةر خؤ دزينةوةية لة ماددةكة،  52ستا  كة ئةو كات ماددةى برميةرةوة تا وةكو ئَي

نةك هةر ئةو ماددةية لةسةر زؤربةى زؤرى ئةو ماددانة، ئةطةر ثَييان بكرَيت ناهَيَلن هيض شتَيك بـؤ ئَيمـة   
ة حكومـةتى مةركـةزى   بكرَيت، بؤ خؤم طوَيم لة مالكى بوو دةيطوت فيدراَلى شتَيكى باشة، بةآلم ماناى وانيـ 

بَى هَيز بكات، دةبَيت ئةوامرى حكومةتى مةركةزى لةسةر ئةوان جَى بة جَى بكرَيت، جةيشى عرياقى بـؤى  
هةيــة بضــَيتة هــةولَيريش، يــةعنى هــةموو ثارَيزطاكــانى عرياقــي، ئَيســتا فــةرموو هاتنــة خانــةقني و هاتنــة  

وردسـتان، ئـةوةى دميسـتؤراش هـةر هـةمووى      كةركووك و ِرازى نني بة مـةمخوريش كـة بطةِرَيتـةوة سـةر ك    
 كؤتـايى ثـَى هـات،    31/18، ئةطـةر بَيتـوو ئـةوةش سـةر بطريـت، ئـةوكات دةَلـَين لـة         140ثيالنة بؤ مادةى 

ــة،  ــاددةى   ئــةوةش تةتوجي ــة م ــةوةى ك ــؤ ئ ــاَلى    140ب ــةيرى خ ــةر س ــة، ئةط ــيض ني ــةى  4ه ى موقتةرةحةك
ةس كوردسـتانى تَيـدا بـوو طؤِريـان بـة دةسـةآلتى       دميستؤراش بكةن لة حكومةتى ئيقليمى كوردسـتان كـة بـ   

كةركووك، بؤ ئةوةى كةركووك بة هيض نةوعَيك ناوى لةطةَل كوردسـتان نةيـةت، مـن ثـَيم وايـة كـاتى ئـةوة        
هاتووة كة قيادةى سياسى كوردى و ثةرلةمانى كوردستان و حكومةتى كوردستانيش بة خؤداضـوونةوةيةكى  

شـةية بكـةن، تـا ئَيسـتا ضـةندين وةفـدى حكومـةتى هـةرَيمى كودسـتان          بة ثةلة بكةن و ضارةسـةرى ئـةو كيَ  
ضوونةتة بةغدا و جةنابى سةرؤكى هةرَيم و سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، ئةوانى تر كة لة بةغدا لةسـةر  

 . كَيشة هةَلواسراوةكان كام كَيشةيان ضارةسةر كرد، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

 .اك جعفر فةرمووك

 :معروف مصطفىبةِرَيز جعفر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خاَلى يةكةمم ئةوةية كة داوا بكةين لة سةركردايةتى سياسى كوردى نـاو مـاَلى خؤمـان ِرَيـك خبـةين و ئـةو       
عةرةبانةى كة بة حيساب دؤستى ئَيمةن دةزانن وةزعى ئَيـرة ضـؤنة، بؤيـة ئـةو زةختـةمان ىَل دةكـةن، مـن        
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و جَى بـةجَى كردنـى لـة ثـَيش ئـةوةى رةئيسـى        140َيم لة جةعفةرى بوو كة طوتى ضارةسةرى ماددةى طو
وزةرا ثَيى مةسئول بَيت، سةرؤكى كؤمار و دةستةى سةرؤكايةتى ثَييـةوة مةسـئولن، ئَيمـة داوا لـة جـةنابى      

ةر كةركووك، بـا مـالكى   سةرؤك كؤمار و هةردوو جَيطرةكةى دةكةين، ئةوان با قةزاو ناحيةكان بطَيِرنةوة س
ناحيـةكان بطةِرَينـةوة سـةر كـةركووك، ئـةوجا بـا        وجَى بةجَى ى نةكات، ئةو بة مةرسومى مجهورى با قةزا

ناصـح باسـى كـرد ئـةم ثالنـة هـةمان بـؤنى موئامـةرةى         .مالكى جَى بةجَى ى نةكات، خاَلَيكى ترم كة كـاك د 
هـيض فـةقَيكى    15لة طةَل ئـةوةى سـاَلى    84ماددةى ى ىَل دَيت، بةآلم بة شَيوةيةكى تر، خؤى  1915ساَلى 

نةبوو، تةنها كارةكتـةرةكان و شـوَينةكان و مةكانةكـةى جيـازازى هـةبوو، ئةطـةر نـا هـةمان موئامـةرة بـوو،           
ئــةمِرؤ لــة ســايتى ضــاودَير بآلوكراوةتــةوة، دةَلَيــت ِراوَيــذكارَيكى رةئيســى وزةراى توركيــا دةَلَيــت ئَيمــة بــة   

وانيمان مةسـةلةى هةَلبـذاردن لـة كـةركووك ثـةك خبـةين، ئةمـة بـة تةئكيـد ئـةمريكاى           هاوكارى ئةمريكا ت
ةوة، ئــةويش بــة لةطةَلــة، ئةطــةر يؤنــامى دَيــت داواى دةكــات و دميســتؤرا هــةموو ِرؤذَيــك شــتَيك بآلودةكاتــ  

ت ، ضونكة بة بَى ئةمريكا كـةس ناتوانَيـت لـة عـرياق شـتَيك بكـات، ئةوانةشـى كـة زةخـ         هاوكارى ئةمريكاية
دةكةن بِروا ناكةم، نة ئَيران و نة ئةمريكا  بتوانن بةعزة شتَيك لـة عَيراقـا جَيبـةجَى بكـةن ، يـان بـةعزَى       
شت بَلَين ،لة بةر ئةوة ديارة ئةمـةريكا لـةو وةعدانـةى بـة كـوردى داوة ثةشـيمان بؤتـةوة ،كـاتى خـؤى مـن           

نـةم بيسـتووة ، تةئكيـد دةكـةم كـة       تةنيا قسةيةكم كرد، جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان رةدى دامةوة ،وتى من
دةوَلةتى عةرةبى نادةين بةسَى مليؤنى كـورد ،ئَيسـتا وا خـةريكى     80وتيان ئَيمة  8003ئةمةريكيةكان لة 

مـاَلى كـورد لـة جةلـةوال     140جَيبةجَى كردن و موئامةرةن، بؤشيان ئةضَيتة سةر، لة اليـةكى ديكـة ئيمـِرؤ    
ى نةكردووة ،هيض نةبَيت قوةتَيكى ثَيشمةرطة هـةبَيت نـةهَيَلَيت ئـةم    دةردةكرَيت ، ئَيمة مةوقيفَيكمان ديار

مااَلنــة دةربكــرَين ،ئــةكوذرَين، ئــةَلغاميان بــؤ دادةنــَين ،ئيهانــةيان دةكــةن، قســةيان ثَيــدةَليََن ،ســووكايةتيان   
ةعني ثَيدةكةن ،سةيرى سةيتةرةكان، مةسئولينى حزبةكانى  ئَيمة لةجةلةوال دائـةطرن، ئَيسـتا فـةوجَيك تـ    

بووة لة جةلةوال ، طةورةترين سووكايةتى بة كورد دةكات ،بة مةسـئولينى كـورد دةكـات ،ئـةوةتا بِرياريانـدا      
ئةحزابةكانى ئَيمة مةقةرةكانيان ضؤَل بكةن ،يةعنى ئةمة خؤى لة خؤيدا ئةطةر ئَيمة تـؤزَى تونـدو تـؤَلى    

ــت دؤال      ــان دةبَي ــة ي ــةم ئَيم ــة ئةك ــتى قس ــن بةِراس ــةهَينني ،م ــةركووك    بةكارن ــةبَيت ك ــان ئ ــذَيرين ي ر هةَلب
هةَلبذَيرين، ئةطةر قةزيةكة ئةوهابَيت بةتـةمابني دؤالرمـان بـدةنَى ، بـا بةتـةماى كـةركوك نـةبني ،ئةكـةر         
كةركووكمان هةبَيت ئَيمة ميللةتَيكمان لة طةَلة بة هةموو قوةتَيكةوة ،ئيمكانياتى خؤمشان هةيـة ، مـةعاش   

سـةد هـةزار ديناربَيت،مةسـةلة كـةركووك بَيـت نـةك مةسـةلة تيجـارةت بَيـت          با ثَينج مليؤن نةبَيت، با دوو
،لةبـةر ئــةوة مــن داوا ئةكـةم كــة ثةرلــةمان داوابكــات لـة رةئــيس مجهــور، بـا ئــةوان مةرســومَيكى مجهــورى     
دةركةن قةزاو ناحيةكان بطَيِرنةوة سةركةركووك و شارةكانى ديكـةى عَيـراق، بـا مـالكى جَيبـةجَيى نـةكات،       

سةركردايةتى سياسى كورد بكـةين ،هةَلوَيسـتَيكى تونـد بنوَينَيـت، ضـونكة ئـةو تـةنازول و  قسـانةى          داوا لة
واية ، ئةوانةى دميستؤرا هةمووى خةَلةتاندنة ،دةست بِرينة، فَيـَل كردنـة، ئومـةمى    % 100جةنابت كردت 

او مةسـةلةكة بؤئـةوةى   موتةحيدة نـةى توانيـوة طـرَى كـوَيرةى هـيض واَلتَيـك بكاتـةوة ،بؤيـةش هَينايانـة نـ          
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هـةر بـة    140مةسةلةى كـةركووك زيـاتر تـاخري تربكـةن ، تـةئخري كردنـى مةسـةلةى كـةركووك و مـادةى          
هةَلبذاردنى موحافةزةكان  ، ئةوةتا كيانى كوردى بةرةو خةتةردةضَيت ،ئةو هَيَلة شينة كة دياريان كردووة 

زانكؤى سةالحةدين ئةكات ،لةبةر ئةوة  8003نة ،،هَيَلى سةالحةدين ئةكات ،هَيَلى شينى زانكؤى سةالحةدي
داوا ئةكـــةم ئَيمـــة داوا بكـــةين ،ســـةركردايةتى سياســـى كـــورد، نـــةك فراكســـيؤنى كـــوردى لـــة ثةرلـــةمان،   
سةركردايةتى سياسى كورد دةبَى مةوقفَى بنوَينَى ، ئةطةر مةوقف نـةنوَينَى ، ئَيمـة زيـاتر زةرةر ئةكـةين ،     

 .بةِرَيوةية ، زؤر سوثاس زةرةرةكان قورسرتةو طران ترة
 (:وكىوكمال كةرك. د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 0زؤر سوثاس، كاك عزالدين فةرموو 
 
 

 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن ، من بةكورتى باسى تةحديـدى سياسـى و باكطراونـدى مةسـةلةكة ناكـةم ،وة بـة       
بوو ،عةينى ئـةو   1مانطى   85ـ   84ئينفيعاالتيش ناكةم ، ضونكة ئةوة ثَيش دوو مانط وابزامن  عةواتف و

قسانةمان كرد، عةينى ئةو شتةمان كردو بة بةيانيشمان دةركرد، بةاَلم هيض نـةكرا ، بـةاَلم تةئكيـد لةسـةر     
لَيـرة بكـةين ، بـة بِريـار      ثرسيارةكانى مامؤستا خةليل دةكةمةوة ، لة ثَيشةوة وتى ئَيمة ضيمان ثَى دةكـرىَ 

ئةطةر بة بِرياريش بَيت ئَيستا ئَيمة نيسابى قانونيمان نية كة بِريارَيك بـدةين ئَيسـتا ، بِريـاريش نـادةين ،     
هةر ومتان هةر بة شةفةهيية يان بة بةيانة، ئةمةش وابزامن شتَيكة بؤ بةسةر بردنى كاتة  نةك بؤ بردنى 

 .ةرةئى منشتَيكة يان بؤ ئيعالمة وابزامن ب
 (:كىوكمال كةركو. د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

رةجائةن نا، ئَيمة لَيرة لة بيدايةت ويستمان هةَلوَيستى ثةرلـةمان، ئـةو بةِرَيزانـةش كـة لَيرانـةن تةمسـيلى       
ثةرلةمان دةكةن، ضونكة دةنط دان و دةنط نةدان نية، ئةو بةِرَيزانةى ضووشـن هةمانهةَلوَيسـتيان هةيـةو،    

 .واش نةبَيت بؤضى ئيرت قسةى لةسةر بكةين ئةطةر
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تةجزيئـةى مةسـةلةى كـةركووك    : من دةَلَيم ئةو شتانة بـاس نةكـةين، ئَيمـة ضـةند خاَلَيكمـان هةيـة ،يـةك       

ةَلوَيسـتى قيـادةى سياسـى    ومةسةلةى موحافةزاتى تر زياتر نةكرَيت ،بة هةَلوَيسـتةكى يـةكطرتوو، لةطـةَل ه   
خؤمــان بكــةين، ئايــا ئــةوة ثَيمــان دةكرَيــت، نةطةِرَيينــةوة بــؤ تــةحالفى كوردســتان لــة بةغــدا يــان نــا، ئــيرت 

تةتبيق نةكرَيت، ضـونكة   140ئينتيخابات لة شوَينةكانى متنازع عليها ئينتيخابات نةكرَيت ، تاكو ماددةى 
تـةتبيق بـوو ئـةو كاتـة كَيشـةكان       140ان ،ئةطةر مـاددةى  شتَيكى سةرةكية بؤ هةموو كَيشةك 140ماددةى 
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طشتيان نامَينَيت، من لةطةَل هةَلوَيستى كاك غفور مةمخورمية كة ئَيمة هةَلوَيستمان ضـية، نـة بـة بـةيان و     
ئيستينكارو ئةو شتانة بَيت ،هةَلوَيستمان بة ئينسيحاب بَيت لة بةغدا ، بة وةرةقةى زةغت بَيت، لـة نـةوت   

ى بَيت ، من لة طةَل هةَلوَيستى كاك غفور مةمخورمية ، كة ئَيمة ئةو زةغتانة لـة بةغـدا بكـةين،    بَيت لة ض
 .ئَيمة بة بةيان و ئةو شتانة وابزامن هيضمان ثَيناكرَيت ،زؤر سوثاس

 :(كمال كةركووكى. د)قادر عبداللةبةِرَيز حممد 

 0زؤر سوثاس ، شوكرية خان 
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
بؤئةوةى ثَيم نةَلَيى دانيشـة، ئينجـا لةبـةر ئـةوة مـن زؤر بـة كـورتى قسـةكامن ئةكـةم ،وة نـايَلَيم مـن زؤرم            

هاتـة نـاو مةسـةلةكة مـن لـة جَيـى        unنووسيوة ،يةكةم شت حةزةكةم ئةوة بَلَيم كة دميسـتؤرا هاتـة ئَيـرة ،   
تا ئةمِرؤ هاتؤتة دى ئةمة خاَلى يةكـةمم، خـاَلى دووةم، مـن    ئةوة 140خؤم هاوارم كرد الفاتيحة بؤ مادةى 

لةوةتى متابةعةى دةستورى  عَيراقى دةكةم ِرؤذ بـة ِرؤذ طـؤِران دةكرَيـت لـة نـاو دةسـتورا ،سـةر كردايـةتى         
سياسيش خؤمان ثابةند كردووة بة دةستورةوة ئةوان طؤِرانكارى ئةكـةن و وردة وردة هـةرجارى كَيشـةيةك    

ت دةكـةن، بةِرَيزيشـت زؤر لـة نزيكـةوة ئاطـادارى و خـةم خـؤرى ئـةو بابةتةشـى، هيضيشـمان           بؤ ئَيمة دروس
تا ئَيستا نةمان توانيوة دؤستَيكى رؤذنامةنووس وةكو عادات و ئسول بؤ خؤمان هةَلبـذَيرين  : ثَيناكرَى ، سَى

مةنووسـَيكى ئـاوا   كردى لة واشـنتؤن ثؤسـت، هـيض رؤذنا    سمث،بةِراستى ئةوةى ئةو ِرؤذنامة نووسةى ئادةم 
دؤست بؤ خؤمان بدؤزينةوة، بؤ ئةوةى وةاَلمى ئـةو نووسـينانة بداتـةوة كـة لـة واشـنتؤن ثؤسـتة دةكرَيـت         
،خاَلَيكى تركة من حةزةكـةم ئيشـارةتى ثَيبكـةم مـن زؤر حـةزم لـة خوَيندنـةوةى موزةكةراتـة دوو تـارخيى          

ةوة ، زؤر نيطـةران بـووم ،ِرةخنـة لـة كـورد      هاوضةرخ و كالسيكى ،بةِراستى كة موزةكةراتى برميةرم خوَينـد 
دةطرَيت ئةَلَى كة لة ئةمةريكا بووم وتيان ميللةتَيكى بةش خوراو هةية، نة ئازادى هةية ، نة سـةربةخؤيى  
هةية ، نة هيض ، بةشكةم يارمةتى ئةو ميللةتة بدةى بةاَلم ، كة هامتة عَيراق و سةردامن كرد ،ثَيش هةموو 

ةوَيت، وتيان ثـارة، وتـى ئاطـادارى واَلتـى خـؤم كـرد ، وتيـان ثارةكـةيان بـةرَى واز لـة           شت ومت ئَيوة ضيتان ئ
مةتاَلبةكانيان بَينة ،ئةمة زؤر هةَلةطرَى ، خاَلَيكى تر بـةِرَيز ثرسـيارَيكى تـرم لـة بـةِرَيزتان هةيـة، كـة مـن         

، ئَيسـتاش بـؤ   140بـؤ    52خوَيندمةوة ئةو شةشة من هيضى لةطةَل دانيم هةموو  يـارى كردنـة لـةمادةى    
ى تةموز زؤر لة جَيطاى خؤيةتى ،  88وة ئةو طروثة ثيشةييانةى كة بةِرَيزت ناوت ناوة طروثى  84مادةى 

 .من لَيرةدا خاَلَيك ئةبينم كة تةعةروز ئةكات لةطةَل مادةى يةكةم
 0سوثاسخاَلى ثَينجةم تةعةروزة لةطةَل خاَلى شةشةم، ئايا واية يان وانية من واى دةبينم، زؤر 

 (:كمال كةركووكى. د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة
 0زؤر سوثاس، بةِرَيز كاك سامل

 :بةِرَيز سامل حممد على
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 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديارة هةَلبذاردنى كةركووك تةئجيل دةبَيت، بزانني كا لةم مودةية ض بكةين، تـاوةكو زةمـانى خـةَلكى ئَيـرة     

ةر هةرَيمى كوردستان، ئَيمة دةبَيت تةماشاى وةزعى بـراى ئَيمـةى توركمـان    داخواز بكةين، كة بطةِرَينةوة س
بكـةين، لَيــرة ئــةوان كــةمرت تَيــدا زةرةرمةنــد بوونــة لةبــةر دةســتى هــةموو ِرذَيمــى ثَيشــووى عَيــراق ،ئَيمــة  

ى هةندَيك ئيحتيماالتى مافَيت سوةرى هـةبوون ، ئـةو ذى نـةبوو ،بؤضـى ئَيسـتا ئَيمـة برتسـَيني بـراى ئَيمـة         
توركمان دةنطى خؤيان لةطةَل عةرةبةكان بدةن ببنة تةحالف لةطـةَل عةرةبـةكان ،واديـارة خةلةلـةك هةيـة      
،بة رةئى من با  ئةو خةلةلة ضارةسةر بكةين ،ئَيمة هـةموو دةزانـني دووةم نةتةوةينـة لـة كوردسـتان، ثـرت       

بـؤ شـئونى توركمانـان هـةبَيت زؤر     تةماشا بكةين ، ثرت دةسةاَلمتان هةبَيت ،هةتا جَيطرى سةرؤكى وةزيـران  
باشة ،من دةَلَيم ئةوكات ئةوانيش دةزانن زياتر لةمةسلةحةتى ئةوان داية دةبنة الى ئَيمة ، دةنطـى خؤيـان   
لةطةَل ئَيمة دةدةن ،هةر ئةوة بـوو بـةس دةمـةوَيت شـتةكى ديكـةش بَلـَيم ،كـاك عومسـان بـانى مـارانى مـن            

بَيتة كردن ، لةو مستةواية هةرشتةكى بكةين ِراستة ،بةس بـا   140تةئيدى قسةى ئةو دةكةم ئةطةرمادةى 
من بزامن كةنطني قيادةى كوردى موافق بووة، هةندَيك ناوضة بَيننـة  دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتان ،نـازامن     

 0شةرى لةسةر ثةيدابوو ، زؤر سوثاس  14من غةلةت تَيطةيشتم ئةوها هاتة بةرطوَيى من ،من دةزامن 
 (:كمال كةركووكى. د)قادر عبداللةبةِرَيز حممد 

 0بةِرَيز كاك ئيحسان فةرموو
 :بةِرَيز احسان عبدهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراستى زؤربةى قسةكان ئـةو برادةرانـة كرديـان ،منـيش هةنـديك تَيبينـيم هةيـة ،سـةركردايةتى سياسـى          
كـة قانونـةك ل    52عَيراقـَى شـيايى مـاددةى    كارةكى طةلةك باشى كردية وةختَى ل بةراييا ثرؤسةى ئازادى 

تةسبيت بكةن ،ىَل دبَيت ئةو مةوقعَى عَيراقى ثَيش ضاو  140دةولةى عَيراقى داية ، ثشتَى هةنطى ماددةى 
بَيت ،بزانني تةعامل لةطةَل كَى دةكةين ،ئةو تةرةفةى تر كـة معامةلـةى لةطـةَل دةكـةين كَينـةو بؤضـوونى       

راقَى كة عَيراقى داطريكردية و ئةمةريكا بااَلدةستةو ضـؤن حـةزدةكات ،دةبـَى    ئةو عةقليةتى ضية  واقعا عَي
ئةجنــداى  ئــةمريكى ئــةز بــزامن ، ئةجنــداى شــؤفَينى عــةرةبى ئــةز بــزامن ، ئةجنــداى دةوَلــةتى ئــريان كــو   
 ثشتةوانيا شيعة دكةت ،وة توركياو دةولةتَيت عةرةبى ثشتةوانيا سونةو توركا دكـةت ، وة ئـةمريكا وةزعـى   

ِرادةطريت و ،كورد وةكو هَيزَيكى كاريطةر لة ئاسـتى عَيراقـدا ىَل ثشـتةوانيةكا دةوىل و ئيقليمـى بـؤ نينـة ،ل       
بةر هندَى دبينني باشـرتَى دكـةن دةسـكةوتَى بدةسـت بيـنن ل سـةر حسـَيبا خـةلكَى كوردسـتانَى ، عـةرةبى           

من دةَلَيم ئةوة ثيالنَيكى طةورة بـوو ،  بكةن قانونى هةَلبذاردنى جظاتا ثارَيزطا ،  84شؤفينى شيان ماددةى 
ــؤى       ــةى خ ــتةكان لةجَيط ــوو ،هــةموو ش ــتان ب ــى كــةركووك و كوردس ــةرةب كردن ــدانى بــة ع ــذة ثَي ئــةوة درَي
ماوةتةوةو هيض طؤِرانكاريةك ثاش ئازاد كردنى عَيراق ثةيدا نةبوو ،لَيرة شتَيكى طـرنط دَيتـة ثـَيش ،ضـؤن     

ارَيزطةها ، ئةو هةظالة لة ليذنةى ثارَيزطةدا ئةندامةتى ئةجنومةنى قانونى هةَلبذاردنى جظاتا ث 84ماددةى 
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نوَينةرى عَيراقَيدا بةرى كـو مـةوزوع بَيتـة ثـالن ، دانيشـتنا دانوسـتاندنَى ل كيظـة بوونـة هةاَليـةك بـةرى           
هةنطى سةردةمةك نةكرية ، ئةو اليةنةى ثةيوةندى لةطةَل سةركردايةتى طروثى سياسى عَيراقـدابؤ بـةرى   

تى بزاظةكا باشرت نةكردية ،سةر ئةو اليةنانة داكو ئةو مـاددة هؤسـا يـا شـؤفينيزم نةيةتـة دانيشـتنةكا       وةخ
، ئةوةش شتةكى  140ثةرلةمانيدا ئةجنومةنى نوَينرايةتي بكاتة تَيدا ،ثِرؤذةى دميستؤرا بةديلة بؤ مادةى 
و كَيشــةى  UNةرى الى ترســناكة ،هــةموو دةزانــني هةرســَى ثــِرؤذة هاتيتــة ثَيشــكةش كــردن ، جــارة ســ         

بكةنــة  84نايَيتــة كــردن ،شؤفينيســتى دووةم ، مــاددةى  140دةظــةرةكانى دابــِراو ،بةتايبــةتى لــة مــاددةى  
، دميسـتؤرا ثَيشـنيارى خـؤى دةكاتـة بـة ديـل ، هـةردووكى لـة بةرذةوةنـدى خـةَلكى            140بةديل بؤ مادةى 

ماشـا بكـةين ض باشـة ئـةمِرؤ بَيتـة كـردن ،وةكـو        كوردستان دانية ،واقيعةكة ئةوة ئةمِرؤ تَيداينـة ،ئةطـةر تة  
بزاظى ئَيمةى سياسى ، ئةمِرؤ لة ضوارضَيوةى عَيراقدا ئَيمة قبوَلمان كـردووة ، لـة عَيراقَيكـى دميـوكراتى و     
فيدراليدا يا دةستوريدا بذين،ئَيمة دةستورةكمان هةية  خةَلكى عَيـراق ثةسـةندى ئـةو دةسـتورةى كـردووة      

دةستمان وةكو ئَيمةى كورد، طةِرانةوةى دةستورة، لةبـةر ئـةوة ثَيـداطرتى ئَيمـة وةكـو       ،مةزنرتين كات لةبةر
كورد ، ناوةِرؤكى دةستورى وة هاندانى ئةترافى تـر ، كـاركردن بـؤ هةنـدَيك ثَيشـكةوتن ثةيـدابَيت ، ئاسـتى        

بـؤ قبـوَل كردنـى     خةَلكى عَيراق بة طشتى ، ئاستى هَيزى سياسى كاريطةر ، زؤر طرينطـة ئَيمـة بطةِرَيينـةوة   
نـــاوةِرؤكى دةســـتورى عَيراقـــى لـــة بةرذةوةنـــدى هـــةموو خـــةَلكى عَيراقدايـــة ، ئـــةوة خواســـتى هةنـــدَيك 
ــةن ،       ــةزن بك ــارَيكى م ــتانى  ك ــى كوردس ــى سياس ــةموو طروث ــتان و ه ــةَلكى كوردس ــى خ ــةركردايةتى سياس س

ــة      ــدا ، جه ــتَى عَيراقَي ــت ئاس ــار بدةس ــو بِري ــردن ، ك ــة ك ــةورةتر بَيت ــةكى ط ــى،  حةرةك ــةمانى عَيراق كى ثةرل
ئةجنومةنى نوَينةرى عَيراقى دا هةتا ناوةندَيكى ترى ِرؤشـنبريى و سياسـى و كؤمةاَليـةتى  خـةَلكى عَيـراق       
حةرةكةى لةسةر بَيتة كردن ، ئةم دوَى وةزعى دا بة قةرارا خودَى دبيت لة ضوارضَيوةى دةولـةتَى عَيراقـى   

تى تَيدانية ،ئَيمة عَيراقَيكى دميوقرات ئاوا دةكةين ، ئَيمـة دةسـت   دا بذين ، بزانني عَيراقى بنةماى دميوقرا
ثَيبكةين بنةماى عَيراقى دميوقرات ئاوا بكةين ،ئاوا كردنى دميوقراتى عَيراقى كارةكى ئاسان نية ،شـؤلةكى  
مــةزنى دةوَيــت ، ئــةو شــؤلةذى ثــرت مةســئوليةت دَيتــة ســةرئَيمة،  دةبَيــت حةرةكــةكى مــةزنرت بكةينــةوة ،  

رةكةكى لةئاستى دةوَلـةتَيكى ئيقليمـيش بكةينـةوة، دةبَيـت ثيشـان بـدةين مةترسـى خـةَلكى نـةهَيَلني ،          حة
نةوةك مافى خةلكَيكى كورد يان توركمان يـان مةسـيحى بَيتـة ثَيشـَيل كـردن، ئـةم حةرةكـة لةسـةر توركيـا          

لةسـةر ئـةوروثا بكـةين    بكةين، لةسةر سوريا بكةين، لةسةر سعوديا بكةين، لةسـةر ئـريان بكـةين ،هـةرووها     
،ئــةم طةلــةك قؤنــاغى رابــردوو وةكوميللــةتى كــورد قؤنــاغى شؤِرشــى ضــةكدارى ، طةلــةك جــار منــةزةماتى   
خَيرخوازو دؤستى مافى مرؤظ بوونة لة ئةوروثا وة لة ئةمريكا بونة ،هةنطني ئةطـةر ئَيمـة موزةكـةرةكمان    

ةرةكةى لةسةر ئةوان ناكةين ، قةناعـةتيات ثـَي   لةوان وةرطرتبا ئَيمة مةخسةدةكمان دةزانى ئةمِرؤ ئَيمة ح
بينني، ثشتيوانى زياترمان بكةن بؤ هةندَى ئـةم دشـَيني ، لـة طـةَل اليـةنى تـر ئـةم دشـَيني كـار ثَيبكـةين ،           
دؤستى ئَيمة لةطةَل اليةنى تـر رةئيـةكى تـر و ثَيداضـوونةوةيةكى تـر بكـةين ، ئـةو طروثـى بضـووكيش لـة           

لةسةر بكةين حماوةلةى زيـاتر بكـةين ، لةبـةر ئـةوة لـةو قؤناغـة قـةرار مايـة         ثةرلةمانى عَيراق حةرةكةى 
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،تةنازوىل لـة حـةقى خؤمـان     هَيشتا لة ضوارضَيوةى دةوَلةتى عَيراقى بذين، ئةم بشَيني قةناعةتى ثَى بينني
ةو ، حماوةلة بكةين قةناعةتى ثَي بينني ،ثشـتيوانى حـةقى ئَيمـة بكـةن و حـةقى ئَيمـة بطةِرَيتـةو        ،نةكةين

    0سوثاس 
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 .ظيان خان فةرموو
 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجى بشار

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراستى من ئةو نةرمى نواندنةى اليةنى سياسى كوردى بة شتَيكى باش و لة مةسَلةحةتى كورد دا نابينم، 

ستؤراش كة كردوويةتى، هةمووى وةكو برادةرامن ئيشارةتيان ثَيـى دا بةِراسـتى   ئةو هةموو ثَيشنيارانةى دمي
و دواخسنت و بة موعةلةق هَيشتنى كَيشةى كورد و كَيشةى ناوضة دابِراوةكانة، تـةنها   140نةسفى ماددةى 

ئــةو دةتــوانني بَلــَيني نــةياران و ئــةو كةســانةى كــة دةيانــةوَيت هــةموو مافــة ِرةواكــانى كــورد زةوت بكــةن،   
ثَيشنيارانة تةنها لة مةسَلةحةتى ئةوانة، هَيشـتا ئـةوانيش بـةو  َثشـنيارانة ِرازى نـني، ضـونكة مةبةسـتيان        
تةنها وةرطرتنى كارتَيكى زياترة بؤ ئةوةى بتوانن بؤ خؤيان زؤر ترو باشرت ِرَيك خبةن بؤ ئةوةى ئةو شتةى 

وةربطرنـةوة، بةَلطةشـم لةسـةر ئـةوة، ئةوةيـة كـة        كة تا ئَيستا ئَيمة بةدةستيشمان هَيناوة بة ئاسـانى لَيمـان  
ةنى عرياقــى زؤر داكــؤكى لــةوة بكاتــةوة لــةو ِرَيككةوتنــةى وةكــو لــة ئــةمريكا دا هةيــة، زؤر داكــؤكى لــة  يــال

دةكـات كـة ِرَيطـة دةدات بـة عـرياق لةهـةركاتَيك بتوانَيـت لةطـةَل هـةر           88مانةوةى بِرطةى دوو لة مـاددةى  
ديسـان ئـةو    15ِريككـةوتنَيكى ئـةمنى مـؤر بكاتـةوة بـؤ ئـةوةى جـارَيكى تـر سـاَلى          دةولَةتَيكى كة بيـةوَيت  

مَيذووة بؤ طةىل كورد دووبارة بكاتةوة، بةِراستى ئةوانة هـةمووى دذى بةرذةوةنـدى طـةىل كـوردة، مـن لَيـرة       
َيكى يةك داواكاريم هةية لةسةر سةكردايةتى سياسى كوردى كة خؤيـان زيـاتر ِرَيـك خبـةن و ديسـانةوة جـار      

باشرت بةخؤيان دا بضـنةوةو بـؤ ئـةو كارتـة فشـارانةى كـة لـة دةسـتمان دايـة بتـوانني بـة شـَيوةيةكى باشـرت              
بةكارى بهَينني، بؤ سةركردة سياسـية عةرةبيـةكانيش ئَيـوة دَينـةوة سـةر ئـةوةى بـةِرؤذ ِرَيككـةوتن لةطـةَل          

اَليةت دةكةن، بةآلم لة حةقيقةت دا ئَيمة تةوقيع دةكةن و قسةى جوان و باسى دميوكراسيةت و باسى فيدِر
طةىل كورد و خةَلكى كوردستان بة ذمارةى ِريزبةند بِرواى بة قسةكانى ئَيوة نةماوة، بِرواى بـةوة هةيـة كـة    
دةَلَيت بريؤكةى ئةو سةركردة سياسيانة هـيض فـةرقى نيـة لةطـةَل ديكتاتؤريـةى صـدام حسـني، تـةنيا يـةك          

، بـة ِراشـكاوانة دذايـةتى كـوردى دةكـردو لـة ضـةكى كيميـاوى كـة          فةرقى هةية ئةوة بـوو كـة صـدام حسـني    
ــوة ئَيســتا بــةو شــَيوةية نايكــةن، بةَلكــة لــةوَيش      هةَلةةــة منوونةكةيــةتى كــة ئــةوةى بــةكارهَينا، بــةآلم ئَي
خراثرتن و دوو روونة كة بة شَيوةيةكى دؤستى ِرؤذو دوذمنـى شـةون، يـان دةتـوانني بَلـَيني لـة ثشـتةوة لـة         

 .اساوة و لة ِرَيطةى ثالن طَيِريةوة دةيانةوَيت مافةكانى طةىل كوردستان زةوت بكةن، لةطةَل ِرَيزمِرَيطةى ي
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
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 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةوزوعةى ئةمِرؤ، سَى خاَلى طرنط تَييدا دةبينم، يةك لةو خاآلنـة  وةَلآل من تَيبينيةكم هةبوو لةسةر ئةو م
ئةوةية كة ئَيمة ضةند تةنازول بكةين بة حةقيقةت تةرةفى تر هـيض حـةقى كـورد نايـةوَيت بـدات، لةبـةر       
ئةوة ئةو تةنازوالتانةى كة ئَيمة دةيكةين هيض جَيطاى خؤى ناطرَيتةوة، دوو، سَى موئامةرة لةو بةينة كران 

ى  تةموز، ئةو كؤبوونةوةية دذى  كـورد بـوو   88ميللةتى كورد، يةك لةوانة كؤبوونةوةى ثةرلةمان لة دذى 
لة  140و دذى هيض كةسَيك نةبوو، دذى دةستوورى عرياقيش بوو، ئةو كؤبوونةوة بؤ ئةوة بوو كة ماددةى 

ةو نامَينَيت، بـةِرةئى مـن   يش هةر نةمَينَيت، ئةوا فيدراَليةتيش لة دواى ئ 140بةين ببات، ئةطةر ماددةى 
بكةينة بنةما بؤ خؤمان و قةناعةتيش بةوةى دميستؤرا نةكـةين، ئـةو هـةر تـةنازول      140ئَيمة با ماددةى 

بكةينةوة، خـؤى   140بة ئَيمة دةكات و هيض  شتَيكيش بؤ ئَيمة ناكات، ئَيمة ئةطةر تةركيز لةسةر ماددةى 
هـــةتا دةضـــَيتة ســـنجار هـــةمووى دةطرَيتـــةوة بـــة  ماددةيـــةكى دةســـتوورى و شـــاملة، هـــةر لـــة خانـــةقني

كةركووكيشةوة، ئَيمة ئةو ماددانةى كة دامانناوة بة حةقيقةتى زوَلمةكة لة ميللـةتى كـورد دةكرَيـت، ئَيمـة     
ئةوة بة زوَلم دةزانني، لةبةرئةوة ثَيويستة كورد زياتر لةوة تةنازول نةكات، دةبَيت مةوقفى هةبَيت، ئَيمـة  

مان دا بؤ ِرؤذَيكى وةكو ئةمِرؤ ، دميستؤرا نةهاتووة  بؤ مةسَلةحةتى ميللةتى كورد ئيش بة هةزاران شةهيد
ــةتى       بكــات، ئَيمــة دةزانــني ئــةوة خــؤى لــةذَير تةئســرياتى ضــةند اليةنَيكــة نــةك هــةر عــرياق، بــةَلكو دةوَل

ضـى بكـات و   دةوروبةرو هةندَيك جَيطاى تريش، بة تايبةتى ئةمريكا تةئسريى موباشرى لةسـةر هةيـة، كـة    
بكةين و لةوةش نةترسني كة داواى حةقى  140ضى نةكات، بؤ ئةوة ثَيويستة ئَيمة تةركيز لةسةر ماددةى 

خؤمان بكةين، ئةطةر مبانةوَى هةر بة شةرم داواى حةقى خؤمان بكةين، ئةو عةسكةرانةى كـة هَيناويـةتى   
ر لـة خانـةقني هـةتا سـنجاريش     بؤ خانةقني ئةوة مةبةستى خـؤى هةيـة، حكومـةتى عرياقـى دةيـةوَيت هـة      

هةمووى بطرَيتةوة، ئةو داطريكردنة بؤ ئةوةية تةسفيةى كـورد بكـات،  ئةطـةر هـاتوو هةَلبـذاردن كـرا ئـةوا        
ئَيمةى كورد ئةقةليةتني، كورد نةبَيت ئةو ضى دةكات، ئـةوة يةكَيكـة لـة موئامةراتـة سـةرةكيةكان لـة دذى       

َيويسـتة ئَيمـة تـةنازول لـةوة نةكـةين، خـؤى لـة دةسـتورى         يش عةينةن شـتة، ث 140كورد، لةطةَل ماددةى  
عرياقيش دةَلَيت عةسكةرى عرياقى بَيتة هةرَيمى كوردستان، بةآلم بة ئيستيشارةى ئَيمة، نةك هـةروا بَيـت،   

 .زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

 .فةرموو طلع كاك  

 :حممد صا  توفيق طلع بةِرَيز 
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر

راق جـَى  لـة دةسـتوورى هةميشـةيى عيَـ     140راق بوو بة ماددةى كَيشةى كةركووك، كَيشةيةكى ناوخؤى عَي
بةجَى كرابوو، خاَلةكان كةجَى بةجَى دةكـرا بـة سـَى قؤنـاب بـوو، تـاوةكو ِراثـؤرتى بيكـر ـ هـاملتؤن نةهاتـة            
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ــةرِ    ــوو بـ ــايى دةضـ ــة ئاسـ ــةركووك زؤر بـ ــةوزوعى كـ ــاراوة، مـ ــةوة   ئـ ــة نةتـ ــرد كـ ــة واى كـ ــةو ِراثؤرتـ َيوة، ئـ
َيطاية هاتة ناو مةوزوعةكةوة، ئَيستاش ئةو ئةوة بكات، دميستؤراش هةر بةو ر يةكطرتوووةكانيش تةدةخوىل

تايبةتى هى كةركووك جَى بةجَى بكرَيـت، هـةر   و بة140ةى بؤ دروست دةكرَيت، ماددةى شتانة كة عةرقةل
ســتاش ئــةو برادةرانــة لــة بةغــدا كــة كؤبوونــةوةيان هةيــة، بــِروا ناكــةم ئــةو ِراثؤرتــةى بيكرـــ هاملتؤنــة، ئَي

تةنازول بكةن لة حةقى كورد، جةنابتان هـةموو ئـةوة دةزانـن كـة طفتوطـؤ دوو اليـةنى هةيـة، جـار بـةجار          
تةنازول دةكرَيت بؤ ئةوةى طفتوطؤيةكة بةردةوام بَيت، كة بةردةوامى هةبوو ئةوا ئةو عيالقةية ناثضِرَيت، 

و هاوثةميانى كوردستان و اليةنةكانى تر، هيواى سةركةوتن دةخوازين بؤ ئةو برادةرانةى كة لـة هَيـزى   وةك
بــوون و دوَينــَى و ثَيــرى دةرضــوون، نــازامن بــرادةران رؤذى ضــوار شــةممة ئاطايــان لــةوة بــوو كــة ئــةو     88

موو موشـكيلةكانى عـرياق   ضى ثَى طوت، ض جوَينَيكى ثَييدا، طوتى هـة  ضقسةيةى ئةعرجى و سعدالني ئةرطَي
ناصــح . لــة ضــاوى ئَيوةيــة، ئةوةيــة نوَينــةرى بــةناو بــةرةى توركمــانى، يــةعنى ئــةوان ئــاذاوةى دةنَينــةوة، د

فةرمووى نوَينةرانى بةناو بةرةى توركمانى لة كةركووك نوَينةرى توركمان نينـة، عةرةبـة شـؤظينيةكانيش    
برا توركمانـةكانى تـر   ةفَيكن ثَيويسـتة ئَيمـة ضـاو لـة    تـةر تةمسيلى عةرةبةكان ناكةن لـة كـةركووك،  ئـةوان    

 .تةنيا لةطةَل بةرةى توركمانى نا، زؤر سوثاسطؤ لةطةَل ئةوانيش بكةين، هةر بةبكةين، طفتو
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

 .كاك  حامت  فةرموو

 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وَيت زؤر بة كورتى َسى خاَل ئيشارةت ثَى بدةم، وةكو بريخستنةوةيةك، يـةكَيك لةوانـة بـةِراى مـن     من دةمة
مالكيشــةوة  بريكردنةوةيــةكى زؤر عةرةبيانةيــة، وةكــو ســةرؤك .ئةوانــةى كــة ئــةمِرؤ لــة دةســةآلت دا بــة د

وة ئةوةيـة كـة ئَيمـة    وةزيرانَيكى عرياقى بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكان بريكردنةوةى نية، منوونةشـم بـؤ ئـة   
و لـةوَى شـاندَيكى   كـة لةطـةَلى دابـوون ضـووينة بةغـدا      لةكاتى مةحكةمة كردنـى صـدام حسـني و  ئةوانـةى    

و  140وةزارتى شةهيدان و ئةندامانى ثةرلةمان سةردانى مالكيمان كرد، زؤر بة ِراشكاوى باسى لة مـاددةى  
و  140رةو ناسـريةى كـردة مقـابلى مـاددةى     ئةوانة كرد، هةموو وةآلمةكـةى ئـةوة بـوو كـة كَيشـةى عـةمما      

كـةركووك و خانــةقني و شــةنطارو هــةموو ئـةو كَيشــانةى كــة هةشــتا سـاَلة كَيشــةيان لةســةرى هةيــة، ئةمــة    
خـاَلَيكى تـر هةيـة ئةوةيـة كـة بةِراسـتى ئـةو ليذنانـة،         : نيشانةى ئةوةية  كة نيةتةكـةيان ثـاك نيـة، دووةم   

ى كوردستان دا ئةو ليذنةية داندرا كة بةِرَيز محيد جميـد موسـى   لة ثةرلةمان 140سةرؤكى علياى ماددةى 
سةرؤكى بوو، جةنابتان داواتان كرد كة ئةو ليذنة بَيتة ثةرلـةمانى كوردسـتان، كـاتَى كـة هاتنـة ئَيـرة دواى       
ساَلَيك ئةندامانى ليذنةكة يـةكرتيان نةدةناسـى كـة جـةنابت ئاطـادارى لَيـرة يـةكرتيان ناسـى، بـةِرَيز محيـد           

يد موسى طوتى من تا ئَيستا هيض ِراسثاردةيةكم ثَى نةدراوة كة لةسةر ئةو ماددةية ئيش بكـةم، هيضـيان   جم
بة من نةطوتووة، مةبةستيان ئةوة بوو كة هيض كارَيك نةكراوة بؤ ئةو ماددةية، خاَلَيكى تريشم ئةوةية كـة  
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خانةقني و ئـةو مةنتقانـة كـراوة،    بة حةقيقةت ثَيويستة ئيشارةتى ثَى بدةين، فشارَيكى عةسكةرى بؤ سةر 
و ئـةو شـوَينانةى كـة     140ئةو فشارة بـة طشـت قةناعةتـةوة زةختَيكـة بـؤ ئـةوةى كـةوا ئَيمـة لـة مـاددةى           

موتةنازع عةلةيهاية دووربكةوينةوة، من بة قةناعةتى خؤم ئَيمـةش دةبَيـت لـةم رووةوة نـاو مـاَلى خؤمـان       
َيزة ئيشارةتيان بةوة دا بة تايبةتى ئةو سـَى وةزارةتـة كـة تـا     زياتر ِرَيك خبةينةوة، هةرضةندة ئةو دوو بةِر

يةكيان نةطرتووةتةوة ئيرت مةجاىل ئةوة نـةماوة بـة تايبـةتى وةزارةتـى نـاوخؤ و وةزارةتـى ثَيشـمةرطة، بـة         
حةقيقةت ئةوى ئةمِرؤ ئَيمة دةيبينني مشتة كؤَلةيةكة بـؤ نـاو دةمـى هةركةسـَيكمان ثـةالمارمان دةدات و،      

 .اسزؤر سوث
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة 

زؤر سوثاس بؤ طشت ئةو بةِرَيزانةى كة موداخةلةيان كردو بؤ ئةو بةِرَيزانةى كة ئامـادةبوون و ئةوانةشـى   
كة طوَييان لَيمانة، ئةمة مةوزوعَيكى زؤر موهيمـة و هةَلوَيسـتى ثةرلـةمانى كوردسـتانيش زؤر ثـريؤزة، كـة       

ةر هيض نـةبَيت بـؤ تـاريخ كـةبَلَيت ئةمـة هةَلوَيسـتى ئَيمـة بـووة، ئـةو داواكاريـةش كـة لـة             بةالى كةمةوة ه
كـة ماددةكـان تَيكـةَل     راق،رانى عيَـ قيادةى سياسى كوردستان و تةحالفى كوردسـتانى لـة ئةجنومـةنى نوَينـة    

كةن، ضـةند خاَلَيـك   نةكةن، ياساى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكان لةطةَل ضارةسةرى كَيشةكة تَيكةَل نة
ــة         ــةو ليذن ــةن ئ ــى دةك ــةوان باس ــة ئ ــةى ك ــةو تةجاوزاتان ــةرى ئ ــة موختةس ــتة ك ــرا، ثَيويس ــَى ك ــارةى ث ئيش
نادةستووريةى كة تةشـكيل بـووة، دةَلَيـت تـةجاوزات البـدةن، ليذنةكـة خـؤى تـةجاوزى كـردووة، تـةجاوزى           

ة لة دوايى ضاكى بكات، ئَى خـؤى  ك 8003كردووةتة سةر دةستوور، ئةوة تةجاوز لة كةركووك كراوة ثَيش 
تةجاوزة، دةبَى خؤى تةجاوز بكرَى، جةزا بدرَى، لةبةر ئةوة ئةو ئيشة نادةستورية، ئيشارة بة ئةوة كرا كة 
برا توركمانةكان و برا عةرةبةكان لةطةَل يةك دةبن و دذى ئَيرة، دوايش وةكو ئةوةى لة ئـيعالن دةبينـدرَي   

وكى ِرةسةن ض لة عةرةب و ض لة توركمان و لـة ئاسـورى و لـة كلـدانى طشـت      بةو شَيوةية نية، خةَلكى كةركو
ئةو ثَيكهاتانة كوردانة زؤرينةى لةطةَل ئةوةية بِريار بدةن ضارةنوسى شارةكةيان لة جـةوَيكى دميـوكراتى و   

ات لة ِريفراندؤم دةست نيشان بكرَيت، بةآلم سياسةتة ضةوتةكةية و لة تةعقيداتةكةيـة، بةِراسـتى تةعقيـد   
دةستى ثَى كردووة، هةتاوةكو بةِرَيز دميستؤراش شَيوازى ئيش كردنةكةى غةَلةتـة، نايـةت لةطـةَل جيهـةتى     
ــةو         ــةَل ئ ــةو لةط ــةن، ئ ــةجَى ى بك ــَى ب ــتووريةو ج ــةكى دةس ــةوة ماددةي ــت ئ ــةوة و بَلَي ــدار بيرِبَينَيت ثةيوةن

عقيدى ئيشةكةية، باسى يةعنى تة ثريةمَيردو ئةو ثريةذن و ئةو موتةتةرفة دادةنيشَيت، ضى بكةين،  ئةمة
كة واى طوتووة، مومكني نية ِراستى طوت بَيت، قيادةى سياسى كوردسـتان زؤر بـة ِرَيـك و ثَيكـى      برميةر كرا

ــةوة       ــرد و دةهاتن ــةيان دةك ــة موقاتةع ــةوةى ك ــتة ئ ــدا، زؤر جــاريش دةطةيش ــة بةغ ــة عــةردةوة ل ــان دا ل ثاي
ك شت جَيطري دةبوو، برميةر وةكو مقاولَيك هات وةزعةكـةى  كوردستان، ماوةيةك دةمانةوة هةتاوةكو هةندَي

طرت بوو، ساَلَيك دوو ِرؤذ كةم ماوةو لَيرةوة ِراى كرد و لةالشى موهيم نةبوو كة ضى دةبَيت و ضـى نابَيـت،   
هةر دةيويست ماوةكةى تةواو بَيت، بؤ خـؤى زؤر شـتى نووسـيوة هةنـدَيك لـة شـتةكانى ِراسـتةو هةنـدَيكى         

نية، لة تـةئريخ ديـارة كـة ئيتفاقيـات لةطـةَل حكومـةتى مةركـةزى، كـورد داميـةن ئاشـتيخواز            تريشى ِراست
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ةرقةلـة  ع، برايةتى ِرابطرَيت ،كة كةركوك بوة ن و ئاسايش بَيتبووةحةزى لة شةِرنةبووة، ويستوويةتى ئةم
دراوة ، بةنسـبةت   تاخريكرا، بؤ دواى ئينتيخابات نةئةكرا،  دوايى شةِرى لةسـةر بـووة ،بـةحرَى خـوَينى بـؤ     

، ميللـةتى  ، ئةطةر قيـادةش وازى لَيبَينَيـت  ئَيستاش تةوةقوع نةكةن قيادةى سياسى كوردستان وازى لَيبَينَيت
كورد وازى لَيناهَينَى ،مةسةلةى خاكى كةركووك هى من و بةِرَيزَيكى تر نية، هى ئةم ثةرلةمانةش نيـة بـة   

ةيـة ،خاوةنةكـةى بـةيانى ئيتيفـاقى ضـةوتيش بكرَيـت       تةنها، هـى طشـت ميللـةتى كـوردة ، بؤيـة خـاوةنى ه      
دةستى لَي هةَلناطرَيت، هاوارى ئَيمة لَيرة بؤ برادةرامنان ئةوةية، شتَيك ئيمزانةكـةن هةَلـةبَيت ، خاسـةتةن    
بؤئةوةى هةَلبذاردن بَيت لة بةغدا ،ئةَلَيت بابَيت كـةركووك وابَيـت ،ئـَي باشـة ئةمـة زوَلمـة ،ئينسـان ئـةبَى         

وَل نةكات،بةرامبـةر زوَلـم تةزحيـةش بـداتن ئامادةبَيـت ، بـةاَلم سـةرى بـؤ شـؤِرنةكات ، مـن ئـةو            زوَلم قـةب 
شتانةى ئَيوةى بـةِرَيز عـةرزتان كـرد ، بةهةنـد وةرى دةطـرين، ِرَيكـى دةخـةين ، وَينةيةكيشـى دةخةينـةوة          

ى كةتةئسـرييان هةيـة،   بةردةستى ئَيوةى بةِرَيز، ضـى لَيـرة عـةرز كـراوة، بشـطاتة ئـةو شـوَينة ثةيوةندارانـة        
تةمةنناش دةكـةين بـرادةران لـة بةغـدا سـةركةوتووبن، هةرضـةندة مةسـةلةكةى كـةركوك بةهانةيـة، ئـةو           
بةِرَيزانةى تر كة ئةيانةوَيت عةرقةلة بكةن ،هةندَيكى مةترسى هةية كةلةو هةَلبذاردنـة فةشـةل دَينَيـت ،    

، هةنــدَيكى تـــر ئةيانــةوَيت ئـــاذاوة بنَينـــةوة   ئــةو دةســـكةوتانةى جــاران بةدةســـتيان هَينــاوة  نـــايهَينَينت   
،هةندَيكيش دَليان رةشة بةرامبةر بضووكرتين مافى ميللةتى كورد، ئةو ميللةتـةى كـة هةميشـة دةسـتى بـؤ      
ئاشتى و ئازادى درَيذ كردووة، نايانةوَيت لةطةَلى بـذين ، ئةيانـةوَيت هـةر دةرةجـة دوو خزمـةتيان بكـةين،       

ميللةتةكةمانة ، باس كرا كة ثشتيوانى ميللةتى خؤمان بكةين ،ئةوةى هاوِرَييان  بةدلَ نيايش  سةركةوتن بؤ
ــَين زؤر ِراســتة ، تةمــةنناش دةكــةين ثةرلــةمانى كوردســتان بــةدةورى تــةواوى خــؤى لــةم مةرحةلةيــة     دةَل
 هةَلبستَى ،سياسةتى حكومةتى كوردستان لةبةردةستى خؤى دابنـَينت ، هـى وةزارةتـةكان ثالنيـان ضـية ،بـؤ      

ئيش كردن ئةو بةرنامانانةيان خبةنة بن ميكرؤسـكؤب بؤئـةوةى لةبةرذةوةنـدى خـةَلكى كوردسـتان بَيـت ،       
ئةطةر خةَلك فَيرنةكةين ئَيمة مقةسرين ،دوايـى نـةَلَين ئـةو وةزيـر يـان ئـةو بةرثرسـانة يـان ئـةو اليـةنى           

ــردووة ،ِرَيــ   ــةالل لــةم ثةرلةمانــة، ر سياســى زةختــى لَيمــان ك ــزدار زدار مــام ج ــةرَيمى  َي جــةنابى ســةرؤكى ه
كوردستان كاك مسـعود لـةم ثةرلةمانـة ثَيمانيـان طـوت ، فـةرموو زيـرةك بـن دةورى خؤتـان ببيـنن ،قسـةى            
خؤتان بكةن ،نةهَيَلن هةَلة ببَيت فـةزحى بكـةن ،بـةاَلم خؤمـان مـات بكـةين ،دوايـش بَلـَيني خـةتاى ئـةوةو           

مةية وةكو ئةوةى بةغدا ، ماددةيةكى دةستورميان ئةوة، هةر ئَيمة خةتا بارين ،ضونكة حةقةكة لةدةست ئَي
هةية ،ئةطةر هةر ئيتيفاقَيكى تر بكةن ئَيمة مقةسرين ،قيادةى سياسى كوردستانة، ثةرلـةمانى كوردسـتانة   
،نوَينةرامنانة لة بةغدا ،كةمسان لَيى بَيبةش نابني ،بةاَلم ئةوةتا ئيمِرؤ لَيرة ئةو هاوارة ئةكةين ، بؤئـةوةى  

ى كوردستان ديـار بَيـت ،ثةرلـةمانى كوردسـتان هةَلوَيسـتَيكى ثـريؤزى هةيـة ، داواش لـة تـةحالفى          الى خةَلك
كوردستانى ئةكات ،داوا لة قيادةى سياسى كوردستانى ئةكات ،دَلنياشـني قةزيةكـة لةدةسـتَيكى ئةمينـة ، دوا     

ةر حـةقني ، زؤر سـوثاس،   ِرؤذيش سةركةوتن هةر بؤئَيوةى بةرٍَِِيزو ميللةتة سةربةرزةكةمانة ، ضونكة لةسـ 
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كؤتـايى بــة دانيشــتنةكة ئــةهَينني ،ئاطادارتــان دةكةينــةوة بـؤ دانيشــتنى داهــاتوو ، لةطــةَل ِرَيــزدار ســةرؤكى   
 .ثةرلةمان دادةنيشني ، ئاطادارتان دةكةينةوة ، زؤر سوثاس

 
 
   

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي ةني نيشتمانيي     ةرؤكي ئةجنومجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 8008\10\11رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 11/10/8008 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     15/10/8002رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و بة سةرؤكايةتي بةِرَيزكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(6)ذمارة دانيشتين 
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شـةممة   ضـوار  ثَيشـنيوةِرؤي رؤذي ي  (11)لـة كاتـذمَير    هةَلبـذاردن خـولي دووةمـي    ي(6)دانيشتين ذمـارة  
 :دا بةم شَيوةية بَيت15/10/8002رَيكةوتي 

بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردني ئةوةي كة برا مةسيحيةكاني مووسَل لـة كوشـنت و دةركـردن بـة دةسـيت       -1
 .تةكفريي و تريؤريستةكاني مووسَل تووشيان هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :ينةوة، بةرنامةي كاربةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكة
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ــة   ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 80)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي  –ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 1998

ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي ضــوار (11)مَير ي خــولي دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كاتــذ(6)كــاري دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت15/10/8002شةممة رَيكةوتي 

بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردني ئةوةي كة برا مةسيحيةكاني مووسَل لـة كوشـنت و دةركـردن بـة دةسـيت       -1
 .تةكفريي و تريؤريستةكاني مووسَل تووشيان هاتووة

كةم، وةزيـرة بـةِرَيزةكان دكتـؤر حمةمـةد ئيحسـان و كـاك دكتـؤر        سةرةتا بةخَير هاتين طةرمي مَيوانةكان دة
شوان و كاك جؤرج مةنصورو كاك سةعد، كـة لَيـرة لةطـةَلمان بةشـدارن، هـةروةها بـةخَير هـاتين ئـة وري         
روفائيل سةرؤكي كاهينةي عةنكاوة، ئةبو نازيية شابا كةنيسةي شةقاَلوة دةكةم لةطةَلمان بةردةوامن لَيـرة،  

نوَينــةري يؤنــامي و مَيوانــاني تــري بــرا كلــدان و ئاشــوور كــة لةســةرةوة دانيشــتوون، بــؤ ئــةم   كــاك فرانــك 
دانيشتنة هاتوون بةخَير بَين سةرضاو، ئـةم دانيشـتنة لةسـةر داواي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـرا، هـةروةها        

اك رؤميؤ هةكاري و ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان داوايان كرد، لة هةمان كاتدا ئةم دانيشتنة بكرَينت ك
كاك غةفور مةمخوري و كاك ديلمان ئامَيدي و كاك جةمال شةمعون ئيلياو كـاك عةبدولكـةريم هةماوةنـدو    
كاك حمةمةد صاَلح و كاك دكتؤر ناصح غةفورو كاك ئارَيز عةبدوَلاَلو كاك ثري خدر سـلَيمان و كـاك رةشـيد    

خـان و كـاك جـةمال قاسـم و فخريـة خـان، ئـةو        كةريم و كاك حمةمةد فةرةج و كاك ئارام رةسول و سـؤزان  
ذمارةيةش داوايان كردووة، كة ئةو دانيشتنة بكرَينت، ئةوةي راسـيت بـَينت ئـةو دانيشـتنة تايبةتـة بـة بـاس        
كردني ئةو تاوانانةي بةرامبةر بة برا مةسيحيةكان دةكرَيت لة ضةند رؤذي رابردوودا ئـةجنام دراوة، بؤتـة   

شةهيد بن و ذمارةيةكيش بريندار بن و سـةدان كةسـي تـر ئـاوارة بـن و بَينـة        هؤي ئةوةي ذمارةيةك لَييان
سةهلي نةينةواو سةهلةكاني كوردسـتان و لـة دةسـت ئـةو تاوانبارانـة هـةَلَين، ئَيمـة لـة وةختَيكـي وادا ئـةو           

بةرامبـةر  تاوانانة ئيدانة دةكةين، بة توندي ناِرةزايي خؤمان دةردةبـِرين و ثَيشـمانواية تـاوانَيكي طةورةيـة     
بة مرؤظ، بةرامبةر بة برا كلداني و ئاشوورييةكان، بةرامبةر بة عَيراقي تـازة، بةرامبـةر بـة دميوكراتيـةت،     
بةرامبةر بة هةرَيمي كوردستان، هةموو ثَيكهاتةكاني كوردستان ئةم تاوانبارانة ئيدانة دةكةن و تةئكيديش 

ان بـن، ض ئـةو خةَلكانـة بـن كـة دةيانـةوَيت ذيـاني        دةكةينةوة ئةوانةي لـة دواي ئـةم تاوانانـةن ض تريؤريسـت    
عَيراقيان تَيك بـدةن، ض ثامشـاوةي رذَيمـي لةناوضـوو بَيـت، بؤيـان تةئكيـد دةكةينـةوة كـة هةميشـة فةشـل            
بةدوايياندا دَيت و سةركةوتوو نابن، ضونكة ئريادةي طةل زؤر لـةوان بـةهَيزترة، ويسـيت كؤمـةاَلني خـةَلكي      

تةكةيةوة بِرياريانداوة كة ثَيكةوة بذين و ثَيكـةوة بـةردةوام بـن و دةنطيـان داوة بـؤ      عَيراق بة هةموو ثَيكها
دةستوورَيك كة مايف هةموو ثَيكهاتةكاني ثارَيزراوةو دابني كـراوة، قـةدةري خـةَلكي عَيـراق ئةوةيـة ثَيكـةوة       

و ئاشـووري و بـة    بذين، قةدةري خةَلكي عَيراق بة ثَيكهاتةكانيـةوة بـة كـوردو عـةرةب و توركمـان و كلـدان      
سوننةو شيعةو بة ئيسالم و مةسيحي و يةزيدي هةموو ثَيكهاتةكان ض نةتةوةيي بن، ض ئايين بن قـةدةريان  
ئةوةية دةبَيت ثَيكةوة بذين و رَيز لة يةكرتي بطرن و مايف يةكرتي بثـارَيزن، ثَيكـةوة كـار بكـةن بـؤ ئـةوةي       

َيز طرتن لة يةكرت، بة تَيطةيشتين مافةكاني يـةكرت كـةوا   كؤمةَلطايةكي ثَيشكةوتوو مةدةني دميوكراتيانة بةِر
بَيت، بةاَلم ئةوانةي ناحةزي ئةو ذيانة تازةيةن، ناحةزي ئةو دنيا تازةيةن كة لة عَيراقدا دروسـت دةبـَينت،   
هـةر لــة يةكـةم رؤذيــةوة دذايـةتيان كــردووة، هةوَليانـداوة تَيكــي بـدةن و لــة هـةمووي ئــةو دياردانـةو ئــةو        

ي كة زياتر دذي مرؤظةو زياتر كة خوَيناويية، ئةو هةواَلنةية كة كؤمةاَلني خةَلكي عَيـراق تووشـي   هةواَلنة
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بووة بة دةست تريؤريستانةوة، تريؤريستان بؤ مةرامةكانيان هيض طوَييان نةداوةتة ئةوانةي دةبنة زةحيـةي  
نةبووة لة اليان، يـةك هـةدةفيان    كارةكانيان، منداَلن، ذنن، ثياون، سوونةنة، شيعةنة، كوردن، عةرةبن فةرق

هةبووة، يةك مةبةستيان هةبووة، ئةويش كوشتين خةَلكي عَيراق بـووة، لـةم كوشـتنةدا هـةزاران شـةهيدي      
ــارة       ــةو ك ــةمي ئ ــة ظيكت ــةبوو بَيت ــراق نييــة، ن ــةكي عَي ــيض ثَيكهاتةي ــةين ه ــاي بك ــةر تةماش ــةوتووة، ئةط لَيك

تازة، ئةوةي روويداوة لةو ضةند رؤذةي رابردوودا بةشَيك  تريؤريستيانةو ئةو كةسانةي ناحةزن بؤ عَيراقي
بوو لةو سياسةتة دذ بة طةل و دذ بة مرؤظ، ئةو اليةنانةي كة باوةِريان بةكاري تريؤريسيت هةيـة بـؤ ذيـان،    
ثَيشرت هةر لة هةمان شار خةَلكي شةبةك كة زؤرينةشيان كوردن، ئَيزيدي لةبةر ئـةوةي ئاينييـان جيـاوازة،    

و كارة تريؤريستانة بوون و ضةندين كةسيان لَي شةهيد بوو و دةربةدةر بـوو، دنيـاي ئينسـان بـة     تووشي ئة
جياوازي ئاينةوة، بة جياوازي بريوباوةِرةوة دةتوانَيـت ثَيكـةوة بـذَينت، دةتوانَيـت رَيـز لـة يـةكرتي بطـرَينت،         

 :ئَيمة ئةو دانيشتنةمان بؤ ضةند بابةتَيكة
 .ة يةك دةنط ئيدانةي ئةو كارة تريؤريستية بكةينئةوةية هةموومان ب/ يةكةميان

ئةوةية لة رَيطاي نوَينةراني طةلي كوردستانةوة بة هةموو خةَلكي عَيراق بَلَيني، بة هـةموو خـةَلكي   / دووةم
دنيا بَلـَيني كـة هـةرَيمي كوردسـتان باوةشـي كردؤتـةوة بـؤ ثَيكهاتـةكاني خـؤي و بـؤ هـةموو ئينسـانَيك كـة              

 .اسيةت هةية، رَيز لة يةكرت دةطرَينت، رَيز لة ئينسان دةطرَينتباوةِري بة دميوكر
ئةوةية دةمانةوَيت ئةو تريؤريستانةو ئةو كةسانةي كة باوةِريان بة بةكارهَيناني ضةك هةية بؤ / سَييةميان

 يةكال كردني كَيشةكاني سياسي و بة ثامشاوةكاني رذَيمي بةعس بَلَيني كة بـة هـيض شـَيوةيةك رَيطـا نـادةين     
ثالنةكانيان سةر بطرَيت و بتوانن فتنة دروست بكةن لةنَيوان خةَلكي كوردستان و ثَيكهاتـةكاني كوردسـتان،   
لةنَيوان ثَيكهاتةكاني عَيـراق، ثَيويسـتة ئـريادةي طـةل لـة هـةموو شـوَينَيكدا سـةركةوتوو بـَينت بـةوةي رَيطـا            

ي ثةرلـةمان لـة كلـدان و ئاشـوورييةكان كـة      نةدةين ئةوانة ثالنـةكانيان سـةربكةوَينت، بؤيـة لَيـرة ئةنـدامان     
ــةِرَيزةكامنان، وةزيــرة           ــة ب ــةن، مَيوان ــة بك ــتة قس ــردووة، ثَيويس ــةيان ك ــةو خةَلكان ــةرداني ئ ــدَيكيان س هةن
بةِرَيزةكان ئةوانةي ثةيوةندييان بةو مةسـةلةية هةيـة، رةئـي خؤيـان دةربـِرن، ئينجـا دواتـر لـة نةتيجـةي          

ةكان رةئي خؤيان بَلَين، بؤية هةر كةسَيكيش قسةي هةبَيت دةتوانَيـت  قسةكاندا هةروةها سةرؤك فراكسيؤن
قسةي بكاتن، بؤية لَيرةوة نامةيةك بةو مانايـةي كـة عـةرزم كـردن بـؤ هـةموو دنيـا بَلـَيني، كـة ئَيمـة دذي           
تريؤرين و دذي تريؤريستانني، لةطةَل برا مةسيحيةكان هاودةنطني، هاوبريين، هةسـت بـة ئازاريـان دةكـةين،     

اوا لة حكومةتي عَيراقي فيدراَليش دةكةين كة بة ثةلة هاوكاري ئـةو بـرا مةسـيحيانة بكـات، حيمايـةتيان      د
بكات و بةهَيز ثالنـةكاني دوذمنـان ثووضـةَل بكاتـةوةو شـاري مووسـَليش ئـارام بـَينت وةكـو شـارةكاني تـري            

ور دةكـةم، كـة ض قسـةيان هـةبَينت     عَيراق، من سةرةتا داوا لة براياني ئةنداماني ثةرلةمان، لة كلدان و ئاشو
لةسةر ئةو مةوزوعة بيكةن، كاك رؤميؤ راثؤرتي هةية لةسةر داواي من، ضونكة سـةرداني كـرد بـوو، داواي    

 .لَي دةكةم ئةو راثؤرتةي خبوَينَيتةوة، فةرموو
 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بــةرَيزةكان دةكــةم، بــةرَيز ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان،  ثَيشــةكي بــةخَير هــاتين ســةرجةم ميوانــة  

بةرَيزان خوشك و براياني بةرَيزي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، لةسةر داواي بةرَيزتان و بـة مةبةسـيت   
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ئاطادار بوون لة وةزع و رةوشي رؤَلةكاني طةلي كلداني و ئاشووري شاري مووسَل كة بؤ دوو حةفتة دةضـَيت  
ــدي خؤيــان وةك     كةوتوون ةتــة بــةر شــاآلوى بــَي بةزييانــةى هةِرةشــةو كوشــنت و دةرثةِرانــدنيان لةســةر زَي

ثيالنَيكي دارَيذراو بؤ ضؤَل كردن و سِرينةوةى ناسنامة و مانةوةيان لة شاري مووسَل كة هةزاران ساَلة تَيدا 
، ئاشـووري لـة ثةرلـةماني    بةردةوامي بة ذياني خؤيان دةدةن، ئيمـة ئةنـداماني فراكسـيؤني كلـدان، سـرياني     

سـةرداني ئـةو دةظـةرةمان كـرد و دابةشـي      ( جةمال مشعون، ئةندريؤس يوخنا، رؤميو حـوزيران )كوردستان 
 :سةر دوو ميحوةر بووين بةو شَيوةى خوارةوة

 .رؤميو هةكاري و جةمال مشعون لة مةحوةرى قةرةقؤش، واتة بةغدَيدة و كةرملَيش و بةرتيلة/ يةكةم
ةرَيزمان ئةندريؤس يؤخنا لة ميحوةري تلكيف و تلسكؤف و ئةَلقؤش كـةوَيراي ئةمانـة، ئـةو    براي ب/ دووةم

دوو ميحــوةرة ضــةندين طونــد و شــاريان طرتووتــة خــؤ ، ئَيمــة زؤر لــة نزيكــةوة لــة هــةر شــوَينَيك لــةم دوو 
جـَي، لـة   ميحوةرة ذمارةيةكي زؤري ئـةو خَيزانانـةمان بـة سـةر كـردةوة كـة هةنـدَيكيان تـازة طةيشـتبوونة          

نزيكةوة ئاطاداري وةزعي ذيان و باري دةرووني و شَيوازى دةركردنيان و كوشتين رؤَلةكانيان لةبـةر ضـاويان   
و رةفتاري نا مرؤظانة و بةربةريانـةى بكوذةكـان و ضـؤنيةتي بـةجَي هَيشـتين مـاَل و حاَليـان و خـؤ دةربـاز          

ئةمةشدا ثَيشوازى لَيكردن و دةرطا واآلكردن لة كردن لةم دؤزةخة و رؤيشتنيان بةو شوَينانة و لة بةرامبةر 
اليةن خةَلكي ئةم شار و شارؤضكانة و تةواوى طوندةكاني تر و داَلدةدان و يارمةتي دانيان جَيطـاي سـةرجني   

  :اماذةكان بةو شَيوةى خوارةوة بووهةموومان بوو، ئ
 .ةَل ذمارةيةك برينداركةس بوون لةط 14ذمارةى شةهيد كراوان تا نووسيين ئةم راثؤرتة /يةكةم
ذمارةى خَيزانـة دةركراوةكـان كـة طةيشـتوونة ئـةو ناوضـانة تـا نووسـيين ئـةم راثؤرتـة بـةم شـَيوةي             /دووةم

 :خوارةوة بوو
 .خَيزان( 130)واتة حةمدانية: قةرةقؤش

 .خَيزان(25)كةرةملَيش 
 .خَيزان( 823: )بةرتيلة

 .خَيزان( 143:)ئةلقؤش
 .خَيزان( 813: )تةلةسكؤف

 .خَيزان( 820: )َيفتلك
 .خَيزان(  59:) بةتنايا

 .خَيزان( 2)واتة شَيخان: عني سفلي
 .خَيزان( 181: )بةعشيقة
 .خَيزان( 31: )بةهزاني

 .خَيزان( 58: )دَير مارمةتي
 .خَيزان( 13)كة ثَيي دةوترَي ئاغاجانيان: طوندى ئةرمةن

 .خَيزان( 10: )مةال بةروان
 .خَيزان( 5: )هةزار جؤت
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 .خَيزان( 5: )بنياسؤر
 .خَيزان( 6: )سةدي مووسَل

 .خَيزان( 5: )طوندى شةرةفية
 .خَيزان( 11: )دَير مار بةهنام

 .خَيزان( 65: )عةنكاوة
 .خَيزان( 103: )دهؤك

  .خَيزان( 8814)خَيزانانة دةطاتة  كة كؤي طشيت ئةم
 .تةقاندنةوةى سَي خانوو و داطريكردنيان بة تةواوي/ سَييةم

 .ئةو خَيزانانة بة جل و بةرطةوة توانيويانة خؤيان دةرباز بكةن تةواوى/ضوارةم
خَيــزان نزيكــةى نــؤ هــةزار كــةس بــوون، بةشــي زؤريــان قوتــابي و فةرمانبــةرى   8814لــة كــؤي / ثَينجــةم

 .دةوَلةتن بة هةموو توَيذةكانيةوة
( الساحل االيسر)ئةم خةَلكة لة ديوي رؤذهةآلتي مووسَل كة بة عةرةبي ثَيي دةوترَيت% 95لة / شةشةم

 .لة ديوةكةي تري شارةكة بوون% 5هاتوون و 
 :داواكارييةكان

كؤمةك و يارمةتيدانيان لة رووي بذَيوي ذيانيان و نيشتةجَي كردنيان و بايةخدان بة ضارةنووسي  -1
و فةرمانبةران و قوتابيان بةتايبةتي قؤناغي زانكؤ و ثةميانطاكان، لةبةر نةبوونى زانكؤ و ثةميانطا لة

 .دةظةرانةدا
ـ لةرووى مةعنةويةوة ، داوا دةكةم ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم رؤَليان هةبَيت، بة هةر شَيوازَيك بَيت  8

 .بؤ خؤش كردنى زةمينةى طةِرانةوةيان و دابني كردنى ئاسايش بؤيان
ارةنووسيان بكرَيتةوة، ـ لة حاَلةتى درَيذةكَيشانى ِرةوشةكةو لة حاَلةتى مانةوةيان لةو شوَينانة بري لة ض 3

بريوبؤضوونيان دةربارةى زوَلم و زؤرى و ئةم دةركردنة بة كؤمةَلةـ واتة بريبؤضوونى ئةو خةوَلكانةى كة 
بينيمان و سةردامنان كردن، هةموو ئةوانةى بينيمان كؤكن لةسةر ئةوةى كة ئةمة دةركردنى نةتةوةيةكةو 

كة  ئةو زوَلم و زؤرية و كردةوة ناِرةواية دذى  سةرجةمى بريوبؤضوونةكان تةئكيد لةوة دةكةنةوة
مرؤظايةتى و ثَيكةوة ذيان و دميوكراسيةت و قبوَل نةكردنى ئةوى تر، باوةِر نةبوون بة فرةيى نةتةوةيى و 
ئايينى و باوةِر بوونة بة ثاككتاوى نةذادى، كة بةِراستى ئةم شاآلوة جؤرَيكة لة ثاككتاوى نةذادي و ئةوانةى 

ئةو وآلتة ئارامى و ئاسايشةوة ببينَيت، لةو سةردانةمان دا ثَيمان باشة ئةم ضةند ئاماذةيةتان  نايانةوَيت
 :خبةينة بةرضاو

طليةيى زؤرى خةَلكةكة لة بازطةكان بة تايبةتى بازطةى نَيوان موسَل و تلكَيف كة بة بازطةى : يةكةم
 .اريانمةتاحم بةناوبانطة لة شَيوازى مامةَلة كردن و دواخستنى كاروب

يارمةتى و كؤمةك لة اليةن خةَلكى ناوضةكان و هَيزو اليةنة سياسى و ئةجنومةنةكانى طةلةكةمان : دووةم
 .و مانطى سوورى عرياقى و خاكى سوورى نَيودةوَلةتى و سةرجةم كةنيسةكانى ئةم ناوضانة



 841 

ن بؤ فةراهةم كراوةو بة هةموو ئةو دةركراوانة لةاليةن خةَلكى ئةم دةظةرانة شوَينى نيشتةجَييا: سَييةم
 .خؤِرايى بةاليةنى كةم بؤ ئةم قؤناغة

طلةيى خةَلكةكة لة دواكةوتنى هةَلوَيستى ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم و هَيزو اليةنة : ضوارةم
سياسيةكانى كوردستان، وَيِراي دَلنيا كردنيان لةاليةن ئَيمةوة كة هةموويان هاوخةمى ئَيوةن و دذى ئةو 

 .وانةشن كة لة ثشتيةوةنكارةساتةو ئة
داوادةكةين ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيم بةزووترين كات كؤمةك و يارمةتى بؤ ئةو خةَلكة : ثَينجةم

 .بنَيرن
هةِرةشةكان هةموويان ِراستةوخؤ و هةندَيكيان لةِرَيطةى تةلةفؤنةوة و ناردنى نامةى هةِرةشة : شةشةم

 .ئامَيز بؤيان
ى داِرَيذراوة بؤ دةركردن و ضؤَل كردنى ئةم شارة لة نةتةوةيةكى دَيرين و ئةم شاآلوة ثيالنَيك: حةوتةم

 .ثَيكهاتةيةكى ئةسَلى ئةم شارةو ئةم وآلتة
ترسَيكى زؤريان ثَيوة ديارة بؤ طةِرانةوةيان بؤ ئةم شارة، سةرةِراى تةئكيد كردنيان كة باشرتين : هةشتةم

 .رةو طةِرانةوةيان بؤ سةر ماَل و موَلك و حاَلى خؤيانضارةسةر فةراهةم كردنى ئةمن و ئاسايشة بؤ ئةم شا
تا ئَيستاش ثةيوةندى ثَيوة كردن و ترساندنيان لة ِرَيطةى تةلةفؤن، واتة بة موبايل بةردةوامة بؤ : نؤيةم

 .نةطةِرانةوةيان بؤ شوَينى خؤيان
.                                                              لةطةَل رَيزماندا تَيبينى بؤ دةوَلةمةند تر كردنى ئةم ِراثؤرتة كاتَيكى زياترمان ثَيويست بوو،

 اندراوس يوخنا طورطيس
 مجال مشعون ايليا                                                                              

 رؤميؤ هةكارى                                                                                 
                                                                                  14/10/8002 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ئةم راثؤرتةتان، بةِراستى تةفسيالتَيكى باشى تَيدابوو ئَيستا باشرت لةو رووداوة ئاشنا بووين، 

ن ثشتطريى لة داواكانيان دةكةم، دةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان و بةناوى ثةرلةمانةوة م
مليؤن ديناريان بدةينَى،   100قةرارمان دا هةر دوَينَى باسى ئةوةمان كرد كة هاوكارى بةثةلة بكرَين و 

بةروعَيك دةتوانَيت بكات، ئَيمة بةناوى داوا لة ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم هةريةكة لةاليةن خؤيةوة ض تة
مليؤمنان تةرخان كردووة بؤيان، هةروةها داوا لة حكومةتى هةرَيم دةكةم، لةوانةية  100ثةرلةمانةوة 

ئةوانيش بِريارى خؤيان داوة هاوكاريان بكةن، بةزووترين كات ئةو هاوكارية ئينسانية يطةيةننة ئةو 
ةدةر بوونة لةو شارة، دةمةوَيت بةخَيرهاتنى بةِرَيز ئامينة خان بكةم، عائيالنةى كة لَييان قةوماوةو دةرب

كة ئةندامى ثةرلةمانى سويدة، كة لةطةَل وةفدَيكى شارةزاو ثسثؤر لة وآلتانى بةريتانيا و ئةمريكا و سويد 
ؤ و هةندَيك لة وآلتانى ِرؤذهةآلتى ناوةِراست هاتوونة بؤ مةسةلةى هاوكارى كردنى طةىل كوردستان ب

لَيكؤَلينةوة لة ِراستيةكان لةسةر جينؤسايد كة ئَيستا لةطةَلمان بةشدارن، بةخَيربَين سةرضاوان، وة بؤ ئةو 
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مةوزوعةى كة طرنطة بؤ ئةوانيش و بؤ ئَيمةش طوَي بيستى هةَلوَيستى ثةرلةمانى كوردستان بنب لةو 
موو ئةو تاوانانةى كة بةرامبةر تاوانةى كة بةرامبةر بة برا مةسيحيةكان ئةجنام دراوة، هةروةكو هة

هةموو ثَيكهاتةكانى عَيراق ئةجنام دةدرَينت و، ئاماذةم بة ئةوة كرد كة تريؤرستان و ئةوانةى كة مَيشكيان 
ِرةشةو ثامشاوةى رذَيمى كؤنن لة دواى ئةو تاوانانةن، سةرةتا وةكو ئةوةى كاك رؤميؤ ئاماذةى ثَيى كرد، كة 

كاك مجال مشعون، كة بةو ئيشة هةستاون ض قسةيةكيان هةية بفةرموون، كاك رؤميؤ و كاك اندريوس و 
 .كاك اندريوس فةرموو

 :بةِرَيز بايزار ملكؤ اوهان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نؤتنكر بشدة االعتداءات االخرية على شعبنا )ئةطةر مةجال هةبَيت بة عةرةبى ئةو ريسالةية خبوَينمةوة، 
الزمر االرهاب ة التكفريية واالشالء البعث ة املتبق ة  من الناام الؤابق بقتلهج املؤ حي فى املوصل من قبل 

واهلحمرة القؤرية من ديارهج اىل كوردستان العراق، وكما نؤتنكر بشدة استغالل مأساة شعبنا من قبل الؤ د 
أربهج الشخص ة فى بتصرحياته يف قناة اةرة العراق، بتوج ه التهج اىل جهات مع نة الغراض م اسامة النحم

والؤ اس ة واالنتخاب ة، فال نقبل بهذه احد يؤتغل مأساة شعبنا بهذه االتهامات اخلطرية اىل جهات مع نة 
كراد واملؤ حني، ونرجو من حكومة الالخوة ال وحقدهج وهى اخوتنا االكراد، وهذا يدل على مدى كراه تهج
 .وة زؤر سوثاس ،(خواننا اهلاربني من ديارهجاقل ج كوردستان والربملان العراقى البداء املؤاعدة ال

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وابزامن ئةرمةنية و ئةو رةئيةشى بةهةند وةردةطريدرَيت،  كة ؤ خاتوو بايزار ئةندامى ثةرلةمانسوثاس ب

ت لةبةرئةوة تةعبري لة خةَلكى ىَل قةوماوان دةكات و ئَيمةش ثشتطريى لة قسةكانى دةكةين، من بة حةقيقة
لةطةَل هةموو ئةندامانى ثةرلةمان لةم دوو، سَى ِرؤذة بامسان كردووة  لة هةندَيك قسةى نامةسئول لة 
اليةن ئةندامَيك يان دوو ئةندامى ثةرلةمانى عرياقةوة كراوة بة بَى ئةوةى ِراستيةكان بزانن، بَى ئةوةى 

اوانةى ئةجنام داوة، جَيطاى ثَيكةنني و ئاطاداربن و مةعلوماتَيكيان هةبَيت ئيتيهامى كورد دةكةن كة ئةو ت
جَيطاى ناِرةزايى هةموو اليةكمانة، ضونكة نةك هةر دوورة لةِراستى، بةَلكو عةقَل و مةنتقيش قةبوَلى 
ناكات و هةروةها رووداوةكانيش قةبوَل ناكات، ئةو خةَلكانةى كة دوَينَى قسةيان كرد  لةطةَل وةفدى 

كة ئةوان خؤيان طوتيان ئةمانة خةَلكى تريؤرسنت، خةَلكى ثامشاوةى  عرياقى عةكسى ئةوة  رةديان داوة
بةعسن، دةنا ضؤن دةبَيت ئةندامَيكى ثةرلةمانى عرياقى ِرَيطا بة خؤى بدات تاوانى ميللةتَيك  و خةَلكَيك و 

ةوةيةك حيزبَيك بكات، كة خؤى سوور دةزانَيت ِراست نية، تةنانةت ِراشناوةستَيت لةسةر ئةوةى كة لَيكؤَلين
بكرَيت، مةعلوماتَيك بَيتة دةستى و يةكسةر خةبةرةكة هاتووة و ضووةتة سةر تةلةفزيؤن قسة دةكات، 
بؤية ثشتطريى لة داواكةى ليستى هاوثةميانى كوردستانى دةكةين كة لة ثةرلةمانى عرياقى هةوَل بدرَيت 

نة لة دروست كردنى فيتنة، كؤسث لَيكؤَلينةوة بكرَيت لةسةر ئةو لَيدوانانة، ضونكة ئةوة بةشدارى كرد
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دروست كردنة لةبةردةم ديالؤطى ثَيويست لة نَيوان ثَيكهاتةكانى عرياق، كاك اندريؤس و كاك مشعون هيض 
 .قسةى ثَيويستتان هةية  فةرموو كاك اندريؤس

 :بةِرَيز اندراوس يوخنا طورطيس
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تريؤرستيانة دةكةين كة دذى طةلةكةمان كلدانى و سريانى لة شارى ثَيشةكى بة توندى ئيدانةى ئةو كارة 
موسَل كراوة، من نامةوَيت ئةو قسةيةى كة لة راثؤرتى خؤمان كراوة دووبارةى  بكةمةوة كة لة اليةن 
بةِرَيز كاك رؤميؤ كراوة، بةآلم تةنها دوو موالحةزةم هةية سةبارةت بةو كارة تريؤرستية، يةكةميان 

ةمن و ئاسايشى هةر كةسَيك لة وآلتَيك، ئيش و كارى حكومةتى ئةو وآلتةية، دواتر ئيش و ئةوةية كة ئ
كارى ناوضةى مةحةىل لةو شوَينة، بةداخةوة كة دةَلَين كة بةِراستى حكومةتى عرياقى ض وةك حكومةت و 

بة تايبةت  ض وةك وةزارةتى ناوخؤ يان وةزارةتى بةرطرى عرياق ئيش و كارةكانى وةكو ثَيويست نةبووة،
لةو ِرؤذانةى كة ئةو كارةى دةست ثَى كردووة، بةَلكو ئَيستا وةعدى داوة كة هةندَيك جار هةَلوَيستى هةبَيت 
بؤ ئةوةى ضارةسةرى كَيشةكان بكات، بةآلم بةداخةوة ئةو لَيدوانةى كة لةم دواية بة رةئى طشتى كراوة، كة 

ةى كة تةقَيندرايةوة، كة ثَيش تةقاندنةوةى ئةو بةِراستى لة شارى موسَل كة باسى ئةو سَى خانووان
خانووانة داوا لة شورتة كراوة و تةبليغى شورتة كراوةو ئاطاداركراونةتةوة و هاتوونةتة ئةو شوَينانة، بةآلم 
تاكو ئةو خانووانة نةتةقَيندراونةتةوة تةدةخوليان نةكردووة، بؤ  نازانني، ئَيستا وادابنَيني هةندَيك 

حكومةتى بةغدا دةردةضَيت و دةَلَيت كة شَيواوى ئةمنى هةية لة شورتةى نةينةوا يان تةسرحيات لة 
جةيشى عرياقى لة شارى موسَل، ئةطةر وابَيت ئَيمة لَيرة داوا دةكةين تةحقيقَيكى فةورى دةست ثَى بكات، 

رن، ئةمة هةروةها ئةو خروقاتانة تةحقيق بكرَيت و تةحويلى قةزا بكرَيت تاوةكو سزاى خؤيان وةربط
خاَلَيكيان، خاَلى دووةميان بةِراستى هةَلوَيستى وةزارةتى بةرطرى عرياقى وةك ثَيويست نةبووة بة تايبةت 

خَيزان لة موسَل دةرضوونة، ئايا  151كة دةَلَيت ( حممد عسكرى)تةسرحياتى ِراوَيذكارى وةزارةت بةِرَيز 
بة ناو لة ض شوَينَيك هاتووةو هةر خَيزانة ضةند ئةم راثؤرتة كة بةناو و بة ذمارةو بة كتاب نةهاتووة، 

 1301كةسن، باشة ئةمة هةموو دةرةون، باشة وةزارةتى هيجرةو موهةجرين لة بةغدا كة دةَلَيت تا ئَيستا 
خَيزان دةركراون، تةنها  1400خَيزان، ئةوةى تؤمار كراون، موتةحةدس بة ناوى حكومةتى عرياقى دةَلَيت 

قى دروستة ، بؤ ئةو تةسرحياتةو بؤ كةم كردنةوةو بضووك كردنةوةية  لةالى وةزارةتى بةرطرى عريا
وةزراةتى بةرطرى عرياقى بزانني، ئةخري تةسرحياتى بةِرَيز حممد عسكرى دةَلَيت لة شارى موسَل تةنها 

 خَيزانى مةسحى هةية، باشة ئةوانةى دةركراون لة كوَى هاتوون  لة ئةفغانستان يان لة ض شوَينَيك 600
هاتوون  بابةتَيكى ترم ئةوةية كة بةِراستى خوشكة بايزار باسى ئةوة دةكات كة هةندَيك تةسرحيات لةوال و 
لةوال دةردةضَيت، ئيتيهاماتى  هةندَيك اليةن دةكرَيت، من وةك نوَينةرى بزووتنةوةى دميوكراتى ئاشوورى 

ستا هيض شوَينَيك ئاشكرا نةكراوة كة و ئةندامى مةكتةبى سياسى ئاشوورى دذى ئةو تةسرحياتانةين، تا ئَي
كَى بةرثرسةو تاوةكو تةحقيقاتةكة دةردةضَيت و تةئكيدى دةكاتةوة كة ئةو اليةنةية، ئةوكات ئَيمة بة 

 .توندى ئيدانةى ئةو اليةنة دةكةين جا هةر ض اليةنَيك بَيت، لةطةَل ِرَيزم
  :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك مجال فةرموو
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 :مشعون ايليا بةِرَيز مجال
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشةكى حةز دةكةم ئةوة ئاشكرا بَيت بؤ هةموو اليةك، ئَيمة كة داواى دانيشتنى تايبةت دةكةين بة 
مةبةستى تاوتوَى كردن لة مةسةلةكان، بة هيض شَيوةيةك ئيدعاى ئةفزةَليامتان نةكردووة، خؤمان بة باشرت 

تةكانى عرياق و كوردستامنان نةكردووة، ئَيمة بةشَيكني لة كؤمةَلطاى عرياق و لة هيض ثَيكهاتةيةك لة ثَيكها
كوردستان بة خؤشى و ناخؤشيةكانةوة هاوبةشني، ئَيمة زؤر باش لة وةزعى عرياقى تَى دةطةين، زؤر 

زى باشيش لة تةبيعةتى ئريهاب لة عرياق ئاطادارين، بةآلم ئةوةى لة موسَل لةو كؤتايية ئةجنام درا تةجاو
حةدى ئريهابى مةئلوفى كرد، ئَيمة دةزانني موفةخةخةيةك لَيرة، عبوة ناسيفةيةك لةوَى و كوشتنى 
ثياوى ئايينى لةو الو، بةآلم ئةوةى ئةو جارة رووى داوة شتَيكى جياواز بوو، بةشَيوةيةكى كتوثِر لة يةك 

س بكرَين و كة تةنانةت ناوى طةِرةك لة طةِرةكةكانى موسَل خانةوادةى مةسيحى تةشخي 85تةوقيت زياتر 
منداَلةكانيشيان بزانن، دةربكرَين، لةبةر ضاوى جةيش و سوَلتة بةِرؤذ و بةشةو خةَلك بكوذرَيت، جةبر 
كردنيان بة طؤِرينى ئاييةنةكانيان، دةركردنيان لة خانووةكانيان، تةفجري كردنيان هةندَى لة خانووةكان و 

ستا، ئةوة لة هيض عةقَلَيك طومانى تَيدا نية كة ئةوة ئريهابَيكى ِرؤذ تا ئَي 5بة بةردةوامى لة ماوةى 
ئيعتيادى بَيت، ئةوة موئامةرةيةكى زؤر طةرورةية كة دةرحةق بة ميللةتةكةمان دةكرَيت، ئةبعادى ئةم 
رووداوة، ئةبعادى هةمة ضةشنى هةية، هةندَيكيان ئاينني، يان بة بيانووى ئايينةوةن، هةندَيكيان قةومني، 

دَيكيان سياسني، زؤريشيان تَيكةآلوبوونة، ئةم بوعدانة ترسناكن، نةك تةنها بؤ ئَيمةى مةسيحى، هةن
ترسناكن بؤ موستةقبةىل عرياق، لةسةر ئةزموونى بنيات نانى دميوكراسى لة عرياق، لة مسداقيةتى 

ة ئَيستا لة بنياتنانى ثرؤذةى سياسى لةسةرتاسةرى عرياق، ئةو دوو ثرؤذةية كة تا ئَيستا عرياق، ك
ئيمتيحانَيكي قورسدا هةموو عالةم و ضادوَيران ضاويان لَيية، كة ئَيمة تا ض رادةيةك دةتوانني ئةم 
سةركةوتنة لةو هةنطاوة دةربازبني، بةآلم بةداخةوة وا ديارة لةو ئةزموونة عَيراق ساقيت بووة، ئةوةيش 

واري بوعدي ئايين حةزدةكةم هةندَي قسةبكةم ئاسةوارَيكي زؤر سليب و طةورةي هةية لةداهاتي عَيراق، لةب
كان كة حي بةصةليبيةكان دادةنني، صةليبيةكة هةتا ئَيستا بةداخةوة لةالي هةندَي اليةن ئَيمةي مةسي

حةملةيةكي ئستيعماري ديين بوو، ئةوة هةزار ساَلي بةسةر ضوو، هةتا ئَيستا بةكافرمان دةزانن بةنَوكةري 
ني بة بيانووي ئةوةي كة ئةوان مةسيحني وئَيمة مةسيحني دةبَيت نَوكةري ئةمريكاو ئةوروثامان دادةن

ئَيمة هةية، ئةو فةرهةنط تَيكدةرة بةداخةوة واي لَيكرد كة  وط ئةوان بني، طومانيان لة ئينتيماي 
رةسامَيكي كاريكاتَيري لة ئةوروثا حةماقةتَيك بكات، ئَيمة لَيرة دةبَيت زةريبةي بدةين، دةبَيت 

ةكامنان بسووتَينن، دةبَيت ثياوي ئاينيمان بكوذن، هةتا كةي ئةم فةرهةنطة تَيطدةرة لة عةقليةتي كةنيس
ئَيمة هةية با مَيذووي كؤن خبوَينن، ئَيمة بووين بؤ  وط ئَيمة مبَينَيت، ئةوانةي طومانيان لة ئينتيماي 

نا، با مَيذووي تازة خبوَينن بزانن يةكةم جار لةم وآلتة يةكةمني ثةيِرةوي فةرمانرةوايي نيشتيمانيمان دا
سةركردايةتي بةهةَلستكردني ئيستيعماري كردووةو قوتاخبانةيةكي ( فهدة)كة يوسف سلمان كةناوي 

نيشتيمان ثةروةري و سةنطةري موقاوةمةي بآلو كردووةتةوة لةعَيراق، كة وةخيَت طةالني عَيراق 
لةشؤرش خوازي كوردستان بةشةرواَل و كةآلش  ثِرلةخةوتوو بوون، لةسةر ئاسيت كوردستانيش بةسةدان

شةهيد بوون، تةنانةت بةناوي كوردو كوردستانيشةوة شةهيد بوون، نةك بةناوي مةسيحي و كلدان 
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وئاشوريش، ئينتيمائي نيشتيماني ضَون دةبَيت زياتر لةوة، ئَيستا دَين زؤر بة سووكايةتي سيفةتي 
وآلتي ثلة دووهةمني، نازامن كةمينة بةض ثةيوةرَيك كةمينةمان بةسةر دةضةسثَينن، كةئةنةما هاو

بزانني  بثيوةرَيت، بادةثةيوةري، ئةطةر بةذمارةبَيت، راستة ئَيمة كةمينةين، بةآلم با بةكةفائةت 
ئةجنامةكان ضَون دةبن، باسي زؤرينةو كةمَينة دةكةن بةخَيري بابيان مةقعةدَيك بؤمان تةرخان دةكةن 

زطاكان، ئةو شةرةفةمان ناوَيت، خؤ ئةطةر بةمةبةسيت تةئكيد كردن لة ئينتيمائي لةمةجلسي طةندةَلي ثارَي
نيشتيماني خؤمان نةبَيت، خؤ ئةطةر بةشداري كردن لةمةسئولييةت بةرامبةر وآلتةكةمان نةبَيت، ئةو 
مةقعةدةمان بؤ ضيية  ئةوةي لةموسَل ئةجنام درا حكومةتي مةركةزي بةرثرسي ئةساسية لةو قةزيية، 

رضةند هةندَي دةنطي نةشاز هةية دةيانةوَي فيتنة لةبةيين مةسيحيكاني موسَل و تةحالفي كوردستان هة
دروست بكةن، بةآلم بةداخةوة هةندَيك لةوانةي كة ضاومان ثَيكةوتن موتةئةسر بوون بةهةندَي 

لَي كرد  تةسرحياتي هةندَيك كةس، بةآلم زؤر بة توندي نةفيان كرد، ضونكة ئةوانةي كة هةِرةشةيان
موجةِرةد ميليشيايةكي موراهيقداربوون وةئَيمة دوو منوونةي مةصادري هةِرةشةمان هةية، ئَيستا لةالمانة 
دوايي ثَيشكةشي جةنابتاني دةكةين، يةكَيكيان لة دةوَلةتي ئيسالمي عَيراقةوةية وئةوةكةي ديش لة 

مةسيحيكان و كوردةكانيشيان هةرةشةي ( جبهة الدفاع عن حقوق املؤلمني)جةبهةي ئيسالمي بووة 
، دميقراط ةكردووة، هةردوكيان ثَيكةوة، ئَيمة دةَلَيني عَيراق هةتا ئَيستا عَيراقَيكي نوَيية، عَيراقَيكي 

ثةرلةمانية، دستورية، ئةم جورة وآلتانة ئةطةر ئةم نةوعة ئينتيهاكانة تيايدا رووبدات، ئةبَيت حكومةت 
ةجياتي ئةوة دةبينني هةندَي لة رموزي حكومةت مةسةلةكة تةمليعي ئيستيقالة بدات، بةآلم بةداخةوة ل

دةكةن، مةسةلةكة موبةِريراتي بؤ دادةنةن، كةئةمنا بةشدارن لة جةرميةكة، ئَيمة داوا دةكةين بةراسيت لةم 
مينبةرة تةحقيقَيكي دةولي و فراوان بكرَيتةوة و ئةجنامةكانيش ديار بكرَين و تاوان بارةكانيش حوكم 

 َين، ضونكة ئةم كارةساتة هيض كةم نية لة مةزاحبي ئةرمةن ولةناوبردني موسَلمانةكان لة بوسنةوبكر
 .هةندَيك شوَيين ديكة، زؤر سوثاس لة هةرسك و

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شــوان وةزيــري مــايف مــروظ لةبــةر ئــةوةي ثةلةيــةتي، مةوعــدَيكي تــري هةيــة، بؤيــة    . زؤر ســوثاس، كــاك د

 .نابي، فةرمووقسةئةدةمة جة
 :وةزيري مايف مروظ/شوان حممد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو رووداوانةي كة لة موسَل رووي داوة، ئةطةر تةماشاي جاِرنامـةي مـايف مـروظ بكـةين ئةمانـة ثَيشـَيلكاري       

َيلكاري مـايف  وازحي زةقي مايف مروظـة بـةطوَيرةي ئةوانـةي كـة بةنـدةكاني لـَي هـاتووة كوشـتين خـةَلك ثَيشـ          
مروظة، دةركردني خةَلك ثَيشَيلكاري مايف مروظة، زةفـت كردنـي موَلـك و ئـةمالكي خـةَلك ثَيشـَيلكاري مـايف        
مروظة، بَوية ئَيمة وةكو وةزارةتي مايف مروظ ثاَلثشيت هةوَلةكاني ئَيـوة دةكـةين و ئَيمـة هاوكـاري وثاَلثشـيت      

دةكةين و دةنطي خؤمان دةخةينة ثاَل دةنطي ئَيوة كة ئَيمـة  ئةو راثؤرتة كة هاتووة دةكةين، بؤية ئَيمة داوا
ئيدانـةي ئــةو كارانــة بـة وازحيــي دةكــةين و، داوايـش دةكــةين لةحكومــةتي فيـداَل كــةوا ئيجرائــاتي جيــدي     
وةربطرَيــت بــؤ موحافــةزة كــردن لةســةر ذيــاني كــةس و كــاري ئةوانــة كــة لــةوَين، ئَيمــة داوادةكــةين ئــةو      
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لـةوي لـةذَير تةهديـدة محايـةيان بكـةن، ئَيمـة داوادةكـةين كـةوا موحافـةزةي ئـةو            خةَلكانةي كةوا ذيانيـان 
خةَلكانانة بكةن كةوا لةسةر موَلك و ماَليان نةجووليانة و،هةر وةهـا ئَيمـة داوادةكـةين ئـةو كةسـانةي ئـةو       

 .تاوانةيان ئةجنام داوة بدرَينة مةحكةمةو بةطوَيرةي ياسا مةحكةمة بكرَين و، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

زؤر سوثاس، ئةطةر كاك حممد احسان وكاك جـورج منصـور قسـةتان هـةبَيت فـةرموون، كـاك حممـد احسـان         
 .فةرموو

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم/بةِرَيز حممد احسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نية، يـةعين حةملـةي دذ بـةبرا    حةقيقةت ئةطةر ئَيمة سةيري حاديسةي موسَل بكةين، ئةمة جاري يةكةم 
، يةكـةم كةنيسـة لـة ئـابي سـاَلي      8003مةسيحييةكان لةعَيراق باطراوندَيكي تارخيي هةية و لة دواي سـاَلي  

هاتة تةفجريكردن لة بةغدا، ئةمة تةكميلةي ئةو موسةلسةلةية كة لةبةغدا دةسيت ثَيكردووة و كة  8004
كـردووة لـة جنـوب و وةسـةتي عَيـراق، ئةطـةر بَيـت سـةيري         تةتهريَيكي عرقي دذ مةسـيحَييةكان دةسـيت ثيَ  

عيمــارة بكــةيت ضــةند مةســيحي تيــابوو ئــةمِرَو ضــةندي تَيــداماوة، حةقيقــةت ئةمــة تةكميلــةي ئــةو           
موسةلسةلةية، ئةطةر بَيت سةيري ناو بةغدا خـؤي بكـةيت هةنـدَي طـةِرةك هـةبوو لـةناو بةغـدا تةمامـةن         

ــةي   ــة، ح ــة، بةتاوين ــوو، دَورةي ــيحي ب ــةيت     مةس ــةيري بك ــةمرَو س ــت ئ ــة ئةطــةر بَي ــةو جَيطان ــة، ئ جاميعةي
بةحةقيقةت كةسَيكي تيدانةماوة، مةرحةلةي يةكةم دةسيت ثَيكـرد لةناوةنـدو جنـوبي عَيراقـةوة بطةِرَينـة      
سةر جةهزي خـؤي ئةساسـي بـؤ كوردسـتان، ئـةوةي لةموسـَل مـاوة ئةمـة تةكميلةيـةكي موسةلسـةلةية كـة            

ان بةكار بهَينن كة بطةِرَينةوة جَيطاكـاني خؤيـان، خـةَلكَيكي زؤر ئـةمِرَو هـاتوون      دةريان بكةن و ئريهاب دذي
، رةقــةمَيكي زؤرة، وتلك ووف وسوود موصوول قرقووو ولــة  بتمايووةولــة  بعشوو قةولــة  محدان ووةو لــة  برطلووةلــة 

تــةهجري هــةر  ،لــة وةزارةتَيكــي يــان لةجَيطايةكــدا تةقــديري رةقةمةكــة بكــات نوواطق رةقــةمَيكي وا نيــة كــة 
ةهجرية ئةطةر عائيلةيةك بَيت يان سةد هةزار عائيلة بَيت، دزي هةر دزيية، ئةطةر دزي دؤالرَيك بَيت يان ت

مليؤنَيـــك بَيـــت، مـــوجريم، موجرميـــة ئةطـــةر بةكوشـــتين كةســـَيك بَيـــت يـــان هـــةزار كـــةس بَيـــت، ئـــةم   
ة ضيمان كـردووة هـةتاكو   تةصرحياتانةي كة لَيرةو لةوَي طوَيمان لَيي دةبَيت بةحةقيقةت جَيطاي داخة، ئَيم

ئَيستا لةرؤذي يةكةمةوة كة ئةم خةبةرة ثَيمان طةيشتووة وةزارةتي ناوضةكاني دابراو لة كوردستان لةطـةَل  
ئةوةي كـة كةضـي ئيمريجنسـي بـؤ ئـةو خةَلكـةمان دابـني        ( IMC)وةزارةتي هجرةو موهةجةرين و لةطةَل 

ستمان ثَيـي كـرد كـة كـةمثَيكي ئاوارةمـان دابـني كـرد        كردووة لةو جَيطايانة، ئيحسايةكي تةواومان هةية، دة
لةمةنتةقةي بةرتَلة دةرضوو كةسَيك نايةت بؤ كةمث لةبةر جةزرةكة لـةناو مةنتةقةكةيـة بةحةقيقـةت و    
ئةو ئيتيهامانةي كة لةسةحافة بـآلو بوةتـةوة كـة كـورد دةورَيكـي هةيـة بـؤ تـةتهريي عرقـي دذ بـة ئـةوان،            

يسثاتي كردووة كة كوردستان لةتارخيـةوة، لةسـةفةر بةلكـةوة وثـَيش سـةفةر      حةقيقةت تارخيي ئةم وآلتة ئ
بــةلك ئَيــرة جَيطايــةكي تةســاموحي ديــين بــووة بةحةقيقــةت، ئةطــةر بَييــت ســةيري ئــةو ئيتيهاماتانــةيش  
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بكةيت ئاية ئةو ئيتيهاماتانة لةكوَيوة دةرضووة لةو كةسانة دةرضووة كة هةوَيين ئةساسـي فيتنـةي تـائيفي    
لةم وآلتة، لةو كةسانة دةرضووة كة هـةوَيين ئةساسـي حـةربي ئـةهلي بوونـة لـةم وآلتـة، لـة حـةربي          بوونة 

ديين بوونة لةم وآلتة، بـةآلم بةحةقيقـةت لةكوردسـتان ئـةم خةَلكـة لـةو موسـتةواية زؤر زؤر طـةورةترة و         
سـةبةبي دةركـرن لـةو     نةكةفَيتة فةخي ئةوة، يةعين ئَيمة ئينكاري هيض ئيتيهامَيكي وابكةين كةكورد بَيتة

 .ناوضةيانة، زؤر زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك جورج منصور وةزيري هةرَيم بؤ كؤمةَلطاي مةدةني فةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كؤمةَلطاي مةدةني /بةِرَيز جورج منصور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ســتان، جــةنابي جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةماني كوردســتان،  نابي ســةرؤكي ثةرلــةماني كوردزؤر ســوثاس جــة

خوشك و برا خؤشةويستةكان، ئةطةر مةجال هةبَيت من بةعةرةبي قسةدةكةم لةبةر ئةوةي ئـةم وتارةمـان   
دةبَيــت بضــَيتة الي ئــةو جيهاتانــةي كــة كــوردي نــازانن وتَيناطــةن، لةبــةر ئــةوةي مةوزوعةكــة كَيشــةيةكي    

ابتداء اقدم شكري الوافر لربملوان اقلو ج كوردسوتان لعقوده     ستانية بةتايبةتي، عَيراقيية نةك كَيشةيةكي كورد
هذه اجللؤة االستثنائ ة، اخلاصة بدراسة احوال املؤ حني يف املوصل واشكر الربملان ايضا التاحته هذه الفرصة 

د من االتفاق وة  الحتدث بهذه املناسبة، قبل كل شئ اعتقد جيب ان نقر ان اةملة اهلمحم ة يف املوصل تقف بض
والقاض ة حبماية الؤكان االصل ني ومنوم تهحمريهوج قؤورا، كموا انهوا تتعوارض موم ابؤوف          1951الدول ة لعام 

مبادئ حقوق االنؤان والشورع ة الدول وة، لكون لنبحوث يف قضو ة املؤو حني، ان اةملوة ضود املؤو حني االن يف          
البصرة ومن املناطق الؤاخنة يف العوراق وجيوب ان    املوصل ل ؤ  للمرة االوىل، املؤ حني هحمروا من بغداد ومن

نقر بوان اةكوموة االحتاديوة اخفقو  ةود االن مون حتمول مؤولل اتها يف محايوة هوذا املكوون املؤوامل واالموني،              
املؤ ح ون هج سكان العوراق االصول ون وسواهموا يف بنواء تراثوه وحضوارته، علوى العوراق اجلديود ان يعتوربهج           

وىل ولو س ان يعاملوهج بهوذا الشوكل، هلوذا اتوجوه مون هوذا املنورب املهوج وعلوى مج وم             مواطنني مون الدرجوة اال  
منامات اعتمم الدولي وامللسؤات الدول ة ان تضغف على املؤللني لوضم االسس الصح حة ةماية املؤو حني  

ى اي وكفل حقوقهج يف الدستور العراقي ول س بشوكل هامشوي، العوراق مج ول جبم وم مكوناتوه واالعتوداء علو        
مكون صغريا كان ام كبري هو االعتداء على اجلم م والعراق اجلديد جيب ان يقر بهذا الشئ فاملؤ ح ون ال وم يف 
املوصل حيتاجون اىل اغاثة فورية لكن الحيتاجون اىل اسوتنكارات وادانوات خحمولوة، حيتواجون اىل شوئ ملمووس،       

حمموة طبعوا هوي جوزء مون الوتطهري العرقوي الرغوام         حيتاجون فعال اىل تثب   حقوقهج يف الدستور العراقوي، اهل 
املؤ حني ملغادرة امواكنهج وملغوادرة العوراق وبالتوالي ل كوون العوراق مات نؤو ج واحود وهوذا شوئ خطوري جيوب             
التوجه له، نطالوب مون هوذا املنورب اةكوموة االحتاديوة بواجراء حتق وق جواد وشوامل وفووري لكشوف مالبؤوات              

ملناطق الؤاخنة من املارقني واعرمني اعداء العراق، ايضوا مون هوذا املنورب     املوضوع ومن يقف وراءه وتنا ف ا
اقدم شكري اىل رئ س االقلو ج واىل رئو س حكوموة اقلو ج كوردسوتان واىل جملوس الووزراء الدانوتهج بقووة هوذا           
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ق العمل االجرامي ووقوفهج ل س فقوف االن وااوا وقفووا دائموا موم املؤو حني الوذين هحموروا قؤورا مون املنواط           
الؤاخنة يف العراق ط لة هذه الؤنوات، ومن ال يتذكر االعتداءات االخورى علوى املؤو حني مون قتول القؤاوسوة       
على قتل رجال الدين على قتل املطران بولص فرج رحو يف شهر شباط املاضي، من اليتذكر تعورض الكنوائس   

وجوودة يف املوصول، الؤولال هوو ملواما      امل" مؤكنتا"اىل التدمري والتخريب ويوم امس ايضا   تفحمري باب كن ؤة 
حتاول اةكومة ان ختفف او ان ختفق من محاية املكونات الصغرية مثل املؤ حني وال زيدية والشب ؟ انا اسأل 
اجلم م هل رأيوتج مؤو ح ا توأمى يف اقلو ج كوردسوتان؟ ملواما املؤو حني يتعرضوون اىل هوذه اهلحمموة الشرسوة يف            

ال توظف هذه اجلرائج حبق املؤ حني يف سب ل توج ه االتهام اىل الذين وقفووا  مناطق العراق االخرى، نأمل ان 
مم املؤ حني ط لة هذه الؤنوات واقصد بهلالء االكراد، العوائول الكورديوة قبول العوائول املؤو ح ة هحمورت مون        

التقصري  املوصل وهحمرت املقرات وجرى ما جرى يف املوصل، اما هناك جرمية منامة يف املوصل وانا اعتقد ان
واضح من اةكومة االحتادية واملؤللني اةكوم ني يف املوصل، هل هو قدر املؤو ح ني ان يهمشووا بهوذا الشوكل     

يف جمالس احملافاوات، يعو  هوذا الؤولال غريوب ان املؤو حني اصول التواريخ         " كوتا"وان يبخل عل هج حتى بو 
للمؤوو حني يف جمووالس  " كوتووا"يكووون هنوواك   واةضووارة يف العووراق ال وووم يهمشووون، ال وووم حنوون نوودعوا اىل ان   

احملافاات، انا اعتقد بان هذا جيب ان يكون يف العوراق اجلديود واحودا مون االموور البديه وة، املؤو ح ون ال ووم         
جيب ان يبحثوا عن االمور االخرى النهج ساهموا يف بناء العراق وساهموا يف اسوقاط الناوام الؤوابق مون خوالل      

يؤاهمون يف بناء العراق اجلديد، انا اعتقد جيب ان نورى العوراق اجلم ول هوو العوراق       نضاهلج املؤتم   وال وم
امللون بفؤ فؤاءه اجلمل ة ول س العراق الذي يكون بلون واحد، ومن هذا املنرب اسأل مرة اخرى بعض املؤللني 

ا؟ ام جيوب ان تكوون   يف اةكومة العراق ة هل ان حماولة تصغري هذه اهلحممة واالستخفاف بها هوو الطريوق ةلوه   
هنوواك اجووراءات صووارمة لكووي ال تتكوورر هووذه االنتهاكووات، هلووذا اطالووب ايضووا لوو س فقووف بعووودة النووازحني اىل    
مناطقهج وااا بتعويضوهج علوى كول خؤوائرهج، وان تثب و  حقووق املؤو حني يف الدسوتور العراقوي والتعامول           

 .مايتهج يف العراق وشكرامبوجبه ل س فقف تثب   وااا تطب ق هذا الدستور هو ضمانة ة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شكرا جزيال، انا ارد عل   باللغة العرب ة واشكرك علوى هوذه الكلموة الق موة واعكود علوى ان قووة العوراق هوو          
باةفاظ على تنوعة الدي  والقومي والطائفي، العراق مج ل بهوذا التنووع ويكوون قويوا اما حوافظ علوى هوذا        

مم ما جاء يف كلمت  الق مة وامتنى ان نعمل مج عا على تثب   حقوق كل التكوينوات لو س    التنوع، لذل  انا
فقف الدستور الذي ثب  هذه اةقوق وااوا كثقافوة وكرتب وة جيوب ان ينشوأ اجل ول اجلديود وهوو يولمن بهوذا           

ة اةقووق  عربنوا عون احرتامنوا الكامول واقرارنوا لكافو       1998التعايش صدقا وعمال، يف كوردسوتان ومنوذ عوام    
جلم ووم التكوينووات، القوم ووة الرتكمان ووة والقوم ووة الكلدواشووورية واملؤوو حني وال زيوودين ومشوواركتهج معنووا يف   
الربملان ويف اةكوموة دل ول علوى ملو  وال خيلووا ايوة جتربوة مون نوواقص وااوا ان نؤوتف د مون جتاربنوا ومون               

 هذه التكوينوات، حنون نفتخور ال ووم معنوا      اخطائنا وان نعمل من اجل تفاديها ومن اجل تطوير العالقات بني
مطراني عنكاوة وشقالوة ورمبا القودماء الوذين عاشووا سونوات منوذ زمون العهود امللكوي ومنوذ تأسو س الدولوة            
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العراق ة واىل ال وم يتذكرون ك ف ان الكورد كانوا دوما مدافعون عن االخوة املؤ حني، رمبا  عوا كما  ع  
عندما انؤحب  كتائب اجلو ش العثمواني مون ارب ول حواولوا ان يقضووا        1912 عام انا من االج ال الؤابقة يف

على كل املؤ حني هنا ويقتلونهج اال ان الذين وقفوا يف وجههج هج رجال الدين يف ارب ل، وقفوا وقالوا ال ميكن 
ملؤلمني كانوا بوجه ان نقبل بذل  النهج اخوة لنا ومل نرى منهج اال اخلري والتعاضد معنا وهكذا رجال الدين ا

تكفرييون واالرهوابني الوذين يقتلوون االخورين مبحمورد االخوتالف يف        الذين كان  التكفريهج مثول هولالء    اول  
الدين او يف العق دة او يف القوم ة، ينبغي ان نتعاضد وان نتعاون ونؤاند بعضنا البعض لدفم هذا اخلطر الذي 

ونوا خووري روفائ ول حيوب ان يوتكلج وهوو رئو س كهنوة عنكواوة          هو خطر على البالد وعلى اجلم م، اما كان اب
 .فل تفضل

 :قةشةي عنكاوة/بةِرَيز خوري روفائيل بنيامني
 .السيد رئيس الربملان

قبل كل شئ سو دي الورئ س نوود ان نشوكركج علوى دعووتكج لنوا وان نشورتك معكوج يف هوذه اجللؤوة اخلاصوة             
م اعضاء الربملان ووطن تكج اةق ق ة، تعرفون ج دا بان بشلون املؤ حني وهذا دل ل على انؤان تكج مم مج 

املؤوو حني دائمووا هووج خملصووني يف مج ووم العهووود ان كووان مووم اةكومووة املركزيووة وان كووان مووم حكومووة اقلوو ج     
كوردستان مل يصدر اي شئ خمالف من اي مؤ حي اجتاه هذه الؤولطات اةكوم وة وثوج يف هوذه القضو ة الويت       

لكي نؤتنكر هذا اةدث الذي وقوم ضود اخوتنوا املؤو حني يف املوصول، حق قوة كانو         اجتمعنا ال وم من اجلها 
هناك اسوتنكارات كوثرية وتصورحيات كوثرية وهوذه االسوتنكارات، هوذه التصورحيات هول تولدي اىل شوئ؟ فوال وم             

ونشكر  نشكركج على هذا االستنكار الذي ميثل كوردستان بكاملها الن اعضاء الربملان ميثلون كوردستان بكاملها
الذين يقومون بزيارة هذه العوائول وتشوحم عهج، وايضوا علوى مج وم املؤواعدات، ولكون اقوول نقطوة واحودة اما           
دام  هذه املؤاعدات، معنى مل  كؤرنا انؤان ة هلالء املؤاكني الن املؤ حني تعلموا ان يكؤوبوا رزقهوج بعورق    

عدات، فهوذا كؤور حبوق االنؤوان ة، وثوج  عنوا       جب نهج فال نريد ان يكونوا اتكال ني او ميودون ايواديهج للمؤوا   
استنكارات ولكن مل نؤمم مج م هذه االستنكارات وان كان  عرب الفضائ ات مل نؤمم باجياد حل هلذه املشكلة، 
اي حل املشكلة يف الوق  اةالي و حلها مؤتقبال واما حل  هذه املشكلة بطريقة هشوة ميكون ان تعواد يف وقو      

نطالوب برملوان كوردسوتان برئ ؤوه واعضوائه وكوذل  نطالوب اةكوموة املركزيوة بوان           اخر ومرة اخرى، ولكون  
يتوجهوا ةل هذه املشكلة، نعج املؤاعدات ضرورية والق ام بالزيارات وتشحم عهج ضرورية ولكن هوذا اليكفوي،   

واطنني وباالحرى جيب ان جند حل هلذه املشكلة لكي يشعر املؤ حي بانه مواطن مون الدرجوة االوىل كبواقي املو    
 .العراق ني، وشكرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شكرا جزيال على هذه الكلمة الق مة والصادقة والعمل ة وفعال هذا كالم بنواء وكوالم نوابم مون شوخص مؤولل       
وحريص على مؤتقبل هلالء، ال احد يتمنى ان يعو ش هولالء باملؤواعدات واةول اةق قوي هوو ان يعوودوا اىل        

ج اةماية الكاف ة وان تعمل اةكومة العراق ة بالتعاون مم كل االطراف االخورى للقضواء   ديارهج وان تتوفر هل
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على االرهاب ني والذين ال يلمنون بالدميقراط ة وال يلمنون بالتعايش الؤلمي بني القوم وات واالديوان، هكوذا    
املؤوو حني يف شووقالة ميكوون ان يعوو ش مج ووم التكوينووات بأمووان وسووالم، ابونووا زيووا شووابا راعووي كن ؤووة االخوووة    

 .فل تفضل
 (:قةشةي شةقآلوة/)بةِرَيز زيا شابا ججي

 .بةِرَي سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ئةم دةرفةتةي كة بؤ ئَيمةت تةرخان كرد كة ئامادة بـووين لةطـةَل جـةنابي ئَيـوةي بـةِرَيزو      

ئَيسـتا دروسـت بـووة لةشـاري     ئةنداماني ثةرلةمان كة بريوِراي خؤمان دةربِرين بةرامبةر ئةو كَيشةيةي كة 
موسَل، من دةتوامن بَلَيم كَيشةي ئةمِرؤ هني ئةم حةفتةو دوو حةفتة نيية، بةتةئكيد ئةم كَيشـةية لـةدواي   
رووخاندني رذَيمي بةغدا دةسيت ثَي كـردووة، سـةرةتا لـة بةسـرة دسـيت ثَيكـرد و دواجـار طةيشـتة بةغـداو          

حكومـةتي ناوةنـدين، ئَيمـة نـاتوانني بـة هـيض شـَيوةيةك لـة         موسَل و شوَينةكاني تـر كـة لـةذَير دةسـةآلتي     
خؤمان قةبوَل بةكةين تاوانةكة خبةينة سةر ئةسـتَوي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و بـابَلَيني كوردسـتان       
بةتَيكرايي، بةَلكو بة ثَيضـةوانةوة لـةو تةصـرحياتانةي كـة ئـةو بةِرَيزانـةي كـة باسـيان كـرد و خؤمشـان لـة            

مان لَيي بوو وبيستمان يةك لةوانةيش كة حممد العسكري بوو كـة تةصـرحياتةكةي مـن خـؤم     كةناَلةكان طوَي
طوَيم لَيي بؤ بةشَيوةيةكي نامةسئوالنة قسةي دةكرد، نةك وةكـو كةسـَيك تةمسـيلي حكومـةتَيكي ناوةنـدي      

بكاتـةوة،  بكات، تةمسيلي حكومةتَيكي فيدراَلي بكات كـة بـةو شـَيوةية قسـةبكات لةشـةئين مةسـيحَيكان كةم      
ضونكة حكومةت مةسئولة و بةرثرسة لةثاراستين ماف و ذياني هـةموو هاووآلتيـةك لةهـةر شـوَينَيك بَيـت      
ــو        ــَيم وةكـ ــوامن بَلـ ــة ودةتـ ــي هةيـ ــة و حقوقيشـ ــاتي هةيـ ــةك واجيبـ ــةر هاووآلتيـ ــونكة هـ ــةي ضـ ــةم وآلتـ لـ

امبــةر دةوَلــةت و مةســيحييةكانيش زؤر بــة مةســئوالنة هةَلســاون بــة جَيبــةجَيكردني ئــةركي ذيانيــان بةر  
بةرامبــةر كؤمــةَل و بةرامبــةر خَيزانــي طــةورة بــابَلَيني لــةعَيراق، لةهــةموو كاتَيكيشــدا، كــة واتــا ثَيويســتة   
حيسبيان بؤ بكرَيت ئةطةر يةك نةفةر بَيت وئةطـةر ضـةندين بَيـت بـةطوَيرةي ذمـارة حيسـاب لةطـةَل ئـةو         

 مةسيحَيةكان بةم شَيوةية سةيري نـةكرَيت، بـةَلكو   فيئةتة لةطةَل موجتةمةعي كة لةعَيراق دةذَين بابَلَيني
هةر ئينسـانَيكيش كـة حـةمجي لـة خـؤي طـةورةتريش بَيـت موسـتةحةقة يـةعين بـةو شـَيوةية تـةعامولي             
لةطةَل بكرَيت، جارَيكي تر من ثَيتان دةَلَيم سوثاسي ئَيـوةي بـةِرَيز دةكـةم بةتةئكيـد كةهـةر لةبيدايةتـةوة       

ة لة كوردستان و باوشتان كردووةتةوة بؤيان كة نةك هةر ئةمساَل وثارو ثَيـرار،  يارمةتي مةسيحيكانتان داو
بةَلكو لةبيدايةتةوة موحاوةلةيان كردووة لةو شوَينانةي كة ئاذاوةي تَيداية روو بةرووي كوردستان بكـةن و  

كـردووة  ئيستا هةزاران خَيزان لة كوردستان نيشـتةجَي بـوون وحكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان موحاوةلـةي       
كاريان بـؤ بدوزَيتـةوة بـة طـوَيرةي ثلـةي عيلمـي، بـابَلَين وةزيفـي بـؤ ئـةوةي بَيكارنـةبن ويارمـةتيان داوةو             
جَيطايان بؤ تةرخان كراوةو بةئازاديانة هاتوضؤيان كـردووةو تـاكو ئَيسـتا جَيطـاي تةقـديرة الي ئَيمـة وةكـو        

، جطــة لةمــة ئةطــةر موقارةنــة بكــةين كةنيســةي شــةقآلوة و هــةر وةهــا كةنيســةكاني تــريش لــة كوردســتان
لةبةيين مةسيحيةكاني كوردستان لةطةأل مةسيحيةكاني شوَينةكاني تر، من ثَيتان دةَلـيم وةكـو شـاري خـؤم     
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دوو كةنيسةمان دروست كردووة، بةآلم لةشـوَينةكاني تـر كةنيسـة تةقَينراوةتـةوة موقارةنـة ئةوةيـة، ضـؤن        
وةيةك بكةين كة ثشتطريي مةسيحيكاني كردووة، ئَيستا ئَيمـة بَلـَيني   ئَيمة ئيتيهامي خةَلكانَيك بكةين، نةتة

لةسةر زاري شةخصَيكي نامةسئوالنة كة تةصرحيَيك بدات لَيرةو لةوَي، ئَيمة يةك سةر مَيشـكمان مةشـغوَل   
ن بكات، نةخَير بة ثَيضةوانةوة وئَيمة جارَيكي تر بةناوي خؤمان سوثاسي ئَيوةي بةِرَيز دةكةين و هيـواداري 

ئةو برايي وتةباهيية خؤشةويستيانة هةر مبَينَيتةوة لةبةين هةردوو ال هةتا دوايي و دوذمنـان كارمـان لـَي    
 .نةكةن، زور سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئـةو قسـةية باشـرتين رةدة بـؤ ئـةو كةسـانةي كةدةيانـةوَي فيتنـة دروسـت بكـةن و طومـان لـة             
اشــرتين جــةواب ئــةو جةوابةيــة كــة جــةنابت دات، ئَيســتايش رَيطــا دةدةم ضــةند هةَلوَيســيت كــورد دةكــةن، ب

 .كمال. ئةندامَيك قسةبكات، بةآلم كاك دكتور كمال قسةي هةية، فةرموو كاك د
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ين بؤ شـةهيداني ئـةو كارةسـاتة دَل تةزَينـةي كـة لـة       بةِرَيزان ثَيش هةر شتَيك سةري رَيزو نةوازش دادةنة

موسَل دذ بةبراو خوشكة مةسـيحييةكان رووي دا وة هـةموومان، هـةموو كوردسـتان ئـةمِرؤ دَل طرانـة بـةو        
كارةســاتة، بةداخــةوة لــةعَيراقي تــازة، عَيراقــي دميــوكراتي لةبــةر ضــاوي عالــةم، لةبــةر ضــاوي هــةموومان    

ةمـة موئامةرةيـةكي زؤر طـةورة بَيـت، ديـارة لـةم رؤذانـةي ئـةخري بةتايبـةت          ئةبينني، بةآلم ثـَي ئةضـَيت ئ  
تةبعةن ثَيشرتيش هةبوو، بةآلم لةم رؤذانةي ئةخريا تةركيز كراوةتة سةر برا مةسيحييةكان، ئـةيانكوذن و  

ــةكوذن   ــان ئـ ــاوي ئاينيـ ــةكوذن،    ثيـ ــةكانيان ئـ ــةوة، خةَلكـ ــةكانيان ئةتةقَيننـ ــةوة، كةنيسـ ــان ئةتةقَيننـ ماَليـ
بةدةريان ئةكةن، كةضي كوردستانيشي ثَي ئيتيهام ئةكةن، لةحاَلةتَيك كة ئـةو بةِرَيزانـة شـةهيد ئـةبن،     دةر

لة ترسي ذياني خؤيان، شوَينةكةي خؤيان، كةس نية ماَلي خـؤي بةئاسـاني بةربـدات، كةضـي ئـةوان دةسـت       
آل كوردسـتان دةسـيت لَييـان    بةرئةدةن و دَين بؤ كوردستان، كوردستان باوةشي بؤيـان كردؤتـةوة، ئـةَلَين وةلَـ    

ئــةو ئةندامــةي ئةجنومــةني ( ضوورب  وبكووى سووبق  واشووتكى )وةشــاندووة، ئةمــة وةكــو ئةوةيــة كةئــةَلَيت  
كـة كوردسـتاني ثـَي تاوانبـار ئـةكات، لةيةكـةمني       (ئوسـامة نـوجَيفي  )َيراق كة ناويشي ئةهَينني نوَينةراني ع

ئـةزانَيت، بؤيـة ئـةركي ثةرلـةماني عَيراقـة، زؤر بـةوردي       لةحزةي ئةو ِرووداوةدا ديارة شتَيك لةِرووداوةكة 
لَيكؤَلينةوة بكات، لَيثرسينةوة بكةن، تـةحقيق بكـةن، نـةهَيَلن ئـةم تةصـرحياتانة بةبـةالش بـِروات، ئـةمِرؤ         
طشت كوردستان غةمبارة، بةوةي ئةو كارةساتة بةسةر ئـةو خوشـك وبـرا مةسـيحيانة دَيـت، شـةرحيةي بـرا        

ــيان، بةكةنيســــةكاني  مةســــيحيةكان بةطشــــت ث َيكهاتــــةكانيان، بةطشــــت بريوبؤضــــووني جيــــاوازي سياســ
موختةليفيان، لة ثرؤسةي ِرزطاري لةدةسيت ديكتاتؤر دةستيان هـةبووة، هةميشـة بـؤ دميوكراتيـةت كاريـان      
كردووة، لةطةَل كةسَيك بوون كة زوَلمي لَيكراوة، لـةناو كوردسـتان، لةبـةرةي كوردسـتاني دةوريـان هـةبووة،       

رؤسةي ئازادي لـة كوردسـتاني عَيـراق و لةطشـت عَيـراق دةوريـان هـةبووة، لـةم ثةرلةمانـةي كوردسـتان           لةث
لةِرؤذي دامةزراندنييةوة تا ئةمِرؤ دةوريان هةبووة، لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةوريـان هـةبووة، بـؤ    

بةئاشــيت كَيشــةكان  كــاري بــاش هةميشــة لةثَيشــةوة بــوون، هةميشــة ئينســاني موســاليم بــوون، ويســتوويانة
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ضارةسةر بكرَيت، خوَين ِرشنت نةبَيت، توندو تيذي نةبَيت، ئيمرؤ ئةوان هةدةفن، بؤية واجيب حكومـةت و  
ثةرلةماني عَيراقة دةنطيان بةرز بكةنـةوة، هةَلوَيسـتيان هـةبَيت، ِرَيطـة ضـارةيةك بـؤ ئـةم وةزعـة دابنَيـت،          

ن يـان عةسـكةر بنَيـرن، عةسـكةرو شـورتة ئـةمِرؤ دةسـيت        نابَيت بَيدةنط و كِرو مـات مبَيـنن، شـورتة بنَيـر    
ئريهابي تَيكةوتووة، هةر لةناو ئةو شورتانة من لةوتةي ئةم بةِرَيزانةم طوَي لـَي بـوو، لـةثَيش ضـاويان ئـةم      
كارانة كراوة، بةآلم دةنط ناكةن، بؤية واجيب هةموومانة لَيرة لةكوردسـتان، مـةحالفي دةولـي، ثةرلـةمان و     

راق دةوريــان هــةبَيت، نيهايــةتَيك بــؤ ئــةم كارةســاتة دابنــَين، ئــةم بةِرَيزانــة لةطــةَل خــةَلكي  حكومــةتي عَيــ
كوردستان تووشي جينؤسايد بوون، جينؤسايد دذ بةخةَلكي كوردستان كرا لةاليةن ِرذَيمي ديكتاتؤرةوة، زؤر 

ــةمِرؤ بيدايــةتي جينؤســايدَيكي تازةيــة    ــيار لــة خوشــك وبــرا مةسيحيةكانيشــمان بةركــةوتن، ئ ، ئةطــةر وش
نةبينةوة، ئةطةر مافيان نةثارَيزين، ئةطةر سنووريان دياري نةبَيت، بؤية ئَيمة كار بـؤ ئـةوة ئةكـةين لـةناو     
دةستووري كوردستان مايف برا مةسيحيةكامنان زؤر بةِراشكاوي و بـةِرووني و ئاشـكرا ديـار بَيـت، بـؤ ئـةوةي       

سوثاسي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و سةرؤكي ئةجنومـةني  جارَيكي تر تةعةدايان لَي نةكرَيت، ئَيمة لَيرة 
وةزيران وطشت خةَلكي كوردستان ئةكةين، بةو هةَلوَيستة ثريؤزةي بةرامبةر بةو كارةساتةي بةرامبةر ئـةو  
ــةِرابردووش          ــةمِرؤ و ل ــذي، ئ ــدو تي ــةين زؤر بةتون ــارة ئةك ــةو ك ــةي ئ ــاتووة، ئيدان ــةمان ه ــك وبرايان خوش

هةموو برا مةسيحيةك بووة، سوثاسـي طشـت بـرا ئَيزيدييـةكان ئةكـةين كةلةطـةَل       كوردستان هةميشة ماَلي 
برا مةسيحيةكان ثَيكةوة ذياون و زةرةريان ثَييان نةطةياندووة، سوثاسي برا ئيسالمةكان ئةكـةين كةلةطـةَل   

طةيانـدووة،  برا مةسيحيةكان وةكو يةك خَيزان لةناو طوند، لةناو شار بةتَيكـةَلي ذيـاون، زةرةريـان ثَييـان نة    
توركمان و كلدان وئاشـوري وئةرمـةني و كـوردو حـةتا ئـةو      ) سوثاس بؤ طشت ثَيكهاتةكاني ناو كوردستان لة

ــةذين   ــتان ئ ــةناو كوردس ــي كةل ــرا     (عةرةبانةش ــةو ب ــان ب ــووة، زةرةري ــتاني وةرطرت ــةي كوردس ــةو خولقَيت ، ئ
مان لةسـةري ِرابوةسـتني، هـةوَل    مةسيحيانة نةطةياندووة، ئةمِرؤ موصَل زةنطي خةتـةرة، ثَيويسـتة هـةموو   

بدةين ئةو كارةساتة نابَي بةو شَيوةية تكرار بَيتةوة، نابَي مايف ئـةو برايانـة مـايع، بـَي سـنوور ديـاري بَيـت،        
دةبَي لةدةستووري كوردسـتان ديـاري بَيـت، لـة موسـتةقبةل لـة دةسـتووري عَيـراقيش ضـاك بكرَيـت، ئـةبَي            

ر بةئاســاني نــةهَيَلني عةرقةلــة بكةوَيتــة ثَيشــييةوة، بؤيــة داوا حــةقي بــرا مةســيحيةكان زؤ( 50)مــاددةي 
لةهةموو دميوكراتي خوازَيك ئةكـةين، ئـةوةي كـة بةحةقيقـةت بـةخؤي ئـةَلَيت دميـوكراتي خـوازم ئـةمِرؤ          

 .بَيدةنط ِرانةوةستَيت، نةك تةنها دةنطيش بةَلكو عةمةليشي هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي بةناوي ئةنداماني ليسيت برا  توركمان لةثةرلةماني كوردستان فةرمووكاك كةرخ
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي من بةناوي كوتلةي توركماني و طةلي توركمان لةكوردستاندا، ثاش ئـةوةي بـةخَيرهاتنَيكي طـةرمي    

خؤمــان دةردةبــِرين بةِراســيت بــؤ ئــةو كارةســاتة طةورةيــةي كــة    ئــةو ميوانــة بةِرَيزانــة ئةكــةم، هاوســؤزي  
دةكرَيت ئَيستا لةشاري موصَل، لةِراستيدا ئَيمـة دةنطمـان   ( كلداني و سرياني و ئاشووري)لةخوشك وبراياني 

بةرز دةكةينةوة بةرةو حكومةتي مةركةزي عَيراق ئةَلَيني ئةو خةَلكةي كة دةنطي داوة بؤ ئةوحكومةتة بؤ 
طي داوة كةبيان ثارَيزَيت، يةكةم ئيشي ئةو حكومةتة ئةوة بووة، كـة ثـةمياني ئـةوةي داوة بتـوانَي     ئةوة دةن
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وةزعي ئةمين وئاسايش بةرقةرار بكات لةهةموو عَيراقدا، بةآلم بةداخةوة تةماشا دةكـةين جَيشـي عَيراقـي    
سـيت بـةو شـتانة نيـة،     بةئةمري حكومةتي مةركةزي دةضَيت بـؤ هةنـدَي شـوَين كـة زؤر ئارامـة، هـيض ثَيوي      

كةضي لةشوَينَيكدا خةَلكان جينؤسـايد دةكـرَين، دةردةكـرَين، ماَليـان دةتةقَيندرَيتـةوة، حكومـةتي عَيراقـي        
هيضي ثَيناكرَيت، بةرامبـةريان دةسـتةو وةسـتان ِرادةوةسـتَيت، ئَيسـتا ئَيمـة لـةم ثةرلةمانـةدا بةِراسـيت مـن           

اي بـةِرَيزم كـاك رؤميـؤ هـةكاري خوَيندييـةوة، داواكاريشـني       دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل ئةو ِراثؤرتةي كـة بـر  
ــك       ــةو خوش ــةيةو ئ ــت ئــةو كَيش ــات ضارةســةر بكرَي ــةزووترين ك ــةوةي ب ــؤ ئ ــذَيت ب ــةنطاوَيك بهاوَي ــةند ه ض

 .وبرايانةش بطةِرَينةوة سةر ماَل و حاَلي خؤيان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان تؤ قسةت هةية، فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة اليةكى تريشةوة رةنطة ئةو رووداوانة ئةجندايةكى سياسى تريشى بة دواوة بَيت، ئةويش ترساندن و 
تؤقاندنى ثَيكهاتةكانى طةىل كوردستان بَيت لة موسَل، جا ض كورد، ض ئَيزيدى، ض مةسيحى بَيت، بؤئةوةية 

دارى لة هةَلبذاردنةكانى موسَل بكةن، ئةوةش بؤ ئةوةية كة كورسى زياد لة ئةجنومةنى كة نةتوانن بةش
ثارَيزطاى موسَل بة دةست بهَينن، خاَلى سَييةم بة قةناعةتى من دروست كردنى توندوتيذى و ناخؤشى و 

ت، شةبةك بَيت، دووبةرةكية لة نَيوان ثَيكهاتةكانى طةىل كوردستان لة موسَل، جا ض كوردبَيت، ئَيزيدى بَي
مةسيحى بَيت، بة تايبةتى كة ئَيستا هةَلبذاردنةكان لة ئاراداية، بؤ ئةوةى بتوانن بةو شَيوازانة دووبةرةكى 
خبةنة ناو ئةو ثَيكهاتانة، هةر بؤيةش ثَيشمةرطة بةوة  ئيتيهام دةكةن، ئةوة دوورة لة ِراستى بةوةى كة 

رطة دةورى سةرةكى هةية لةو ثَيكهاتانة لة شارى موسَل، دةستى هةية لةو رووداوانة كة ئةساسةن ثَيشمة
خاَلَيكى ترم ئةوةية كة  ئةو يةك هةَلوَيستيةى ثَيكهاتةكانى كوردستان واى كردووة كة تريؤرستان زياتر 
نارةحةت بن، بؤية باشرتين وةآلم دانةوةى ئةو رووداوانة ئةوةية يةك هةَلوَيستى و يةك ِريزى و يةكبوونى 

ستانة، منيش بةناوى فراكسيؤنى ثارتى دميوكراتى كوردستانةوة ئيدانةى ئةو كردةوانة دةكةم، طةىل كورد
 .هةروةها داواش دةكةم بةزووترين كات هةَلوَيست وةربطريدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداللة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة وةك فراكسيؤنى سةوز بة توندى ئيدانةى ئةم ِرةشة كوذى و تريؤركردنةى خوشك و برا 
مةسيحيةكامنان دةكةين، هةروةكو ضؤن ئيدانةى هةر كوشنت و تريؤر كردنَيك دةكةين لة سةرانسةرى 

دا خوشك و عرياقدا، بؤية دذى هةموو ثاكتاوَيكى ِرةطةزى و مةزهةبني، ئاشكراية كة لة سةرانسةرى عرياق 
برا مةسيحيةكامنان رووبةرووى كوشنت و تريؤر بوونةتةوة، سةرةتا لة بةسراو دواتر لة بةغداو دواترينيان 
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كة طةيشتووتة شارى موسَل، ئاشكراية كة كَى لة ثشت ئةو مةسةالنةية كة قاعيدةو كؤنة بةعسى و ِرةطةز 
دانى يةك ِريزى خةلكى عرياق و دذى ثَيكةوة ثةرستةكانى عرياق بة ثالنى دةرةوة ئةم كارة دةكةن بؤ تَيك

ذيانن لة عرياق دا، هةر لة دواى ثرؤسةى ئازادى عرياقةوة ئةوانة جطة لة تريؤر كردن و ِرةشةكوذى خوشك 
و برا مةسيحيةكامنان دةستيان سوورة بة خوَينى دةيان هةزار هاووآلتى عرياق بة كورد و عةرةب و شيعة و 

ى ثرؤسةى ئازادى عرياقةوة بة دواى ئةوةن كة مةسةلةى ئاشتى و دميوكراسى و سونةشةوة، ئةمانة لة دوا
ئازادى و ثَيكةوة ذيان لة بار بةرن و نةيةَلن لةم وآلتةدا هيضى بةرقةرار بَيت، لة شارى موسَل ثَيش ئةو 

ة شارةكانى ِرةشةكوذية لة سةرةتا ئةم هةَلمةتةيان بةرامبةر بة كورد كرد، دةيان هةزاران كورد ِروويان ل
سلَيمانى و هةولَير كرد، ئَيستاش ئةوة برا مةسيحيةكانى ئَيمةى طرتووةتةوة، هةروةك هةرَيمى كوردستان 
ضؤن ماَل و اليةنةيةكى ئارام بووة بؤ برا عةرةبةكامنان لة شيعةو لة سوونة كة هاتوون و هةر بةو 

وة دواى ئةوةى ئةو كارة نامرؤظانةيةى كة شَيوةيةش شوَينَيكى ئارام بووة بؤ برا مةسيحيةكامنان، بةداخة
دةستى ثَى كردووة لة هةوَلى ئةوة دان تريؤرستان كة ئةو مةسةلةية بثَيضنة ناوى كوردةوة، كة دةَلَين ئةمة 
كورد و ثَيشمةرطة ئةوةيان لة شارى موسَل ئةجنام داوة، خؤشيان و برا مةسيحيةكامنان و هةموو دونياش 

يةكى شاخ دارةو بة هيض شَيوةيةك ناضَيتة سةر بؤيان، خوشك و برا ئةوة دةزانن كة ئةمة درؤ
مةسيحيةكامنان كة لة موسَل  و بةغداو بةسرة دةركران، هاتن بؤ هةرَيمى كوردستان ئَيمة ذيان و طيامنان 

ض ثاراسنت، كةواتة ناكرَيت ئةوانة لة ماَلى دوذمنةكانيان حبةسَينةوة، بؤية ئةمة درؤيةكى شاخ دارةو بة هي
شَيوةيةك بؤيان ناضَيتة سةر، ئَيمة هةروةك ئةوةى ثشتطريى لة راثؤرتةكةى كاك رؤميؤ و ئةوان دةكةين، 
داوا دةكةين كة بة ثةلة ثةرلةمان بةياننامةيةك دةربكات و ئيدانةى ئةو كارانة بكات، هةروةك داوايةك 

جَيفى و ةسانة لة ئوسامة نووةرطرتنةوةى ح ثَيشكةش بكات بؤ ثشتطريى داواى ليستى هاوثةميانى  بؤ
هاوثةميانةكانيان، ضونكة بةِراستى ناكرَيت ئةوانة نوَينةرى خةَلكى عرياق بن، داواش لة حكومةتى 
مةركةزى و ئيدارةى موسَل بكةين كة بةر لةو شاآلوة بطرن و هةروةها تاوانباران بة سزاى خؤيان بطةيةنن، 

رخى كة ئةو  جةيشةى كة دةينَيرن بؤ ئةو شوَينانةى هةروةك تةئكيد دةكةمةوة لةسةر قسةيةكى كاك ك
كة ثَيويست ناكات، بينَيرن بؤ موسَل و ئةو شوَينانةى كةوا ثَيويستيان ثَيى هةية، بؤ ئةوةى ئاسايش و 

 .ئارامى لةو شوَينانة بثارَيزن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
ئَيمةش وةكو فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان، دةنطمان دةخةينة ثاَل ئةو دةنطانةى كة 
دةيانةوَيت بةِراستى داكؤكى لة مافى تةواوى ثَيكهاتةكانى عرياق بكةن، هةروةها ناِرةزايى و دَل تةنطى 

كارة نامرؤظانةى كة بةرامبةريان كراوة لة  خؤمشان بة برا مةسيحيةكامنان ِرادةطةيةنني بةرامبةر بةو
دةركردن و كوشنت و وَيران كردنى شوَين و جيطاكانيان، ئَيمة ثَيمان واية ئةم كارانة تَيكدانى ثيكةوة ذيانة 
لة عرياق، هةروةها ئةم ئاذاوة نانةوة بؤ ئةوةية كة ئةو ثَيكهاتانة لةيةك بثضِرَين يان ببنة  دوذمنى 

ئةو ِرةوتة بةرةو ئارامى كة دةِروات ئةوان بةرةو نائارامى ببةن، من ثَيم واية ئةوانةى يةكرتى، بةجؤرَيك 
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كة بة دواى ئةو ئيشةوةن ضةند فاكتةرَيكيان بة دةستةو ئاماجنيان ئةوةية كة خؤيان كارى لةسةر بكةن، 
انى تر باشرت طِرى فاكتةرى يةكةميان تائيفى بوو، كة ويستيان ئةوة بكةن، ضونكة ئةوة لة هةموو فاكتةرةك

دةطرت، ئةوة خبةنة كار بؤ ئةوةى شريازةى ثَيكةوة ذيان لة عرياق دا بة تةواوى ثَيكةوة هةَل تةكَينن، 
عرياق بكةنة بوِركانَيكى ئاطر بؤ ئةوةى ئةوان ئاماجنةكانى خؤيان تيايدا جَى بةجَى بكةن، بةآلم سةركةتوو 

ئايينى و قةوميةوة دةست ثَى بكةن، لةبةر ئةوة زؤر طرنطة نةبوون، ئَيستا دةيانةوَيت بَين لة فاكتةرى 
ثَيهاتةكانى عرياق زؤر وشيار بن، لةاليةكةوة كاريطةرى ئةو خيتابة، لةاليةكى تريشةوة ئيستيفزازانة 
مامةَلة نةكةين و حوجة بدةين بة دةست ئةوانةوة كة بتوانن قسةى زياتر لةسةر ئةوانةوة بكةن، من 

َيم ئيمة خةَلكانَيكى الواز يان بضووك كة ئةو بةها كؤمةآليةتى و نيشتمانيان نية لة لَيرةوة ئةوةش دةَل
عرياق دا، ئَيمة زؤر نايان هَينينة سةر ساحةكة بةناوبردن و بةو جؤرة شتانة، ضونكة قسةى ئةوانة 

ثَيم واية ئةو تةعبري نية لة هيض ثَيكهاتةيةك لة عرياق دا، ئةطةر تةنها تةعبري بَيت لةخؤى، لةبةر ئةوة 
جؤرة شتانة بة شتَيكى زؤر طةورةو زةق دةرنةكةين باشة، من خاَلى راطةياندن زؤ ربة الوازى دةبينم، كة 
ئةويش راطةياندنى عةرةبى و ئةجنةبية، زؤر زياتر لة ثَيويست بةهةر مةبةستَيك بَيت زيان لة حةدى 

بةر ئةوة زؤر لة جَيطاى خؤيةتى ئَيمةش خؤى قسةى لةسةر دةكةن، ئةمة لةو تةواو نةضؤتة ثَيشةوة، لة
ئةطةر لة ئةوان زياتر نةبَيت و طرنطى نةدةين بة ئةوةوة، من ثَيشنيار دةكةم ئةجنومةنى نيشتمانيى 
كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان موناشةدةيةكى ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق بكات، لةبةر دوو هؤ، يةكةم 

ِرَيطا طرتن لة خةَلكانَيك كة لة ناو : ةركردنى ئةم مةسةلةية، دووةم بة جدى بَيتة سةر خةت بؤ ضارةس: 
ئةو ئةجنومةنة تةعبريَيك دةدةن و تةعبريةكان تَيك دان و ئاذاوة نانةوة و بةرةو هةَلوةشاندنةوةى 

ى ثَيكهاتةكانةو دةِرؤن، ِرَيطاطرتن لةو  جؤرة لَيدوان و لةو جؤرة تةسرحيانة خةَلكانَيك لة ناو ئةجنومةن
نوَينةران بةو سيفةتة ئةو قسانة دةكةن، ئةوة مةسةلةيةكى زؤر طرنطة و داواش لة حكومةتى فيدراَلى 
دةكةين نةك حكومةتى مةركةزى كة هةستَيت بةو كارانة، واجبى خؤى بةرامبةر بةو مةسةلةية بريتية 

كارى جدى بؤ : م ِرَيطاطرتن لةم جؤرة كارانة، ئةمة ئةركى ئةساسى حكومةتة، دووة: لة ضى  يةكةم
طةِرانةوةى خَيراى ئةو خةَلكانة بؤ جَيطاو زَيدى خؤيان و قةرةبوو كردنةوةى ئةو زيانانةى  كة لَييان 

بؤ : كةوتووة، هةروةها ثاراستنيشيان بة جؤرَيك كة ئةمانة لة دَلةِراوكَى و لة ترس رزطاريان ببَيت، سَييةم
نى كوردستان هةمان داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ثَيم باشة ثةرلةما

بكات، ئةمةى كة ئةو راثؤرتة، ئةو ثرش و بآلوية بةراةستى جيطاى ئةوةية باشرت ِرَيزى ىَل بطرين، كة 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة جَيطايةك دا بة موةقةت ئةمانة كؤبكاتةوة، تةكليفى وةزارةتى 

انى بكات، كة وةزارةتى بازرطانى لة رووى خؤراكةوة و وةزارةتى تةندروستى تةندروستى و وةزارةتى بازرط
لة ِرَيى تةندروستيةوةو وةزاةرتى شارةوانى لة ِرَيطةى رَيكخستنى كاروبارةكانيانةوة جَيطايةكيان بؤ 

ن تا بة فةراهةم بَيت، ئةمة ئةو دَلةِراوكَى و نارةحةتية و ترس و شتةى كة هةيانة برِيةوَينَيتةوة، حةمتة
 .ئارامى دةطةنةوة جَيطاى خؤيانةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ثاش ئةوةى ئةندامانى ثةرلةمان لة برا مةسيحيةكان و كلدان و ئاسوريةكان قسةيان كرد، هةروةها ميوانة 
ارتى و يةكَيتى و بةِرَيزةكان و وةزيرة بةِرَيزةكان و ىَل ثرسراوى كوتلةى توركمانى و هةروةها فاركسيؤنى ث

 .يةكطرتووى ئيسالمى، ئَيستا داوا لة كاك زانا دةكةم لة ليستى كؤمةَلى ئيسالمى فةرموو
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 منيش بةناوى ليستى كؤمةَلى ئيسالمى لة ثةرلةمانى كوردستان، زؤر بة توندى ئيدانةى ئةو كارة

ين كة بةرامبةر برايانى مةسيحى ئةجنام دةدرَيت لة شارى موسَل، ئةم كردارة سةرةتا بة تريؤرستيانة دةكة
ثَيضةوانةى شةريعةتى ئيسالم و ئيسالم دةزانني، ثاشان دذى مافى مرؤظيشى دةزانني، كة بةرامبةر بة 

انة تةئرخييةى كة هاووآلتيانى عرياقى دةكرَيت، ِرَيطام ثَى بدةن بة كورتى ئاماذةيةك بكةم بةو ثَيكةوة ذي
لة نَيوان موسَلمان و مةسيحيةكان لة عرياق و لة هةرميى كوردستان هةبووة، كة بة درَيذايى مَيذوو زؤربةى 
كاتةكان بة خؤشى و بة برايةتى ثَيكةوة ذياوين، زؤر جار طرذى هةبووة لة نَيوان تائيفةيةك و تائيفة 

ة طرذيانة هةرطيز نةكةوتؤتة نَيوان مةسةَلمانان و جياوازةكانى موسَلمانان بة خؤيان، بةآلم ئةو جؤر
مةسيحيةكانةوة، بة ثَيويستى دةزامن ئاماذة بة ضةند خاَلَيكى ئيجابى بكةم كة هةَلوَيستى مةسيحيةكان لة 

لة هةَلمةتى خاض ثةرستةكان مةسيحيةكانى هاووآلتى ئةو نيشتمانة نةك هةر بةشدار : مَيذوو، يةكةم
ةرطرى كردنيش لة داطريكردنى وآلتةكةيان هاوكاري موسَلمانانيان كردووة لةطةَل نةبوون و بطرة وةكو ب

حةمالتى تةنصري نةبوونة، لة مةسةلةى كوردايةتيش كةم تةرخةميان نةكردووة و مَيذوويان هةية و 
شةهيديان هةيةو بةشداريان كردووة و لة بةرةنطاربوونةوةى ئيستعمارى بةريتانيش كاتى خؤى كة لة 

بووة ِرؤَليان هةبووة، بةرامبةر هةندَيك لةو حالةتانةى كة تةبشريو تةنصري دةكرَيت لة اليةن  عرياق
ئةوانةوة نةبووة، بةَلكو ئةوان ئيدانةيان كردووة و كةنيسةكانى كوردستان ثَيشى ِرازى نةبوونة، 

سيحى خةَلكَيكى مونةزةمات و هةندَى موخابةراتى سياسى لةوانةية بةوة هةستابن، بة طشتى خةَلكة، مة
موسامل و دؤست و جريانى باش و ِرَيك  و ثَيك و بة باش ناسراوة لة ناو خةَلكى كورد و مامةَلةى باشيان 
لةطةَل دةكرَيت، عاجباتى نية كة ئةو ثَيكةوة ذيانة باشة هةية لة نَيوان موسَلمانان و مةسيحيةكان كة 

لة ( املائدة)كة لة سورةتى ( خ. د)ةى ثَيغةمبةرةوة بناغةكةى لة قورئانى ثريؤزةوة داندراوة لة فةرموود
ولتحمدنهج اقربهج مودة للذين أمنوا  الذين قالوا انا نصارا مال  بأن منهج )دةفةرمووَيت   28ئايةتى 

، نزيكرتين كةس لة مةسَلمانان، ئةوانةن كة بة خؤيان دةَلَين نةسارا كة (قؤ ؤني و رهبانا وأنهج اليؤتكربون
لةبةر ئةوةى قةسيسةكانيان و ثياوة ئايينيةكانيان ئينسانى بةِرَيزن و تةكةبوريان نية،  مةسيحيةكانن،

، هةركةسَيك كةسَيك (من قتل معاهدا مل يرل رائحة اجلنة)دةفةرمووَيت ( خ. د)هةروةها ثَيغةمبةر 
ئةهلى كتاب كة  بكوذَيت لةوانةى كة لةطةَل موسَلمانان دةذين و هاووآلتى دةوَلةتى ئيسالمينة بة تايبةتى

برا مةسيحيةكان و ئةوانةى تريشن دةَلَيت هةر بؤنى بةهةشت ناكةن، لةسةر ئةو ئةساسة دةتوانني بَلَيني 
ئةو طروثانةى كة بةناوى دينةوة دةيانةوَيت ئةو مةسةلةية بكةن، بةِراستى دووجار تاوانيان ئةجنام داوة، 

بة هاووآلتيانى مةسيحى، كة دةكةونة بةرامبةر ئةو يةكةميان بةرامبةر بة ئيسالم و دووميان بةرامبةر 
كة بؤنى بةهةشتيش ناكةن، ئَيمةى كورد بة خؤمان تامى ثاكتاوى ( ص.ع )هةرةشةيةى ثَيغةمبةر 

نةذادميان كردووةو زؤر باش لة موعاناتيان تَى دةطةين و دةزانني ئةو مةترسية ضةند طةورةية كة 
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ةوة، لَيرةشدا طلةيى لة حكومةتى مالكى دةكةين كة بةِراستى بة رووبةرووى هاووآلتيانى مةسيحى دةبَيت
ئةركى خؤيان هةَلنةستاون، تا ئَيستا نةيانتوانيوة خةَلكى موسَل بة هةموو ثَيكهاتةكانةوة لةو موعاناتانة 
دةرباز بكةن كة ضةندين ساَلة دواى رووخانى ِرذَيم خةَلكى موسَل بة كورد و بة عةرةبةوة بة هةموو 

اتةكانةوة لة موعاناتَيكى زؤر زؤر طةورةدان، نةخشةيةكى ئةمنى بةهَيز نةبووة كة ئاسايش ثَيكه
بطَيِرَيتةوة بؤ ئةم شارة، دَلدانةوةمشان بؤ هاووآلتيانى مةسيحى ئةوةية كة تووشى ئةم طرفتة طةورةية 

ايةت بةِراستى دةستيان لة بووينة، ثَي يان دةَلَيني تريؤرستان و ئةوانةى كة ضاويان بةو وةزعة نوَيية هةَلن
كةس نة ثاراستووة، زانايانى ئيسالم و ثياوانى ئايينى مةسيحى و كةنيسةكان و مزطةوتةكان و تةنانةت 
زانايانى بوارى فيزيا و كيميا و زانا طةورةكانى عرياقيشيان دةست ىَل نةثاراستووة، هةزاران خَيزانى كورد لة 

كان و لة هةولَير ولة شوَينةكانى تر لة وةزعةك و بارودؤخَيكى خرا ث موسَل ئاوارة بوونة و ئَيستا ئؤردوطا
بوونة و ثاشان بنةماَلةو خَيزانةكان و توركمانةكانيشى هاتة سةرى،  بؤية لة كؤتايى دا دةَلَيم خةَلكى 
 كوردستان لةطةَلتانة و حكومةت و ثةرلةمانى كوردستانيش لةطةَلتانة و ستةم و زؤرداريش تةمةنى كورتة،

 .بة برايةتى و ثَيكةوة ذيانى ئاشتيانةمان بةيةكةوة شكست بةو ثيالنة دةدةين انشاللة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دةست خؤشيت ىَل دةكةم بؤ ئةو قسانةى كة كردت، كاك ديلمان فةرموو
 :(ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
و بةرفراوانةى كة بة توندى ئةو شاآلوة دِرندانةية ئَيمةش وةكو حيزبى شيوعى كوردستان لة ثةرلةمان،

دذى ئةم نةتةوة ِرةسةنةى عرياق و كوردستان دَيتة ئةجنام دان ئيدانةو مةحكومى دةكةين، لةطةَل تةزامنى 
ةى كة دةركراون لةطةَليان خؤمان و لةطةَل قوربانيةكانى ئةم شاآلوة ئيعالن دةكةين، ئةو خَيزانان

ِرادةوةستني و تةئيدى هةموو داخوازيةكانيان دةكةين، هةروةها داوا لة حكومةتى فيدراَلى دةكةين كة بة 
زووترين كات موستةلزةماتى طةِرانةوةيان بؤ سةر موَلك و ماَلى خؤيان بؤ تةوفري بكةن و بة تايبةتى لة 

ت و تةعويز كردنى ئةو خَيزانانة كة زةرةرو زيانيان ثَى ِرووى ئةمن و ئاسايش و ثةيداكردنى حيماية
كةوتووة، هةروةها داوا لة حكومةتى هةرَيميش دةكةين كة ضؤن وةك تا ئَيستا بةردةوام بووة لة خزمةت 
كردنى ئةو خَيزانانة و ئةو نةتةوةى كة بة شَيوةيةكى ضاك ئيدارةى لةطةَل ئةو حاَلةتة كردووةو بةردةوام 

ئةو خَيزانانة دةطةِرَينةوة سةر جَيطاكانى خؤيان، ئَيمة لَيرةشدا رةدى ئةو ئيتيهامانة  دةكةين  بَيت، تاوةكو
كة ئاراستةى كورد دةكةن كة دةوريان هةية لةو شتة، واقعى كوردستان و ئةمِرؤ و طةِرانةوةى ئةو 

لةسةر ئةو ئيتيهامانة و خَيزانانة بؤ ئةو جَيطايانةى كة ثَيشمةرطة حيمايةتى تَيدا هةية، باشرتين رةدة 
ناتوانن ئةو ِراستيانةش بشارنةوة كة ئةمِرؤ لة واقعى كوردستان دا بةردةوامة، ئةوةى كة ئةمِرؤ لة موسَل 

روويداوة بة ِرةئى ئَيمة شاآلوَيكى ترسناكة  كة بة فراوانى و ئاماجنى بةكارهَينانةكانة كة جوزئةكة لةو  
سى و ثاشةِرؤذى عرياق دةبَيت، ئةمةش ثَيويستة كوتلةى كوردستانى ملمالنَييانةى كة لةسةر سيستةمى سيا

و تةحالفى كوردستانى لة بةغدا ِرؤَلَيكى طرنط تر بطَيِرن بؤ ئةوةى حكومةتى عرياقى خوتةى ئةمنى لة 
موسَل ئةجنام بدات، فعلةن ئةو ئينتيشارةى جةيش لة هةندَيك جَيطا كة  ثَيويست نية لة جَيطايةكى طةرم 
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ى وةكو موسَل ثَيويستى ثَييان هةية، ئةمة وةكو قؤناغَيكى سةرةتايى، بةآلم بؤ ثاشةِرؤذيش ئةوةى لة و طوِر
كوردستان هةية وةكو حوكمى زاتى بؤ ئةم نةتةوةية بةرقةرار بَيت، بةتةسةورى ئَيمة هةتا لة ناوضةكانى 

 .وثاستريش ئةطةر ئةوة ببَيتة ئاماجنَيك بة ئةمنى و بة رةحةتى دةذيت، زؤر س
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خاتوو نسرين فةرموو
 :صا  حممد بةرِةةةةةةَيز نسرين

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةناوى فراكسيؤنى  شني و سؤشيالست،  بة توندى ئيدانةى ئةو تَيكدةرانة دةكةين بةرامبةر بةبرا 

نةتةوة  هةوَلى دووبةرةكى دةنَينةوة،  مةسيحيةكامنان كة دةيكةن لة شارى موسَل، ناحةزانى دذى ئايني  و
توندو تيذى بةكاردةهَينن وةكو تؤقاندن و كوشنت و بريندار كردنيان، ئةمةش ئةنفالَيكى تازةية، جا 
داواكارين لة حكومةتى فيدراَلى و حكومةتى مةركةزى كة بةزووترين كات ضارةسةرى ئةم كَيشةية بكات و 

ئةوةى برا مةسيحيةكامنان بة ئازادانة بضنةوة سةر ماَل و حاَلى ئاسايش لة موسَل بةرقةرار بكات، بؤ 
  .خؤيان و قةرةبوو بكرَينةوة، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرَيز كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)بةرَيز محد عبداللة حممود
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة ئةو كارةساتةو ئةو تاوانة مةزنة بةراسيت ئيدانةو ناوي حيزبي زةمحةتكَيشاني كوردستانديارة ئَيمة بة
مةحكوم دةكةين، ثشتطريي تةواو لة قسةكاني بةرَيزتان و قسةكاني جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان 
دةكةين، ئيزافةيةكمان نية لةسةر قسةكاني بةرَيزتان، ئةوةى وتتان بةراسيت تةعبري بوو لة ئَيمةش، 

اثؤرتي كوتلةي براياني كلدو و ئاشووري و سرياني دةكةم، هةروةها ثشتطريي لة هةروةها ثشتطريي لة ر
داواكانيشيان دةكةم، بةِراسيت ئةوةى جَيطةى نيطةراني و خةم ساردي حكومةتي عرياقية سةبارةت بةو 
 كارةساتة مةزنةى كة بةرامبةر برا مةسيحيةكامنان لة موسَلدا روو دةدات، تا ئَيستا حكومةتى عَيراقي

نةيتوانيوة بة ئةركي سةر شاني خؤي هةَلسيَت ، من ثَيشنيار دةكةم جةنابي سةرؤك، ثةرلةماني كوردستان 
تةرةف بَيت لةو لَيكؤَلَينةوة، ئةطةر تةماشا ( UN)داوا بكات ئةو لَيكؤَلينةوةى ئةجنام دةدرَيت با اليةني 

ي كرد سةبارةت بة شةهيد بووني بكةين ضةند رؤذَيك بةر لة ئَيستا ثةرلةماني عَيراقي دانشتنَيك
ئةندامَيكي ثةرلةمان لة كوتلةى سةدري، تةواوى ثَيكهاتةى كوتلةكاني ناو ثةرلةماني عَيراقي ئيشارةتيان 
بةوةدا هةموو ئةو كارةساتةى لةو بابةتانةى كة لة عَيراق روويداوة حكومةتى عَيراقي نةيتوانيوة لة يةك 

ثةرلةماني عَيراقي ئاطادار بكات، يان ثشت بةسةر كراوة يان ئةوةتا رووداويش بطاتة ئةجنامَيك بؤ ئةوة 
لَيكؤلينةوةكان نةتيجةى نةداوة، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةو كارةساتة مةزنةى موسَليش بةهةمان رَيي 
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ة ئاطادار بكرَيتةوة، با ثةرلةماني كوردستان داوا بكات ل( UN)كارةساتةكاني تر دا دةِروات، بؤية اليةني 
ئاطادار بكاتةوة بؤ لَيكؤَلينةوة و بةدواداضوون لةو مةوزوعة، دوا قسةم ( UN)ثةرلةماني عَيراقي اليةني 

باشرتين وةآلم دانةوة بؤ ناحةزاني كوردستان كة خةَلكي كوردستاني ئيتيهام دةكةن و اليةنة 
مافةكاني، تةواوي  كةمال فةرمووى ئَيمة تةواوي.كوردستانيةكان ئيتيهام دةكةن، ئةو قسانةى كة د

ثَيكهاتةكاني خةَلكي كوردستان لة دةستووري هةرَيمي كوردستان بريار دةدةين، ئةوة باشرتين 
وةآلمدانةوةية، باشرتين تَيك شكاندني ئةو كةلتووري زوَلم لَي كردن و حةق خواردني ثَيكهاتةكانة بةناوى 

آلمدانةوةية كة ئَيمة لة دةستووري كوردستان، ئةقةلةية و كةمة ثَيكهاتةكان، باشرتين وةآلمدانةوة ئةو وة
مايف ثَيكهاتةكاني خةَلكي كوردستان لة دةستووري هةرَيمي كوردستان بِرياري لةسةر دةدةين، ئةو كةلتوور 
و سةقافةتة زاَلمانةى كة لة رؤذهةآلتي ناوةراست هةية تَيك بشكينني و نةموزةجَيكي جواني دميوكراسيةت 

 .زؤر سوثاسبدةينة هةموو دونيا، 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرَيز كاك غةفوور مةمخورى فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةرَيز غفور 

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 8003ئَيمة بةراسيت دةبَي هةر هيض نا بؤ مَيذوويةكي زؤر نزيك بطةِرَيينةوة، ئةطةر زؤر دوور نةرؤين لة 

قي لةوَى دةست كرا بة شاآلو كردن بةناو ئةوةى كة تريؤريستان ، دةبينني بة هاوكاري حكومةتى عَيرا
دةري دةكةن و تا ِرادةيةك بؤيان ضووة سةر، ذمارةيةكي زؤري كورديان لةو شارة دةركرد ئةوة خاَلَيك، 
ثاشرت تةماشا دةكةين وردة وردة كةوتنة راوة دوناني ثَيكهاتةكاني تري ناو موسَل بةتايبةت خوشك و برا 

ان، لةوَيش تا ِرادةيةك بؤيان ضووة سةر، من بةرثرسيارةتي هةموو ئةو تاوان و هةموو ئةو مةسيحيةك
هَيرشانة دةخةمة سةر ئةستؤي حكومةتى عَيراقي، لةبةر ئةوةى حكومةتى عَيراقي لةسةر شاني ئةوة كة 

ي تر ئةوةى كة بتوانَيت زامين ئةمنيةتي موسَل و ئةمنيةتي شارةكاني تريش بكات، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيك
تَيبيين دةكرَيت هةتا ئَيستا حكومةتى عَيراقي بة رةمسي كردني ئةو شاآلو كردنةى ئيدانة نةكردووة، هةر 
ئةوةتا بةرثرسةكان دةردةضن لة تةلةفزيؤن و لة كةناَلةكاني تري راطةياندن لَيدوان دةدةن و دةَلَين 

رَيكي باش نية، بةآلم ئةوة بة رةمسي ئةجنومةنى ئةوةندة ذمارة دةركراوة و ئةوةندة كوذراوة، هةبووة كا
وةزيراني عَيراق تا ئَيستاكة ئيدانةى نةكردووة، حةقة ئيدانةى بكات و حةقة لة هةمان كاتيشدا لَيذنةيةك 
بنَيرَي سةرثةرشيت رووداوةكان بكات لةوَي كة ضؤن ئاواي لَيدَيتةوة و بطاتة ئةجنامَيك، ئَيمة لة اليةن 

ةكَييت نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان زؤر بة توندي ئيدانةى ئةو كارةساتة دةكةين و بة خؤمانةوة وةكو ي
كارةساتَيكي طةورةشي ناو دةبةين كة رووبةروي نةتةوةى كلداني و سرياني و ئاشووري بوويتةوة، دةبَي بة 

ئَيمة لة رابووردوودا  هةموو اليةكمان هةوَل بدةين لةو ميحنةتةدا لةطةَليان دا بني و كارَيكي وا بكةين كة
ضؤن هاوكاري و ثشتطريميان كردووة، بةهةمان شَيوة ئَيستاش لة سةنطةري بةرطري كردن لةوان بوةستني، 
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ئَيمة لة هةمان كاتدا ثيشنياري ئةوة دةكةين كة سةركردايةتي كوردستان داوا لة هَيزي هاوثةميانان بكات 
جَيطري بَينت، بةراسيت ئةوةى تَيبيين دةكرَينت ئةو  بؤ ثاراستين موسَل هَيزي كوردستان بضَينت لةوَى

هَيزانةى كة لة مووسَلن، هةمووي هاوكارن لةطةَل تريؤريستان و هةر هةموويان كار دةكةن بؤ ئةوةى هةر 
ضي خةَلكي تر هةية لة مووسَل دةري بكةن، ض كورد بَيت و ض برا مةسيحيةكان بن و ض ئيزيديةكان بن و 

دةدةن كة نةهَيَلن لة مووسَل و تةنها خؤيان لة مووسَل بن، بةراسيت ئةوةش  ض شةبةك بن، هةوَل
كارةساتَيكة دةبَي ئَيمة بةري ثَي بطرين و ئةطةر بةو شَيوةية بكرَيت لةوانةية لة ماوةيةكي كةمدا 

ةتي خسوسيةتي شاري موسَل نةمَينَيت، دواتر ئَيمة دةبَي داوا لة حكومةتى عَيراقيش بكةين وةكو سةرؤكاي
ثةرلةماني كوردستان داوا بكةين هةم ثةرلةماني عَيراقي و هةم حكومةتى عَيراقي هةردووال بة رةمسي 
ئيدانةى ئةو شاآلوة بكةن، لة هةمان كاتدا لة رووي ماددى و مةعنةوى هاوكاري ئةو خوشك و برايانة 

و راثؤرتةكة ئاماذةى ثَيكردووة بكةن كة لة ماَلةكاني خؤيان دةركراون، لةبةر ئةوة ئةوةى كة دةركراوة وةك
تةنها بة جل و بةرطي ماَلةوة دةركراون، كةواتة ماَلةكةشيان هةمووى تاآلن كراوة و ضةند خانووةكى 

رووخاون، بؤية ئَيمة دةبَي ئةوةش داوا بكةين حكومةتى عَيراقي ئةو مةسئوليةتة خباتة سةر شاني خؤي  
اني لَي كةوتووة، لة اليةكي تر مةسةلةي ثَيكهَيناني ئةو و قةرةبووي ئةو خةَلكة بكاتةوة كة ئاوا زي

لَيذنةيةي كة ثَيك دَينت بؤ لَيكؤَلينةوة لة راستيةكاني ئةو رووداوة، حةقة بةراسيت جطة لة اليةني 
و هَيزي هاوثةميانان و اليةني خوشك و برا مةسيحيةكاني تَيدا بَيت ، بة تايبةت (UN)عَيراقي، اليةني 

اني تيدا بَيت لةو مةسةلةيةدا، ديسان اليةني ثةيوةست لةو مةسةلةيةدا  حةقة نوَينةري ثياوة ئايينةك
حكومةتى كوردستان يان ثةرلةماني كوردستاني تَيدا بَيت ، بةو شَيوةية لَيذنةيةكي بَي اليةن بَيت و بة 

مووسَل روو نةداتةوة و  دواي راستيةكاندا بضَيت و بطاتة ئةجنامَيك بؤ ئةوةى جارَيكي دي كارةساتَيكي وا لة
دووبارة نةبَيتةوة و مةسةلةي ثاراستنيشيان لة مووسَل من دَلنيام ئةطةر ئةوة تَيثةر بَيت بةو شَيوةي 

برا مةسيحيةكانيان ئةجنام داوة، طةرانةوةيان زؤر و شاآلوة دِرندانةيان دةرهةق بةئَيستا كة ئةوان ئة
نابَي كة دووبارة نةبَيتةوة  و نةثارَيزرَين، بؤية داوا  ةنتيةكيةترت دةبَيت، بة هيض شَيوةيةك طرزةمح

كردني هَيز بؤ بردني  ئةو ناوضانة يان ئةوةتا هَيزي هاوثةميانان ثارَيزطاريان بكات يان ئةوةتا هَيزي 
كوردستان بة بةشداري خؤشيان بةشدار بن لةو هَيزةى كة بثارَيزرَين و رووبةرووي شاآلوَيكي وا نةبنةوة، 

ئةوان نةتةوةيةكي ئاشيت خوازن و تا ئَيستا باوةِر ناكةم لة تةواوى عَيراق و كوردستانيشدا  بةراسيت
دةستيان لة يةك كاري تَيكدراوى هةبَيت، بةردةوام و بة درَيذايي ميذوو زوَلميان لَي كراوة و هةوَلي ئةوة 

جطة لة كورد و جطة لة  دراوة كة لة شوَيين خؤيان دةربكرَين، خؤشتان باش دةزانن كة ثَيشرت مووسَل
مةسيحيةكان كةسي تري تَيدا نةبووة، لة دواي ساَلي حةفت سةدةكانى زاينيةوة عةرب وردة وردة 
طةيشتووتة ئةو ناوضةية، كةواتة ئةوةى كة ئَيستا هاتووة و لة مووسَل جَيطري بووة، دةيةوَى خةَلكة 

ةرطري لةو شاآلوة دِرندةية بكةين، بوار نةدةين ِرةسةنةكةى دةربكات،  بةراسيت ئَيمة دةبَي هةوَل بدةين ب
بة هيض شَيوةيةك جارَيكي تر ئةو شاآلوة دووبارة بَيتةوة، من لَيرةوة سآلو بؤ ئةو خوشك و برا 
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مةسيحيانة دةنَيرم كة دةربةدةر كراون و سةرةخؤشيش لة خانةوادةي شةهيدةكان دةكةين، هيوادارين 
تةوةييان بَيت كة رووبةروويان دةبَيتةوة، وَيِراي دووبارة ئيدانة ئةوة دوا ناخؤشي و دوا كارةساتي نة

 .كردنةوةى ئةو كارةساتة نةتةوةييةي خوشك و براياني كلداني و ئاشووري و سرياني، زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة و جَيي سوثاس كاك غةفوور، بةآلم من حةز دةكةم تةعليق لة قسةكانت بدةم، قسةكانت بةشَيكي بةجَين
سةرجنة و ثشتطريي لَي دةكةين، بةآلم ئةو هَيزانةى كة لة مووسَل دان ناكرَيت هةموويان تاوان بار بكةين، 
ضونكة ئةوان خؤيان بةشَيكيان و ذمارةيةكي زؤريان شةهيد بوون بة دةسيت تريؤريستان، رةنطة خةَلكَيك 

َيزانة كارَيكي زؤريان كردووة و تةزحياتي هةبَيت تاك تاك سةر بةو طرووثة دِرندةية بن، بةآلم ئةو ه
زؤريان داوة و توانيشيانة زةرةباتي باش  لةو تريؤريستانة بوةشَينن، هةروةها ذيان لة شاري مووسَل لة 
بةيين ثَيكهاتةكاني عةرةب، كورد، موسَلمان، مةسيحي ، ئَيزيدي، شةبةك، هةموو لة اليةن ئَيمةوة طرنطة و 

ومَيديش دةكةين لة ئايندةشدا بةردةوام بَيت، ثشتطريي لةو قسانة دةكةين كة ثةيوةندي بةردةوامة و ئ
حكومةتى هةرَيم و حكومةتى فيدراَل بة دةوري خؤي دةبَي هةَلبسيَت و دةبَي هَيزي زياتر بنَيرَي و 
مةسئوليةتي ئةوة و حكومةتى هةرَيميش هةر ضي داواي لَي بكرَيت بؤ ثشتيواني كردني خةَلكي ئةو 

ة بةتايبةتي لة كلدان و ئاشوور و كوردةكان و هةموو ثَيكهاتةكاني تر ئَيمة درَيغي ناكةين بة تةئكيد، دةظةر
 .نوري وةكو ئةندامَيكي سةربةخؤ لة ليسيت نيشتيماني دميوكراتي كوردستان با بفةرموويت.كاك د

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و قسانةى كة تا ئَيستا كران دووبارةى بكةمةوة و ثشتطريي لة بةشي زؤريان دةكةم، ثَيويست ناكات من ئة

تةنيا ئةوةندة دةَلَيم كة بةشي زؤريان لةسةر كلدان و ئاشووري و مةسيحيةكاني ناوضةى مووسَل وةكو 
وَيكي تر دا ئيدانة كرا ئَيمةش ئيدانةى دةكةين، ئةوة تاوانَيكة كةوا ثاش ماوةكاني بةعس ئةمِرؤ لة ذير نا

و لة ذَير ناوى ئيسالمدا ئةو تاوانة دووبارة دةكةنةوة، ئةوة ثَيشرتيش ئةو كارة كراوة هةتاكو لة مووسَلدا 
كةوا هَيزَيكي بضووكي ثَيشمةرطةى لَيبوو و نة كلدانَيك و نة ئاشووريةك و نة شةبةكَيك و نة ئَيزيديةك و 

ي كةسَيك دةست درَيذي نةكراية سةر ذياني يان ماَلي، هةر ضةند كوردن، بةآلم وةكو ئاينزايةكي تايبةت
بةآلم ئَيستاكة ئةو تؤمةتة دةخرَيتة ثاَلي كورد، هةر وةكو دوَينَيكة برايةك لة يةكَيك لة كةناَلَيك 
ئاشكةراي كرد و وتي ئةي لة بةسرة، ئةى لة دؤرة   ئةى لة ناوضةكاني بةغدا  ئةويش هةر كورد 

نَيكة بؤ مةبةستَيكي سياسي دياريكراو، ئةو ثالنة دارَيذراوة دةطةِرَيتةوة بؤ كردووني  كةواتة ئةوة ثال
هةر هةمان  61-60بةم الوة و  59طةلةك لةمةو ثَيشرت، من كارَيكى ديكة دةخةمةوة ياد، لة ساَلى 

بةعسيةكان و هاوكارةكانيان لة بةغدا و موصل هةتا لة هةندَى لة طةِرةكةكانى ناو كةركووكيش هةوَلى 
 63ى شوباتى  2ئةوةيان دةدا، كةوا ناوضةيةكى تايبةت بة خؤيان دروست بكةن ،بؤئةوةى كةوا بتوانن لة 

دا بضنة سةر حكومةتى عبدالكريم قاسم ولةو كودةتاية سةركةوتوو بنب، بؤية دةبَيت ئَيمة داوا لة 
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تى حكومةتى حكومةتى ناوةندى بكةين ،لةبةر ئةوةى كةوا ناوضةى موصل بة شَيكة لةسةر دةسةاَل
ناوةندى داية، كةوا دةبَيت ئاطادارى ذيان و ماَل و سةروةت و سامانى ئةوخةَلكة بن ،تا بة مةسيحى و بة 
كوردو بة ئَيزيدىو بة شةبةكةكانةوة، هةروةها ئةو عةرةبانةى كةوا باوةِريان بة دميوكراسى هةية لةو 

كات بطةِرَينةوة سةر ماَل و حاَلى خؤيان و  ناوضةية دا ، هةتاوةكو ئةو خةَلكانة بتوانن بة زووترين
قةرةبووش بكرَينةوة ،من ثَيم خؤشة لَيرةدا ئاماذة بؤ خاَلَيكى تر بكةم، كةهةرضةندة ثةيوةندى بةو 
خاَلةوة نية ،كة ئةمِرؤ ثةرلةمان بؤى كؤبووةتةوة ،هؤى ئةوةية كةوا حكومةتى توركيا بةردةوامة لة 

ةكانى نَيوان توركياو هةرَيمى كوردستان ، ِرؤذانة خةَلكانَيكى زؤر زةرةر هَيِرش كردنة سةر ناوضة سنووري
مةند دةبن ،ئَيمة بةرةو زستان دةضني ، ثَيويستة كةوا ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان وةكو نوَينةرى 

ض خةَلكى كوردستان ئةو كارانة مةحكوم بكةين، ِرَيطا نةدرَيت بة هيض شَيوةيةك كةوا لةو ناوضانةدا هي
ناوضةيةكى بة نا ئارامى دروست بكرَيت ، ضونكة ئةوة نةلة بةرذةوةندى توركياية، نةلة بةرذةوةندى 

 0هةرَيمى كوردستانة، بةَلكو بارى ئةو ناوضانة زياتر ئاَلؤز تر دةكات ، زؤر سوثاستان دةكةم 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةكان قسـةيان كـرد ،ضـونكة ئةمـة قـانون نيـة       نورى ، دواكةس كة قسـة بكـات ، هـةموو فراكسـيؤن    .سوثاس د
مناقةشةى بكةين، سةرؤكى فراكسـيؤن تـةعبري لـة هـةموو ئةندامـةكانى خـؤى دةكـاتن ،هةَلوَيسـتةكة يـةك          

 .هةَلوَيستة ، بةاَلم تؤزَيك تايبةت مةندى بة برا ئَيزديةكان دةدةين ،كاك ثري خدر ، فةرموو 
 :خليل سليمان خضربةِرَيز 

 . ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
هــاو خــةمني لةطــةَل ئــةو تراذيديايــةى بــة ســةر بــرا مةســيحيةكان و كلــدان و ســريان و ئاشــورى  هــاتووة،   
ثشتيوانى ِراثؤرتى برامان ِرؤميؤ هةكارى دةكةين ،هاودةنطني لة طةَل ئةو ثةيظى جةنابى  جَيطرى سةرؤكى 

، ئةو ثشتيوانية ض مـاددى ض مةعنـةوى   ثةرلةمان و بةناوى سةرؤكاتى ثةرلةمانى دةرهةقى ئةو بوارة طوتى
دَيتة ثَيشكةش كردن ،وةكو كوردةكى ئَيزدى هةرضةندة نةوةختى ئةوةية، بةس دةَلَيمة براكانى مةسيحى و 
كلدان و سريان و ئاشورى ، ئةوان ئاطادارن باش كة ئةو دوومانطة هاتووضوون لة دةظةرى ئَيمـة كـراوة ، كـة    

زدى و لةطةَل برايانى مةسيحى دانيشنت نوَينـةرى هَيـزى هاوثـةميان ، ئـةوان     ئَيمة ثَيكةوة دةذين، لةطةَل ئَي
لـة دةسـتورى عَيـراق دةردى ئَيـوة ضارةسـةر دةكـات ،يـان         185دةيانةوَيت هاريكارى ئَيمة بكةن و  ماددةى 

تانن ئَيمة نابَى دانيشني ، كة ئةو براى ئَيزدى و مةسيحى لة بن سَيبةرى ئـااَلى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـ    
،رةوشى خؤتان يان سياسى يان ئيدارى يان ِرؤشةنبريى يان دينى بةراورد بكةن ،بةرامبةر ئـةو رةوشـة ئـةو    
تراذيديايــة دروســت دةبَيــت ،هــةتا بةســراو بةغــداو موصــل ،ئَيمــة بــزانني مــافى ئَيمــة ضــية ،وةكــَى بــة دَل  

دةنطـى خؤمـان ضارةنووسـى     ثشتيوانى ئـةم مافـة دةكـات و ذ هـزرا خـؤ بكـةين ئَيمـة بـة دةسـتى خؤمـان و          
خؤمان هة َلدةبذَيرين، دووبارة ئةو كارةساتة بةسةر برا مةسـيحيةكان داهـات بـة تونـدى ريسـواى دةكـةين،       
ئةمةش بةرى بةسةر هةركةسَيكى كوردى موصل هـات ،ض شـةبةك ض ئَيـزدى، ئـةمِرؤ كـةس خـةلَ كى ئَيـزدى        
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ى كـو هةنـدَيك خـةَلكى ئَيمـةى سـادة ناضـار بكـةن        نةوماوة، ئةمة بةردةوام دةبينت لةاليةن ثامشاوةى بةعس
،بـةس ثامشـاوةى بةعسـى هَيـزى شـةِر خـواز بـزانن ئـةو كـارة           8003بَلَين رةمحـةت لـة كفـن دزى بـةر لـة      

تريؤرســتيانة دةكــةن ئــةو نكــارن خةَلكَيمــة خبــاثينن ، ئَيمــة ناضــار بكــةن بَلــَيني رةمحــةت لــة كفــن دزى ،    
 0سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شـوكرية دةَلَيـت هـيض ذن قسـةيان نـةكرد ، سـَى ذن قسـةيان كـرد ،بـةاَلم لَيـرةدا ئةوةيـة            . هةر بؤ وةاَلمـى د 

قسةكان تةعبري لةهةموو ثَيكهاتةكان بكاتن ،كـاك شـَيروان حةيـدةرى بـة نـاوى فراكسـيؤنى زةردةوة قسـةى        
ردووة ،ثَيش ئـةوة كؤتـاى   كرد ، زؤر سوثاسى هةموو اليةك دةكةم ئةوةى قسةى كردووةو ئةوةى قسةى نةك

بــة دانيشــتنةكةمان بَيــنني ،ضــةند خاَلَيــك كةلةبــةر ِرؤشــنايى قســةكانى ئَيــوةى بــةِرَيز ، ميوانــانى بــةِرَيز ،  
يةكةم، بة توندى ئيدانة كردنـى ئـةو تاوانـة طةورةيـة دةكـةين ، سةرةخؤشـى لـة طيـانى شـةهيدان دةكـةين           

نى طــةىل كوردســتان ، كــارى وا ئــةجنام دةدةن ،ئومَيــد ،هــةموو شــةهيدان ئةوانــةى بةدةســتى تــريؤرو ناحــةزا
دةكةين ئةوانةى بريندارن بة زووتـرين كـات ضـاك ببنـةوة ،داوا دةكـةين ئةوانـةى دةربـةدةرن كَيشـةكانيان         
ضارةسةر بكرَيت ،بؤية لَيرةوة داوا لة حكومةتى فيدرال دةكةين ، كة هةرضى زووة ثَيداويسـتى طةِرانـةوةى   

ــؤ   ــة ب ــةو بنةمااَلن ــة        ئ ــان ،ب ــى ذياني ــني كردن ــان داب ــتنى ذياني ــة رووى ثاراس ــات ،ل ــني بك ــل داب ــارى موص ش
مةسئوليةتى خؤى هةَلبستَيت ، ضونكة ئةوة مةسئوليةتةكى حكومةتى فيدرالة ، ئَيمـةش هاوكـار بـني لـةو     
بوارةدا هةرضى بؤمان بكرَيت هاوكاريان بكـةين ،وةكـو ثةرلـةمانى كوردسـتان ثشـتطريى كردمنـان ثشـتطريى        

ردنَيكــى مةعنةويــة زيــاتر وة سياســية ،بؤيــة داوا لــة حكومــةتى هــةرَيم دةكــةين كــةوا بــة ئــةركى خــؤى    ك
هةَلبستَيت وةكو دوَينَيش بةيانةكةيانـدا ئيدانـةيان كـرد ، دةسـت خؤشـيان لَيدةكـةين بـؤ ئـةو هةَلوَيسـتة ،          

بؤ ئةو بِريارةى كة بـةناوى  بةردةوام بن ئَيمةش لة اليةن خؤمانةوة سةرؤكايةتى ليذنةيةك ثَيك دةهَينَيت 
ئَيوةشةوة دامان بؤ هاوكارى كردنيان وة من داوا لة ئةندامانى ثةرلةمانيش دةكـةم ، هةركةسـَيك لـة اليـةن     
خؤيةوة هاوكارى بكاتن مووضةى خؤمـان و خؤمشـان لـة سـةرؤكايةتى بِريارمـان دا نامـةوَيت بَلـَيم ضـةندة،         

، ضةند دةستى كراوة بَيت، ئةوةندة دةسـتى خـؤش بَيـت ،ئَيمـة     ضونكة بؤ ئةوةى ئازاد بَيت هةر ئةندامَيك 
داوا لةثةرلةمان و ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراقيش دةكـةين ، كـة ثَيويسـتى ِرَيطـة نـةداتن بـةو لَيدوانانـةى        
نامةسئوالنة كة ثَيش ئةوةى هيض لَيكؤَلينةوةيةك بكرَيت ، لَيدوان دةدرَيت لةاليةن ئةجنومـةنى نوَينـةرانى   

راق ، ئةطةر ئةم جؤرة لَيدوانانة لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانيش بَيت، ئَيمة ثَيويستة بـة هـةمان شـَيوة    عَي
ِرةفتار بكةين ،داواى لَيبكةين لَيرة لَيدوانى وا نةدات ،كة ببَيتة هـؤى ئـةوةى فيتنـة دروسـت بَيـت، نـاكؤكى       

بار بكرَين ، ثَيويستة لة ئةجنومةنى نوَينةران دروست بَيت ،ببَيتة هؤى ئةوةى خةَلكانَيك بكوذرَين يان تاوان
ئةم مةسةلةية باس بكرَيت ،ثشتطريى لة داواى ليسـتى هاوثـةميانى كوردسـتان دةكـةين ،بـؤ ئـةم مةسـةلةية        
داواى كردووة دانيشتنَيك هةبَيت ،بؤ رووبة روو بونةوةى ئةو جؤرة لَيدوانانة، ثَيويستة حكومةتى فيـدراَل  

طةِرانـةوةى ئـةو بنةمااَلنـة بـؤ شـارى موصـل، بـةَلكو دابـني كردنـى ذيانيـان بكـات            نةك هـةر دابـني كردنـى    
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ثَيويستة تةعويزيان بداتن ،قةرةبووى زيانةكانيان بكات كة لَييان كةوتووة لةو كارة ساتةى كـة ضـةند ِرؤذة   
ثةروةرانـة تةماشـاى   لَييان كةوتوةتةوة و ماَلةكانيان جَيهَيشتوة، دةربةدةر بوونة ، ثَيويستة بة ضاوَيكى داد 

ئةو كَيشةية بكات ،ضونكة وةكو خؤتان ئاماذةتان ثَى كردووة مانةوةى عَيراق بـةو جـؤرة ثَيكهاتةيـة قوةتـة     
بؤ عَيراق و بة عةكسيشةوة، من لَيرة داوا لة برا مةسـيحيةكانيش دةكةم،ئـةم جـؤرة تاوانانـة بةرامبـةريان      

َيويسـتة يـةك ِرَيزيـان، يـةك دةنطيـان بـةهَيز بَيـت، ِرَيطـا         نابَيت بة هيض شَيوةيةك ئريادةيان زةعيـف بكات،ث 
نةدةن ببَيتة هؤى ئةوةى واَلت بةجَى بَيَلن، ئةم واَلتة واَلتى خؤيانة ،هةزاران سـاَلة لَيـرةدا دةذيـن ، لةطـةَل     
ئَيمــة ذيــاون، ثَيكــةوة دةبــَى بــةردةوام بني،هــةاَلتن لــة واَلت، مانــاى ئةوةيــة ســةركةوتوويى دوذمنانــة،           

كةوتنى تريؤرستانة، دةبَى ئريادةى مانةوة يان رووبةروو بوونـةوةيان ئـةو جـؤرة سياسـةتة، ئـةو جـؤرة       سةر
رةفتارة، ئةو جؤرة تاوانانة بةوة دةبَيت، كة ثَييان بَلَين ئَيمة لَيرةين و ناِرؤين، ثَيكـةوة دةذيـن و ديفـاع لـة     

َيـرة بةشـدار بـوون بةتايبـةتى مَيوانـة      دميوكراتيةت و عَيراق دةكةين ،سوثاسـى هةموواليـةك دةكـةين كـة ل    
، 11دةبَيت، سـةعات  بةِرَيزةكان، دوا قسةم ثَيش كؤتايي هاتن، دانيشتنى داهاتووى ثةرلةمان رؤذى دووشةم 

 :بةرنامةى كار
 .هةمواركردنى ثِرؤذةى بارى كةسايةتى -1
امـةى ِرؤذى دووشـةممة   تةواو كردنى ثِرؤذةى ئةجنومةني ئيستيشارى كة مناقةشةمان كـردووة، دووبةرن  -8

ــايي          ــةى ياس ــةن، ليذن ــازر بك ــان ح ــة خؤي ــةم ك ــةمان دةك ــدامانى ثةرل ــة  ئةن ــردن، داوا ل ــة ك ــة مناقةش دَيت
 .راثؤرتةكانيان تةواوى كردبَى، فةرموو كاك شَيروان 

 
 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

ئَيستا راثؤرت حازر نية، ئى ليذنـة، بةراسـتى كؤبوونـةوةكانى    سبةت ثِرؤذة ياساى بارى كةسيةتى هةتا يبةن
ليذنة بةردةوامة لةطةَل جيهةتـة ثةيوةنديـدارةكان ، بؤيـة نـاكرَى ِرؤذى دووشـةمة طفتوطـؤ بكـةين، ئةطـةر         

 .ِراثؤرت حازر نةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةتان كردووة، من داواتان لَي دةكةم  ثةلةى لةمِرَؤوة تا دووشةمة ثَينج ِرؤذتان لة ثَيشة ، ضةندين كؤبوونة

لَي بكةن، ئةطةر نةتانتواني ئةوة رؤذي دوو شةممة، هؤي ئةوةي راثؤرتةكان حازر نـةكراوة، دةتـوانن باسـي    
بكةن و لَيرة هـني بكـةن، بـةاَلم ئَيمـة ئـةوة ضـةند رؤذَيكـة بامسـان كـرد، دوَينـَيش كؤبوونةوةيـةكمان كـرد             

مةني وةزيران و ئةو مةوزوعةمان باس كرد ئومَيد دةكةم كـة بتـوانني، بةِراسـيت    لةطةَل سةرؤكايةتي ئةجنو
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دواكةوتني و ئَيمة ثاشي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكامنان لة ثَيشـة، دةبَيـت ئـةويش تـةواو بكـةين،      
ازر نـةبوو،  ئَيمة هةمووي ماوةيةكي كورمتان ماوة لةم خولةدا، دةبَيت تةواوي بكةين، بة هةر حاَل ئةطةر ح

ئةوة ناضار دةبني كة دواي خبـةين و مةسـائيلي تـر دَيتـة ثَيشـةوة، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني و          
 .ن سةرضاوسوثاستان دةكةم و بةخَير بَي

 
 

          
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 

 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر  
 ومةني نيشتمانييسةرؤكي ئةجن ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 8008\10\80رَيكةوتي  دوو شةممة

 بذاردنخولي دووةمي هةَل
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  ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 80/10/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     80/10/8002رَيكـةوتي   شـةممة دوو  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ومةن وبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنكوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سكرتَيري ئةجنومـةن , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(1)ذمارة دانيشتين 
 :بةرنامةي كار
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 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) رةلة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـا  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شــةممة  ثَيشــنيوةِرؤي رؤذي دووي  (11)لــة كاتــذمَير  هةَلبــذاردنخــولي دووةمــي  ي(1)دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت80/10/8002رَيكةوتي 

نوري مجيل تاَلةباني لةهةردوو ليذنةي دةستور و . دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةِرَيز د -1
 .ليذنةي كاروباري ياسايي

ساَلي  لة( 112)هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة  ياساي طفتوطؤكردني ثرَوذةي خستنةِروو و -8
 .شكةش كراوةي ميالدي كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَي1959

تةواوكردني طفتوطؤي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني راويذكاري باآلي هةرَيمي كوردستان، كة لةاليةن  -3
  .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ليذنةي  دوو هةر نوري مجيل تاَلةباني لة.وةي ئةندامي ئةجنومةن بةِرَيز دكَيشانة كار دةست لة -1

 .و ليذنةي كاروباري ياساييدةستور
ي 1959لةساَلي ( 112)طفتوطؤكردني ثرَوذةي هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة  خستنةِروو و -8

 .ةش كراوةميالدي كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشك
اليةن  كردني طفتوطؤي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني راويذكاري باآلي هةرَيمي كوردستان، كة لة تةواو -3

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك فاروق مجيل وةزيري داد، كاك سعد خالد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري 
بةشدارن، زؤر بةخَير بَين بةسةرضاو، و هةروةها بةخَيرهاتين ميواناني بةِرَيز  ثةرلةمان دةكةين لةطةَلمان

دةكةين كة لةسةرةوة هاتوون بؤ ئةوةي تةماشاي ئةم دانيشتنةبكةن، زؤر بةخَيربَين سةرضاو، داوا 
وةي لةليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، دوو كةس لةئةنداماني ليذنةي ياسايي، بؤ ئة

لةليذنةكاني تريش جَيطايان بَيتةوة، خاَلي يةكةم لةبةرنامةي كار دةست لةكاركَيشانةوةي ئةندامي 
. نوري مجيل تاَلةباني لةهةردوو ليذنةي دةستور وليذنةي كاروباري ياسايي، كاك د. ئةجنومةن بةِرَيز د

، داوا دةكات دةست لةكار ، داوايةكي ثَيشكةش بةسةرؤكي ليذنةي ياسايي كردووة8002/ 88/9نوري لة 
بكَيشَيتةوة و هةر وةها دةست لةليذنةي دةستور و لةليذنةي ياسايش لةبةر ضةند هؤيةك كة دياري 
كردووة و، ليذنةي ياسايي مانيعيان نية وهةروةها ليذنةي دةستوريش خؤي لة خؤيدا كارةكاني تةواو 

كةس قسةي نية دةخيةمة دةنطةوة، نوري رةغبةتي خؤيةتي، ئةطةر . كردووة و ئةو داواكاريةي د
بةنة سةر مةسائيلي سياسي،  بنَينةرةغبةتَيكي شةخسية بؤ ئةوة نية لَيرة شيت تر بوةرذَيننةوة و ثَي 
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نورية، هةر رةغبةتةكةي ئيحتريام دةطريَيت، ليذنةكاني ثةيوةنديداريش قسةيان نيةو .رةغبةتي د
ن قسةيان هةبَيت دةياندةمَي، ئةطةرنا دةخيةمة ثةسةنديان كردووة لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو دووالية

دةنطةوة، كَي لةطةَلَييت  دةست بَلندكات تكاية، كَي لةطةَلدانية  واهلل دةبَيت بيذمَيرين كةواتا، دةستتان 
نوري خؤي ئيستيعدادي هةية كة ئَيوة دةَلَين لةطةَلدا نني  ضونكة ئةوة . بَيرنة خوارةوة، ئةوةلةن د

ئيستيعدادي هةية ئةطةر بَيت و دةنطتان بؤ داو قةبوَلتان نةكرد، ئيستيعدادي هةية رةغبةتي خؤيةتي، 
نوري و ليذنةكان بؤ ئةوة نية، دةيذمَيرم . بةردةوام بَيت  باشة، نةخَير دةنط نادةمة كةسي تر، هةر د

وسينةوةي نورية، داواي كردووة عةفوي بكةن لةليذنةي نو. دةنطةكان دةذمَيرم، كَي لةطةَل داواكاري د
دةستور و ليذنةي كاروباري ياسايي، كَي لةطةَل ئةو داواكارية  دةست بَلندكات تكاية، دةيذمَيرين، كاك 

 .شَيروان نوقتةي نيزامَيت هةية  فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بكةمةوة، ئةندامي هةر ليذنةيةك قةيناكة بدرَيتة تةسويت، بةس بةعزَي مةسائيل هةية حةزةكةم روون

بةنيسبةت ليذنةي ثةرلةماني دةَلَيم نةك هةر ليذنةي خؤمان، سَي جةلسة حازر نةبَيت نيزامي داخيلي 
مافت دةداتَي كة حةقي نامَينَيت كة ئيرت بةشداري لةم ليذنةية بكات، من تةسويت بكةم دذي نيزامي 

 .ئةوة بةراست نازامن، زؤر سوثاسداخيلي، بةغةيري رةغبةتي خؤيشي بةراسيت من 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قسةكةت راستة، بةآلم ئةطةر ليذنةكةتان ئةوةي داواكردباية، بتانوتاية ئةو ئةندام ليذنةية، بةَلَي كاك 
 .شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوري كردووة، دةَلَيني . كةم، كتابَيكمان ئاراستةي جةنابي كاك دئَيمة بةنيسبةت ليذنةي قانوني قسةدة
ماوةيةكة دةوام ناكةي، زياد لةسَي كؤبوونةوةكةش، حةزدةكةين جةنابت هةَلوَيسيت خؤت دياري بكةي كة 
ئةسبابي دةوام نةكردنت ضية  وةآلمي ئَيمةي داوةتةوة دةَلَيت من ض كؤبوونةوةكاني ليذنةي ياسايي ض 

ووي ثةرلةماندا، ض لةدواي كاتي ثشووي ثةرلةماندا بةياسايي نازامن، من نازامن بةراسيت ئةوة لةكاتي ثش
تةفسريةكةي الي خؤيةتي، منيش مةجبورمام داواكارييةكةي تةحويلي الي جةنابتان بكةم، ئةوة 

 .موختةسةري مةوزوعةكةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري فةرموو. كاك د
 :نوري مجيل تاَلةباتي.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من نةمدةويست بةتةواوي بضمةوة ناو وردةكاريةكان، ئَيستاش ناضمة ناو وردةكاريةكانةوة، سةبارةت بة 
ي ئةمساَل داواكاريةكم (زوتةمو)دةست لةكار كَيشانةوة لة ليذنةي دةستوري من لة ثَينجي مانطي حةفيت 

 12/9كرد هؤكارةكامن تَيايدا روون كردةوة، ثاشان سةرؤكي ليذنةي قانوني لة  ثَيشكةش بة جةنابتان
هةَلوَيسيت خؤتان سةبارةت بة  نامةيةكي بؤ ناردوومة ئةَلَيت تكامان واية ئاطادرامان بكةنةوة لة

بةردةوامبوونت لة ليذنةكةمان، ضونكة ئَيمة كؤبونةوةكامنان رؤذانة بةردةوامة، منيش هةر هةمان رؤذ 
 نامةكةتامن بةدةست طةيشت لة 88/9ئةمِرَو : لَيرةدا، ليذنةي قانوني بةَلَي، لَيرةدا من وةآلمم داوة دةَلَيم

نووسراوة، ثَيم باشة ئاطادارتان بكةم كة لة ليذنةي قانوني وةك لةليذنةي دةستوريش دةست  12/9رؤذي 
 5/1ثةرلةمان دواكارييةكةم بكات، لة لةكار دةكَيشمةوة و لةبةر ضةند هؤكارَيك ضاوةِرَي بووم سةرؤكي 

نووسراوة بةدةست لة كاركَيشانةوةم لةليذنةي دةستوري خباتة بةردةم ثةرلةمان تاوةكو ثَيكةوة ئةويش 
خبةمة بةرضاوو دةست لةو دوو ليذنةية، وبكشَيمةوة، روونكردنةوةكةم ئةوةية، تَيبينيم لةسةر 

هاويندا هةية، بؤية نةثَيشرتو نة ئَيستايش بةراسيت نازامن كوبَوونةوةكاني ليذنةي قانوني لةكاتي ثشووي 
بة ثَيضةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني دةزامن، من باسم لة كؤبوونةوةكاني ليذنةي قانوني كردووة 
لةكاتي ثشوي ثةرلةماندا نةك لةكاتي ديكةدا، من داواكارم لةبةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان كةوا ئةو 

ةبوَل بكةن، و من بةَلَينيشيان دةدةمي لةناو ثةرلةماندا ئةوةي كة ثَيم بكرَيت لَيرة بةشداري داواكاريةم ق
كردني ئةو ثرؤذة قانونةي كةوا دةخرَيتة  بؤ ئةوةي كةوا هاوكاري ثةرلةمان بكةم بؤ ثةسةند ،دةكةم

 .بةردةم ثةرلةمان، زؤر زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةؤكي ئةجنومةن

كة جةنابت ئةو  5/1لة : كتَور من دوو وةآلمم هةية لةسةر دوو مةسةلةي كة باست كرد، يةكبةآلم كاك د
نووسراوةت بؤ ئَيمة نووسي ثشووي ثةرلةمان بوو، دانيشتين ثةرلةمان نةكراوة نة مانطي حةفت نة مانطي 

مانطي نؤدا ومت  هةشت تا وةكو ئةو داواكارية بةخةينة بةردةم ئةنداماني ثةرلةمان، دوايش من لةسةرةتاي
بةشكو ثَيداضوونةوةيةكت هةبَيت، ثةشيمان ببيتةوة، ثاشان كة خؤت داوات كرد جارَيكي تر ئةو جارة 

ئةو رةئيةتيش من بة هةَلة دةزامن كة دةَلَيت لةثشووي ثةرلةماندا نابَيت : حةقي خؤتة وتةبيعية، دووةم
ين ثشووي ئةو دانيشتنة نية، ليذنةكان دةبَيت كؤبوونةوة بكرَيت، بةعةكسةوة، لة ثشووي ثةرلةماندا، يةع

باشرتو ضاالكرتكاربكةن، بةعةكسي هةندَيك تَيطةيشت، ثَيي وابَيت عوتَلةية وةكو عوتَلةي مامَوستايان لة 
ثشووي هاويندا، ثشووي ثةرلةمان تةنها دانيشتين ثةرلةمان نية، جةلسةمان نية، يةعين ليذنةكان دةبَيت 

اني دام و دةزطاكاني حكومةت بكةن، ضاودَيري حكومةت بكةن، ئيشوكارةكاني بةفرسةتي بزانن، سةرد
خؤيان ئةجنام بدةن، راثؤرتةكانيان تاوتوَي بكةن، ئةو ثشووة ئةصَلةن بؤ ئةوة دانراوة، بةآلم لةعةيين 
 كاتيشدا ئةندامَيكي ثةرلةمان دووربَيت نةخؤش بَيت، ثَيويست بة سةردانَيك بكات ثازدةرؤذَيك ئةويش

ئيجازة وةردةطرَيت و دةِروات، ئةو ثشووة جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة زؤر جار لة رؤذنامةكاندا باس 
دةكرَيت، ثشوونية بضيت دةوام نةكةيت و لةماَلي خؤت دابنيشي، ثشووة لةوةي كة دانيشتين ثةرلةمان نية، 
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ي كارةكاني بكات وخؤي بؤ ئةوةي ليذنةكان، كارو باري ئةجنومةن، سةرؤكايةتي هةر يةكة تةنزمي
ئامادةبكات بؤ خولي داهاتوو، ئةو رةئيةي جةنابت بة عكسةوةية، يةعين من بؤية حةزئةكةم ئةوة روون 
بكةمةوة، بةهةرحاَل جةنابت ثياوَيكي ثسثَوري وشارةزاي وجَيطاي تةقديري، هةموو كةسَيك دةزانَيت 

دةطرين لةداواكاريةكةت، مةسةلة ئةوةنية جاري قابليةتت و ئيمكانياتت ودةوريتش هةبووة، بةآلم رَيزيش 
ليذنةي دةستوري خؤي نةماوة لة حةقيقةتدا، كارةكاني تةواو كردووة مةفروزة ةضةند حةفتةيةكي 

ثَيش كؤتايي ساَل، كؤتايي ثَي ئةهَينني دةستور، ليذنةي  انشاء اهللداهاتووا ثِرؤذةكة لَيرة بيخوَينينةوة و 
نةتوانيت ئينسيجامت هةبَيت، ناضينة ناو تةفاصيَل كَي حةقةو كَي حةق نية، ياسايش، كة لةليذنةيةكدا 

ليذنة ئيش ناكةم، بيدايةتةكةي هةوَل دةدةي تَيبطةيت  يةعين رةغبةتي ئةندامَيكي ثةرلةمان بَلَيت من لة
من بَلَيم نا  كة زانَيت ناتوانَيت ئيش بكات دةبَيت رَيز لة داوكاريةكةي بطريَيت، ئةوة جَيطاي ملمالنَي نية

ئيال دةبَيت لةو ليذنةية بيت، كة خؤي نةيةوَيت لةو ليذنةيةدا بَيت، ئَيمة ناكرَيت موشكلةيةك دروست 
بكةين وبَيينة ئَيرة، خؤي كة بَلَيت ناتوامن و تؤ بَلَيت نا دةتوانَيت، من حةزناكةم لةسةر ئةو مةوزوعةا 

نوري كة جارَيكي تر شيكردةوة، كَي . ةو رةغبةتةي دزؤر قسةبكةين، بؤية جارَيكي كة دةخيةمة دةنطةوة ئ
لةطةَل ئةوةية دةست لةكاربكَيشَيتةوة  بةو روون كردنةوانةي كة خؤي كردي و منيش كردم، تكاية دةسيت 

نوري بة . بَلند كات، فةرموون، كَي لةطةَلدانية  بةئةكسةريةت قةبوَل كرا زؤر سوثاس، من دَلنياشم كة د
ذةكان دةوَلةمةنددةكات، بة دةوريشي وةكو كةسايةتيةكي ناسراو لة كوردستاندا وةكو موداخةلةكاني ثِرؤ

كةسَيكي شارةزا لةقانوندا، جَيطاي رَيزة ض ئةندامي ثةرلةمان بَيت ض لةدةرةوةي ثةرلةمانيش بَيت، زؤر 
نةي ماظي مرَوظ سوثاس، داوا لةليذنةي ذنان و ئافرةتان بؤ خاَلي دووةم وليذنةي مايف مرَوظ، مةسئولي ليذ

قةرارمان نةداوة، فةرمو ثةخشان خان،  دةبَيت هةر بَين دابنيشن هَيشتا ديسان نية، موناقةشة نية، بةآلم
خستنة روو : كاك مةال سعدالدين مئةسول ليذنةي كاروباري ئاييين، دووةم خاَل لةبةرنامةي كار

كة لةاليةن  1959ي ساَلي (122)وطفتوطؤكردني ثِرؤذةي هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة 
ئنجومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، تةبعةن راثؤرتةكة ئاراستةي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان كرابوو، 
بةتايبةتي ليذنةي ياسايي و ليذنةي داكَوكيكردن لةمايف ئافرةتان و ذنان وليذنةي ئةوقاف وليذنةي مايف 

 .ة راثؤرتةكانيان ئامادةكردبَينت كاك شَيروان فةرموومرَوظ وئةنداماني ثةرلةمان، ئومَيددةكةم ك
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةوةكاني ليذنةي قانوني لةطةَل ثياواني ئايين و ثياواني ثسثؤر بةردةوامة لةسةر ياساي باري وكؤبو

مشان ئةجنامدا ثَيكةوة لةطةَل ليذنةي ي بةيانيةوة كؤبوونةوةيةكي هاوبة10كةسايةتي دوَينَييش لةسةعات 
كاروباري ئةوقاف لة ثةرلةمان، ئَيشتا راثؤرمتان ئامادةنةكردووة، بِريار واية لةطةَل ليذنةي ئةوقاف ثَيكةوة 

كةين ئةمِرَوبَيت، بةياني بَيت، بؤ ئةوةي ب دواي ئةو كؤبوونةوةي كة خةآلص دةكةين رؤذَيك تةحديد
وو ليذنة بؤ ئةوةي راثؤرتَيكي هاوبةش ثَيشكةش بةثةرلةمان بكةين، كؤبوونةوي لةسةر بكةين هةرد
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وحةزئةكةم لَيرةدا ئةوة بَلَيم ثَيويست دةكات ئةو بِرطةية تةئخري بكرَيت تاوةكو ئَيمة راثؤرتةكة ئامادة 
بؤ نيهايةتي ئةم حةفتةية راثؤرتةكةمان ئامادة  انشاء اهللدةكةين،  يدةكةين وثَيشكةش بةثةرلةمان

 .ةين، زؤر سوثاسدةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤكيكردن لةمايف ذنان كادكةواتا ليذنةي ياسايي داواي دةكةوتين موناقةشةكةي دةكات، حةزةكةم ليذنةي 
 . قسةبكات، ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوقاف وكاروباري ئايين، يةعين لةطةَل زاناي ئايين و لةطةَل بةراسيت راستة ليذنةي ياسايي وليذنةي 
 10/9توَيذةجياجياكاني كؤمةَلطا ئةيانةوَي راوبَوضوونيان وةرطرن، بةآلم ئَيمة ئةم ثِرؤذةية لة 

ية، بة ثَيي 80/10وة ئيحالةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كراوة، ئةمِرؤ  10/9لةئةجنومةن خوَينرايةوة، لة 
رؤذدا ئةبَيت ليذان راثؤرتي خؤيان ئامادة  10لةماوةي  4، بِرطةي 11وخَوي ثةرلةمان مادة ثةيِرةوي نا

بكةن، ئةطةر سةرؤكايةتي بة ثَيويسيت زاني كة زؤترثةلةبكات، ئةوة لةماوةي ثَينج رؤذدا، لةبةر ئةوة 
رةتان و ذنان بة بةراسيت من ئةو تَيبينيةم ثَيشكةش دةكةم، بةنيسبةت ليذنةي داكؤكيكردن لة مايف ئاف

ئيلتيزام بة ثةيِرةوي ناوخؤ كة ثَيشرت ئةو ثِرؤذةية ناوةندَيكي بةر فراواني ثةيوةنديدار ديبوويان 
بةنيسبةت ليذنةي مايف ئافرةت و ذنانةوة راثؤرتةكة ئامادةكراو خراية بةردةست جةنابتان، من بةراسيت 

رؤذ بةهةند  10لةثةيِرةوي ناوخؤيا دةَلَيت  ئةم تَيبينية نةك هةربؤ ئةم جارة هيوادارم، يةعين ئةوة
وةربطريَيت، زؤر سوثاس، بةنيسبةت ئَيمة ئامادةين ئةوة راثؤرتةكةمانة لةبةردةمي هةموو ئةنداماني 

 .ثةرلةمانة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جارَي ثَيش ئةوةي من قسة بكةم، كاك سعدالدين تةواو بووي  كاك سعدالدين فةرموو
 

 :بةِرَيز مال سعدالدين مال عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر وةكو كاك شَيروانيش ئاماذةي ثَيكرد، ئَيمة وةكو ليذنةي ئةوقاف و كاروباري ئايين كؤبوونةوةيةكي 
 موشتةرةكمان ئةجنامدا لةسةر ئةوةي كة هةندَيك ثسثؤرٍِي قانون و هةندَيك شارةزاياني ئايين و هةردوو

سةرؤكي زاناياني ئايين ئيسالمي لةكوردستان، لةهةولَير ولة سلَيماني ولة دهَوك ثسثؤِرمان هَينا كة بطةينة 
نتيجةيةك، واحلمدهلل لةزؤر خاَلي ناكَوكي هةبوو حةتا لةبةيين خؤيان، توانيمان يةعين رةئيةكي تةوافوقي 

ةيش ثَيويسيت بةوة هةية كة لة ثةرلةمان وةربطرين ئيال لةسةر هةندَيك نوقاتي زؤر بةسيت نةبَيت، ئةو
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حةلبَيت، كةوا هةر وةكو ثةخشان خان بةخؤي ئامادةي كؤبوونةوةكة بوو، دياربي ئةويش لةطةَل زؤر لة 
 .دادةنيشني لةثاش جةلسةكةو كؤدةبينةوة، لةطةَل رَيزمدا وانشاء اهللشتةكاني ئَيمة كَوك بوو 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هلل ئَيستا ليذنةي ئَيوةيش وابزامن مانيعتان نية لة تةئجيلةكةي، ثةخشان خان فةرمووزؤر سوثاس، وا

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةطةر راثؤرتي ئةو دوو ليذنةية ئامادةنةبَيت، يةعين هةر ناكرَيت، بةآلم هيوادارم يةعين ئةمة 
 .وبارةنةبَيتةوة، زؤر سوثاسجارَيكي كة لةثةرلةمان د

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةوامبان لةسةر قسةكاني خوشكة ثةخشان زةنطةنة، ئَيمة لةليذنةي ياسايي راثؤرمتان تةقديم كرد بؤ 
ا راثؤرتةكة كة ئةو ثرؤذةيةي هاتبوو لة ئةجنومةني سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةبةر ئةوةيش تةقديم كر

وةزيران، ئَيمة بةراسيت ئيعتيبارمان نةكرد بةثِرؤذةيةكي قانوني بؤ هةمواركردني ياساي باري كةسايةتي، 
لةبةر ئةوةي تَيبيين ئةوة دةكرا كة ثِرؤذةكة بةناوي راسثاردة هاتبوو نةك قانون يان ثِرؤذة، لةبةر ئةوة 

لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان كَيشةكة حةلبَيت، بةآلم كة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هاتة ئَيرة داوامان كرد 
كؤبوونةومان كرد لةطةَل جةنابتان و لةطةَل ئةويش، داوامان كرد كة كَيشةكة بة ودي حةلبَيت، نةك 

ئافرةتان  بضَيتةوة ئةجنومةني وةزيران برياري لةسةر بدرَيت، تةخري دةبَيت، لةبةر خاتري خوشكاني
وذنان قةرارماندا خؤمان دووبارة كؤبوونةوة بكةين لةطةَل ليذاني مةعين و ئةوثسثؤِرانةمان هَيناوة ئَيرة 

 .وموناقةشةمان لةطةَل كرد بة مةبةسيت دةوَلةمةنكردني ياساكة بؤ بةرذةوةندي ذنان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :عبداهلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي كاك سعدالدين باسي ئةوةي كرد كة لةكؤبوونةوةكةي دوَييَن ولة زؤر شتيشا من كؤك بووم لةطةَل 
ثؤضوونةكان، بةراسيت من كؤك بووم لةطةَل ئةوانةي كة لةثِرؤذةكةدا هاتووة ولَيرةيشةوة ئيعالني دةكةم 

زوو تةلةفَونيان بؤم كردم وتيان فآلن مامَوستا و فآلن مامَوستا وتوويانة تؤيش  ئةمِرَو لةجةريدة، بةياني
تةراجعت كردووة لةمةسةلةي نةهَيشتين فرةذني، ومت شيت وانية موتَلةقةن، برادةران لةقاعةكةدا بوون، بؤ 

كة طوَيي لَيبَيت منوونة ئةيَلَيم جةنابي كاك سعدالدين واي نةوت، بةآلم بؤ روون كردنةوة، يةعين ئةو خةَل
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و رةئي تةئجيل كردنيشم، من بةش بةحاَلي خؤم لةطةَل تةئجيال نةبووم ولةطةَل ئةنداماني ليذنةكةيش 
قسةم كرد، بةآلم واديارة و وابةباش زانرا كة مادام راثؤرت حازرنية ئَيمةيش لةطةَليانا بني، ئةوة رةئيي 

 .ثاسئةنداماني ليذنةكةبوو لةقاعةكة، باقسةبكةن، زؤر سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نارازي بن من خؤم رةئيةك دةدةم، ئينجا ثاش قسةكاني من ئةطةر قسةتان هةبوو، قسةتان دةدةمَي، ئةطةر 
طةوة، يةكةم ئةو ثِرؤذةية ثِرؤذةيةكي زؤر طرنطة، وتايبةمتةندي خؤي هةية، بةقسةكامن دةخيةينة دةن

رةئي جياوازيشي لةسةر هةية ئةو رةئية جياوازة نةك تةنها  ثةيوةندي بةهةموو كؤمةآلني خةَلكةوة هةية،
لَيرة لةناو كؤمةَلطادا هةية، لةو ماوةي رابردوودا لة هةموو شوَينَيكا باس باسي ئةو ثِرؤذةيةبووة، 
لةئةجنومةني وةزيران يان لةوةزارةتةكان، لةناو مزطةوت، لةتةكيدا، لةالي مامَوستاياني ئايين، لةالي 

ئةوةندة زؤريشن نةبَيتةوة، لةهةموو كؤبوونةوةكان هةر يةكة  ماشاءاهلل، يةكَييت جؤراوجور، ليذنةي ذنان
رةئي هةبووة، ثاش ئةوةي كة كؤنفراسي بؤكراوة، كؤبوونةواتي بؤ كراوة، ئةوان بةهةموو ئةو جهودةي كة 

و طؤمةَلطادا جياوازي سةرفيان كردووة نةيان توانيوة بطةنة سةر يةك رةئي لةسةر هةندَي مةسائيل كة لةنا
لةسةر هةية، ئةمة واي لَيكردووة ئةو ثِرؤذةيةي كة بؤ ئَيمةيان ناردووة، موعةلةقيان بةجَيهَيشتووة 

وخؤتان قةرار بدةن، ئةمة يةك، يةعين حةتا وةكو  ندئيقترياحةتان دةخةينة بةردةموتويانة ئَيمة ئةو ضة
ِرؤذة، بةآلم لةديباجةكةيدا لةسةرةوة نووسراوة كؤنووسيش هاتووة، راستة لةنووسراوةكة نووسراوة ث

سنت مادام كؤنووس، ليذنةي ياسايي ئيعتريازيان كرد وتيان دةبَيت، منيش ومت لةسةر رؤتني رامةوة
ثِرؤذة هاتووة، بةثِرؤذة قةبوَلي بكةن بؤ ئةوةي دوا نةطةوَيت، ئةوةبوو لةطةَل  بةلةنووسراوة رةمسييةكة 

ان باسكردو تاوتوَيشمان سةرؤكي حكومةت كؤبوينةوة ئةو مةسةلةيشمسةرؤكي حكومةت و جَيطري 
، ئةو ثِرؤذةية ئاراستةي ليذانةكان كراوة، راستة لةنيزامي داخليدا دةَلَيت ليذانةكان كة لةسةركرد

رؤذدا تةووابَيت، بةآلم ثِرؤذةيةكي وا  10راثؤرتيان ئامادةكردو داوا لةليذنةي ياسايي دةكةين خيالل 
حةساس ناكرَيت لةبةر ئةوةي رؤذَي فآلن ئامادة نةبوو، خةآلص بةناِرةزايي بَيتة ئَيرة وكَيشةكة  طرنط، وا

ئاَلَوزتربَيت، ئةو داواية حةقي ئَيرةية و دواكةسيش كة بِرياردةدات ئَيوةن، حةزدةكةن ئَيستا قةرار بدةن و 
 . كامن نةكرد، فةرموو كوَيستان خانبةردةوام دةبَين لةسةري بزانن ضَي لَيدَيت، ديارة قةناعةتان بةقسة

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم ئاسايية تةئجيل بكرَيت، بةآلم يةك حةفتة، رؤذي دووشةمةي داهاتوو خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، 
ية هَين ئةوة نية بةآلم ئةمةوَي هةندَيك تةوزيح بدةم ئةطةر يارمةتيم بدةن، ديارة ئةم ثِرؤذة

بةحةفتةيةك و دة رؤذ بريوِراي خةَلكي ثسثؤِرو ياساو ئةوانةي تر كةرةئيان وةردةطريَيت، جةنابي كاك 
شَيروان خؤي باش ئاطادارةو لةهةندَيك كؤبوونةوةكامنان بةشداري كردووة كة ئَيمة خةَلكي ثسثؤر يان 

ة، لةليذنةكةمان بةئامادةبووني هةندَيك ياسانامسان لةسلَيماني، لةهةولَير، لةدهَوك بانط كردوو



 816 

لةئةنداماني ليذنةي ياسايي موناقةشةمان كردووة بؤ ضةندرؤذ كؤنفرامسان لةسةر كردووة، هةر وةها 
خةَلكي شارةزا لةشةريعةت بانطمان كردوون ونوَينةري يةكَييت زاناياني ئاينيمان بانط كردووة، ئَيمة يةك 

يةبووين، يةك ساَليش الي حكومةت ماوةتةوة كة كونفراسي بؤ كردووة، ساَل خةريكي داِرشتين ئةم ثرؤذة
رةئي خةَلكي ياساناسي وةرطرتووة، هيين شةريعةي وةرطرتووة ئةمانة هةمووي كراوة، هني ئةوة نية كة 

زةَلمي لةمةسةلةي شةريعةيا  مصطفى. و دبكرَيت، ئةمة زؤر دةمَيكة كراوة ئةم حةفتةية بة ثةلةثةل ئةوة
َينةي نية، يةعين خةَلك ناتوانَيت تةعين لةسةر وةربطرَيت، شتةكان هةمووي رةئي ئةوي لةسةر ئيرت و

وةرطرياوة، مةسةلةي ئةوةي كة راثورتةكةي ليذنةي ياسايي و من ئاطادارم، يةك ئَيمة لةكؤبوونةوةكة كة 
ةوةي ئةمة ئةصَلةكة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا جةنابت ثَيت وتني، ئَيوة ئةمة تةئجيل مةكةن لةبةر ئ

لةحكومةتةوة بةثِرؤذة هاتووة، دووةم تةنها مةسةلةي فرةذنية كة دوورةئية هيض مةسةلةيةكي كةنية، 
دواتر ثيََش جةذن جةنابت جةوابي ليذنةي ياساييت دابووةوة كة بيخةنة بةرنامةي كارةوة و مةوةسنت 

يشيان مةسةلةي فرةذنية، با ثةرلةمان يةك لةسةر ئةو دوو خاَلةي كة يةكةميان بةثِرؤذةهاتووة و دووةم
اليي بكاتةوة، كةواتا ئةوةي كة ثةخشان خان باسي دةكات لةثَيش جةذنةوة هةتاكو ئَيستا زؤر زياترة لةدة 
رؤذ، بةآلم لةطةَل ئةويشدا من لةطةَل ئةوةدام مادام ئةو ليذنانة راثؤرتيان ئامادةنية، لةبةر ئةوةنة كةرةئي 

، رةئي زؤر زياتر لةثَيويست لةخةَلك وةرطرياوة با حةفتةي داهاتوو، رؤذي دووشةمة خةَلك وةرنةطرياوة
 .خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هيض رةئييكي ئيزافيتان هةية لةسةر قسةكاني  رةئيكي موخاليف، فةرموو خةمان خان

 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

ئَيمة خؤمان ئةزانني ديارة ماوةيةكي زؤرة، هةموومشان باسي طرنطي طؤِران وتةعديلي قانوني ئةحوالي 
شةخصي دةزانني، ئةوةي لةالي من ثرسيارة، ثرسيارةكةشم ئاراستةي سةرؤكايةتي و ئاراستةي هةرسَي 

يةي طؤِريين ئةم ثرؤذةية ليذنةكةش ئةكةم، ئَيمة خؤمان ئةزانني ئةساسي ئةو فكرة يان ئةو بريؤكة
ليذنةي داكؤكي كردن لةمايف ذنان و ئافرةتان بوو، نزيكةي ساَلَيك ثَيوةي خةريك بوون، ليذنةي ياسا و 
ليذنةكاني تريش باش ئاطادارن، ثاش ئةوةش ضووة الي حكومةت، حكومةتيش هةندَي تَيبيين تَيدا كردووة 

يارةي الي من دروست بووة ئةوةية، بؤضي ئةو ليذنةيةي و هَينراوةتةوة بؤ ثةرلةمان، ئَيستاكة ئةو ثرس
كةخاوةني ثرؤذةكةية، كةخاوةني بريؤكةكةية، لة ثةراوَيز دانراوة، بةآلم ليذنةي تر كة ئَيستا بةخؤيان 
هاتوونةتةوة لة ناوةِراستدا دانيشتوون، لةم ماوة نزيكة هاتوون، يةعين وةكو بةربةستَيك وةكو كؤسثَيك 

رؤذةيةن، بةِراسيت بةرامبةر كاري ئةم ليذنةية وةستاون، يةعين بةِراسيت ئةمة ثرسيارَيكة بةرامبةر بةم ث
 .خؤزطة بيانتوانياية وةآلميان بدامايةتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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حةزةكةي من جَيطاي خؤمي ئةدةمَي، فةرموو ثةخشان خان وةرة ئَيرة، هةركةسَيك لة هةرشوَينَيك 
ت تةمسيل لة خؤي دةكات ولةوشوَينةشي ئةكات، لة ليذنةكةشي ئةكات، بةوة كةم نابَيتةوةو دابنيشَي

 .زياديش نابَيت، سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئةمةوَيت ئةو ميكانيزمةم بؤ ِروون بكةنةوة، كاتَيك لةثةرلةمانةوة ثرؤذةيةك ثَيشكةشي حكومةت 
ئةكرَيت، حكومةتيش ِرةئي خؤي لةسةر ئةدات، ميكانيزمي قبوَلكردني ِرةئيةكةي حكومةت و ضاككردني 
ثرؤذةكة بةثرؤذة حساب ئةكرَيت يان بةتةوصيات يان بة وةرةقة ثِركردنةوة، ضونكة لَيرةوةية خةلةلةكة، 

ضية، لةبةر ئةوةي ئَيمة خؤمان داواي ِرةئي ومةشهورةتي حكومةمتان كردووة، وتوومانة ِرةئيتان 
نةوةزارةتَيكة و نةدوانةو نة سَييانة، بةَلكو ِرةئي خؤيان بدةن، فيعلةن وابووة حكومةت داويةتي بةهةموو 
وةزارةتةكان، لةدوايشدا وةزارةتي عةدل ِرةئي خؤي داوة، ئينجا لةدوايدا كؤنفرانسيشي بؤ كراوة، يةعين من 

كة ليذنةي ياسايي بةمن بَلَيت لةسةرةوة نةنووسراوة ثرؤذة  ثَيم واية ئةوة سةبةبَيكي موقنع نية، لةوةي
 .ياسا نووسراوة تةوصيات، ئةوة ميكانيزمةكة، ئةطةر لةوةدا خةلةل هةية زةمحةت نةبَي ثَيم بَلَين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بكرداية قةيناكة تؤ سؤزان خان داواي لَيبووردن ئةكةم، ئةطةر بهاتايةو خياليف قسةي تؤ وكةسَيك رةفتار

ئةو قسةية بكةي، ليذنةي ياسايي واي وتووة ئَيمة سةرؤكايةتي ئةو قسةيةمان كردووة، حةمسيشمان 
كردووة، لةطةَل حكومةتيش حةمسمان كردووة، لةبةر ئةوة ئةو موالحةزةيةت حةل كراوة، ثَيويست بةوة 

 .ناكات، كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
وةَلآل من تةنها يةك نوقتة ئةمةوَيت تةوزحيي بكةم، لة هةندَي لةقسةكاني خوشكةكامن ئةوانة وا ديار 

ثرؤذةمان  15دةكةوَيت كة ئةنةهو ليذنةي ياسايي موقةسرة لةو مةسةلةيةدا، ئةوةلةن ئَيستا حاَلي حازر 
ؤذةية ئةولةويامتان داوةتَي، ئةوةش ثةخشان خان زؤر لةبةردةستة هةمووي ثَيشي ئةو ثرؤذةية، ئةو ثر

رؤذي  10بةدةيان ثرؤذة هةية : باش ئةزانَيت، كة يةكةم ثرؤذة بَيت ثاش ئةو جةلسةية، ئةمة يةك، دوو
: بةسةردا تَيثةِريوة كةس باس لةوة ناكات، تةنها باس لةوة ئةكةن كة ئةو ثرؤذةية لةئاراداية، سَييةم

دوونيادا ضةند طوَي بطرَيت خةَلك ئةوةندةي تر ثرؤذةكة دةوَلةمةند ئةبَيت، لة  لةهةموو ثةرلةماناتي
يةكرتيش نزيك ئةبينةوة، باشرتين جةلسةش دوَييَن كرا ئةوة ثةخشان خان لةوَي بووة، كةزؤربةي زؤري 

يجي مةعقول خاَلةكان توانرا، لةطةَل ثياواني ئاييين، لةطةَل هةردوو سةرؤكي يةكَييت زانايان بطةينة نةتائ
ومةنتقي ومةقبول، كةلَيرة نيقاشي زؤريشي لةسةر نةكرا، ئةصَلةن ثرؤذةكة وةكو ثَيويست بِروات، بؤية 

 .من حةزم كرد ئةو نوقتةية ِروون بكةمةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ج و كاك شَيخ فةتاح، تةنها سَي كةس ِرةئيان دةدةمَي دوايي ئةخيةمة دةنطةوة، تاظطة خان و كاك حممد فر
 .فةرموو تاظطة خان

 :بةِرَيز تاظطة حممد علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و تَيكؤشاني هةر هةموو ئةو كةسانةي كة كار دةكةن لةثَيناو هةمواركردني لةطةَل دةستخؤشيمان بؤ جوهد
خاآلنةين كة ياساكاني ئةحوالي شةخصي، ضونكة بةفيعلي ئَيمةش لةطةَل هةمواركردني زؤرَيك لةو 

لةياساي ئةحوالي شةخصي هاتووة، كة ثَيويسيت بةهةمواركردن هةية، ليذنةي داكؤكي كردن لةمايف 
ئافرةتان ئةوة ساَلَيك زياتر ئةبَيت، خةريكي ئةو كارةية و جوهدي دةنرخَينني، بةآلم من ثَيم خؤشة بؤ 

َيش هةر هةمووان ِرَيكخراوةكان، مَيذوو قسة بكةين، كاركردن بؤ هةمواركردني ياساي باري كةسَييت ث
طةورةترين  1995وة بوو، ئةوةبوو لة  1993جوهدي ِرَيكخراوةكان لَيرة بنرخَينني كة بةفيعلي لةساَلي 

سيمينار لة سلَيماني بةسرتا، هةرهةموو ِرَيكخراوةكاني ئافرةتان وذنان وخوشكان هةر هةمووي، رةئي 
بؤ مَيذوو قسة بكةين، كة جوهدي ئةوان بةِراسيت لةبري  خؤيان وتووة، بؤية لَيرةدا حةز ئةكةم هةر

نةكةين، ئةو ثرؤذةية تةنها هي يةك كةس ودوو كةس و ليذنةيةك نية، بةَلكو هي زؤربةي دةنطي ذنان 
ِراستة هةمواركردني ثرؤذةي ئةحوالي : وئافرةتان وخوشكاني كوردستانة، ئةوة خاَلي يةكةمم، خاَلي دووةم

ةَلَيك تةوصيات هاتووة كة ِرَيك كةوتوون لةسةر ئةوةي كة ببَيت بة ثرؤذةن شةخصي ئَيستا بةكؤم
بؤمان دةركةوت بةتةنها قسةكردن لةو بةندو بِرطانةي بةثرؤذة هاتووة، بةآلم دوَييَن لةدانيشتنةكةي 

 كةهاتوون لةو تةوصياتةدا، هةندَي موخةلةفاتي تر يان هةندَي شيت تري بؤ دروست ئةبَيت، لةداهاتوودا
وةكو ئةوةي دوَييَن دكتؤر زةَلمي وتي، بةعزة شتَيك هةية ئةبَي دوايي هةمواري بكةين، ئايا ئَيمة ثرؤذةي 
ئةحوالي شةخصي لةهةر شوَينَيك بهَينني موتةقةتيع هةمواري بكةين و هةر ساَلةو خةريكي بةندو 

هةموار بكةين، باسي نشوز كرا،  ياسايةك بني، بةِراسيت دوَييَن كةباسي تةآلق كرا، وتي ئةبَي دوايي ئةوةش
وتي ئةوةش ئةبَي دوايي هةمواري بكةين، ئةو هةموو هةمواركردنة لةسةريةك بؤ  بؤ ئَيمة هةموو 
دةنطمان نةكةين بةيةك هةموو ثرؤذةكة كوليةن تةعديالتي خؤي بكرَيت وبةثرؤذةيةكي يةك ئاراستة 

هةر ساَلةو بِرطةيةك و هةر مانطةو بِرطةيةك، هةمووي بَيتة ئَيرة، موناقةشةي لةسةر بكرَيت، نةوةكو 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من وةكو سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ قسة ئةكةم، ئةو تةفصيل و تةئريخ وشتانة من حةقم بةسةريةوة 
ةو ليذنةي ئَيمة، ئَيستا ضوار ليذنة موكةلةف كراوة بةم مةسةلةيةوة، نية، ئةمة كةهاتووةتة ئ
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ليذنةيةكيان ِراثؤرتةكةي ئامادةية، سَي ليذنةكةي تر ئامادة نية، ئَيستا ئَيمة لةم دانيشتنةدا قسة لةسةر 
ةو ئةوة ئةكةين كة ئايا ئَيستا قسةي لةسةر بكةين يان دوايي خبةين، ئيرت ئةمة ئةبَي موناقةشةكاني ل

ئةم ئاَلؤز كردنةي كة زةمةن تةئسري ئةكات لةسةر ئةم : دووةم: جةلسةية بَيت، ئةوة مةسةلةي يةكةم
بابةتة، يةعين ئةطةر ئةمة هةفتةيةك دوا بكةوَيت، هيض تةئسري ئةكات ، من بةش بةحاَلي خؤم لة 

نابينةوة، تؤ ناتوانَيت ليذنةكةي ئَيمة، هيض ثسثؤِرَيكمان بانط نةكردووة بؤ ئةم مةسةلةية، بةس هةر كؤ
ئةم ئةندامانة هةفتةي ِرؤذَيك زياتر ئيلزاميان بكةيت، نيوةي لة سلَيمانية، نيوةي لة دهؤكة، ئةَلَين ئَيمة 
ناتوانني، من هةر جةلسةكان ئةتوامن ئامادة ببم، ئَيمة لةهةفتةيةكدا جارَيك كؤبوونةوة ئةكةين، باشة ئةم 

او ئةبَيت ، من ئةوةندة ئةثرسم ئَيمة ئةمة دوو هةفتةي بةسةردا ياساية بةم زؤرية بةيةك جةلسة تةو
ِرؤشتووة، دوو دانيشتنمان توانيوة بيكةين، ئةمة بةالي ئَيمةوة بةس نازامن لة ليذنةكاني تر ضؤنة، ئةمة 

 .ِرةبيت بةزةمةنةوة نية، ِرةبيت بةوةية كة ئامادة نابني بةِراسيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسيت ئةوة موالحةزةيةكي باشة، حةق نية ئةندامي ثةرلةمان ئامادة نةبَيت كاتَيك كة ليذنةكة داواي 
كرد، ثَيويستة ئيلتيزامي بة دانيشتةكاني ثةرلةمانةوة هةبَيت ثاش ئةوةش بة كؤبوونةوةي ليذنةكان، 

ةزانن، يةكةم كؤبوونةوةي ئينجا بة نووسينطةكانيان، يةعين موهيماتي ئةندامي ثةرلةمان هةمووتان ئ
ثةرلةمان، دووةم كؤبوونةوةي ليذنةكان، ئينجا نووسينطةية، يةعين ئةوة بةتةسةلسولة، كؤبوونةوةي ليذنة 
موهيم ترة لة ئامادةبووني لة نووسينطةكةي، خؤي مةفروزة حازر بَيت، ئةو برادةرةشي كةحاز نةبوو بة 

 .فةتاح فةرموو غائييب بنووسن، موهيم نيصاب هةبَيت، كاك شَيخ
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشبندي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي من داوا لة جةنابتان ئةكةم، ئةو قانونة مةشروعَيكي زؤر طرنطة، قانونَيكي زؤر هةستيارة، من 

بؤ ثَيم واية حةق نية ثةلةي لَي بكرَيت، ئةوةي ثةخشان خان وتي، مةوعيدمان بؤ دائةندرَيت لةاليةك 
بةرووي خةَلكَيكي وِرؤذي دووشةممة، ئةوة من تكا ئةكةم ئةو قانونة قانونَيكي هةستيارة ثَيويستة ئَيمة ِرو

دةرةوة و ذوورةوة ئةبينةوة، حةقي خؤيةتي ئَيمة ثةلةي لَي نةكةين، ثاشان وةكو كاك شَيروان باسي كرد، 
ة شةريعةت، بانطكراون، ئَيمة تةوافوقَيكمان هةبوو، دوَييَن كؤمةَلَيك خةَلكي ثسثؤِر، زانا، شارةزا، لةقانون، ل

لَيك نزيك بووينةوة، تةنها لةسةر خاَلَيك نةبَيت، مومكينة ثةخشان خان لةوةدا زؤر لةطةَليدا نةبَيت، 
ئةطينا ئةوي تر لَيك نزيك بووينةوة، من ثَيم واية ئةو موناقةشةي ئَيستا لَيرة ئةكرَيت، نةئةبواية بكراية، 

ةنط بؤ ئةوةي تةئجيل بكرَيت يان بةردةوام بَيت، ضونكة ئةوة قانونَيكي وا زؤر سادة نية، ئَيمة بدرَيتة د
بةِرؤذَيك ودوان بتوانني بةِرَيوةي ببةين وبِرؤين، ئَيمة با ِرووبةِرووي خةَلكَيك نةبينةوة، كة طلةييمان لَي 

جيل بكرَيت، تةئجيلةكةشي بؤ ِرؤذي بكرَيت لةدواِرؤذدا، لةبةر ئةوة من تكا ئةكةم بيدةينة دةنط وتةئ
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دووشةممة نا، كةي حازر بووين، ليذنةي تايبةمتةند هةية، كةي تةواو بووين ئةو وةختة قانونةكة بهَينينة 
 .بةردةست، بؤ ئةوةي طلةيي دواِرؤذمان لَي نةكرَيـت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال قاسم فةرموو
 :قاسمبةِرَيز مجال حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من حةز ئةكةم، دوَييَن بةحةقيقةت بةشداريم لةو كؤبوونةوةية كرد بةشي يةكةمي تا نيوةِرؤ، الي من 
زؤر طرنط بوو، مةوزوعي طرنط لةو دانيشتنة ئةوة بوو ِرَيطا بةفرةذني بدرَيـت، يان فرةذني لةطةَل شةرت 

 .و شروت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رة كاك جةمال تةنها باسي دواخستنةكةي بكة، ئةوةي تري واز لَي بَينة، ئَيستا طةيشتينة ئةو ئةجنامةي ببو
كةدواخبرَيت، بؤ دووشةممةي داهاتوو، لةليذنةي ياسايي و ليذنةي ئةوقافيش تةئيدي كرد، ليذنةي داكؤكي 

َيي لةطةَلداية كةوا دواخبرَيت با كردن لةمايف ذنان وئافرةتانيش مانعي نةبوو، ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة ك
دةسيت بَلند بكات  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  بةزؤرينةي دةنط دوا دةخرَيت بؤ دووشةممةي داهاتوو، 
ئومَيد دةكةم ليذنةكان ِراثؤرتةكانيان حازر بكةن و كةم وكوِرييةكان نةهَيَلن، كاك شَيروان فةرموون بؤ 

رنامةي كار تةواوكردني طفتوطؤي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ِراوَيذكاري خاَلي سَييةم، خاَلي سَييةم لةبة
باآلي هةرَيمي كوردستان، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، ئَيمة ئةو ثرؤذةية ضةند 

ت ماددةيةكمان تةواو كردبوو، تا ماددةي دوانزدة ِرؤشتني، دوايي ئيشكالَيك هاتة ثَيشةوة، تةعاروزَيك دروس
بوو، لةطةَل ماددةيةك كةثَيشرت دةنطي بؤ درابوو، لةو بةينةشدا ليذنةي ياسايي،  لةطةَل سكرتَيري 
ئةجنومةن ِرةئيةكيان ثةيداكردووة دةخيةينة بةردةم ئَيوةي بةِرَيز، با ليذنةي ياسايي بفةرموون بؤمان 

 .باس بكةن
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وشك وبرايامن ئةنداماني ثةرلةمان، ديارة هةر وةكو بةِرَيزتان ئاطادارن، لةكاتي موناقةشةكردني ئةو خ
ثرؤذةيةدا، ماددةي دوازدة لة ثرؤذةكة، درا بة تةصويت و ئيلغا كرا، ثاش ئةوة ئَيمة بريَيكمان كردةوة، 

بةِرَيز جةنابي سكرتَيري ثةرلةمانيش  بةِراسيت بةديلَيك بؤ ئةو ماددةي دوانزةية دابنَيني، ئةوة بوو لةطةَل
دانيشتني وةكو ليذنةي ياسايي هاتينة ئةو قةناعةتةي كة، لةبةر ئةوة مةجلسي شورا ئريتيباتي هةية 
بةوةزارةتي عةدلةوة، لةسةر ئةو ئةساسة ثرؤذةكةمان داِرشتةوة، كة مةجلسي شورا ثةيوةندي بةوةزارةتي 
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بةو موقتةرةحة تازةية بؤتان دةخوَينمةوة، بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر  دادةوة هةية، ئَيستا ماددةي دوانزدة
 .بكةن وبِرياري طوجناوي لةسةر بدةن

 :املادة الثان ة عشرة
لوزير العدل تشك ل احملاكج االدارية يف مراكز احملافضات يف االقل ج حؤب مقتض ات املصلحة العامة، : اواًل

 .ني من الصنف الثاني او الثالث او عضوية قاض و مؤتشاربرئاسة قاض من الصنف االول وعضوية قاض 
 .لوزير العدل طلب انتداب قضاة اىل احملاكج االدارية، من غري املنتدبني اىل جملس شورى االقل ج -:ثان ًا
 .تنار الدعاوى الواردة يف هذا القانون وفق احكام قانون املرافعات املدن ة، حبضور عضو االدعاء العام -:ثالثًا

بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، نوسخةيةكيشمان داوة بة وةزيري عةدل بةنيسبةت ئةو ماددةية، دوا ِرةئيش 
 .ِرةئي ئَيوةي بةِرَيز و ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .جةنابي وةزيري داد ِرةئيتان تكاية
 :وةزيري داد/بةِرَيز فاروق مجيل صادق

 .ومةنئةجنبةِرَيز سةرؤكي 
لوزير العدل طلب انتداب قضاة اىل زؤر شتَيكي ضاكة بةس من يةك موالحةزةم هةية، لة دووةم كة دةَلَيت 

دةبَي لةكوَي تةَلةب بكات، غةير ئةبَيت لة مةجلسي قةزا بَيت، بؤية مةجلسي قةزا ئيزافة  احملاكج االدارية،
 .بكرَيت، ئةوة شتَيكي باشرتة، سوثاس

 :ومةنئةجنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةوة ئيزافة بكةن، كةس لوزير العدل طلب قضاة من رئاسة جملس القضاء، ئةوة موالحةزةيةكي بةجَيية، 
 .قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية  كاك حممد فةرةج فةرموو

 :امحدبةِرَيز حممد فرج 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

لةوةداية، كة ئَيمة جيهازي قةزامان جيا هةرضةندة ئةوة تازة طةيشتووةتة دةستمان، من هةر ثرسيارةكةم 
كردةوة، ومتان ئةمة سوَلتةيةكي سةربةخؤية، يةعين كة ثَيشرت لةذَير دةسةآلتي وةزارةتي عةدل بوو، 
دةرمان هَينا، ئةمةي كةلَيرة داِرَيذراوة، ئَيستا ئَيوة لَيرة بةمةجهول هاتووة، جيوز، ئَيستا ئَيوة تةعيين 

 .ي عةدلة، ئايا ئةمة وةكو موداخةلة نا وةكو ثرسيارَيك ئةيكةم، سوثاسفاعيلةكة ئةكةن كة وةزير
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك شَيروان وةآلمي بدةنةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
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ة، مةجلسي ئَيمة ئةطةر ماددةي دوو، سَي، شةش خبوَينينةوة، دةبينني كة خؤمان تةصويتمان لةسةر كردوو
شورا زمين تةشكيالتي وةزارةتي عةدلة، دةنطيشمان لةسةر داوة، ئةوةش كة ئَيستا هاتووة بةنيسبةت 
ماددةي دوانزدة، موكةميلي ئةو تةصويتانةي ثَيشووة، كة ئَيمة ئَيستا ثَيشكةمشان كردووة، بؤ ئةوةي 

لة ماددةي دووةم ئةطةر تةماشاي طفتوطؤي لةسةر بكرَيت و ثةسةند بكرَيت، هيض خيالفَيكي تَيدا نية، 
بكةين بزةبت دةَلَيت ثةيوةندي بةوةزارةتي عةدلةوة هةية، واتة ئَيمة هيض ماددةيةكمان ثةسةند 
نةكردووة، كة فةصَلي مةجلسي شورا بكةين لةوةزارةتي عةدل، يان مةحاكمي ئيداري فةصَل بكةين 

 .لةوةزارةتي عةدل، سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .عةوني فةرموو قسةت هةية كاك
 :بزاز عيدسبةِرَيز عوني كمال 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

، تةشكيالتي 8001ي ساَلي (13)جطة لةوةش كةكاك شَيروان ئيشارةتي ثَيدا، قانوني وةزارةتي عةدل ذمارة
 .مةجلسي شوراي تَيداية لةماددةي ضوارةم، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووكاك عادل فةرم
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية، موناقةشةكة لة تةشكيلةي قةزاي ئيداري ئةو كاتة ثرؤذةكة ِراطريا، نازامن زؤرباش نايةتة 
بريم لة ناوةكةشدا موالحةزة هةبوو، لةبةر ئةوة بةثَيي دةستووري عَيراقي مةجلسي دةولة جائيزة 

عَيراقدا ئيختيصاصةكانيشي دياري كرابوو، لَيرةدا بةناوي مةجلسي هةرَيم باشرتة كةدروست بكرَيت لة
بَيت، بةِراسيت ئةو مةوزوعة ئَيمة ِروبةِرووي ئةوة ئةبينةوة كةعَيراق بةثَيي دةستووري عَيراقي ئةبَي 

تر حكومةت  قةزا مزدةوةج بَيت، قةزائي ئيداري و قةزائي ئاسايي، من وا تَيطةشتم ئةو ثرؤذةية جارَيكي
صياغةي ئةكاتةوة، حةتا ناوةكةشي ئةطؤِرَيت، ضونكة مةفروزة ئةم ياساية ناوي ياساي مةجلسي هةرَيم 

 .ي دةستوور بَيت، زؤر سوثاس101بَيت بةالني كةمةوة، بؤ ئةوةي موتابقي ماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ئَيمة بةنيسبةت ناوي قانونةكة ساغمان كردةوة، تةصويتيشي لةسةر كرا، ماددةكة بةو شكلة هاتبوو، 

، لةبةغداد جملس شورى يف (جملس الشورى يف االقليم)ري يف االقليم، ئَيمة كردمان بة اجمللس االستشا
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ية ويستمان هةرَيمي كوردستان تايبةمتةندييةكي الدولةية، قانونةكةي بةغدامشان ئَيستا لةبةردةستداية، بؤ
هةبَيت، مةجلس شورايةكي هةبَيت بؤ ئةو مةسةالنة، وةكو ضؤن مةجلس استشاريةكة لة ئةصَلي  
قانونةكةدا هاتووة، تةنها وا ئيحا ئةكات كة سيفةتَيكي ئيستشاري هةية، بةينةما ئةطةر قةزاي ئيداري 

شي ئةبَيت، بؤية بةبامشان زاني مةجلس شورى اقليم بَيت، رةبيت بكةين، صيفةتي ئيصداري قةراري
 .لةبةغداش نزيك بَيت ئةو ناوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ماددةي دوانزدة وةكو موقتةرةحي ليذنةي ياسايي كة هةمواركرا، بةئيزافةكةي جةنابي وةزيريش 
بكات  كَيي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند 

 .سيانزدة تكاية
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دادطاي كارطَيِري ئةم تايبةمتةنديانةي هةية: ماددةي سيازدةم

دةستةكاني فةرمانطةكاني هةرَيمةوة  تَيِرامان لةِراسيت ئةو فةرمان وبِريارة كارطَيِريانةي لة فةرمانبةرو -1
دةردةضَي لةدواي بةركاربووني ئةم ياساية، كةاليةنَيك دةست نيشان نةكراوة بؤتانووت لَيدان لةبةردةميدا، 
بةثَيي تانووت لَيدان لةاليةن كةساني خاوةن ئةطةري بةرذةوةندني، تةنيا ئةوةندة بةسة ترسي ئةوة 

 .يةني بةرذةوةنديدار بكةوَيلةطؤِرَيدا هةبَيت، كة زيان بةر ال
 .تانةكاني تايبةت بة هةَلبذاردني دةستةكاني ناوخؤ-8
ئةو داواكاريانةي دةستةكان وتاكةكان ثَيشكةشي دةكةن، سةبارةت بةهةَلوةشاندنةوةي بِريارة دوا هَينةرة -3

 .كارطَيِرييةكان
 .داواكاني ِرةطةزنامة-4
بِريارة كارطَيِرييةكاني بة ثَيضةوانةي ياسا دةردةكرَيت  داواكاني قةربووكردنةوة لةو زيانانةي لة-5

 .دةكةوَيتةوة
ئةو كَيشانةي تايبةتن بة طرَيبةستةكاني ثابةندبوون يان ئيش و كارة طشتيةكان يان هاوردةكان و هةر -6

 .طرَيبةستَيكي كارطَيِريي كة بةياسايةكي تايبةت ِرَيك نةخرابَي
َيهَينةرةكاني لةاليةنةكاني كارطَيِري دةردةضَيت سةبارةت بةمةسةلةكاني باج تانة لَيدان لة بِريارة دوايي ث-1

 .و ِرةمسةكان بةثَيي ئةو ياسايةي كة ضؤنيةتي سةيركردني ئةو داوايانة ِرَيك دةخات
تانة لَيدان لة ِرةتكردنةوةو كارنةكردني فةرمانبةر يان دةستةكان لة فةرمانطةكان ودةزطاكاني هةرَيمدا -2

 .ةكردني بِريار يان فةرمان كةلةاليةني ياسايية ئةركي ئةوانة و ثَيويستة بيكةنلة دةرن
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 :يليختتص احملكمة االدارية مبا :املادة الثالثة عشرة
دوائر االقل ج بعد نفام هذا النار يف صحة االوامر والقرارات االدارية اليت تصدر من املوظفني واهل  ات يف -1

وبناء على طعن من مي مصلحة حمتملة وتكفي ان كان هناك ما يدعو )القانون واليت يعني مرجم للطعن ف ها
 .اىل التخوف من اةاق الضرر بذوي الشأن

 .الطعون اخلاصة بانتخابات اهل  ات احملل ة-8
 .االدارية النهائ ة الطلبات اليت تقدمها اهل  ات واالفراد بالغاء القرارات-3
 .دعاوي اجلنؤ ة-4
 .طلبات التعويض من االضرار النامجة من القرارات االدارية الصادرة خالفا للقانون-5
 .املنازعات اخلاصة بعقود االلتزام او االشغال العامة او التوريد او اي عقد اداري اخر مل يناج بقانون خا -6
من اجلهات االدارية يف قضايا الضرائب والرسوم وفق القانون الذي  الطعون من القرارات النهائ ة الصادرة-1

 .يناج ك ف ة النار يف هذه املنازعات
الطعن يف رفض او امتناع املوظف او اهل  ات يف الدوائر و اجهزة االقل ج عن اختام قرار او امر كان من -2

 .الواجب عل ه اختامه قانونًا
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ئَيمة، لةطةَل دةقي ماددةكةين تةنها لةفةقةرة شةش نةبَيت، ئةويش تايبةتة بةو كَيشانةي كة لةئةجنامي 
طرَيبةستةكاني حكومةت، لةطةَل هاوآلتيان ئةويش ئيحالةي مةحاكمي مةدةني دةبَيت، بةئيعتيباري 

رايف دةعوا، ئينجا تةرةيف دةعوا هاووآلتي مةحاكمي مةدةني و قةزا وياليةي عامةي هةية، لةطةَل ئةت
وحكومةت بَيت، يان حكومةت و حكومةت بَيت، تةنها ئَيمة ئةو تَيبينيةمان هةية ئةوي تر، لةطةَل دةقي 

 .ماددةكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نيش ثاش ئةو جةنابي وةزير ض موالحةزةيةكت هةية، باشة جةنابي وةيزيش موالحةزةي نية، ليذنةي قانو
موِراجةعةيةو دانيشنت، لةطةَل جةنابي وةزيردا موتةفقن لةسةر ئةوة، تةنها فةقةرةي شةش نةبَيت، 
كةالبضَيت، ئةطةر كةس قسةي نية لةسةري دةخيةمة دةنطةوة، بؤ البردني فةقةرةي شةش دةخيةمة 

دا نية  فةقةرةي شةشةم الضوو، دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَل
 .كاك كةريم موالحةزةت هةبوو، فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيشنياز ئةكةم لةزمين ئيختصاصات الدعاوي متعلق باينسية احوال مدنيشي بؤ ئيزافة بكرَيـت، ضونكة 
ببَيتة ئيختصاصي حمكةمةي مةدةني لةبِرطةي حةوتةم  وةكو يةكن، موتةشابيهن اينسية واالحوال املدنية،

 .زؤر سوثاسالطعون يف القرارات، ثَيم واية  الطعون من القراراتدةَلَيت 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةكةم دوو بِرطة زياد بكرَيت، يةكةميان تايبةت بَيت بةو بِريارانةي سةبارةت بة ماددةي سيازدة، ثَيشنيار 

كةلةاليةن لوجاني تةحقيقي لة دامودةزطاكاندا دةردةضَيت، لةهةموو وةزارةتَيك، لةهةموو فةرمانطةكان 
ليذنةي تةحقيقي هةية، كة كَيشةيةك ئةبَيت ئةو ليذنةية هةَلدةستَيت بِريار لةسةر ئةو كَيشةية ئةدات و 
يةكالي ئةكاتةوة، ئةو بِريارة زؤرجار فةرمانبةرةكان هةست ئةكةن لةبةرذةوةندي ئةوان نية، اليةنَيك نية 
تا تةعين لَي بدةن و ئيعرتاز بطرن، بؤية ثَيم باشة بِرطةيةك زياد بكرَيت، كة ئةو مةحكةمةية ثسثؤِر بَيت 

اليةن لوجاني تةحقيقي  لة بِريارانةي كة لةسةير كردني ئةو بِريارانة ياخود دووبارة ثَيداضوونةوةي ئةو
دامودةزطاكان دةردةضَيت، هةروةها تاكو دةسةآلتي ئةو مةحكةمةية فراوانرت بَيـت، ثَيشنياري زياد كردني 

هةر مةسةلةيةك لةياسايةكي تر باسكرابَيت، كةوا ئيختيصاصي ئةو  بِرطةيةكي تريش ئةكةم، كة
مسائل او مسائل اخرى تنص القوانني على اختصاص احملكمة بها، مةحكةمةية لَيرة زياد بكةين، واتة اي 

من دةقة ( النار يف صحة االوامر)دةسةآلتي ئةو مةحكةمةية فراوانرت ئةكةين، لة بِرطةي يةكةم 
ي بِريارةكان بكات عةرةبيةكةم لةالية سةرؤكي ثةرلةمان، وابزامن ئةو مةحكةمةية ثسثؤِر نية كةسةير

َينماييةكان دةرضووة، دةسةآلتي ئةو مةحكةمةية تةنها د بةثَيي ياساو رتاضةند ِراستةو تاضةن
بكرَيتة ( النار يف صحة االوامر) تةماشاكردني ئةو تةعنانةية كةلةبِريارةكان دةطريَين، واتة لةجياتي 

ضونكة ماناكةي ئةطؤِردرَيت، ( صحة االوامر) نةك( النار يف الطعون اليت تقدم من قبل موي املصلحة)
نةك بةو ( الفصل يف الطعون)مان شت بةنيسبةت بِرطةي دووش، تعونةكان يةكال ئةكرَيتةوة، واتة هة

شَيوةي كة هاتووة، هةروةها ثَيشنياري دةمج كردني بِرطةي سَي وثَينج ئةكةم، كةبةيةك بِرطة باس بكرَيت، 
ةر بةوان نية، ياخود ئيلغاي قةراراتي ئيداري و هةروةها قةرةبووي ئةو كةسانة كةقةرارةكان بةرامب

 .لةبةرذةوةندي ئةوان نية، سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان تؤ خؤت لةليذنةي قانونيت، ئةو شتانةت بؤ لة ليذنةكة باس نةكردووة 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .وم لة ليذنةكة، سوثاسنةدةكرا، لةبةر ئةوةي من ئةوكاتة ئةندام نةبو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبوواية بةنووسني بياندةييَت، فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي براي بةِرَيزم كاك كةريم وتي و باسي كرد، ئةوة مةسائيلي ئةحوالي شةخصية، ئَيمة مةحاكمي 

بةنيسبةت ئةوةي دكتؤرة : ، تةماشاي مةسائيلي ئةحوالي مةدةني ئةكات، ئةوة يةك، دووئيعتيادميان هةية
رؤذان وتي، تةبيعي من لَيرةوة ئةَلَيم مةحاكمي ئيداري، ئةطةر تةماشاي قانوني وآلتان بكةين، 

استة، ئيختصاصاتَيكي زؤري هةية، ئةوةي دكتؤرة رؤذان لةوانةية لة ئيختصاصاتي بةعزَيك وآلتدا هاتيَب ِر
بةآلم ئةوةي بؤ ئَيمة هاتووة تةشكيلي مةحكةمةي ئيداري تازةية، هةندَي ئيختيصاصاتي موحةدةدي 
داوةتَي، كة ئَيستا فةراغَيكي قانونيمان هةية، موعالةجة نةكراوة، بؤ ئةم مةرحةلةية ثَيم واية ئةو 

يختيصاصاتي تري بدةييَن، ئيختيصاصةي كةدياري كراوة جَيطاي خؤيةتي لةداهاتووشدا ئةطةر ويستمان ئ
 .ئةوة زؤر تةبيعية، زؤرسوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية، لةسةر موقتةرةحةكةي دكتؤرة رؤذان، كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ( النار يف صحة االوامر)ةكةم وةكو ليذنةي ياسايي هةر وةآلمي دكتؤرة رؤذان ئةدةمةوة، خاَلي ي

 .، ئةوة بؤ روونكردنةوة، زؤر سوثاس(بناءًا على طعن مي مصلحة) كؤتاييدا نووسراوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك فرسةتيش ئةو شتةي وت راستة، واوةكة البةرن، قةوسةكةشي رةنطة زياد بَيت، موقتةرةحةكة بة 
ةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات  فةرموون كَيي لةطةَلدا ئيلغاكردني فةقةرةي شةش ئةخيةمة دةنط

 .نية  بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ ماددةي دواتر تكاية
 
 
 

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضواردةم
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نةوة لةاليةن داواكاري رؤذدا لة رؤذي دووةمي ئاطاداركرد( 30)ـ بِريارة كارطَيرييةكان لة ماوةي 1
 .طشتييةوة تةميز دةكرَيتةوة

 .ـ بِرياري دةستةي طشيت كة لة ئةجنامي تانوت لَيدانةوة دةردةضَي بنةبِرة8
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الرابعة عشرة

غ ومن قبل االدعاء ل ي للتبلاتخ ال وم اليومًا من تأري(30)االدارية خاضعًا للتم ز خالل اتقراراليكون  -1
 .العام
 .يكون قرار اهل  ة العامة الصادر بنت حمة الطعن باتًا -8

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك فاروق وةزيري داد هيض موالحةزةيةكت هةية  نيةتي، كةواتة كةس موالحةزةي نية، ديارة رؤذان خان 
بةر ئةوة حةق وابوو موالحةزةكانتان لةوَي بداية، نةيهَيننة ئَيرة، تازة بووة، بةئةندامي ليذنةي ياسايي، لة

 .كاك شَيروان قسةت هةية، فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يكون قرار احملكمة سةبارةت بةليذنةي ياسايي ئَيمة ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة بةو شَيوةي كة هةية، 

للطعن مت  زًا امام اهل  ة العامة للمحملس من قبل االدعاء العام او موي العالقة خالل مدة  اإلدارية خاضعًا
 .زؤر سوثاسثالثني يومًا من تاريخ ال وم التالي للتبل غ أو اعتباره مبلغًا، ( 30)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرةحةي ليذنةي قانوني كةواي وابزامن موالحةزةكةت هةر ئةوةندة بووكاك عومةر، ئةو ماددةية بةو موقت
كرد ئةوانةي داواي قسةيان كردبوو، بَلَين قسةمان كرا، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند 

 .بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةي ثازدةم
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ئةطةر ناكؤكي لة تايبةمتةنديدا كةوتة نَيوان دادطاي دادوةري كارطَيري و دادطاي شارستاني، : ماددةي ثازدةم

ــاي       ــداميان ســةرؤكي دادط ــت، ســَي ئةن ــك دَي ــة شــةش ئةنــدام ثَي ــان دةكــات كــة ل سةرضــاوة دةســتةيةك نيش
ــوان ئةنــداماني هــةَليان  ســَييانةكةي ديكــةش ســةرؤكي ئةجن , ثَيداضــوونةوة هــةَليان دةبــذَيريَ  ومــةن لــة نَي

بِريارةكـةي كـة بـةكؤي    , دةبذَيرَي، ئةم دةستةية بة سةرؤكايةتي سـةرؤكي دادطـاي ثَيداضـوونة كؤدةبَيتـةوة    
 .دةنط يان بةزؤرينة دةردةضَي، بنةبِرةو دةبَي ثَييةوة ثابةند بن

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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اما تنازع اختصا  حمكمة القضاء االداري و حمكمة مدن ة ف عني املرجم ه  ة قوامها  :ؤة عشرةاملادة اخلام
ستة اعضاء ثالثة اعضاء خيتارهج رئ س حمكمة التم ز وثالثة اخرون خيتارهج رئ س اعلس من بني 

الكثرية يعترب باتًا اعضاء اعلس و جتتمم اهل  ة برئاسة رئ س حمكمة التم ز و قرارها الصادر باالتفاق او ا
 .وملزمًا

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة، لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةسة جةنابي وةزيريش هيض موالحةزةيةكي نية، كاك فرسةت ئةَلَيت كةليمةي مولزةمةن زيادة، باتةن 
 .هي ئةخريةكةي، كةوتت باتةن، واتة مولزةمة، ئةوة تةواوة كَي قسةي هةية، كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل من ثرسيارَيكم هةية، ئةَلَيت حتديد املرجع ئةو مةرجةعة كَيية  سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةرجةع، يةعين عةجةبا مةحكةمةي تةمييز موختةصة ئةو دةعواية ببييَن ياخود مةجلسي شورا، 
قةزائي ئيداري موختةصة ئةو دةعواية ببييَن، خؤي بؤ ئةو مةسةلةية ئةو مةرجةعة، ئةو هةيئةي كة 

ئةكات، عةجةبا ئةو دةعوايةي كةتةقديم كراوة، ئةطةر تةنازعي موختةصة تةحديدي مةرجةعيةتةكة 
تَيدابوو ثةيوةندي بة مةحكةمةي ئيداري هةية ياخود بةمةحكةمةي تةمييز هةية، مةقصةدي 
مةرجةعةكة ئةوةية تةحديدي مةرجةع،  ئةو هةيئةي كة موشتةرةكة تةحديدي مةرجةعةكة ئةكات، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تا دةخيةمة دةنطةوة بةوةي كةمولزةمةن شةتب كرا، كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية  ئَيس
 .فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ ماددةي شازدة تكاية

 
 

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تايبةت نيية بة سةير كردني ئةو تانووتانةي كة بةمانةي دادطاي دادوةري كارطَيِري : ماددةي شازدةم
 :خوارةوة ثةيوةسنت

مةرسوم و ئةو بِريارانةي سةرؤكي هةرَيم دةريان دةكات بة كارةكاني سةروةري , ـ كارةكاني سةروةري1
 .دادةندرَيت

 .ناوةـ بِريارة كارطَيِريةكاني كة ياسا شَيوازي بؤ تةزلوم و نارةزايي و تانووت لَيداني دا8
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :الختتص حمكمة القضاء االداري بالنار يف الطعون املتعلقة ف ما يأتي :املادة الؤادسة عشرة

 .ج والقرارات اليت يصدرها رئ س االقل ج اعمال الؤ ادة و تعترب من اعمال الؤادة املراس-1
 .رسج القانون طريقًا للتالج منها او االعرتاض عل ها او الطعن ف هاالقرارات االدارية اليت -8

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة، لةطةَل دةقي فةقةرةكةين، بةآلم ئيعادةي صياغةي فةقةرةي يةكمان كردووة، بةو شَيوةي كةهاتووة، 

 ات رئ س االقل ج املنصو  عل ها يف املادة العاشرة من اعمال الؤ ادة ويعترب من اعمال الؤ ادة صالح}
 .{املعدل 8005الؤنة ( 1)القانون رقج 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير هيض موالحةزةيةكت هةية  نيةتي، كاك كةريم وكاك حممد فةرةج قسةيان هةية، فةرموو 
 .كاك كةريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
تةعريف بكرَيت، لةطةَل  اعمال الؤ ادةمن ثَيم باش بوو، لة ليذنةي ياساييش ئةو ثَيشنيارةم كرد، كة 

ئةوةي كة ئيستسنائاتي دةكةين، با تةعريف بكرَيت باشرتة لةوةي كةنةك هةر بةمةتاتي مبَينَيتةوة، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرةج فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةَلآل من ثرسيارة، يةعين دووةم من هيضي لَي تَينةطةشتووم، يةكةمةكة ديارة، بةآلم دووةم نا ئةطةر 
 .تةوزحيَيكي بكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
ئَيمة ويستوومانة  لةو ثرؤذةي كة ئيقرتامحان كرد بةو شَيوةية بَيت، لةبةر ئةوةي لة اعمال الؤ ادة 

هةمواركراو تةحديد  8005ساَلي ( 1)لةقانوني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، ذمارة( 10)ماددةي 
 : كراوة، ميارس رئيس االقليم االختصاصات والصالحيات التالية

 .اصدار القوانني -:اواًل
هاتووة، ئَيمة ئيشارةمتان بةذمارةكةي ( 10)اصدار مرسوم باالنتخابات ئةو فةقةراتانةي كةلةماددةي  :ثان ًا

فةقةرةية، هةمووي تةحديد بكةين ناكرَيت لةقانونةكة، بةآلم ئيشارةت ( 12)داوة، لةبةر ئةوة فةقةرةكان 
 .ر سوثاسبدةين بة ذمارةي ماددةكة ئةوة كيفايةتة، زؤ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية بةو طؤِرانكارييةي ليذنةي ياسايي كة كردي و جةنابي وةزيريش موافةقةتي كرد، دةخيةمة 
دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  بةكؤي دةنط وةرطريا بؤ 

 .ماددةي حةظدةم تكاية
 :مصطفىدالكريم ابوبكر بةِرَيز عب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةرجـة تـانووت لَيـدةر تـةزةلوم     , بةر لةوةي تانووت ثَيشكةش بة دادطـاي كـارطَيري بكـات   : ماددةي حةظدةم

رؤذدا لـة رؤذي تؤمـاركردني   ( 30)لةبةر دةم دادطاي كارطَيِري تايبةمتةند بكات، ئةويش ثَيويستة لة مـاوةي 
 .وانَي، كاتَي تةزةلومةكة وةرطريا، يان رةتكرايةوةتةزةلومةكة لَيي بِر

 .دادطاى كارطَيرى دواى وةرطرتةى رةمسى ياسايى بؤ ثةِرى تانوتةكة تؤمار دةكات
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو
 
 
 

 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
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يج الطعن اىل احملكمة االدارية ان يتالج صاحب الطعن لدى اجلهة يشرتط قبل تقد :املادة الؤابعة عشرة
يوما من تاريخ تؤحم ل التالج لديها و عند الب  فى  30االدارية املختصة التى عل ها ان تب  ف ه خالل 

 .التالج أو رفضه تقوم احملكمة االدارية بتؤحم ل الطعن لديها بعد استفاء الرسج القانونى
 :ومةنئةجنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :حيدرى ناصحبةِرَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 11حةزدةكةم ئةو تةوزحية بدةم، كة ئةويش ئةوةية، ئةطةر تةماشاى ئةسَلى مةشروعةكة بكةى ماددةى 

و  11دةى رةبتيان بةيةكةوة هةية، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةى قانونى ثَيشنيار دةكةين كة ماد 12و ماددةى 
 .دةمج بكرَيت، سياغةيةكى تازةمان داناوة بؤ ئةو ماددةية، ئةطةر ئيجازةم بدةنَى دةخيوَينمةوة 12

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرى ناصحبةِرَيز شَيروان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

اللحمنة دجمهما ضمن مادة واحدة وبتؤلؤل  اما ف ما يتعلق باملادتني الؤابعة عشرة والثامنة عشرة تقرتل
 وتعديل تؤلؤل بق ة املواد تبعًا لذل  -:وص اغتها كاآلتي( 11)املادة 

 :املادة الؤابعة عشرة
يشرتط قبل تقديج الطعن اىل احملكمة اإلدارية ان يتالج صاحب الطعن لدى اجلهة اإلدارية املختصة اليت  :أواًل

 .ثني يومًا من تاريخ تؤحم ل التالج لديهاثال( 30)عل ها ان تب  ف ه خالل 
اعاله ان ( أواًل)للمتالج عند رفض تالمه أو عدم الب  ف ه خالل املدة املنصو  عل ها يف الفقرة  :ثان ًا

   . ستني يومًا من تاريخ انتهاء املدة املذكورة واسقاط حقه يف الطعن( 60)يطعن لدى احملكمة اإلدارية خالل 
كؤبوونةوةيةكمان كرد، لةطةَل جةنابى بةِرَيز سكرتَيرى ثةرلةمان و هاتينة ئةو ئةمرؤش بةِراستى 

ِرؤذةكة  30ِرؤذةكةش زؤرة، موقتةرةحى تازةمان  60ِرؤذةكة زؤرة و هةروةها  30قةناعةتة كة بةِراستى 
زؤرةوة  ِرؤذ، لةبةرئةوةى بةِراستى ئةوة عيالقةى بة ضينَيكى 30ِرؤذةكةش ببَيتة  60ِرؤذ و  15ببَيتة 

 .هةية، حةق واية سورعةتَيكى بدةينَى بؤ ئةوةى بة سةقفَيكى زةمةنى كورت تةواو بكرَيت و زؤر سوثاس
 
 
 

 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
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جةنابى وةزيرى داد  ئةو موقتةرةحة ثَيت باشة  كةواتة ئةو موقتةرةحة كة رةئى ليذنةى ياسايية كة ئةو 
 15ِرؤذة ببَيتة  30ك و دوو، مودةكةش كةم كراوةتةوة كة يةكةم كة دوو ماددةية تةوحيد بكرَيت، بةية

 .ِرؤذ ، ئةطةر كةس قسةى نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك حممد فةرموو 30ِرؤذةكةش ببَيتة  60ِرؤذ و 
 :بةِرَيز حممد  فرج امحد

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ارى هةبَيت، ئيرت ئةو جيهةتة ئيداريةى كة ئةم مادام ئَيمة ئيقرارى ئةوة دةكةين كة مةحكةمةيةكى ئيد

طرفتى لةطةَل دا هةية ض ثَيويست دةكات بؤ تةقدميى شةكاوة بؤ ئةو بكات بؤضى يةكسةر بؤ 
 مةحكةمةكةى نةكات 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرىبةِرَيز شَيروان ناصح 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

سةرةتاوة ئةطةر تةَلةبةك تةقدميى جيهةى ئيدارى بكرَيت، ِرةنطة جيهةى ئيدارى قةناعةت ئيمكان هةية لة
بة تةَلةبةكة دةهَينَيت و مةوزوعةكة بة تةفاهومى بةهةر ض نةوعَيك بَيت حةل دةبَيت، بؤية بةِراستى ئةو 

ئينجا مةسةلةى  تةَلةبة تةقدميى جيهةى ئيدارى دةكرَيت، ئيمكانى رةفزيشى هةية، ئةطةر رةفزةكة بوو
 .تةزةَلوم دةست ثَى دةكات

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك فرست جوابى هةية بؤ كاك حممد فرج، فةرموو
 :عبداللةبةِرَيز فرست امحد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
منيش لةطةَل رةئى ليذنةى قانونيمة، تةزةَلوم لة نةفسى جيهةت دةكرَيت، ئةوةى بِريارةكة دةردةكات، 

ةوانةية بة سةعاتَيك تةواو بَيت، لة مةحكةمة ئيحتيمالة بة ساَلَيك تةواوى نةكات، تةسهيل ئةمرة بة ل
 .نيسبةت هاووآلتيان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحةى ليذنةى ياسايى كة جةنابى وةزيريش ثشتطريى لَيى كرد كة تةحديدى ئةو دوو ماددةية 

ى كة خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةية دةستى بةو دوو فةقةرةية
بةرزبكات تكاية  كَى لةطةَل دانية  بة كؤى دةنط قبوَل كرا بةو ئيعتيبارةى ئةوةى دةستيشى هةَلنةطرتووة 

 .ئيعتبار دةكرَيت موافقة، بؤ ماددةى دواتر تكاية، مامؤستا كاكة فةرموو
 

 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 
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 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
دادطا لة تانوتةكةى بةردةمى دةكؤَلَيتةوة و بؤى هةية بِريار بة رةتكردنةوةى تانةكة بدات : ماددةى نؤزدةم

يان هةموارى فةرمانةكةى بكات يان بِريارى بؤ دةربكات لةطةَل دةركردنى حوكمى قةرةبوو كردنةوة ئةطةر 
ى داواكردنى داواكار، بِريارةكةشى تانةى ىَل دةدرَيت لةبةردةم دةستةى طشتى لة ئةو مافةى هةبَيت بة ثَي

ِرؤذدا لةبةروارى ئاطاداركردنةوةى يان بة ئاطادار كراو  30ئةجنومةنى ِراوَيذكارى هةرَيم لة ماوةى 
َيم كة لة دابندرَيت، بِريارى دادطاى تانة لَيدراو و بِريارى دةستةى طشتى ئةجنومةنى ِراوَيذكارى هةر

 .ئةجنامى تانة ىَل كردن دةرضووة و بنرِبةو ثابةند بن ثَييةوة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو
 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
او القرار  تب  احملكمة فى الطعن املقدم ال ها وهلا ان تقرر رد الطعن أو تعديل االمر: املادة التاسعة عشرة

املطعون به مم اةكج بالتعويض ان كان له املقتضى بناء على طلب املدعى ويكون قرارها قابال للطعن به 
يوما من تاريخ التبلغ به، أو اعتباره مبلغا ويكون  30مت  زا  لدى اهل  ة العامة علس شورى االقل ج خالل 

 .علس الشورى االقل ج الصادر نت حمة الطعن باتا و ملزما قرار احملكمة غري املطعون ف ه و قرار اهل  ة العامة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، تةنها ئيعادةى سياغةكةمان كردووة بةو شكلةى كة ئَيستا بؤ جةنابتان 
 :ةدةخوَينمةو

تقرتل اللحمنة ( الثامنة عشرة)أما ف ما يتعلق باملادة التاسعة عشرة من املشروع واليت ستصبح برقج املادة 
- :اعادة ص اغتها كاآلتي

تب  احملكمة اإلدارية يف الطعن املقدم إل ها وهلا ان تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل االمر أو القرار املطعون ]
كان له مقتضى بناًء على طلب الطاعن ويكون قرارها قاباًل للطعن مت  زًا لدى  به مم اةكج بالتعويض ان

اهل  ة العامة علس شورى االقل ج خالل مدة ثالثني يومًا من ال وم التالي للتبل غ أو اعتباره مبلغًا ويكون 
 [.ة الطعن باتًا وملزمًاقرار احملكمة غري املطعون ف ه وقرار اهل  ة العامة علس شورى االقل ج الصادر بنت حم

كافية، ئةمة رةئى ليذنةى قانونية سةبارةت بة ئيعادةى سياغةى ئةو ( باتا) ئةطةر مولزمةكةش زياد بَيت، 
 .ماددةية، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
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كات جةنابى وةزير موافقى  كةواتة كةس قسةى نية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى دةستى بَلند ب
تكاية  كَى لةطةَل دا نية  بةكؤى دةنط قبوَل كرا،  كاك شوقى وةرةقةيةكى بؤ ناردووم كة ئاماذة بة دواى 
موناقةشةى ئةو ثرؤذةية دةكات كة لَيرةدا موناقةشةمان كردووة و لة مةحازردا نووسراوة و ضاث 

( ا بَيت يان بؤ وةزارةتى عةدلئايا ئةو دةسةآلتة سةربةخؤ بة دةسةآلتى قةز)كراوةتةوة، لةوَى دةَلَيت 
دةنطمان بؤ داوة لةوَى و  ئةكسةريةتى هَينا كة سةر بة قةزا بَيت، بةآلم دواتر سةرؤكى ليذنةى ياسايى 
داواى قسةى كردو طوتى ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى ناتوانني لةم مةنةسةية موناقةشةى بكةين، هةشت 

نى ئةطةر وا بكةن دةبَيت هةشت ماددةى ثَيشوو  طؤِرانكارى ماددة دةبَيت طؤِرانكارى بةسةر دابَيت، يةع
كة موناقةشةى بؤ كراو دةنطى  18بةسةردابَيت، بؤية هينةكة دواخرا ، ئَيستا ئةو موقتةرةحةى ماددةى 

لةسةر درا، موعةلةقمان كرد دانيشتنةكة بةو ئيعرتازةى كة ئيعرتازةكى بةجَى بوو، دةنطمان دا بؤ مادةيةك 
ماددة دةكات كة ثَيشرت دةنطمان بؤى داوة، لةبةر ئةوة تةعليقمان كرد، لةو ماوةيةدا  2لةطةَل  كة تةعاروز

زؤر موناقةشة كرا لةطةَل جةنابى سكرتَيرى ثةرلةمان و ليذنةى ياسايى و خةَلكى ترى ثسثؤر، وةزيرى 
ةجةى ئةوة دةكات و ية خبةينة بةردةمتان، هةم موعال 18داد،  ئةوة بة ئةوة عيالج كرا كة ئةو ماددة 

هةروةها وا ناكات كة ئةو هةشت ماددةيةى ثَيشوو تر كة ئيلغا كرابوو موناقةشة بكرَيت، بؤية ويستم هينى 
بكةمةوة و كة ئيتيفاقةكة بةينى هةموو اليةك بوو، بةو شَيوةية موعالةجةى كرا، ئةطينا موالحةزةكةى 

خةَلكى تريش هينى بكات، ئَيستا بؤ ماددةى دواتر،  جةنابت، ئةطةر ئةو تةوزحيةم بؤى نةدابوو ِرةنط بوو
 .مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
دةستةي طشيت لة ئةجنومةني راوَيذكاري هةرَيم هةمان تايبةمتةندييةكاني دادطاي  :ماددةى بيست

دادبيين شارستانيدا هاتووة، كاتَي سةيري تانووتةكان  ثَيداضوونةوة ثيادة دةكات وةكو لة دةقي ياساي
 .سةبارةت بة بِريارةكاني دادطا كارطَيِري دةكات

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
اصات التى متارسها حمكمة التم ز متارس اهل  ة العامة يف جملس شورى االقل ج االختص: املادة العشرون

 .املنصو  عل ها فى قانون املرافعات املدن ة عند النار يف الطعن يف قرارات احملكمة االدارية
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرىبةِرَيز شَيروان ناصح 
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 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .ثاسئَيمة ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين، زؤر سو

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
جةنابى وةزيريش ثشتطريى ىَل دةكات، ئةطةر كةس رةئى نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة ئةو ماددةية، كَى 

 .لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات  كَى لةطةَل دانية  بة كؤى دةنط قبوَل كرا، مامؤستا كاكة  فةرموو
 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنرؤكى بةِرَيز سة
 :ماددةى بيست و يةك

دةستةي رَيككارى هةرَيم  لةوداوايانةي دةثَيضَيتةوة كة فةرمانبةر بة ثَيي حوكمةكاني ياساي : يةكةم
 .خزمةتكردني شارستاني بةرزي دةكاتةوة

 رؤذدا، لة(15)بِرياري دةستة لةبةردةم دةستةي طشيت ئةجنومةن تانووتي لَيدةدرَيت لة ماوةي : دووةم
 .رؤذي دواي ئاطاداربوونةوةي

ئةو داوايانةي دَينة بةردةمي دةستة لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةيةدا بةثَيي حوكمةكاني ياساي : سَييةم
 .دادبيين شارستاني يةكالدةكرَيتةوة

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو
 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 :ادة احلادية والعشرونامل

 .تنار ه  ة انضباط االقل ج الدعاوي التى يق مها املوظف مبوجب احكام قانون اخلدمة املدن ة : أوال
 .يوما من ال وم التاىل للتبل غ 15يكون قرار اهل  ة قابال للطعن ف ه لدى اهل  ة العامة للمحملس خالل : ثان ا
 .الصادر بنت حمة الطعن باتا يكون قرار اهل  ة العامة للمحملس: ثالثا
 .تنار الدعاوى الواردة فى الفقرة اوآل من هذه املادة وفق احكام قانون املرافعات املدن ة: رابعا

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرىبةِرَيز شَيروان ناصح 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

دةكاتةوة لة هةرَيمى  ئةو ماددةية فةراغةكى قانونى ثِر ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، بة تايبةتى
كوردستان تاوةكو ئَيستا ئَيمة هيض ئينزبامتان نية، خةَلك مةحرومة مومارةسةى حةقى خؤى بكات 
بةرامبةر بة هةيئةى ئينزبات، ئةوة مافَيكة دةدرَيتة ئةو كارمةندانةى كة بة طوَيرةى قانونى خدمةى 
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ةيةكيان دراية، حةقيان هةبَيت ئيعرتاز بطرن لةبةردةم ئةو هةيئةية، بؤية ئَيمة مةدةنى ئةطةر هاتوو عقوب
 .ثشتطريى لة ماددةكة  دةكةين، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
كاك فاروق وةزيرى داديش ثشتطريى لةو ماددةية دةكات، ئةطةر كةس قسةى لةسةر نية دةخيةمة 

َلند بكات تكاية  كَى لةطةَل دانية  بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى دةستى ب
 .قةبوَل كرا، فةرموون بؤ ماددةى دواتر مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 :ماددةى بيست و دوو

نديدارةوة ثَيشكةش دةكرَي دةثَيضَيتةوة دةستةي رَيك كاري هةرَيم لةو ناِرةزاييانةي لةاليةني ثةيوة: يةكةم
 .كة تايبةتة بةو سزايانةي لة ياساي بةرزةفتكاري فةرمانبةراني دةوَلةتةوة هاتووة

 .بِرياري دةستة كة لة ئةجنامي تانةلَيكردنةوة دةركرا وة بنةبِرة: دووةم
مةكاني ياساي بنةماي ئةو ناِرةزاييانةي لة بِرطةي يةكةمي ئةم ماددةية هاتووة بةثَيي حوك: سَييةم

 .دادطايية سزاييةكانةوة يةكالدةكرَيتةوة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو
 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 :املادة الثان ة والعشرون

  العقوبات الواردة فى تنار ه  ة انضباط االقل ج فى االعرتاضات املقدمة من قبل موى العالقة خبصو: أوال
 .قانون انضباط موظفى الدولة

 .يكون قرار اهل  ة الصادر بنت حمة الطعن باتا: ثان ا
 .تنار االعرتاضات الواردة فى الفقرة اوال من هذه املادة وفق احكام قانون اصول احملاكمات اجلزائ ة: ثالثا

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرى ناصحروان بةِرَيز شَي
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، تةنها ئيعرتازمان لةسةر فةقةرةى يةكةم هةية ئةويش ئيعادةى سياغةمان 
 :كردووة بةو شَيوةيةى كة ئَيستا دةخيوَينمةوة
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قة خبصو  العقوبات تنار ه  ة انضباط موظفي االقل ج يف االعرتاضات املقدمة من قبل موي العال/ أواًل]
 [.الواردة يف قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون بخر حيل حمله 

كراوة، ضونكة ئَيستا قانونى ئينزباتى موةزةفى دةولةى عرياقى  زياد( أي قانون بخر حيل حمله)واتة ئةو 
ةت بة مةسةلةى ثيادة دةكةين، بةآلم ِرةنطة لة موستةقبةل قانونَيكى تايبةتى خؤمان هةبَيت سةبار

 .ئينزباتى موزةفني، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئيزافة (  موظفى)جةنابى وةزير رةئيةكت هةية  بةَلَى ئةويش موئةيدة، بة ئةو ئيزافةيةى كة كةليمةى 
، ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى دةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةَليةتى دةستى بةرز (قانون اخر)كرا لة يةكةم دا 

 83بكاتةوة تكاية  كَى لةطةَل دا نية  بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش قةبوَل كرا بؤ بابى سَييةم و ماددةى 
 .مامؤستا كاكة فةرموو 

 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 ِرَيِرةوى كارةكان لة ئةجنومةندا
ةمى ئةجنومةن لة تؤمارطايةكى تايبةت تؤمار ثرؤذةى ياسا و دؤزةكانى لةبةرد :ماددةى بيست و سَي

 .دةكرَين و لةالى سكرتَير دادةندرَيت
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عونى فةرموو

 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 سري العمل يف اجمللس
على  اعلس فى سحمل خا  لدى  تؤحمل مشروعات القوانني والقضايا احملالة :املادة الثالثة والعشرون

 .الؤكرتري
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، ئةوة مةسائيلى ئيدارية زؤر تةبيعى و ئاسايية، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ر ثرسيارَيك دةكةم، ئةوة ماددةى دةوَيت  ئةوة تةنها تةعليماتَيكة، ئةو ماددةية بة زياد جةنابى وةزي
 .دةزامن هةرضةندة ئةوة ئيشى من نية، ئيشى قانونيةكانة، كاك عمر فةرموو



 892 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سةالحيةمتان داوة بة جةنابى  39ة ماددةى وةَلآل من ويستم تةئيدى رةئيةكةى جةنابت بكةم، مادام ل
وةزير ئيسدارى تةعليماتى بؤ بكات، ئةم شتانة شتى ئيدارين ثَى دةضَيت لة داهاتوودا جةنابى وةزير شتى 

 .زياتر بَيتة بةردةستى، با دةستى كراوة تر بَيت و بتوانَيت تةعليماتى تةواوى ثَى دةربكات، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئةطةر ليذنةى ياسايى مانعى نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، ئيلغاى ئةو ماددةية  كَى لةطةَل ئةوةية ئيلغا 
 .مامؤستا كاكة فةرموو 84ئيلغا كرا بؤ ماددةى  83بكرَيت دةستى بَلند بكات  كَى لةطةَل دا نية  ماددةى 

 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
دؤزةكاني دَينة بةردةمي ئةجنومةن لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتييةوة  وثِرؤذةو ياسا: دةى بيست و ضوارماد

يان لةاليةني كة ثةيوةست نيية بة وةزارةتةوة، كةم  ،وردبيين دةكرَي، و بؤي هةية داوا لة وةزارةت بكات
 .، بةر لة هةناردني بؤ دةستةي طشيتتةواو بكاتوكوِرييةكاني 

 :ئةجنومةنةرؤكى بةِرَيز س

 .كاك عونى فةرموو

 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

جيرى تدق ق مشروعات القوانني والقضايا احملالة عل اعلس من قبل ه  ة الرئاسة : املادة الرابعة والعشرون
 .قبل احالتها على اهل  ة العامةوهلا ان تطلب من الوزارة أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة استكمال النواقص 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك شَيروان فةرموو

 :حيدرىبةِرَيز شَيروان ناصح 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةقى مادةكةين هيض موالحةزةيةكمان نية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَيت، ئةو هةموو ماددةية ثَيويست ناكات،  ئةوةش وةكو ماددةى ثَيشوو نية  ئةوةش بة تةعليمات حةل
خؤى ئةوة هةمووى سةالحيةتى وةزيرة، ئيجرائاتى ئيدارية، ئةطةر مانعتان نية كاك شَيروان  ئةو 
ماددةيةش دةخةمة دةنطدانةوة بؤ ئيلغاكردنى كَى لةطةَليةتى دةستى بَلند بكات تكاية  كَى لةطةَل دا نية  

 .مامؤستا كاكة فةرموو 85لغاكرا ، بؤ ماددةى بة كؤى دةنط ئةو ماددةيةش ئي
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 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةستةي سةرؤكايةتي ثرؤذةو ياساو دؤزةكان ِرةوانةي الي دةستةي طشيت دةكات بؤ : ماددةى بيست و ثَينج
 .ديراسةتكردن وئةجنامداني كاري ثَيويست دةربارةيةوة

 :ؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .كاك عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

حت ل ه  ة الرئاسة مشروعات القوانني والقضايا على اهل  ة العامة لدراستها واختام : املادة اخلامؤة والعشرون
 .الالزم بشأنها

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو

 :شَيروان ناصح حيدرىبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
عيالقةى بةوةوة هةية، دواتر ئَيمة بابَيكمان  86خؤى بةِراستى ئةوة دةبَيت، مبَينَيتةوة، ضونكة ماددةى 

 .بةِراستى ئةوة دةبَيت ئيعادةى نةزةرى ىَل بكةينةوة( جملس العمل فى اجمللس)دروست كرد 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شتَيكى ئيدارية، ئةو ماددةية زيادة، ماددةكةى تر ماددةيةكى تايبةت دةبَيت ( سري العمل)بكةن،  عةفوم
ئةوة ماددةيةكى رؤتينة لة هةموو شتَيك دا ( قرارات باالغلبية)امى خيتامى لة كؤتايى دا دَيت، وةكو ئةحك

، ئةويش بة ماددةيةكى نةبَيت 86و  85هةمووى زيادة، ماعةدا ماددةى (  سري العمل)هةر ئةو بابة 
تايبةت لة هةموو قةوانينَيك دا هةية، ئةطةر موافقن من ئيقرتاح دةكةم ئةو ماددةةيةو بابةكةش ئيلغا 

بة ماددةيةكى تايبةت مبَينَيتةوة، ضونكة ئةوة شتَيكى زةرورية لة هةموو قانونَيك  84بكرَيتةوة، ماددةى 
 .دا دةبَيت ئةوة هةبَيت، فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يش ئيلغا كراوة، ماناى واية  84و  83ئيلغا بكرَيتةوة، ماددةى ( سري العمل فى اجمللس)ئةطةر بابى سَييةم 

، بةَلَى رةبتى تَيداية 88بيكةينة ماددةيةكى موستةقيل بَيينة خوارةوة ثاش ماددةى  86و  85دةتوانني 
تتخذ ) 86ماددةى ، (ة الرئاسة مشرعات القوانني والقضايا اىل عمل لدراستها واختام الالزم بشأنهاحت ل ه  )

اجلانب الذى ف ه  حصوات يرجالاما تؤاوى اباالغلب ة عدد االعضاء اةاضرين و   ة العامة قراراتهااهل
 (.الرئ س
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ى بؤ  8و  1دةبَيتة يةك ماددة، ذمارة  86و  85و ماددةية ماددةى ئة( سري العمل)ثَيويست بةو بابة ناكات 
 .زةرورية، سؤزان خان فةرموو  8دادةنَيني، فةقةرةى 

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ين، يةكسةر ماددةيةكمان ئَيمة عادةتةن ئةو حاَلةتانة وا ضارةسةر دةكةين كة باسى مةجلسةكة دةكة
هةيةو دةَلَيت تةسويتةكة بة ئةغلةبيةت دةبَيت  و رةئيس لةطةَل ئةودا دةبَيت، ئَيمة لة ماددةى ضوارةم 

حتيل )لةطةَل  باسى مةجلسةكةمان كردووة بة ِروونى لة كَى و كَى ثَيكهاتووة، دةتوانني ئةو ماددةية  هةر
 . 4بؤ ماددةى  ،يةك ماددةو بة دوو فةقةرة ئيزافة بكرَيت ةكة لةطةَل ئةوةى تر دا بيكةينة( اهليئة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بكةين، ضونكة ئةوة ِرؤيشتووة، بةآلم وةكو ماددةيةك تةبيعية مبَينَيت، بة دوو  4ناكرَيت ئيزافةى ماددةى 
 .فةقةرة، كاك كريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداللة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى ئةوة بة ( حتدد سري العمل فى اعلس بناام خا )من ثَيشنيار دةكةم هةر بة يةك ماددة بطوترَيت 
 .نيزامَيكى خاس خؤى دةردةكات هةمووشى تةحديد دةكات لةوَى، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة، ئةوةى تر تةبيعية و نيزامى خاسى ناوَيت، ئةوة خؤى لة بيدايةتةكةى ئةوة نووسراوة و ديارى كراو
 86و  85عنوانى ناوَيت، ماددةى ( الباب الثالث و سري العمل)، يةعنى  (أ و ب)رؤتينة، ئةو ماددةية فعلةن 

تةوحيد دةبَيت بةو دوو فةقةرةيةى كة خوَيندرايةوة، موافقن كاك شَيروان و جةنابى وةزير  ئةو 
بى وةزيرةوة ثةسةند كرا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى موقتةرةحةى خؤم كة لة اليةن ليذنةى ياسايى و جةنا

لةطةَل ئةو موقتةرةحةية دةستى بَلند بكات تكاية  كَى لةطةَل دا نية  بة كؤى دةنط قةبوَل كرا، بؤ 
 .كة دةبَيتة بابى سَييةم، مامؤستا كاكة فةرموو 81ماددةى 

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة دامةزراندني سةرؤك وجَيطري سةرؤك وراوَيذكار وراوَيذكاري ياريدةدةر جطة : ةى بيست و حةوتمادد
لةمةرجة طشتيةكاني دامةزراندن لة فةرمانبةرَييت طشتيدا دةبَي بِروانامةي بكالؤريؤسي لةياسا هةبَيت يان 

خزمةتي دادوةري يان هاوشاني ئةو بِروانامةية بَي ودةبَي دواي دةرضووني لةكؤلَيذدا بةكردةني 
ساَل كةمرت نةبَيت سةبارةت بة سةرؤك وجَيطري سةرؤك وراوَيذكار، بةآلم (80)ثارَيزةرايةتي بؤ ماوةي 

 .ساَلة (15)سةبارةت بة راوَيذكاري ياريدةدةر
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك عونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ب الثالثالبا
يشرتط يف تع ني الرئ س ونائب الرئ س واملؤتشار واملؤتشار املؤاعد اضافة اىل توافر : املادة الؤابعة والعشرون

الشروط العامة للتع ني فى الوظ فة العامة أن يكون حاصال على شهادة بكالوريوس فى القانون أو ما يعادهلا 
ال تقل عن عشرين سنة فى الوظ فة القضائ ة أو احملاماة  وله ممارسة فعل ة بعد التخروج من الكل ة ملدة 

 .بالنؤبة للرئ س و نائب الرئ س واملؤتشار و س عشرة سنة  بالنؤبة للمؤتشار املؤاعد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ين، هيض تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة  باشة تؤش ثشتطريى دةكةيت، بابةكة دةبَيتة بابى سَييةم، ئةوة ئيتيفاق يجةنابى وةزير موالحةزةت ني
 .كرا لةسةرى، بةَلَى كاك كريم فةرموو

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداللة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دم نةضوو بَيت، ثَيم واية ئَيمة لة ماددةكانى ثَيشوو ِراوَيذكارى ياريدةدةرمان بةالوة ناوة، ئةطةر لة يا

يةعنى مستشارى مساعدمان وابزامن بةالوة ناوة لة ماددةكانى ثَيشوو، بؤية با موالحةزةى ئةوة بكةن، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

المان دا يان نا   لةكام ماددةية ئةطةر بزانن، مادام  واية ديقةت  موالحةزةكةت موناقةشة كرا، بةآلم نازامن
بكةن كام ماددةية  داواى ىَل بوردن دةكةن ثرؤتؤكؤَلةكةم لة الية بةدواى دةطةِرَيم، داواى ىَل بوردن دةكةم، 

سةكةمان ئةوة ِرَيطاى ئةوة ناطرَيت لَيرة ئاماذةى ثَى بكرَيت، لةبةر ئةوة لةوَى باسى ئةنداميةتى مةجل
كردووة، يةعنى شةتبمان كردووة كة نابَيت  نائيبى موستةشار ئةندام بَيت، بةآلم لَيرة دةَلَيت شروتت 
داناوة بؤ دامةزراندنى، يةعنى لَيرة ئةطةر هةشبَيت، ئةوة نابَيتة ئةجنومةنى هينةكة، نابَيتة ئةندامى ئةو 

 .ر هةبَيت لَيرة يان نا  كاك شَيروان فةرمووئةجنومةنة، لَيرة ئةوة بؤدةمَينَيتةوة، نائيبى موستةشا
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو مستةشارةى لَيرة هةية، فةرقى هةية لةطةَل ئةو موستةشارةى كة لة مةئةسةسات و وةزارةتى تر دا 

ساَل  15ئى شةخسَيكة كة هةية، ئةوة خاَلَيكيان، دووةم نائيبى موستةشار بة نيسبةت سوَلتةى قةزا
خدمةى قةزائى هةية، بؤ موساعةدة كردنى مةجلسى شوراية، لة زؤر مةسائيل ئيحتياجيان بة نائيبى 

 .موستةشار دةبَيت، كة دةرةجةشى دةرةجةى قازية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة ئةو موستةشارانةى دةزانن ضية خؤى موالحةزةكة لةوةوة هاتووة كة دةَلَيت موستةشار بَيتةوة بريتان ك
لة وةزارةتةكان هةن ئةوانةن، موستةشار لة مةحاكم جوداية، قةراراتى بةدةستةوةية، حاكمة، بؤية نائيبى 
هةبَيت تةبيعية، وةكو موستةشارى ئَيرة نية بؤ منوونة موستةشارَيك هةية جَيطرى موستةشار ثَيويست 

 .روان فةرمووناكات، ضونكة خؤى موستةشارة، تةوسيات دةدات، كاك شَي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةَلآل كاك فرست شتَيكى بة بريهَينامةوة كة بةِراستى ثَيشرت جةنابى كاك فاروق وةزيريش ئةوة دةزانَيت، 
ثَيشرت حاكمى موقةرير هةبوو لة مةحكةمةى تةمييز، مومكينة نائيبى موستةشار دةورى حاكمى موقةرير 

 .ببينَيت لة زمنى مةجلسى شورا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، بةآلم موساعدى موستةشارةكةت ثَى باشة كة لَيرة هةبَيت  باشة لَيرة طومتان كة لة مةجليسةكان داندرابَي
تةعينةكةى ثَيويسيت ثَييةتي بؤ هاوكاري و موستةشارةكان، ماددةكة دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو 

 .تكاية 82سيت بَلند بكات، فةرموون، كَي لةطةَلدا نية، بة كؤي دةنط قبوَل كرا ، بؤ مادةى ماددةية دة
 :مصطفى بةرَيز عبد الكريم ابو بكر
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةو ماوةيةي هاتووة لةماددةي ثَيشوو دووساَل كةم دةكرَيتةوة بؤ ئةوانةي  :ماددةى بيست و هةشتةم
ان بةدةست هَيناوة، وثَينج ساَل بؤ ئةوانةي بِروانامةي دكتؤرايان بةدةست هَيناوة، بِروانامةي ماجيستَير ي

كةمرتين ماوةي خوَيندن بؤ بةدةست هَيناني هةردوو بِروانامة بةماوةي كاركردن بؤ مةبةسيت ئةم ياساية 
 .دادةندرَيت
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 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :والعشرون املادة الثامنة
تنزل من املدد الواردة يف املادة الؤابقة مدة سنتني بالنؤبة للحاصلني على شهادة املاجؤتري و س سنوات 
بالنؤبة للحاصلني على شهادة الدكتوراه، و تعترب مدة الدراسة الصغرى للحصول على اي من هاتني الشهادتني 

 .مدة ممارسة الغراض هذا القانون
 :ح حيدريبةرَيز شَيروان ناص

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةئيدي ماددةكة دةكةم و لةطةَل ماددةكةين، زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، بةآلم ئةو دوو ماددةية ببَيتة يةك ماددة باشرتة، فةرموو ثةخشان خان َىزؤر فةرق ناكات و با تَيثةِر

 :بةرَيز ثةخشان عبد اهلل زةنطةنة

 .ومةنبةرَيز سةرؤكي ئةجن
من لةوة تَينةطةيشتم يةعين دوو ساَلي بؤ كةم ئةكرَيتةوة و ساَلَيكيش مودةى ديراسةى سوغراي مةسةلةن 
ماجستَير و دوو ساَلي دكتؤراكةشي  بؤ ئيزافة ئةكرَي، يان ئةوةى كة ئةَلَي دوو ساَلي لَي كةم ئةكرَيتةوة 

 مةبةسيت ضية 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَليش  80اندراية لة ماددةى ثيشرت كة ومتان، شةهادةى بةكالوريؤسي هةبَيت و نةخري، شةرتي كة د
ساَل  15ساَل خزمةتى هةبَي، ئةطةر دكتؤراي هةبوو  12خزمةتى هةبَيت، ئةطةر ماجستَيري هةبوو 

خزمةتى هةبي، كَي لةطةَل ئةو ماددةية با دةسيت بَلند يكات، فةرموون، كَي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط 
 .قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :مصطفى بةرَيز عبد الكريم ابو بكر

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي بيست ونؤيةم

سةرؤك وجَيطري سةرؤك وِراوَيذكار بةمةرسوومي هةرَيم ثشت بةست بةثَيشنياري سةرؤكي : يةكةم
 .ئةجنومةني وةزيران دادةمةزرَين

ةبِرياري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ثشت بةست بة ثَيشنياري دةستةي راوَيذكاري ياريدةدةر ب: دووةم
 .سةرؤكايةتي دادةمةزرَيت
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 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :العشروناملادة التاسعة و

 .ء يعني الرئ س و نائب الرئ س و املؤتشار مبرسوم اقل مي بناءب على اقرتال رئ س جملس الوزرا: اوآل
 .يعني املؤتشار املؤاعد بقرار من رئ س جملس الوزراء بناءب على اقرتال من ه  ة الرئاسة: ثان آ

 :ريبةرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين بةس ئيعادةى صياغةى بةو شَيوةية كردوومانةتةوة

ملؤتشار مبرسوم اقل مي بناءب على اقرتال من وزير العدل و موافقة يع ني الرئ س و نائب الرئ س و ا: اوآل
 .رئ س جملس الوزراء

يعني املؤتشار و املؤاعد بقرار من رئ س جملس الوزراء بناءب على اقرتال من ه  ة الرئاسة و بتوص ة : ثان آ
 .من وزير العدل

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يع ني مؤاعد : ى ريئاسةي ئيستيشاري فةني ، باشرت واية بَلَييئةوةى دووةم هةندَيك وازيح نية، هةيئة
وزير العدل، هةيئةى ريئاسةي  املؤتشار بناءب على توص ة ه  ة الرئاسة االستشارية و طلب من

 .ئيستيشاريةكةش ئيزافة بكةن با وازيح بَيت لَيرة
 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئيزافة بكةين ئةطةر وازيح بَيت بطلب من ه  ة رئاسة جملس الشورى،: بَيئةطةر ثَيت باش 

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر بةرَيز قادر سعيد

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةى يعني املستشار املساعد، نةك املستشار و املساعد، لة صياغة نوَييةكةى لَيذ: زيادة( و)لة خاَلى دووةم

 .قانوني ئةو شتة غةَلةتة
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رئ س ونائب يعني ال ئةطةر ئةو موالحةزةى وةزير وةربطرين، هةردوو فةقةرة مومكينة ببَيتة فةقةرةيةك،
 .مؤاعد املؤتشار الرئ س واملؤتشار و
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 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكة نابَي هةبَي، ضونكة ئَيمة مةسةلةى (و)زانا لة جَيي خؤيةتى بةراسيت ،  قسةكةى براي بةرَيز كاك

 .موستةشار لة فةقةرة يةك عيالمجان كردية، ئةوةى كة هاتية موستةشار موساعيدة
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بناءب علىيعني مؤاعد املؤتشار ): موستةشار موساعيدةكة ئةو هةموو مةراحيلةى دةوَي  يان ئةوة بكرَيتة 
 .، ئةو تةلةبةى وةزير حةمتةن ئيعتيماد دةكات لةسةر هةيئةى ئيستيشاري خؤي(الوزير طلب

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤ ئةصليةكةش هةر بةو شكلة هاتية، يةعين موستةشاري موساعيد و سةرؤكي ئةجنومةنى وةزيران 

ةيئةى ريئاسةى مةجليسةوة ئيقترياح دةكرَي و بة موافةقةتي وةزيري ئةمرةكةى دةردَيين و لة اليةن ه
 .عةدل، ئةطةر ثَيتان باشة هةر وةكو ثَيشرت بةجيَي دةهَيَلني

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اءب جملس الوزراء بنئةزاني ضؤنة ، ئةطةر دووةم واي لَي بكةين، يعيني املستشار املساعد بقرار من رئيس 
نادات،  ، ضونكة هةيئةى ئيستيشاري قةراراقرتال من ه  ة الرئاسة االستشاريةير وعلى طلب من الوز

و وةزير كة تةلةبي كرد يةعين دةكا بؤ هينةكة، هةيئةى ئيستيشاري ئيقترياح ئيقترياح دةكات بؤ وةزير
بضَي، دةكات و وةزير موافةقةتي كرد داوا دةكات كة لة سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران قةراري ثَي دةر

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي هةيئةى مةجليسي شورا مةربووتي وةزيرة، رةسائيلي موخاتةبات لة رَيطاي وةزيرةوة دةكرَيت، ئةوة 

 .تةبيعيشة و ض موشكيلةى تَيدا نيةتةبيعيشة ئةوها بَيت و زؤر 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة ئيقترياحي لَيذنةى ياسايي ، : ة ئَيستا ئةو ماددةية بةو شكلةوة دةخيةمة دةنطةوة، فةقةرةى يةكةمباش
و مبرسوم ئةوة كةى لَي دةردةضَيت، الوزراء جملس  بناءب على اقرتال من وزير العدل و مبوافقة رئ س

ب على اقرتال من الوزير و الوزراء و بناءيعني املستشار املساعد بقرار من رئيس جملس : فةقةرةى دووةم
، كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت بَلند بكات تكاية، فةرموون، كَي لةطةَلدا نية  بة الستشاريا بتوص ة من اعلس

 .كؤي دةنط قبوَل كرا بؤ ماددةى دواتر تكاية
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 :مصطفى بكر بةرَيز عبد الكريم ابو

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سييةم

 .لةي تايبةتي دةبَيسةرؤك بةث: يةكةم
 .جَيطري سةؤرك مووضةي ثلةي تايبةت وةردةطرَي: دووةم

 .وةردةطرَي( ب)راوَيذكار مووضةي ثلةي تايبةت ثؤلي : سَييةم
 .راوَيذكاري ياريدةدةر مووضةي ثلةي يةكةم وةردةطرَي: ضوارةم

 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثون
 .يكون الرئ س بدرجة خاصة: اوآل

 .يتقاضى نائب الرئ س راتب الدرجة اخلاصة: ثان آ
 (.ب)يتقاضى املؤتشار راتب الدرجة اخلاصة صنف : ثالثآ
 .يتقاضى املؤتشار املؤاعد راتب الدرجة االوىل: رابعآ

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : كردوومانةتةوةئَيمة صياغةى ماددةكة بةو شكلة 

 (.أ)يكون الرئ س بدرجة خاصة و، يتقاضى راتب الدرجة اخلاصة : اوآل
 (.ب)يتقاضى نائب الرئ س و املؤتشار راتب الدرجة اخلاصة : ثان آ
 .يتقاضى املؤتشار املؤاعد راتب الدرجة االوىل: ثالثآ

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةتي ، كةس موالحةزةى نية  فةرموو سؤزان خانئةو ئيقترياحةى لَيذنةى ياسايي لة جَيي خؤي
 :بةرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة قةت لة هيض ياسايةكدا باسي رةواتيب هيض هينةكمان نةكردووة، هيض دةزطايةك، يةعين زةروورة 

دةرةجةى : يدايةتةوة، ئةَلَينيئَيمة لَيرة باسي بكةين ياخود هةر لة تَيهةَلكيشةكاندا كة بامسان كردووة لة ب
خاصةية ئيرت تةواو، بؤ ضي لَيرة بة رووني باسي دةرجةكةى بكةين و باسي راتبةكانيان بكةين  قةت 

 .نةبووة ئَيمة لة ياسادا باسي راتيب كةمسان كردبَي، هيض دةرةجةيةك، زؤر سوثاس
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 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة  دةبَي بَلَيني دةرةجةى ة نةبني، ئةوةلةن، رةئيس هةية ضيئةوة زةرةرةكي نية بؤ ئةوةى تووشي ئةو
ي هةية، فةرموو با (أ و ب)، دةرةجةى خاصةية، ئةوة لةوَى تةحديدي كردية، دةرةجاتي خاصة وةزيرة

 .لَيذنةى ياسايي شةرحي بكات
 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤمانةوة نةمان هَيناوة و، ئةو دةزطاية دةزطايةكي تازةية، تةماشاي اسيت ئَيمة ئةو دةرةجاتانة لة بةِر

ةكاني ئةوان قةوانينى ديكةمان كردووة، لة هةمان دةزطا هةمان دةرةجات هةية بؤي و ئَيمةش لة دةرةج
شتَيكي تةبيعيشة لَيرة ئةو خزمةتانةى كة ئيشارةمتان ثَيدا ئةو دةرةجانة ئةوة كةمرتمان دانةناوة، 

رَي كة ئةو شةخصانةى ئةو خزمةتانةيان هةية ئةو دةرجانةيان ثَي بدرَيت، لة وةزائيفي ئيعتيادي هةَلدةط
 85ساَل يان  80بَي  عضوه كمةجليسي شورا بَيت يان  عضوئةو دةرةجةيان ثَي دةدرَيت ،جا ضؤن ئةطةر 

 .ساَل خزمةتى هةبَي و دةرةجةى قازى بَي و دةرةجةيان دةدةييَن، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرَي

موقتةرةحي لَيذنةى ياسايي كة لة اليةن وةزيرةوة ثشتطريي لَي كرا، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلييت  
 .فةرموون، كَي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط ماددةى سي قبوَل كرا، بؤ ماددةى سي و يةك تكاية

 :مصطفى بةرَيز عبد الكريم ابو بكر

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكرَي راوَيذكاري ياريدةدةر بةفةرماني راوَيذكار دادةمةزرَي ئةطةر مةرجةكاني لة  :ماددةي سي ويةكةم

بَيت، لةميانةي  ئةم ياسايةدا هاتووة، هةبَيت، بة مةرجَيك سَي ساَل لة ئةجنومةن كاري كرد( 15)ماددةي 
 .ثيشاندابَيت كاركردنيدا بةثَيي راسثاردني دةستةي سةرؤكايةتي لَيهاتوويي بةرزي

 :بةرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز : (رةقةمةكةي غةَلةتة تةسةلسول دةبَي سي و يةك بَيت لة مةشروعةكةش): املادة الثان ة و الثالثون
انون تع ني املؤتشار املؤاعد بوظ فة مؤتشار عند توفر الشروط الواردة يف املادة اخلامؤة عشرة من هذا الق

على ان يكون قد قضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات يف وظ فته يف اعلس و اثب  خالهلا كفاءة عال ة و مل  
 .بتوص ة من ه  ة الرئاسة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يكون تع ني ) تةسةلسولي ماددةكةمان ضاك كردؤتةوةو، ئيعادةي صياغةي ماددةكةمان بةو شكلة كردووة،
املؤتشار املؤاعد بوظ فة مؤتشار عند توفر الشروط الواردة يف املادة الؤادسة والعشرين من هذا القانون على 
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ان يكون قد قضى مدة التقل عن ثالث سنوات يف وظ فته يف اعلس واثب  خالهلا كفاءة عال ة ومل  
 (.بتوص ة من ه  ة الرئاسة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيدا بَيت، ( 86)ثَيمواية ئةو ماددةية زيادة، ضونكة ئةوةلةن كة تؤ دةَلَييت ئةطةر شروتي ماددةي من 

ماناي واية ئةو شروتةي ناوَيت بة موساعيدةو كة شروتيشي هةبَينت ئؤتؤماتيكي حةقي خؤيةتي لةوَي 
ك كة لةوَي ئيشي بَينت، يةعين تؤ بؤ ئةو شةرتة بؤ موساعيد دادةنَي شةرتَيكي ئيزايف بؤ خةَلكَي

نةكردووةو، خةَلكَيكت داناوة ثازدة ساَلَيكة، بيست ساَلَيكة دكتؤراي هةبَيت، شيت هةبَينت، ئةوة موساعيدي 
موستةشارة، ئةطةر عةيين شروتي هةبوو ئؤتؤماتيكي تةوصية دةكرَيت، ثَيمواية هةر زيادة لَيرة، كاك 

 .شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
ئةطةر ئةو سَي ساَلةي دابنَيني، موستةشار موساعيد دةبَيتة موستةشار بة حةظدة ساَل، بةاَلم ئةويرت بةو 
شكلة نيية، موستةشار موساعيد كة سَي ساَل مايةوة ئيستيفادة دةكات و خيربةي زياد دةبَيت، بؤية 

خزمةتي ئةسَلي، لَيرة موستةشار موساعيدةكة مودةكةي كةمرتة، ئةو مودة كةمة تةرح دةبَيت لة 
 .ئيستيفادة دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر جةنابت دةَلَيي بَيت و شروتي ماددةي ئةوةندة لَيي موتةفري بَيت، شروتةكة دةَلَينت ساَلةكةي 

 .تةحديد كردووة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كردووة بة بيست ساَل، موساعيد موستةشاري تةحديد كردووة بة ثازدة ساَل، ئةطةر سَي  خؤي تةحديدي

ساَل لةوَي دةوام بكات دةبَيتة هةذدة ساَل، بة هةذدة ساَل دةبَيتة موستةشار، نةك بة بيست ساَلةكةي لة 
 .شةرتةكةدا هاتووة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة مةسةلةي خةدةمات، نةك شروتي ماددةي ئةوةندةبةثَيضةوانةوة، دةبَيت بَلَيي بةدةل ل

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة قةيدي ناكات، ئةوةي ئيزافة بكةين موشكيلة نيية، بةاَلم ئةوة ئيمتيازَيكة دراوةتة ئةو موستةشارةي 

 .كة لة مةجليسي شورا دةوام دةكات و بة سيفةتي موساعيد موستةشار
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اما كان لنائب املؤتشار خدمة فعل ة ال تقل عن ثالث سنوات فلله  ة االدارية )دةبَيت صياغةكة بطؤِرن، 
يان بيكاتة موستةشار، تؤ ئةوة تؤماتيكيةن كردؤتة نائيب، ثازدة ساَلي هةية، لَيرة بَلَي ئةطةر سَي ( ترش حه

وستةشار، ئةوها دةبَيت، نةك بيطةِرَينيةوة شروتي هني و ئةوانة، ساَلي هةبوو، بؤي هةية ببَيتة م
شروتةكةي ئةوَي دةَلَيت بيست ساَل كةمرت نةبَيت، سَي ساَلةكة لَيرة كايف نيية، دةبَيت ثَينج ساَلي هةبَينت 

كةيتةوة بةو صيغةيةي ئَيستا، بةالَ م ئَيستا ئةطةر تؤ دةتةوَيت ئةفزةليةتَيكي بدةييَت دوو ساَلي كةمرت ب
لةبةر ئةوةي سَي ساَل خزمةتي هةية، دةبَيت صياغةكةي بطؤِرين، جةنابي وةزيريش ئيقترياح دةكات 
تةحصيل حاصلة، زيادة ئةطةر موافةقةت دةكةن شةتيب دةكةين با نائييب رةئيسةكةش بؤ موستةشارين 

ليذنةي ياسايي موافيقن،  هةمان شروتي هةبَينت، با سَي ساَل خزمةتي نةبَيت، با ثَينج ساَلي هةبَينت،
مانعيان نيية، ئيقترياحةكةم دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية شةتب بكرَيت دةسيت 
بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، ئةو ماددةية شةتب كرا، 

 .تكاية ماددةي دواتر
 :مصطفى كربةِرَيز عبدالكريم ابوب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سي و دووةم

بةثَيي دةست نيشانكردني وةزيري خوَيندني باآل، وةزيري داد، بؤي هةية دوو لة ئةنداماني : يةكةم
دةستةي وانة وتنةوة لة زانكؤكاني هةرَيم، بِروانامةي دكتؤرايان هةبَيت و ثلةي زانستيان لةمامؤستاي 

ةبَيت ئينتيداب بكات و، دةبَي رةزامةندي خؤيان بةنووسني دةربِرن كة وةكو راوَيذكار بؤ ياريدةدةر كةمرت ن
 .ماوةي سَي ساَل لة ئةجنومةندا كار بكةن، تةنيا يةكجار دووبارة دةكرَيتةوة

بةرةزامةندي ئةجنومةني دادوةري، وةزيري داد بؤي هةية دادوةراني ثؤلي يةكةم وبةرةزامةندي : دووةم
نووسراو ئينتيداب بكات بؤ كاركردن لة ئةجنومةن وةكو راوَيذكاري موتةفةريغ بؤ ماوةي سَي خؤيان بة 

 .ساَل تةنيا بؤ جارَيك نوَي دةكرَيتةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :الثان ة والثالثون

العلمي انتداب اثنني من اعضاء اهل  ة  لوزير العدل وبناء على تؤم ة وزير التعل ج العالي والبحث: اواًل
التدريؤ ة يف جامعات االقل ج ممن حيملون شهادة الدكتوراه يف القانون والتقل مرتبتهج العلم ة عن استام 
مؤاعد ومبوافقتهج التحريرية للعمل يف اعلس كمؤتشارين متفرغني ملدة ثالث سنوات قابلة للتحمديد ملرة 

 .واحدة
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ل ومبوافقة جملس القضاء انتداب حكام الصنف االول ومبوافقتهج التحريرية للعمل يف لوزير العد: ثان ًا
 .اعلس كمؤتشارين متفرغني ملدة ثالث سنوات قابلة للتحمديد ملرة واحدة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ةية كردؤتةوةدواي راست كردنةوةى رةقمي ماددةكة، ئيعادةي صياغةمان بةم شَيو

لوزير العدل ومبوافقة وزير التعل ج العاىل والبحث العلمي انتداب اثنني من اعضاء اهل  ة التدريؤ ة يف : أواًل
جامعات اإلقل ج ممن حيملون شهادة الدكتوراه يف القانون والتقل مرتبتهج العلم ة عن استام مؤاعد 

 .متفرغني ملدة ثالث سنوات قابلة للتحمديد ملرة واحدةومبوافقتهج التحريرية للعمل يف اعلس كمؤتشارين 
لوزير العدل ومبوافقة رئ س جملس القضاء انتداب قضاة الصنف االول ومبوافقتهج التحريرية للعمل : ثان ا

فى اعلس كمؤتشارين متفرغني ملدة ثالث سنوات قابلة للتحمديد ملرة واحدة مم االحتفاظ هلج بصفتهج 
 .القضائ ة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ ئةو ماددةية لة يةكةم لة جياتي تةمسية دةَلَيت دةبَيت موافةقةتي وةزيري 
تةعليم عالي بَيت، وةزيري عةدل بؤي هةية لة جياتي ئةجنومةني قةزا رةئيسي ئةجنومةني قةزا، دوايَي 

 .، فةرموو سؤزان خان(ج بصفتهج القضائ ةمم االحتفاظ هل)ئةخريي جوملةكة ئةوةي ئيزافة كردووة 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر مةبةست لةوةية بيانةوَيت خوبةِراي ئةوانةي كة دكتؤرايان هةية لة قانون بضنة ناو ئةو مةجليسة، 

وة، ضةند كةسَيك هةية لةوانةية ثَيويست ناكات تؤ لة زانكؤ رايكَيشيتةوة، تؤ بيخةرة كَيرِبكَييةكي عاديالنة
لةم جاميعةية هةبَيت، لةوانةية لة ضةند جاميعةيةكي تردا هةبَيت، من مةبةستم لَيرةدا ئةوةية بؤ بةم 
شَيوةية نةبَيت، بؤ نةكةوَيتة كَيرِبكَي و ئةو كةسانةي كة ئامادةن بضن ئةو كارة بكةن، تةقديم بكةن و 

هةرضي دةكرَيت، يةعين بؤ بةو شَيوةية  بؤ تةمسيةو موافةقةو هني  ئيمتيحان دةكرَيت، موقابلة دةكرَيت،
بَيت، شةرت نيية لةوانةية لة وةزارةتي تةعليم عاليشدا نةبَيت و ئةو كةسة دكتؤراشي هةبَيت لة قانوندا، 

 .بةاَلم كار ناكات لة تةعليم عاليدا، ئةي ئةوة مايف نيية تةقديم بكات وةكو موستةشارَيك لةو ليذنةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش هةموو شتَيك ئةوة مافَيكي تةبيعي خؤي هةية، ئةو شروتةي لة ماددةي ثَيشوودا بامسان كرد  بيست 
ساَلةكةو، ثازدة ساَلةكةو، دكتؤرايةكة، هةموو كةسَيك دةتوانَيت بضَيت تةقدميي بكات و شروتي تَيدا 

ت، ئةو حاَلةتة تايبةتيانة بؤ ئةو مامؤستايانة لة زانكؤ كة موتةوةفري بوو، وةزارةتي تةعليم عالي نايةوَي
تابعي وةزيري تةعليم عالني و موافةقةتي وةزيري دةوَيت، بؤ ئةوةي بؤشايي لة وةزارةت دروست نةبَيت لة 
زانكؤيةكة، بؤية ئةوة كة موافةقةتي كرد، يةعين حيسابي ئةوةي كردووة كة بؤشايي لة كوليةكة دروست 
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ة تةفةروب نةكات، رؤذانة دةبَيت دةوام لةوَي بكات ناضَيت لة هني بكات، ئةمةش ثَيويست دةكات نابَيت، وات
كةوا وةزيري تةعليم عالي موافيق بَينت ئةويش لةبةر رؤشنايي وةزعي مامؤستايةكةو كوليةكة قةراري 

ش ديار بوو لةسةر دةداتن، دةخيةمة دةنطدانةوة بةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي و جةنابي وةزيري
موافيقة لةسةري، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  

 .زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي دواتر
 :مصطفى بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جَيطري سةرؤك و راوَيذكارو راوَيذكاري ئينتيداب كراوو راوي ذكاري نابَي سةرؤك و  :ماددةي سي و سَييةم

ياريدةدةر دةسطري بكرَيت، يان رَيكاري سزاييان دةرهةق بكرَي، تةنيا بة رةزامةندي وةزيري داد نةبَي 
 .بةدةر لةوانةي كة طةورة تاوانَيكي بة ئةنقةست و بينراو ئةجنام دةدةن

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

جيوز توق ف الرئ س او نائب الرئ س او املؤتشار او املؤتشار املنتدب او املؤتشار  ال :املادة الثالثة والثالثون
 .املؤاعد او اختام االجراءات اجلزائ ة حبقهج اال بامن من وزير العدل باستثناء ارتكابهج جناية عمدية مشهودة

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة جةنابي وةزيريش موافيقة، كة كةس تَيبيين نيية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز 
دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية  بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية

 .ماددةكةي تر
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نابَي سةرؤك و جَيطري سةرؤك و راوَيذكار و راوَيذكاري ياريدةدةر خانةنيشن : ماددةي سي و ضوارةم

 .او نةكةنساَل لة تةمةنيان تةو( 65)بكرَين تاكو 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز احالة الرئ س او نائب الرئ س او املؤتشار او املؤتشار املؤاعد على التقاعد اال  :املادة الرابعة والثالثون
 .بعد اكماهلج اخلامؤة والؤتني من العمر
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
ال )ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةاَلم ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة بةم شَيوةيةي كة بؤتان دةخوَينمةوة 

جيوز احالة الرئ س او نائب الرئ س او املؤتشار او املؤتشار املؤاعد على التقاعد اال بعد اكماهلج اخلامؤة 
 (.الوظائف العل ا والؤتني من العمر ويطبق حبقهج قانون تقاعد اصحاب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةي ئةطةر لةسةر داواي خؤي بوو، يان ثَيي نةكرا ئيشةكة جَي بةجَي بكات، ئةوة ضؤن دةبَينت  ئةطةر 
او السباب الصح ة )نةتوانَيت بةردةوام بَيت لة كارةكةي، ئةطةر خؤي وا داواي كرد، دةبَيت ئيزافة بكرَيت 

 .ئةوانة هةمووي دةبَيت، جةنابي وةزير رةئيت( متكنه من اداء واجبه بناءا على طلبه او عدم
 :وةزيري داد/ بةِرَيز فاروق مجيل صادق

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَلي ئةو ( 65)ثَيمواية ئةو ماددةية بةو نةوعة شتَيكي زيادة، ماناي واية تؤ ئيجباري دةكةى، لة تةمةن 

وانةية سةبةبَيك، شتَيك دَينت ثَيويسيت نةبَينت، يان ثَيويسيت بةوة دةبَيت كابراية دةتوانَيت دةوام بكات، لة
تةقاعودي بكةيت، يةعين مةعقول نيية، فةرز بكة كةفائةتي تةواو نةبوو، من ثَيمواية ئةو ماددةية شتَيكي 

 .زيادة، ئيعتيادى خةَلك ضؤن تةقاعود دةبَيت، ئةوها بَينت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر قانوني تةقاعودي طشيت لةسةر ئةوانيش تةتبيق دةبَينت، هةمووي زيادة، بةَلَيفيعلةن 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةر قانونَيكي تةقاعود، يان هةر بِرطةيةكي تةقاعودي ئةطةر هاتو لة قانوني ئةسَلي موعالةجة نةكرا بوو، 

 .قةوانيين قةواعيدي عامةئيعتيادي دةطةِرَيتةوة سةر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين فةرزت كردووة قةت ناتوانَيت ئيحالةي تةقاعودى بكات تا (الجيوز)لَيرة ئةو جوملةيةي كة هاتووة 
 .يش بَيت، يةعين ماناي واية داواي خؤشي بَيت، ثَيشي نةكرَينت هةر ناتوانيت هيين بكةيت65

 :يبةِرَيز شَيروان ناصح حيدر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةكة البربَيت(ال جيوز)ساَلة، ئيمكان هةية ( 65)دةتوانيت مةسةلةن سين تةقاعود بةنيسبةت ئةوانة بَلَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شتَيكي وا، فةرموو( يعترب سن التقاعد  ؤة والؤتني)ئةوة باشة بَلَيي 
 



 313 

 :الدين سيف طلع  خضر بةِرَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
ئةوةي ليذنةي ياسايي نووسيةتي وابزامن لة حااَلتي تةبيعيية، ئةوةي كة جةنابت باست كرد، فيعلةن 

نابَيت ( يف اةاالت الطب ع ة)ئةطةر حاَلةتَيكي تر رووبدات لةو حاَلةتة، لةبةر ئةوةي دةبَيت بنووسرَيت 
 .ئيحالةي تةقاعودي و ئةوة بكرَيت

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .كاك حاتةم فةرموو
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل، ئيرت خؤي ( 65)من ثرسيارَيكم هةية، نابَيتةكة ال بدرَيت، تةمةكةنةشي ئةطةر تةمةني طةيشتة 

 .تةعديل دةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤرَيك لة ئةنداماني ئةو دادطاية قازين، واتا ئينتيداب كراون بؤ ئةوةي بةثَيي دةسةاَلتي قةزائيش قازي 

ساَلةكة، بؤية بة هةمان شَيوة ( 65)ساَلة، بؤية ناكرَيت تةعاروز بكرَيت، دةبَيت بة ( 65)سين تةقاعودي 
 .تةحديد بكرَيت و زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ساَلةكة باشة، فةرموو ( 65)ةكة، (ال جيوز)كاك كةريم تةعاروزمان نةطوت، ئَيمة دةَلَيني بةس كةليمةكة 
 .كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يفي قةزائي خؤي ئةوةي قازي مونتةديبة، لَيرة ئَيمة ماددةكمان ثةسند كرد ئيحتيفاز بة مةنصةبي وةز

دةكات، واتا لةسةر ئةساسي قانوني سوَلتةي قةزائي تةقاعود دةبَيت، ئةواني تر كة تةعيناتي موباشري دةبن 
بةو شروتة، ئةوانيش ئيمكان هةية وةكو قازييةكان تةعاموليان لةطةَلدا بكرَيت بَلَين سين تةقاعود 

 .ةينساَلة، ئةو شةرت و شروتانة البد( 65)بةنيسبةت ئةوانة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ساَل، كاك دكتؤر كةمال فةرموو( 65)شةرت و شروتةكة ال بدةن و سين تةقاعود بكاتة 
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذكاري ياريدةدةر سةرؤك و جَيطري سةرؤك و راوَيذكار و راوَي)ئةمة باشة بةم شَيوةية تةحديد بكرَيت 
ساَليان لة تةمةنيان تةواو كرد، نابَيت زياتر لةو كارة (65)، يةعين كة (ساَلي( 65)خانةنيشن دةكرَين لة 

 .بنب، ثَيويستة تةقاعود بكرَين، بةو شَيوةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةواتة بةو شَيوةية صياغةتي بكةن، كاك سامل فةرموو
 :حممد علي بةِرَيز سامل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سبب  دان مل يؤتحمكمال طوتى من دةَلَيم كؤتايى ئةم ماددةش ئيزافةى بؤ دروست دةبَيت ، .ئةوةى دباشة، 

 اخر من مينم قانونا من مزاولة قانوني
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ساَلة،  65، سنى قانونى تةقاعدى ئةطةر سيغةكةمان طؤِرى ئةمة وةردةطرَيتةوة ،سنى قانون تةتبيق بكرَى
ئةوى تر لةسةر داواى خؤى بَيت ، ثَيى هةَلنةستَى نةخؤش بَيت تةبيعية، بةس بَلَى سنى تةقاعدى 

 .  سيغةكةى وابَيت
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
كماهلج اخلامؤة والؤتني من إتقاعد عند حيال الرئ س او نائب الرئ س او املؤتشاراو املؤتشاراملؤاعد على ال

 . العمر ويطبق حبقهج قانون تقاعد اصحاب الوضائف العل ا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل  ،داية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس ئةوماددةى كة خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطةوة ،كَى لةطةَل
 .ثةسةند كرا ، ماددةى دواتر ، بة كؤى دةنطاسدانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوث

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريج بةِرَيز 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ئةطةر هةر دةقَيك لةم ياسايةدا نةبوو، ياساي خزمةتكردني شارستاني بةسةردا  :ماددةي سي وثَينجةم
 .ثيادة دةكرَيت

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . يطبق قانون اخلدمة املدن ة ف ما مل يرد به يف هذا القانون :مؤة والثالثوناملادة اخلا

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل دةقى مادةكة داين ، ثشتطريى لة مادةكة دةكةين
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةرز بكاتةوة  سوثاس، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز  دةخيةمة دةنطةوة ئةم مادة، كَى لةطةَل داية دةستى

 .بكاتةوة   سوثاس ،بةكؤى دةنط ثةسةند كرا 
 :مصطفى ابوبكرعبدالكريج بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
شوَيين ( عَيراق –ئةجنومةني راوَيذكاري هةرَيمي كوردستان ) دةستةواذةي :شةشةم ماددةي سي و 

 .دةطرَيتةوة لة هةر ياساو سيستةمةكاني ديكةدا هاتيَب( وسينةوةي ياساديواني نو)ذةي دةستةوا
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديوان التدوين )حمل عبارة( العراق -جملس شورى اقل ج كوردستان) حتل عبارة :دة الؤادسة والثالثوناملا

 .  مة االخرىاينما  وردت يف القوانني و االنا( القانوني
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةمرةكان هاتووة ئةمةش قانونى  (جملس استشارى)ن، ضونكة مةسةلةى ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةي

  .وةزارةتى عةدلة، بؤية ثَيويست دةكات ئةو نةسة لَيرة بَيت، زؤر سوثاس 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، ئةو موقتةرةحةى ليذنةى ياسايى ، ئةو ماددةية ثشتطريى لَيكراوة لة اليةن جةنابى زيرجةنابى وة

وةزيرةوة ،دةخيةمة دةنطةوة ، كَى لةطةَل داية دةستى بةرز بكاتةوة ، سوثاس ، كَى لةطةَل دانية دةستى 
 .بةرز بكاتةوة ، سوثاس ، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا ، مادةى دواتر تكاية 

 :مصطفى ابوبكرلكريج عبدابةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَي ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ماددةي سي وحةوتةم
 :بزاز سعيدبةِرَيز عونى كمال 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .اليعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون :ة الؤابعة والثالثوناملاد

 :شَيروان ناصح حيدرىبةِرَيز 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ص قانونى او قرار ناليعمل باي )ئَيمة لةطةَل دةقى مادةكةين تةنها صياغةكةمان بةم شَيوةية طؤِريوة 
 (.يتعارض واحكام هذا القانون

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وة  طةَل داية دةستى بةرز بكاتةليذنةى ياسايى، دةخيةمة دةنطةوة، كَى لة ئةو ماددةية بةو ئيزافةيةي

 .، بة كؤى دةنط قبوَل كرا، مادةى دواتردانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس، كَى لةطةَل سوثاس
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 :مصطفى ابوبكرعبدالكريج بةِرَيز 
 . ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .ةجَي بكةنلةسةر وةزيرة تايبةمتةندةكان ثَيويستة حوكمةكاني ئةم ياساية جَيب :ماددةي سي وهةشتةم
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .على الوزراء املختصني تنف ذ احكام هذا القانون  :املادة الثامنة والثالثون
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ات مات العالقة تنف ذ احكام هذا على جملس الوزراء واجله)، ئَيمة ئيعادةى صياغةمان بةو شكلة كردؤتةوة

 (.القانون
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، دةخيةمة تينة لة قةوانينى تريشةوة هاتووة، ئةويش وةكو مادةكانى ترة، رؤموقتةرةحى ليذنةى ياسايى
 .، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس داية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس دةنطةوة، كَى لةطةَل

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريج بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 
وةزيري داد بؤي هةية رَينماييةكان دةربكات بؤ ئاسانكردني جَيبةجَيكردني  :ماددةي سي ونؤيةم

 .حوكمةكاني ئةم ياساية
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .تؤه ل تنف ذ احكام هذا القانوندل اصدارالتعل مات  للوزير الع :دة التاسعة والثالثوناملا

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (.العدل اصدار التعل مات الالزمة لتؤه ل تنف ذ احكام القانونلوزير )صياغةكة بةم شَيوةية دةبَيت،
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

، كَى لةطةَل دانية دةستى داية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس ةطةَل، كَى لةنطةوةئةم مادةيةش دةخةمة د
 .، ماددةى ضلة  سوثاس، بةكؤى دةنط قبوَل كرابةرز بكاتةو

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريج بةِرَيز  

 . ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .جَي دةكرَيتجَيبة( وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي  :ماددةي ضلةم
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره يف جريدة وقائم كوردستان :ة االربعوناملاد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
داية دةستى مادةى ضل بة ثشتطريى ليذنةى ياسايى و ِرةزامةندى جةنابى وةزير رؤتينيشة ، كَى لةطةَل 

 .ة سوثاس، بة كؤى دةنط ثةسةند كرابةرز بكاتةوة  سوثاس ، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

ولعدم وضول بعد التحوالت الكبرية التى طرأت على اة اة الؤ اس ة واالقتصادية واالجتماع ة يف االقل ج 
االحكام اخلاصة بالنار فى املنازعات االدارية ولضمان وحدة التشريم ولغرض إقامة احملاكج اإلدارية رول مرة 
يف اإلقل ج للنار يف مشروع ة القرارات اإلدارية املختلفة وإلقامة جملس إنضباط موظفي االقل ج مما يت ح 

قرارت الصادرة حبقهج من رعسائهج اضافة اىل وجود جهة مات الفرصة ملوظفي االقل ج يف ان يطعنوا لديه يف ال
إختصا  قادره على ص اغة التشريعات اليت تعدها اةكومة مته دًا لتقدميها اىل الؤلطة التشريع ة وقادرة 
ايضًا على ابداء الرأي يف املؤائل القانون ة الغامضة أو املتنازع عل ها بني اجلهات مات العالقة ورفم مؤتوى 

عاملني يف جملس شورى االقل ج واحاطتهج بضمانات كاف ة تتفق واهم ة املهام امللقاة على عاتقهج لذا اقتضى ال
 .تشريم قانون خا  مبحملس شورى االقل ج لكل مل  فقد شرع هذا القانون

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةطةر كةس لةسةر هؤكارى ياساكة قسةى نية ، كاك كريم فةرموو
 :يم حبرى عبداللةبةِرَيز كر

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
من ثَيشنيار دةكةم ،ئةو عباراتةش ئيزافة بكرَى، ضونكة خؤى مةحاكمى ئيدارى يةكَيكة لة مةعاملةكانى 

لغرض ترخ ص )دميوكراتيةت لة هةر مةجتةمةعَيك و واَلتَيكدا ، بؤية ئةوةى ئيزافة بكرَيت لةطةَل، 
 . زؤر سوثاس  (الكوردستانى االسس الدميوقراط ة يف اعتمم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةس دةمةوَى شةرح بكةى  و رةبتى ضية 
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداللة

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
و مةسائالنة خؤيان لة قةرة لة واَلتانى مشوىل ديكتاتؤريةت مةحاكمى ئيدارى نية ، شةفافيةت نية ، ئة

وكرراتى، نيزامى قةزاى ئيدارى ثةيرةو دةكرَيت ، زياتر لة واَلتانى مشوىل ، زؤر لة واَلتانى دمي ،نادةن
 .سوثاس
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 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة ئيتاليا عالقرتين دةوَلةت دميوقراتية، ئةمريكا ثَيشكةوتوو ترين دميوقراتيةتى هةية بؤ خؤى ،لة 
ة دةخيةمة دةنطةوة، كَى لةطةَل داية دةستى هةردووكيان ئةو مةحكةمةية نية ، ياساكة بةهؤكارة كانيةو

بةرز بكاتةوة  سوثاس كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا ، زؤر 
سوثاستان دةكةم دةستان خؤش بَيت، هةموو ئةوانةى كة كاريان كرد ،بؤ ِرؤذى دووشةممة ، ئةطةر جةنابى 

 .وةزير قسةى هةية، فةرموو
 :وةزيرى داد/صادقَيز فاروق مجيل بةِر

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
من بةناوى وةزارةتى دادةوة زؤر سوثاسى ثةرلةمانى كوردستان دةكةم ،كة ئةو قانونةيان ثةسةند كرد، 
بةاَلم ، ئةم قانونة فةراغَيكى زؤر طةورة لة دام و دةزطاكانى حكومةتى كوردستان ثِردةكاتةوة، بؤ منوونة 

دامةزراندنى مةحاكمى ئيدارى كة زؤر ثَيويستة، دووةميش ئةو مةسةلةى مةجالسى  ن ئةوةيةيةكَيكيا
ئينزيبات كة عيالقةى بة مؤزةفى دةوَلةتةوة هةية كة حةقيان هةية ،مةغدوريةتى خؤيان يان زؤَلمَيكيان 

 .لَيبكرَيت بؤخؤيان مراجعةتى ِرَيطاى قانونى بكةن ، زؤر سوثاستان دةكةين 
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز س

، هةروةها كاك سعد لةطةَلمان بةردةوامة كؤتايى بة بوونى زؤر سوثاس بؤ جةنابى وةزيرو ئامادة
دانيشتنةكةمان دَينني تا رؤذى دووشةممة ليذنةكان ئيش و كارى خؤيان تةواوبكةن، كاك شَيروان 

 .مالحةزةيةكى هةية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو
ئَيمةو ليذنةى  ،سبةى كؤبوونةوةيةكى هاوبةش بكةين، بِريارماندا ينئَيمة لة ليذنةى قانونى لَيرة دانيشتو

بةيانى سةعات  ،ةى قانونى زائيدةن ليذنةى ئةوقافئةوقاف تكا دةكةم لة ليذنةى قانونى، برادةرانى ليذن
 .اساى بارى كةسايةتى بكةين ، زؤر سوثاس، بؤئةوةى طفتوطؤ لةسةر يلة هؤىل ليذنةى ياسايى ئامادةبن 10
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  ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 81/10/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     81/10/8002رَيكـةوتي   شـةممة دوو  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 
 سـكرتَيري ئةجنومـةن  عـوني كمـال بـزاز    بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(2)ذمارة دانيشتين , بةوةكالةت
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شــةممة  ثَيشــنيوةِرؤي رؤذي دووي  (11)لــة كاتــذمَير  هةَلبــذاردنمــي خــولي دووة ي(2)دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت81/10/8002رَيكةوتي 

ســاَلي ( 122)خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذةى هــةموار كردنــي ياســاي بــاري كةســي ذمــارة   -1
 .كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1959

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوى طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار
ســاَلي ( 122)خســتنةِروو و طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذةى هــةموار كردنــي ياســاي بــاري كةســي ذمــارة   -1

 .ومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لة اليةن ئةجن 1959
ةى بةرَيز كاك فرسـةت غائيبـة لةبـةر نةخؤشـي ئينشـْا  اهلل زوو ضـاك دةبَيتـةوة بـة ثَيـي          سةرةتا لةبةر ئةو

ثةيِرةوى نـاوةخؤ دةبـَي سـكرتَيرَيك دابنـَيني، بـة ئيجـازة رؤيشـتووة و غائيبةكـةى لةبـةر نةخؤشـيةكةية ،           
رة نـةبوو كـاك   ضةندين جاريش وا بووة، جارَيك كاك شَيروامنان هةَلبذارد و جارَيكيشيان كاك فرسةتيش لَي

عةونيمان هةَلبذارد، ئَيستاش كاك شَيروان سةرؤكي فراكسيؤنة ناكرَيت ئةو هةَلبذَيرين، من ثَيشنياري كاك 
عةوني دةكـةم، ئةطـةر كـةس ئيعـتريازى نـةبَي  كـاك عـةوني ثَيشـرتيش كردوويـةتي و هـةر دةبـَي يـةكَيكي             

كي تري نية دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة  شارةزا بَيت لَيرة، ئةطةر كةس ئيعتريازى نية و ثَيشنيارَي
كاك عةوني بة ئـيش و كـاري سـكرتَيري هةَلسـي بـة وةكالـةت دةسـيت بَلنـد بكاتـةوة تكايـة  فـةرموون، كـَي             
موعتةريزة  بة كؤي دةنط، فةرموو كاك عةوني شوَيين خؤت بطرة، با دوو كةس لة لَيذنةى ياساو سةرؤكي 

ذنــةى مــايف مــرؤظ بــَين لــة شــوَيين خؤيــان لةســةر مينةصــة دابنيشــن، دوو   لَيذنــةى ئــةوقاف و ســةرؤكي لَي
ئةنداميش لة لَيذنةى ذنان، ياساي باري كةسَييت ئةوةندة مَيشكي طرتووينة ئةو ضـةند رؤذة نـاوى لَيذنـةى    
ذنــانيش واي لَيهــاتووة، ثــَيش ئــةوةى دةســت بــة دانيشــتنةكةمان بكــةين بــةخَيرهاتين هــةموو ئــةو ذنــان و  
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و خوشـكان و  خامنـان دةكـةم كـة لةطـةَلمان ئامـادةن، زؤر بـةخَير بـَين سةرضـاو، خوشـك و برايـان             ئافرتان
ئةنداماني ثةرلةمان، دانيشتين ئةمِرؤمان بؤ بِريار دانة لةسةر هةندَي خاَل بؤ هةموار كردني ياسـاي بـاري   

َيذنةكانـةوة، ثَيشـرت ئـةو    كةسي كة ياسايةكي زؤر طرينطة، ئةوة ضةندين كؤبوونةوةى بـؤ كـراوة لـة اليـةن ل    
ثرؤذةية كة لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة ئامادة كرابوو و نَيردرابوو بؤ حكومةتى هـةرَيمي كوردسـتان،   
ماوةيةكي زؤريش ئةوان ضةندين كؤبوونةوةيان بؤ كردووة و كؤنفرانسيان بؤ كـردووةو خـةَلكي شـارةزايان    

شتونةتة رةئيةكى ردؤتةوة، ئةوةى ِراستى بَيت ئةوانيش نة طةيبانط كردووة، دواتر ثرؤذةكةيان بؤ ئَيمة نا
ؤذةكةيان بةو شَيوةية نـاردووة، لـة هةنـدَى خاَلـدا كـة طـرنطن نـةيان توانيـوة يـةك ِرةئـى           هاوبةش، بؤية ثر

ثةيدا بكةن،بة دوو ِرةئيةوة بؤ ئَيمةيان ناردووة، دوو ِرةئيةكةش لةاليةن ليذنةكانةوة تاوتؤي لةسـةركراوة،  
رةشدا رةئى جيا جيا هةية، ئَيوةش هةمووتان ئةو ثِرؤذةيةتان الية، داواتان لَيدةكةم ديراسةتان كردبَيت، لَي

بِريــارى ثَيويســتى لةســةر بــدةن، لةطــةَل طةِرانــةوة بــة تَيطةيشــنت، لــة اليةكــةوة ياســا، عةدالــةت، يةكســانى   
ة، دةبَيت بة ويذدانـةوة، بـة ِرؤشـنبرييةكى    هةموو ئةو مةسةالنة لةو ثِرؤذةيةدا دَينة ثَيشةو كؤمةَلطا، ئاين،

ِرةضـاو كردنـى تايبةمتةنـدى كـوردةوارى، طؤمـةَلطاى      ن بـةرةو ثَيشـكةوتنى كؤمـةَلطا، بة   بةرزةوة، بـة هةوَلـدا  
كوردةوارى خؤمان، ئةو ياساية بَيتة باس كردن و بِريـاردان لـة سـةرى هـةنطاوَيك بَيـت بـؤ ثَيشـةوة ضـوون،         

نى ئةو نا عةدالةتية بةرامبةر بة بةشَيك لة كؤمةَل دةكرَيت، هةنطاوَيك بَيت بؤ هةنطاوَيك بَيت بؤ نةهَيشت
ِرَيز لةيةك طرتن، لة هةمان كاتدا هيض دذايةتيَيك و دةرضونَيك نةبَيت لة ئاين و قورئانى ثريؤزو سـوننةى  

كــو ئَيــرة كــة نةبــةوى، نــةك ئــةوةى فوقــةها دةيَلــَين، ضــونكة فوقــةها ئيختيالفيــان هةيــة، لــة شــوَينَيكى وة 
ياسايةك دةردةكةين نـاتوانني رةئـى فوقـةها بَيـنني بيكةينـة ياسـا،ئةطةر خيالفمـان هـةبوو ئَيـوة نوَينـةرى           
ميللةتن، قرارةكةتان قرارَيكى طرنط و مَيذوويية، ئةمِرؤ هةرشتَيك لة بةرذةوةندى خةَلك دابَيت بةِرةضـاو  

يارى بؤ بدةن، وةكو ومت بؤ ثَيشـةوة، بـؤ نةهَيشـتنى    كردنى ئةو بنةمايةى كة بامسان كرد، بة ويذدانةوة بِر
ئةو هةموونا عةدالةتيةو زوَلمةى بةرامبةر بة ذنان كراوة و دةكرَيت، داوا دةكـةم ليذنـةى ياسـايى، ليذنـةى     
داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان، ليذنـةى مـافى مـرؤظ ، ليذنـةى ئـةوقاف، مـن داوام لَيكردبـوون كـة بتـوانن          

ــةكى هاوبــة  ــةوانيش ديــارة ئيختيالفيــان هةية،بؤيــة نــةيان توانيــوة        ِراثؤرت ش ثَيشــكةش بكــةن، بــةاَلم ئ
راثؤرتةكةيان يـةك خبـةن،وابزامن تـةنها ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى ئـةوقاف ِراثؤرتـةكى هاوبةشـيان هةيـة،           

داكـؤكى   ، ثَيشةكى داوا لةوان دةكـةم ِراثؤرتةكـةيان خبوَيننـةوة، ليذنـةى    لةبةر ئةوةى دوو ليذنةن بةيةكةوة
كردن لة مـافى ئافرةتـان و ذنـان بيخوَيننـةوة، ئينجـا ليذنـةى مـافى مـرؤظ ِراثـؤرتى هةيـة بـا بيخوَيننـةوة،             
فةرموو كاك خةليل ِراثؤرتةكـةتان ئةسـلى مةشـروعةكة،ماددة بـة مـاددة ئةسـلى مةشـروعةكة خبوَيننـةوة،         

 .تةى نيزامىدوايش ليذنةكان رةئيةكانيان لةسةرى خبوَيندرَيتةوة، سؤزان خان نوق
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى ذنان ليذنةى تايبةمتةندة، مةفروزة تةقريرى ئـةوان لـة ثَيشـدا خبوَيندرَيتـةوة و دوايـش تـةقريرى       
 .ليذنةى ياسايى ، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك عومسان

 (:بانى مارانى)قادر عبدهلل عثمان بةِرَيز
 .         بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مادام ليذنةى ئةوقاف و ليذنةى ياسايى، ِراثؤرتةكةيان ِرَيك نة خستووة، ليذنةى ذنانيش يةك ِراثؤرت نيـة،  
كةواتة ضةند راثؤرتَيكي جياية و ثَيويسـتة بةراسـيت بـؤ ماوةيـةكي تـر دواخبـرَي، بـؤ ئـةوةى بـاش ديراسـة           

ةتيجةك، ئةوجا بَيتة ثةرلةمان، بةراسيت ئةو هـةموو رةئيـة جيايـة لَيـرة بـة باشـي نـازامن،        بكرَي و بطاتة ن
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة ضةندين جار دواخرا هةر لةبةر عةيين شت و حكومةت نـةيتواني يـةك رةئـي هـةبَيت، فـةرموو سـارا       
 .خان
 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة زؤربةى ثرؤذة ياساياكاندا وةزيري ثةيوةنديدار ئامادة بووة و لةو ثرؤذة ياسايية وةزيراني ثةيوةنديـدار  

 .ئامادةيان نية، بؤ ضي  سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 وةزيري ثةيوةنديدار كَيية ثَيم بَلَي 
 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بؤ كاروباري ذنان، وةزيري ئةوقاف، وةزيري داد، سوثاسوةزيري هةرَيم 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةزيري مايف مرؤظيش ئيزافة بكة، وةزيري داديش ئيزافة بكـة، مـن ئيشـارةتَيكم بـة قسـةيةك كـرد ئةطـةر        
ر ئينتيباهي بةو قسةية بكردبا ئةو قسةيةي نةدةطوت، ئـةويش ومت حكومـةت كؤبوويتـةوة و ماوةيـةكي زؤ    

موناقةشــــاتيان كــــردووة و كؤنفرانســــيان طرتــــووة و نةطةيشــــتوونةتة رةئيــــةك، دوو رةئيــــان نــــاردووة،  
ــة، دوو        ــة و وازحي ــةمتان الي ــي حكوم ــةوة رةئ ــدةن، ئ ــي ب ــةوانيش دوو رةئ ــةين و ئ ــانط بك ــانيش ب وةزيرةك

  بؤيـة يـةك   ئيقتريحيان ناردووة و وةزيريش لَيرة بَيت و عةينةن موناقةشة لةسةر ئـةو ئيقترياحـة بكـةن   
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وةزيريش نية تةعبري لةوة بكات، دوو وةزيريش نية، ئةو موشكيلةية لة ئةجنومةنى وةزيـران نـةيانتوانيوة   
رَيك بكةون وةك ثرؤثؤزةَليان ناردووة، بؤية بانطمان نةكرد، قسةكةي كاك عومسان لةبـةر ئـةوةى ضـةندين    

بـَي برياريشـي لةسـةر بـدرَي، كـاك خورشـيد       جار دوا كةوتووة و موناقةشةمان كردووة و ناطةنة نةتيجة، دة
 .فةرموو نوقتةى نيزامي

 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةك كــاك عومســان وتــي و جةنابيشــت تــازة فــةرمووت، مةجليســي وزرا نةطةيشــتووتة قــةرارَيك ئيجمــاعي   

ةية، هةتا لةطةَل ئةوقافيش و لَيذنةكـةش  لةسةر بَيت، هةتا لَيذنةى قانونيش لة بةعزَي نوقات خيالفيان ه
لة بةعةزي نوقات خيالفيان هةية، بة رةئي من ئةو موناقةشة زؤري دةخايةنَي كة خيالفات هةيـة و رةئـي   
جودا هةية، لَيرة ضؤن حةسم دةبَيت بة سةد كةسي  مةجليسي وزرا بة دة، ثانزة كـةس و لَيذنـةى قـانوني    

 .ن، بة رةئي من زؤر دةخايةنَي، نازامن يةعينكةسن نةيانتوانيوة حةلي بكة 18كة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .شوكرية نوقتةى نيزامي فةرموو.د
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةراسيت ئةم خيالفاتة من بة شتَيكي سيحي دائةنَيم، دونيا بريتية لة فرة ئايدةلؤذيا، دونيا بريتية لة فرة 

يزب، بريتيية لة فرة فةلسـةفةيي، لةبـةر ئـةوة ئةمـة سـيحية، خـاَلي دووةميشـم بةراسـيت لةبـةر ئـةوةى           ح
لَيذنةى مايف ئافرةتان، ئةوان ئةوة ضةندين مانطة لةطةَل رَيكخراوةكاني كؤمـةَلطاي مـةدةني هـةموو يـةكيان     

ثـَيم باشـة ئـةوان لـة ثَيشـرت      طرتووة و هةروةها لةطةَل ثياواني ئاييين ضـةندين كؤنفرانسـيان طرتـووة، مـن     
 .راثؤرتةكةى خؤيان خبوَيننةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو كاك باثري
 :بةِرَيز باثري كامال سلَيمان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ديــارة ئــةو خيالفــة جيــاوازة لــة خيالفــاتي ثَيشــرت لةطــةَل لَيذنــةكان و لةطــةَل كارةكــاني تــر، ئــةوة كــارَيكي   

ةساسة، طؤِرانكارييةكي طةورة دةبَيت، بؤية منيش تةئيدي كاك عومساني دةكةم، ثَيشنيار دةكةم كـة ئـةو   ح
جةلسةية تةئجيل بكةين و زياتر لةسةرى رابوةستَيني، بَيطومـان ئـةمِرؤ ئـةو قؤناغـةى كـة ئَيمـة تَيداينـة،        

يــة، ئــةوة دةبَيتــة مايــةى نــا  تــةبايي سياســيمان لــَي دةخوازيــت، زامــين تــةبايي سياســي، تــةبايي كؤمةآليةت  
تةباييةكي زؤر، خيالفَيكي زؤرة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم و تةئيدي كاك عومسان دةكةم بؤ تةئجيل كردني 
زياتر، ضونكة هةر ئةوة نيـة ض لـة نـاو حكومةتـدا ئـةو خيالفـة هةيـة و ض لـة نـاو لَيذنةكانـدا و ض لـة نـاو             
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بوونـةوةى زؤري لةسـةر بكرَيـت هـةم لـة لَيذنـةكان و هـةم لـة         ثةرلةماندا، ثَيش ئـةوةى بطةيـةنَي دةبـَي كؤ   
فراكسيؤنةكان، بؤ ئةوةى بطةينة سيغةيةكي مامناوةندي، ئينجا بَيني موناقةشةى بكةين لَيرة، سـةركةوتوو  

 .تر دةبَي  و كاملرت دةبَي و باشرت دةبَي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيخ اهلل فةرموو
 :َيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهللبةِرَيز ش

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةلآل منيش هةمان رةئي كاك عومسان و كاك باثريم هةية، مـومكني نيـة ئَيمـة شـتَيك موناقةشـة بكـةين و       
نوَينةرى حكومةت ئامادة نةبَي، وا بزامن لة ض جةلسةيةكي ئـةو شـتانةمان نـةكردووة و حكومـةتيش يـةك      

هةية، ئَيستا الي ئَيمة طةاَلَلة بووة كة حكومةت دوو رةئـي هةيـة، بـة قةناعـةتي مـن       رةئي نةبَي، دوو رةئي
داوا بكةين هةم رةئيةكةى حكومةت بة يةك رةئي بؤمـان بَيـت و هـةميش نوَينـةري حكومـةت لَيـرة حـازر        

 .بَيت بؤ موناقشةى و هةر سَي وةزارةت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .طَيالس خان فةرموو
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين محة غريب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو  ثرؤذة ياسايية زؤر دةمَيكة موناقةشةى لةسةر دةكرَي و ئةو رةئية تا ئَيستا ضؤن هـاتووة هـةر وايـة و    
ضةند جاري تر لةسـةري دانيشـني، بـة كـؤ و بـة تـاك لةسـةري دانيشـني هـةر وا دةردةضـَي، نةتيجـةى ئـةو             

قاعةكة خؤي تةحةكومي ثَي دةكات،  دةنطدان تةحكوم دةكات، بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم تـةئجيل    ياسايةش 
 .نةكرَي و با وردة وردة لةسةري برؤين و كؤتايي بة ياسايةكة بَينني و، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صا 

 .ؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سةر
منيش هةر تةئيدي رةئي طَيالس خاني دةكةم، حةقيقةتةن ئةو خيالفة بةردةوام دةبَيت لة نـاو ثةرلـةمان   
و لة ناو حكومةت و لة ناو كؤمةَلطا، دوو رةئـي هةيـة جيـاوازة، ئـةو دوو رةئيـة حةسـم نابَيـت يـان دةبَيـت          

توطؤي لةسةر بكةين، ئةو دوو رةئيةش بةردةوام قانونةكة رابطرين و بطةِرَينةوة بؤ حكومةت، يان دةبَي طف
دةبَيت، ضونكة حةمسةكة دةبَي لة رَيطاي ثةرلةمانةوة بَيت و دةنطـدانيش موبـةريراتي خـؤي هةيـة و، زؤر     

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز  شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ماوةيةكة هاتووتة ثةرلـةمان و مـاوةى سـاَلَيكة ئيشـي لةسـةر دةكـرَي، مـن هـيض موبـةريرَيكي          ئةو ثرؤذةية 

ئَيمة و لَيذنةى ئةوقاف ضةندين كؤبوونةوةمان لةسةر ئةو ثرؤذةية كردووة و لة : نابَينم بؤ تةئجيلي، دوو
ثةرلةمان بؤ ئـةوةى  زؤر نوقات خيالفمان هةبووة و ئَيمةش نةطةيشتووينة نةتيجة، رةنطة خيالفةكة بَيتة 

ثةرلــةمان حــةمسي بكــات، جطــة لــةوةش ئَيمــة لــة رووي شــةرعيةوة ئــةو ثرؤذةمــان زؤر بــة باشــي ديراســة  
كردووة، رةنطة لة زؤر خـاَلي سـةرةكي ئَيمـة لةطـةَل لَيذنـةى ئـةوقاف طةيشـتووينةتة يـةك، بـةآلم مةسـةلة           

لةمان حةمسي بكات، سولتةى تةشـريعيش  خيالف بَيت،  ئةوة خيالف هةر دةمَينَيت و هةر ماية، ئةبَي ثةر
خةَلك ضاوي لَييةتي بؤ ئةوةى ئةو ثرؤذةية حةسم بكات بةراسيت، بؤية من لةطةَل تةئجيل نيمة و لةطـةَل  

 .ئةوةمة كة موناقةشةكة بةردةوام بَيت بؤ ئةوةى مةساري راسيت خؤي وةربطرَيت و، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وقتةرةح هةية، موقتةرةحَيك هـاتووة دةَلـَي بـا تـةئجيلي بكـةين دوو، سـَي بـرادةر قسـةى         باشة ئَيستا دوو م
لةســةر كــرد كــة داوا دةكــةن تــةئجيل بكــرَي بــؤ ئــةوةى زيــاتر موناقةشــةى لةســةر بكــرَي، ســَي بــرادةريش   
موبــةريراتي ئةوةيــدا كــة بــةردةوام بــني لةســةري و قســةيان كــرد و كــاك شــَيروان ئــاخري كــةس بــوو، ئــةو   

قتةرةحةي كة داوا دةكات تةئجيل بكرَي دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة كـة تـةئجيل بكـرَي بـا      مو
دةسيت بَلند بكاتةوة  فةرموون، كَي لةطةَل ئةوةية بـةردةوام بـني دةسـيت بَلنـد بكاتـةوة  زؤرينـة دةَلـَي كـة         

ة وةخـت بكـةين، ئةطـةر راثؤرتـةكان     بةردةوام بني، بةردةوام دةبني، داوا دةكـةم بـؤ ئـةوة زؤر ئيسـتيفادة لـ     
هةمووي خبوَينينةوة وةختَيكي زؤرمان لَي دةضَي بةراسـيت، لةبـةر ئـةوة لَيذنـةى ياسـايي ئةصـَلي ثرؤذةكـة        
ماددة ماددة خبوَينَيتةوة، كة ئةسَلي ثرؤذةكةى خوَيندةوة و دوايي لَيذنةى داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و 

بَلَي، دواتر لَيذنةى ياسايي و ئةوقاف راثـؤرتي موشـتةرةكيان هةيـة رةئـي      ذنان رةئي خؤي لةسةر بِرطةكةى
خؤيان لةسةر بَلَين، ئينجا لَيذنةى مايف مرؤظ  رةئي بَلَيت، ئينجا ئةيكةينة موناقةشة، فةرموو كـاك خـةليل   

ن لـة مـايف   ئةسَلي ثرؤذةكة خبوَينةوة، كاك سعدالدين ئةسَلي ماددةكة خبوَينةوة دواتـر لَيذنـةى داكـؤكي كـرد    
 .ئافرةتان و ذنان و دوايي لَيذنةى ياسايي و دوايي لَيذنةى مايف مرؤظ

 :اهلل مولودبةِرَيز مال سعدالدين عبد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .املعدل اللحمنة الربملان ة 1959لؤنة  122اللحمنة املختصة مبراجعة قانون االحوال الشخص ة املرقج 
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 باب االولال
 الزواج

 اخلطبة والزواج/ الفصل االول
 :من املادة الثالثة وحيل حملها مايلي( 1)يوقف العمل بالفقرة : املادة الثالثة

الزواج عقد بني رجل وامرأة حيل كل منهما لالخر شرعآ غايته تكووين االسورة علوى اسوس املوودة واملؤولول ة       
مون املوادة الثالثوة ف وقوف العمول بهوا و       ( 1و  6و  5و  4)فقورات  اموا ال . املشرتكة وطبقآ الحكام هوذا القوانون  

تطرل اللحمنة حملها مقرتحني، ومل  لعدم التوصل اىل  اتفاق ف ما خيص موضوع تعدد الزوجوات وف موا يوأتي    
 :كال املقرتحني

 املقرتل االول
 تق  د تعدد الزوجات

 .طاء االمن حتقق الشروط التال ةال جيوز الزواج بأكثر من واحدة اال بأمن القاضي ويشرتط الع
ق ام عذر مشروع يربر التعدد كاملرض املانم من املعاشرة الزوج ة او عقج الزوجة الثابو  و ملو  بتقريور     -1

 .من جلنة طب ة خمتصة
 .ان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة -8
 .وجني يف القؤج و غريه من االلتزامات الزوج ة املادية و املعنويةامكان ة حتق ق العدل بني الز -3
 .ان ال تكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي -4
اما ختلف احد الشروط املذكورة يعاقب الزوج او الزوجة و وولي الزوجوة اما كوان مقصورب بواةبس مودة ال       -5

 .ن سنة و بغرامة قدرها عشرة ماليني دينارتقل عن ستة اشهر و ال تزيد ع
 .ال جيوز للقاضي اةكج بايقاف تنف ذ العقوبات املذكورة -6

 املقرتل الثاني
 منم تعدد الزوجات

 .ال جيوز تعدد الزوجات وفق احكام هذا القانون -1
 تقل عن يعاقب كل من تزوج و هو يف حالة الزوج ة و قبل ف  عصمة الزواج الؤابق باةبس مدة ال -8

 .ثالث سنوات و بغرامة قدرها عشرة ماليني دينار
 .تعاقب كل من تزوج  برجل و هي تعلج انه يف حالة الزوج ة بنفس عقوبة الزوج -3
يعاقب الوك ل يف حالة ابرام عقد تعدد الزوجات بعقوبة املوكل و يعاقب ولي القاصر بدآل منه يف حالة  -4

 .التعدد
 . تنف ذ العقوبات املذكورة ال جيوز للقاضي ايقاف -5
 .تنفذ هذه املادة بعد مرور سنة من صدور هذا القانون -6
 



 382 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ثةخشان خان رةئي لَيذنةى داكؤكي كردني مايف ئافرةتان و ذنان، فةرموو
 :اهلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عبد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :لة مايف ئافرةتان و ذنان راثؤرتي لَيذنةى داكؤكي كردن

اجتماعآ مكرسآ ملناقشة مشروع قانون تعديل قوانون االحووال الشخصو ة     16/9/8002عقدت جلنة املرأة يف 
، لقد اجرت اللحمنة مناقشة واف ة للمشوروع  10/9/8002الذي اح ل ال ها بعد القراءة االوىل له يف اعلس يف 

 :، قؤج منها باالمجاع وقؤج اخر باالكثرية، نؤتعرضها امامكجوتوصل  اىل عدد من املالحاات و املقرتحات
 :املشروع مقبول بشكل عام مم املالحاات املدرجة ادناه -1
ان معاجلة املشروع اىل حود موا لقضو ة عودم املؤواواة يف اةقووق بوني الرجول واملورأة داخول االسورة واقوراره              -أ

لونها يعتورب خطووة متقدموة تنؤوحمج موم اهوداف العمل وة        باملؤلول ة املشورتكة هلوا يف بنواء االسورة وتؤوه ل شو      
الؤ اس ة يف اقل ج كوردستان وبفاق تطورهوا الودميوقراطي و املودني ويعورب عون رد بعوض اجلم ول اىل االمهوات         
اللواتي دينهن يف اعناقنا مج عآ مبا يتحملن من عوبء ومؤولول ة يف تناو ج شولون االسورة و االبنواء وتنشو ة        

 .االج ال 
 :تقرتل اللحمنة اضافة كلمة تراضي بعد كلمة عقد وتقرأ الفقرة كما يلي(: أ)دة الثالثة الفقرة املا -ب

 .اخل........الزواج عقد تراضي بني رجل و امرأة و 
من املادة الثالثة هناك رئ ان يف اللحمنة ، االكثرية مم املقورتل الثواني موم اضوافة فقورة      ( 1-6-5-4)الفقرات -8

 :وكما يلي
زواج الرجل من املرأة الثان ة عقدأ صح حآ وفق احكام هذا القانون، اما الرأي االخور فهوو موم املقورتل      ال يعترب

اما اعتربت الزوجوة االوىل زواج زوجهوا بالثان وة يشوكل     : االول تق  د تعدد الزوجات مم اضافة فقرة وكما يلي
 .اضرارب بها

تر لـةو كؤبوونةوةيـة ئامـادة نـةبوون، دةربـارةى       ئةوة شةمسة خان وفةزيلة خان وكاك كةريم و برادةرَيكي
ئةو فةقةرةيـة رةئـي نـازانني، بـةس لـة ثشـتةوة تةحـةفوزى نووسـيوة، يـةعين نـةيوتووة لةسـةر ضـي، زؤر             

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، راثؤرتةكةتان بة كوردي نةنووسيوة  لَيذنةى قانوني و ئةوقاف فةرموون
 :راهيم حممدبةِرَيز خليل اب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .رؤذان با راثؤرتي موشتةرةك خبوَينيتةوة.ئَيستا خوشكي بةرَيزم د
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 .اني دةكةمراثؤرتةكة بة زماني عةرةبية، بؤية هةر بة زماني عةرةبي ثَيشكةشي جةنابت
 العراق -اىل رئاسة اعلس الوط  لكوردستان 

 تقرير اللحمنة املشرتكة
لؤونة  ( 1)العوراق رقوج    -من الناام الداخلي للمحملس الوط  لكوردستان  46و  39استنادب اىل حكج املادتني 

الثالثاء واالربعاء  املعدل، اجتمع  اللحمنتان القانون ة و االوقاف و الشلون الدين ة بصورة مشرتكة ايام 1998
من هذا الشهر باغلب ة عدد اعضاء اللحمنتني لدراسوة مشوروع قوانون تعوديل      81/88/83واخلم س املصادف 

املعودل  يف اقلو ج كوردسوتان املقودم مون قبول جملوس وزراء         1959لؤونة   122قانون االحوال الشخص ة رقج 
يف ( 1)االوىل له يف اعلس جبلؤوته االعت اديوة املرقموة    اقل ج كوردستان و احملال اىل اللحمان املعن ة بعد القراءة 

 :وبعد املناقشة واملداولة توصل  اللحمنتان اىل ما يلي 10/9/8002
تليد اللحمنة املشرتكة املشروع مبدئ آ وتقرتل ص اغة ديباجة له وترق ج مواده وتبويبه وتنا مه وتبديل  -1

وب املتبوم يف تشوريم القووانني والقورارت الصوادرة مون قبول        التؤلؤالت الرقم وة بالكتاب وة واتبواع نفوس االسول     
 .العراق  -اعلس الوط  لكوردستان 

لؤونة   122تقرتل اللحمنة املشرتكة تؤم ة القانون بقانون تعوديل تطب وق قوانون االحووال الشخصو ة رقوج        -8
ة وخووارج عوون  املعوودل يف اقلوو ج كوردسووتان، الن القووانون االصوولي صووادر موون قبوول الؤوولطة املركزيوو         1959

 .االختصاصات اةصرية للؤلطة االحتادية 

ئةوة دوو ث شون ار بووو كوة لوة راثولرتي ل اذنوةكاني تور نةهات وة، توةنها سو ا ةم ئوةوةى كوة هوةردوو ل اذنوة               
 .ث اشن اري خليان ث اشكة  كرد

 :نة املشرتكة مايليف ما يتعلق باملادة الثالثة من القانون واليت ستصبح املادة االوىل من املشروع فرتى اللحم
 .منها و احالل بدائل عنها ( 1-6-5-4-1)تأي د ايقاف العمل بالفقرات  -أ

ترى االغلب ة مون اللحمنوة املشورتكة االخوذ بواملقرتل االول      ( 1-6-5-4)و بالنار لورود بديلني عن الفقرات  -ب
 .القاضي بتق  د مقرتل تعدد الزوجات بشروط

 :ردة يف املقرتل االول فرتى اللحمنة القانون ة باالكثرية ص اغتها كاالتيالوا( ه)اما بالنؤبة للفقرة  -ت

: من ثان آ املوادة االوىل  ( د -ج-ب -أ)كل من اجرى عقدب بالزواج باكثر من واحدة  خالفآ ملا مكر يف الفقرات  -ه
دينوار وال  يعاقب باةبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة وبغراموة ال تقول عون  ؤوة ماليوني      

تزيد عن عشرة ماليني دينار ، اما بالنؤبة للحمنة االوقاف و الشلون الدين ة فانها تقرتل االخذ مببدأ الغرامة 
 .وحدها وحذف عقوبة اةبس
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كموا جواء يف املشوروع ب نموا تقورتل جلنوة االوقواف حوذفها، وتكوون          ( و)تقرتل اللحمنة القانون ة ابقاء الفقرة  -د
 :من املشروع كاالتي  ص اغة املادة االوىل

املعودل يف   1959لؤونة   122من املادة الثالثوة مون القوانون رقوج     ( 1)يوقف العمل بالفقرة / اوآل: املادة االوىل
 :اقل ج كوردستان و حيل حملها ما يلي 

الزواج عقد بوني رجول و امورأة حيول بوه كول منهموا لالخور شورعآ غايتوه تكووين االسورة علوى اسوس املوودة                 -أ
 .ل ة املشرتكة وطبقآ الحكام هذا القانونواملؤلو

 :من املادة الثالثة وحيل حملها ما يلي( 1و  6و  5و  4)يوقف العمل بالفقرات  -ب

 .ال يؤمح بالزواج  بأكثر من واحدة اال بأمن القاضي ويشرتط العطاء االمن حتقق الشروط التال ة
اشرة الزوج ة او عقج الزوجوة الثابو  و ملو  بتقريور     ق ام عذر مشروع يربر التعدد كاملرض املانم من املع -أ 

 .من جلنة طب ة خمتصة
 .ان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة -ب
 .امكان ة حتق ق العدل بني الزوجني يف القؤج و غريه من االلتزامات الزوج ة املادية واملعنوية -ج

 .قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي ان ال تكون الزوجة -د
من ثان آ مون هوذه املوادة    ( د-ج-ب-أ)كل من اجرى عقدب بالزواج باكثر من واحدة خالفآ ملا مكر يف الفقرات -هو

يعاقب باةبس مدة ال تقل عن ستة اشهر و ال تزيد عن سنة و بغرامة ال تقل عن  ؤة ماليني دينوار و ال  
 .ة ماليني دينارتزيد عن عشر

 (.ه)ال جيوز للقاضي اةكج بايقاف تنف ذ العقوبات املذكورة يف الفقرة  -و

 .سوثاس
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس، لَيذنةى مايف مرؤظ، فةرموو
 :بةِرَيز  كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بسم اهلل الرمحان الرحيم

 عَيراق -ةنى نيشتماني كوردستان بؤ سةرؤكايةتي ئةجنوم
 راثؤرتي لَيذنةى مايف مرؤظ/ بابةت

ــةكي      16/10/8002لــة  ــة دواي ي ــةوةى يــةك ل ــرؤظ زجنريةيــةك كؤبوون ــي دوايــي لَيذنــةى مــايف م و رؤذان
ي سـاَلي  122ئةجنامدا بة مةبةسيت تاوتوَيكردني ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياسـاي بـاري كةسـَييت ذمـارة     

كـــراو كـــة لـــة اليـــةن ســـةرؤكايةتي ئةجنومـــةنى نيشـــتمانيي كوردســـتانةوة ئاراســـتةي   ي هـــةموار 1959
لَيذنةكةمان كرابوو، ئةمة و ئةنداماني لَيذنةى مايف مرؤظ بة شَيوةيةكي طشيت هةموار كردنـي ياسـايةكةيان   
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لــة ال ثةســةند بــوو، لةطــةَل ئةوةشــدا ثــاش ديراســة كردنــي بِرطــةو ماددةكــاني بــةم شــَيوةى خــوارةوة             
 :بينيةكامنان دةخةينة رووتَي
سةبارةت بة بِرطةى يةك لة ماددةى سَييةم لة ثرؤذةى ياساكة، ئةنداماني لَيذنة بة ثةسـنديان زانـي كـة     -1

 .زياد بكرَي( والرمحة)وشةى ( املودة)لة دواي وشةى 
لَيذنـة بــة  سـةبارةت بـة دوو ثَيشــنيارةكةى لـة ثــرؤذة ياسـاكةدا هــاتووة دةربـارةى فــرة ذنـي، ئةنــداماني        -8

زؤربةى هةرة زؤري دةنط ثَيشنياري يةكةمي كة لـة ثـرؤذة ياسـايةكةدا هـاتووة ثةسـةند كـرد، واتـة لَيذنـة         
 .لةطةَل بووني ثرنسيثي فرة ذنية بة كؤمةَلَيك مةرجةوة

 .سةبارةت بة بِرطةكاني دي كة لَيذنة هيض تَيبينيةكي نةبوو، سوثاس -3

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرمووكاك خةليل 
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل لَيذنةى ئةوقاف زجنـرية كؤبوونـةوةكمان كـرد لةطـةَل عولـةما و زانايـان، يـةعين دانيشـتين زؤر         
زؤرمان كرد لةطةَل موختةصني، بة شَيوةيةكي مةبدةئي وةكو لَيذنةى ياسا ئةوة ئَيمة لةطةَل قانونةكةين و 

شتطريي مةبدةئي دةكةين لةطةَل ئةو تةعديلة، ئَيمة بةس ئةوةمان كردية الزمة ناوى قانونةكةي بطؤِرين ث
بِرطـةى دووةم،   181، ئـةوة بـةطوَيرةى دةسـتووري عَيراقـي لـة مـاددةى       (قوانون تعوديل التطب وق   : )و بَلَيني

 .عينوانةكة وا دةبَيت
تةرقيم و تةبويب و تةسولسولةكةى تـر تـا بطوجنَيـت    صياغةى ديباجةى دةكةين وةكو قةوانيين تر : دووةم

 .لةطةَل ئةصَلي قانونةكة، واي دائةِرَيذين
ئَيمة لةطةَل تةعديلي ئةو فةقةراتانةين ، يةك لة مةوزوعي تةعريف كـة طؤرانكاريـةك بـوو ثَيشـرت     : سَييةم

بـوو، تةبيعيـة ئـةويش،     باسي رابيتة موشتةرةكة بوو و باسي ئةوةيان كرد نةسل، ئةم دوو هةدةفـةيان دانـا  
بةآلم ئةوةي باسـي مـةوةدةو رةمحـةو مةسـئولية موشـتةرةكة ئـةوا موافيقـة لةطـةَل مـةباديئي ئيسـالمي و           
لةطةَل مةقاصيدي شةريعة لة ئيسالم و لةطةَل دةقـي ئايةتـةكان مـةوزوعي مةسـئولية موشـتةرةكة، ئةطـةر       

ةبعةن مةسئوليةى موشتةرةكة هـةردوو تـةرةفن   ئَيمة جياوازى بكةين لة مةوزوعي مريات و ئةوانة، لَيرة ت
( 1-6-5-4)و تةئسيسي كةيانَيكي ئيجتيماعي دةكةن كة ئوسرةية، ئةوة زؤر موهيمة، بة نيسبةت فةقةرةى 

ئَيمة لةطةَل تةعديلني، بةآلم دوو موقتـةرةح هاتيـة لـة حكومـةت، موقتـةرةحَيك باسـي تةقيـدي تةعـةدود         
قةيد هةبَيت و مةرج هةبَيت، موقتـةرةحي دووةم ئـةَلَي بـا بنـرِب ببَيـت و      دةكات، با فرة ذني هةبَيت، بةآلم 

هةر نةبَيت بةبَي قةيـد و شـةرت، ئـةوة تةحرميَيكـة و تةجرميَيكـة و عقوبةشـي بـؤ دانـراوة، ئَيمـة لةطـةَل           
موقتةرةحي دووةم نني، لةطةَل موقتةرةحي يةكـةمني و ئـةوةش ئـةطوجنَيت لةطـةَل مةقاصـيدي شـةريعةى       

و لةطةَل ئةو شرووتانة لة ئايات و لة ئةحاديس هاتية بؤ ئةو مةوزوعة، ئَيمـة ئـةوة بـة واقيعـيرت      ئيسالمي
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ئةزانني و زياتر لة مةصَلةحةتي ئةحوالي شةخصي ئةزانني، ضونكة شيت شةخصي ض بؤ ثيـاو  و ض بـؤ ذن   
ى ئيسـالمي زيـاتر   و موافق بَيت لةطـةَل دةسـتووري عَيراقـي زيـاتر ئـةطوجنَيت و لةطـةَل مةبـدةئي شـةريعة        

ئةوةش سياغةيةكي ترمان كرديـة و طؤِرانكارميـان كرديـة لـة ئةصـَلي      ( ه)ئةطوجنَيت، بة نيسبةى فةقةرةى 
هاتيـة، ئَيمـة لـةوَى عقوبةكـة هـةر كةسـَي       ( ولوي املقصور  )مةشروعةكة، باسي عقوبةكة بؤ زةوج و زوجـة و  

ة هةمووي ئةترايف موشـتةرةكن لـةو عةقـدة    موشتةرةك بَيت لةو عةقدة وةكيل بَيت، يان شاهيد بَيت ئةوان
موخالفي ئةو بِرطانةية ئةوة عقوبة لةسةر ئةوانيشة، ئَيمة ئةو تةعديالتانةمان كردية لةسةر ئةوانـة، زؤر  

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يـان  زؤر سوثاس، دوايـي رضـاوى ئـةو قسـانةى كـاك خـةليل دةكـةين، ئَيسـتا ضـوار لَيذنـة، دوو لَيذنـة راثؤرت           
موةحةد بوو، لَيذنةى ياسا و لَيذنةى ئةوقاف، لَيذنةى داكؤكي كردني ئافرةتان و ذنـانيش يـةك بـوو لةطـةَل     
لَيذنةى مايف مرؤظ، سَي لَيذنة ئةكسةريةتي رةئيان ئةوةية، موقتـةرةحي يةكـةم قبـوَل بكـرَي كـة تةقييـدي       

ا ئةكســةريةت و ئةقةليــةت هةيــة، زةواج بكــرَي بــةو شــرووتةى كــة هــاتووة، ئةكســةريةت تةبعــةن، لةوَيشــد
لَيذنةى داكؤكي كردني مايف ذنان و ئافرةتان رةئـي وايـة موقتـةرةحي دووةم وةربطَيـرَي، ئـةوة ئةكسـةريةت       
رةئــي وايــة، ثــَيش ئــةوة دةبــَي ئَيمــة ئــةوةى يــةكاليي بكةينــةوة كامــة موقتةرةحــةمان قبوَلــة  ئينجــا كــة   

ةى و تةعــديالتي دةكــةين و تةعــديالت هــاتووة لَيــرة و موقتــةرةحَيكمان قبــول كــرد دةضــينة تةفصــيالتةك
لــةوَى، خــؤي ئَيســتا موناقةشــةكة لةســةر مــاددةى ســَيية، لــة مــاددةى ســَي فةقةرةيــةك هةيــة داوا دةكرَيــت  
تةعديلي لةسةر بكرَيت، عةقدى زةواج تةرازيـة يـان تـةرازي نيـة  كـة ئَيمـة ئـةو دوو فةقـةرةى دووةم كـة          

، دوايي دَيينةوة ماددةى سَي، هةمووي فةقةرة بة فةقةرة هني دةكةينةوة ، موقتةرةحةكةية حةمسمان كرد
ئةو دوو موقتةرةحةكة هةية، يةكةميان ئةوةية دةَلَي زةواجي دووةم تةقييـد بكرَيـت، يـةعين شـرووتي بـؤ      
 دابنرَي و شرووتةكانيان نووسيوة، ضـةند شـرووتَيكة و هةنـدَي لـة لَيذنـةكانيش شـرووتي تازةيـان هَينـاوة،        

دووةم ثَيشنيار ئةوةية كة دةَلَي قةدةغة بكرَي بة نيهـائي، ذنـي دووةم قةدةغـة بكـرَي، طوَيتـان لـة راثـؤرتي        
لَيذنةكان بوو، سَي لَيذنة بةئةكسةريةت موقتةرةحي يةكةمي ثَي باشة، يةعين تةقييـد بكـرَي بـة شـرووت،     

باشـة قةدةغـة بكـرَي، موقتـةرةحي     لَيذنةى داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان و ذنـان بـة ئةكسـةريةت ثَيـي          
دووةم، جا بؤية دةبَي ئـةوة حةسـم بكـرَي، ئةطـةر كةسـَيك قسـةى لةسـةر ئـةوة هةيـة، ئةطـةر نـا دةخيةمـة             

 .دةنطةوة، بيخةينة دةنطةوة موقتةرةحي يةكةم يان دووةم  كاك زانا نوقتةى نيزامي هةية، فةرموو
 (:زانا)خضر سعيد بةِرَيز  قادر

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
ئةو مةسةلةية نـابَي خبرَيتـة دةنطدانـةوة، مةسـةلةيةكي نيزاميـة، قـابيلي ئـةوة نيـة دةنطـى لةسـةر بـدرَي،            

 : لةبةر ضةند بةَلطةيةكي خوارةوة ئةطةر ئيزمن بدةى رووني دةكةمةوة
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ي ئةطـةر هـاتوو دةقَيكـي سـابيت و وازيـح هـةبَي بـة هـيض شـَيوةيةك بـوار          : ال اجتهاد يف مورد النص/ يةكةم
 .نةصَيكي زؤر وازيح و صةرحية( فانكحوا ما طاب لكج من النؤاء)ئيجتيهادي تَيدا نةماوة، نةصةكةش 

دةستوور لة ماددةى دوو رَيطا نـادات هـيض ماددةيـةك دةربضـَي ثَيضـةوانةى ئـةحكامي ئيسـالم بَيـت،         / دووةم
تَيكي بـةديهي و هـةموو   هيندؤسيةك يان بوزيةك لَيي بثرسي دةزانـي لـة ئيسـالم تةعـةدود هةيـة، بؤتـة شـ       

ي دةستوور 41خةَلك دةزانَي تةعةدود هةية، جا موقةيةد يان نا موقةيةد ئةوة مةسةلةيةكي ترة، ماددةى 
ثَيويسـتة قــانوني ئـةحكامي شةخصـي دابنــدرَي بـة ثَيـي مـةزاهيب و ئــةو تائيفانـةى كـة هةيــة،         : كـة دةَلـيَ  

َيـرة كـة غـةيرة موسـةَلمانن، قـانوني ئـةحوالي       ئَيمةش وةكو موسَلمان جطـة لـة هةشـت ئةنـدامي بـةرَيزي ئ     
شةخصي بؤ موسَلمانان دادةنيني و ئةوةى لَي دةخوَينينةوة و نابَي ئةو قانونـة لـة ضـوار ضـَيوةى ئيسـالم و      
شـةريعةتي ئيســالم دةربضــَي، تةشــريعاتي هــةموو دةوَلةتــة ئيســالميةكان جطــة لــة تــونس كــة سيســتةمَيكي  

ةوت بـة بيتاقـة و بـة هةويةيـة، ئةطـةر نـا لَيـت ناطـةِرَين بضـية مزطـةوت،           خراثة، لةوَي نوَيذ كردن لة مزط
لةضك قةدةغةية، نيزامَيكي نا دميوقراتية ناكرَيتة قدوةو ميسالي ئَيمـة، ثاشـان كـة نـةص هـةبَي نةصـيش       

اخلورية   ماكان مللمن و ال مللمنة اما قضى اهلل و رسووله امورب ان يكوون هلوج    ): هةية دةَلَي نابَي بة ثَيضةوانة بَي
هيض ئيماندارَيك ض ذن بَيت، ض ثياو، ئةطةر هاتوو خواو ثَيغةمبةر قسةيان لة مةوزوعَيك بريةوة ( من امره

يوا ايهوا الوذين امنووا ال تقودموا بوني يودي اهلل        :)بؤي نية جارَيكي تر قسةى لَي بكات، ثاشان خـوا دةفـةرمووي  
 .ت كةئةوة كة خؤي ثَي ئيماندارة ناتوانَي شتَيك بكا( ورسوله

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

فيكرةكةت طةيشت كـاك زانـا عـةفوم دةكـةى تـؤ داواي نوقتـةي نيزاميـت دةكـرد و ئـةوة شـةرحة، فـةرموو            
نوقتةى نيزاميةكةت ئةوة بـوو كـة نـابَي خبرَيتـة دةنطدانـةوة ضـونكة ئـةوة نةصـَيكي هينـة، كـاك           .جةنابت

 .شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
نيية موزايـةدة لةسـةر ئيسـالمةتي لةسـةر ئـةو       بيدايةتةن من لَيرةوة بة ناوى خؤم قسة دةكةم، كةس بؤي

هةموو خةَلكة بكـات ، ئـةوة يـةك، مـةوزوعي دووةم حـةق وايـة جـةنابت ضـةند كةسـَيك لةوبـةرةو ضـةند            
تةصويت، نةك يةكسةر بدرَيتة تةصـويت و   كةسَيك لةوالية قسة بكةن لةسةر ئةو مةوزوعة، ئينجا بدرَيتة

كةس نةزانَي مةسةلة ضية بةِراسيت، بؤية من حةز دةكـةم ئيتيجـاهي موناقةشـةكة بـةو شـَيوةية بـِروات و،       
 . زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةت جا من قةرارم نةدابوو كة بيدةمة تةصويت، من شةرحي رةئي لَيذنةكامن كرد، سـَي لَيذنـة بـة ئةكسـةر    
رةئي واية و لَيذنةك رةئي واية، بؤية ومت بيخةينة تةصويت، يان قسةى لةسـةر بكـةين  ئةطـةر هـةموويان      
وتيان تَيطةيشتينة دةكرَي يةكسةر بيخةينة تةصويت، ئةطةرنا ثَيويست بة موناقةشة دةكات، ئَيستا دةَلَيني 



 334 

دةكات، نوقتةى نيزام بَيت، ئةطةرنا وةكو ثَيويست بة موناقةشة دةكات، تكاية ئةوةي داواي نوقتةى نيزامي 
 .كاك زانا شةرمحان بؤ نةكات، فةرموو نازناز خان

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى كة كاك زانا لةطةَل رَيـزم بـؤي ئيسـتيفادةى كـرد لـةو مينبـةرة ئـازادة و ئاراسـتةى جةوةكـةي          

 .ثةخشان خان وةآلمي هةبَي بؤ ئةم قسانة، ضونكة ئاراستةى جةوةكة دةطؤِردرَيطؤِري، داوا دةكةم لة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان جوابي دايةوة، ثَيويست ناكات، فةرموو كوَيستان خان
 :اهللبةِرَيز كوَيستان حممد عبد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ومل نيـة كـةس لَيـرةوة موزايـةدةى ئيسـالمةتي بةسـةرمان       منيش تةئيدي قسةكاني كاك شَيروان دةكةم، قبـ 

بكات، ضونكة ئَيمة هةموومان ئيسالمني و هةموومشان لة كؤمةَلطايـةكي ئيسـالميداين و شـتَيكيش ناكـةين     
خياليف شـةريعة بَيـت، ضـؤن كـاك زانـا كؤمـةَلَيك ئايـةتي هَينـاوة، ئَيمـةش كؤمـةَلَيك تـةبريرمان هةيـة كـة              

 .و نة مةنعيشي خياليف شةرعة، زؤر سوثاسنةخستنة دةنطي شةرعة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةلآل منيش تةوزحيَيك دةدةم بؤ قسةكاني كاك زانا، منيش  قسةكامن دةخةمة ثاَل كاك شَيروان و كوَيستان 
خان، هةموومان موسَلمانني  و خوا دوايي قةرار دةدات كَي موسـَلمانة لـة ئـةوةى تـر، هـةموومشان ثابةنـدي       

ساَلة فوقةهْا  دَين تةفسـريي ئايـةت دةكـةن و     1400ورئاني ثريؤزين، ئاييين ئةو وآلتةية، بةآلم موسَلمان ق
حةديس دةكةن، ئارائيان جياوازة، بؤية مةزاهيب دروست بووة  لة ناو مةزهةبي سونين دا ضوار مةزهـةبي  

كـة كـاك زانـا وتـي ياسـا دةربكـات       طةورة هةية، جياوازن لة بؤضوونيان، ثةرلةمان بؤي هةية خياليف ئةوةى 
لةسةر هةموو شتَيك، بةآلم بة شةرتَيك دذي ئاييين ثريؤز نةبَيت، ئةوة لة دةستووري عَيراقدا هةية، بـةآلم  
تؤ بَلَيي حـةق نيـة موناقةشـة بكـرَي و بيخاتـة دةنطـدان، ئـةو رةئيـةت قبـوَل نيـة بةراسـيت، ضـونكة ئَيمـة              

ةشــريعة، ئيشــمان لَيــرة ياسـا دةرهَينانــة، ئةطــةر شــتَيكمان كــرد دذي  ئيشـمان لَيــرة ئةوةيــة، ئيشــمان لَيـرة ت  
قورئان بوو، ئةو كاتي بَلَي ئةوة دذي ئةو نةصة ئايةتة ثريؤزةية، ئةو وةخيت دةيكةينـة موناقةشـة، حـةقت    
دةبَي و ئةو وةخيت حةقت دةدةييَن، بةآلم هيشتا تؤ موسبةقةن ثَيت واية ئَيمة دذي ئـايني دةنـط دةدةيـن،    

ة ناحةقي لةوةدا، ئَيستا شةش، حةوت كةس با قسة بكات لةسةر ئـةو دوو موقتةرةحـة كـة زيـاتر روون     ئةو
 .  فةرموو نووقتةى نيزاميت طارقبَيتةوة ثَيش ئةوةى بيدةينة دةنطدان، كاك 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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شت كةس لَيرة ثَينجـي مةسـيحيةو سـَيي يةزيديـة، دةبـَي بَلـَيني       كة دةَلَيني هةموومان موسَلمانني، بةآلم هة
 .زؤرينة نةك هةموومان

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نوقتةى نيزاميةكةت لة جَييةتي، دةست خؤش، زؤرينةمان موسةَلمانني، راست دةكات، بةآلم ضاوم طَيرا برا 
كةس قسـة بكـات،    50ةبةر ئةوةى ناكرَيت مةسيحيةكامن نةديت بةراسيت، دةنط دةدةم بة فراكسيؤنةكان، ل

بيخةينـة دةنطـدان، يـان نـا، ناكرَيـت هـةمووتان قسـةى         و بؤ ئةوةى ئةو موقتةرةحـة قسـةي لةسـةر بكـةين    
 .لةسةر بكةن، كاكة ناوتان دةنووسم، با هةمووتان قسة بكةن، فةرموو نوقتةى نيزامي شةمسة خان

 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن
مادام شتةكة مةعلومةو لة دوو ميحوةر ئةخولَيتةوة، تةقييدةكة لةطـةَل مةمنووعةكـة جـةنابتان لـةو نـاوة      

 .ئيختيار بكةن، سَي لةم تةرةف و سَي لةو تةرةفة قسة بكات، وةختةكة ئةطؤرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بكـةن، بـؤ ئـةو قانونـة لةبـةر ئـةوةى طرينطـة         قبوَليان نةكرد، مـن وا مـن طـوت، وتيـان دةبـَي هـةموو قسـة       
 .سةبرمان هةية، كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا داواكارم جةنابت و برادةرانيش وشـةي ليذنـةي ئافرةتـان و ذنـان بـةكار نـةهَينن بةِراسـيت، ئينسـان         
دوو رَيكخراوة يةك بةناوي ئافرةتان، يةكَيكيش بـةناوي ذنـان، هـةر    هةموو جار زةيين بؤ دوو شت دةضَيت، 

 .ئافرةتان، يان ذنان بةكار بَينن، هةردووكي بةكار دةهَينرَيت ئةوة حةق نيية بةِراسيت، ئةوة يةك
ئةوة ضةند جارة بةناوي نوقتةي نيزام برادةرَيك هةَلدةستَيت دةرفةت دةزانَي قسةكاني خؤي دةكـات  / دوو

ؤضوونةكاني خؤي دةردةبِرَيت، حةق واية زووتر قسةكاني ثَي برِبيت، سـةبارةت بـة قسـةكاني كـاك     و بريو ب
 .زانا، بةِراسيت بؤني تةكفري كردني ئةو ثةرلةمانةي لَي دَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز وةاَلمي درايةوة، تكاية بِرؤ بؤ مةوزوعةكة

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

ــة        ــات، ل ــدَيكي دةك ــي بةن ــتووردا باس ــة دةس ــرَينت، ئَيمــة ل ــة بك ــةمان قةدةغ ــةناو ثةرل ــردن ل ــؤ ك ــا طفتوط ئاي
نابَيت ياسايةك دةربضَيت دذي ثرةنسيثةكاني دميوكراسـي بَيـت، يـةكَيك    : دةستووردا بةندي دووةمي دةَلَيت

يةعين بة قسةي كاك زانا بَيت، دةبواية ئَيمة ئَيستا  لة ثرةنسيثةكاني دميوكراسيت ديالؤك و طفتوطؤ كردنة،
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لَيرة ئةو طفتوطؤية نةكةين لة اليةكدا دوو بؤضوون هةيـة، هـةردوو بؤضـوون وةكـو دةَلـَين لـة ذَيـر سـايةي         
شةريعةتي ئيسالمي دةرنةضووينة، هةردوو بؤضوون وةكو يةكن، بةاَلم ئةو ئيجتيهادَيكي هةية، يةكَيكي تر 

ي هةية بؤ حةديسَيك، يان بؤ سونةتَيك، حةق نيية حةديس و ئيجتيهادي زانايان كة هـةر  ئيجتيهادي ديكة
 .كةسَيك بةسةر مندا بسةثَييَن وةكو لة سةرةتادا بامسان كرد، ئةوة يةك

والتقربووا  )، يـان دةبَيـت   (وال تقربوا الصالة)باسي ئةوة دةكرَيت، ئايا دةكرَيت ئَيمة باسي ئةوة بكةين / دوو
ــيثةكاني   (انوووتج سوووكارىالصوووالة و ــت دذي ثرةنسـ ــةبَيت، دةبَيـ ــالمي نـ ــةريعةتي ئيسـ ــا دذي شـ ــةر ياسـ ، ئةطـ

دميوكراسيش نةبَيت، حةقيقةتَيك هةيـة دةبَيـت ئَيمـة بيـزانني، يـةعين ئـةو ياسـاية ثَيويسـيت بـة هـةموار           
كـاري  ةوة هـةبووةو  1959كردن هةبوو، ئةطةر ثَيويسـيت بـة هـةموار كـردن نةبوايـة، ياسـا هةيـة لـة سـاَلي          

ثَيكراوة، هةنـدَيك بةنـدي كـاري ثـَي نـةكراوة هـةبووة، بؤضـي كـاري ثـَي دةكـرَينت، بَيطومـان لةبـةر ئـةوةي              
هةلومةرجي كؤمةاَليةتي، هةلومةرجي سياسي، هةلومةرجي ئابووري ئةو كؤمةَلة طؤِراوة، كة طؤِراوة دةبَيت 

نةضــَيت كاتَيــك ياســايةك دةردةضــَيت   ئَيمــةش ياســايةكان لةطــةَل ئــةوة بطــؤِرين، دةبَيــت ئَيمــة لــة بريمــان  
وةزارةمتان هةية بةناوي مايف مرؤظ، ليذنةيـةكمان هةيـة بـةناوي مـايف مـرؤظ، ثرةنسـيثي هـةموو حزبـةكان         
بةناوي مايف مرؤظة، من لَيرةدا دةَلَيم داكؤكي كردن لة فرةذني، يةعين داكؤكي كردنة لة هَيشتنةوةي زوَلـم  

راستين مايف مرؤظ، ثرةنسيثةكاني مايف مرؤظ يةكَيكة لـةو ثرانسـيثانةي ض   دذي مرؤظ، ثَيضةوانةكةشي واتا ثا
حكومةت بةرزي كردؤتـةوة، ض حزبـةكامنان بـةرزي كردؤتـةوة، ض لـةناو خـودي ثةرلـةمان طرنطـي ثَيـدراوة          

/ بؤية ليذنةيةكي تايبةتي بؤ دانراوة، ئةوة بريو بؤضووني منة، لةبةر ئةوة من داواكـارم لـة كؤتاييـدا يـةك    
وة لةبةر ضاو بطرين هةلومةرجي سياسي ئَيستاو هةلومةرجي دميوكراسي سياسي ئَيستا ئةوة دةخوازَيت، ئة

 .وةكو ئةو دميوكراسيانة ديالؤك بكةين/ يةك
ئةوةيــة هةلومةرجةكــة طــؤِراوة، دةبَيــت ئَيمــة ضــؤن وشــةي دميوكراســيمان لــةو واَلتانــة  / خــاَلي دووةميشــم

ؤكةكةشي بة هةمان ناوةِرؤكي ئةو واَلتانةي وةرمانطرتووة ثَيويستة لَيـرةدا  وةرطرتووة، دةبَيت بزانني ناوةِر
 .جَي بةجَيي بكةين

دووبارة قبول نيية، يةعين هيض كةسَيك نة موزايـةدةي ديـين، تةئيـدةن بـؤ قسـةي كـاك       / خاَلي سَييةميشم
لـة كؤمـةَل دوور بكاتـةوة،    شَيروان، نة موزايةدةي ديين لةسةر بكات، نة بةناوي دين اليةنَيك لة اليةنـةكان  

ئَيمة ئةكسةريةمتان موسَلمانني و ثابةندين بة شةريعةتي ئيسالمي و بة قوِرئاني ثريؤزو بة فةرموودةكاني 
 .ثَيغةمبةر، بةاَلم ئةو قانونة قانونَيكة بؤ كؤمةَل دادةنَيني، بؤ مةسةلةي ترة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا ئةو هـةموو ئةندامـة بـةِرَيزة داوايـان كـردووة، ئةطـةر بـةو تةريقـةي          زؤر سوثاس، ئةو موناقةشانةي

كاك ئارَيز بَينت هيضمان نةكرد، دوايَي دَيينةوة  ديسان يةك موقتةرةح قـةبول دةكـةين، عـةيين موناقةشـة     
دةكةينةوة، لةبةر ئةوة بة موختةسةري من ثَيمواية شـةش، حـةوت كـةس قسـةي بكـاتن بةسـة، بـؤ ئـةوةي         

 .نني بضينة سةر ئةواني ترةوة، كاك مةال ئةنوةر فةرمووبتوا
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 :بةِرَيز مال انور حممد غفور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت باسةكة، تةبيعي هةموومان دةزانني كة ليذنـةكان زؤر زؤر مانـدوو بووينـة، هـةموو حكومـةت و      
مشان موتــةفيقني لةطــةَل ئــةوةي كــة ليذنــةكان و ثةرلــةمان هــةموويان جهــودَيكي زؤريــان كــردووة، هــةموو 

ثةرلةماني كوردستان نوَينةرايةتي طةلي كوردو طةالني تر دةكات لـة كوردسـتاندا، ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة      
كة خةَلك ئينتيزاري ئَيمة دةكات، كة ئةو شتانةي قازانج و مةسَلحةتي كؤمةَلطاي هةيـة، ثةرلـةمان واي بـؤ    

ساية جَي بةجَي دةكرَيت، ئةوة دابنرَيت، نةك هةر دةرضووني ياسايةك دةضَيت و تةسةور دةكات، كة ئةو يا
 .وةكو خؤي مبَينَيتةوةو تةتبيق نةكرَيت

خاَلَيكي تر، ئةوةية ئةوةي كـة كـاك زانـا خوَينديـةوة، تـةبيعي ئـةوة خوَيندنـةوةي ئايةتـةو رةئيـة، يـةعين           
اوا دةرناضـَيت، بـةَلكو تةوزحيَيكـةو حـةقي     مةوزوعَيك نييـة بضـَيتة ئـةو بابةتـة، ئَيمـة لَيـي خبوَينينـةوة، ئـ        

خؤيةتي كة تةوزيح بدات بةطوَيرةي ئةو ئيقترياحاتانـةي كـة دةكرَيـت، مةسـةلةي ئـةو دوو موقتةرةحـةي       
كراوة، مةوزوعي تةعدود بة شروت بَيت، يان بة مةنع بَيت، تةبيعي هـةر يـةك لـةو دوو مةرجانـة، ئةطـةر      

ةندة تةعجيزين هةر بؤني مـةنعي لـَي دَيـت، ئةوةنـدة مـةفتوح      تةماشاي يةكةميش دةكةيت مةرجةكان ئةو
نيية بَلَيت وةَلاَل بةشَيوازَيكة، هةر ئةو قسة خؤشةتان بؤ بطَيِرمةوة، كابرايةك طوَيي لَي بوو مامؤستا باسـي  
ثردي سرياتي دةكرد طوتي لة شري تيذترةو لة موو باريكرتة، طوتي بةخواي هةر ناضينة بةهةشـتةوة، طـوتي   

ةرنا ئــةو هــةموو تيــذي و باريكيــة بــؤ ضــية، مةرجــةكان ئةوةنــدة قورســن زؤر بــة زةمحــةتن لةســةر     ئةطــ
قةزيةكان، لةبةر ئةوة ئَيمة تةماشاي دةكةين لة هةمان كاتدا دةبَيت ئةو خةَلكةي خؤمان و دةوروبةر وةكو 

داينـة هـةر ضــوار   كـاك ئـارَيز ئيشـارةتي ثـَي كـرد مةسـةلةي سياســيةكانيش تةماشـا بكرَيـت و لـة واقيعَيـك           
دةوروبةرمان و خؤمان شتَيكي وا نةكـةين خـةَلك، يـةعين بـؤني ئـةوةي لـَي بـَي، هـةر بـةخؤمشان زؤر بـةو           
شَيوازة نني، يةعين خةَلكَيك هةية ميللةتي كورد تاكو ئَيستا بة كافر، بة مورتةد لة قةَلةم دةدرَيت، شتَيكي 

ت، ئينجـا ثةرلـةمان بـاس لـة باسـي هـةموارة، تـؤ ئَيسـتا         وا بكةين لةوانةية موبةريراتي زياتر و خـراثرت بيَـ  
مةنعي بكةيت، بةياني دةردةكةوَيت، خؤ ثةرلةمانَيك هةية دَيتةوة، دةتوانَيت ئةو مةنعـةي ض لـَي بكاتـةوة،    

وان خفوتج  )بةاَلم ئَيستا تؤ بة مةرجي دادةنَييت، هةم لة سنووري ئايةتدا، ضونكة ئايةت بة مةرجي داناوة 
خؤي مةجالي مةرجي داوة، ئةو مةرجانةي كة باس كـراون دةبَيتـة مايـةي ئـةوةي كـة      ( فواحدة ان التعدلوا

زياتر تةقيد بكرَيت، هةروةها تةنزيم بكرَيت، ئينجا ئَيمة شتَيكمان هةية بةِراسيت واقيعي كؤمةَلطاي ئَيمـة  
فةي ئَيمة نةكات بضني كة كةسانَيك هةية تةعدودي كردووةو ئةو شَيوازانةي هةية تةئسري لة عةقل و عاتي

بةرةو مةجالَيكي وا بِرؤين، ئَيمةش هةموومان لةو واقيعة رازي نني كة كةسَيك ذنَيك دةهَينَيت و ذنةكـةي  
تري ئيهمال دةكات و زوَلمي لَي دةكات، كةساني تريش ذني هةيـة مـايف ثَيشـَيل دةكـات و زوَلمـي لـَي دةكـات،        
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ةوة ثَيويســيت بــةوة هةيــة كــة مةحكةمــة زيــاتر ثَيــدا  يــةعين ضــةندةها شــت هةيــة هــةموومان دةزانــني ئــ 
بضَيتةوةو ديفاع لة ذن بكات، ئةو كةسانة بة رَيك و ثَيكي جَي بةجَي بكاتن، ئـةو حاَلةتانـةي هةيـة، لةبـةر     
ئةوة ثَيويسـتمان بـةوةي هةيـة هـةم لـة واقيعةكـة تـَي بطـةين، هـةم بـؤني ئةوةشـي لـَي نةكـةين، كـة ئَيمـة                

سة دةكرَيت مةجالي ئةوةمشان هةية كة زياتر بتوانَيت، يةعين قؤنـاب زؤر مـاوة لـة    ثَيضةوانةي شةريعةت ق
ثَيشمان و تةجروبةش سةملاندويةتي، ئةو جؤرة حاَلةتة كة مةنع بَيت كابراي كة تةعـدود دةكـات، هـةم بـة     

وَيتـةوة، كـة   المةركةزي دةيكات، دةتوانَيت ذني يةكةمي تةاَلق بدات، ئةو هةر زةرةرَيكي طةورةتري لَي دةكة
كةسَيك نيية سةرثةرشتياري بَيـت، ئـةوة دةكرَيتـة زيـاتر مايـةي زيـاد كـردن و مةشـاكيل دروسـت كـردن و           
هةَلوةشاندنةوةي خَيزان زياتر لةوةي كة ئةوجا سةرةِراي ئةوةي مةوزوعي كوشتين ذنانيش، خؤتان دةزانن 

وشنت و وَيران كردني خَيزانـي زيـاتر تَيـدا    باسَيك لة باسةكاني غةسلي عار كراو كؤمةَلَيك شت كرا رَيذةي ك
 .بوو تا كةمرتي بكاتةوة، بؤية ثَيويستمان بةوةي هةية كة واقعيانة تةماشاي بكةين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك باثري فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشووترم دةكةمةوة، ئةطةر باس لةوة دةكةم، كة هةر طؤِرانَيـك  هةرضةندة من بة عام تةئكيد لة قسةكةي 
كة دةبَيت طؤِران بةتايبةتي لة طةشةي كؤمةاَليةتي ثَيشكةوتين كؤمةاَليةتي لة سةرضاوةي طةشةي ئابووري 
ــاَل        ــازدة س ــاَل، ث ــردوو، دة س ــاَلةي راب ــةند س ــذووي ض ــة مَي ــةوة ل ــاوةِر بدةين ــةر ئ ــان ئةط ــووة، بَيطوم وةرطرت

بةر شَيوةي ثَيكهَينـاني خَيـزان و هةنـدَيك ديـاردةي كؤمةاَليـةتي كـة هـةبوون بـة زةمـةن ضارةسـةر           لةومةو
كران، دياردةي ذن بة ذن، دياردةي مارة كردني كضـي بضـووك، كؤمـةَلَيك ئـةو دياردانـة كـة هـةبوون، ئَيسـتا         

ت، بـةخؤي ضارةسـةر   بةبَي ئةوةي هيض ياسايةكي بؤ دةربضَيت، بةبَي ئةوةي هـيض رَيطريـةكي لةسـةر بكريَـ    
كراوة، دياردةي دوو ذني ئَيستا زؤر كةم بؤتةوة، بةثَيي ئةو ئامارانةي كة دةردةكةوَيت حاَلةتن، نـةك بَلَيـي   
دياردةيةك بَيت و نيسبةتَيكي زؤري هةبَيت، ئةطةر تةماشاي واقيعةكةي خؤمشـان بكـةين، ئـةوة واقيعَيكـة،     

ن كرد، ناتوانَيت بضَيت لة كةركووك ئةوة بكـات، لةطـةَل عَيـراق و    ئَيمة تَييداين، ئايا ئةطةر ئَيمة قةدةغةما
دواي عَيراقي نةخةين كة بتوانَيت ئةوة بكات، ناتوانَيت تـا مـةمخور بضـَيت عةقـدي زةواج بكـات، ئـةوة بـؤ        
خؤي ئةوةيةكة، من لةطةَل فرةذني نيم، بةاَلم ياسايةك دةربكةين كة جَي بةجَي ببَيت، بؤية من موبةريرم 

بؤ ئةوة بوو كةمَيك دوا خبرَيت، بؤ ئةوةي بتـوانني لـةوَي دةكرَيـت، لـة رَيطـاي ليسـيت هاوثةميانييـةوة         هةر
داوا بكةين لة عَيراق ئةو ياساية جَي بةجَي بكرَيت و دةربضَيت، دواتـر ئَيمـة دواي خبـةين و بتـوانني ئـةوة      

ان، ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة مـةنعي فرةذنـي      بكةين، ئةوة لة اليةك، لة اليةكي ترةوة رةضاو كردني دراوسَييةكامن
بكةين، يان دوو ذني بكةين، دةبَيت بةديلَيكي ترمان هةبَيت و ياسايةك دةربكةين، ئـةويش زيـاتر فةراهـةم    
كردني ئازادي تاك بَيت، ضونكة بَيطومان كة ئازادي تاك نةبَيت طومان لةوة دانيية كَيشةو ئاريشةي زؤرتري 
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وةو زؤرتر ئةوة دةبَيت، بؤية دةبَيت زؤر بة ديقةتةوة، زؤر بة وردييةوة هةنطاوي كؤمةاَليةتي لَي دةكةوَيتة
بؤ بنَيني، ئةوة طؤِرانَيكي طةورةية لـة مَيـذووي بـاري كؤمةاَليـةتي خـةَلكي ئَيمـة، كـة سـابيقةي نـةبووة لـة           

ةن دواي خبـةين  ثَيشرت طوجناندني، بؤية من جارَيكي تر داوا دةكةم كة بتوانني و بـرادةرانيش ثشـتطريي بكـ   
 .باشرتة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس كاك باثري، بةاَلم ئةو داوايةت خراية دةنطدانةوة، ئيرت تةواو، كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و براياني بةِرَيز
 .ئةنداماني ثةرلةمان

ش بة حاَلي خؤم لةطةَل هيض دةقَيك نيمة، كـة دذ بَيـت لةطـةَل ئـايين ئيسـالمي ثـريؤزو       بةحةقيقةت من بة
دةقةكاني قوِرئان، بةاَلم ئَيمـة كـة ئـةو ثرؤذةيـةمان ديراسـةت كـردو ديراسـةيةكي زؤر زؤر بـة تةفسـيلي و          

ن و تةقريبـةن  هةردوو يةكَييت زاناياني ئايين لَيرة ئامـادة بـوون و زؤر كةسـايةتي ثيـاوي ديـين ئامـادة بـوو       
بيست ئةندامي ثةرلةمانيش ئامادة بـوون، ئَيمـة بـة تةفسـيل ئـةو ثرؤذةيـةمان تـاوتؤ كـرد، زؤربـةي هـةرة           
زؤري خاَلةكاني ئةو ثرؤذةية لةطـةَل بنةمايـةكاني ئـايين ئيسـالم دذ نـةبوو، لةطـةَل ئايةتـةكاني قوِرئـان دذ         

َيت، كة ئَيمـة هـةر هـةموومان خيالفمـان لةسـةر      نةبوو، لةطةَل سوننةش دذ نةبوو، تةنها دوو، سَي خاَل نةب
هةيةو خيالفةكة ئَيستاش بةردةوامة، بؤية ثَيشكةش كردني ئةو ثرؤذةيـةو ثةسـند كردنـي بـةو شـَيوةيةي      
كة هةية، ثاش طفتوطؤ كردن و يةكال كردنةوة، من ثَيمواية ئةمة رةوشـي ئـافرةت لـة كوردسـتان دةطؤِرَيـت      

رةوة ئةم ماددانة لة ضوارضَيوةي شـةريعةي ئيسـالمي دابِرَيـذرَيت و واقيعـي     ئةمة لة اليةكةوة، لة اليةكي ت
كؤمةَلطايةكةي ئَيمةش بة نةزةِري ئيعتيبار وةربطريَيت، لة هةمان كاتدا لة رووي سياسيةوة دةبَيـت بـزانني   

 .ئَيمة ضي دةكةين، بؤ ئةوةي خؤمان لةو مةسائيالنة زؤر بة حةزةر رابطرين
رةت بـة قةدةغـة كردنـي فـةرةذني بـةو رةهاييـةي هـاتووة موخـاليفي دةقـي ئايـةتي           بة قةناعةتي من سةبا

قوِرئاني ثريؤزة، لة هةمان كاتدا لة دةقي ئاياتي قوِرئاني رَيطة ثَيدان بة فرةذني بة هةمان شَيوة سنوودارة، 
ةغـة كـردن بـةو    واتا قةدةغة كردني سنوودارةو رَيطة ثَيدانيش سنووردارة، بؤية بةِراسـيت مـن ثَيموايـة قةد   

 .رةهايية دذي ئايةتي قوِرئاني ثريؤزة، ئةمة يةك
من ثَيمواية قةدةغة كردني فرةذني بةو شَيوةيةي كة هاتووة بة هيض شَيوةيةك لـة خزمـةتي واقيعـي    / دوو

كؤمةَلطاي كوردةواري ئَيمةدا نيية، لة هةمان كاتدا بـة هـيض شـَيوةيةك خزمـةت بـة واقيعـي خـودي ذنـان و         
خوشكان ناكات، بؤ منوونة مـن ثَيموايـة ئةطـةر مةسـةلةي قةدةغـة كردنـي فرةذنـي بـة يـةكجار          ئافرةتان و 

مةنع كرا، دةبَيتة مايةي ئةوةي كة رَيذةي تةاَلق لة ئَيستا زيـاتر بَيـت، ئةمـة لـة اليـةك، لـة الي دووةم مـن        
 .ثَيمواية رَيذةي مارة بِرين لة دةرةوةي دادطا زياد دةكات
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قةدةغة كردني فرةذني بةو شَيوةيةي كة هاتووة، بةِراسيت دةبَيتة ئاستةنط لةبـةردةم  من ثَيمواية / سَييةم
قةيرة كض و بَيوةذن و هةتا دوايـي، جطـة لـةوةش دةبَيتـة هـةمان ئاسـتةنط لةبـةردةم ئـةو ئافرةتانـةي كـة           

ان بؤ دةرةوة، ذمارةو رَيذةيان لة زؤر بوون داية لة كؤمةَلطاي ئَيمة لة ئةجنامي ضوونةوةو كؤض كردني طةجن
لةبــةر ئــةم مةبةســتانة بــة حةقيقــةت مــن ثَيموايــة قةدةغــة كردنــي فرةذنــي بــةو رةهاييــةي كــة هــاتووة    
زةرةرمةندي يةكةم ذن خؤيةتي، ياخود ئافرةت خؤيةتي لةطـةَل منداَلـةكاني، بؤيـة بـة حةقيقـةت واَلتـاني       

ناوةِراســتيش بــة نــةزةري ئيعتيبــار دةوروبةريشــمان بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةربطــرين، واَلتــاني رؤذهــةاَلتي  
وةردةطرين، عةدا تونس نةبَيت، كة ئةوة واقيعَيكي تايبةتي خؤي هةية، بؤية من لةطةَل تةعدوديـةمت بـةو   

 .مةرجانةي كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة، لَيرةدا كؤتايي بة قسةكامن دةهَينم، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ابان فةرمووكاك دكتؤر فوئاد ب
 :امحد حممد بابان فلاد.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةندامة بةِرَيزةكان

ئةم ياساية ثةيوةندي بة ماددةي دوو و ماددةي ضواردةو ماددةي ضل و يةكي دةستووري فيدراَلي عَيراقةوة 
: بكرَيـت، مـاددةي دوو دةَلَيـت    هةية، لةبةر ئةوة دةبَيت بنةماكاني ئةم ياسايانة لـةم هـةموار كردنـة رةضـاو    

نابَيـت ياسـايةك دةربضـَيت لةطـةَل     -أ: ئيسالم ئايين فةرمي دةوَلةتةو سةرضاوةيةكي بنةِرةتيية بؤ ياسادانان)
نابَيـت  : حوكمة نةطؤِرةكاني ئيسالمدا ناكؤك بَيت، بةاَلم لة هـةمان كاتـدا دوو بِرطـةي تـر هةيـة كـة دةَلَيـت       

 .تاكاني دميوكراسيدا ناكؤك بَيتياسايةك دةربضَيت لةطةَل سةرة
نابَيــت ياســايةك دةربضــَيت لةطــةَل ئــةو مــاف و ئازادييــة بنةِرةتيانــةدا نــاكؤك بَيــت كــة لــةم دةســتووردا   -ج

 .هاتووة
عَيراقيـةكان يةكسـانن لةبـةردةمي ياسـادا بـةبَي جياكـاري بـةهؤي رةطـةزو نـةذادو          : )ماددةي ضواردة دةَلَيت

 (.نةتةوة
عَيراقيـةكان لـة ثابةنـد بـوون بـة بـاري كةسـايةتييانةوة بـةطوَيرةي ئـايني و          : )َلَيـت ماددةي ضـل و يـةك دة  

 (.ئايينزاو باوةِريان بة هةَلبذاردنيان ئازادن
فوانكحوا موا طواب لكوج مون النؤواء مثنوًا وثالثوا ورباعوا وان خفوتج ان ال           )بةِرَيزان، ئةو ئايةتةي دةفةرموَيت 

 (.ول ال تؤتط م ان تعدلوا بني النؤاء ولو حرصتجتعدلوا فواحدة او ماملك  اميانكج، ويق
، مانــاي وايــة سةرضــاوةي تــر هةيــة بــؤ تةشــريع و  (االسووالم مصوودر اساسووي للتشووريم)بــةِرَيزان، كــة دةَلَيــت 

 .سةرضاوةكاني تري بريتيية لة عورف و عادات و تةقاليد
كخراوة نَيودةوَلةتيةكان، ئةوانةي كة بنةماكاني ياساي نَيودةوَلةتي و ثةميان و طرَيبةسيت بِرياري رَي/ دووةم

ب نوة  )يةعين ( واضحة)عَيراق ثابةندة ثَييانيةوة، بةِرَيزان، دوو جؤر ئةحكام هةية لة ئيسالمدا، ئةحكامي 
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( وتوجود احكوام  ( )االعدام ملون قتول نفؤوا بري وا دون وجوه حوق      )وةك دةفةرموَيت ( وصرحية حبكج قطع تها
لـةم  ( ردعالو موثال حكوج الورجج وحكوج     / حيتمول االخوتالف يف الفهوج   )ت حةز دةكةم ئةمةيان بة عةرةبي بيَـ 

ضـؤن باسـي   ( مثناا  ثالثالاا  )ئايةتةي سةرةوة جياوازي لَيكدانةوة هةَلدةطرَيت، ئةوةي سةرةوة كة باسـم كـرد   
ضةسـثاندني  )فرةذني كردووة، هـةروةها باسـي تاكـة ذنـي كـردووةو مـةرجي دانـاوة بـؤ فرةذنـي كـة دةَلَيـت            

ي يةعين عةدل، بةاَلم فرةذني بة دادثةروةري ناضةسثَيت، كة ئةويش بنةمايةكي بنةِرةتي ديـين  دادثةروةر
يةعين ئيسالم بـؤ زةرةر طةيانـدن بـة     (ال ضرر وال ضرار يف االسالم)دةفةرموَيت ( خ.د)ثَيغةمبةر ( ئيسالمة

، كةواتـة فرةذنـي ذنـي    (شوراً  االسوالم يزيود املؤولمة خوريًا واليزيوده     )كةسَيكي تر نةهاتووة، يةعين دةوترَيت 
مرؤظَيك تَيدا زةرةر دةكات، ئةويش مانـاي وايـة دادثـةروةري ناضةسـثَيت، ئـةحكامي ئيسـالم زؤرداري تَيـدا        

 (.يراعى ف ها املصلحة واملفؤدة)نيية، هةروةكو دةوترَيت 
دةكةوَيتـةوة كـة   بةِرَيزان، منوونةيةكي تر لة نيشانةي نادادثةروةري ئةوةية فرةذنـي ضـةند نةوةيـةكي لـَي     

لةناو كؤمةَلدا وةك يةك سةير ناكرَين، بؤية دةوترَيت زِر خوشك و زِر براو بـة عـةرةبيش ثَيـي دةطوترَيـت     
كةواتــة دادثــةروةري لــةكوَي دايــة، ســةرةِراي ئةمانــة دوو بِرطــةي تــري مــاددةي دووي    ( االخ غووري الشووق ق)

وكراتيةت لةطةَل ئةو ماف و ئازادييانـة بَيـت، كـة    نابَيت هيض ياسايةك دةربكرَيت دذي دمي)دةستوور دةَلَيت 
لةم دةستووري عَيراقيةدا هـاتووة، ئـةم كؤمةَلطةيـةش طةرضـي كؤمةَلطةيـةكي ئيسـالمة، بـةاَلم دميوكراتـةو         

 .ثَيشكةوتووة مايف ئازاديةكاني تيا ثارَيزراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)َيز محد عبداهلل حممودبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيش ئةوةي باس لة رةئي خؤم بكةم، بةِراسيت دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم ئةطـةر هـةر كةسـَيك لَيـرة قسـةي         
كرد لةسةر دذ بوون بة فرةذني، وا لَيك نةدرَيتةوة دةضَيتة خانةي دذي ئيسالم و قوِرئان، ئـةوة حاَلـةتَيكي   

خراثــة، بةِراســيت ئَيمــة دَيــني موناقةشــةي حاَلــةتَيكي كؤمةاَليــةتي دةكــةين، دةمانــةوَيت ئــةو حاَلةتــة   زؤر 
كؤمةاَليةتيية بة ياسا ضارةسةر بكرَيت، بؤ يةعين دةبَيت بكرَيتة دوو جةبهة، جةبهةك ئةوةية كـة ئـةوةي   

ذي فرةذنـي بـؤ ضارةسـةر كردنـي     دذي فرةذني بَيت، ئةوة دذ بة قوِرئانة، ئةطةر كةسَيك لَيرة قسان بكـات د 
 .حاَلةتَيكي كؤمةاَليةتيية، زؤر سوثاس

من ثرسياري ئةوة دةكةم، بةِراسيت بة ثرسيار دةست ثَي دةكةم، ئايا لة كوردستان حالةتي فرةذني تا ئَيستا 
 .نيسبةكةي ضية  يةعين نيسبةتةكةي زؤرة، يان كةمة، ئةطةر كةمة، بؤ قةدةغةي ناكةين

وةمــم ئةوةيــة، ئةوانــة كــَين كــة دوو ذنــي دةهَيــنن  ئايــا فــةقريو هــةذارةكانن  يــان ئــةو   ثرســياري دو/ دوو
كةسـانةن كــة دةوَلةمةنــدن و  بـؤ حاَلــةتَيكي تايبــةت دةضـن ذنــي دووةم دةهَيــنن، ئايـا ئــةو حاَلةتانــة هــيض     

ي عـوقمي  ئيحصايةكمان لةبةردةستة  بزانني ئةو كةسانةي كة دوو ذنيان هَيناوة لةبـةر ئـةوةي خَيزانةكـة   
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هةية، يان لةبةر ئةوةي خَيزانةكةي ناتوانَيت بةواجيباتي شةرعي خؤي هةَلستَيت بةرامبـةر بـة ثياوةكـةي    
ةتانةيـة، مـن ئـةو كاتـة دذى ئـةوة      خؤي، ئةطةر حاَلةتةكة لةبةر ئةوة ئةكسةريةتى فرةذنى لةبـةر ئـةو حالَ  

وردسـتان لةبـةر ئـةو شـتانةية، لةبـةر      نامب كة فـرةذن هـةبَيت، بـةاَلم ئةكسـةريةتى موتلـةقى فرةذنـى لـة ك       
ئةوةى دةوَلةمةندة دةتوانَى ذنى تر بَينَيت، ئةوانةى دوو ذنـيش دَيـنن بـابزانني بَيوةذنـةكان دَيـنن، يـاخود       
قةيرة كضةكان دَينن، ئايا ئيحصاييةكمان هةية لة كوردستان ثَيمـان بَلـَى ئةوانـةى ثـةنا دةبـةن بـؤ فرةذنـى        

ــنن، يــان قةير  ةكضــةكان، يــاخود ئةكســةريةتى موتلــةقي ضــوينة كضــةكانيان هَينــاوة  كضــى    بيوةذنــةكان دَي
ساَليان هَيناوة، بابَيني ئَيمة ئةو حالةتة مناقةشة بكةين، نةك ثةنا بؤ ئايةتى قورئان ببةين،  كـَى   19و12

ثَيتـان  دذى قورئانة لَيرة برايان  كَى دذى ئيسالمة  يةعنى ئةطةر هاتو ئَيمة فرةذنيمان قةدةغـة كـرد، بـؤ    
واية ئَيمة دذى قورئانني و كافرين، من داوا لـة مـةال بـةِرَيزةكان دةكـةم، ئـةوها تةماشـاى حاَلةتةكـة بكـةن،         
ئَيمة لَيرة كة مناقةشةى حاَلةتَيكى ئيجتيماعى دةكةين، نـةك دذايـةتى ئايـةتى قوِرئـان و ئيسـالم دةكـةين،       

ةِراسيت ئةوها حاَلةتةكة مناقةشة بكرَيت، من دذى ئَيمة هةموومان موسَلمانني، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم ب
فرةذنيم لة كوردستان، لةبةرئةوةى بة هيض شكلَيك بةشَيوة ئيعتيادييةكةى ممارةسـة نـةكراوة، بـةَلكو دذى    

 .ذن، دذى مافى ذن بةكار هاتووة لة كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 . زؤر سوثاس، كاك حممد فرج
 : حممد فرج امحدبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن ثــَيم باشــة لَيــرةوة دةســت ثــَي بكــةين، مــن ثَيموايــة لــة هــةموو ياســاكان مــوهيمرتة، هــةر ياســايةكمان    
دةركردووة لةوانةية توَيذَيك دةطرَى، يان ضينَيك رةضاو دةكات، بةاَلم ئةمة ذن، ثياو، مناَل، طةورة، بضووك، 

كةسَيتى هةموو ئةطرَيتةوة، لةبـةر ئـةوة بـةطرنط سـةيرى بكـةين، مـن سـةرةتاي         هةتا مردووةكانيش بارى
، يـةعنى ئـافرةت بـةم    (موا اكورمهن اال كوريج وموا اهوانهن اال ل و ج      )قسةكامن بةم حةديسـة دةسـت ثَيدةكـةم،    

وو شَيوةية سةير بكرَيت، بـارى كةسـَيتى لـة مَيـذوودا هةميشـة لـة كؤمـةَلطا دوو توَيـذ سـتةميان لَيكـراوة، د          
توَيذى ناسكى هةستيار ذن و منـداَل، لـة هـةر كاتَيكـدا دةسـةاَلتةكان سـةرةِرؤييان كـرد بَيـت و لـة سـنوورى           
خؤيان دةرضووبن، تةواوى زوَلمةكانيان ناوة بةسةر ئةم دوو توَيذة، ثَيموايـة ئَيسـتا كؤمةَلطـةى مرؤظايـةتى     

وة هَيناوةتـة مةرجةعيـةتَيكى جـةماعى،    ثَيشكةوتنَيكى باشي بةدةست هَيناوة، مةرجةعيةتى لة تاكة كةسة
هةم لة رووى شةرعيةوة، هةم لـة رووى قانونيـةوة، بةِراسـتى ئةمـة دةسـكةوتَيكى طةورةيـة، يـةعنى ئَيسـتا         
كؤمةَلَيك خةَلك، وةكو ثةرلةمان دادةنيشن قسـة لةسـةر كَيشـةو طرفتـةكان دةكـةن، وةكـو ئةوسـا نيـة يـةك          

تــةنفيزى بكــات، يــان نــازامن ضـي لــَي بكــات، ئةمــة دةســكةوتَيكى   كـةس ئــةم بِريارانــة هــةبَيت، يــان هـةبَيت  
طةورةية بة شتَيكى طةورةى سةير بكةين، من لـة دوو ِرووةوة سـةيرى ئـةم مةسـةلةية دةكـةم، يـةعين ئـةم        

 .ئيقترياحة دةكةم، ئَيمة تةبعةن لةطةَل ئيقترياحى تةقيدين
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مـان هةيـة، نـةهيمان هةيـة، لةطـةَل مبـاح و       لة رووى ئاينيـةوة ضـوار جـؤر ئـةحكاممان هةيـة، واجب     : يةكةم
لةطةَل مةكروه، ئةم ضوارة، دووان، دووان ئةتوانني بياخنةينة خانةوة، يةعنى واجب لةطةَل موبـاح بكةينـة   
دائريةى حةاللةوة، نـةهى و مـةكروهيش خبةينـة دائـريةى حةرامـةوة، فوقـةهاى ئوسـوىل ديـن، ئسـوىل فيقـة           

دةَلَى هـةردووكيان موتـةفيقن لةسـةر ئـةوة، موبـاح      ( محد الكبيسى.د)ةى لةطةَل فوقةهاى قانون، بةثَيى قس
ئةكرَى تةقيدى بكةين، بةاَلم ناكرَى قةدةغةى بكةين بؤ  ضونكى جَيطاكةى دةطؤِرَى، لة حاَلـةتى حةاَلَلـةوة   
 دةبَيتة حاَلةتى حةرام، ئةمةيان مةسةلةيةكى طرنطة، نةك ئةمـة ئـةتوانني دةسـتكارى بكـةين، ئةمـة باسـى      

دين نية، باسى كؤمةاَليةتية راستة، بةاَلم دةبَيت ئةوة بزانني بارى كةسَيتى لة ئةساسي هـةموو حةزارةتـدا   
دين دارَيذراوة، ئةمة طرفتةكة لَيرةية، يةعين ئةكرَى تةقيدى بكةين، دةسةاَلت ئةتوانَى موباح تةقيد بكات، 

تــة حــةرام، بــةاَلم يَيــت، لــة حةاَلَلــةوة دةيبةبـةاَلم ناتوانَيــت قةدةغــةى بكــات، بــؤ  ضــونكة جَيطاكــةى دةطؤرِ 
دةتوانيت ضؤن ثَيت باش بَيت، دةتوانيت سنوورداري بكةيت قسةي تيا بكةيت، لـة رووي ئازادييـةوة، ئةمـة    
بواري رووبةري ئازاديية، يةعين تؤ دةتوانيـت و ناتوانيـت، بـة ئـريادةي خـؤت دةتوانيـت ئةمـة بكـةيت، بـة          

نايكةيت، تؤ ئةم رووبةرة تةسك بكةيتـةوة بيخةيتـة قةدةغـةوة، رووبـةري      ئريادةي خؤت دةتوانيت ئةمةي
ئازادييةكة كةم دةكةيتةوة، من ثَيمواية موجتةمةعي بةشةري تةحةمولي قةدةغةكاني ديين هةية، ئَيمةش 
بَيني كؤمةَلَيكي تري بيخةينة سةري، ئةمة قورسة هةر ضؤن بَيت قةدةغة كردنـةكاني خؤمـان ثـَي قـةبول     

 .ت، دةَلَيني خوايةو خاليقة شيت زؤري لةطةَلدا كردووين تةحةمولي دةكةيندةكرَي
ئةم مةسةلةي قةدةغة كردنة ثَيم وا نييـة كَيشـةكة ضارةسـةر بكـات، وةكـو ئـةو برادةرانـة كؤمـةَلَيك         / دوو

ةت شتيان طوت، يةكَيك لةوانة زيانةكان بؤ سةر خودي ئافرةت، خودي خَيزان، خودي كؤمةَلطا، بؤ سةر ئافر
من ثَيمواية رزطاري ناكات، وةكو طةشةي بؤ دروست دةكات، كَيشـةي زيـاتري بـؤ دروسـت دةكـات، وةكـو ئـةو        
برادةرانة طوتيان لَيرة نايكات دةضَيت لة شـوَينَيكي تـردا دةيكـات، تـؤ ناتوانيـت مـةنعي لـَي بكـةيت، لةسـةر          

مانـاي وايـة تـؤ    ( ل ان يفرق من عصومته قب)خَيزان لةو ماددةيةدا هاتووة دةَلَيت مادام لة عيصمةتي دابَيت 
لة ئَيستاوة مةجالَيكت خؤش كردووة، كابرا دةَلَيت باشـة تـةاَلقي دةدةم، وةكـو ئـةو حاكمانـةي مةحكةمـةي       
باري كةسَييت هةموو موتةفيق بوون لةسةر ئةوة، ئةمة رَيذةي تةاَلق زؤر زياد دةكات، جطـة لـةوة بةِراسـيت    

ر دةبَيـت و كـة ئـةوة ثَيموانييـة ئـةم مةسـةلةية ضارةسـةر بكـات، بـؤ          ثةنا بـردن بـؤ زؤر شـيت خـراثيش زؤ    
كؤمةَلطا وةكو ئةو برادةرانة طوتيـان هـةم مـاددةي دوو لـة دةسـتووري عَيراقـي، هـةم مـاددةي ضـل و يـةك،           
هةموو ئايينَيك دةتوانَيت بةثَيي ئاينةكةي ئةمة بكات، لة رووي شيت ترةوة، ئَيمة بةِراسـيت دةمـي نـةياران    

مان دةكةينةوة، يةعين ئَيمة بزانني ئةوة وةزعي كوردسـتان لةطـةَل وةزعـي بةغـدا، وةزعمـان لةطـةَل       لة خؤ
دةوروبةردا، خةَلكَيك هةية هةميشة بؤ شتَيك دةطةِرَيت ئةم بارودؤخة لة ئَيمة تَيك بدات، من ثَيمـوا نييـة   

ةيةكي نادروست مومارةسة كراوة، كة ئةمة بهَيَلني ئةم جؤرة شتانة سةربطرَيت، راستة ئةم تةعدودة بةشَيو
بــةاَلم ئــةم نادروســتية رةبــيت نييــة بــةوة، ديــن دروســيت كــرد بَيــت، كؤمــةَلطا دروســيت كــرد بَيــت، يــةعين    
ئينسانَيك كة لة رةوتي خؤي دةربضَيت وةكـو هـةموو شـتَيكي تـر، طةنـدةَلي هـةر شـتَيكي تـر دةكـات زوَلـم،           
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عين ئةم عةقدة شيت واي تيا دروست بكةين ئةم ثياوة ثابةند ستةم، ئَيمة بَيني شتةكان روون بكةينةوة، ية
بَيت نةتوانَيت زوَلم لةم شةريعةية بكات، بةتايبةتي لة ثَيش هةموويانةوة ئـافرةت، ئَيمـة لـة ليذنـةي مـايف      
مرؤظ مةوةدةو رةمحةمان بؤ زياد كرد، يـةعين دةبَيـت ئـةم كةسـة لـةناو ئـةم عةقـدة مـولزةم بكـةيت بـةو           

دةيدات، مةسةلةن دَييت بؤ ئةم ثياوة كؤمةَلَيك مةرجي لةسةر دروست بكـةيت نـةتوانَيت لـةو     بةَلَينةي كة
مةسائيالنة دةربضَيت، حاَلةتَيكي تر من لـة رووي ضارةسـةرةوة، ئايـا لـة كؤمـةَلطا يـةعين ثياوَيـك، كـوِرَيكي         

ين كوِرةكانيـان ئيجبـار   طةنج ذنةكةي طةجنةو نةزؤك دةبَيت  من هةر لة ذنان دةثرسم ئايا وةكو دايك يةع
ناكةن ذن بهَينن  يان ذنَيكي طةنج لةطةَل مَيردةكةي تووشي ئيفليجي، يان شـتَيك دةبَيـت، يـان ضارةسـةري     
ئةوانة، ئةي ئَيمة بؤ نةيةين حاَلةتَيكي تـريش دروسـت بكـةين، يـةعين ذنانَيـك كـة تةمـةنيان زؤر دةبَيـت         

دةيـةوَيت تةعـدود بكـات، ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمان دَيـني         بَيني ئةمة بة مةرج بطرين، يـةعين ئةطـةر كةسـَيك   
ئةمة دةخةينة قاعيدةو ضارةسـةرَيكيش بـؤ ئةمانـة بدؤزينـةوة، خوشـك و برايـان، يـةعين جنسـيش وةكـو          
خواردن حاجةي بةشةرة، تـؤ ئةمانـة ضـي لـَي دةكـةيت، يـةعين ئـةو ئافرةتانـةي كـة دةمَيننـةوة ضـيان لـَي             

انيت قانونَيك دانَيني خةليالت و عةشيقات دروست بكـةين، منـداَلي ببَيـت    دةكةيت، ئايا وةكو ئةوروثا دةتو
قةيدي ناكات، ئَيستا كاك فوئاد دةَلَيت مةسةلةن منداَل ببَيتة بـراو ئـةوة، ئـةي باشـة لـةوَي عةشـيقات خـؤ        
 منداَليشـي دةبَيـت و هـيض عـةيبيش نييــة، يـةعين ئايـا ئَيمـة دةتــوانني قـانونَيكي وا بكـةين، ئـةم حاجةيــة          

ضارةسةر بكةين، لةبةر ئةوة من دةَلَيم ئَيمة بري لة شتَيك بكةينةوة ضارةسـةرَيك بدؤزينـةوة، هـةم رةفعـي     
 .زوَلمةكة بكةين، هةم خةَلكَيكيش كة طريؤدةي ئةم حاَلةتة بووة ئَيمة رزطاري بكةين، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، خةمان خان فةرموو

 :ةمان زرار اسعدبةِرَيز خ
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيشي هةموو شتَيك لَيرة خؤمان دةزانني يةعين كاتَيك ياسايةكامنان دادةنَيني، ياسـايةكان تـةعبري لـة    
ــراق و لــة هــةرَيمي كوردســتانيش      كؤمــةَلَيك ثرةنســيثي سياســي دةكــةن، تــا ئَيســتا نيزامــي سياســي لــة عَي

ةسـَلةن لةسـةر ئةساسـَيكي ليربالييـة، لةبـةر ئـةوة كاتَيـك طـؤِران لـة سيسـتةمي           نيزامَيكي سياسي مةدةني، ئ
قانونيمان دروست دةكةين، دةبَيت هاوتةريب بَيت بة فيكري و بة ئادايةكي ليربالييانة بَينت، ئَيمة دةزانـني  

شـدا هـةموو   ئةساسي هةموو قةوانيين عَيراقي لة زمينيانةوة ئـةو قانونانـةي ئَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردستاني     
راون، بـةاَلم خؤمشـان دةزانــني   جئةساسـي ئـةو ياسـايانة، ياسـاي رؤذئـاواين و لـة ياسـاي فةرةنسـيةوة هـةهلَين         

ــك هاتؤتــة ســةر ئــةو مةســائيالنةي تــةنزميي ئومــوري عــائيلي دةكــاتن، بةتايبــةتي قــانوني ئــةحوالي      كاتَي
لةسةر ئةساسي ئـايين، ئـايين ئيسـالم،     شةخصي لةوَيوة لة ياساو رؤذئاواييةكان ثشتمان تَي كردووة، هاتوون

شــةريعةي ئيســالمي بــؤ زؤرينــةي ئيســالم و ئــةوةي لــة مةحكةمــةي مــةوادي شةخصــي هةيــة، يــةعين بــؤ   
مةسيحيةكان و ئيزيديةكان ئـةوانيش بـةثَيي حـوكمي تـائيفي و ياسـايي خؤيـان، لَيـرة ثرسـيارةكة ئةوةيـة          
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اسـيت ئـةم ياسـاية بطـؤِرين، ئةطـةر مبانـةوَيت ئـةم ياسـاية         كاتَيك ئَيمة بَيني ئةطةر مبانـةوَيت ياسـايةك، بةرِ  
هاوتةريب بَيت لةطةَل سيستةمي سياسي خؤمان، ئـةو كاتـة ثـرؤذةي ياسـاي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان        
دةبَيت ثرؤذةيـةكي ياسـايي مـةدةني بَيـت، كةواتـة لـة جيـاتي ئـةوةي ئَيمـة بـَيني لةسـةر قـانوني ئـةحوالي              

تة دةبَيت قانونَيكي عائيلةمان هةبَيت، ياسايةكي خَيزامنان هةبَيت كـة لةسـةر   شةخصي قسة بكةين، ئةو كا
ئةساسي هاوواَلتي بـوون و لةسـةر ئةساسـي يةكسـاني نَيـوان هاوواَلتيـان و تاكـةكاني كؤمـةَلطا بَيـت، كةواتـة           

و ديـين طـؤِري   ياسايةكةي ئَيمة نابَيت ياسايةكي ديين بَيت و نابَيت هاوواَلتيةكاني لةسـةر ئةساسـي تـائيفي    
بَيت، بةَلكو دةبَيت هةمووي بة يةك ضاو وةكو هاوواَلتي سةير كرد بَيت، بـةاَلم ئَيسـتا دةزانـني ئـةو ثـرؤذة      
ياساية نة لـةالي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و نـة حزبـة سياسـيةكان ثرؤذةيـةكي ئـاوا لـة ئـارادا نييـة،             

ي يةكــةم، ئَيســتا هــاتووين لــة قــانوني ئــةحواَلي  بةوثَييــة ئَيمــة هــاتووين بــؤ حــاَلي حــازر وةكــو هــةنطاوَيك  
شةخصي هةر لة زميين شةريعةي ئيسـالمي هةنـدَيك طـؤِران دروسـت بكـةين، هةنـدَيك تةعـديالت دروسـت         
بكرَيت، ئةم تةعديالتة خؤمان دةزانني ئةطةر تةعديالت دروست بكرَيت، كةواتة دةبَيت لة سنووري شـةرع  

َيستا ئَيمـة قـانونَيكي مـةدةنيمان هةبوايـة، بـةاَلم تـا ئَيسـتا ئةمةيـة         دةرنةضَيت، يةعين بةداخةوة خؤزطة ئ
لةبةردةستمان، ئَيستا لة ضوارضَيوةي شةرعيشدا ئَيمة خؤمان دةزانني دوو خياليف رةئـي هةيـة، خيالفَيكـي    
ــةكاني       ــت حوكم ــة دةبَي ــة ك ــة، ثَييواي ــوازو طؤِراخنوازيي ــةكي ريفرؤا ــة رةئيي ــةك ثَييواي ــة، رةئي ــي هةي فقه

يعةي ئيسالمي لةطةَل زرويف ئَيستا، لةطةَل بارودؤخي ئَيستا بطوجنَينني، رةئيةكيش ثَييواية ضؤن وةكـو  شةر
هـاتووة، ضـؤن ضـةندةهاو ســةدةها سـاَل ضـؤن بــووة، هـةروا بـةو شـَيوةية مبَينَيتــةوة، ئَيسـتا لـة ثةرلــةماني           

ي ئـايين لةسـةر يـةكرت بكـةين،     كوردسـتان، بـةبَي ئـةوةي ئَيمـة موزايـةدات لةسـةر يـةكرت بكـةين، موزايـةدات         
هةموومان لةو ضوارضَيوة شةريعةي ئيسالميةوة ضؤن هةوَل بدةين بةاليةني كةميةوة بتوانني ثشتطريي لة 
بــاَلي ريفرؤاــوازي نَيــوان فوقــةهاي ئيســالمي بكــةين، ئــةو رةئيــة ثةســند بكــةين كــة لةطــةَل طوجنانــدني    

مةسةلةي فرةذني ئةطةر بَيني باسـي بكـةين، ئةوانـةي لـة     شةريعةي ئيسالمةوة هةية، ئَيستا وا ثَي دةضَيت 
بــاَلي ريفرؤاــوازن فرةذنــي ئةساســة لــة شــةريعة ئيســالمي كــة هــاتووة، دياردةيــةك نييــة ثةيوةنــدي بــة     
ئيسالمةوة بَيت وةكو كاك زانا باسي دةكات دةَلَيت لةناو ئيسالمدا، ئةم دياردةيـة ديـاردةي عـةرةبي جـاهلي     

ني عةرةبــةوة هــةبووة، ئةســَلةن لــة شــةريعةي ئيســالمي ئــةم ئايةتــةش كــة هاتؤتــة  بــووة، لــةناو جاهيلــةكا
خــوارةوة لــةناو قوِرئــان بــؤ ئــةوة هــاتووة ئــةم دياردةيــة نــةهَيَلَيت، هــةنطاوي يةكــةمي ئةوةيــة قةدةغــةي     
ــةَل        ــة لةط ــةم دياردةي ــة ئ ــةَل ئةوةي ــالمي لةط ــةريعةي ئيس ــَلةن ش ــة ئةس ــةوة، كةوات ــةمي كردؤت ــردووةو ك ك

ةكي قَيزةونة، بةِراسـيت فرةذنـي واجيبَيكـي ئيسـالمي نييـة بـةِرَيزان، يـةعين كـةس نـةهاتووة ذنـي           دياردةي
دووةم و ذني سَييةم بهَينَيت بؤ خاتري خواو ثَيغةمبةر، خـةَلك بـؤ حـةزةكاني خـؤي هَيناويـةتي بةِراسـيت،       

دةَلَيني لة نـاو شـةريعةي   ئَيستا طرنط ئةوةية ئةطةر لةم بارودؤخة تةماشاي بكةين تةنيا باس دةكةين، كة 
ئيسالميةوة رَيطاي داوة دوان و سَييان هةبَيت، نازامن ئةوان تةقيد بكرَيت، خؤ لةناو شـةريعةي ئيسـالميش   
هــاتووة دةَلَيــت خــةَلك دةتوانَيــت، يــةعين ثيــاوي ئيســالمي دةتوانَيــت جاريةشــي هــةبَيت، بــةاَلم ئَيمــة بــة    
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ة نَيودةوَلةتيةكان، ئَيستا لةناو ياساي هةموو دنيا جارية نةماوة، ياسايةكي مةدةنييانة، بةثَيي رَيككةوتننام
يةعين هيض ثياوَيك ناتوانَيت ذنَيك بكِرَيت، هةرضةندة ئةمة لة شةريعةي ئيسالمي رَيطةي ثَيـدراوة، باشـة   
 ئَيستاش ئةمة واية، مادام شةريعةي ئيسالمي رَيطةي ثَيـداوة كـة ئةساسـةن بـؤ تةقيـد كردنـي بـووة، ئَيسـتا        

ئَيمة بؤ رَيطا بطرين بؤ ئةوةي ئةم دياردةية نةمَينَيت لة كؤمةَلطاي مةدةني خؤمان، كة دةزانني خـؤي ئـةم   
دياردةيــة بــة تةبيعــةتي كؤمــةَلطاي ئَيمــة بــةرةو كــةمي رؤيشــتووة، ضــؤن ئَيســتا ئَيمــة بتــوانني ياســا وةكــو   

ة خؤيــدا دياردةيــةكي قَيزةونــةو ئامرازَيــك بــةكاري بهَيــنني بــؤ نــةماني ئــةم ديــاردة قَيزةونــة كــة خــؤي لــ  
شةريعةي ئيسالميش بة واجيبَيكي دانةناوة، بةَلكو بة مافَيكي داناوة بؤ تةقيد كردني ئةم دياردةيـة، نـةك   
بؤ تةشجيع كردني، لةبةر ئةوة من ثَيمواية بةِراسيت بـة رةضـاو كردنـي بـارودؤخي ئَيسـتامان و بـة رةضـاو        

َيودةوَلةتي بة رةضاو كردني ياسايةكاني ئَيمة زياتر بطوجنَيت لةطةَل كردني هةوَلي زياتر كردني ثشتيواني ن
ياسايةكاني نَيودةوَلةتي، لةطةَل ثشتيواني رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان و رؤذئاواش بـؤ خؤمـان بضةسـثَينني و    

َيت لةمةيان هاوتةريب طؤِراني ياساناسةكامنان لةطةَل طؤِراني سيستةمي سياسيمان، من ثَيمواية بةِراسيت دةب
زؤر ساِرم بني لةوة فرةذني بةبَي هيض موزايةدة كردنَيك قةدةغة بكرَيت و هيض مةجالَيكي تَيدا نـةمَينَيت،  
ــة         ــةر ب ــت بةرامب ــةكاري بهَينَي ــةدر ب ــة غ ــان ب ــوفَيك، ي ــو تةعةس ــة وةك ــةم حةق ــةتوانَيت ئ ــَيك ن ــيض كةس ه

 .هاوواَلتيةكاني ئَيمة، يان بةرامبةر بة ذنةكامنان، سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .تاظطة خان فةرموو
 :بةِرَيز تاظطة حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديــارة ئــةوةي ئَيســتا زيــاتر قســةي لةســةر دةكرَيــت، مةســةلةي ئــةو دوو ثَيشــنيارةية، ثَيشــنياري يةكــةم و   

امَيكي باشي نابَيت، طؤِران بةس ثَيشنياري دووةم، من ثَيمواية طؤِرانَيك لة ثَيناو طؤِران نةبَيت هيض دةرئةجن
بَلَيني لةبةر ئةوةي طؤِرانكارييةكمان كردووةو طؤِرانكارييـةك بكـةين، نـةخَير، دةبَيـت ئَيمـة طؤِرانكارييـةك       
بكةين بزانني ض دةستكةوتَيك لـةو طؤِرانـة دروسـت دةبَيـت، ض دةسـتكةوتَيكي ئيجـابي بـؤ كؤمـةَلطا دروسـت          

 .دةبَيت، ئةوة خاَلي يةكةم
هةندَيك شت هةية كلتور ئَيستا نةيهَيشتووة، هةنـدَيك شـت ثَيشـرت مومارةسـة كـراوة، ئـةمِرؤ       / ي دووةمخاَل

كلتورو رؤشنبريي كؤمةَلطا شتةكةي بةرةو نةمان بردووة، ئَيمة با بتوانني ئةطةر وةكو ذنان ديفـاع لـة مـايف    
ة لـةناو ذنـان و لـةناو خوشـكاني     ئافرةت دةكةين با بَيني بـة كلتـورو رؤشـنبريي سـةقافةيةك بـاَلو بكةينـةو      

خؤمان بزانني تا ضةند ئةوان ثَييان قةبولة كة تةعةدود مةنع بكرَيت، يةعين ئَيمة دةَلـَيني هةنـدَيك شـت    
ئةوةي بة رؤشنبريو كلتور دةكرَيت، وةكو ئَيستا باسي جاريةي كرد، جاريـة كلتـور نةيهَيشـتووة لَيـرة، لَيـرة      

مَينَيت، ئينجا با بَيينةوة سةر مةسةلةي تةعـةدود، مةسـةلةي تةعـةدود    كلتوري كوردةواري نةيهَيشتووة نة
من وةكو رةئي خؤم لةطةَل تةقيدم، ضـونكة موباحـة، مامؤسـتايان ئيشـارةتيان ثـَي كـرد، مـادام لـة دائـريةي          
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 موباحة رَيطةي ثَيدراوة، ئَيمة ناتوانني كة شتَيك خواي طـةورة رَيطـةي ثَيـداوة مـةنعي بـاتي بكـةين، بَلـَيني       
دذي خــياليف شــةريعةت نييــة، مــةنع كردنــي خيالفــة لةطــةَل شــةرعدا، ئَيمــة موزايــةدةي دينــيش ناكــةين،   

 .هةموومان خؤمان ثَي موسَلمانة
كة باس لةوة دةكرَيت ئةطةر ذنَيك نةزؤك بَيـت ذنـي بةسـةر دَيـت، بـة موتلـةقي وا بامسـان        / خاَلي ئةخريم

ثيـاويش نـةزؤك بـوو ذن بـؤي هةيـة تةَلـةبي تـةفريق بكـات،          كردووة بِرطةيةكة، بةاَلم لة ئيسـالمدا ئةطـةر  
يةعين ئةوةش زةق بكةينةوة، كة رؤشنبريييةك كـة ثَيويسـتة ئَيمـة ئـةوةش بـاس بكـةين لـة ثـاَل ثيـاوَيكي          
نةزؤكدا ذنَيك دةتوانَيت تةَلةبي تـةفريق بكـات، ضـؤن لـة ثـاَل ذنَيكـي نةزؤكـدا ثيـاو دةتوانَيـت ذنـي دووةم           

 .ان دةكةمبَينَيت و سوثاست
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نازامن وا ديارة كةوا ئَيمة بةسـةر ماددةيـةك لـةو ماددانـة كـةوا ثَيويسـت بـوو قسـةي لـَي بكرَيـت بازمانـداو            

 .ةي سَي كة باس لة ثَيناسةي هاوسةرطريي دةكات، لَيرةبامسان نةكرد، ضونكة بِرطةي يةكةمي مادد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر لَيرةدا لَيت دةبِرم، بامسان كرد طومتـان و دوايـَي ئـةوةمان يـةكال كـردةوةو طومتـان دةطةِرَيينـةوة        
 .سةري، ببوورة

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةو باسةوة هةية كةوا ئَيستا ئَيمة باسي لَيـوة دةكـةين، بـة هـةر حـاَل ئـةم ثرؤذةيـة كـة ئـةمِرؤ          ثةيوةندي 
لةبةردةسيت ثةرلةمانةو باسي لَي دةكرَيت، ثرؤذةيةكة، دةمَيكة لة اليةن ضـةندين اليـةني ثةيوةنديـدارةوة    

ةسانَيكي شـارةزا لـة بـواري    بة وردي تةماشا كراوة، لَيكؤَلينةوةي لةسةر كراوةو ضةندةها كؤبوونةوةش كة ك
شةريعةتي ئيسالم و نوَينةراني كؤمةَلطاي مةدةني، بةتايبةتي كؤمةَلطاي ذنان بةشداريان تَيدا كـردووة، مـن   
لةو باوةِرة دام كَيشةكة بةو جؤرة نيية، كةوا بةو جؤرة، بةو زةقية خراوةتة ئَيرة رةش، يان سثي، قةدةغـة  

ان ئةوةتـة رَيطـا بـدرَيت بـة ضـةندين مـةرج، ئَيمـة بـا تةماشـاي بـاري           كردني ذنهَينان بة هيض شـَيوةيةك، يـ  
مـن خوَينـدكار بـووم لـة زانكـؤي ثـاريس بـريم دَيتـةوة رؤذهـةاَلت           1965كؤمةَلطاي مـةدةني بكـةين، سـاَلي    

ناسَيكي فةرةنسي زؤر ناسراوة بابةتَيكي ثَيشكةش كرد سـةبارةت بـة بـاري سياسـي كؤمةاَليـةتي لـة توركيـا،        
ةي كرد كةوا لة توركيا قانوني مةدةني سويسري بة وةِرطَيراوي لـة فةرةنسـيةوة كرديانـة تـوركي،     باسي ئةو

طوتي بةاَلم ثاش لةوةي زياتر لة ضل ساَل لة بةشي زؤري ناوضةكاني توركيادا، لـةو شـوَينانةي كـةوا ئةطـةر     
اَلـةكاني بـة ضـاوي سـةيرةوة     دايك و باوكةكاني ئةو مندااَلنةي كة طةمةيان دةكرد نةضووبانة الي مةال، مند
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تةماشاي ئةو مندااَلنةيان دةكـرد، ئـةوة تـةنيا لـة دادطايـة ئـةو هاوسـةريةتة بةسـرتاوة، طـوتي ئـةوة دةليلـي            
ئةوةية كةوا كؤمةَلطا ئةطةر بَيتو شتَيك قةبول نةكات، هةتا ئةطـةر قانونيشـي بـؤ دابنَييـت، ئـةوة كؤمـةَلطا       

سـتا لـة كؤمـةَلطاي كورديـدا ضـةندين طـرفيت طـةورةمان هةيـة، ئَيمـة          ناتوانَيت رةفتـاري ثـَي بكـات، ئَيمـة ئيَ    
هةوَلي ضارةسةر كردنيان دةدةين، ئايـا ئَيمـة دةتـوانني هـةموو ئـةو طرفتانـة هـةمووي ثَيكـةوة بـة يـةكجار           
ضارةســةر بكرَيــت  يــان قؤنــاب بــة قؤنــاب بــؤي بــِرؤين، مــن ثــَيش ثــرت لــة ضــل و ســَي ســاَل بابــةتَيكم بــاَلو   

ةسةر مةسةلةي فرةذني بة زماني فةرةنسي، لةم كاتةدا مـن قـانوني تـةنيا قانونَيـك لـة واَلتـاني       كردؤتةوة ل
ئيسالميدا كة باسي ئةوةي كرد بَيت، ثَيويستة مةرج دابنرَيت لةسةر مةسةلةي فرةذني قانوني تونسي بوو، 

بـاس لـة مةسـةلةى فرةذنـى      كؤمةَلَيك مةرجي دانا بوو، وةكو بَلَيي سةد جار بة كـافر كـرا، ئَيسـتا ئَيمـة كـة     
دةكةين، دةبَيت بري لةوة بكةينةوة، ئايا كؤمةَلطاى كوردى بةو شَيوةيةى كة لة وآلتانى ِرؤذئاواو توركيا ثَيـى  

لَيرة قةبوَلى ئةوة دةكات، يان دةضن هةوَلى ثَيض و ثةنا دةدةن بؤ ئـةوةى كـة بتـوانن    ( ثؤليطان)دةوترَيت   
ئامانج بطةن، بةآلم بة ثَيضةوانةى قانونةكةش نةبَيت، بةشَيك لةو برادةرانـة  لة ِرَيطايةكى ترةوة بة هةمان 

باس لةوة دةكةن دةَلَين لَيرة ذن ناهَينَيت دةضَيت لة ثردَى، لةوَى مارةى ذني دووةمى دةبةسرتَيت، لة كـاتى  
 يـران، ضـةند  تاوتوَى كردنى ئةم ثـرؤذة قانونـةدا لـةو كؤنفرانسـةى كـةوا لـةوَى بةسـرتا لـة ئةجنومـةنى وةز         

ؤذَيك ثياوَيك هات بؤ الم ذنةكةى خؤى هَينا بـوو بـؤ دادطـا، ويسـتى كـةوا      ر)دادوةرَيكى بارى كةسَيتى طوتى 
رةزامةندى ئـةو وةربطريدرَيـت، طـوتى ذنةكـة كـة هاتـة بـةردةم دادطـا لـةوَى دا طـوتى مـن ِرازى نـامب، ضـووة              

ق نامةكـةى هَينـا و خسـتية بـةردةمى و طـوتى      دةرةوةو هةر لـةوَى تـةآلقى دا، بـة سـةعاتَيك وةرةقـةى تـةآل      
،  كَيشةكة لةوة داية ئايا ئَيمة ئةطـةر بَيتـو بـة موتَلـةقى ئـةو      (منيش ناضار بووم كةوا رةزامةندى ثَى بدةم

قانونة بةو ضةشةنةى كةوا ثَيشنياز كراوة كة ِرَيطا نةدرَيت مةسةلةى فرة ذنى ثؤليطـانى وةكـو دذى قـانون    
بكةن بةو  َيمى كوردستان دةتوانن جَى بةجَييطرَيت، كارى ثَى دةكرَيت، دادطاكانى هةربدرَيتة قةَلةم سةردة

شَيوةيةى كة ئَيمة دةمانةوَيت، ثرت لة ضل ساَلة ئَيمة داوامان كردووة، يان دةبَيت ئَيمة هةوَلى ئـةوة بـدةين   
بؤ ئةوةى وةكو هةندَيك لة و كؤمةَلَيك مةرجى تر بدؤزينةوة لةثاَل ئةو  مةرجانةى كة لَيرة ديارى كراون 

برادةران ئاماذةيان بؤى كـرد كـةوا ئـةو كـارة لـة بضـووك تـرين ئاسـت دا مبَينَيتـةوة، مـن لةطـةَل بؤضـوونى             
يةكــةمم كــةوا ثَيويســتة فرةذنــى قةدةغــة بكرَيــت، بــةآلم ئايــا لــة ِرووى عةمــةىل ئــةوة كــارَيكى عةمةليــة    

  ئَيمـة بـا تةماشـاى ئـةوة نةكـةين كـةوا ئَيسـتا كؤمـةَلَيك         دةكرَيت كارى ثـَى بكرَيـت لـة كؤمـةَلطاى ئَيمـة دا     
ريكخراوى مةدةنى ذنان هةن داواى ئةوة دةكةن، بةآلم بةِراستى لة كؤمةَلطاى كوردةوارى ئَيمة دا هَيشتا بـة  
شَيكى زؤر لة ئافرةتان ئةوة بة حةقى ثياو دةزانن كةوا ذن بَينن، ئَيمـة ئةطـةر بتـوانني كؤمـةَلَيك مـةرجى      

خبةينة سةر ئةو كارة، من لةو بـاوةِرةدام لـة ِرووى عةمةليـةوة ئـةوة كـارَيكى باشـرتة، مـن مةسـةلةكة          زيادة
ناخةمة قاَلبى ئةوةى كةوا ئةوة دذى شةريعةتى ئيسالمة، يان لةطةَل شةريعةتى ئيسالمة، مةسةلةى جارية 

ابـووة قةَلـةم، بـةآلم ئَيسـتا كـارى      وةكو ئاماذةي بؤ كرا، ئةوة لة قورئانى ثريؤز دا بة مةسةلةيةكى حةالَل در
ثَى ناكرَيت، من لةو باوةِرةدام ِرؤذَيك لـة ِرؤذان دَيـت مةسـةلةى فرةذنـى وةكـو ئـةوةى كـة دةَلـَين خةبـةرى          
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ة، بةآلم ئَيستا ئَيمة دةتـوانني بـةو موتَلةقيـةى كـةوا بَلـَيني فـرة ذنـى تـاوانَيكى طةورةيـة، ذنةكـةش و           (كان)
يستة كةوا سزا بدرَين، وابزامن لةِرووى عةمةليةوة ئةوة كارَيكى عةمـةىل نيـة،   ثياوةكةش هةموو ئةوانة ثَيو

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤضوونى يةكةمى سنوورداركردنيةتى، نةك قةدةغة كردنى، بؤ ئةوةى هني نةبَيت، بؤضوونى يةكةم 
 .سنووردار كردنة، سوزان خان فةرموو

 :زان شهاب نورىؤبةِرَيز س
 .ِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، دةستةواذةيةك هةية هيوادارم برادةران توخوا با بةكارى نةهَينن، دةَلَين با 
ئةو  سةيرى كؤمةَلطاى كوردةوارى بكةين، بؤ كؤمةَلطاى كوردةوارى ضيةتى  كؤمةَلطاى كوردةوارى

، باسى كلتور دةكةن، بؤ ....ةكةكان بة ذن و بة ثياوةوةذَيمة يةك لةدواى يكؤمةَلطايةية بةرامبةر بة ر
ئةوانةى كة لة ئاستى  خؤيانةوة كة ِرؤذ بة ِرؤذ لة ئاستى كؤمةَلطاى كوردةوارى كةم دةكةنةوة، بةوةى كة 
ئةطةر شتَيك كة نةيانتوانى قوةتيان بةسةر دا بشكَيت كةوا كؤمةَلطاكة قبوَلى ناكات، طؤِرانكارى لةم 

ِرانكاريةكة ثاش ئةوةى كة ضةندين ساَل خةباتى ذنان طةيشتووةتة ئةو ئاستةى كة دةزانَيت ياسايةدا طؤ
خةلةلةكانى ياسايى لة كوَى داية كة زةرةر لة ذنان دةدات، بؤية ئةو تةعديالتانة داوا كراوة، ئَيستا ذمنان 

داية، لةبةر ئةوةية كة داوا  هةية ياساناسة، جاران ئةو شتة كةم بوو، لةبةر ئةوة دةزانني خةلةلةكة لة كوَى
دةكةين بطؤِردرَيت، خاَلى دووةمم ئةوةية كة ئَيستا ئةم طؤِرانكاريانة بةو جؤرة كراوة، دةقة ياساييةكان 
بةدةر لة شةرع نةخوَيندراوةتةوة، بةآلم بة ئايديايةكى تازةوة خوَيندراوةتةوة، هةر لة ناو شةرعيش دا، تؤ 

دا بطةِرَيى ضى لة قازاجنى تؤ داية هةَلَينجى، ضيش لة زةرةرداية بةكةؤت هةية لة ناو شةرع و مةزهةب
بيطؤِرى،  كةس ِرَيطة لة تؤ ناطرَيت ئيستيفادة لة مةزاهب بكةى، ئةوةى كة كراوة ئَيستا ئيستيفادة لة 

ةكةمى مةزاهب كراوة، خاَلَيكى تر زؤر باس لةو ئايةتة كرا ، بةآلم ئةو ئايةتة  ِراستة، بؤضى تةنها بةشى ي
ة، من يدةخوَيننةوة، بؤ ئايةتةكة هةمووى بة كامَلى ناخوَيننةوة، ئَيمة ئةمِرؤ كَيشةمان لةطةَل ئايني ني

هيوادارم ئةو كةسانةى كةوا تةسةور دةكةن ئَيمة كَيشةمان لةطةَل ئايني داية، ئةمةيان بؤ تةسحيح بكةين، 
عادل نابن، باشة كة تؤ عادل نابى، ( تعدلوا ولن)ئايني مافةكةى خؤى داوة بة ئَيمة، ضونكة طوتوويةتى 

عةدالةت ضةمكَيكة تؤ ناتوانى تةنها بة جل و بةرط و رايةخ و ماَل و ئةوانة تةواوى بكةى، هةر خؤى 
خؤشةويستى بدةى بة ذنَيك، ذنى يةكةم يان ذنى دووةم زياتر، ئةوة خؤى لةوَيدا شةرتةكةى جَى بةجَى 

جَى نةكردووة، ئَيمة لَيرةدا شةِرى ئةوةمان نية، ئةمة لة ضوارضَيوةى نةكردووة عةدالةتةكةيشى جَى بة 
شةرع داية يان نا، نةخَير ئَيمة ئةمِرؤ شةِرى ئةوةمانة ياساكان بة عةقَلَيكى ثياو ساالرى  داندراوة، 

ةسةر ئةوةمان قبوَل نية، دةمانةوَيت ئةمِرؤ ذن  رةئى هةبَيت لةو ياسايانةدا، ضونكة ئةو ياسايانة ضؤن ل
ثياو تةتبيق دةبَيت، ئاواش بةو شَيوةية لةسةر ذن تةتبيق دةبَيت، بؤ بة مافى ئَيمةى نازانن  بؤ بة هةموو 
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شَيوةيةك دةتانةوَيت بيخةنة سةر بارى ئةوةى تةكفريمان دةكةن و لة دةرةوةى كؤمةَلطاى كوردةوارى 
ناكات، حةقيقةتةكة ئةوةية نةسةكان هةتا دادةنَين و واى لَيك دةدةنةوة كة كؤمةَلطاى كوردةوارى قةبوَلى 

ئَيستا بة ضاوَيكى ثياوانةوة خوَيندراوةتةوة، دةبا بة ضاوى ذنانةش خبوَيندرَيتةوة، كفرةكة لةوَيداية  
نةخَير بؤ تةوازنة، خاَلَيكى ترم باسى زؤر بوونى ذن دةكرَيت، بَيوةذن و قةيرة كض زؤرة، كَى مةسئولة لة 

ا، ثياو كةم بَيتةوة و ذن زياد بكات  هةر ثياوة شةِر دةنَيتةوة و ذن بَيوةذن دةكات، ذن شةِرو شؤِر لة وآلتاند
نية بضَيت شةِر بكات، ثياوةكانن شةِروشؤِر دةكةن، ثياوةكانن نسبةتى خؤيان كةم دةكةنةوة، بةوةش 

ةوازونى كؤمةَلطا كة نيسبةتى ذنان زياد دةبَيت، بؤ باجةكةى دةبَيت ئَيمة بيدةين  بؤ باجى شةِرى ئَيوة و ت
تَيكى دةدةن بؤ ئَيمة باجةكةى بدةين   من لَيرة دا حةز دةكةم ئةوة بَلَيم، ئايني زوَلمى نةكردووة، 
بارودؤخ و ثياوان زوَلميان لة ذن كردووة، لةبةر ئةوة ئةوةى ئةمِرؤ ئَيمة داواى دةكةين، ئةو زوَلمة 

واى دةكةين، خاَلَيكى تر لةطةَل هةموو ِرَيزَيكم بؤ ئةوانةى البربدرَيت لةاليةن ثياوانةوة، هةر ئةوةية كة دا
كة دةَلَين كابرا بة ذنَيك تَير نابَيت، حاجةى سَيكسى ثِر ناكاتةوة، باشة بؤ ذنَيكى تر باجةكةى بدات  بؤ  
ئاخر بؤ هةوةسى كةسَيك بة باج دانى و تَيك دانى و ناعةدالةت ثةيِرةو كردن بؤ ذنَيكى تر بَيت، يةعنى 
لةم ِرؤذة دا هةموو كةسَيك ئارةزووى هةية، بؤ ئارةزووةكة تةنها لةسةر ثياوةكة حةصر كراوة  بؤ تَير 
كردنةكانى ئارةزووةكةى تةنها ذنةكة باجةكةى دةدات، هيوادارم ئةمِرؤ ئَيمة زؤر بة ئاسانى لةوة تَى 

 .ةشدار بَيت، زؤر سوثاسبطةين، خوَيندنةوةى دةقةكان بة شَيوازَيكى تازةو ذنيش لةطةَل ثياودا ب
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيخ فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبداللة نقشبندى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشةكى من ثشتطريى لة قسةكانى كاك شَيروان دةكةم، ضونكة ئَيمة لة دواى [  بؤج اهلل الرمحن الرح ج]

كى ثسثؤر لة هةموو بوارةكانةوة بة كؤمةَلَيك دانيشنت، ضةندين كؤبوونةوةو بة ئامادةبوونى خةَلكانَي
طةيشتينة ئيتيفاقَيك كة ئةو تةقريرة موشتةرةكةى لة نَيوان دوو ليذنة دةرضووة، بة عةدالةتَيكمان 
زانيووة، كة نةشيش بسوتَيت و نة كةباب، بةآلم ئةوةى من دةيبينم لةو جةلسةيةى ثةرلةمان، بة داخةوة 

جةنابت فةرموون خامنان، خؤيان ضوونةتة سةنطةرَيك وا دةزانن ثياو دذى ئافرةتة، خوشكان، وةك ئةوةى 
نةخَير بة داخةوة ثياو لة خزمةتى ئافرةت داية، لة شةريعةتى ئيسالميش واية ثياو بؤ خزمةتى ئافرةت 

داوايةكى ترم  داندراوة، من ثَيم خؤشة لةو ِروانطةوة تةماشاى ثياو بكرَيت، وا نةزانن ثياو دوذمنى ئافرةتة،
هةية ئةو قانونةى كة ئَيمة دةَلَيني، كة بةشى يةكةميةتى موقةيد كرا بةو تةقةيوداتةى كة زؤر قاسني، 

ة، لةطةَل ئةوةشدا من لة طةَل ئةوةم، ئيتيفاقيشمان كردووة كة (أضعف االميان)ثَيمواية ئةوة لةالى من 
ة قسةى ىَل دةكرَيت، دةبَيت ديفاع لة رةئيةكامنان مةبدةئيةن لةو تةقريرة موشتةرةكةى كة هاتووة، بةآلم ك

بكرَيت، داوا دةكةم لة هةموو خوشكان و خامنان و كضان شوو بة ثياوى بة ذن نةكةن، تاوانى ثياو نية، 
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تاوانى خوا نية، دةبَيت ئَيمة هةموومان بة ثياوو ئافرةتةوة تةوعيةى ( نعوم باهلل)تاوانى قانون نية، 
بَلَيني بابة شوو بة ثياوى بةذن مةكة، لةبةر ئةوةى خيالفَيكة لة زؤر اليةنةوة كضةكامنان بكةين و 

كؤمةَلطا تووشى تَيك دان دةكات، بةآلم ضى بكةين كة بَلَيني نةخَير خوا ئةمرى ثَى نةكردووة، حةزدةكةم 
زَيكى سةريح تةوزحيَيك بدةم لَيرة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، رةجا دةكةم ئةوانةى كة ئايةتةكة بة شَيوا

نازانن با تةدةخول لة ئايةتى خوا نةكةن، ضونكة ئةوة خيالفَيكة نابَيت ئايةت بة شةدةيةك و مةدةيةك 
دةستكارى بكرَيت، رةجاتان ىَل دةكةم ئايةتى خوا ئةوةى كة كاك زانا طوتى كفرى نةبوو، كاك زانا طوتى 

لةطةَل دوو ذنى نيم، وةلآل مةبدةئيةن بة خؤم ئَيمة ناكرَيت موخالةفةى نةسَيكى خوايي بكةين، ِراستة من 
وةكو شةخس لةطةَل دوو ذنى نيم، بةآلم ناكرَيت ئَيمة هةستني دةفعى فةساد بة ئةفسةد بكةين، بؤ منوونة 
ثياوَيك لةو ماوةية ثَيشى سَى مانط هاتووضؤى منى كرد كة قةناعةت بة من بكات  و بة حاكم و بة 

! بَينَيت، دةرئةجنام نةخَير كةمسان ِرَيمان ثَيى نةدا، ضى كرد ئةو ثياوة قازيش بة ذنةكةشى بكات، كة ذن
ساَل بوو، كةواتة  84دانة مناداَليشى هةية، كة ئةو كضةى هَيناى تةمةنى  10خَيزانةكةى خؤى تةآلق داو 

كةين، ئةوةية دةفعى فةساد بة ئةفسةد، بؤية رةجاتان ىَل دةكةم، با ئَيمة واى ىَل نةكةين، كة مةنعى ب
( فاعدلوا)نةخَير ثَيمان مةنع ناكرَيت، ضونكة نةسَيكى خوايى هةية، برادةران باسى ئةوة دةكةن كة 

ئةمرة ئةوة، ( فانكحوا)نةخَير وانية، جةنابت لة قورئان و وشةى عةرةبى زؤر شارةزاى خوا دةفةرموَيت 
بة جوت دةست ثَى  (مثنا)َيت دةفةرمو( من واحدة)ئةو ئةمرةش لة يةكى دةست ثَى ناكات، نافةرموَيت 

، بةآلم هةروةكو ئةوةى ئَيمة موقةيدمان (أربعةمثنا وثالثة و)دةكات، كةواتة ئةو كةسةى كة ذنى هةية 
كردووة بةو كؤمةَلة قةيدةى، خواى ثةروةردطار تةقيدى كردووة و مةشروتى كردووة بة شةرتَيك، ئةويش 

ئةوةم كة هيض ئينسانَيك ئةمِرؤ لةسةر ئةو زةوية عةدالةت  لةطةَل( وان خفتج أن التعدلوا فواحدة)ئةوةية 
ناكات، كةواتة ئَيمة ئةو كؤمةَلة شةرتةى كة هَيناومانة ليذنةى قانونى و ليذنةى ئةوقاف و ليذنةى مافى 
مرؤظ، موتابقة بة جَيى عةدالةمتان ئةو تةقةيودة دابنَيت، با تةقةيودةكان هةبن، بةآلم با زياتر لةوة 

با مةنع بَيت، ئةوة خيالفَيكة لة عادةت و كلتور و دةستوور و ذيانى ئَيمة ثاشانيش نةصى خوا بية  نةَلَيني
رةجاتان ىَل دةكةم، هى دووةمني من حةز دةكةم هةر هةموومان ئَيمة وةكو خةَلكى كوردستان بة موسَلمان 

ؤى ِرؤذمان بكةين، ئايا ئَيمة و بة ئَيزيدى و بة مةسيحيشةوة، بة ذن و بة ثياو با تةماشاى سياسةتى ئةمِر
بةرذةوةندى خؤمان لةوةية كة بة ثَيش هةموو خةَلك بكةوين، نةخَير نة ئةشهةد و بيال، ئةو قانونةى 

دةوَلةتى عةرةبى و ئيسالمى كة جريانى ئَيمة ئَيران  40ئَيستا وةختى نةبوو، لةبةرئةوةى وةختى نية كة 
نونةيان دانةناوة، تةعةدودى فرة ذنى مةنع بكةن بة قانون، بة و ئةفغانستان و ثاكستان و توركيا ئةو قا

تةوعية لةطةَل ئةوةم وةكو عةرزم كردن با تةوعيةى ئافرةت بكةين، خؤمان و مامؤستايانى ئايينى  و 
وةزارةتى ئةوقاف، ئةو شتانة باس بكةين، بةآلم بةرذةوةندى طشتى وآلتةكةى خؤمان با ثَيش خةَلكى تر 

ةَلكانة هيض دؤستمان نني، هةموويان لة كةمني دانيشتوون بؤ ئَيمة بؤ ئةوةى بزانن ئايا ض نةكةوين، ئةو خ
بَى شةرعيةك و موخالةفةيةك دةكةين، ئةوة نةمان كردووة دذمانن، ئةى ئةطةر بكةين ضيمان ىَل دةكةن، 
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مةية، كضمانن، لةبةرئةوة رةجاتان ىَل دةكةم ئةو كؤمةَلة شتانة ِرةضاو بكرَيت، ئافرةتيش خوشكى ئَي
شةريكي حةيتمانن، من ضؤن دذى ئافرةت ِرادةوةستم  حةز دةكةم ئةوة بزانن، بةآلم ثَيويستة تةوعيةى 

 .بكةين، بَلَيني كضم شوو مةكةن بة ثياوى بةذن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .نسرين خان فةرموو
 :صا  حممدبةِرَيز نسرين 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةطةَل فرةذنى دانيم، دذى ئايني و شةرعيش نيم، بةآلم تةنها باسى كَيشة كؤمةآلتيةكان دةكةم كة  من

ئَيستا لة ناو كؤمةَلكةمان بآلوبوونةتةوة، ئةو كَيشانةش دةطةِرَيتةوة بؤ ئةو ثياوانةى كة دوو ذن دةهَينن، 
انى دادطاكان بكةين و سةيرَيكى ئةمِرؤ لة ناو خَيزانةكان دا طريوطرفت زؤر بووة، ئةطةر ئَيمة سةرد

كَيشةكانى ناو ئةو دادطايانة بكةين، زؤربةى ئةو ثياوانةى كة ذنى دووةميان هَيناوة، ذنى يةكةميان داواى 
تةآلق دةكات، لةبةرئةوة ذمارةى تةآلق زؤر بووة، لةاليةكى ترةوة وةكو شةخسى خؤم سةردانى 

ووة كة قسةم لةطةَل دا كردوون زؤربةى ئةو كَيشانةى كة زيندانيةكامن كردووة و ضاوم بةو مناآلنة كةوت
تووشيان بووة، ئةمِرؤ لة ناو زيندانةكة هؤكارةكةى ئةوة بووة كة باوكى ذنى هَيناوة و ثةرتةوازة بوون و 
دووركةوتوونةتةوة لة ماَل و تووشى ئةو كَيشانة بوونةتةوة، لةبةرئةوة من لة ِرووى كؤمةآلتيةكةيةوة 

انيم، بة نيسبةت ئةو ئيمزايةى كة لة ليذنةى مافى مرؤظ كراوة، من تةنها بؤ حزورةكة لةطةَل ئةوةد
 .ئيمزام كردووة، لةطةَل ئةوة نيم كة فرة ذنى هةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حسن فةرموو
 :بةِرَيز حسن بابكر أمحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سةبارةت بة حةآلَل و حةرامةوة، بةِراستى من قةناعةمت وايةو ثَيشنيار ، [الرمحن الرح ج بؤج اهلل]

دةكةم كة ئةهلى ئيختساس باسى لَيوة بكات، ئَيمة كة باسى ئيسالم دةكةين و ثيمان دةَلَين ئَيوة موزايةدةى 
ئايةت  ، هةندَيك فةرموودةوتئيسالميمان لةسةر دةكةن، بةآلم بة داخةوة خةَلكَيكى تر بة هةَلةت و ثةَلة

و خوشكان ئيهتيمامى ثَى دةدةن بؤ ت يةك، دوو ِرؤذة هةندَيك لة برادةخوَيننةوة كة لةالم وا بَي
دانيشتنَيكى لةم شَيوةية هةندَيك شتيان ثَى بَيت، ئَيمة لةطةَل فرة ذنني بة شةرتى قورئانى، يةكةميان 

وةش قسةى ئَيمة نية، ئيتيحادى خواى طةورة موباحى كردووة، حةرام كردنيشى ثَيضةوانةى قورئانة، ئة
عولةماى هةردوو ئيدارة و مامؤستايانى كوردستان، بة تايبةتى لةم خوتبةى جومعةى رابردوو كة لة 

مامؤستا لة وتارةكانيان دا باسيان كردووة، ئةمةش تةقريرى  800هةولَير و دهؤك و سلَيمانى زياتر لة 
دةذمَيردرَيت كة ئةطةر مةنعى تةعةدودى بكرَيت،  ئيتيحادى عولةماية كة ثَيضةوانةى نةسى قورئانى
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بة نةزةرى ئَيمة زوَلمَيكة لة ئافرةت دةكرَيت، كة ئافرةتان ذمارةيان لة ثياوان زياترة، هةر ذنى : دووةميان
ة، بةَلكو ئةوانةشى كة بةسةر ذنى يةكةم و دووةم دةضن، ئةوانيش ئافرةتن و مافيان ييةكةم ئافرةت ني
مةنع كردن، تةشجيع كردنى تةآلقة، ضونكة كة يةكَيك بيةوَيت ذن بَينَيت، هةر : هةية، سَييةميان

مةنع كردن تةشجيع كردنى زيناو : دةيهَينَيت، بةآلم بؤ ئةوةى دووةميان يةكةميان تةآلق بدات، ضوارةميان
نية لة خراثةية، ضونكة وةك ضؤن دةويسرتَيت ذنى بة حةآلَلى نةهَيشرتَيت، هةرواش كة هيض قانونَيك 

كوردستان باسى ئةوة بكات كة ئةوةى دؤست دةطرَيت بة ناشةرعى و بة حةرامى ئةويش قةدةغة بكرَيت، 
هتد، ...و سنوورى كوردستان و 140طرفتةكامنان لة طةَل حكومةتى ناوةند و موشكيلةى ماددةى : ثَينجةم 

كى ترى ديكةى ئاوا بَينينة كة موشكيلةمان ئةوةندة زؤرن، كة ئَيمة  موستةغنني لةوةى كة مةسةلةية
ثَيش كة وةكو تةماشاى دةكةى زاهريةيةكى زؤر كةمة، بة ثَيى ئةو مةعلوماتةى كة لة دادطاكانى هةولَير 

كةس ذنى دووةم، يان  18تةقريبةن  8002كة تؤمار كراوة، لة شارَيكى يةك مليؤنى وةكو هةولَير لة ساَلى 
كةمة، ئةو حةقيقةتةش بزانن كة رةئى حكومةتى هةرَيمى  سَييةمى هَيناوة، كة ئةوة زاهريةيةكى زؤر

كوردستان كة زؤربةى ئةجنومةنى وةزيران رةئى فرة ذنى بووة بة تةقييد، هةروةها ئيتيحادى عولةماى 
هةر دوو ئيدارة و ئيتيحادى ثةرلةمانى كوردستان و يةكَيتى ثةرلةمان تارانى كوردستان، هةندَيك لة 

يش، بة داخةوة كة باسى ئةوة دةكرَيت دذى فرة ذنى يةكسةر باسي ئةوة دةكرَيت رَيكخراوةكانى ئافرةتان
رَيكخراوى ئافرةتان لة كوردستان دا ئةوة رةئيانة، نةخَير هةموويان وا نني، ئةوةتا رَيكخراوى ئافرةتانى 

ة بة كؤمةَلى ئيسالميش و يةكطرتووى ئيسالميش لةسةرةوة وجوديان هةية، كة دذى فرة ذنى نني، ضونك
 .ثَيضةوانةى نةسَيكى قورئانى دةزانن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك غفور فةرموو

 :مخورىةم سع د غفور طاهربةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نيسبةت ئاييةنةوة هةر وَيت لةوةوة دةست ثَى بكةم كة بةبةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، سةرةتا من دةمة
يةعنى لة سةرةتاى دروست بوونى بةشةريةتةوة، هةر كؤمةَلطايةكيش كة تووشى دارووخانى  كؤمةَلطايةك

كؤمةآليةتى و ئةخالقى و ئابوورى هاتبَيت، خواى طةورة ثَيغةمبةرَيكى ناردووة و لةطةَليشى دا كتَيبَيك 
بةت ئايينى هاتووة، كة بؤ ئةوةى كة تةنزميى ئةو كؤمةَلطاية بكاتةوة لة هةموو روويةكةوة، بةنيس

ى ناردووة، كة لةطةَل ئةويش دا [ع.حممد ـ ص ]ئيسالميشةوة بة هةمان شَيوة كة خواى طةورة ثَيغمبةر 
قورئانى ناردووة بؤ تةنزيم كردنةوةى كؤمةَلطاى بةشةريةت لةو سةردةمدا، بةآلم ئةوة بة ماناى ئةوة 

يان دذى مةسةلةى ئيسالم بني، من نايةت كة ئَيمة لَيرةدا قسةيةك دةكةين دذى مةسةلةى ئايني بني 
ة كةسَيكى موسَلمامن و باوةِرم بة ثرةنسيثةكانى ئيسالميش هةية، بةآلم لةطةَل ئةوة دا ئينسان دةبَيت ب

ى و لة خةَلك دانةبِرَيى، ثَيى بةرةو ثَيش ضوونى كؤمةَلطاكةت تؤ هةنطاو بنَيثَيى ثَيشكةوتنى كؤمةَلطا و بة
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ئَيستا باسى لَيوة دةكةين، ياسايةكى زؤر طرنطة دةتوامن بَلَيم هؤكارَيكة بؤ  نيسبةت ئةو ياسايةى كةمن بة
طؤِرانكاريةكى طةورة لةسةر ئاستى كؤمةَلطاى كوردستانى، كؤمةَلطاى كوردستانيش ئةمِرؤ قؤناغَيكى باشى 

ردستان، جا بؤ بِريوةو بةرةو ثَيشةوة ِرؤيشتووة، ئَيمة دةمانةوَيت كؤمةَلطايةكى مةدةنى بينا بكةين لة كو
بينا كردنى كؤمةَلطايةكى مةدةنى لة كوردستان ئَيمة دةبَيت هةنطاوى وا بنَيني كة ئةو هةنطاوانة لة طؤِر 
خواستةكانى تاكى كؤمةَلطا دابن بة ثياو و بة ئافرةتيشةوة، ِراستة ياساكان تا ئَيستاشى لةطةَل دابَيت بة 

ة، دةتوامن بَلَيم زؤربةى هةرة زؤرى ياساكان لةبةرذةوةندى ديدطايةكى ثياوانة تةماشاى مةسةلةكانيان كراو
ثياو دان، ئةوةندةى كة لة بةرذةوةندى ئافرةت دابن، من وةكو شةخسى خؤم دذى فرة ذنيم، قةد قةناعةمت 
بةوة نية ثَياوَيك بتوانَيت لةيةك كات دا دوو ئافرةتى وةكو يةك خؤش بوَيت، يةعنى ناتوانَيت عةدالةت 

م تا ئَيستا فرة ذنى لة كوردستان نةبووةتة دياردةيةكى وا بةربآلو، بة ثَيضةوانةوة ئَيستا بكات، بةآل
خةريكة لةناو دةضَيت، زؤر كةم بووةتةوة، جا كة شتَيكيش دياردة نةبَى و بةو شَيوةيةى كة خةريكى لةناو 

تةركيز بكةى لةسةرى،  ضوون و خةريكى ثووكانةوة بَيت، هى ئةوة نية كة تؤ بَيى بة ياسا ئةو مةسةلةية
دواتر كة ياسايةك دةردةكةى ئةو ياساية بؤ كوردستان دةردةكةى دةبَيت ئيمكانيةتى جَى بةجَى كردنى ئةو 
ياسايةشت هةبَيت، ئةطةر ئةو ياساية وةكو ئةوةى كة ئَيمة دةمانةوَيت جَى بةجَى نةكرا، ئةو كات دةبَيت 

رت بؤ دروست دةكاتةوة، ئَيمة لةو ثةرلةمانة ياسامان جارَيكى تر تةعديلى بكةينةوة، ئةوةش طرفتى ت
دةركردووة كة لة ناو خودى ثةرلةمان جَى بةجَى نةكراوة، بؤ منوونة ياساى جطةرةكَيشان، وةرة لة زؤربةى 
ذوورةكانى ثةرلةمان جطةرة دةكَيشرَيت، يةعنى ياساكة قوةتى ئةوةى نةبووة وةكو خؤى جَى بةجآ 

مة هةوَل بدةين ياسايةك كة دةرى دةكةين ئةو ياساية ئيمكانى جَى بةجآ بكرَيت، بؤية دةبَيت ئَي
كردنيشى هةبَيت، باوةِرمان بة قؤناب بةنديش هةبَيت، ثَيشرت ئةطةر مةسةلةى فرة ذنى بةو شَيوة بةربآلوة 

تةنها  هةبوو ئَيستا ووردة ووردة كةم بووةتةوة، تةماشا دةكةى حاَلةتةكان لة هةموو سنوورى هةولَير، نةك
حاَلةتى ئةوة بووة كة خةَلك ذنى دووةمى هَيناوة، ذنى سَييةم  13ناو شارى هةولَير كة لة ساَلى رابردوو دا 

هةر زؤر زؤر كةم بووة، بة مرورى زةمةنيش ئةوةى كة تَيبينى دةكرَيت، ئةو تةقةيودةى كة ئَيستا لَيرة 
ةكة كة ئينسان نةتوانَيت ذنى دووةم بَينَيت، بةآلم هاتووة، كة ِرَيطريةكة و خيالفى شةريعةتيش نية، ِرَيطري

ئَيمة دةبَيت لة ياساكان دا هةوَلى ئةوة بدةين خواستى موقابليش ِرةضاو بكرَيت هةم خواستى ئافرةتةكةش 
و هةم خواستى ثياوةكانيش، ديسانةوة ئةوةى كة تَيبينى دةكرَيت لة ناو خودى ئافرةتةكانيش خيالف 

طةِرَيتةوة بؤ ثاشخانى فيكرى ئةو تاكة كة ضؤن تةماشاى مةسةلةكة دةكات، كة تا هةية، ئةو خيالفةش دة
ضةند باوةِرى بة كرانةوةو بة مةدةنيةت هةية، هةروةها تا ضةند موقةيدة بة مةسائيلى تر، يةعنى 
 خؤشتان دةزانن هةر ياسايةك كة تؤ داى دةنَيى بؤ واقعَيك داى دةنَيى وة لة هةمان كات دا زةرورةتيش

حوكم دةكات كة ئةو ياساية تا ضةند ثَيويستة لةم قؤناغةدا، هةندَيك مةبادئى ئينسانى هةية كة بةِراستى 
ئَيمة دةبَيت ثَييةوة مةتةمةسك بني، برادةران باسى ئةوةيان كرد دةستوور كة دةبَيت خيالفى شةريعةت 

دةَلَيت  8هةمان ماددة دا لة بِرطةى راقى، بةآلم لة نةبَيت، هةر ياسايةك كة دادةندرَيت لة دةستوورى عَي
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هةر ياسايةك كة دادةندرَيت نابَيت خيالفى لةطةَل بنةما دميوكراسيةكانيش هةبَيت، خيالفى لةطةَل ئةو )
ئازاديانةش هةبَيت كة لةو دةستوورة بة تاكى عرياقى يان بة تاكى كوردستانى دراوة، جا لةسةر ئةو 

ى كة قة ناعةمتان ثَييةتى، مةسةلة مةبدةئيةكة  و مةسةلةى دينى و بنةماية ئَيمة دةبَيت بةِراستى ئةوة
مةسةلةى ئيسالمى من ِرَيزم بؤى هةية،  من لةطةَل ئةوة دانيم ئَيمة شتَيك بكةين خيالفى شةريعةت 
دابَيت، بةآلم مةسةلةى قةناعةتى بة شةخسى خؤم من دذى فرةذنيم، قةد ناتوامن تةئيدى ئةوة بكةم كة 

ذن هةبَيت لة ماَلةوة، ئةوة قةناعةتى شخسى خؤم و ثاشخانى فيكرى خؤم و تَيطةيشتنى  مةسةلةن دوو
خؤم، ناتوامن عةدالةت بكةم، بؤ مةسةلةى ئيجتيهادات جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان زؤر جوان بؤ ئةو 

و ئة( أن لن تعدلوا فواحدة)مةسةلةية ضوو، طوتى كة ئةو هةموو مةزاهيبة ئيجتيهاداتة، جا مةسةلةى 
عةدالةتة هةموو ِروويةك دةطريتةوة، تةنها مةسةلةى ثارةو جل وبةرط ناطرَيتةوة، لة ِرووى مةسةلةى 
سؤزو عاتيفةو  خؤشةويستى دةطرَيتةوة، تَيبينى بكةن لة كوردستان ئةوةى كة ذنى يةكةمى هةية، ذنى 

كات دا مةسةلةى قةيرة دووةم دَينى، ذنى يةكةم ئيهمال دةكات، يةعنى ئةكسةريةتى وابووة، لة هةمان 
كضى يان بَيوةذنى، حةزدةكةم ئةوةتان ثَى بَلَيم ئةوةى ئَيستا دةضَيت ذن بَينى، كةس نةضووة قةيرة كضَيك 
بَينَيت، كةس نةضووة بَيوةذنَيك مارة بكات، باوةِركةم ئةوةش طرفتةكة ضارةسةر ناكات،  ِراستة سةرةتا 

َيت كة قةدةغةى يةكاليى بكةين، ئةوة تووشى طرفتَيكى زؤرمان ئةوة بَي و بةو شَيوةيةى كة ئَيمة دةمانةو
و لةسةر ئاستى زانايانى ئايينى َلطادةكات، لة هةمان كاتيش دا لةوانةية رةدفعلى طةورة لةسةر ئاستى كؤمة

رووبةِرووى ثةرلةمانيش ببَيتةوة، لةوانةية رووبةرووى دةزطاكانى جَى بةجَى كردنيش ببَيتةوة، بؤية ئَيمة 
بَيت باوةِرمان بة قؤناب بةندى هةبَيت، قؤناغى يةكةم ئةوةية كة ئَيمة موقةييدى بكةين بةو دة

تةقةيوداتةى كة لة ياساكةدا هاتووة، بةو شَيوة تةقةيودةى كة هاتووة ئَيمة ِرَيطرميان كردووة لة فرةذنى و 
شةريعةت نية، يةعنى لةبةر ئةو لة هةمان كات دا دةتوانني شتَيكى وا بكةين كة بَلَين ئةوةتا ياساكة دذى 

عةدالةتةى كة لة قورئان باس دةكرَيت، طؤِريوتة بةو تةقةيودةى كة لة ياساكةت هَيناوة، بةو شَيوةية ئَيمة 
باوةِرمان بةوة هةية كة لة ماوةيةكى داهاتووى زؤر نزيك دا ئةوةش وردة وردة كةم ببَيتةوة، بةآلم لةطةَل 

طا زؤر زؤر ثَيويستة، ئةوة ثياو نية كة غةدر لة ئافرةت دةكات كة دوو ذن ئةوةشدا ئاستى رؤشنبريى كؤمةَل
دةهَينَيت، ضةند برادةرَيكى تريش باسى ئةوةيان كرد كة غةدر لة ئافرةتَيكى تر دةكات، كة دةزانَى ئةو 

ةت كابراية ذنى هةية بؤ هةندَيك بةرذةوةندى ماددى دةضَيت مَيرد بةو كابراية دةكات، بةِراستى ئافر
هةندَيك جار خؤى وةكو كاآل دادةنَيت، ِراستى هةندَيك ثياويش وةكو كاآليةك تةماشاى ئافرةت دةكةن، 
بةآلم ئافرةتيش هةندَيك جار قبوَلى ئةوةى كردووة كة ببَيتة ئةو كاآلية بضَيت شوو بة ثياوَيك بكات كة 

ةو وشياريانةيان هةبَيت كة بة هيض يةك ذنة يان دوو ذنة، بةِرستى ئافرةتان دةبَيت لةاليةن خؤيانةوة ئ
شَيوةيةك ئامادة نةبن، خؤيان لة الى خؤيان تةحريم و تةجرميى ئةوة بكةن كة مَيرد بة ثياوَيكى دوو ذنة 

 .بكةن، لةطةَل ِرَيزم بؤ هةمووتان
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ةسى قانونةكة يةكةم شتى ادةوةستم كة لَيرة جطةرة دةكَيشرَيت لة ثةرلةمان، نمن لةسةر قسةيةك ر
شوَينى مةنع كردووة كة سةرؤكايةتى ثةرلةمانة، لةبةر ئةوة هةر كةسَيك كة جطةرةى كَيشا بَيت دةبَيت 
ئةوةَل جار رةخنة لة خؤى بطرَيت و ثابةند بَيت بةو ياساية  و باجةكةشى بدات، لةمةودوا هةر لَيرةوة 

ة وةرطرتنى ئةو بِرة ثارةيةى كة ديارى كراوة لة كةسَيك سةرثَيضى و موخالةفةى ئةوة بكات، جطة ل
كؤبوونةوةكاندا ناوى دةهَينم، دةَلَيم فالن كةس ياساى شكاندووة كة تةلةفزيؤنيش موباشةرةتةن نةقَلى 
دةكات، ئةوةش عقوبةيةكى ترة، ضونكة ئَيمة كة ياسا دادةنَيني دةبَيت دووجار ثابةند بَيت بة ياسايةكة، 

هةزار دينارة  10ة جةلسةى داهاتووةوة، هةر يةكَيك جطةرةى كَيشا بَيت، بَيجطة لةو هةر يةكَيك بَيت، ل
 .لَيى دةستَينني ناويشى لَيرة دةخوَينينةوة، شةمسة خان فةرموو

 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةؤكى ئةجنومةن

ووةوة دةبَيت كة ديارة زةرورةتى هةمواركردنى هةر ياسايةك ياخود دانانى هةر ياسايةك لةو ِر
طؤِرانكاريةكى زؤر، ثَيشكةوتنَيكى زؤر لةو بوارةى كة دةمانةوَيت ئةو ياسايةى هةموار بكةين ِرووى دابَيت 

دا ت، بةآلم لة ياساى بارى كةسَيتيو ياساكة ئةوةندة كؤن و سواو بَيت، نةتوانرَيت بة كةَلكى ئةو رووداوة بَي
ةسَيتى مةسائيلى رؤحى تياية لةسةر ئاستى خَيزان دا و لةسةر شتَيكى ترة، لةبةر ئةوةى ياساى بارى ك

ئاستى ِرةطةزى نَيرو مَى و مناَل تيايدا بةشدارةو تةواوى ذيانى ئينسانةكان دةطرَيتةوة لة ثَيش قؤناغى لة 
دايك بوونيةوة هةتا دواى مردنيشى، لةبةر ئةوة هةموار كردن لةسةر ئةو ياساية ثَيم واية زؤر دةخايةنَيت 
و كؤمةَلطاى ئَيمةش لةو ِرووةوة ئةوةندة ثَيش نةكةوتووة كة ياساكة ئةوةندة سواو بَيت بة كةَلكى ئةمِرؤى 
ئَيمة نةيةت، ئةطةر نا بَيتو ياسايةك ئيستيجابةى نةبَيت لة ناو كؤمةَلطا و لة ناو ناخى كؤمةَلطاوة نةبَى و 

ناطرَيت ماعةدا لةوانةية ضةند ثةشَيويةك  ئةكتيظ نةبَيت ثَيم واية طؤِرانى ياسايةكة هيض جَيطايةك
خباتةوة، بةآلم كؤمةَلطا ئةطةر خؤى لة رووكارَيكةوة ئةوةندة ثَيش كةوت خؤى ئؤتؤماتيكيةن ئةو ياساية 
بة كةَلكى نايةت، ئةو طؤِرانكاريةش دةبَيت لة ناو خودى كؤمةَلطاوة بكرَيت، ئةطةر ئةمِرؤ ئَيمة مةنعةكة 

ررمان ئةوة بَيت كة زؤربةى زؤرى ذنان و زؤربةى زؤرى خَيزانةكان زوَلميان ىَل بؤ ئةوة بَينني و موبة
كراوة، ئةوا زوَلمةكة لة خودى دةقةكة و نةسةكة نية هةتاوةكو ئَيمة بَيني زةرورةت بَيت بؤ ئةوةى ئةو 

ويستى بةوة نةسة بطؤِرين، ئةوة كؤمةَلطاية و ئةوة عادات و تةقاليدة ئةو زوَلمة دةكات، نةسةكة هيض ثَي
نية بطؤِردرَيت، دواى ئةوة ئَيمة ئةطةر بَيتو ئيحسائيةك خبوَينينةوة باس لةوة دةكةين كة ئةمة حاآلتة، بؤ 
منوونة ئَيستا من ئيحسائيةكم لةبةر دةست داية كة تؤماركردنى ذمارةى ئةو كةسانةى كة دوو ذنيان 

، كة لة  8002ـ  8004ر كة بةم شَيوةية لة ساَلى ساَل دا لة دادطاى بارى كةسى هةولَي 5هَيناوة لة خيالىل 
كةس تةعةدودى كردووة، لة ساَلى  18،  8005كةس تةعةدودى كردووة، لة ساَلى  43ةوة  8004ساَلى 



 351 

 91يش دا  8001كةس تةعةدودى كردووة كة ئةمة لوتكةية لةو ساَلةيةدا، لة ساَلى  91يش دا  8006
ساَلة  5لة خيالىل ئةو  88/10/8002كةس، ئةمة هةتاوةكو  51يش دابةزيوة بؤ  8002كةس، لة ساَلى 

كةس، ئةمة ئةطةر بَيتو بةراوردى بكةين لةطةَل ئةو ِرَيذة زؤرةى كة لة هةولَيرو  354كؤيةكةى دةكاتة 
 51دا تةنها   8002دةوروبةرى دا دةبينني كة حاَلةتةو ئةطةر ذمارةكةش ئةزعاف بكةينةوة دةبينني لة 

كةسيش لة دةرةوةى دادطا تؤمارى كردبَيت ناطاتة  51طا ناوةكةى تؤمار كردبَيت، با بَلَيني كةس لةناو داد
ئةوةى كة ئَيمة ئةمِرؤ بَلَيني ئةو نةسة ثَيويستى بة طؤِرينة، لةبةر ئةوةى حاَلةتة، خاَلةتيش ناضَيتة ذَير 

باسى بكةم، هةندَيك كةس باس  بابى دياردةوة كة طؤِرانكارى لةسةر بكرَيت، خاَلَيكى تريشم كة دةمةوَيت
لةوة دةكةن كة تةعةدود مةسةلةيةكة تايبةتة بة عةرةبةوة يان تايبةتة بة اليةنَيكى ترةوة، من 

لة ناو شعوبى )لةبةردةستمة كة دةَلَيت ( جَيمس)ئيحسائيةى عولةماى ئيجتماعى وةكو يةكَيكى وةكو 
بة عةكسةوة نيزامى  يةك ذنة لة ناو ( ةبةعةموتةحةزر و ثَيشكةوتوو نيزامى تةعةدود نيزامَيكى موت

عاملَيكى ئيجتماعية ( جَيمس)شعوبى دواكةوتوو دا نيزامَيكى موتةبةعة، ِراستة ئَيمة باس لةوة دةكةين كة 
هةموومان ناومان بيستووة، ئةوة قسةى من نية كة ئةو رةئية باس دةكات، ئةمة لة نيزامى تةعةدود  داية، 

سةر نةسةكة  و مةنعى بكةين، ئةطةر ئَيمة بَيتو مةنعى بكةين كؤمةَلَيك ئاسةوارى ئةطةر ئَيمة بَيينةوة 
سةلبيمان بؤ دةبَيت و دةرهاويشتةى زياترى دةبَيت،  ئةو دةرهاويشتةى كة ئَيستا هةيةتى، بؤ منوونة 

ةقةى ذنةكة زوَلمى ىَل دةكرَيت، بةآلم مَيردةكةى دةرى ناكات و دةيةوَيت دايكايةتى خؤى بكات، نةف
دةكَيشَيت، ِرووبةرووى تةآلق  و عونفى تر نابَيتةوة كة لةوانةية لة دةرةوةى خَيزان ِرووبةِرووى ئةو 
ئةشكاليتانة ببَيتةوة، بةآلم ئةو شروتانة و ئةو تةقييدانة كة داندراوة ئةوةندة قاسية ِرَيطةى نةداوة بةو 

وو ثياوَيك دةبَيت دوو ذن و سَى ذن بهَينَيت، موتَلةقية كة ئةمِرؤ ئَيمة مةترسيمان لةسةرى هةبَيت، هةم
( فانكحوا ما طاب لكج)من بؤ هةموو ثياوةكان باسى ئةوة دةكةم، خواى طةورة كة باسى كردووة و دةَلَيت 

ئةو ئةمرة بؤ وجوب نية، ئةوة نية هةموو ثياوَيك هةستَيت بة ئارةزووى خؤى ضوار ذن بهَينَيت، بةَلكو بؤ 
ة تةنها مةجالةكةى تياية تةنها مةنع كردنى نية، مةجالةكة تةقيدة، لةبةر ئةوة ئيباحةية، ئيباحةش ب

من دةضمةوة سةر ئةوةى ئةم موبةرراتانةى كة ئةمِرؤ ئافرةتى ئَيمة و واقعى كؤمةَلطاى ئَيمةى تَى 
 كةوتووة ِرَيطة بة تةعةدود نادات، جطة لةوةى كة باسى زيانى تةآلقمان كرد باسى ئةوة دةكةين كةوا

ديسانةوة تؤ مةرغوبى دةكةيةوة، كة مةرغوبت كردةوة كةسانى تر دةضن لةذَير دةسةآلتى ئةو سَى 
موحافةزةية مارة كردن دةكةن، ديسانةوة ئَيمةش وةكو كؤمةَلطايةكى ئيسالمى ئةطةر مةنعى بكةين 

ر و موتعةو ثياوامنان لة دةرةوة زيانى زياتر بةسةر ئافرةتان دا دةهَينن، جطة لةوةى زةواجى ميسا
زةواجةكانى تر كة هيض حقوقَيكى ئافرةتى تيادا ناثارَيزرَيت و بةرةو زيادبوون دةِروات ئةو كاتة  مافى 
مبيت و نة مةئكةل و نة نةفةقة و نة مةسكةن و هيض مافَيكى ترى نامَينَيت، لةبةر ئةوة بة ثَيى هةموو 

ةطرَيتةوة و هيض زةرورةتَيك نابينرَيت بؤ ئةوةى كة ثَيوةرةكان ئةو تةقييدة لةطةَل كؤمةَلطاى ئَيمة دا يةكد
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نةسةكة دةستكارى بكرَيت، لةبةر ئةوةى نةسةكة زوَلم ناكات، زوَلمةكان لة ئاستى تةقاليد داية، زؤر 
 .سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةردةوام بني لةسةر موناقةشة  كاك ديلمان فةرموو
 (:َيديديلمان ئام)بةِرَيز حممد أمحد صا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةَلبةتة من لةطةَل ثَيشنيارى دووةمم، قةدةغةكردنى فرة ذنى بة تةواوى، ضةند موبةررَيك دةهَينمةوة، 

ئاخريى ئايةتةكةية ( فواحدة)ئةمة قةدةغة كردنة موخالفى شةرع و دين نية، ضونكة كة دةَلَيت : يةكةم
ةمسوحةش مةشروتة، شةرتةكةش عةدالةتة، بة قةناعةتى ئةوةش لزومة، ئةوةى تر مةمسوحة، ئةو م

ئَيمة هيض ثياوَيك ناتوانَيت بة عةدالةت لةطةَل دوو ذن بذيت و لةطةَل دوو ماَليش ئيدارة بكات و لةطةَل 
دوو منداَلى جودا جودا تةعامل بكات، لةبةر ئةوة كة عةدالةتةكة نابَيت، ئيرت لة دين و شةرع قبوَل نية 

كؤمةَلَيك ئايةت و فةرموودةى سةحيح هةية كة مةجال دةدات بؤ ئينسان : نةبَيت، دووةم ( واحدة)غةيرى 
وأنتج أعلج )هةروةها دةَلَيت ( الضرورات تب ح احملذورات)كة لة ئمورى دونيةوى تةعامل بكات، وةكو دةَلَيت 

كام و عيبادات نية كة ئةوةى ئَيستا ئَيمة قسةى لةسةر دةكةين، شئونى دنياية، باسى ئةح( بشلون دن اكج
لة دنيادا خةَلك دةتوانَيت بطوجنَيت لةطةَل واقعةكةى كة ثَيى دةذيت، واقعى كوردستان ئةمِرؤ كة حكومةت 
بَيت يان كؤمةَلطا بَيت بةرةو هاووآلتى بوونة، بةرةو دةستوورة،  بةرةو مةساواتة، بةرةو دميوكراسيةتة، 

مواتنني ( املواطنون متؤاون أمام القانون)هةموويان دةَلَين ئةو بةرةو بةَلطةنامةكانى حقوقى ئينسانة، كة 
تةميزى ناكات لة نَيوان ذن و ثياودا، لةبةر ئةوة دةبَيت ذن و مَيرد، بؤية دةبَيت لةبةرامبةر ئةو ياساية 
متةساوى بن، ئةوةى كة ئَيمة باسى دةكةين متةساوى نية، لة كؤمةَلَيك لة شتةكان ذن بة دةرةجةى دووةم 
دادةندرَيت، هةموو كةموكوِريةكان لةسةر ذن دادةندرَيت، ئةوةية ثياو رزطار دةكات لة هةموو ئيلتيزامَيكى 

فرةذنى هيض كَيشةيةكى كؤمةآليةتى لة وآلتى ئَيمة دا ضارةسةر نةكردووة، ئةو كَيشانةى كة : تر، سَييةم 
وةها بَيوةذن كة لة زؤر وآلت دا دَين هةن وةكو قةيرة كضى، هيض كةس نةبووة قةيرة كضَيك بهَينَيت، هةر

كة لة حاَلةتى شةِرة نيسبةيةكى زؤر عائيلة ماون بة تةنها، ( ئةرمةَلة)ئيستسناى دةكةن دةَلَين بَيوةذن يان 
لَيرة ئةو كَيشانة موعالةجة ناكات، تَيكةَليةك هةية كة تةنها بايةخ بة جانبى ماددى دةدةين، ئةطةر هاتو 

بَيت، بةآلم خؤى لة جةوهةرةكة ئةوة شةراكةتة، ثياوةكة دَيت شةريك دروست ئيمكانيةتى ماددى هة
دةكات بة بَى رةزامةندى شةريكى يةكةم، بَى ئةوةى كة بتوانَيت بة موقابةلةكة ِرازى بَيت، خاَلَيكى تر 
 جانبى رؤجى ئينسانى هةية، ضةند زةرةر بة كةسى تر دةدات، قانون و ياساكانى ئَيمة هةموومان دَيني

دةَلَيني ئةطةر زةرةر بة قانونَيكى تر بدات با حماسةبة هةبَيت، ئةمة زةرةرو زيان دةطةيةنَيتة فةرعَيكى 
تر، موعالةجةى تةآلق بة قةناعةتى من قةدةغة كردنى فرة ذنى موعالةجةكة باشرت دةبَيت، ضونكة 
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عةقدة دروست دةكات  ئةوةى ذن دَينَيت باش تةدقيقى خؤى و ذنةكةى دةكات، مةمجوعة ئوسوسةك ئةو
 ............ .كة مةجال نادات بؤ تةآلق و بؤ 

 
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تكاية بَى دةنط بن، ئةطةر نا كؤتايى بة موناقةشةكة دةهَينم، دوو رةئيةكة زؤر قسةى لةسةر كرا، 
ان لةطةَلن يان ليذنةكانيش قسةيان كرد، ئةندامانى ثةرلةمان بة هةموو فراكسيؤنةكان قسةيان كرد ي

لةطةَل نني، يان تةئيدى رةئى يةكةم دةكةن يان تةئيدى رةئى دووةم دةكةن، نوقتةى نيزامى ضية  
 .فةرموو نازناز خان

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

َيمة ثارتى جةنابت طوتت فراكسيؤنةكان، هةرضةندة كاك شَيروان ضووة دةرةوة، لة ناو فراكسيؤنى ئ
دميوكراتى كوردستان دوو وجهة نةزةر هةية ِرةنطة وجهة نةزةرى تريش هةبَيت، ئةوةى لة ناو كوتلةى 
ئَيمة قسةى كرد ئةوانيش هةموو يةك ِرةنط بوون لةطةَل فرة ذنى بوون، ئَيمة ذمارةيةكمان من يان 

 .هةية مامؤستا مجال قاسم ثَيويستة قسة بكةين، ضونكة ئَيمة رةئى جياوازمان
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نازناز خان، ئةوةَلةن طوتيان هيض ليذنةيةك بة كؤى دةنط رةئيةكانيان نةداوة، فراكسيؤنةكانيش مةعلومة 
فراكسيؤنَيك هةبَيت، بةآلم ثارتى و يةكَيتى هةر  ك دةنط نني لةو مةوزوعة، مومكينةهةر هةموويان ية

ئيان نية، لةبةر ئةوة، ئةوة وازحية بةبَى ئةوةى قسة بكةى لة دووكيان ئةوةى موالحةزةم كرد يةك رة
دةنط دانيشدا ئةوة ِروون دةبَيتةوة، ناكرَيت يةك بة يةك بثرسني رةئيتان ضية  ئةوة لة دةنط دان دا 
دةبَيت، بةآلم بة عام قسة كراو رةئيشى لةسةر دراو ثَيم واية زؤريشة، ئةوة دوو سةعاتة موناقةشةى ئةوة 

حةقيقةت و تاظطة خان زؤر  قسةتان كرد، بةجةنابت كاك حممد حكيم و كاك زانا  و كاك حسن  دةكةين،
زؤربةتان قسةتان كرد، بة حةقيقةت لةِرووى شةريعةتةوة كاك مةال أنور قسةى كرد، زؤر ِرَيطام دا بة 

ت سنووردار خامنانيش كة قسة بكةن، ديارة دوو رةئيةكة وازحة، دوو رةئى جياوازن، يةكةميان دةَلَي
بكرَيت، تةقييد بكرَيت، ئةوةى تريشيتان دةَلَيت قةدةغة بكرَيت، لةبةر ئةوة ئةطةر رةئيةكى تر هةية  
ئةطةر نا بيدةمة دةنطدانةوة، دةبَيت يةكالى بكةينةوة، جا ثَيش ئةوةى هني بكةين، با بةكورتى رةئيى 

كى تر بَلَيني بة تايبةتى ثاش ئةوةى كة دةدةمة سةرؤكى ليذنةكان كة دانيشتوون، دوا رةئى خؤيان جارَي
طوَييان لة رةئى ذمارةيةك لة ئةندامانى ثةرلةمان بوو، هةر يةكة بة دوو دةقيقة قسةى بكةن و رةئى 

 .خؤيان بَلَين، ثةخشان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبدللة زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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طةر و من يةكى تؤزَيك قسة بكةين، نةك هةر يةكَيكمان، ئة ئَيمة ئيتيفاقمان كرد كة كوَيستان خان
داخةوة يةعنى ئينسان حةزى نةدةكرد موناقةشةكان ئةو ئاراستةية بطرَيت، كة ِرَيطةمان بدةن، بةِراستى بة

و مةمجوعةيةك مةمجوعةيةك دذى ئةحكامى ئيسالمةوةكو ئةوةية ئَيستا ئَيمة موناقةشةى 
 .لةطةَليدايةتى

 :كى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 .دةقيقةيةك كة دةنط دةدةين داوا لة ئةوانى تر دةكةم بَينةوة ذوورةوة، ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبدللة زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سةبارةت بةو عينوانةى كة دراوةتة ثَيشنيارى دووةم، ئةوة ناضَيتة ناو ياساوة، تةنها عينوانَيكة بؤ : يةكةم 

ئةوة عينوانَيك نية ( منم تعدد الزوجات)جياكردنةوةى لةوةى سةرةوة كة تةقييدى تةعةدودى زةوجاتة، 
لَيرة ( ......الجيوز تعدد الزوجات أال)عةينةن ضؤن لةسةرةوة نووسراوةتةوة : بضَيتة ناو ياسايةكةوة، دووةم 

شةرعةن ِرَيطةى ثَى نادرَيت، بة ثَيى  نةيطوتووة (الجيوز تعدد الزوجات وفق أحكام هذا القانون)نووسراوة 
كرد، نسوس و حوكمةكانى ئةم قانونة ِرَيطة نادرَيت بة فرةذنى، ئةمةش وةك ئةوةى كة برادةران باسيان 

، ئيجتهاداتيش هةية كة ئينتآلق دةكات لة مةقاسيدى كوىل شةريعةى ئيسالمةوة كة ...ئيجتهادات و هتد 
جةلبى مةسَلةحةية، هةر لةسةر ئةو بنةماية دةكرَيت وةىل ئةمر  دةرئى مةفسةدةية لة ثَيش دا ئينجا

دياردةيةك ِرابطرَيت كة هةية لة كؤمةَلطا بؤ دةرئى مةفسةدة و بؤ جةلبى مةسَلةحة، ئينجا ئةوة قسةى من 
نية، بةِراستى جةنابى سةرؤك زؤر باس لةوة كرا كة ئةطةر فرة ذنى نةبَيت وا دةبَى و وا دةبَيت، ئَيمة 

تا لةم قاعةية برادةران و خوشكامنان كة لة ئايينَيكى ترن ِرَيطة بة فرةذنى نادةن، ذيانَيكى زؤر زؤر ئَيس
تةبيعيش ذياون، نة خوانةخواستة فةساد لة عةنكاوة هةيةو نة لة شوَينَيكى تر، لةبةر ئةوة من زؤر ئةو 

كضان و ذنان  حةل دةكات، من قسانةم لةبةر طران بوو، بةِراستى باس لةوة دةكرَيت كة ئةمة مةسةلةى 
لَيرة حةز دةكةم شتَيكتان بة بري بَينمةوة، ئَيمة فةرقى ئينسان و بوونةوةرى تر  عةقَلة، ئينسان غةرائيز 
نايِرةوَييَن، عةقَلى ئينسان دةجوَلَينَيت، لةبةر ئةوة ثَيم ناخؤشة كة باس لةوة دةكرَيت كةئةنةهو ئينسان 

زؤر لةوة دةوَلةمةند ترة كة تةنها غةرائيز بَيت يان تةنها يةك غةريزة عةبدى غةرائيزةكانيةتى، ذيان 
بَيت، بةِراستى مةرجى شةرعى و ئةساسى بؤ فرة ذنى عةدالةتة، ئةو عةدالةتة هةر بة ثَيى خودى شةرع 

ولن تؤتط م أن تعدلوا بني النؤاء ولو حرصتج ]دةَلَيت ( النؤاء)لة سورةتى  189زؤر زةمحةتة، لة ئايةتى 
فال مت ل كل امل ل فتذرها كاملعلقة وأن تصلح تتقوا فأن اللة كان )  ئةطةر حةريسيش بن لةسةر ئةوة[ 

كةوا (  النؤاء)لة سورةتى   3لةسةر شةدة و فةحتة هينم مةكةن، هةر لة خودى ئايةتى   (غفورا رح ما
 (......... .فانكحوا)درا كةئةنةهو ئةمرَيكة، ضونكة خوا دةفةرموَيت  ئقحاء

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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مامؤستاى ئايينى هةية و قورئان خوَينيش هةية كة غةَلةت دةكات، ماناى وانية مةقسودةن دةزامن جةنابت 
 .ضى دةَلَيى كة نيةتةكةى وا نية، فةرموو ثةخشان خان تةواوى بكة

 
 :بةِرَيز ثةخشان عبدللة زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دن دةكةم، دةخوازم ئةطةر لة فةحتةو زةمة و كةسرة ئةوة هيض مةقسود نية، ئَيستا من من داواى ىَل بور

تى تيا لةبةردةمى خؤم دا كةسانَيك كة زؤر ثياوى ئايينن طوَيم ىَل بة غةَلةتيان خوَيندةوة، يةعنى غةَلة
 (.    وأن خفتج أن ال تقصطوا فى ال تامى)بةَلكو ( فانكحوا)بوو، هةر ئةوة نية 

 : ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي

 .كاك حممد فةرموو نوقتةى نيزاميت هةية 
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

        .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة كاك زانا قسةى كرد، ِراستة قسةت نةبِرى، بةآلم مةبةستم ئةوةية  مةمجوعةيةك طوتيان با بة ئايةت و 

بةَلطةى ئايةت و فةرموودة نةهَينينةوة، يةعنى ثةخشان فةرموودة نةكةن، من دةَلَيم كة مةنع دةكةين با 
خان با بةَلطةى تر بَينَيتةوة، بةَلطة لة موجتةمةع و منوونةى خراث بهَينَيتةوة، بةآلم تةفسريَيك ئةطةر بة 

 ....... .ئايةت نةكرابَيت بة فةرموودة كراوة
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو قسةيةت جوان بوو كة دةَلَيى با دَلمان فراوان بَيت و قبوَلى ئةوة شتَيكى ترة، كاك حممد فةرموو، 
 .شوكرية رةئيت هةية  يان نوقتةى نيزاميت هةية  فةرموو. يةكرتى بكةين،  د

 :شوكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ناو جمتمع دا ثةندى ثَيشينانى  بؤ خؤتان طوتتان با لة موجتةمةعيش دا منوونة بَينينةوة، من دةَلَيم لة
زؤر جوان هةية لة شارى هةولَير و لة  هةموو شارةكانى ترى كوردستان، ثياوى دوو ذنة جةرطى كون كونة، 
ِرَيزيشم بؤ شوَينة ئايينيةكان، كة ثياوى دوو ذنة هةر خةريكى سةفاو مةرواية، ذن هةدووة ثياو لةدووة، 

 .   زؤر سوثاس
 : مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

 .كاك مجال تؤش قسةيةك بكة بؤ ئةوةى طلةييمان ىَل نةكةى، فةرموو
 : بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بة حةقيقةت من لةو مةوزوعة زؤر مةبةستم بوو بزامن بؤضى رةئيم هةية بؤ يةكَيك لةو تةرةفانة، 
خةَلكةكة بيستوومة يان ئةو ِرؤذة ضوومةتة ئةو  تةبيعى بؤ هةريةكَيك  سةبةب و موبةرراتانةى كة لة ناو

دانيشتنةى كة كؤمةَلَيك خةَلك هاتبوون كة عولةماى دينى و ثرؤفيسؤر و زانايانى ئيسالم، يةعنى بةعام 
خةَلكَيكى زؤرى ىَل بوو ، كة تةحليلةكان هةمووى ئيمامى حةنةفى و ئيمامى شافعى و، يةعنى شتةكان 

ى باسى ئةوةى نةدةكرد كة لة قورئان دا مةنع كراوة يان لة قورئان دا ئةمة هةمووى ئيجتهادات بوو، هيض
نابَيت بكرَيت و ئةوةيان دةبَيت بكرَيت، لةبةرئةوة من ئَيستا هةر قةرارَيك كة دةيدةم، ئةوةى كة هةية لة 

طا دةدات يةك تةبيعى ئةوة دوو مةقتةعى هةية، لةاليةك ِرَي( النؤاء)قورئان دا تةنها ئةو ئايةتةى سورةتى 
و دووان و سَييان، لةاليةكى ترةوة دةَلَيت ئةطةر عةدالةت نةبَيت، دةبَيت ئةو شتة نةكرَيت، جا لةسةر ئةو 
بنةماية و لةسةر قسةكانى تريش، ئةوةى كة لةم كؤمةَلطاية هةية من فكرةى خؤم باس دةكةم، تةبيعى 

ى قورئان و ئايينى ئيسالمى نازامن، لةبةرئةوةى خةَلك دةَلَيت ئةطةر مةنع بكرَيت دذى قورئانة، من بة دذ
من بينيومة و هةتا ئَيستا ئةوةى كة من بيزامن، يةك كةسم ثَى بَلَى كة دوو ذنى هةبَيت و عةدالةتى 
كردبَيت  مومكني نية لة ناو ئةم كؤمةَلطايةو لة ناو هيض كؤمةَلطايةكى تريش دا لة دةرةوة خةَلكَيك 

لةو مةوزوعة، ئةو مةوزوعة عةدالةتى تَيدا نية، لةبةر ئةوة من ئةوة ناضَيت  بتوانَيت عةدالةتى هةبَيت
بة مَيشكم دا ، بة نيسبةت ئةوةى كة هةندَيك ثَييان واية فرة ذنى دذى دةستوورة، من بة دذى دةستوورى 
 نازامن، ضونكة هةندَيك لة برادةران ماددةى دووى دةستووريان باس كرد و هةندَيكيش دةَلَين دةبَى

دةستوورةكةى ئَيمة و ئةو قةراراتانةى ثةرلةمانى ئَيمة كة دةيدات لةطةَل ئةوةى بةغدا نابَيت نةطوجناو 
حيق لؤلطة االقل ج )دا لة بةشى دووةم دا دةَلَيت  181بَيت، من دةَلَيم ئةوةش وا نية، ضونكة لة ماددةى 

أو تعارض بني القانون االحتادى وقانون تعديل تطب ق القانون االحتادى فى االقل ج فى حالة وجود تناقض 
ئةمة ِرَيطةى بة تؤ داوة كة تؤ خؤت  (االقل ج خبصو  مؤألة ال تدخل فى اختصاصات للؤلطات االحتادية

ضى ئيختيار بكةيت و ض قةرارَيك بدةى، خةَلكى تر دةَلَين كاكة با دةووروبةر لة خؤمان تَيك نةدةين كةى 
لةمان، خةَلك دابنيشَيت دةستوور دابنَيت، ياسا دابنَيت، دةبَيت بري لةوة دنياية خةَلك دابنيشَيت لة ثةر

بكاتةوة خةَلكَيكى تر ضؤنى كردووة  خةَلكى تر هةموو شتةكانيان غةَلةتة، هةر خةَلكى ترة دنيايان تَيك 
داوة، خةَلكى ترة ئريهاب و ئةنواعى شتى تر دةكةن، لةبةر ئةوة با خؤمان ديراسةتى وةزعى خؤمان 
بكةين، خؤمان ضارةسةرى موشكيلةكانى خؤمان بكةين، بري لةوة نةكةينةوة كَى ثَيى ِرازييةو كَى ثَيى ِرازى 

 ..... .نية، هةندَيك لة برادةران باسى ئةوةيان كرد 
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .باشة موناقةشةمان تةواو بوو ، ثةخشان خان نوقتةى نيزاميت هةية  فةرموو
 :ان عبدللة زةنطةنةبةِرَيز ثةخش

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .من قسةم تةواو نةبوو بوو، قسةم ثَى بِردرا
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 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نوقتةى نيزاميت طوت، نوقتةى نيزاميةكةش نيو نوقتةى نيزامى بوو، ظيان خان نوقتةى نيزامى هةية،  

 .فةرموو
 

 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجى بشار
 .كى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

يةكةم جار دةرطاى قسة كردن كراوة، زؤر ناويش نووسران، دوايى بة بَى ئةوةى كة جةنابت بطةِرَييتةوة بؤ 
رةئى ئةو ئةندامانةى كة ماون، ئايا حةقيان هةية كة قسةكةى خؤيان بة جَى بهَيَلن و هيض قسةيةك 

رةئى سةرؤك ليذنةكان وةردةطريدرَيت، رةئى نةكةن، بَى ئةوةى كة رةئى ئةوان وةربطرى، طوتت بةسة تةنها 
سةرؤك ليذنةكانيش كة طوترا هَيشتا تةواوى نةكردبوو كة قسةكةى ثَى بِراو دوو، سَى ئةندامى تر قسةيان 

 .كرد
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةكةم شت كة ناومان نووسني مولزةم نني بةوةى كة ئةوةى ناوى نووسرا قسةى بدةينَى، سةرؤكى 
ةمان و سةرؤكايةتى زةبتى جةلسةكة دةكات و ئةو تةقديرى شتةكان دةكات، ئةطةر هةموو جار ثةرل

مولزةم بني ماناى واية تاوةكو سةعاتى شةشى ئَيوارة دادةنيشني و ماددةيةكيش تةواو نابَيت، لَيرة 
ان دووبارةو سَى بارة مةسئوليةتى ئَيمةية لة كوَى ِراى بطرين و بَلَيني بيخةمة دةنطدانةوة، لَيرة موناقةشةك

دةبَيتةوة و قسةيةكى تازة ناكرَيت، كاك مجال هاوارى ىَل هةستا و طومت بةَلكو شتَيكى تازةى ثَيية، بؤية 
قسةم دا ثَيى، ِراستيةكةت ناوَيت  طومت لة ئةمريكايةو قسةى سَييةمى ثَيية، ئةويش هةر هةمان قسةى 

ةى ثةخشان خانى بِرى، كاك خورشيديش دةيةوَيت بة كرد، كاك حممد حكيم نوقتةى نيزامى هةبوو و قس
هةمان ِرَيطاى كاك مجال قسة بكات، ئةطةر موسرية لةسةر ئةوة دوو دةقةش قسة دةدةمة ئةو، كاك 

 .خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دا قسة بكرَيت، قسةكامن هةمووى تيكرارة،  وةَلآل من ويستم قسة نةكةم، بةآلم جةنابت ديارة مةجالت زؤر

بةآلم واقعةك هةية نة مزايةدةى كةس لةسةر كةس بكةن، نة عاتيفةش مبانطرَيت، رةجام واية كة ئَيمة 
دةمانوَيت قانونَيك دابنَيني و كَيشةيةك ضارةسةر بكةين، كَيشةيةكى كؤمةآليةتى هةزار و دوو سةد ساَلة 

كة خؤم بِروام بة دوو ذنى نية ، لة حةياتى خؤم بِروام ثَيى نةبووة و نةشم هةية، من لةطةَل ئةوة دانيم 
هَيناوة، ئةوةى دةشى هَينَيت ِرقم لَيى دةبَيتةوة، بةآلم هةندَيك مةسائيل هةية ناتوانى تةجاوزى بكةى و 

 و سةقافةت و عادات و تقاليدى ميللةتةكةىرايان دةكةم تةقديرى واقعى كلتوررةجاش لة خوشك و ب
خؤمان بكةين، مةعقولة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ثةجنا دةوَلةتى ئيسالمى هةية كة دووسةد تا ضوار 
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سةد ساَلة دةوَلةتة ئَيمة لة ئةوان ثَيشكةوتوو تر بني، هةر ضواردةورمان دةوَلةتى ئيسالمني، تةجاوزى 
ة هيض كيانَيكيشمان نية، هةمووى بكةين، ئَيمة  لة ئةوان عاقَل ترو ثَيشكةوتوو تر و مةدةنى ترين ك

دةوَلةتيشمان نية، لةبةر ئةوة رةجام ئةوةية با لة حدود دةرنةضني و تةقديرى زروفى خؤمان بكةين، من 
و خوشك هةر دةيهَينَيت، هةندَيك برادةر بة دَلنياييةوة دةَلَيم خوشك و برايان ئةوةى كة دوو ذنى بَينَيت،

نادات، بةآلم ئةوةى رةغبةتى هةبَيت دوو ذنى بَينَيت وةكو كاك باسى ئةوةيان كرد كة دوو ذنيةكة تةآلقى 
غفور مةمخورى ئيشارةتى ثَيى كرد بة تةئكيد دةبَيت ذنةكةى ترى تةآلق بدات و دةبَيت منداَلةكانيشى 

لةبةر ئةوة  من تةئيدى فةقةرةى يةك دةكةم، قبوَل بكرَيت بةو قيودةى كة داندراوة، ئةو   بةرةآل بكات،
ة داندراوة ئيزافةى هةبَيت باشرتة، بةآلم رةجاتان ىَل دةكةم با لة قاَلبى خؤمان دةرنةضني، با قيودةش ك

شتَيكى سةيرمان ىَل دةرنةضيت، ضونكة هةموو دوةىل ئيسالمى تةنها تونس نةبَيت ئةو قانونةى تةتبيق 
 .ن، زؤر سوثاسدةكات، يةك مليار ئيسالم ئةو قانونةى هةية با ئَيمة تةجاوزى ئةو قانونة نةكةي

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .دادةنيشني، كاك عبدالرمحن فةرموو 5كاكة هةمووتان قسةى بكةن حةز دةكةن هةتا سةعات 

 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مة ئةطةر دذى ئةوةم كة دوو ذنى هةبَيت، بةآلم ئَي صمن لةطةَل موقتةرةحى يةكةمم، خؤم وةكو شةخ
بَيتو موقتةرةحى دووةم بةكاربَينني، خؤ ئَيمة لة ئةوروثا ثَيش كةوتوو تر نينة، ئةو خوشك و برايانةى 
كة ضوونةتة ئةوروثا باش دةزانن لةوَى دوو ذنى مةمنوعة، بةآلم قانونَيكى ترى هةية، لةوَى ثياو مومكينة 

ى دا دةبَيت و دةَلَيت كاكة ئَيمة لةيةكرتى تَير ذنى بَينَيت، بةآلم ضؤن دةيهَينَيت، دوو ساَل لةطةَل 10
بووين، كاكة تؤ خواحافيز و من خوا حافيز و دةضَيت ذنَيكى تر دةهَينَيت، هةروةها هةر لة ئةوروثا 
خانةوادة هةية زؤر موحافزة يةك ذن دةهَينَيت هةتا دةمرَيت، ئةطةر لَيرة تؤ ئةو موقتةرةحةى دووةم 

مَيردى بكات، ثياو ئازا بَيت كة  10زامى ئةوروثاش بَينية ئَيرة، ذن ئازاد بَيت كة بةكاربهَينى دةبَيت تؤ ني
ة، يدؤستيشى هةبَيت، فرة ذنى لةوَى ني 10ذنى بَينَيت، شتَيكى تريش هةية كة دةتوانن هةر يةك  10

ان نا  ئَيمة بةآلم لةوَى ئةو ئازادية هةية كة ئايا ئةو ئازاديةى ئةوروثا لةسةر ئَيمة تةتبيق دةبَيت  ي
دةتوانني ئةوةى بكةين، لةبةر ئةوة من لةطةَل موقتةرةحى ئةوةَلم كة تةعةدودى زةوجات هةبَيت و 

 .لةطةَل دانيم، بةآلم بؤ كؤمةَلطاى ئَيمة شتَيكى زؤر باشة، زؤر سوثاس صشتَيكى زؤر باشة، وةكو شةخ
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شى جةنابتانى دةكةين، نيوةى زياتر قسةيان كردووة، نيوةكةى سةرؤكايةتى رةئيةكى هةية كة ثَيشكة 
تريش ماون، ئةطةر مبانةوَيت ئةو نيوةى تريش قسةى بكات دةبَيت جةلسةكةمان خبةينة سبةى، ئةوةى 
موئةييدى ئةوةية كة ئَيستا حةسم نةبَيت و رةئى لةسةر نةدرَيت و ئةوةى ماوة سبةى قسة بكات ئةوجا 

خيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةوةية بةيانى ئةوانةى ناويان نووسيوة  و تا ئَيستا بيدةينة دةنطدان، دة
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قسةيان نةكردووة، با قسةى خؤيان بكةن ئةوجا حةمسى بكةين، كَى لةطةَل ئةوةية موناقةشةكة دوا خبةين 
رةئيةكة بةو بؤ سبةى دةستى بَلند بكات تكاية  فةرموون ، كَى لةطةَل ئةوةية ئَيستا حةمسى بكةين  دوو 

كةم، ئَيستا كؤتايى بة موناقةشةكة بهَينني، دوو موقتةرةحةكة ئةوها َيوةية كة تةقديم و تةئخريةكةى بش
قةدةغة : تةقييد بكرَيت و دووةميان: بَيت كة ئَيستا كؤتايى ثَى بَينني و دةخيةمة دةنطدانةوة، يةكةميان

 خؤمان تةواو بكةين   فةرموو كاك بارزان ضية  بكرَيت، يان دواى خبةين كؤبوونةوةكةمان سبةى قسةكانى
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةم قسةكردنانة هيض قسةيةكى تازة نية، هةمووى تيكرار كردنةوةية، هةموو باسةكان بة تَيروتةسةىل كرا، 

 .تةعةدودية مةنع بكرَيت يان نةبَيت، ئةوة كافية
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجن

باشة دةخيةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةوةية كة ئَيستا بيخةمة دةنطدانةوة و كؤتايى ثَى بهَينني دةستى 
بَلند بكات تكاية  فةرموون، كَى لةطةَل ئةوةية موناقةشةكة كؤتايى ثَى بهَينني نةك خبةينة سبةى دةستى 

 3بهَينني، ئَيستا ئةو دوو موقرتةحة لة ماددةى  بَلند بكات تكاية  زؤرينة لةطةَل ئةوةية ئَيستا كؤتايى ثَى
كة هاتووة، ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة، ثةخشان خان ئةطةر رةئيةكت هةية، فةرموو لةبةرئةوةى 
كاك حممد حكيم قسةكانى ثَى بِرى، بة نوقتةى نيزام تةواوى بكة ، ئينجا كاك خليل و كاك مال سعدالدين 

 .قيقة قسةى بكةن، دواتر دةخيةمة دةنطدانةوة، ثةخشان خان فةرمووو كاك كرخى هةريةكة دوو دة
 :بةِرَيز ثةخشان عبداللة زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراستى ئةوةى من كة ئةو ئايةتةم هَيناوة لَيرة بةكارهَينرا، كة بؤ دةعمى رةئيةك دذى رةئيةكى تر، نةك 

ة غةير مةقسود نةوعة شَيواندنَيكى بةركةوت، بؤية هةر ئةوةش يةعنى رةئيةكةى تر هةستم كرد ب
ئةوانةم هَينايةوة، من قسةى كاك حممد حكيم كة هةرضةند نوقتةكةى نيزامى نةبوو، بةآلم قسةكةى زؤر 
زؤر باش بوو، مةبةستى قسةى من ئةوة بوو بطةمة ئةو نةتيجةيةى كة ئةساسى شةرعيةتى ذن و 

ئةوة كاك حممد حكيم زؤر كارةكةى ئاسان كرد، بةِراستى مةسةلةى دا، هاوسةرطريى وةحدانيةتة لة ئيسالم
كة دووبارة لَيرة باس دةكرَيت مةسةلةى ذن و ثياوة، برادةرَيك كة ئةو قسةى كرد زؤر بة حةق طوتى 
مةسةلةى هةموو كؤمةَلطاية، بلفعل با شتةكة واى ىَل نةيةت كة ذنةكان قسةيان كرد ثياوةكان قسةيان 

ستا هةمووى ديارة، نة هةموو ذنةكان لةسةر يةك رةئني، نة هةموو ثياوةكانيش لةسةر يةك نةكرد ئةوة ئَي
رةئني، مةوزوعَيكى تر كة باس دةكرَيت، جةنابى سةرؤك كة ذن، با ئةو شوو نةكات، بةآلم وةكو ئةو ِرؤذة 

زى ثةرلةمان طوتيان ذن كؤمةَلَيك لة رَيكخراوةكانى ئافرةتان و ذنان هات بوون، لة جوابى ئةندامَيكى بةِرَي
لة دةرطاى ثياو دةدات يان ثياو لة دةرطاى ذن دةدات  ثياوة دةضَيتة خوازبَينى ذن، بةِرَيزان من ئاخر 
قسةمة كة دةيكةم، كوَيستان خانيش قسةى هةية، ئَيمة ئةو زؤرينةيةى ليذنةى داكؤكى كردن لة ئافرةتان 
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بة ثَيى حوكمى ئةو قانونة شةرعةن ( اليسمح ، الجيوز)ة نية ِرَيطةطرتن بةو سيغةيةى كو ذنان ثَيمان وا
ثَيمان وانية فةساد بَيت، يةعنى ئةوةى ئؤقيانوسَيك لة تاوانى لةسةر نووسرا زياتر بَيت، ثَيمان وانية 
نسبةى تةآلق لة ئَيستا زياتر دةبَيت، ثَيمان وانية ذن كوشنت لة ئَيستا زياتر بَيت، ثَيمان وانية ذن لة ئَيستا 

 .ياتر خؤى بسووتَينَيت، زؤر سوثاسز
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كوَيستان بة كورتى، فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداللة
        .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منيش بة يؤضوونى خؤم واى تَيطةيشتووم كة بة ثَيى ئةو ئايةتانةى كة هةية، بة شةرعيش فرة ذنى نية، 
من ثشتطريى لة قسةكانى براى بةِرَيزم كاك حممد حكيم دةكةم كة ئةوة فعلةن يةك ذنية، هةر يةك ذنية، 

 ....... .قسة بةمنيش مةبِرة كاك حممد 
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
        .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ....... .لة قسةكامن دةكةن، بةآلم قسةكةى من ئةوةية كة  من سوثاسى ئةو دوو خوشكة دةكةم كة ثشتطريى
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من لة جياتى جةنابت قسةكة دةكةم، جةنابت طوتت ئةسَل يةك ذنية، ئةوةى تر فةرعة، تَيى طةيشتني، 
 .كوَيستان خان بة كورتى، فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداللة

   .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
طوتوويةتى كةواتة عةدالةت جَى بةجَى نابَيت، كةواتة ( خ.د)ةدىل دَل نابَيت وةكو ثَيغمبةر كةواتة مادام ع

ال ةفرة ذنى حةرامة و حةآلَل نية، من دةمةوَيت لَيرةدا ثشتطريى لة براى بةِرَيزمان كاك عومسان و كاك م
سةر مةسةلةى مةمنوع كردووة، ع، قسةيان لةأنور كة دوو كاديرى يةكطرتوو و دوو كاديرى شارةزا لة شةر

ؤذنامة كاك عومسان دةَلَيت حاكمى دةوَلةت، قازى بؤى هةية بؤ ماوةيةك ِرَى لة فرةذنى بطرَيت، لة لة ر
مةال أنور ئةوةى طوتووة، ئةوة  ثَيشيشةوة دةَلَيت ئةمة دذى شةرع نية و لة ضةند مناسةبةيةكيش دا كاك

ندةى تَيى طةيشتووم بة ثَيى شةرع خيالف نية، بةآلم لةِرووة كؤمةآلتيةكةوة ؤذنامةكةم لةالية، من ئةوةر
حةزدةكةم شةرحَيك بدةم بة هيض شَيوةيةك فرةذنى هيض كَيشةيةكى كؤمةآليةتى ضارةسةر نةكردووة لة 

انة  هيض شوَينَيكى ئةم دنياية، هةموومان كؤمةَلَيك ثياو دةناسني كة فرةذنى كردووة، هيض يةكَيك لةو ثياو
مورتاح نية، هيض يةكَيك لةو ذنانةى ذنى بةسةر هاتووة مورتاح نية، هيض يةكَيك لةو ذنانةش كة سةر بة 
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هةوَى ِرؤيشتووة مورتاح نية، هيض يةكَيك لةو مناآلنةى لة خَيزانَيك دا طةورة بووة كة فرةذنى تيا كراوة، 
ردووة، بة ثَيضةوانةوة كَيشةى زياترت بؤ ة، كةواتة تؤ كَيشةيةكى كؤمةآليةتيت ضارةسةر نةكيمورتاح ني

هيض شَيوةيةك ثةيِرةو وة بةدا هاتووة، لَيرة ئةت كردووة، ئةوةشى كة لة ئايةتةكةخَيزانةكان دروس
نةكراوةو جَى بةجَى نةكراوة، ئةوةى كة ذنى دووةم دةهَينَيت، نة كضَيك دةهَينَيت كة تةمةنى طةورةية، نة 

يان ئةمرى خواى كردووة، طةِراون بة دواى مناَل ترين و  ،كةى شةهيد بووةذنَيكيش دةهَينَيت كة مَيردة
جوانرتين و باشرتين كضى ئةم موجتةمةعة، كةواتة نةك ضارةسةرى كَيشةيان نةكردووة، ِرةنطة فرسةتى 
زةواجى كوِرَيكى طةجنيان كةم كردبَيتةوة، ئةوةى من لةم مةسةلةية تَيى طةيشتووم مةسةلةيةكى زياتر 

ساالريانةية، مةسةلةيةكة لة هينةوة هاتووة، لةم ياساية مةسةلةى فرةذنى هةبَيت، هيض بنةمايةكى ثياو
يةكسانى تَيدا نابَيت، يةعنى ئةطةر ثياو بؤى هةبَيت دوو ذن ثَيكةوة كؤبكاتةوة، ئةمة هةمووى بنةمايةك 

َيكة بة هيض شَيوةيةك ثياو و هةمووى مةبدةئى يةكسانى هةَلدةوةشَينَيتةوة، ئةمة شتَيكى ئينسانية، شت
نابَيت لةطةَل دوو ذن كؤببَيتةوة، ئةمةية شتة ئينسانيةكة، بؤ دةبَيت ثياوَيك دوو ذنى ثَيكةوة هةبَيت، 
ئةمة كةى ئينسانيةت و كةى عةدالةتى تيا جَى بةجآ دةبَيت  لة ِرووة ئينسانيةكةوة تةماشاى بكةين كة 

، كة ثياوَيك نة دةتوانَيت عةدالةت لة خؤشةويستيا جَى بةجَى ئةمة شعورى هةر دوو ذنةكة بريندار دةكات
بكات، نة دةتوانَيت هةردووكيان وةكو ذن تةماشا بكات، ضونكة هةموومان ئينسانني دةتوانني تةماشاى 

 .ة دوو ذن وةكو يةك بة هاوسةر تةماشايان بكةين، زؤر سوثاسيناخى خؤمان بكةين، مومكني ني
 : نبةِرَيز سةرؤكى ئةجنومة

 .كاك خليل فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
فرة ذنى نة تايةبتمةندى  دينَيكة نة شوَينَيكة نة فةترةيةكى زةمةنية : ضةند حةقائيقَيك هةية، يةكةم

بووة، نة حةزارةتَيكة، لة هةموو حةزارةت و لة هةموو ئةديان لة هةموو فةترةيةك و لة هةموو زةمةن هة
( مارتن للث)و نسوسى دينى مةسيحى تَييداية  لة مةسيحيةت لة هةمووى كةمرت بوو، ئةويش وةكو لة دين

ة، ئَيستاش تةعةدوديةت يوةكو ئيسالحيةكى مةسيحى واى كرد ئةوة ببَيت، بةهةرحاَل   ئةوة باسى من ني
راتينة، مةدةنينة، لة دينى و مةدةنيةتة، تةتةورن، دميوكةسيحيةت هةية كة رةبتى بة تةتةورلةناو م

فرةذنى، قانونى بارى كةسَيتى  لةو وآلتانةى دةووروبةر لة : ئةوان هةيةو مومارةسةشى دةكةن، دووةم
هةموويان مةسدةرى هةرة ئةساسى دةتوانني بَلَيني سةد لة سةد فقهى شةريعةتى ئيسالمية، لة هةموو 

َى تةوةجوه هةية بؤ ئةم مةوزوعة، هةندَيك فرةذنى لة عالةمى ئيسالمى س: دةوَلةتانى دةوروبةر، سَييةم
بة موتَلةقى دادةنَين لة قةوانينى ئةحواىل شةخسى، وةكوسعودية و وةكو مصر و هةندَيك دةوَلةتى تر، 
هةندَيكيشيان بة قةيد داناوة وةكو عرياق و سوريا و سؤماَل و هةندَيك دةوَلةتى تر، هةندَيكيشيان مةنعى 

ئةوةى مةنعى موتَلةقى كردووة، تةنها و تةنها تونسة، كة ئةويش ئَيستا ئةشكاليةتى  موتَلةقيان كردووة،
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انها خل لتى )مودةعى و تةحقيق دَيت، دةَلَين لةسةر هةية، لة خانوويةك دا  ذنَيك هةية و ثؤليس دَيت و 
ة، يروست نيو خةليلة دروستة، بةآلم حةليلة د، بة فةلسةفةى ليرباَلى عةشيقةو سةديقة(ول ؤ  حل لتى

ىل اعاتى مةنتقى خؤى و مزاجى كويان حةرامى دةكات موِر ،من لَيرة ئيسالم وةكو شتَيك كة حةآلَلى دةكات
ى دةكات، حةرامى هةموو عيالقةيةكى ناشةرعى دةكات بة هةموو (حيرم زينا)خؤى دةكات، ئيسالم 

ا كة خاوةنى مناَل و ذن بَيت، ذنى بؤية كابر( اىل درجة االعدام)ةك، لَيرة عقوبةشى بؤ دادةنَيت شَيوةي
هَينابَيت بة شَيوةيةكى شةرعى و ئةوة بكات حةدى ئيعدامة عقوبةى ئةو ، ئيسالم ئةو ِرَيطايةى بؤ داناوةو 

و هةروةها ونكة ئيعتيدال شتَيكى زؤر موهيمةشروتيشى بؤ داناوة، ئَيمة ئيعتيداملان ناوةندية، ض
ةى مةنعى موتَلةق، نة ئةوةى  تةعةدودى بة كةيفى خؤيان بَلَين تةوازونيش شتَيكى زؤر موهيمة، نة ئةو

ئارةزووى ئةوةيةو ئةوةية، با ئةو قيودانة بن، ضونكة ئةوانة زؤر باشن، دةتوانى موقتةرةحى تريش بَيتة 
سةر ئةو قيودانة، باسى ئةوة كرا كة ئةوة موخالفة يان موخالف نية، برايان، خوشكان، ئَيمة لة حكومةت 

ةكى فيقهى دروست بوو كة ثَيداضوونةوة لةسةر ثرؤذةى ليذنةى داكؤكى كرد لة مافى ذنان لةوَى ليذنةي
بكةن، ئةوانة بة نةسى سةريح ئةوان طوتيان بابة ئَيمة ناتوانني تةبةنى ئةوة بكةين كة ئةوة موخالفة، 

ر بؤ خوا انشاللة ئةو ئةمة خاَلَيكيان، رةئى زانايان و عولةمامان هةية، كة دوو ئيتيحادمان هةية، شوك
دووانةش يةكرت بطرنةوة، هةر دووكيان موتةفقن و هةردووكيان يةك رةئيان هةية كة مةنعى موتَلةق 

مينبةر لة كوردستان هةية، بةيانى ئةوان هةموويان بَينة قسة لةبةرامبةر ئَيمة وا نازامن  1200موخالفة، 
ى ئَيستا نة وةكو بارى ئيجتماعيش باوةِر ناكةم لة ئَيمة نة وةكو سياسةتى حكومةت نة وةكو وةزعى ئَيمة

  وةآلهى نة بة قسةى منة و نة بة قسةى ن نايا  ساَلحى ئَيمة بَيت، ئةوة كرا كة ئايا تةآلق زياد دةبَيت
ثةخشان خانة، بةقسةى مةحاكم و مةحامية، دانيشتووينة لةطةَليان و قسةمان لةطةَليان كردووة كة 

ضووةتة ئةوَى بؤ ئةوةى لة ثَيش قازى بَلَيت ِرازمية ثياوى من ذن بَينَيت، لةوَى لة حاديسة ِرووى داوة ذن 
ثَيش قازى طوتوويةتى وةَلآل ثةشيمان بوومةوة و ِرازى نيمة، ثياوةكة طوتويةتى قازى تؤ لَيرة شاهيد بة 

، من دةَلَيم ئةوة يةك، دوو، سَى فةرموو، هةر لةوَى و لةو هةولَيرة، يةعنى ئةوة قسةى مةحامى و ئةوانة
موخالفى ئةوةية، تةبيعةتى ذن واية حةز دةكات بة شةرعى شوو بكات، فورسةتى يةكةمى نية، تةنها بؤى 
هةية فورسةتى دووةم، بؤ ىَل ناطةِرَيى ئةوة ببى، با بة حوريةتى خؤى و بة ئيختيارى خؤى بَيت، مافى 

ة، يفةت لَيى ستاندووة، مادام بة ئيكراه نيمرؤظ دةَلَيت حةزدةكةم بة شةرعى بذين، ئَى بؤضى ئةو ما
عقوبامتان هةية لة زةواجى بة ئيكراه ، جا من دةَلَيم و رةئى سَى ليذنةش لةسةر ئةوةية، ببورن و زؤر 

 .سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك أنور ئيزافةت هةية لةسةر قسةكانى كاك خليل    باشة كاك سعدالدين فةرموو

 :مولود عدالدين عبداللةبةِرَيز مال س

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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حةقيقةتةك هةية كة دةبَيت هةموومان ئةوة بزانني، موستةحيلة كةس  [الرمحن الرح ج بؤج اهلل]
لَيرةو لة ناوئةو ثةرلةمانةى لةو برا بةِرَيزانة كةوا خيانةت لةطةَل دايك و خوشك و خَيزانى خؤى بكات 

شتةى بكةن كةمسان، خاَلَيكى  ن كة زةرةرى ئةوان بَيت، قةت تةسةور ناكةم ئةوكة قانونَيكى وا دةربَينَي
لة مةوزوعى تةعةدود هةتا ئَيستاش كة ئةمريكا كة دةوَلةتةكة ئومةى دميوكراتيةتة نةيتوانيوة ئةو  ترم

كاك ةهَينن، ئةوة د حاَلةتةى مةنع بكات، ئَيستاش مؤرمؤنيةكان لة وياليةتى ئةريزؤنا تةعةدود بةكار
و دةزانَى، هةتا حاكمى وياليةتى ئةريزؤناى دةيطوتن ئةوانة ئيشةكةيان لة ئَيمة تَيك داوة، مجاليش لَيرةية

ضونكة تةعةدود بةكاردةهَينن و خيالفى قانون زؤر دةكةن، لة كةنيسةى ئسوَلى ئةوة موستةمسةكم لة 
نَيكى وا، هةتا لة بؤنى ئةَلمانيا لة كنة، نوقتةى دووةم ئةوة حةلةكة قةت ناتوانى تؤ بنةبِرى بكةى قانو

  تةعةدود بطةِرَيتةوة، بؤ لة ثاش ئةو تةوسياتةى موئتةمةر تةوسياتى ئةوةيان كردووة كة 1949ساَلى 
ة، يان دةبَيت تةعةدودَيكى موحتةرةم يضونكة نيسبةى ئافرةت زؤر زيادى كردووة، يةعنى عيالج ني

ت ئةوها بة حةآلَلى بَيت، ئةوة حاَلةتَيكة دةبَيت هةَلى بذَيرى، يان دةبَي ،هةبَيت خةليلةو عةشيقة هةبَيت
ئةطةر ئةتؤ مةنعى بكةى زؤرم ثَى عةجايبة، يةعنى كو مةنعى دةكةى  بة ض حاَلةتَيك مةنعى دةكةى  
ئةطةر يةكَيك كةمى هةبوو يان معاشةرةى زةوجى ثَى نةكرا، دواية دةبَيت لة ثاشان عةينى شت قانونَيكى 

ازيم لةطةَلى ر بَينَيت، بةس بؤ منداَلى، من رربَينيةوة، ذنةكة دةَلَيت با مَيردةكةم بضَيت ذنَيكى تترى بؤ دة
داببم، يةعنى ئةو حاَلةتة ئةوة خةلةىل دةخاتة بةر مةحاكم، لة قةزيةى ئةو تةقيدةى كة ئَيستا كة لَيرة 

عوزرةكى مةشروعى : دةوَيت، دووةمئيزنى قازى : هةية، لة قةزيةى تةقيدةكة ئَيمة ئيزمنان داوة، يةكةم
: ئاسارى موتةرةتبة كة عقوبةى دَيتة سةر، ثَينجةم: شرومتان لةسةرى داناوة، ضوارةم: دةوَيت، سَييةم

هةر دةبَيت ئيجازةى قازى هةبَيت، يةعنى قازى بؤى نية ئيقافى تةنفييز : حةبسى دَيتة سةر، شةشةم
لةسةرى داندراوة، ئَى وةَلآل ماناى ئةوةية كة كةس ذنى ثَي بكات، ئَى باشة لة ثاش ئةو هةموو قيودانةى 

 .نةيةت، يةعنى ئةو هةموو قيودةى لةسةرة ئةوجا ئَيمة ئةو حاَلةتةى بَلَيني با بةيةك جارى مةنع بَيت 
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس كاك سعدالدين قسةكةت طةيشت، كاك كرخى فةرموو

 :ورالدينبةِرَيز كرخى جنم الدين ن

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةَلآل جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة لةطةَل ئةو ِراثؤرتةى داين، ضونكة ئيمزامان كرووة و رةئى 
 .جياوازمان نية، زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةرةوةية بَلَى بة ئَيستا زؤر وازحة و موناقةشةكان زؤر جوان كران، كةس لةدةرةوة هةية  بزانن كَى لةد
ثةلة بَينة ذوورةوة، بةهةرحاَل كؤتايى بة ذيان و خةبات نية، بة هةر شَيوةيةك بِريار بدرَيت، ئةو دوو 
ثَيشنيارة كة ثَيشنيارى يةكةم دةخةمة دةنطدانةوة كة دةَلَيت سنووردار بكرَيت، يةعنى ذن هَينانى دووةم 
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رى دووةم دةَلَيت قةدةغة بكرَيت، طوَيتان لة هةردوو سنووردار بكرَيت و مةرجى بؤ داندراوة، ثَيشنيا
بؤضوونةكة بوو لة رةئى ليذنةكان و لة رةئى ئةندامانى ثةرلةمان، ئةو ثَيشنيارةى يةكةم كة دةَلَيت 
فرةذنى سنووردار بكرَيت بةو مةرجانةى كة داندراوة كة كاك خليل و كاك سعدالدين ئاماذةيان ثَيى كرد، 

ثَيشنيارى يةكةم قبوَل بكرَيت بؤ موناقةشة، ضونكة لة موناقةشةدا دةوَلةمةند دةكرَيت، كَى لةطةَل ئةوةية 
دةنط، كَى لةطةَل ئةوة نية دةستى بَلند بكات  39كَى لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية دةستى بَلند بكات تكاية  

ى بدةين هَيشتا دةنط موقتةرةحى يةكةم قبوَل كرا، ئةطةر هةر سَيكيشمان رةئ 39دةنط، بة  35تكاية  
حةمسى ناكات، سةرؤكايةتى ئةو لةحزةية مةجبورة رةئى بدات ئةطةر حةسم نةبوو، بةآلم كة 

دةنط تةواو بوو، من دةمةوَيت دوو قسة بكةم  35دةنط بة  39ئةكسةريةتى هَينا ثَيويست بة ئةوة ناكات، 
َيتو يةك، دوو شةرت هةية ليذنةى لةوة دا، كة تا ئَيستا قسةم نةكردووة، ئةو ثَيشنيارةى دووةم ئةطةر ب

ذنان و ئافرةتان ثَيشنيارى دةكةن، ئةويش ئةطةر قبوَل بكرَيت، وةكو ئةوةية كة قةدةغةى بكةى، ئةطةر 
ئيلتيزامى ثَى بكرَيت لةاليةن قازيةوة و لةاليةن كؤمةَلطاشةوة ئةو شةرتانة جآ بةجَى بكرَيت، بةقةدةر 

ة بتوانني ِرَيطا بدةى بة يةكَيك كة ذن بَينَيت، بةآلم لة عةينى قةدةغة كردن واية، ضونكة زؤر زةمحةت
 ....... .بةيانى 10,30كاتيش دا بةو شَيوةية تةوازونةكة ثةيدا دةبَيت، تا سبةى سةعاتى 

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبداللة زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نة، مةرجى تريش هةن، يةعنى دةبَيت ئةوانيش موناقةشةى بؤ بكةينئةو مةرجا

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .دةقيةى بةيانى، زؤر سوثاس 10,30ر كؤتايى بة دانيشتنةكة دةهَينني بؤ سبةى كاتذمَي

         
 

     
 
 
 

                                                                                                                                                                
 

 عدنان رشاد مفيت  (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   عوني كمال بزاز                  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي يي     ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 
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  ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 88/10/8008 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     82/10/8002رَيكـةوتي   شـةممة سـَي   رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 زبـةِريَ  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 
 سـكرتَيري ئةجنومـةن  عـوني كمـال بـزاز    بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(9)ذمارة دانيشتين , بةوةكالةت
 :بةرنامةي كار

 ي1998اَلي ي سـ كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شــةممة  ثَيشــنيوةِرؤي رؤذي ســَيي  (11)لــة كاتــذمَير  هةَلبــذاردنخــولي دووةمــي  ي(9)دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت82/10/8002رَيكةوتي 

تنةِروو وطفتوطــؤكردني ثــرَوذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــارة  بــةردةوام بــوون لةســةر خســ -1
 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1959لةساَلي ( 122)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
بــوون لةســةر خســتنةِروو وطفتوطــؤكردني ثــرَوذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــارة   بــةردةوام -1
 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1959لةساَلي ( 122)

جارَيكي تر بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةين كة لةسةرةوة لةطةَلمانا ئامادةن، كـاك سـعد يـش دوَيـين     
مِرَو بةخَيربَيت، داوا لةليذاني ثةيوةنديدار دةكةم، كة دوَييَن لَيرة دانشـتبوون بـَين لةشـوَيين    غايب بووة ئة

خؤيان دابنيشنن، كاك حممديش دةمَيكة غايبة بةخَيربَيت، خوشك و برايان، ئةنـداماني ثةرلـةمان، دوَيـيَن    
دةكةم ثاشـي موناقةشـةيةكي    ئةو مةسةلة كة طرنط بوو دةبواية يةك الي بكةينةوة، جارَيكي تر سوثاستان

تَيرو تةسةل، بِريارتان لةسةردا، ئَيستا ثِرؤذةكة بةوةي كة راثؤرتي ليذنـةكان كـةهاتووة بـةو شـَيوةية رَيـك      
دةخرَيت، مـادةي سـَي ئـةو رةئيانـةي كـة ليذنـةي ياسـايي دةريرِبيبـوو سـةبارةت بـة ديباجةكـةي و طـؤِريين             

ِرَيت و دوايي خؤيـان ضـاكي دةكةنـةوة، دَيينـة سـةر مـادةي سـَي،        قةراراتةكانيشي شتَيكي رؤتينة دةبَيت بطو
لةمادةي سَي داوادةكـةم لةليذنـةي ياسـايي ئةصـلي ثِرؤذةكـة خبوَيننـةوة و دوايـي رةئـي ليذنـةكان لةسـةري           

 .بدرَيت، فةرموو كاك سعدالدين
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 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الباب االول

 زواجال
 الفصل االول

 اخلطبة والزواج
 :يوقف العمل بالفقرة واحد من املادة الثالثة وحيل حملها مايلي: املادة الثالثة

الزواج عقد بني رجل وامراة حيل كول منهوا لالخور شورعا غايتوه تكووين اسورة علوى اسوس املوودة واملؤولول ة            
من املادة الثالثة ف وقف العمل بها وتطرل ( 1و  6و  5و  4)املشرتكة وطبقا الحكام هذا القانون، اما الفقرات 

اللحمنة حملها مقرتحني ومل  لعودم التوصول اىل اتفواق ف موا خيوص موضووع تعودد الزوجوات وف موا يوأتي كوال            
املقرتحني، املقرتل االول تق  د تعدد الزوجوات، ال جيووز الوزواج بواكثر مون واحودة اال بوامن القاضوي ويشورتط          

 .شروط التال ة من جلنة طب ة خمتصةالعطاء االمن حتقق ال
 .ان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة: ب
 .ان التكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي: د
 .ية واملعنويةامكان ة حتق ق العدل بني الزوجني يف القؤج وغريه من االلتزامات الزوج ة املاد: ج
 .ان ال تكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي: د
اما ختلف احد الشروط املذكورة يعاقب الزوج والزوجة وولي الزوجة اما كان قاصرا بواةبس مودة ال تقول    : هو

 .عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة وبغرامة قدرها عشرة ماليني دينار
 .زؤر سوثاس اضي اةكج بايقاف تنف ذ العقوبات املذكورة،ال جيوز للق: و

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الزثجاة،  نـةك ، يعاقوب الوزوج او الزوجوة   : هوذا موقتةرةحةكةي تر ثَيويست ناكات بيخوَينيتةوة، بـةآلم لـة   

 .فةرموون ليذنةي داكؤكيكردن لةمايف ئافرةتان وذنان
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 :راثؤرتي ليذنةي داكؤكيكردن لةمايف ئافرةتان وذنان دةربارةي مادةي سَي ئةخوَينمةوة

 :املادة الثالثة
 :1الفقرة 

 :اضافة كلمة تراضي بعد كلمة عقد وتقرأ الفقرة كمايلي
 .زؤر سوثاس الزواج عقد تراضي بني رجل وامرأة واىل اخر الفقرة،
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 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .رؤذان. فةرموو د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بـة ثَيشـنياري يةكـةم و دووةم كـة دوَيـيَن دةنطـي لةسـةر نـةدرا، دارشـتين ديباجةيـةك بـؤ ثـِرؤذة             

ارةت بـةو مـادة   ، سـةب تعوديل قوانون االحووال الشخصو ة    : ياساكةو، هةر وةها نـاوي ياسـاكة بطؤِرَيـت بـةقانون    
سَيهةمدا هاتووة لةراثؤرتي ليذنة، بةزورينةي ئةنداماني ليذنةي ياسايي كةوا لةطةَل ثَيشنياري ( ج)لةبِرطة 

: املوادة االوىل، اوالً ي راثؤرتةكةدا هاتووة لةالثـةرة يـةك، لـة الثـةرة دوو،     (هـ)يةكةم بوون، هةر وةكو لةبِرطة 
املعودل يف اقلو ج كوردسوتان     1959لؤونة   122ثالثة من القانون رقوج  يوقف العمل بالفقرة واحد من املادة ال

 :وحيل حملها مايلي
الووزواج عقوود بووني رجوول وامووراة حيوول بووه كوول منهووا لالخوور شوورعًا غايتووه تكوووين اسوورة علووى اسووس املووودة    -1

 .واملؤلول ة املشرتكة طبقا الحكام هذا القانون
 :لها مايليمنها وحيل حم( 4،5،6،1)يوقف العمل بالفقرات  -8

 :اليؤمح بالزواج باكثر من واحدة اال بامن القاضي ويشرتط العطاء االمن توفر الشروط التال ة
ق ام عذر مشروع يربر التعدد كاملرض الثاب  املانم للمعاشرة الزوج ة او عقج الزوجة الثابو  بتقريور مون     -أ

 .جلنة طب ة خمتصة
 . ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدةان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال -ب

 .امكان ة حتق ق العدل بني الزوجني يف القؤج وغريه من االلتزامات الزوج ة اي املادية واملعنوية -ج
 .ان التكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج -د
من ثان وا مون هوذه املوادة     ( أ،ب،ج،د)ت كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خالفا ملامكر يف الفقرا -هو

يعاقب باةبس مدة التقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة وبغراموة ال تقول عون  ؤوة ماليوني دينوار وال       
 .تزيد عن عشرة ماليني دينار

 .زؤر سوثاساعاله، ( هو)الجيوز للقاضي ايقاف تنف ذ العقوبات الواردة يف الفقرة  -و
 :نبِرَيز سةرؤكي ئةجنومة  

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اما ختلوف باحود الشوروط املوذكورة     : وتوويةتي( هـ)ئَيمة تةئيدي ثِرؤذةي حكومةت دةكةين، تةنها لةبِرطةي 
الزوجوة،  يعاقب الزوج والزوجة وولي امر الزوجة اما كان مقصرا، ئةوة وتوويةتي الزوج والزوجة وولوي امور   
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ئةو طؤِرانكاريةي تيابوو، ئةوةي  ل ارة مان طوت، كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خالفا ملا مكر،
ــوانن داواي       تــر وةكــو خــؤي مــاوة، تةبعــةن ليذنــةي ئــةوقاف رةئــي خؤيــان هةيــة لــةدوو بِرطــة ئــةوان دةت

 .قسةبكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ن لةمايف ذنان لةسةر ئةو شروتانة ض تازةتان هةية  تةغريَيك، شيت تازة، فةرموونليذنةي داكؤكيكرد
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة هةية، بةثَيي راثؤرتةكةمان، ئةطةر هاتوو (1،6،5،4)من ئةوةم نةخوَيندةوة، ئةوةي عيالقةي بةمادةي 

ةذني دووةم بةزةرةري زاني بؤ خؤي ئةوةيش يةكَيك دةبَيت لةشـةرتةكان و  ذني يةكةم زةواجي ثياوةكةي ل
ققاا  : ي ترمـان هةيـة كـة هـاتووة بـة     جئةوةي كةئَيستا ثاشي موداوةلة، ثاشي نةتائيجي دوَيين بـةعزَي مـةر  

ئـةوة البـدرَيت   ( يوربر التعودد   كـة  مةشـروعة ق وام عوذر   )، ئةو عذر مشرث  ييرر التعدد كالمرض الثابا 
الجيوز الزواج باكثر من واحودة اال بوامن القاضوي ويشورتط العطواء االمن حتقوق       ): وادةسيت ثَيبكات يةك سةر

، يةعين ئةوةي يةكـةم ئـةو   (املرض الثاب  املانم للمعاشرة الزوج ة وعقج الزوجة واىل اخره: الشروط التال ة
يـد بكرَيـت كـة لـةض حاَلـةتَيكا      جوملةيةي يةكةم البدرَيت ضونكة دةرطادةكاتةوة بؤ شيت تر، بةآلم بـا تةحد 

بؤي هةية ذني دووةم بَييَن، ئةطـةر ذنةكـةي نـةخؤش بـوو، نةخؤشـيةكي مـانع لةموعاشـةرةي زةوجـي يـان          
 .عوقمَيكي بةردةوامي هةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةواو راثؤرتي ليذنةكان وا نية  كاك كةرخي فةرموو

 :دينبةِرَيز كرخي جنم الدين نورال
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوةيش وئَيمة وةكو ليذنةي مايف مرؤظ لةبِرطةي يةكةم لةمادةي سَيهةم، تةنها يةك وشةمان بؤ زيادكردبو
مــان زيــاد كردبــوو، بةنيســبةت دوو ثَيشــنيارةكة ئَيمــة وةكــو ليذنــة لةطــةَل    المااند ، الرةمااةثــاش كلمــةي 

هـاتووة، بةنيسـبةت بِرطـةكاني دي ليذنةكـةمان هـيض تَيبينيـةكي        ثَيشنياري يةكةم بووين وةكو لة ياساكةدا
 .نةبوو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئَيستا بؤ ئةوةي ئيشةكان ئاسانرتبَيت فةقةرة بة فةقةرة موناقةشةي دةكةين، مـاددةي سـَييةم   

ــاذةي ثَيكــ    ــةرةي يةكــدا تةعريفــة، ئــةوةي دوَينــيش ئام ــَلي  هــةمووي، لــة فةق ــؤ ئــةمِرؤ، ئةص راو دواخــرا ب
الوزواج عقود بوني رجول وامورأة وحيول كول منهوا         : مةشروعةكة كة هاتووة بةعةرةبي خوَينرايةوة كة دةَلَيـت 

دوو وشـة   لالخر شرعا وغايته تكوين االسرة على اسس املودة واملؤلول ة املشرتكة وطبقا الحكام هذا القانون،
دةبَيـت  ( الوزواج : )ةي داكـؤكيكردن لـةمايف ئافرةتـان وذنـان دةَلَيـت     موقتةرةح كـراوة بـؤ ئيزافـةكردني، ليذنـ    
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، ليذنةي ماظي مرؤظيش دةَلَيت لةطةَل مةوةدةكة رةمحـةيش ئيزافـة بكرَيـت، ئـةوة     تراضيبنووسرَيت عقد 
بةنيسبةت ئةو فةقةرةيـة جـا لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ضـةند كةسـَيك قسـة بكـات لةسـةر ئـةو مةوزوعـة، ئـةو              

ي ذنان كة دةَلَيت تةرازَيكة ئيزافةبكرَيت و ليذنةي مايف مرؤظيش دةَلَيت رةمحةكـةيش  موقتةرةحةي ليذنة
 .يزافة بكرَيت، كاك شَيروان فةرمووئثاشي مةوةدةكة 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طـةر تةرازَيكـةي   خؤي عةقـدي زةواج كـةهاتووة حةمتـةن دةبَيـت كـة عنصـري تـةرازي تَيـدا بَيـت، بؤيـة ئة          
تَيــدابَيت بةقةناعــةتي مــن هــيض ئيشــكاالتَيكي تَيدانيــة و هــةتا بةنيســبةت ئــةخري وشــةي كــاك كرخــي كــة  

يـة، ضـؤنكة تـةواو كـةري يـةكرتين ئةوانـة، زؤر       يةتي تَيـدا ن ئيشارةتي ثَيكرد ئةطةر تَيدانةبَيت هيض ئيشكال
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةي دوَيين ئةوانةي لَيم عاجزبوون، دوَيـين كـة قسـةيان نـةكردووة ئـةوةَل جـار       ناوةكان دةخوينمةوة بؤ ئ

 .ناوي ئةوان دةخوَينمةوة، فةرموو سارا خان
 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان لةجياتي دوَييَن قسة بكـةم، ضـونكة مةسـةلةكةي دوَيـيَن تيثـةِري، بةهـةرحاَل، زؤر سوثاسـت        ديارة ناتوامن

دةكةم، بةنيسبةت ثَيناسةي عةقدي زةواج، ئَيمة ئـةو ياسـايةي كـة دةريدةكـةين ديـارة بـؤ ضارةسـةركردني        
كَيشةي ذنانةو زيـاتر لةبةرذةوةنـدي ذنانـة، ئَيمـة رؤذانـة دةبَيـنني ئـةو كَيشـة زؤرانـةي ذنـان كـة بةلَيشـاو             

ةيـة زؤر لةحاَلةتـةكان بةرةزامةنـدي    دةكوذرَين، بةلَيشاو خؤيان دةسووتَينن، خؤيان دةكوذن، مةسةلةكة ئةو
خؤيان زةواجيان نةكردووة، شـوويان نـةكردووة، يـان هاوسـةريان هةَلنةبـذاردووة، لةبـةر ئـةوة بـووني ئـةو          
تةرازيية زؤر طرنطة تةئكيدي لَي بكرَيتةوة، حةتا لةمةحكةمةكانيش بؤ ئـةوةي زؤر جـار لةمةحكةمـةيش    

وة، يةعين ئـةو تةرازييـة زؤر زؤر طرنطـة لَيـرة مبَينَيتـةوة، زؤر      عةقد توماركراوة، بةآلم رةزامةنديشي نةبو
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــت       ــةر بَيــت، خــؤي دةَلَي ــةر ئةوةنــدة بــة موختةس ــوون، رازيــي بوونةكــة     : ه زةواج ثةميانَيكــة بــة رازي ب

دة رةئـي لةسـةر ئـةو    ئيزافةبكرَيت يان نا  لة ثاشي مةوةدةكةيش رةمحةكة ئيزافة بكرَيـت، يـان نـا  ئةوةنـ    
 .دوو شتة بدةن، طَيالس خان فةرموو

 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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مــن ثشــتطريي لةثَيشــنياري راثؤرتةكــةي ليذنــةي داكــؤكيكردن لــةمايف ذنــان دةكــةم، لةبــةر ئــةوةي راســتة     
تا ئةو تةرازييةي تَيدا نةبَيت ئةو عةقدانة زؤرجار لةناوشارةكاندا تؤزَيك كةم بوةتةوة، بةآلم لةئةترافا ئَيس

 .بةزؤر دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وال تعوديل تطب وق قوانون االحو    )من لةوةوة دةسيت ثَيدةكةم ثَيويستة بِرؤذةكة جـارَي هـةر نـاوي ئـةوةبَيت     

دةستور ناوةكةي وا لَيبكةين سةبارةت بـة ئـةوةي عةقدةكـة، ئـةركاني عقـد،       181بةثَيي مادةي ( الشخص ة
كـةي، هـيض عةقـدَيك ئةطـةر تـةرازي تيانـةبَيت،       ب، يةعين هيض نايةت تؤ باسي تةرازي طراضي محل سيب

وســي ئــةو عةقــدة، ئــةوة يــةعين ئــةو عةقــدة باتَلــة يــان ئــةو عةقــدة خةلــةلَيكي تَيدايــة، ئــةوة نابَيــت بينو
لـة   (املشورتكة  املؤولول ة )، (املؤلول ة املشورتكة )ئةركانةكانَييت، ئينجا من ئيزافةيةكم هةية سةبارةت بةوةي 

بضووكة، ئةو رؤنكردنةوانةي كة من ئةيـدم   (املؤلول ة املشرتكة)نيتاقَيكي بضووكاية، ئةطةر ئَيمة بنووسني 
 املؤولول ات )مةسـادرةوة خويندمةتـةوة، ئةطـةر ئَيمـة بنوسـني       لةبـةر ئـةوةي لـة هةنـديَ     ،ةيقسةي خؤم ني

املؤولول ة  )زؤر فراوانرتة بؤ ثاراستين مافةكاني ذن و مافةكاني ثياو، هةر بؤ منوونة تةنها لةسـةر   (املختلفة
يةكَيكـة   ةسا  المعامياة، (املؤولول ة املشورتكة  )ضـي وضـي ئةطرَيتـةوة تـةوزحيَيك لةسـةري بـدةم،        (املشرتكة

ضـية    (املؤولول ات املختلفوة  )، ئةم سيانةية، بةآلم (اشباع الغريزة، التعاون على الرب والتقوى، النؤل)ة، انلةو
، مســئووليةي (املؤولول ة الشخصو ة  )يــاودا، ثي لـةنَيوان ذن و مسـاواتة، كــةواتا يةكسـان   (املؤولول ات املختلفوة  )

اعي، ئةهليةي ئوسةري و هـةر وةهـا   شةخسية ضية  ئةهليةي ديين، ئةهليةي ئيقتيسادي، ئةهليةي ئيجتيم
، لةمةسئووليةي ئيدراي دَيينةوة سـةر مسـئوليةي   المساثلقة االداريةلةيةكَيك لة مسؤولياتي موختةليفة، 

كة كـة بةشـَيكة لةمةسـئووليةي ئيـداري لـةنَيوان ذن وثيـاوا، ئةطـةر ئَيمـة لـة جيـاتي مةسـئووليةي            ةموشرت
فــراوانرتو طــةروةترو مــايف ذن وثياوةكــةيش ئــةثارَيزَيت، زؤر   (املؤوو وول ات املختلفووة)موشــرتةكة بنووســني 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت منيش لةطـةَل رةئةكـةي ليذنـةي داكـؤكيكردن لـةمايف مـرؤظم، ضـؤنكة ئـةوةي كـاك عـادل ئـةيَلَيت            

خؤي عةقد تةرازي تَيداية، هيض عةقدَيك بةبَي تةرازي نابَيت، بةآلم ئةوة بةعةقدَيكي تةبيعي بـؤ  راستةكا 
كِرين و فروشنت، ئَيمة لةحاَلةتَيك كة عيالقةي دوو ئينسان كة ذن ومَيردة و تةئكيد دةكات لـةثياو ذن، بـؤ   

تـةرازي تَيـدابَيت، ضـونكة     ئةو عيالقةية رةبتةكةين بة عةقدَيك كـة ئـةو عةقـدة زةرورةت وايـة كةليمـةي     
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ئةمة حاَلةتَيكة بؤ تةئكيد لةهةردوو حاَلةتي ذن و ثياو، هةموومان دةزانني كة جمتةمةعي كوردستاني ثِرة 
لةو حاَلةتةي كة مةفهومي تةرازي نةبووة و زةواجةكـةيش كـراوة، بـةزؤر دراوة بةشـوو، ئـةو كضـة و بـةبَي        

بــووة و ذيانيشــي لةســةر بــةردةوام بــووة، لةبــةر ئــةوة بــة  رازي بــوونيش، لةحاَلةتَيكــدا كــة هــةر عةقــديش
 .قةناعةمت كةليمةي تةرازي زةرورةتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زانا فةرموو

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ذنان ثَييان باشة كةليمـةي   منيش وةكو قانونيةك تَيدةطةم كة عةقد ئيجاب و قةبوَلة، بةآلم ئةطةر
تةرازي هـةبَيت ئـةوة هـيض مانيعَيـك نيـةو ئيزافةيةكـة، مةسـةلةي مةسـئوليةي موشـتةرةكة مـن تَيبينـيم            
لةسةري هةية بةراسيت لةليذنةي قانونيش باسم كرد، من ثَيم واية ئيزديواجيةت دروست دةكات لةقيادةي 

ــة     ــةر موئةسةس ــة ه ــةَلطاي ئَيم ــةناو كؤم ــرة، ل ــةر     ئوس ــة ئةط ــةي ئَيم ــةو ثةرلةمان ــةتَيك، ئ ــةر دةوَل يةك، ه
مةسئولييةي موشتةرةك بَيت لةبةيين دووكةس، كةس تَيناطات كَي مةسئولي يةكةمـة و، ئَيمـة تةجروبـةي    
دوو ئيداريي و ثةجنا بـة ثـةجنام زةرةري زؤر طـةورةي لَييـداين لةئيـدارةي كوردسـتان، ئَيسـتا بـَيني ئوسـرة          

( املؤولول ات املختلفوة  )ةوة، بةرةئيي من باش نية، ثَيشنيارةكةي كاك عادل باشرتة، تووشي ئةو وةزعة بكةين
بؤ ئةوةي تةعاون بَيت زياتر نةك مةسـئوليةي تةقسـريي، دوايـي بَيتـة سـةر ذن و هةنـدَي ئاسـاري قـانوني         

شـنيارةكةي  باشـرتةو ثشـتطريي ثيَ   املؤلول ات املختلفةبَيتة سةر، بؤية مةسئوليةي موشتةرةكة موةفةق نية، 
 .كاك عادل دةكةم و، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ئةوةدام تـةرازي ئيزافـةبكرَيت، موشـتةرةكةيش وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة، بـةآلم مـن لَيـرةدا حـةز           

ت، ئةو عةقدي زةواجةي كة دايكم شووي ثَيي كردووة هةمان نةصة كةمن ئةكةم شتَيكي زيادة ئيزافة بكرَي
شووم ثَيي كـردووة و هـةمان نةصـيش ئـةبَيت لةطـةَل ئـةو عةقـدةي كـة كضـةكةم شـووي ثـَي دةكـات، هـيض              
طؤِرانَيكي بةسةردا نةهاتووة، ئَيمة لَيرةدا دةمانةوَي هةموو كةسَيك كاتَيك بةتايبةتي ذنان كاتَيك كة ئةضن 

بةردةمي قازييةكة عةقدةكة ئةكةن، مةفروزة هةم شَيوازي عةقدةكـة بطؤِرَيـت هـةم قازييةكـة تـةبليغي      بؤ 
كات، ثَيي بَلَيت تؤ ئةتوانيت شروتي زةواجةكةي خؤت لـةناو عةقدةكـةدا بنووسـي، كةواتـة ئَيمـة دةتـوانني       

ين بة يةكةم وةكـو تـةعريف،   ئةوة بكة ،(طبقا الحكام هذا القانون): هةر ئةم تةعريفة لةدواي ئةوةي بَلني
بؤ ئةوةي هةردوو ال ئاطاداربن، ئةمان رووبةِرووي ضـي ئةبنـةوة    ،(على القاضي اعالم الطرفني): دووةميش
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، ئةوسـا  (على القاضي اعالم الطرفني عند ابرام عقد الوزواج بكافوة حقوقهموا وواجباتهموا    )و خةرَيكي ضني، 
جالي ئةوةيــة خــةَلك بزانَيــت مافــةكاني خــؤي ضــية، زؤر تَيطةيشــنت بَيــت هــةم تازةطةريةكيشــة و هــةم مــة

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةهةموو عةقدَيكا روكن هةية وشةرتيش هةية، روكن ئةوةية ئةطةر ئيخالل بةهةر شتَيكي هـةبوو، بةهـةر   

كة هةَلةوةشَيتةوة، تةرازي روكنة، روكين عةقدي زةواجة، يةعين ئةطـةر تـةرازي لـة    روكنَيك هةبوو عةقدة
بــةيين ئــةو دوو تةرفانـــةدا نــةبَيت، ئــةوة عةقدةكـــة هــةر دروســت نابَيـــت لةئةصــآل، لةكوَيــدا ئةمـــة و         
دةرهاويشــتةي ضــية  دةرهاويشــتةي ئيجــاب و قةبوَلــة، ئــةبَيت لةبــةردةم قازيــدا ئــةم دوانــة ئــةو ئيجــاب و  

وَلةيان لـَي ببيسـرتَيت، يـةعين هـةردووكيان رازيـنب بـةم مةسـةلةية، ئَيسـتا تـؤ بَلَييـت تـةرازي، تـةرازي             قةب
لةكوَيدا دروست دةبَيت، ئةبَيت سيغةيةكي بؤ بدوزيتةوة يان ئاليةتَيكي بؤ بدوزرَيتةوة، ئالييةتةكة ئةوةية 

بضَيت بةطوَيي قازيـداو بةضـَيت بـةطوَيي     لةشروتةكانا دياري كراوة لةبةردةم قازيدا ئةبَيت ئيجاب و قةبوَل
شاهيدةكانيشدا، هةتا ئةطةر بةريسالةيش بوو لةشوَينَيكي دوورةوة بؤ جَيطايةكي تر ئةبَيت، ئـةو ريسـالةية   
مةمسوع بَيت، نةك يةكَيكيان مةسـةلةن كوَيربَيـت و نـةيبينَيت، كـابرا نـةبينَيت، ئـةبَيت بضـَيت بةطوَييـدا،         

يجاب وقةبوَلة، ئيجاب و قةبوَلي هةردوو تةرةفةكة ببيستَيت، مةعناي وايـة كـة تـؤ    ئةبَيت بيبيستَيت ئةم ئ
ئةَلَييت تةرازي، دةبَيت ئاليـةتَيكي بـؤ دانـةيت لةجَيطايةكـدا بـؤ ئـةوةي تةئكيـد بَيـت، ئةمـة ئةطـةر ببَيـت            

بةنيسـبةت   ونةبَيت هيض تةئسريناكات، بةآلم بوونةكـةي وةكـو تةئكيـدَيك بَيـت بـةوةي نـازامن زةرةر بـدات،       
لَيكي خواييـة كـة ومتـان    لة ئةصآل ئةم زةواجـة، يـةعين جـةع    ئةوةي ئَيمةوة كة رةمحةمان بؤ زياد كردووة

، مـةوةدة  علوى املوودة والرمحوة   : بةشةرع حةآلَل دةبَيت نةك بةعةقد، لةسـةر ض ئةساسـَيك، لةسـةر ئةساسـي    
مـة، يـةعين ئـةم دووكةسـة كـة ثَيـك       دذي توندوتيذيية لةزماني عةرةبيدا بؤ ئةوةية و رةمحـةيش دذي زولَ 

دَين لةم عةقدة ئةبَيت ئةمة لةبريي خؤيان ببةنةوة، ئةم دوو سيفةتة لةخؤيان هةَلكةنن يان كةميكةنةوة، 
توندوتيذي و زوَلـم كـردن، بـةالي كةمـةوة بةرامبـةر بةيـةكرتي نابَيـت ئـةم دووشـتة بكـةن، ضـونكة ئةمـة             

بؤ ثةيوةنـدَيكانيان، وئـيخالل دروسـت دةكـات بـؤ ئةوانـةيش       ئيخالل دروست دةكات، ئيخالل دروست دةكات 
 .كةدواي خؤيانن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناصح فةرموو. كاك د
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 :رمضان غفور ناصح.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـوون عةقدةكـة    هةر ئةوةندة لـة رووي ياسـاييةوة بَلـَيني عةقـد تـةرازيش دةطرَيتـةوة، يـةعين بـةبي رازي        

نابَيــت، بــةآلم بــؤ دَلنيــايي ئافرةتــان و ذنــان و خوشــكان، مــن ثــَيم وايــة ئةطــةر ئــةوةي تَيــدا بَيــت تووشــي    
كَيشةنابن، ضونكة ئةمة دَلنيايية و تةئكيدكردنة، من ثَيم واية هَيض زةرةرَيكي نية ئةطةر تَييدا بَيت، ئةوة 

وةكـو كـاك عـادل باسـي كـرد وة لَيـرة       ( املؤولول ة املختلفوة  )ن باشرت واية بَلـيَ ( املؤلول ة املشرتكة)بةنيسبةت 
وشةي رةمحة من ثَيم واية ثَيويست ناكات، ضونكة ئةوة لةشـةئين ئـافرةت كـةم دةكاتـةوة ئـةو وشـةية مـن        
ثـَيم وايـة ئـةوة زيـادة وثَيويســيت نيـة، مـةوةدة هةيـة ئـةوة بةســة، ئـةوةي رةمحةكـة ثَيويسـت ناكــات، زؤر            

 .سوثاس
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش لةطةَل ئةوةمة تةرازي ئيزافة بكرَيت لةسةر ئةوة، ضونكة ئةم عةقدة وةكو عقودي موعامالتي بةيع 

وةي هــةردووكيان تةئســريدةكات نيــة، لَيــرة تــةوازن نيــة لةبــةين هــةردوو تــةرةف وزؤر جــار عــةواملي دةرة 
لةسةر دروست كردني عةقد، بةتايبةتي ماَل و باوك و ئةوانة، لةبةر ئـةوة ئةطـةر تـةرازي هـةبَيت دروسـت      
تــرة، رةمحــة ئةمــةيش حيســاب دةكــةم زيادةيــة ئيزافةبكــةين، ضــونكة مــةوةدة موراديفــة لةطــةَل رةمحــة    

ــت،   ــت   ئ المساااثلقة المشااتركةثَيكةوةنــة شــتَيكي زيادةدةبَي ــة بَلَي املؤوولول ة ةطــةر خةلــةل هــةبَيت، ئيمكان
، حــةتا موحــةدةدبَيت لــةزةواج و لةئوســرة لــةو حاَلةتانــةدابَيت و مونتــةهي دةبَيــت، زؤر الزوج ووة املشوورتكة

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مشسة خان فةرموو
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةقدي تةرازي لةطةل ليذنةي ذناندام، راستة يـةكَيك لـة روكنـةكاني عةقـدة، بـةآلم ئـةم       لةثَيناسةكةدا من ع

عةقــدة جيــاوازة، عةقــد خــؤي كــة ئــةكرَيت لةبــةيع و شــرياية، مةســةلة دةبَيــت زمــةي مــالي ئةغلةبيــةتي    
ز تيدابَيت، بةآلم ئةمةي بةيين ذن و مَيرد خـواي طـةورة كـة بةميسـاق ئةمـةي هَينـاوة، بةميسـاقيكي غـةَلي        

جياية لةو عةقدا، راستة مةسةلةي نةفةقةكة، مةسةلةي تةالزومي مالي تَيئةكةوَيت، بةاَلم لةبةر ئةوة ثَيم 
باشــة عةقــدي تــةرازيبَيت، ضــونكة هــةر بــةو عةقدةيشــةوة ثَيشــرتكراوةو كؤمــةَلَيك ذنــيش بةناضــاري           
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تةرازيةكـة بَيـت وتةسـبَيت     بةشوودراوةو، يان خؤي سووتاندووة، يان خؤي كوشتووة، لةبةر ئةوة ثَيم باشـة 
بكرَيت، بةنيسبةت مةوةدةو رةمحةيشةوة بؤ زياد بكرَيت لةطةَل ئةوةي مايف مرؤظن، لةبـةر ئـةوةي رةمحـة    
لَيرة ئةوة ناطةيةني كة ثَياوةكة بةزةيي بة ذنةكةدابَيت وكةليمةيةكي سوك بَيت، يان ئافرةت كةم بكاتةوة، 

وةدةو رةمحة لةبةينتانا بَيت، مةعناي واية وةكو شـةريكةيةك  بةعةكسةوة خواي طةورة كة باسي دةكات مة
واية بةيين ذن و ثياو ئةطةر رةئس مالةكةي دَلخؤشي و سؤزوبةزةيية، ئةطـةر ئـةم رةبتـة هـةبَيت لةبـةيين      
ذن و ثياو ئةو كَيشانة و ئةنواعي توندو تيذي روو نادات، لةبةر ئةوة ثـَيم باشـة ئـةو رةمحةيـةيش لَيـرةدا      

رَيت، بةنيسبةت مةسئووليةتي موشتةرةكةوة من لةطـةَل رةئيةكـةي كـاك عـادمل، مةسـئوولياتي      تةسبيت بك
موختةليف بَيت باشرتة، ضونكة ئةمة سبةيين تـةعريف زؤر زؤر موهيمـة لةوانةيـة ئةطـةر ئةمـة تةسـبَيت       

ة موشـتةرةكة،  لةبِرطةكاني كة وةكو نةفةقةو مرياتا ئةَلَين مةسـئووليةتةك  يبكرَيت بةو نيتاقة تةسكة دواي
لةبةر ئةوةي نةفةقةكة ئـةبَيت ذن و ثيـاو وةكـو يـةك بَيـت ومرياتةكـةيش وةكـو يـةك بَيـت، رةنطدانـةوةي           

 .بةسةر ئةو مادانةي تر هةيةو ئيشكال دروست دةكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كمال فةرموو. كاك د
 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
لةبةر ئةوةي ئةمة حاَلـةتَيكي زؤر زؤر طرنطـة ثَيويسـتة ئـةم شـروتانة زؤر بـةوردي دةسـت نيشـان بكرَيـت          
وزؤربن و وازيح بَيت، ثَيش ئَيستا زؤر عةقد كراوة، بةآلم عةقد ثَيكـراوة، يـةعين ئَيمـةيش ثَيويسـتة لَيـرة      

و دةدرَيـت ئةضـنة ثـَيش قـازي بةتـةنها قـازي لـةخؤي        رووني بكةينةوة ئةو ئافرةتةي، ئةو ذنةي كـة بةشـو  
بثرسَيت ثاشان بةجةماعي ليَي بثرسَيت، ضونكة زؤر ئافرةت هةية منداَلة ئةترسَيت لةبةر شةرمي باوك و 
براي ئةِروات عةقدةكات وئـةَلَيت باشـة، بـةآلم بـةدَلي نيـة، بـؤ ئـةوةي قـازي مومتـةئن بَيـت، ثَيويسـتة ئـةم             

 .ت و، زؤر سوثاسنوقتةية موراعات بكرَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري ماوة، فةرموو. سوباس بؤ ئةوانةي كة قسةيان كرد، هةموو رةئيةكان وازحية، كاك د
 :بةِرَيز نوري مجيل تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي عةقـدمان  من بةداخةوة كةوا هةستةكةم، ئَيمة خؤمان بةدةسيت خؤمان زمـاني كـوردي دةشـَيوَينني وشـ    

كردووة بةطرَيبةست كة لةزماني كورديدا نية، طرَيبةند هةرضؤن بَيت باشرتة، لةبةر ئـةوةي ئَيمـة تةبعـةن    
رَيكةوتنمان هةية لةزماني كورديـدا رَيكـةوتن، ئةطـةر بةمـةعناي ئيتيفـاق بَيـت، ئيتيفـاق لةعةقـد طـةلَيك          

بــؤ ئـةو ثَيناسـةية بوترَيـت، رَيكــةوتنَيكي    فـراوان تـرة، مـن بؤيـة ثَيشــنيازي ئـةوة دةكـةم بـةزماني كـوردي         
ئارةزوومةندانةيــة لــةنَيو ذن و ثيــاودا بةمةبةســيت دروســت كردنــي خَيــزان لةســةر بنــةماي خؤشةويســيت    
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وبةرثرسياريةتي هةردوو اليان بـةثَيي حوكمـةكاني ئـةم قانونـة، كـة ئَيمـة ومتـان بـةثَيي حوكمـةكاني ئـةم           
َيك ئـةركي لةسـةر شـاني هـةردووال دانـاوة هـةموويان دةطرَيتـةوة،        قانونة ثاشان كة دةضينة ناويـةوة كؤمـةلَ  

ئَيمة ئةطةر بةشَيوةيةكي طشيت بَلَيني هةموو اليةك ئةوة ناتوانني، بةآلم ئةطةر بَلـَيني بـةثَيي حوكمـةكاني    
ــاني        ــةر ش ــة س ــةوة دةكةوَيت ــةوة، ئ ــان روون دةكرَيت ــاتووة ثاش ــةدا ه ــةو قانون ــةوا ل ــةي ك ــة ئةوان ــةم قانون ئ

 .وكيان، زؤر سوثاسهةردو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دووكةسي كةيش رَيطايان دةدةم قسة بكةن، كاك مةال ئةنوةرو كوردستان خان، فةرموو كاك مةال ئةنوةر
 :بةِرَيز مةال انور حممد غفور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةهةموار كردني مادةي نويةم بةنيسبةت عةقدي تةرازي، ئَيمة لةمادةي شةشةم عيالجي ئةوةمان كردووة ل

، يـةعين ئـةوة   (الحيق الي من االقارب اكراه اي شخص مكورا كوان ان انثوى علوى الوزواج دون رضواهج      : )دةَلَيت
هـةبَيت، يـان   ( عن تراضوي )تةعريفَيكي كردووة لةوَي نابَيت بةهيض شَيوةيةك ئيكراة بكرَيت، كةواتا ئةطةر 

 .نةبَيت زؤر تةئسريناكات، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .فةرموو كوردستان خان
 :بةِرَيز كوردستان ثريداود قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم جار من رةخنةيةكم هةية لةهةندَيك لةو برادةرانة، وِرَيزيشم هةية بؤ قسةكانيان كة باس دةكةن و 

َيمــة ياســايةك دةردةهَيــنني، نــازامن يــةعين دةَلــَين ئَيمــة لةبــةر دَلــي ئَيــوة دةدةيــن، بــؤ لةبــةر دَلــي ئَيمــة، ئ 
دةيانةوَي رةحم بة ئَيمة بكةن، شتَيكي وانية ئةو قسة، يةعين ئةو قسة خؤش نية، يةعين لةبؤ قانون ئـةو  
قسةبكةن لَيرةدا بؤ دَل نةوامية، ضونكة ئةوانيش دايكيان هةية، خوشكيان، خَيزانيان هةية هـةموو شـتَيك،   

شتةجوان نية بؤ ئةندام ثةرلةمانَيك باسي ئةو شـتةبكات بةراسـيت، دووةم مـن     ئةوانيش هةر ئافرةتن، ئةو
ثشتطريي لةثَيشنيارةكاني سؤزان خان دةكةم، سَيهةم لةطةَل ئةوةيدامة لـةم ثرؤسـدا يـةعين هاوسـةرطريي و     

انـة  رةزامةندي زيادبكرَيـت لةبـةر دووثاتكردنـةوةي هاوسـةرَييت هاوبةشـة لـة ياسـاداو هـةروةها لَيـرة دان ن         
بةرؤَلي دايك، ضونكة دايـك زؤر دةوري هةيـة، ئَيمـة بـةس تـةنها باسـي ثيـاو نةكـةين، باباسـي دايكةكـةيش           
بكةين و هةر وةهايش مةسئووليةتي موشتةرةكة تةنها مادي نية، مةعنةويش هةية لَيرانة، كـة مةعنـةوي   

ان ثياومان هـةبوو ثَيشـمةرطة   لَيرة باس بكةين زؤرشت هةية كة لة رابردوودا لة هةشتايةكان، لة حةفتايةك
بوو، ئةو دايكة ئةو منداآلنةي بةخَيو دةكرد بةهةر شَيوةيةك، ثياو ئاطاي لَي نةبوو، جاري وا هةبوو نة مام 
مةسئووليةتي هةَلدةطرت، نة باثري، نةبرا كةس مةسئووليةتي هةَلنـةدةطرت، دايكةكـة هةَليـدةطرت، ئـةوجا     

 .لةياسادا هةبَيت ودياريش بكرَيت، زؤر سوثاس ئَيمة لَيرة حةزدةكةين بؤ ئةوةية كة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن ثشــتطريي ئــةو رةئيــةي كوردســتان خــان دةكــةم كــة ئــةو تةعريفــة بكرَيــت بــة دوو فةقــةرة، تةئيــدي    

كمال دةكةم كة شـَيوازَيك بدؤزرَيتـةوة كـة    .يزافةبكرَيت، ثشتطريي رةئيةكةي دفةقةرةكةي دووةمي دةكةم ئ
 .فيعلةن كضان بةتةنها رةزامةنديان لَي وةربطريَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذان فةرموو. د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــن   ــيين و ثَيش ــوار تَيب ــَي وض ــةموو     س ــةرازي، ه ــةي ت ــةزيادكردني وش ــةبارةت ب ــةميان س ــة روو، يةك يار خراي

طرَيبةستَيك ئةساسةكةي تةرازية، واتا رةزامةندي هةردوو اليان، شكليةتَيكي تَيدا نية، ئيال ئةطـةر دةقَيكـي   
ياسـاكةدا  ياسايي تَيدا بَيت يان هةردوو ال لةسةري رَيكةون، بـةآلم لَيـرة كَيشـةكة لةضـيداية، ئـةو ثَيناسـة لة      

هةبووة، بةآلم لةواقيع كَيشة زؤر بووة، واتا زؤرلَيكردن هةبووة ئةوةي كـة مامؤسـتا مـةال ئـةنوةر ئيشـارةي      
ثَيكرد، ئيكراهةكـة ئـةوة رَيطايةكـة لـةئيجباركردن وزؤركـردن مـادام ئةصـل لـةعقود تةرازيـة، ئـةو وشـةية            

ــة     ــت، س ــةر دةبَي ــةكان ضارةس ــَيك كَيش ــةكة بةش ــت لةثَيناس ــتةرةكةو   زيادبكرَي ــئوليةتي موش ــة مةس بارةت ب
ثَيشنياركراوة مةسئوليةتي موختةليفـة، هـةردووكيان مةسـئوليةتن، بـةآلم لَيـرة مةسـئوليةتي موختةليفـة        
ئةو مةعناية نادات كة مةبةستمانة لةمادةكـة زيـادي بكـةين، هـةر دةبَيـت مةسـئوليةتي موشـتةرةكة بَيـت،         

عناو مةبةست لةياساكة دةطؤِرَيت و باس لةوة كرا مةوةدةو مةسئولييةي موختةليفة قةبوَل نية، ضونكة مة
رةمحــة كــة شــتَيكة بــؤ ئــافرةت دةكرَيــت، ئــةوة باســي تــةكويين ئوســرة دةكرَيــت، ثَيكهَينــاني خَيــزان تــةنها  
مةبةست ئافرةت نيـة لـةو بِرطةيـة، تكاتـان لَيدةكـةم بـةوردي بيخوَيننـةوة، ثَيكهينـاني خَيـزان لةسـةر ئـةو            

تراية بةرامبةر بةئافرةت، ئةو شتانةبكرَيت خَيزانيش ئافرةتةكـة دةطرَيتـةوة وثياوةكـةيش    بنةمايانة نةطو
دةطرَيتةوة، زؤر لة هةمواركردنةكة وثَيشنيارةكان مةبةسـت ئـافرةت نيـة، مةبةسـت خَيزانـة، بـة مةبةسـت        

ئاطـادار بكرَينـةوة   ثَيشنيارَيك كراو ضةند ئةنـدامَيكيش ثشـتطرييان لـَي كـرد، اليةنـةكان ئاطـادار بكرَينـةوة،        
مافةكانيان ضيةو ئةركةكانيان ضية، ئةو مادة تايبةتة بة ثَيناسةي طرَيبةسيت هاوسةرَييت، لةو مادةية باس 
لــة تةفاســيلةكان و وردةكارَيكانيــان ناكرَيــت، دواي ئةوانــةي كــة ئــةو طرَيبةســتة دةبةســنت اليةنــةكان كامــل 

اني ئــةو طرَيبةســتة ضــية كةتووشــي دةبنــةوةو تووشــيان ئةهليةنــة، ئةهليــةتيان تــةواوة، دةزانــن ئةجنامــةك
 .دةبَيت ئةو مةسئوليةتة كة هةَلدةطرن، بؤية ئةو مادة تةنها تايبةتة بة ثَيناسة، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــزانني   ــة ب ــدةئَيك هةي ــة مةب ــةية      ئَيم ــاي ديراس ــةين، جَيط ــديلي بك ــان تةع ــةين ي ــة دايئةن ــك ك ــةر قانونَي ه
لةموختةسني بةياني ديراسات لةسةري دةكةن، ئةحباس لةسةري دةكةن، خـةَلكاني تـر ريسـالةي ماجسـتريو     
دكتوراو ئةوانة لةسةري دةكرَيت و ئـةو كاتـة حـوكم دةكـةن لةسـةر موشـةرعي ئَيراقـي ئـةو فـةترة ضـةند           

ؤ شيت ئةساسيات، ئاية تةعريف الزمة ضي تَيدابَيت ضي تَيدانـةبَيت، ئـةحكام ضـؤن بَيـت،     مونتةبية بوية ب
قـةوانني موتةرابتـة الزمـة ئاطامـان لةيـةكرت       ،ثَيكـةوة  ودو ئةوانة شةبةكةيةكي موتةرابتـة ضؤن نةبَيت، عق

ســاَل كةســي واي  بَيــت ئةمــة مةبدةئَيكــة رؤذَيــك نةيــةت يــةكيََك بَيــت بَلَيــت واهلل دةورةي ثةرلــةماني فــآلن
تَيدانةبَيت كة مونتةبية بَيت بؤ ئةمة، هةتا دةقيق بني لةو مةسةلةكان، ئةمة وةكو مةبدةئَيكة ئةوة يةك، 
دوو ئَيمة بزانني ئةمـة تـةعريفَيكي تـر كرايـة، هـةموار كرايـة فةقـةرةي يـةك هـةتا مـادةي سـَي لـةقانوني             

 حكومةت لةو مةشروعة كة ناردي ضية  ئةمة ئةحواَلي شةخسي، مةبةستمان لةو تةعديلة ضَية، مةبةسيت
، يـةعين بـةس باسـي ئـافرةت بـوو، لَيـرة       الزواج عقد بني رجل وامرأة حتل له شورعا : يةكَيك ثَيشرت وتبووي

شتَيكي باشكراية يةعين، حيل كل منها لالخر، كةمةوزوع ئةوةيةو لةو ئةوةي تريش هةر تةحسيل حاسـيلة  
غايتوه انشواء رابطوة اة واة املشورتكة بوني       : نوقتةيةك بـوو، ثَيشـرت وتبـووي   و ئةمة دةطةيةنَيت، بةآلم ئةمة 

ومن اياته ان خلق لكج من انفؤكج ازواجا لتؤوكنوا ال هوا وجعول    )الرجل واملرأة، ئةمة مواف قي ئةم ئايةتةية 
ئـةوة يـةعين غايـةتي يةكةمـة، غايـةتي دووةم لةتـةعريفي ثَيشـرتي ئةصـلي وتبـووي          ( ب نكج مودة ورمحة

واهلل جعول لكوج   )ئةويش موافيقي ئايةتَيكة لةسورة النحـل  ( النؤل)، (لنؤل، انشاء رابطة بني الرجل واملرأةا)
لَيـرة لـةو تـةعريفي ئَيسـتا     ( من انفؤكج ازواجا وجعل لكج من ازواجكج بنني واحفاد ورزقكج مون الط بوات  

دةَلـَيم ئـةم تـةعريفي ئَيسـتا شـتَيكي      مـن   ،(غايته تكوين االسرة على اسس املودة واملؤلول ة املشورتكة ): وتي
باشة، عةناصري تةعريف هةموو تَيدانة وغايةتيش تَيداية ئةو نةسلةي تَيدانية، ضونكة شةرت نية نةسـل  
بَيت و زةواجي عةقيميش دروستة، يةعين مةعناي ببَيت يان نةبَيت ئةوةتا، ئـةوة يـةك، دووةم تـؤ ئـةَلَيت     

ئوسرة ئةقدس ئةلرةوابَيتة، ئوسرة موهيم ترين بينائـة وعةقدةكـة    مةسئووليةي موشتةرةكة، بةَلَي بيناي
زؤر زؤر موقةدةســـة، مةســـئووليةي موشـــتةرةكة تَيدايـــة بـــةحوكمي زؤر ئايـــات و زؤر ئـــةحاديس وئـــةوة  
ميساقَيكة وةكو ميساق تو دائةنةي ئةَلَيت غةَليزة ئةوة مةعناي مةسئووليةي موشـتةرةكةي تَيدايـة قـوران    

، لةمـةوزوعي فيصـام وئايـةتَيكي تـر     (ارادا فصاال عن تراضي منهوا وتشواور فوال جنوال عل هموا     فان ): ئةَلَييت
يوامر  )، باسي زةوج وزةوجةية، االمتار لةفزي االمتـار موشـتةرةكة، يـةعين    (وامتروا ب انكج باملعروف): دةَلَيت

( ص)ثَيغةمبـةر  ، يةعين لةهةردوو تةرةفـة مـةوزوعي تةشـاورة تَيـدا، لةحةديسـي صـةحيح،       (بعضهج بعضا
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الوزوج راعوي يف ب و  اهلوه     ): ، لة عةيين حةديسةكة ئـةَلَيت (كلكج راعي وكلكج مؤلول عن رع ته: )ئةَلَييت
، يـةعين مسـئوليةي موشـتةرةكة شـتَيكي زؤر     (ومؤلول عن رع ته واملرأة راع ة يف اهل ب تها ومؤلولة عنها

لة قانوني مـةدةني ئـةركاني العقـد     (الراضي)يمةي كةل (عقد تراضي)تةبيعي دةبَيت، بةآلم تؤ لَيرة بَيذَيت 
يعين صيغةية، صيغةيش يةعين ئيجاب وقةبوَلة،  (بالرتاضي)مةقصةد  (الرتاضي)يةكةم دانةي  11لةمادةي 

تيدايـة، ضـونكة يـةك ئـةَلَيت ئـةوةم عـةرز كـرد، دووةم ئـةَلَيت          (تراضيو)ئةم ئيجاب وقةبولة دوو تةرةفن 
: َيداية، دووةم ئيجبار لةقةوانيين ئَيراقي نية، يةعين ئةويش موخاليفة، سَيهةم، ئةمة رةزاي خؤي ت(قبل )
زواج خاريج مةحكةمة نابَيت، وئَيسـتا لةمةحكةمـة   : ، جرميةيةو عقوبةي لةسةرة، ضوارةم(الزواج باالكراه)

َيم يـةعين  تـؤ رازيـت  تةعـةدا لـةتؤ نةكرايـة، مـن ئـةلَ       : هةر قازيةك وةخيت تةزوجيي كضَيك ئةكات، دةَلَيت
هةبَيت يان نةبَيت هةر خؤي تَيدايـة لةهـةموو قـةوانيين ئَيراقـي لةمـةعناي عةقـد، لةمـةعناي سـيغةكةي         
ئيجاب وقةبوَلة روكين عةقدة، ئةمـة هـةمووي تَيـدابَيت، تَيـدابَيتيش بَلـَيم هـةر كةلَيمةيـةكي زيـادة بـةس          

 .زةرةر نادات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووكاك كرخي ف
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي ماموستا حممد فرج شةرحي كـرد بـؤ   ( املودة)ثاش ( والرمحة)ئَيمة بةراسيت بةنيسبةت ئةو وشةي 

هةردووكيانة، يةعين وا نية ئةوةي كة رةئييك دةرضوو كة وتي ئةوة بؤ دَلنةوايية و بؤ ئةوةي كة بـةزةيي  
ندا بَيتةوة، يةعين خؤ جار جارة رةمحة هةر بـؤ ثيـاو نيـة بـؤ ذنيشـة، دةبَيـت بةرامبـةر بةمَيردةكـةي         بةذ

رةحيمة بَيت، يةعين بـا وا تةفسـري نـةكرَيت ئـةو شـتانةي كـة لَيـرة نووسـراون تـةنها مشـولي ثيـاو دةكـات،             
َيك ولـةثَياوَيك وثاشـان   مشولي هةردووكيان دةكات، ضونكة ئةوة موئةسةسةيةكي موقةدةسة ثَيكهاتووة لةذن

منداليشيان دةبَيت، بةنيسبةت تةرازي و ئةوةي دوو مةوزوع هاتة طوِرَي، تةرازي ئَيمة هيض خيالفمان نية، 
بةراسيت با تةرازي هةبَيت خؤي ئةصلةن وةكو بـاس كـرا تـةرازي نـةبَيت عةقدةكـة ناكرَيـت وباتـَل دةبَيـت         

 هئةطةر بةنووسينةوةي كةليمةي تةرازي ئـةو كَيشـةية ئيكـرا   ئةطةر تةراوي نةبَيت، بةآلم من ثرسياردةكةم 
كةئَيستا لةناو كؤمةَلطاي ئَيمةدا هةية ئةطةر ثَيي ضارةسةر دةبَيــت مـن دةَلـَيم بـا دة جـار بينووسـني نـةك        
يةك جار، با دة جار تةرازي بنووسني، بةآلم ئـةوة ثةيوةنـدي بـة ثَيشـكةوتين رادةي رؤشـنبريي كؤمـةَلطاوة       

وةندي بة ثَيشكةوتين رادةي كؤمةآليةتيةوة هةية، هةتا ضةند ثَيشـكةوتووة لـةم بارةيـةوة، ئـةوة     هةية، ثةي
بةنووسيين وشةيةك نابَيت، مانيعمان نية، ئةطةر بنووسرَيت، من لةطةَل ئةوةم كة بنووسـرَيت، بـةآلم ثـَيم    

كرابَيـت لةاليـةن بـابي     واية ئةطةر كضَيك بةتةنها لَييشي بثرسرَيت كة ضـووة ثـَيش قـازي، ئةطـةر تةهديـد     
ضي دةَلَيت واهلل لةسةر ئةوةي كـة   طا ئينتيزاري ئةوة دةكةن كة بزاننومامي وبراكةي و هةموو لةثَيش دةر

تةرازي نوسراية، ئةوة حةل دةبَيت، وانية تةهديدةكـةي ئـةوان دةخيـوات، ئَيمـة كؤمةَلطاكـةمان وايـة، بؤيـة        



 321 

تين كؤمـةَلطاوة هةيـة ئـةو مةسـةلةية زيـاتر، دةبَيـت ئيمـة        ثَيم واية ئةصـلةن ثةيوةنـدي بـةرادةي ثَيشـكةو    
موحاوةلةي ئةوة بكةين ئةو شتة جةزرييةن حةل بكرَيت لةعةقدةكةدا، خؤي ئةصـَلةن عةقـد كـة تـةرازي     
تَيـدا نـةبَيت، عةقدةكـة باتَلـة، بةنيســبةت ئـةوةي كـة دةبَيـت هــةموو شـروتَيك بنووسـرَيت بـؤ زةواجةكــة،           

خان باسي كرد، من ثَيم واية ئةوة زةواج تةعقيدتر دةكات، بةِراسيت من يـةعين   هةموو شروتَيك كة سَوزان
لـــة مةســـةلة روحييةكـــةيش زيـــاتر بـــة دوور دةكـــةوَيت مةســـةلةكة، باشـــة ذيـــان شـــتَيكي، عةمةلييـــةكي 
ــروتةكان       ــةتا هــةموو ش ــت ه ــي دةبَي ــدةدا ض ــة ئاين ــي ل ــي دةزان ــؤ ض ــهاتي زؤري تَيدايــة، ت ــتةمرية، ثَيش موس

شة ئةطةر ثياوةكة ئيفليج بوو ئةوكات ئـةو شـروتة دةنووسـَيت  ئةطـةر ئيفلـيج بـوو مـن ضـي         بنووسيت، با
دةكةم  يان ثياوةكة ئةطةر تؤ شتَيكت بةسةر هات ضي دةكات  من ثَيم وابي شتةكة ئسوَلي تربَيت جوانرتة 

ــائ          ــةكرَيت لةمةس ــد ن ــة تةجري ــةعين عةقدةك ــةينيان، ي ــت لةب ــةرازي بَي ــة ت ــت ك ــةوة بَي ــي ئ يلي و ئةساس
 .خؤشةويسيت وروحي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، زؤر قسةكرا لةسـةر ئـةو مةوزوعـة ومـن خواَلسـةي قسـةكان جـاري ثـَيش هـةموو شـتَيك ئـةو            
موقتةرةحة تازةية كة دةَلَيت دةبَيت قازي ئيلزام بكرَيت، من ثَيم واية تةحسـيل حاسـيلة، مـن خـؤم كـؤري      

ديومة و ثَيش هةموو شتَيك قازي ئةوة مةسئوليةتَييت، ئةوة بةديهيةتَيكة ئةوة ثَيش قازي بوومة، زؤريش 
ئةوةي ئةو عةقدة بكات دةثرسَيت رازية يان نا  ئةو شروتانةيش كة دانراون لَيـرة لةمةحكةمـة بةتةئكيـد    

ِر بكاتـةوة،  دةبَيتة ئيستيمارةيةك ئةو كةسةي كة دةيةوَيت زةواجي دووةم بكات ئةو ئيستيمارةى دةبَيـت ثـ  
ذنةكةيش و ثياوةكةيش هةردوو ال ئيلزامي ثَيدةكرَيت، ئةو هـةموو شـتانةي تَيـدادةبَيت بةراسـيت، فةقـةت      
ئةوةي تةرازيةكة، كاك عادل باسي كرد عةقد بةبَي ئةوةي بنووسـي تـةرازي، تةرازيةكـةي تَيدايـة، بـةآلم ض      

ي ليذنـةي داكـؤكيكردن لـةمايف ئافرةتـان وذنانـة      زةرةرَيكي نية تةئكيد بكرَيتةوة، كـة مـادام زةري نيـة، داوا   
بةقةوةتريشي دةكات، من ثَيم واية شتَيكي تةبيعية، دةمَينَيتةوة سةر كةلَيمةي رةمحة ئيزافة بكرَيت، دوو 
رةئــي هةيــة هةنــدَيك دةَلــَين باشــةو هةنــدَيكيش دةَلــَين ئــةوة رةبــيت بةهةنــدَيك شــت هةيــة، هةنــدَيك ذن  

دات، وةكــو بَلَيــت ثَيويســيت بــةرةحم و شــيت وايــة، ثَيشــرت لةثَيناســةي ثَيشــوودا وئــافرةت زةعيــف ثَيشــان دة
ــة،      ــةرق هةي ــئولياتي موختةليفــة ف ــتةرةك و مةس ــئوليةتي موش ــةيين مةس ــتةرةك هــاتووة، ب ــةياتي موش ح
مةسئوليةتي موشتةرةكة، عائيلةيةكن ثَيكةوة دةذَين، مةسئولياتي موختةليفة جياوازة، تةفسريي جيـاوازي  

كرَيــت، بؤضــي موشــتةرةك نــةبَيت  هــةردووكيان لَيــرة مةســئوولن، لةبــةر ئــةوة يــةعين موختةليفــة  بــؤ دة
ــئوليةتي       ــةدا مةسـ ــةناو ماَلةكـ ــرةيةكة لـ ــة، ئوسـ ــةوة عائيلةيةكـ ــةي ض، ئـ ــةوة، موختةليفـ ــاي دةكرَيتـ دةرطـ

سـراوةتي  هةردووكيانة وهاوبةشن، يةعين لَيثرسراوةتي هاوبةشي بؤ بنووسـي، لَيثرسـراوةتي جياجيـا  لَيثر   
هاوبةشي بةرامبةر ئةو عةقـدة بنووسـرَيت زؤر زؤر جـوانرتة، بؤيـة مـن لـةجياتي رةمحةكـةيش ثـَيم وايـة          

ــن   ــت بنووس ــةر بَي ــةن، حةياتةكــة    علووى اسووس املووودة واة وواة واملؤوولول ة املشوورتكة     : ئةط ــةوة بك ــةر ئ ، ئةط
ــئوليةتة   ــاتووة، ئَيمـــة مةسـ ــتةرةكة هـ ــة حـــةياتي موشـ ــةكرد، لةئةساسيشـــدا لةقانونـــة كؤنةكـ كةمان ئيزافـ
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ومةوةدةكةيش هاتووة وليذنةي مـايف مـرؤظيش ثشـتطريي لـي كـردووة، لـةجياتي رةمحةكـة بـؤ ئـةوةي دوو          
، ئةوة ثَيم وايـة لَيـرة جَيطـاي زؤر بـاش     (املودة واة اة واملؤلول ة املشرتكة)رةئيةكة نةخةينة موناقةشةوة، 

ي هــةمووي ثضــر ثضــر نةكةينــةوة ئــةو     دةطرَيتــةوة، لةبــةر ئــةوة مــن ثــَيش هــةموو شــتَيك بــؤ ئــةوة        
موقتةرةحاتةي كـة كـؤم كردوةتـةوة ئةكسـةريةتي بـةو شـكَلة دةخيوَينةمـةوة، ئةطـةر رازي بـوون دةخيةمـة           

الوزواج عقود تراضوي بوني رجول وامورأة حيول بوه كول منهوا           ): دةنطةوة، ئةويش ئةوةية بةعةرةبيةكةي وايـة 
، (اة اة واملؤولول ة املشورتكة طبقوا الحكوام هوذا القوانون      لالخر شرعا غايته تكوين االسرة على اسس املودة و

ثَيتان باشة  ئةوةي كة ثَيتان باش بَيت كة ئيلزامي قـازي بكرَيـت دةكرَيـت وةكـو فةقةرةيـةك دواتـر باسـي        
، كاك شَيروان رةئي جةنابت جية  بؤ ئةوةي كة (على القاضي افهام الطرفني): بكرَيت لةشروتةكاندا، بَلَيني

على القاضي افهوام  )كماليش ئاماذةي ثَيكرد، سؤزان خانيش نووسيةتي . يلزامي قازي بكرَيت، كاك ددةَلَيت ئ
، ئةطـةر  (طريف عقد الزواج قبل ابرامه مبا هلج من حقوق وواجبات والص غ املختلفة وفق احكام هوذا القوانون  

ة قـانون وشـيت وا دةبَيـت ئـةوة     ببَيتة بِرطةيةك لةشروتةكان، منيش ثَيم واية ئةطةر قازيةكي ئاطاداربَيت لـ 
بةديهياتة لةسةري، يةكةم شت ئةوة ئةطةر ئيزافةيش بكرَيت لَيرة ئيزافة ناكرَيت، ضونكة ئـةوة ثَيناسـةية   
عيالقةي نية، لةشروتةكانا دةتوانيت بَيكةيتة خاَلَيك، لَيرة جيطاي نية موتَلةقةن، تؤ عةقدةكةي بةيين ذن 

دةكةيتــة ضــي  دةيكةيتــة وةكــو شــةرتَيك تــةرحي بكــات، دةكرَيــت    ،علووى القاضوويوثياوةكــة بــاس دةكــةي، 
لةوَيندةر باس بكةين لةثَيناسةكة باس ناكرَيـت، لةشـةرتةكانا لةوَينـدةر دةَلَيـت يـةك، دوو، سـَي، دةتوانيـت        
فةقةرةيـةك لةئــةخريا تــةرح بكــةين و بَلـَين لةســةر قازيــة ئــةو شـروتةيش هةيــة، كــاك شــَيروان لةثَيناســة    

 .ة باس بكرَيت  فةرموودةكرَيت ئةو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ميكانيزمَيكة بةراسيت قةزا لةسةري رؤيشتية ماوةيةكي دورودرَيـذة، فةرزكـة لَيـرة تـؤ ئيلزامـت كـرد،       

 .سوثاسئةطةر قازي بةكوَيي نةكرد ضَي لَيدةكةيت  من ئةوة بة مةنتيق تةعامولي لةطةَل دةكةم، زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نا مةسئوليةتةكة تةحةمول دةكات، هةيئةتي قةزا دةبَيت موحاسةبةي بكات، كاك كريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حـةيات   بةراسيت ئةطةر تةعريفةكة وةكو خؤي مبَينَيت زؤر زؤر باشرتة، ئةطةر تةرازيةكـةي بـؤ زيابكرَيـت،   
ئيزافة بكرَيت ثَيم واية ثَيناسةكة لةنط دةبَيت ئةوة يةك، دوو ئةوةي ثَيشنيار كرا لةاليةن سؤزان خانـةوة  
ثَيم واية وةكو فةقةرةي يةكةم لةطةَل تةعريفةكةدا كة بةمادةيةكي موسـتةقيل لـةدواي تةعريفةكـة بَيـت     

 .شتَيكي زؤر باشة، بؤية لَيرة باس بكرَيت باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك وبراياني ثةرلةمانتاران

لة ماددةي شةشي قانوني ئةحوال شةخصي، ئةو شتانةي كة تازة قسةي لةسةر دةكرَيت هـةموو موعالةجـة   
 .وة بؤ ئةوةي زياتر ئاطاتان لةوةزعةكة بَيتكراوة، ئةطةر دةتانةوي با بؤتان بيخوَينمة

 : الماد  السادسة

 :الينعقد عقد الزواج اما فقد شرطا من شروط االنعقاد او الصحة املب نة يف مايلي: اواًل 
 .احتاد جملس االجياب والقبول-أ

 .استماع كل من العاقدين بكالم اخر واست عابهما بانه املقصود منه عقد الزواج -ب
 .قة القبول باالجيابمواف -ج
 .شهادة شاهدين متمتعني باالهل ة القانون ة على عقد الزواج -د
 .ان يكون العقد غري معلق على شرط او حادثة غري حمققة -هو

الزواج بالكتابة للغائب ملن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقراء الكتاب او تقراه على الشاهدين وتؤومعهما  : ثان ا
 .انها قبل  الزواج منه عبارته وتشهد هذا على

 .الشروط املشروطة اليت تشرتط ضمن عقد الزواج معتربة جيب االيفاء بها: ثالثا
 .للزوجة طلب فؤخ العقد عند عدم ايفاء الزوج مبا اشرتط ضمن الزواج: رابعا

بِرطـةي   واتا ئةو شتانة هةمووي لَيرة باسكراوة، تةعديالتةكةيش ئَيسـتا لـة ثِرؤذةكةيـدا هـاتووة تـةنها دوو     
 .دةطرَيت، دةوَلةمةند دةبَيت، بةآلم ئةوانة هيضي ثَيناوَيت لة ثِرؤذةي نوَي ئيزافة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نوري فةرموو. كاك د

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاتي ثَيداضوونةوة بة ثِرؤذةكةدا هـةمووي تـاوتوَي كـران،    لةِراستيدا ئةوانةي كة ئَيستا باسي لَي دةكرَيت لة
لةثَيناسةدا ثَيويست ناكات باسي ئةوانة بكرَيت، بةآلم لـةكاتي بـاس كردنـي مةرجـةكان بةتايبـةتي مـةرجي       
ئةوةي كة ذنةكـة داوابكـات كـة ئـةو ثيـاوة نـةتوانَيت ذنـةي بةسـةر بَينَيـت بـاس لـةوة كـرا كـةوا فـَورمَيكي               

دادطاوة ضاب بكرَيت ودابةش بكرَيت بةسـةر هـةموو ئـةو كةسـانةدا، ئـةو شـتانة بـةرووني         تايبةتي لةاليةن
تَيدا دياري بكرَيت، بةآلم لةوةيشدا وترا كة ثَيويست ناكات بة قـانون ديـاري بكرَيـت ثـاش ثةسـةند كردنـي       

دادطاكــاني   قانونةكــة، وةزارةتــي داد دةتوانَيــت بةِرَيطــةي رَينمــايي ئــةو شــتانة روون بكاتــةوة لةهــةموو        
ــا      ــت يةكــة يةكــة لةهــةردووال بثرســَيت، ئاي ــش دةتوانَي ــت و دادوةري ــة دابــةش بكرَي كوردســتاندا ئــةو فؤرم
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دةتةوَيت ثياوةكة ذنت بةسةر بهَينَيت يان نا  ئةطةر وةآلمي بةرووني دايةوة ئةو كاتة دةضةسثَينرَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةكةيت، فةرموو خةمان خانتةئييدي بؤضوونةكةي من د

 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة جـاري بـؤ جةوابـةكاني بـةِرَيز كـاك عـةوني لـةم شـةرتانةي كـة بـةِرَيزي خوَينديـةوة، بةِراسـيت هـيض              
ــة         ــة ك ــةدا ني ــةناو ئةوان ــةين ل ــةي بك ــةوي ئيزاف ــةرةي دةمان ــةو فةق ــةي ئ ــرا، ئةوان ــاس دةك ــة ب ــةي ك ئةوان

وَينديةوة، بةدةر لةوةي كة فةقةرةيةكي تَيداية كةبةثَيي تةعديالت ئةمة ئيلغا كراونةتةوة ئةمة اليةك، خ
ئَيمة كة دةمانةوَي ئةم فةقةرةية ئيزافة بكرَيت كَيشةكةي ئَيمة لةوةداية لةطةَل عـةقَلي حوكامـةكاني   : دوو

ي خؤمانة كة بةراسيت ئَيمة خؤمـان دةزانـني   ئَيمةية، لةطةَل ئةو عورفةية، لةطةَل ئةدائي رؤذانةي قازيةكان
لةمةحاكميش بووينـة، ئـةزانني كـة بضـَيتة مـةحاكمي ئـةحواَلي شةخصـي ض هؤسـةيةك و ض هةآليةكـة، وة          
ئةشـزانني بةِراســيت حــاكم ئةوةنــدة بةئســلوبَيكي خَيرايــي وبــةبَي خوَيندنــةوةي ئــةم هــةموو تقوســةي كــة  

ةوَيت ئـةم جـارة هةوَلـدةين هةنـدَي طـَوِران ئةطـةر طـؤِراني زؤر        ثَيويستة بيكات، نايكـات لةبـةر ئـةوة ئةمانـ    
بةسيتيش بكةين و لةضوار ضَيوةي شةرعيشن، بةآلم بتوانني هةندَي طـؤِراني زؤر بةسـيت دروسـت بكـةين،     
من ثَيم واية بةِراسيت كاتَيك ئَيمة نةسَيكي قانوني يان فةقةرةيةك زيـاد دةكـةين لةعةقـدي زةواجـا بَلـَيني      

ةبَيت زؤرتر وةخت بدات بةو تةرةفة يان نة، ضونكة خؤمان دةزانـني عةقـدي زةواج يـان بـابَلَيني     بةقازي ئ
مونةزةمـةي زةواج ثَيويسـيت بةِراســيت بـة هةنــدَيك تقـوس و ئـةوةي طــةورة هةيـة، بةِراســيت ثَيـي بــدرَيت،        

ان بـدات ئةمـة   ئةطةر قازي بَيت و هـةردوو تةرةفةكـة بةرامبـةر خـؤي دابنَيـت و زؤرتـر حقـوق وواجيباتيـ        
لةاليةك، لةاليةكي تر سةرؤكي ثةرلةمان كاتَيك ئَيمة داوا دةكةين سيغةي جياوازي يان شَيوةكاني جيـاوازي  
طرَيبةندي زةواج بؤ هةردوو اليةني طرَيبةندةكة باس بكرَيت وئاشـكرا بكرَيـت، ئـاخر بؤضـي ئَيمـة ئـةبَيت       

ةندةكاني زةواج كة لةناو شةريعةي ئيسالميشـدا هةيـة   مانيع بَين لةبةردةم ئةوانة، بؤ منوونة يةك لة طرَيب
كـة رَيطـا بـةذن دةدات عيسـمةتي خـؤي بـة دةسـيت خـؤي بَيـت، يـةعين تـةالق بةدةسـيت خـؤي بَيـت، ئةمـة                
لةضوارضَيوةي شةرعدا هةية ئةوة لة قانوني ئةحواَلي شةخسيش بةثَيي مةزاهيبيش رَيطاي ثَيدراوة، ئَيمـة  

ض قازيةك ئةم حةقة بةذنان بدات  يان ئةم شَيوةية، حةقي هةيـة وةكـو حـةق،    هةتاكو ئَيستا بينيومانة هي
بةآلم بينيومانة ئةمانـة لةعورفـدا يـان لـةذياني رؤذانـةدا ئادابكرَيـت، لةبـةر ئـةوة بةِراسـيت زؤر ثَيـداطريي           

ةو دةكــةين لةســةر ئيزافــةكردني ئــةو فةقةرةيــة، واتــا ئــةم شــتانة هــةر خؤتــان ئــةَلَين ئَيمــة مانيعمــان نيــ  
لةســنووري شــةرعيش دةرنةضــووةو ئــةي كــوا، ئــةي كاكــة بــؤ رَيطــري ئةكــةن لَيطــةرَين بــا ئيزافــة بكرَيــت    

 .فةقةرةكة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فكرةكة طةيشت، كاك شَيروان نوقتةي نيزاميت هةية  فةرموو زؤر سوثاس،
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسيت نابَيت يةعين لةهؤَلي ثةرلـةمان ئيهانـةي قـازي بضـَيتة مـةحازري جةلةسـاتي ئَيمـة بةراسـيت، زؤر         
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
با كةليمةي يان وشةي هةندي قازي شةتب بكرَيتةوة لةمـةحازري جةلةسـات، كـاك عـوني جـةواب بداتـةوة       

 .ةرموودواي ئةويش صربية خان قسة بكات، كاك عوني ف
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان خـةمان خـان ئيشـارةتي بـةوة دا كـة مـادةي شـةش تةعـديل كـراوة، دةمـةوَيت             

فةقـةرةي يـةك،   : تةوزحيي ئةوة بدةم كة مادةي شةش هةمووي تةعديل نـةكراوة جطـة لـةدوو بِرطـة، يـةك     
للزوجوة ان تشورتط علوى الوزوج     )فةقةرة سَي بةوةزعَيك هاتووة كة ئيشـارةتت ثَيـدا،    فةقةرة سَي،: ، دوو(د)

، مــادام هـةموو فةقةراتــةكاني ديكـة مـاوة ئيشــي ثَيـدةكرَيت وزيــاتر     (عنود عقود الووزواج تفويضوها بوالتطل ق    
ةن بارووني بكةمةوة، ثاش ثةسةندكردني ئةو ياساية بةو شروتانة كة لةياسـاكةدا تةسـبيت دةكرَيـت حةمتـ    

ئيستيماراتي عةقدي زةواج دةطؤِرَيت كـةلَيرة ئةوانـة ئيلـزام دةكرَيـت مـةحاكم لـة رَيطـاي سـوَلتةي قـةزائي          
ئيستيمارةي نـوَي دابـةش دةكرَيـت وئـةو شـةرتانةي كـة لةقانونةكـةدا هـاتووة ثةسـةند دةكرَيـت و هـةموو            

 .لةئيستيمارةي نوَي تةسبَيت دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .دواكةس صربية خان قسة دةكات فةرموو
 :بةِرَيز صربية غفار امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بــةِرَيزان، ئافرةتــان ئــةَلَين، ذنــان ئــةَلَين، بَلــَين بكرَيــت بــة ضــوار دَيــر، ثَيــنج دَيــر حــةقي خؤمانــة، ضــونكة 

ةنووســني ئــةو طرفتــةي ئَيمــة بةراســيت لةئــةرزي واقيعــدا ئــةو مةرجانــة رةنطــي نةداوةتــةوة، بــةآلم ئايــا ب  
ضارةسـةر دةبَيــت، ئةمــة خاَلَيكــة كــة بةراســيت ئَيمــة دةبَيــت تةغرياتــةكان لةشــوَينَيك بكــةين، بةتــةعليمات  
لةدةزطاي ثةيوةنديدارةوة ئيشي ثَيبكات وثَيي هةَلسَيت وتةفاسيَلةكان الي ئـةوةوة بَيـت وئةمـة مـةتن بَيـت      

كة زؤ زةرورة : دةكةدا رؤَل دةبينن ودةوريان هةية، خاَلي دووةموسةقافةي ئةو كةسانةي كة دَين لةناو عةق
باسي هةندَي وشةئةكةين موستةَلةح، ئَيمة حةساسيةمتان ثَيي هةية، ضونكة وا دةزانـني ئةمـة مافَيكـة الي    
ثياو وخَير بةمن ئةكات، مةسةلةي مةوةدةو رةمحة موَلكي ثياو نية خَيـر بـة مـن بكـات، رةمحـة هاوبةشـة       



 398 

المانة، رجائةن جَيكردنةوةي ئةم شتانة ئَيمة با بيكةينة موستةَلةحَيكي موشتةرةك كة لةبةيين  لةهةردوو
ئينسانةكانا، ضون ذن ثَيويسيت بةرةمحةية لة ثياوةكانيان، ثياويش بةهـةمان شـَيوة ثَيويسـيت بـةو رةمحـة      

دةبَيــت، بؤيــة  هةيــة لةذنةكــةوة، ضــونكة حــةياتي موشــتةرةكةية بــةهني هــةردووكيان تــةكامولي دروســت  
 .ثشتطريي دةكةم ئةو وشةية جَيي بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نـوريش  . ئةو موقتةرةحة تازةية كة وترا نايةتة ثَيناسة ئـةوةي د : باشة تةواو موناقةشة تةواو، ئَيستا يةك

مةوزوعـة بـَين ثَيناسـةكة سـَي      ئيشارةتي ثَيي كـرد، دةكرَيـت بكرَيتـة شـةرتَيك لةشـةرتةكان، ئَيـوة واز لـةو       
لةسةر داواي ليذنةي داكؤكيكردن لةسةر مايف ئافرةتان و ذنانة، كـة كةليمـةي   : ئيختياليف لةسةرة، يةكَيكيان

تةرازي ثاشي عةقدةكة ئيزافة بكرَيت، قسـةي زؤر لةسـةر كـران هـةر ئـةوةي دةخوينمـةوة، ئـةو كةليمةيـة         
ايـة كةليمــةي تـةرازي ئيزافــة بكرَيـت  دةسـيت بَلنــد بكـات تكايــة      ئَيزافـة بكرَيـت يــان نـا، كــَي لةطـةَل ئةوةد    

ئةوةية كةَليمةي رةمحة، ئـةوةي كـة ليذنـةي    : فةرموون، كَي لةطةَليدانية  بةكؤي دةنط قةبؤَل كران دووةم
مايف مرؤظ داواي كردووة ئيزافة بكرَيت وثاشي كةليمةي مـةوةدة، كـَي لةطـةَل ئةودايـة ئـةو كةليمـة ئيزافـة        

: دةسيت بَلند بكـات تكايـة، فـةرموون، كـَي لةطةَلدانيـة  زؤرينـة لةطـةَل كةليمـةي رةمحةدايـة، سـيَ           بكرَيت 
ئةوةية حةياتي موشتةرةكة هةندَيك وتيان مةسؤولياتي موشـتةرةكة ببَيتـة مةسـئولياتي موختةليفـة، كـَي      

ــيت     ــتةرةكة مبَينَيتــةوة بادةس ــئوليةتي موش ــت كــة مةس ــؤي مبَينَي ــو خ ــدكات تكايــة،  لةطــةَل ئةوةيــة وةك بَلن
فةرموون، كَي لةطةلدا نية  بةكؤي دةنـط مةسـئوليةتي موشـتةرةكة مايـةوة، فةقةرةكـة دةخوَينمـةوة بـةو        

الزواج عقد تراضي بني رجل وامرأة حيول بوه كول منهموا لالخور شورعًا غايتوه        : طَوِران كاريةي كة كرا دةَلَيت
كَي  دةخيةمة دةنطةوة، رتكة طبقا الحكام هذا القانونتكوين االسرة على اسس املودة والرمحة واملؤلول ة املش

زؤر سـوثاس،  ، لةطةَلَييت  دةسيت بَلند بكات تكاية فةرموون، كـَي لةطةَليدانيـة  بـةكؤي دةنـط قـةبؤَل كـران      
اليؤومح بوالزواج بواكثر مون واحودة اال بوامن       : ئَيستا بؤ شـةرتةكان، دةضـينة نـاو شـةرتةكان، شـةرتي يةكـةم      

 :عطاء االمن حتقق الشروط التال ةالقاضي ويشرتط ال
رابطريَيت، يـةعين  ( 1،6،5،4)ئةوةية كة دةَلَيت ئةو فةقةراتانةي كة ثَيشرت هةية، ئيقترياح كراوة، : يةكةم

هـةموو ليذنـةكان   ( 1،6،5،4)لةجياتي ئةوانة ئـةو فةقـةرة تـازة هـاتووة، ئـةوةي ئيلغـا كردنـي فةقـةراتي         
بؤ ئيلغاكردني ئةو فةقةراتانة، كَي لةطةَل ئةوةيـة  دةسـيت بَلنـدكات    موتةفيقن لةسةري، دةخيةمة دةنطةوة 

، شروتةكاني ذني دووةم، كـة يـةك ذن   (1،6،5،4)تكاية، كَي لةطةَليدا نية  ئيزةن ئةو فةقةراتانة ئيلغاكرا 
 :زياتر ناهَينَيت ئيال بةموافةقةتي قازي نةبَيت وبةوشروتانةي خوارةوة

الجيوز الزواج باكثر من واحدة اال بامن القاضي ويشرتط العطواء االمن  ): َيتئةصَلي مةشروعةكة دةَل: يةكةم
 :حتقق الشروط التال ة

ق ام عذر مشروع يربر التعدد كاملرض الثاب  واملوانم للمعاشورة الزوج وة او عقوج الزوجوة      ): ئةصَلةكة دةَلَيت
م موناقةشـةدةكةين، ليذنـةي   ، ئـةوة ئَيسـتا فةقـةرةي يةكـة    (الثاب  ومل  بتقريور مون جلنوة طب وة خمتصوة     
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، ق ووام عووذر مشووروع يووربر التعوودد كوواملرض: قــانوني لةفةقــةرةي يةكةمــدا تةئييــدي ئــةوةي كــردووة، دةَلَيــت
: الجيـوز، ليذنـةي قـانوني وليذنـةي مـايف مـروظ تـةقريريان خوَينـدةوة، دةَلَيـت         : ئةصَلي مةشروعةكة دةَلَيت

اليؤومح بوالزواج الكثور    )مايف ذناذنيش هةمان شيت وتـووة،   ، وابزامن ليذنةي داكؤكيكردني(اليؤمح بالزواج)
ق وام عوذر مشوروع يوربر التعودد      : )ليذنةي قانوني تةئييدي كردووة كـة دةَلَيـت  : ، شةرتي يةكةم(من واحدة

، (كاملرض الثاب  املانم من املعاشرة الزوج ة او عقج الزوجة الثاب  وملو  بتقريور مون جلنوة طب وة خمتصوة      
 .ةم لة ليذنةي داكؤكيكردني لةسةر مايف ئافرةتان بيخوَينَيتةوة، كوَيستان خان فةرمووئَيستا داوا دةك

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

املورض الثابو  املوانم مون      بنووسـرَيت يةكؤوةر   البدرَيت،م عذر مشروعة يربر التعدد ق ائَيمة ئةمانةوي ئةو 
، ضــونكة ئةطــةر ئــةو  ج الزوجووة الثابوو  وملوو  بتقريوور موون جلنووة طب ووة خمتصووة  املعاشوورة الزوج ووة او عقوو 

ثَيشةكيةي هةبَيت عوزري كةيش دةبَيت، يةعين دةرطا دةكاتةوة، جطة لةنةخؤشي و جطة لة عوقم كؤمةَلَي 
شيت كةيش هةبَيت بؤئةوةي تةعدد رووبدات، بؤ ئةوةي حةسربَيت لةبـةيين نةخوشـي و عوقمةكـةدا، زؤر    

 .سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .ليذنةي مايف مرؤظ هيضتان هةية ئَيوة  فةرموو
 :بةِرَيز  كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي ثَينجةم، ئَيمة ثشتطريي لةهةمواركردنةكة دةكةين، ئَيمة لةطةَل مادةكةينة وةكو خـؤي،  دسةبارةت بةماد

 .زؤر سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

كةواتا ئَيوة لةطةَل ثرؤذةكةن، كةواتا فةرقةكة ئَيستاكة فةقـةت لةبـةيين ليذنـةي داكـؤكيكردن لةسـةر مـايف       
الماارض : ، نــةمَينَيت و بنووســرَيتق ووام عووذر مشووروع يووربر التعوودد: ئافرةتــان وذنــان كــة داوا دةكــةن ئــةو

ة فةقـةت لةبـةيين ئـةو دوو    ،فةقرقةكةيشي شةرحيان كرد بؤضي وادةَلَين، كـةس ئةطـةر قسـةي هةيـ    الثاب 
 .هالة فةرموو. رةئية، د

 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتطريي لةليذنةي داكؤكيكردن لةسةر مايف ئافرةتان وذنان دةكةم كة فيعلةن زؤر ثَيويستة ئةو بِرطةية 
ديكـةيش هةيـة، كةئةنـةما ميسـالي      عاذر ، لةبةر ئةوةبَي كةئةنـةما  ق ام عذر مشروع: البدرَيت كةدةَلَيت

ديكةيش هةية، ثَيويستة ئةو بِرطةية البدرَيت لةبةر ئةوةي ئةطةر ئةو بِرطةية مبَينَيـت كةئةنـةما ميسـالي    
ديش هةية كة ناوي نةهاتووة، ثَيويستة ئةوة البدرَيت، بؤئةوة ئةوة نةبَيتـة ميسـال، ببَيتـة حةصـر، تـةنها      
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يسـتة بِرطـةي دووةمـيش ثـَيم وايـة ئةطـةر دةمـج بكرَيـت وببَيتـة يـةك بِرطـة            لةو حاَلةتة بؤي هةيـة و ثَيو 
كةئةنةما بِرطةي دووةم بِرطةيةكي سـةر بةخؤيـةو عيالقـةي بةوانـةي ديكـةوة نيـة، كةئةنـةما ئةطـةر ئـةو          
شةرتة هةبَيت و ئَيمكانيةي مالي هةبَيت بؤي هةية ذنَيكي ديكة بَينَيت، زؤر ثَيويسـتة ئـةو بِرطةيـة دةمـج     

 .، وهةتا كؤتايي، زؤر سوثاسوعلى ان يكون لطالب الزواج امكان ة: كرَيت و تةواو بكرَيت لةطةَلي وببَيتةب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيردَل فةرموو

 :عبداهلل حةوَيزي بةِرَيز شَيردَل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـة ، سـَي   يوَل كـرا، فـرةذنيش هـةر يـةك ذن ن    ئَيمة كة ئةو ئيقترياحةمان قةبوَل كرد، مةعناي فرةذني قةب
ن موتابةعـةم كردبَيـت،   هةتا ئَيستا وةكو مـ ا ضوار ذن دةتوانَيت ذن بَينيت، ذنة لة دواي يةكةم، يةعين هةت

ذنَيك زياتريان هَيناوة خاوةن سامانن يان خـاوةن سـوَلتةن يـان خـاوةني      ئةوانةي لة ناوة،نيان هَيئةوانةي ذ
شــتةيش هــيض شــَيك رَيطايــان لَيناطرَيــت و هــةتا ئَيســتايش شــةرعيش رَيطــاي لَييــان  هــةردووكيانن، ئــةو دوو

نةطرتووة، باشة قانون ضون رَيطايان لـَي دةطرَيـت  تةماشـا دةكـةين لَيـرة لةسـةر ئـةو بِرطـةيان باسـي ئـةوة           
ة، يـةعين ض  دةكةين كة نةخؤشة ياخود منداَلي نابَيت، باشة تؤ تاوانَيكت ثَيوة ناوة كة خؤي دةسيت تَيدانيـ 

بكات كة نـةخؤش بـوو، هـةموو كةسـَيك ثَيـي خؤشـة سـةحةتي لةهـةموو كةسـَيك باشـرتبَيت، كةمنداَليشـي            
نابَيت ذني ئَيمة ثَيي خؤشة ئةصَلةن نةك منـداَلَيك، ضـةندين منـداَلي هـةبَيت ولةثَيشـةوةيش منداَلـةكاني       

اسني، هةموومان كةس و دوست هةية هةمووي كؤِربن، زؤر ثياويش هةية الي ئَيمة مومكينة هةموومان بين
هةتا جةنابَيشـتان دةزانـن، زؤر كـةس هةيـة ذنةكـةي ضـةندين سـاَلة هةيـةتي ذيـانَيكي زؤر خؤشـي لةطـةَل            
دةباتة سةر مةنداَليشي نابَيت، زؤر كةسيش هةية ذنةكةي نةخؤشي خراثيشـي هةيـة هـةموو ثـارةي خـؤي      

ضاك بَيتةوة وذنيشـي لةسـةر ناهَينَيـت، يـةعين مـن       لةسةر سةرف دةكات و دةيباتة هةموو دونيا بؤ ئةوةي
خزمي خؤم هةبووة وةخيت خؤي نةخؤشي سيلي هةبووة كة ئةوةي نةخؤشي سـيلي هةبوايـة دةمـرد، ذنـي     
نةهَينا و خزمةتي كرد هةتا مرد ئةوجا دوايش درةنطيش ذني هَيناوةتةوة، ئَيستا من خزمَيكي خؤم هةيـة  

نةبوو، ثـَيش شـةش، حـةفت سـاَل مَيردةكـةي مـرد، لـةو رؤذانـة بـاوكي          وةخيت خؤي مَيردي هةبوو منداَلي 
مردبوو من خؤم ضوومة الي دةبينم ماَلةكةي هـةمووي رةمسـي مَيردكةيـةتي، مـن سةرخؤشـي بـاوكيم لـَي        
دةكرد، كةضي ئةو باسي مَيردةكةي دةكرد، يةعين وةفاو ست هةية رَيطا دةطرَيت، دووةمني هةتا لةدةوَلةتة 

دةكـات و واتـا ضـةندين سـاَلة شـيك تـرين       ( جـيمس بونـد  )ن مومةسيلَيك هةيـة كـة تةمسـيلي    ثَيشكةوتوةكا
هةركةسَيك فيليمي جيمس بوندي بينيبَيت ( بروسنانة)وجوان ترين ثياوبوو لةعالةم، ئَيستايش واية ناوي 

لةتةلةفيزيون دةزانَيت لةهةر فيليمَيك زياتر لةبيست مليؤن وةردةطرَيت، لةو رؤذانة موقابةلةيةكي هةبوو 
برسياريان لـَي دةكـرد، دةيطـوت مـن ذنةكـةي يةكـةمم سـَي سـاَل سـةرةتاني هـةبوو، تةبعـةن ئـةوةي ئـةنطو              
سةرةتان دةطرَيتةوة يان نةخؤشي دي، وتي هةنـدَي لةفيلمةكـةم دةبوايـة لـةجنوبي ئـةفريقيا بطـرم، طـوتي        
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َيـت لـةبريتانياش دةذَيـت، مـن وةط     هةتا ذنةكةم قةبوَلي نةكرد نةضووم بةشةرتَيك ئةو مةبلةغـة وةردةطر 
طومت ئةوانةي كة ذني دي دةهَينن شةرت رَيطايان لَي ناطرَيت، ئـةتؤ شـةرتي ديكـةت دانـاوة كـةبيهَينَيت، بـؤ       
شـةرتَيك دَيـين كـة دايبنـةي شـعور برينـداردةكات، لةبـةر ضـي، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة خؤتـان دةزانـن ئةطــةر              

ذن دةهَينن زؤربةيان كة تةئخري دةبَيت، كض تـةئخري دةبَيـت، يـان     واقيعي بني، هةموو كةس لةالي ئَيمة كة
كؤر تةئخري دةبَيت، كةس و كارةكةي وازي لَيناهَينن، قسةي ثَيدةكةن، زةخيت لةسةر دةكةن و هةندَي كةس 
مَيرد دةكات ياخود ذن دَينَيت لةبةر قسةي خةَلك، باشة ئةوة ئةطـةر ذنةكـة نـةخؤش بَيـت يـاخود منـداَلي       

ضونكة زةخت دةكةوَيتة سةر، مةسةلةكة ئةوةية كة زؤر كةس هةية ذنةكةي نةخؤشة يان منـداَلي   ،تنةبَي
نابَيت، بةاَلم ذنيش ناهَينَيت، ئةو مةسةلةشم بؤت هَينا هةم لةخؤمان و هةم لة خارجييشةوة، ئَيسـتا ئَيمـة   

اوكي دةبَيـت، دةَلَيـت مـن    ئةطةر ئةو شةرتة دابنةين هةرضي كضي كوردستانة هةمووي تووشي ترس و دَلةِر
ســبةييَن ئةطــةر مَيــردم كــرد، ئةطــةر منــداَلم نــةبوو، يــان نــةخؤش بــووم ئــةوة قانونَيــك دانــراوة كــة ذمن     

باشة ئةدي ئةو هـةموو وةفـاو   : لةسةردَيت، هةتا ئَيستا قانونةكة كة نةبوو ئيعتيادي بوو  ئةوة يةك، دووةم
يــة ئةوانــة هــيض نامَينَيتــةوة لةبــةر ئــةوة مــن لةطــةَل  عةهــدو دوســتايةتي و لــةقورئانا مــةوةدو رةمحــة هة

ئةوةمة تؤ هةر رَيطات ثَيداوة، بةآلم ئةو شةرتة البدرَيت لةبةر ئةوةي بةراسيت شعور برَينداردةكات و، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةس بؤ مةعلوماتت كاك شَيردَل ئةو شةرتة لةقانوني ثَيشووشدا هةية

 .فةرمووكاك بارزان 
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، لَيـرةدا ئَيمـة   التعودد مبورض ثابو  يكوون موانم للمعاشورة الزوج وة       ققا  عذر مشرث  ييارر من لةبِرطةي، 

شةرم دةكةين باسي بةتةواوي بكةين، باشة موعاشةرة زةوجيية  هةر جنسـة يـان شـيت تـريش دةطرَيتـةوة،      
الف لةبــةيين ذن وثيــاوا دةبَيــت، مةســةلةن يــةكَيكيان بــؤني دةمــي دَيــت ناتوانَيــت         زؤر جــار كــة ئيخــت  

ــَيني موعاشــةرةي جنســي ناومــان نــاوة موعاشــةرةي زةوجــي،      وتةحــةمولي ناكــات، ئَيمــة شــةرم دةكــةين بَل
موعاشةرةي زةوجي هةر جنسةكةنية بةتةنها كة ئَيمة شةرم دةكةين باسي كةين لَيرة، موعاشةرةي زةوجي 

شيت تر هةية ميزاجة، ئةمة تةفسريي زؤر هةَلدةطرَيت، ئةمة لةتةفسري الي حاكم موعاشةرةي زةوجي زؤر 
هةر ئةوة مانيعةكةية، موعاشةرةي زةوجي هةر ئةوة نيـة، شـيت تريشـة، ئةمـة مشـولي هـةموو حاَلةتـةكان        

مـن رَيـك ناكـةوَيت     دةكات، من لةطةَل ذنةكةم رَيك ناكةوم لةبةر ئةوةي بـؤن دةمـي دَيـت، يـان ئـةو لةطـةلَ      
لةبةر ئةوةي بؤني دةمم دَيت، يان بؤني جسمي دَيت و ئةوانة، هةنـدَي حـاآلت هةيـة موعاشـةرةي زةوجـي      

 .هةر جنسة يان شيت تريشة  ئةو تةفسريةم دةوَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك مجال قاسم فةرموو
 

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

تةبيعي من هةر لةطةَل خاَلي يةكةم نـيم كـة شـةرتَيك بَيـت لةسـةر ذن هَينـان، بـةآلم ئَيسـتا كـة دانـراوة و           
مةسةلةي فرة ذني بوو بةقانون، مةقتةعي يةكةم موبةرر زؤر زياترة لةبةر ئـةوة مـن بـة ثَيويسـيت دةزامن     

يةكي زؤر فراوانرت، من ثشتطريي ليذنةي ، يةعين رَيطاكة كراوةتةوة بةشَيوةققا  عذر مشارث كة البدرَيت، 
 .ئافرةتان دةكةم كة ئةو مةقتةعي يةكةمة البدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو فااد. د

 :امحد حممد بابان فلاد.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذ خايةنةو نةطورة، بةآلم بةراسيت ديارة مةبةسيت موشةريع لةوشةي سابيت مةقسةدي ئةوةية كة بَلَيت درَي
يان موقربة، بةكورديش ئـةوة دةطةيـةنَيت كـة مسـوطةرةو نـةطؤِرةو       ماكدلةعةرةبيدا ئةم وشةية مةعناي، 

ضةسثاوة، بةآلم ئةوة ناطةيةنَيت كة درَيذخايةنةو ضارةسةر ناكرَيت و لةليذنة ثزيشكَيكانيشا ناَلَين سابيت، 
املورض املوزمن   ): ن وا ثَيشنيار دةكةم كة ئةم بِرطةية وابنووسرَيت و بوترَيـت ئةوترَيت املزمن، لةبةر ئةوة م

 .، زؤر سوثاس(الثاب  املانم للزواج وال يرجى منه الشفاء
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاخر املانع للزواج، ئةو مَيردي كردووة، ئةوة باسي ذني ثَيشوودةكةي تؤ، املانع للزواج ضون دةبَيت 
 .فتاح فةرمووكاك شَيخ 

 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشبندي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واية ئةطةر ئةو وشةية البدرَيت، كة ال دةدرَيـت تةئسـريي نامَينَيتـةوة، ضـونكة ئـةو كةسـةي كـة ذن        ثَيممن 
دَينَيــت، دةبَيــت لــةدواي ذنــي دووةمــدا، ئينجــا دةبَيــت بةتةعــدود، تةعةدودةكــة لةبــةر ضــية  لةبــةر ئــةو    

، ناكرَيت ئةطةر وشـةي تةعـدد البـدرَيت لـةوَي،     (ق ام عذر مشروع كاملرض): نةخوشيانةية، تؤ يةكسةر بَلَي
كةواتا مةفعولي ئيشةكةي جوملةكة نامَينَيت لة ئةوةَل هةتا ئاخريي، عيبارةتةكـة سةرانسـةر هةَلةوةشـَيت،    

 فـواد باسـي كـرد،   , .بةآلم ئةوةي كاك دلةبةر ئةوة من ثَيم واية وشةي تةعدد ئةطةر مبَينَيت شتَيكي ضاكة، 

ئةوة جَيطاي خؤيةتي ببَيت، بةآلم تةعدد كـة الضـوو جوملةكـة زؤر ئةشـَيوَيت، لةطـةَل       كالمرض المزم ،
 .رَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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اليؤومح بوالزواج مون اكثور مون واحودة اال بوامن القاضوي ويشورتط العطواء           )لةثَيشةوة، لةسةرةوة نوسـراووة،  
، لةبـةر ئـةوة لـةوَي نووسـراوة، ئةطـةر نةنووسـراباية       (امن بالزوجة الثان ة بالشروط التال ة)، يةعين (مناال

 .جةنابت قسةكانت تةواو بوو، كاك غفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غفور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةم، بةقةناعةتي من ئةطةر ئةو تةقيدة من ثشتطريي ثَيشنيارةكةي ليذنةي داكؤكيكردن لةمايف ئافرةتان د

بَيمنَيت، يةعين تةعدودةكة هيض مةعنايةكي نامَينَيت، من ثَيضةوانةي رةئيةكةي جةنابي شَيخ فتـاحم كـة   
دةَلَيــت ئــةوة ئةطــةر مبَينَيــت، تةعــدود مــةعناي نامَينَيــت، بةقةناعــةتي مــن ئةطــةر ئــةوة مــا، تةقيــد هــيض 

ةبـةر ئـةوةي تـؤ بـواري دةدةي، لةهـةر مـةجالَيكي تـرا دةرطاكـة كراوةيـة،          مةعنايةكي نامَينَيت، لةبـةر ض  ل 
، يةعين ئةوة منوونةيةكت هَيناوةتةوة، يةعين نةخؤشي بَيت كة توانـاي بةيةكـةوة ذيـاني    كالمرضدةَلَيت 

زةوجــي نــةبَيت، يــاخود نــةزوكي بَيــت، لــريةش ناعةدالةتييــةك كــراوة، باشــة ئةطــةر تاوانةكــة لــةثياو بــوو،  
كة لةثياو بوو لةئافرةتةكة نـةبوو، يـةعين لَيـرةدا مةسـةلةي عةدالةتةكـة بةِراسـيت ئـةبَيت هاوشـان         نةزوكَي

بَيت، راستة لةرووي شةرعيةوة عوزري هةية، بؤي هةية داواي تةآلق بكات ئافرةتةكة، باشة لريةدا لةكاتَيك 
ئةطةر ماوة ئةوة : ة خاَلَيك، دوويشثياوةكة دةمرَيت، ئافرةتةكة دةمَينَيتةوة، كةواتا عةدالةتةكة نةبوو ئةو

ئةو كاتة ئةو كابرايـة جطـة لةوانـة سـةفةربكات و ماوةيـة نةيةتـةوة ديسـان حـةقي خؤيـةتي كـابرا ذنةكـة            
لةطةَلي نةضَيت، شتَيكي نةبوو ذن بَينَيت، يان ذنةكةي رؤيشت وبةجَيي هَيشت وماوةيةك نةطةِرايةوة مـاَل،  

ئةوةي جـارَيكي تـر ذنَيـك نـةهَينَيت، كةواتـة تـؤ تةقةيـدد نـةكرد و         يةعين ئةوةيش بكرَيت بة مةهانة بؤ 
طحقا  الشارثط : بوارةكةت هَيشـتةوة،بؤية مـن لةطـةَل ئـةوةدام ئـةو ثَيشـةكية البضـَيت و يـةك سـةر بَلَيـت          

 .بةوشَيوةية بَيت، زؤر سوثاس التالقة، المرض الثاب  الى اخره،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنـةي موشـتةرةكي ئـةوقاف و ياسـايي ثَيشـنياريان كـردووة كـة        : مـن دوو ثَيبينـيم هةيـة، تَيبـيين يةكـةم     

الجيوز بطؤِررَيت بةاليسمح، بةبي ئةوةي شةرحةكةي بدةن بؤضي ئةو داوايانـة كـردووة، مـن لةطـةَل ئـةوةم      
، البــدرَيت يــاخود ققااا  عااذر مشاارث لةطــةَل بــرادةران كــؤكم كــة ئــةو  : نَيــت، خــاَلي دووةمالجيوزةكــة مبَي

، لةبةر ئةوةي من ئةوةي تَيدةطةم (ق ام العذر املشروع املتمثل باملرض الثاب  املانم): ئيقترياح بكةين وبَلَيني
ريا، هـةدةف لةوةيـة مـةنع    وةرنـةط ( منم التعدد)لةوثِرؤذةيةي ثاش ئةوةي كة ثَيشنياري يةكةمان وةرطرت، 

ــةو     ــةر ئ ــت ئةط ــد بكرَي ــي تةقيي ــاخود فرةذن ــات   عااذر مشاارثعةزةواج ي ــع دةك ــيت تةوةس ــت بةراس ، مبَينَي
العووذر لةشــةرحةكةي وبةشــَيوةيةكي عــام دةبَيــت، لَيــرة دووشــت هةيــة يــان تةوةســوعَيكي عــام هةيــة يــان    

تـةنها بـؤ ئـةو دوو نةخؤشـية هـاتوون،      يان كة ميسالي دا بةدوو نةخؤشي، واتا عوزر مةشروعةكة  ،املشروع
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باشة لةدةرةوةي ئةو دوو نةخوشية، من لةدكتؤرةكان دةثرسـم ضـةند نةخؤشـي هةيـة  و لـةو نةخؤشـيانة       
ضةندي رَيطـا دةدات كـة فـرة ذنـي بكرَيـت  بؤيـة مـن ثَيشـنياردةكةم ئـةوة عـوزر مةشـروعة البـدرَيت، زؤر             

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووكاك بةَلَين 
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةمان شَيوةي قسةكاني كاك غةفورة بةِراسيت، لَيرة وةكـو دوو منوونـة هاتوةتـةوة، ئـةو سـةبةبانةي      
و كة رَيطا دةدات بـةفرة ذنـي وةكـو منوونـة هاتووةتـةوة، حةسـري نـةكردوة، واتـا ئةطـةر واي بَيَلينـةوة وةكـ           

ئةوةي لةثِرؤذةكةدا هاتووة تةقديراتةكة بؤ قازي دةمَينَيتةوة، يةعين قازي ئةو كات تةقديراتةكة لةدةسيت 
يان نا، لةبةر ئـةوة   ،خؤيةتي، خؤي بةمةزاجي خؤي دةتوانَيت ئةو حاَلةتانة تةقدير بكات و رَيطاي ثَيبدات

 حةسر بكرَين،دياري بكرَين، ديارة ئةوةيش بـة ثَيويستة بةراسيت لَيرانة ئةو دوو حاَلةتة، ئةو دوو سةبةبة 
 .ليذنةي تةندروسيت دةركرَيت، بؤية ثشتطريي لةثَيشنيارةكةي ليذنةي ذنان وئافرةتان دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر وةكو قسةي برادةرانة، ئَيمة دةمانةوَي سنوورداري كةين، مةرجي بـؤ دابنـةين،    بةِراسيت ئةوةي هاتووة
، كةواتا عوزري مةشـروعي تـر هةيـة، نةخوشـي تـر هةيـة ئـةوة يـةك،         كاملرضبةو شَيوةية هيض مةرج نية، 

َيـنج  من ثَيم واية ئةوةيش من هةر دةمةوَي درَيذي بة قسةكاني كاك شَيردَل بدةم، هةر كةسـَيك بـؤ ث  : دوو
ــؤي         ــت، خ ــةرةتان دةبَي ــي س ــي نةخؤش ــؤي تووش ــان خ ــت، ي ــةزؤكي دةبَي ــي ن ــؤي تووش ــةوة خ ــة بريبكات دةق
بةئارةزووي خؤي تووش نةكردووة، يةعين غوبنَيك بةرامبةري هةيـة، يـان نةحةقيـةك بةرامبـةري هةيـة،      

ون جـارَيكي تـر   يان خوا رةمحي ثَي كردووة، بةهةر نـةوعَيك بَيـت ئايـا ضـؤن دةبَيـت ئَيمـةيش لَيـرة بـةقان        
ني نةخؤشـي درَيـذ خايـةن كـةس لةخؤيـةوة تووشـي       وغةدرَيكي تري لَي بكةين، يـةعين نـةزؤكي و تووشـبو   

نةهاتووة، هةتا ئَيمة لَيرة غةدري لـَي بكـةين، جارَيـك نةخؤشـة وجارَيـك ئَيمـة بةعـةزاب بيكـوذين، لةبـةر          
سـنووردار كردنـة، ضـةندَي دةكرَيـت      ئةوة من لةطةَل نـيم بةراسـيت و بـةهيض شـَيوةيةك، بـةآلم مـادام هـةر       

بةو شَيوةية البدرَيت، وثشتيواني ( ق ام عذر مشروع: )سنوورداري بكةين، بةو دةستةواذةي ئةليف كةدةَلَيت
 .لةليذنةي ئافرةت و ذنان دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو
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 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
، البـــدرَيت، ضـــونكة ئةمـــة (ق وووام عوووذر مشوووروع: )مـــن ثشـــتكَيري لةليذنـــةي مـــايف ئافرةتـــان دةكـــةم كـــة

املورض  )دةستةواذةيةكي مةتاتية، رَيطادةدات كة زؤر رَيطاي تريش بكرَيتةوة، هةر وةها من ثَيم باشة بـةس  
ية البـدرَيت، يـان بـة بِرطةيـةكي ديكـة جيـا       مبَينَيتةوةو عوقي زةوج (املزمن الثاب  املانم للمعاشرة الزوج ة

ببَيتةوة، دواي وةرطـرتين رةزامةنـدي ذنةكـة، ضـونكة بةراسـيت عـوقم ئَيسـتا زؤر زؤر، زؤر حاَلـةتي نـادري          
عوقم هةية كة ضارةسةري بؤ نادؤزرَيتةوة، ئةطينا ئةوانةي ديكة، ئَيمة كةواقيعي خؤمشان دةذين زؤر جـار  

بةدةستيةوة وة ئةوةي كة دواي دووساَل لةتَيثـةِر بـووني زةواجةكـةي يـةك      دةبينني ثياو دةيكات بةحجةية
سةر دةَلَيت بـة ذنةكـةي كـة تـؤ منـداَلت نابَيـت تـةواو مـن نـاتوامن، يـان زؤر جـار هةيـة مةسـةلةن منـداَلي               
ئةنابيب هةية شيت تر هةية، زؤر جار ئةو موحاوةالتانة هةمووي نابَيت، من خؤم كةسـَيك دةناسـم بـةوةي    

دةَلَيت لةجياتي شةست وةرةقة، يـان حـةفتا وةرةقـة لـةوة سـةرف بكـةم كةبضـم منـداَلي ئـةنابَيب بكـةم            كة
ومنداَلم هةبَيت، خؤ دةضم ذنَيكي ديكة دةهَينم باشرتة، ئةو حةقيقةتة دةبَيت لةثَيش ضاومان بَيت، بؤيـة  

زؤر حـاآلتي عـوقم هةيـة    دةبَيت رةزامةندي ذني يةكةم لةسةر مةسةلةي عوقمةكة هةبَيت، جطـة لـةوةيش   
دكتؤرةكان باشرت دةزانن كة لة ثياو و ذن لة هةردووكيانا هةية، يةعين لةبةر ئةوةي ئةو دوو كةسـة تـةواو   
نني و قسمةتيان ثَيكةوة بووة، عوقمةكـة دروسـت بـووة، ئةطـةر نـا هـةر يـةكَيكيان بةتـةنها بوايـةن لةطـةَل           

ة وجودي نةدةبوو،لَيرة ئَيمة بَيني ئةو غةدرة ديسان لةو ذنة ثَياوَيكي ديكة يان لةطةَل ذنَيكي كة ئةو عوقم
بكةينةوة و لةعوريف خؤمشان هيض ذنَيك ئةطةر ثياوةكةي نةزؤك بَيت بةمَيردةكةي نةيوتووة تـةآلقم بـدة،   
بؤ ئةوةي بضم شووبكةم و منداَلم هـةبَيت، ئـةو شـتة وجـودي نيـة لـةعوريف ئَيمـةدا، بؤيـة مـن داوا دةكـةم           

ة بكرَيتة فةقةرةيةكي ديكة يـان هـةر البـدرَيت، خـؤم لةطـةَل ئةوةمـة البـدرَيت، ضـونكة هـيض          عوقم الزوج
كضَيك، يان هيض كؤِرَيك نازانَيت منداَلي دةبَيت يـان نـا، ئـيال دواي ئـةوةي شـوو بكـات يـان ذن بَينَيـت، ئـةو          

ومانــة ئوســرةية، تةعريفــةيش كــة داماننــاوة نةســلمان تيــدا نــةهَيناوة بــةثَيي تةعريفةكــةي خؤمشــان وتو  
ئوسرةيش ذن وثياو ثَيكي دةهَينن، ئَيمـة دوَيـين زؤربـةي بـرادةران باسـي بَيـوةذن و قـةيرة كضـيان دةكـرد،          
يةعين تةقييد كردني ذن دةبَيت بؤ ئةوة بَيت هةتا خةمي ئةوانيش خبؤن، ئةبَيت خةمي ئةو منداآلنةيش 

ي ئةوانةي كة عوقميان هةية با تةبـةني بكـةن،   خبؤن كة بَي دايك وباوكن، با مةسةلةي تةبةني بَيتة وجود
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان فةرموو
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةزةكةم ئيتيجاهي قسةكان وا نةِروات كة دوَييَن بةجياوازي ضوار دةنطَيكي كةم مةنعةكـة دةنطـي نـةهَينا،    

ةيـة كـة تـةواو فرةذنـي موباحـة،  نـةخَير هـةتا تةنانـةت لةدووهةميشـا تةقييـد كـة مةبةسـت             مةعناي ئةو
املقرتح االول، تقييـد  : تةقييد بوو كة واتا اليسمح نابَيت، تؤ ئةتةوَيت تةقييد بكةيت عنوانةكةت وا هَيناوة

ئةوةيــة، ئَيمــة  تعــدد الزوجــات، كــةتؤ تةقييــدي دةكــةيت، الجيــوز بةقــةوةترة لــة اليســمح، خــاَلي دووةمــان  
لةسةرةوة تـةعريفي زةوامجـان طـؤِري، بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، حةزةكـةم مةشـغوَل نـةبَيت و طـوَيم لـَي            

 .بطرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من موقاتةعةت دةكـةم، جـاري يةكـةم تـؤ ئـةبَيت ئيلتيـزام بكـةيت، هـةمووجار كـة قسـةدةكرَيت تـؤ خـؤت             
من ئَيستا قسةيةك بؤ تةئييـد قسـةكاني تـؤم كـردو موالحـةزةم لةسـةردا،        مةشغوَل دةكةيت وطوَي ناطريت،

 .ئةو موالحةزةية لةسةر خؤت تةتبيق بكة، فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الوزواج  : باشة قةبوَلمة، ئَيمة لةتةعريفةكةدا كؤِرانكاريـةكي زؤر طـةورةمان كـرد، تةعريفـة كؤنةكـة دةيـوت      

، نةسـل شـةرت بـوو، ئَيسـتا     قد بني رجل وامرأة حتل له شرعا غايته انشاء رابطوة للح واة املشورتكة والنؤول    ع
ئَيمة لةم تةعريفة تازةدا نةسلمان البردووة، كةواتا زةواجي عوقةما موشكيلة نيـة، يـةعين دووان عـةقيمن    

ني ئةصَلةن ئةم شةرتةيش هةر شووئةكةن بةيةك، ضونكة غايةي زةواجةكة نةسل نية، كةواتة ئَيمة دةتوان
ةنة ناو، مةوةدةي خبةنـة نـاو، ئيزافـةي كـةن لةبـةيين      ؤر خؤمان واثيشان دةدةين رةمحي خبالبةين، ئَيمة ز

دووانا، حةزةكةم جةنابت بةس ثـَيم بَلَييـت ئـةوة ض رةمحَيكـة تـؤ بـةمين ئةكـةيت كاتَيـك كـة مـن منـداَلم            
َينَيت ثياوي بةِرَيز  ئةوة كةي رةمحة ئـاخر، ئـاخر ئـةوة كـةي     نابَيت جةنابت ئةتوانَيت بضَيت ذنَيكي كة ب

ووة، تــرةمحــة مــن بةدةســيت خــؤم نيــة، بةدةســيت خــؤم نيــة ســةرةتامن طرتــووة، نةخؤشــي درَيذخايــةمن طر 
فةقةرامت طرتووة، ئاخر فةقةرات كةي نةخؤشي درَيذخايةنة كة خةَلك بَلَيت واهلل دةضم ذن دةهَينم، لةبةر 

خؤشي درَيذخايةني هةيـة، رجاتـان لـَي دةكـةم توخـوا بـا دووفـاق نـةبني لةطـةَل خؤمانـا،           ئةوةي ذنةكةم نة
توخوا بائَيمة زؤر بةسةراحةتي باس دةكةين كة باسـي رةحـم و مـةوةدة دةكـةين، رةحـم و مةوةدةكـة خـؤ        
 ئةبَيت رةنط بداتةوة لةشةرتةكاندا نةخؤشي ضية  نةخؤشـي خـوا دةيـدات بةسـةر بةشـةرا، كـوِري نابَيـت،       

كوِري نابَيت ثياو مةسئوولة لةجيناتي كؤِر و كج، هـةموو كةسـَيك و عيلمـيش ئـةزانَيت، ضـةندين كـةمسان       
هةية بؤ ئةوة ذن دةهَينَيت ئةَلَيت لةبـةر ئـةوةي كـوِرم نابَيـت، ئـاخر بـةِرَيز كـة ئـةَلَين ئَيمـة ئـةوةتا، ئـةو            

 .مةقتةعة هةمووي البةن يان بةشي يةكةمي البةن، زؤر سوثاس
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 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ثياو ئةو قانونة هـةر مشوليـان   % 95جاري بادوو قسةيش بكةين لةبةرذةوةندي ثياو، جارَي زؤرينةي ثياو، 
ناكات، ضونكة لةخؤيانةوة وةفايان هةية و برييش ناكةنةوة ذن بَينن، دوَيين صـربية خـان يـان مشسـة خـان      

كةسـن،   358كـةس،   400ذنـي دووةميـان هَينـاوة ناطةنـة     بوو ئامارَيكي خوَيندةوة لةضوار ساَلةدا ئةوانةي 
كةواتا ئَيمة باسي ضةند كةسَيك دةكةين كة بابَلَيني عادل نني، بـؤ ئـةوةي ئـةو كةسـانةي كـة بريدةكةنـةوة       
بةناعةدالةتي رةفتار بكةن لةطةَل خَيزاني يةكةميان رَيطا بؤ ئةوانيش بطرين، ئةما ئَيوة باسدةكةن ودةَلَين 

ي ثياو هةر لةخؤيةوة بـةبَي ئـةوةي قـانون هـةبَيت بـري لـةوة ناكاتـةوة ذنـي دووةم         %95ثياو لة ثياو وةها، 
بَينَيت، بؤية ئَيمة حةسري ئةو حاَلةتة تايبةتيانة دةكةين كة زؤر نية لةحةقيقةتدا، ئةو كةمة دةمانـةوَي  

 .ةرمووكةمرتي بكةينةوة، تةقييدةكة بؤ ئةوةية بؤ هةموو ثياو نية خؤئةوة، كاك زانا ف
 (:زانا)رخض بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من دةمةوي ديفاعَيك يةكـةم لـةذني نـةزؤك و لـةذني نـةخؤش، ثـاش ئـةوةي ليذنـةي داكـؤكي كـردن وازي           
لةوانة هَيناوة، كة ديفاعيان لَي ناكات، من ثَيم سـةيرة، يـةعين لـة موقتـةرةحي خؤيـان ليذنـةي مـايف ذنـان         

ذني نـةزؤك بـةعوزري شـةرعي ذنـي لةسـةر بَيـت، يـان ذنـي نـةخؤش رازي بَيـت بـةعوزرَيك            رازي بووة كة 
قـةبوَل بكــات، كــة ذنــي لةســةر بَيـت، ئــةدي كــام مــةوةدةو رةمحــة، ئـةدي كــام وةفــا  ضــؤن دةبَيــت شــيت وا،    

 روونـي دةكةنـةوة، ثةخشـان خـان كـة بـةعوزرَيكيان       اوشااء هبةِراسيت ئةوة زؤر زؤر جَيطاي تةعةجوبـةو  
قةبوَل كـرد بـَي كـة ذنـي بةسـةر بـَينت، بؤيـة مـن لةطـةَل ثَيشـنيارةكةي كـاك شـَيردَلم ئةصـلةن ئـةوة هـةر                
البدرَيت لةثِروذةكةو لةياساكة، ضؤن دةبَيت ذن بةسـةر ذن بَيـت، لةبـةر ئـةوةي نةزؤكـة، يـاخود نةخؤشـة،        

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو
 :ي عبداهللبةِرَيز كريم حبر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةرووي ياساييةوة، ثَيم واية ثَيشنيارةكةي ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ذنان راستة كة دةبَيـت قيـام عـوزر    
مةشروع ال بدرَيت، لةبةر ئةوةي مةرض نابَيت موبهةم بَيت وديار نةبَيت، ئةوةي مةرةز وعـوقم ئـةوة عـةال    

ســةبيل احلصــر ناهــاتووة لــةو فةقةرةيــةدا بؤيــة دةبَيــت حةصــر بكرَيــت بــةو  ســةبيل املســال هــاتووة، عــةال
شـَيوةية، مــن ثــَيم وايــة عــوقم هـةر مــةرةزة، بؤيــة ثَيويســت ناكــات لَيـرة بــاس بكرَيــت، مــن بــةو شــَيوةيةم    

املرض املزمن الثاب  او املانم من العاشرة الزوج ة وال يرجى منه الشفاء بتقرير مون جلنوة طب وة    : دارشتووة
 .، ثَيم واية مةعنايةكة بة تةواوي دةدات، زؤر سوثاسخمتصة
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .نازناز خان فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منيش دةنطى خؤم دةخةمة ثاَل دةنطى كاك شَيردَل، لةطةَل البردنى ئةو فةقةرةيةم كة بـاس لـة نةخؤشـية    
يةنــةكان دةكــات، ضــونكة بةِراســتى ئَيمــة لــة ناوضــةى ِرؤذهــةآلتى ناوةِراســت دةذيــن، نــة تــةقاريرة    درَيذخا

توبيةكان و نة شةهادةكامنان و نة بِروانامةكامنان دةتوانرَيت كة طومانى لةسةر هةبَيت، بؤيـة زؤر جـار بـة    
نةيان هةبَيت، لةدواييدا ذن ِراثؤرتى ساختة ئةو شتانة ئيسثات بووة لةسةر ذنان بةبَى ئةوةى ئةو نةخؤشيا

سـاَلى تووشـى ضـةند طؤِرانكاريـةكى هؤرمؤنـات دةبَيـت، ِرةنطـى تووشـى          50لةِرووى بايةلؤجيةوة، لـة دواى  
هةندَيك ساردوسِرى لة عيالقات و ئةو جؤرة شـتانة ببَيـت لةطـةَل ثياوةكـةى، هـةر ئـةوة لةوانةيـة بكرَيتـة         

خَيزانــةكانيش لــة دواى ئةوتةمةنــة روودةدةن، بؤيــة مــن بيــانووةك بــؤ ئــةوةى زؤربــةى هةَلوةشــاندنةوةى 
لةطةَل تةئيد كردنى قسةى جةنابتم كة زؤربةى ثياوةكان وةفادارن بةرامبةر بة ذنـةكانيان، ئةمـة زؤر زؤر   

ساَل دانيشتوون و ذنةكانى خؤيان بةخَيو كردووة، بةآلم  80ساَل و  15ِراستة زؤر منوونةمشان هةية كة بة 
ةوة دابنَيني، ئةوةش ِرةنطة بة جؤرَيك بةضاو دادانةوة بَيت، كة دةَلَيت لةطةَل ئـةوةى كـة مـن    ئةطةر ئَيمة ئ

حةقى ئةوةم هةبووة ذن بَينم بةسةرت، ضونكة تؤ نةخؤشى، بةآلم ئةوةم نةكردووة، ئينجا ئةوةش دةبَيتة 
ة بة نـةوعَيكى تـر، جـا    بةضاودادانةوةيةكى بةردةوام، ئةويش تووشى حاَلةتَيكى نةفسى زؤر خراث دةبَيتةو

بؤية بةِراى من ئةمة كةم كردنةوةى نرخى ثياوة، ثياو كة خَيزان دروسـت دةكـات دةبَيـت  تةحـةموىل ئـةو      
شتانةش بكات و ئةوة لة كاتى خوَيندنةوةى عةقدةكة دةبَيت سوَيند خبؤن كة ثارَيزطارى لـة يـةكرتى بكـةن    

كان ِرازى بنب، دوايى ئَيمة لة مةنتيقةيةكى شـةِراوى  تا دوا ضركةى ذيانيان بة هةموو نةخؤشى و نةبوونية
ذياوين، سى، ضل ساَلة شةِرمان بةسةردا فةرز كراوة اليةزاليش لة عرياق شةِر هةر هةيـة، زؤربـةى كاتـةكان    
ثياو معوةق بووة لةشةِر، ثياو بريندار بووة، ئينجا زؤر بة وةفاداريةوة دانيشـتووة بـةخَيوى كـردووة، باشـة     

ةتانةش حيساب نةكةين كة جاروبار نةخؤشى سةرةتانى مةمكة و سةرةتانى رةمحة و تةهديدى بؤ ئةو حاَل
ذن دةكــات و نــةخؤش دةكــةوَيت، لــةو حاَلةتــة ئيستيســناية ثيــاو وةفــادار نــةبَيت بةرامبــةر بــة ذن، بؤيــة     
ــية        ــة نةخؤش ــاس ل ــة ب ــةوةى ك ــةتى ئ ــة تايب ــتى و ب ــةم بةطش ــةو فةقةرةي ــى ئ ــةَل البردن ــن لةط ــتى م  بةِراس

موزمينةكان دةكات، ضونكة لة ناوضةيةك دةذيـن كـة دةكرَيـت زؤر ئيسـتيفادة لـةو فةقةرةيـة بكرَيـت، زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دَيك لة بـةِرَيزان لـة ِراثؤرتةكـة بـة نـةوعَيك      هةن: وةَلآل من دوو، سَى موالحةزةم هةية، موالحةزةى يةكةم 

رةئيان داوة و ئَيستا كة دَينة ناو هؤَلى ثةرلـةمان رةئـى خؤيـان دةطـؤِرن، لـة كاتَيـك دا كـة ئيمزايـان لةطـةَل          
ئَيمة كـردووة، بةداخـةوة حـةق وايـة ئينسـان يـةك رةئـى هـةبَيت، لـة نـاو ثةرلـةمان بَيـت يـان لـةدةرةوةى               

ليذنةى داكؤكى كردن لة مـافى ئافرةتـان لةطـةَل مامؤسـتايانى     ( يسمح)مةسةلةى : مثةرلةمانيش بَيت، دووة
ئــايينى لةطــةَل يــةكَيتى زانايــانى هــةر دووال و لةطــةَل ئــةو بةِرَيزانــةى ئــةو ثرؤذةيــان ئامــادةكردووة، ئــةو   

ال ئيســتعم( اليســمح)كةليمةيــةكى ثؤليســية، بــؤ ( الجيــوز)هــةر هــةموويان موافــق بــوون، طوتيــان ( يســمح)
نةكةين كة كةليمةيةكى مةرن و ِرَيك وثَيك ترة، ئَيمةش حةقى قسةمان هةية، بؤ قسةم ثَى دةبِرى سـؤزان  
خان  جةنابت قسةت كرد كةس ئيعرتازى نةطرت، نا مةسةلةكة تةشةنوج نية، بةهةرحاَل، بةنيسـبةت ئـةو   

ة، لة قـانونى ثَيشـرت هـاتووة    ثرؤذةيةى كة هاتووة، عوزرة مةشروعةكة مةبةستى ئةوةية بةِراستى كة هاتوو
كة جةنابت ئيشارةتت ثَيى دا بة مةسَلةحةتى مةشروع هاتووة، بةآلم لَيرة بـة عـوزر هـاتووة، عوزرةكـة كـة      

ئةوانةى بة منوونة هَيناوة، ئةو عوزرانةى كة ثَيشرت هةية، ( كالعقم)يان كة دةَلَيت ( كاملرض الثاب )دةَلَيت 
كةم تر بن كة قـازى بـة كـةيفى خـؤى حـوكم بـداو بَلـَى وةَلـآل فـآلن كـةس           نابَيت لة مستةواى ئةو عوزرانة 

عوزرة و ئةوة عوزر نية، نةخَير دةبَيت ئةو عوزرانةى كة هةية لةو مستةواية بَيت، كـةمرت نـةبَيت، ِرةنطـة    
ر قـةزا  هةندَيك حاَلةت هةية، ض ئَيستا ئَيمة بة بريمان بَيت، ض لة ئاييندةش بة بريمان بَيتةوة، بـةآلم بةبـة  

دةكةوَيت، ئيمكان هةية قازى نـةتوانَيت ئةسـَلةن هـيض تةسـةروفَيك بكـات، ئـةو حاَلةتـة حاَلـةتَيكى تازةيـة،          
بؤية دةبَيت ئةو حاَلةتانة بة عوزرى مةشروع ئيعتيبار بكرَيت لة مستةواى ئةو حاَلةتانة بَيت، مـن لةطـةَل   

 .دةكةم، زؤر سوثاس ئةسَلى ثرؤذةكةمة و ئيمزاشم كردووة و بة سةراحةتيش قسةى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناصح فةرموو. د

 :رمضانناصح غفور . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

جارى ثَيشوو من قسةم كرد بة تةشةنوج وةريان طرت، هيـوادارم ئـةو جارةيـان بـة تةشـةنوج وةرى نـةطرن،       
َيت قسـة بكـةم، نـةك بـة ثَيضـةوانةكةيةوة،      من لةبةرذةوةندى دايك و خوشك و خَيزان و كضى خؤم دةمـةو 

ئةسَلةن من نة لةطةَل ثرؤذةكةى ليذنةى ياسـاييم نـة لةطـةَل ثرؤذةكـةى ليذنـةى داكـؤكى كـردمن لـة مـافى          
ئافرةتان يان ذنان، من ثَيم واية ئةسَلةن ئةوانة هةمووى زيادن كة لَيرة نووسراون، سَى خاَل بةسة كة لَيرة 

( الجيوز الزواج بأكثر من واحدة اال مبوافقة الزوجة)يةكةميان بةم شَيوةية بَيت  تةئكيدى لةسةر بكرَيتةوة،
كل مون أجورى عقودا بوالزواج بوأكثر مون       )يان بة : ، دووةم(بامن من القاضى)ئةوة شةرتى يةكةم بَيت ئينجا 
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ماليوني   واحدة خالفا ملا مكر باةبس مدة التقل عن ستة اشهر والتزيد عن سنة وبغرامة التقل عون  ؤوة  
 .وةكو خؤى مبَينَيتةوة بةس ئةو فةقةراتةكانى ىَل البربدرَيت (دينار وال تزيد على عشرة ماليني دينار

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناصح. ناصح ، فةرموو كاك د. تةنها فةقةرةى يةكةمة د
 :رمضانناصح غفور . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
، مـن ثـَيم وايـة ئـةوة طـةورةترين      (ن واحدة اال مبوافقة الزوجوة وبوامن مون القاضوى    الجيوز بالزواج باكثر م)

ِرَيطرية بةرامبةر بة ئةوانةى كة دةيانةوَيت دوو ذنى بهَينن يان بيكةن بة سَى و ضـوار، ئةطـةر ِرةزامةنـدى    
 خَيزانى لةطةَل نةبَيت ضؤن دةبَيت تؤ ذنى تر بهَينى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مال فةرمووك.كاك د

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

نيسبةت طشت ماددةكة، ضونكة ئةساسى فرة ذنـى دةبَيـت لـةو فةقةرةيـة بَيـت،      ئةم خاَلة زؤر زؤر طرنطة بة
بــةِرَيزان  ئةوانــةى لــة دواوة دَيــن هــةمووى دةبَيــت ثابةنــد بــة ئــةوة بــن، بؤيــة بــة حةقيقــةت وةك زؤر لــة

ئيشارةتيان بةوة دا كة ئافرةتَيك نةخؤش بكةوَيت و تؤ كابووسَيكى تـر بةسـةرى دا بهَينـى، ئـةوة عةجةلـة      
كردنة لـة مردنـى، ئـةوة زؤر زؤر جةرميةيـةكى طةورةيـة، ثَيويسـتة ئـةم خاَلـة ئـةو بةِرَيزانـةى ئةنـدامانى            

َيـت، ضـةنديش لةسـةرى بوةسـتني كةمـة،      ثةرلةمان باشـرت و ضـةند نوقـاتَيكى زؤر زؤر موحـودةد ديـار بكر     
ضونكة ئةمة ثَيكةوة ذيانـة، بناغـةى مـاَل دادةنَيـى كـة بـةردةوام دةبَيـت لـة تـوَلى عـومرت، جـا ئـةو ذيانـة              
ذيانَيكى سةعيد دةبَيت، يان ذيانَيكى تةعيس دةبَيت، يان يةكَيك لةو دووانة ئةطةر غةَلـةت نةكـةين، بؤيـة    

ىَل بكةينةوة، لة هةموو حاَلةتَيكيش ضى دابنـدرَيت ثَيويسـتة بوترَيـت بـة     ثَيويستة ئةمة زؤر ورد تر بريى 
موافةقةتى ذنةكةى، ئةطـةر موافةقـةتى نـةبَيت لةسـةرى و ِرةزاى نـةبَيت لةسـةرى  تـةحريم بكرَيـت، ئـةو          
بةِرَيزانةى كة دةَلَين تةعةدودى زةوجات لة ئيسالم هةية، ئايينى ئيسـالمى ثـريؤز زؤر بـة جـوانى حقـوقى      

فرةتى لة قورئانى ثريؤز روون كردوةتةوة، ئةوانةى ئيجتهاديـان تَيـى كـردووة كـة ئةوانـةى لـة ئافرةتَيـك        ئا
زياتر دةهَينن دةبَيت عةدالةت رةضاو بكةن، عةدالةتيش لةهةموو ِروويةكةوة، يةكَيك لة ِرووةكـانى بزةبـت   

اَلى هةبَيت، هةردووكيانى وةكو يـةك  ئيشارةت بةمة دةكرَيت كة عولةماى ئيسالم دةيَلَين، ئينسانَيك دوو من
خؤش دةوَيت، لةو حاَلةتةش دةبَيت بةو دةرجةية بَيت، ئةطةر بة غةيرى ئةوة بَيت حةرامـة، يـةعنى بـةو    
دةرجةية كـة خؤشةويسـتى بةرامبـةريان يـةك نـةبَيت، ئـةوةش لـة شـةرعى ئيسـالميش دةردةضـَيت، بؤيـة            

بـة موافةقـةتى ذنـى يةكـةم بَيـت،  ئةطـةرنا ئيشـةكة بـة          لَيرةش الزمة عةدالةت هةبَيت، الزمـة ذنـى دووةم  
 .خراثى دةِروات، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداللة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ســاَلة   ديــارة مةســةلةى هــةمواركردنى ئــةم ياســاية هــى ئــةمِرؤ و دوَينــَى و هةفتةيــةك نيــة، ضــةندين          
رَيكخراوةكانى ذنان خةباتى بؤ دةكةن، ئَيمة لةو ِروانطةيةوة ثرؤذةيةكمان ئامادة كرد، كة ثرؤذةكـةى ئَيمـة   
زؤربةى زؤرى ئةندامانى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتـان و ذنـان لةطـةَل مـةنع دابـووين، مـةنعمان       

وة بـة سـةرؤكايةتى نَيـردراوة بـؤ ئةجنومـةنى      كردووةو هيض مةرجَيكمان بؤى دانةناوة، ئةو ثرؤذةية كة درا
ــةَل          ــةها لةط ــةَلَيك فوق ــة كؤم ــاتووة ل ــك ه ــة ثَي ــردووة، ليذنةك ــت ك ــؤ دروس ــرى ب ــةكى ت ــران و ليذنةي وةزي
رَيكخراوةكانى ذنان و نوَينةرى داكؤكى كردن لة مافةكانى ذنـان، لـةوَى دوو رةئـى هـةبووة، بؤيـة دوو رةئـى       

لـة نـاو ئـةو ليذنةيـةدا دوو رةئـى هـةبووة، رةئـى رَيكخراوةكـانى ذنـان و           هاتووةتةوة بؤ ئَيـرة، لةبةرئـةوةى  
نوَينةرى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافةكانى ذنانيش لةطةَل مةنع بوونة، دواتريش لة ئةجنومـةنى وةزيـران   

ش ديارة كة ساب نةبووةتةوة، هةندَيك لةطةَل مةنع بوون، هةندَيكى لةطةَل تةقييد بـوون، ديـارة كـة دوَينـيَ    
رةئيةكامنان ديار بوو، دةنطةكامنان ديار بـوو، كـة ليذنـةى ذنـان لةطـةَل ضـى دابـووين، ئاشـكراية كـة لةطـةَل           
مةنع دابووين، بةآلم كة بة ضوار دةنط نةمانتوانى سـةركةوتن بـة دةسـت بهَيـنني و مةنعةكـة جـَى بـةجَى        

ةوة ئةزعةف و ئيمان ضـى دةكـةين    بكةين و هاتينةوة سةر تةقييد بؤ ئةوةى فرة ذنى بة ِرةهايى نةمَينَيت
كؤمةَلَيك مةرجى بـؤ دادةنـَيني، ئَيمـة وةك زؤربـةى ئةنـدامانى ليذنـةى ذنـان ئـاوا سـةيرى عيالقـةى ذن و           
مَيردايةتى دةكةين و زؤر بة طةورةو ثريؤزى دةزانـني، ئَيمـة لـةو ِروانطةيـةوة كـة ئـةو عيالقةيـة بةِراسـتى         

ــة ن  ــريؤزة و عيالقةيةكــة  ك ــرمان    عيالقةيــةكى ث ــةنها حةس ــت، بــة ت ــتغناى ىَل بكرَي ــتَيك ئيس ــت بــة ش اكرَي
ــدَيك       ــةلةى هةن ــرَى و مةس ــت مــةنع بك ــةوة دةمانويس ــةو ِروانطةي ــاَل بــوون، ل ــَيذ و من ــةر ض نــةكردووة لةس
غةريزةو مةسةلةى مناَل نةكرَيتة تةبرير بؤ ئةوةى فرةذنى مبَينَيتةوة، ئةمة مةسةلةيةكة سوورين لةسةر 

ى يةكةم دا ئةوةى كـة طومتـان البربدرَيـت بـا البربدرَيت،ضـونكة ئةطـةر النـةبردرَيت فـرة         ئةوةى كة لة بِرطة
ذنى بة ِرةهايى دةمَينَيتةوة، ماناى تةقييد لَيرة نامَينَيت، ئيرت بة ِرةهـايى فرةذنـى دةكرَيـت، بؤيـة تةئكيـد      

ــةوةى د       ــت ئ ــةر بكرَي ــت، ئةط ــة البربدرَي ــرة هةي ــةكيةى لَي ــةو ثَيش ــة ئ ــةوة ك ــرد،   لادفوو. دةكةين ــياغةى ك س
سياغةيةكى ترى بؤ بكرَيتةوة، مةسةلةى ئةوةى كة نةخؤشى هةبَيت، ئـةو مةسـةلةية مةسـةلةى نةخؤشـى     
درَيذخايةن نية، مةسةلةكة زؤر كةس بة سةرةتان و بة سيل و ئةوانةوة هَينـاوة كـة وازحـة لـة مةرجةكـة،      

ى بكـات، ديـارة مةعاشـةرةى زةوجـى     نةخؤشيةك كة ببَيتة هؤى ئةوةى كة ذن نةتوانَيت مةعاشةرةى زةوج
ضية، يةعنى ثَيويست بةشةرح كردن ناكات، ديارةو روونة بؤ ئةوانةى دةيانـةوَيت مبَينَيـت دةزانـن بؤضـية،     
لةبةر ئةوة ئَيمة دةمانةوَيت نةخؤشيةكى درَيذخايةن كة ضارةسةر نةكرَيت كة ببَيتة هـؤى ئـةوةى كـة ذن    

ة لةطةَل ئةوةين مةسةلةى رةزامةندى ذن ئيزافـة بكرَيـت، ضـونكة    نةتوانَيت مةعاشةرةى زةوجى بكات، ئَيم
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ئةمةش بةِراسـتى مـةرجَيكى باشـة هةرضـةندة دَلنياشـني لـةوةى كـة ثياوَيـك بيـةوَيت ذنـى دووةم بَينَيـت،            
ــةو         ــؤ مةحكةم ــا ب ــؤنى دةب ــزانني ض ــانةو دةش ــت، زؤر ئاس ــةم بَي ــى يةك ــدى ذن ــتى بةِرةزامةن ــةر ثَيويس ئةط

 .ردةطرَيت، زؤر سوثاسِرةزامةنديشى ثَى وة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثةخشان خان ئيزافةت هةية   فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداللة زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى كوَيستان خان طوتى تةعبري لة رةئى ليذنةكة دةكات، بةآلم من حةزدةكةم شتَيك بة بريى ئةندامانى 
مةوة، دوَينَى زؤرينـةى ئةوانـةى كـة قسـةيان كـرد، ئةطـةر نـةَلَيم هـةموويان لةطـةَل          بةِرَيزى ثةرلةمان بهَين

ئةوةى كة ِرَيطة بة تةعةدود دةدةن، سةبةبى ئةساسى مناَل بوون و ئةطةر ذنةكة نةخؤش بـوو و نـةيتوانى   
رَيـت   حةياتَيكى زةوجى تةبيعى بكات، باشة ئةى فرةذنى بؤضى بكرَيت  ئةى ئةطةر وابَيت بؤضى ئـةوة بك 

ئةطةر مناَل سةبةبى رةئيسى بَيت، كة دوَينَى ثَييان وابوو سةبةبى رةئيسى بـوو كـة بـاس كـرا، خـاَلَيكى تـر       
ئةى ئةطةر ذنةكةى نةخؤش بوو نةيتوانى موعاشةرةى بكات، ئةى باشة ئَيستا من تَى ناطةم ئةى فـرة ذنـى   

 .ثاسلة ض حاَلةتَيك دا بكرَيت  ئةوة ثرسيارَيكة بؤهةمووان، زؤر سو
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

( ال جيـوز )و ( اليسـمح )ئَيستا ئةو فةقةرةية وازحة و زؤر قسـةى لةسـةر كـرا، ئـةو وشـةيةى كـة البربدرَيـت        
نةفسيةن بة قـوةت تـرة، ئةطـةرمانعتان نيـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى        ( الجيوز)فةرقى نية بة حةقيقةت، 

موشـكيلةمان  ( الجيـوز )ةسَلى مةشروعةكة وا هاتووة، ئـةوة بـووة   مبَينَيت وةك ئةوةى لة ئ( الجيوز)ئةوقاف، 
لةوة نةما، لةسةر ئةساسى ثَيشنيارى ئةوانةى كة هينيان كردووة، ئيجازةم بدةن، هةمووتان قسةتان كرد لة 
حةقيقةت دا، ئةطةر وا بَيت بة مانطَيكيش تـةواو نـابني لـةو قانونـة، تكـا دةكـةم قسـة مةكـةن، تـةعليقيش          

ة كاتى قسة كردنى ئةندامَيكى ثةرلةمان، سؤزان خامن بؤية هَيناية ثَيشةوة بؤ ئـةوةى دوور بَيـت   نةدرَيت ل
لةوانةى دةوروبةرى و قسة نةكات، تةنها بة داواكردنـى ئيـزن ئـةوجا قسـة بكـةن، ئـةو جوملةيـةى كـة داوا         

زواج أكثور مون واحودة اال    اليؤومح بو  )كراوة البربدرَيت لةاليةن ليذنةى داكؤكى كردنى مافى ئافرةتان و ذنان 
املورض الثابو  مون املعاشورة     )ئةوانـة شـةتب بكرَيـت    .( .ق ام عذر مشوروع بالتعودد   ...بامن القاضى ويشرتط 

، ِرةنطـة ئةطـةر ئـةوةى الببـةين، سـياغةكة      (جلنة طب ة خمتصةأو عقج الزوجة الثاب  بتقرير من الزوج ة 
ةكة الببةين، ئةو هينةى كاك (ق ام عذر مشروع)ةطةر ئةو ثَيويست بكات تؤزَيك طؤِرانكارى بةسةر دابَيت، ئ

ملورض اليرجوى   )( مورض الزوجوة  )عونى نووسيويةتى، ئةطةر ثَيتـان هـني بَيـت لـة جيـاتى ئـةوة بنووسـَيت        
ئـةوة سـيغةيةكة   ( جلنة طب ة ر  ة خمتصة تليد مل التنحمب ومل  بتقديج تقرير شفاءه أو كونها  عق ج 

ــونى نو   ــاك ع ــةى ك ــة مةقالةك ــريم      ل ــاك ك ــةكةى ك ــةينى قس ــدا ، ع ــة جةريدةيةك ــةوة ل ــراوةو بآلوبووةت وس
دةطرَيتةوة، ئةوةى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و ذنان دةَلَين ئةو جوملةية شـةتب بكرَيـت، زؤر   
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قسةى لةسةر كرا ئةوةى بةينى موئةيد و بةينى هني و ئةوانـة، ئـةوة هةنـدَيك تةئيـدى ئـةوةيان كـرد كـة        
َيــت، هةنــدَيك ثَييــان وايــة زةروريــة كــة مبَينَيــت، ئــةو موقتةرةحــةى ليذنــةى داكــؤكى كردنــة، زؤر    البربدر

 .موناقةشةى لةسةر كرا، كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 دوَينَى تةسويتمان لةسةر ئةو مةبدةئة كردووة، ئَيستا ضؤن دةتوانن ئيلغاى بكةين 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خؤ من نةم طووتوة ئيلغا بكرَيت، رةئيةكة طوتراوة كة ئيلغا بكرَيت، وةكو كاك شـَيروان طـوتى وا نـةهاتووة،    
ضونكة ئَيمة دوَينَى ئةوةمان قبوَل كرد بةو شروتانةى هةبوو، ضـؤن دةكرَيـت ئـةو شـروتانة ئيلغـا بكرَيـت،       

بــةو شــروتانةى كــة هــاتووة، ئَيســتا موناقةشــة زؤر كــرا، تــةنها   ئَيمــة ئــةو موقتةرةحــةمان قبــوَل كــرد كــة 
ئةوةندةية كة ئةوة خبةمة دةنطدانةوة، ثَيش ئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة تةبعةن ليذنةى داكؤكى كـردن لـة   
مافى ئافرةتان و ذنان داوايان كردووة ئـةو جوملةيـة شـةتب بكرَيـت، هةنـدَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمانيش         

ن كرد، خؤشيان قسةيان كردو جارَيكى تـر دووثاتيـان كـردةوةو شـةرحيان كـرد، ئَيسـتا قسـة        تةئيدى ئةوةيا
 .دةدةمة كاك خليل بؤ دواجار تةرحى وجهة نةزةرى خؤى بكات، بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدان، فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لة ِراثؤرتى موشتةرةك تةئييدى ئـةوةمان كـردووة   ( وعق ام عذر مشر)مةشروعى حكومةت وا هاتووة 

كة وةكو خؤى مبَينَيت، زةواج حقوق و ئيلتيزاماتة لة نَيوان هةر دوو تةرةف، لَيرة وةكو ئـةو كةليمـةى كـة    
، ئـةو دوو شـتة بـؤ ميسـالن نـةك بـؤ حةسـر، حـااَلتى زؤر تـر هةيـة، حـاكم و            ( ق ام عوذر مشوروع  )هاتووة 

تةقيديرةكة بؤ ئةوة، يـةعنى ئـةو تةقـديرى دةكـات، تةعـةدود لـةوة زيـاترة، بـؤ منوونـة           مةحاكم دةزانَيت
ذنَيك ناشيزةيةو ناطةِرَيتةوة و حةزيش ناكات تةفريق ببَيت، هةردووكيان لةطةَل ئةوة نينـة، ئـةو لـة مـاَلى     

تَيكــة، خــؤى و ئــةو لــة مــاَلى خــؤى و نــة موعاشــةرة دةكــات و نــة هــيض موشــكيلةيةكيش نيــة، ئةمــة حاَلة   
حاَلةتَيكى تريش هةية، ذنَيك لة دةرةوةيـة و مَيـردى لَيرةيـة، مَيردةكـةى ثَيـى دةَلَيـت وةرة ئَيـرةو منـاَل و         
خانوومان و حقوقى من واية، نايةت بؤ ئةوَى، حةز ناكات لة تةآلق، هةردوو تـةرةف حةزناكـةن لـة تـةآلق،     

ق وام بواجبوات   )ذنـى تـر هـةن هـةر نـاتوانن       ئايا مةجبورى بكةين كة تةآلقى بـدات لـةو حاَلةتـة، هةنـدَيك    
حقوقى ئةو مَيردة نادات، حةزيش ناكات، هةردوو تـةرةف حـةزيش ناكـةن لـة تـةآلق، ضـى لـةوة        ( الزوج ة

بكةين  دةيان حاآلت هةية غةيرى ئةوة، بـا بـؤ برايـان و خوشـكان خبوَينمـةوة و بـا ئَيمـة مونسـف بـني لـة           
حاَلةتى هةية بؤ حةقى  9اندراوة، بؤ ذن حةقى تةفريق هةية، باسى تةفريق لةضةند حاآلت د 43ماددةى 

كـة دةَلَيـت    43لة ماددةى  8لَيرة لة بِرطةى ( أو مما مياثلها)تةفريق، هةمووش ميساليان بؤ هَيناوة و طوتى 
اما هحمورت  )لَيـرة  ( و اما هحمر الزوج زوجته مدة سنتني فوأكثر بوال عوذر مشوروع      1للزوجة طلب التفريق ، )



 402 

بؤى هةية بَينَيت يان نا  لَيرة طوتوويةتى بؤ ئافرةت هةية ( ....زوجها مدة سنتني بال عذر مشروع الزوجة
و اما وجدت زوجها عل اًل أو مبتلى مبا اليؤتط م معوه الق وام بواجبوات الزوج وة       4)كة داواى تةفريق بكات، 

 (ها وثب  عدم امكان شفاءه منهوا سوى أكان مال  السباب عضوية أو نفؤ ة، أو اما اص ب بذل  بعد الدخول ب
 (و اما كان الزوج عق ما أو ابتلي بعقج بعد الزواج ومل يكون هلوا ولود علوى ق ود اة واة         5) هةروةها لة  خاَلى 

و اما وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة الميكون معهوا     6)ئةوةش هةر حةقى تةفريقةية، وةرة بؤ خاَلى 
ام أو الرب  او الؤل أو الزهرى أو اجلنون، وانه قد اص ب بعد مل  بعلوة مون   معاشرته بال ضرر، بالعلة كاجلذ

دةستى قازى نةبةستنةوة لَيرة، حاآلتى زؤر هةية، ئينجا دةطةِرَيمـةوة ئةطـةر ئَيمـة     (هذه العلل أو ما مياثلها
 .وا بكةين حاآلتى تةآلق زؤر دةبَيت و مةشاكلى تريش زؤر دةبَيت، زؤر سوثاس

 :ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
 .كاك شَيردَل نوقتةى نيزاميت هةية  فةرموو

 :بةِرَيز شَيردَل عبداللة حةوَيزى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من كة طومت نةخؤشى،  طومت ئةوة زوَلمة بيكةينة قانون، تؤ ِرَيطات داوة ئةطةر ئةوةشـى تَيـدا نـةبَيت هـيض     
انة لة قانون، ضـةند كةسـَيكيش تةئييـدى كـردن، تـؤ بيـدة       لة وةزعةكة ناطؤِرَيت، بةآلم زوَلمَيك لةو ثةرلةم

دةنطدانةوة، ئةطةر ئةوة بِرطـةى سـَييةم بـا هـةموو كـةس تةئييـدى دةكـردن، بـةآلم بِرطـةى يةكـةم ئـةوةت            
هَينــاوة تــؤ دةضــى شــعوري يــةكَيك برينــدار دةكــةى و خــةَلك دةبةيــة نــاو دَلــة ِراوكــَى و تووشــى نةخؤشــى   

 .ا ئَيمة لة دواى حةرب دةذين، ئةنواع نةخؤشى ثةيدا بووة، زؤر سوثاسنةفسيان دةكةى، لة كاتَيكد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قةيــدى نيــة، بــةآلم هــةموو قانونةكــة دةطؤِرَيــت، ئَيمــة دوَينــَى دةنطمــان داوة بــة هــني، هــةموو وةزعــةكان    
 .دةطؤِرَين، فةرموو كاك شَيردَل

 :بةِرَيز شَيردَل عبداللة حةوَيزى
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز س

 .تؤ فةقةراتى ترت داوة، هيض ِرَيى نةطرتووة، ئةوة شةرتَيكى برينداركةرة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة ِراستى دا ئةو قسةيةى كاك شَيروان كردى زؤر ِراسـتة، يـةعنى لـة ليذنـة دانيشـتوون و ماوةيـةكى دوورو       
هةريةكة رةئى تازةتر تةرح دةكرَيت، يـةعنى ئـةوة    درَيذة بة حةقيقةت، ِراثؤرتتان تةقديم كردووة و لَيرة

هةتا لة سياغةش دا تا ئَيستا ئةندامانى جياجيا شةش تا حةوت نةوعة سياغةيان ناردووة، باشة ئـةى ئَيـوة   
كؤبوونةوةتان بؤ كـردووة  ئةطـةر تةحةفوزيشـتان نووسـى بَيـت، بـا ئـةوة بَلـَى تةحـةفوزم نووسـيوة، هـةتا            

خؤيـان دا ئيختالفيـان هةيـة، كـاك عـونى لـة تةنيشـتمةوةية و موقتـةرةحى تـازةى           ليذنةكة لَيرة لة بةينى
و ، لة ِراستى دا ئةوة بةو شكلة نابَيت، قانونية، كاك كريم لةوَيوة هةرواتةقديم كردووة، ئةويش لة ليذنةى 



 409 

ةفوزى ئةطةر تةحةفوزيشتان هةبَيت، ئةوة دةنووسرَى كة تةحةفوزيان هةية، هةر ئةو كةسة نيـة كـة تةحـ   
هةية، هةتا ئةوةى كة تةقريرةكةى نووسيوة، ئةويش مةقتةرةحاتى تازة دةهَينَيت، لة ِراستى دا ئَيسـتا مـن   
هةشت موقتةرةحم لة ثَيشة، كاك شَيردَليش لةوَيوة ئيقرتاحَيكى تر دةهَينَيت كـة هـةمووى نةسـف دةكـات،     

ح بكرَيت، وةزعى قانونةكة دةطؤِرَيت يان جارَى ئةوانةى قانونني ئةو موقتةرةحةى كاك شَيردَل، ئةطةر تةر
نورى، ئةو سـَى يـة قسـةى    .نا  دةمةوَيت ئةوانةى شارةزاى قانونن، قسة بكةن، كاك زاناو كاك كريم و كاك د

  .بكةن، كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر قادر سعيدبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ونكة بــة ئيهانـةى دةزانــني بـؤ ذنــى نـةزؤرك و نــةخؤش    ئَيمـة بؤيــة داواى ئيلغـاى ئــةو شـةرتة دةكــةين، ضـ    

سووكايةتيةكة بؤى، ثاشـان كؤمـةَلَيك مـةرجى تـر هةيـة، ِرةزامةنـدى ذن و ئـةو خاآلنـةى تـر كةنووسـراوة،           
يةعنى بابةتةكة هةَلناوةشَينَيتةوة، بةآلم ئةو مةرجةمان ثَى ناخؤشة و بريندار كردنى شعورى ذنى نةزؤك 

 .و نةخؤشة
 :ؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .كاك كريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دوَينــَى كــة موافــق بــوون لةســةر مةســةلةى تةعــةدود بــة تةقيــد لةســةر ئــةوة بــوو كــة مةســةلةى عقــم و    
ات مةسةلةى نةخؤشى و منداَل نةبوون بـوون، بةِراسـتى ئةطـةر ئـةوة الببـةين، ئـةوة تـةناقوز دروسـت دةكـ         

 .لةسةر مةسةلةى تةقييد، بؤية ناكرَيت لةِرووى ياساييةوة ئةوة البربدرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .نورى  فةرموو.كاك د
 :نورى مجيل تاَلةبانى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــت، كــةوا ِرةزامةنــدى ذنــى يةكــةم      وةربطريدرَيــت، ئــةوة مــن لةطــةَل ئــةوةدم كــةوا شــةرتى يةكــةم ئــةوة بَي

مةرجَيكى زؤر زؤر طرنطة لة هةمان كاتيشدا ِرَيطا بة ثياوةكةى نـةدرَيت لةسـةر ئـةوةى كـةوا مـافى ئـةوةى       
، نازامن مـافى قسـةكردمنان هةيـة    ......هةبَيت ذنةكةى تةآلق بدات، مةرجى دووةم ئةوة بَيت كةوا ثَيويستة

ةر ئاطـادارى ذنةكـة بكاتـةوة كـةوا مـافى ئـةوةى هةيـة،        يـان نـا  مـةرجى دووةم ئةوةيـة كـةوا ثَيويسـتة دادو      
مــةرجى ئــةوة لةســةر ثياوةكــة دابنَيــت كــة ناتوانَيــت ذنــى بةســةر بهَينَيــت، مــةرجى ســَييةم ســةبارةت بــة   
مةســةلةى نــةزؤكى ئــةوةى كــةوا نــةتوانَيت موعاشــةرةى زةوجــى لةطــةَل دا بكــات، مــن ئاطــادارى زؤر شــتم،  

سثؤِرى ذنانة، بةشَيكى زؤرى لـةو ذنانـةى كـة دَيـن بـؤالى هـةموويان بـاس        بةهؤى ئةوةى كةوا خَيزانةكةم ث



 410 

ئةوة دةكةن كةوا ثياوةكانيان دةيانةوَيت ذنى بةسةر بهَينن، لةبةرئـةوةى كـةوا منـاَلى نابَيـت، ئـةو مةرجـة       
يازى دةبَيت مبَينَيت بةو شةرتةى ، بةآلم بةو سيغةيةى كةوا ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتـان ثَيشـن  

 .كردووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان  فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى كة كاك زانا دةيَلَيت بةِراستى من لةطةَلى نيمة لةِرووى قانونيةوة، ئةوةى كة كاك كريم دةيَلَيـت مـن   

فةقةرةية تةعاروز لةطةَل تةسويتى دوَينَى دةكات و قانونةكـة سـةقةت    تةئيدى ئةو دةكةم، ئيلغاكردنى ئةو
 .دةكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاس، قانونيةكان ئةوةيان حةسـم كـرد، ئَيمـة نـاتوانني ئـةوةى خبةينـة دةنطدانـةوة، ضـونكة دوَينـَى          
ىَل بوردن لة كاك شَيردَل دةكـةم، ئـةوة دةخةمـة     دةنطمان بؤ شتَيك داوةو تةعاروز دةبَيت لةطةَل ئةو، داواى

ئـةوة   (كواملرض الثابو   ... ق وام عوذر مشوروع    ) ئيلغا بكرَيت لة جياتى ئـةوةى  دةنطدانةوة كة ئةو جوملةية
رةئى مةشروعةكةية و ليذنةى ياسايى و ليذنةى مـافى مـرؤظ و ليذنـةى ئـةوقاف تةئيـدى ئةسـَلى نةسـةكة        

مــافى ذنــان دةَلــَين ئــةو ســَى كةليمةيــةى ثَيشــوو البربدرَيــت و يةكســةر   دةكــةن، ليذنــةى داكــؤكى كــردن لــة
موقتـةرةحى   (التال وة ... االبوأمن القاضوى ويشورتط     اليؤمح أو الجيوز بزواج بأكثر مون واحودة  )بنووسرَيت ، 

املورض الثابو  املوانم مون املعاشورة      )تازة كة ليذنةى داكـؤكى كردنـى مـافى ذنـان دةَلـَين يةكسـةر بنووسـرَيت        
 (.الزوج ة أو عقج الزوجة الثاب  بتقرير من اللحمنة الطب ة املختصة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةوانةية ئةو عوقمة و ئةو نةخؤشية ضاك ببَيتةوة، بؤيـة لـة ئـةو    ( اليرجى منه شفاء)ئةطةر نةنووسرَيت 

 .ؤر موهيمة بطوترَيتزؤر ز
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةيـة ئـةو   دةخيةمة دةنطدانةوة كـَى لةطـةَل    جارَى ئةو موقتةرةحةى البردنى ئةو دوو جوملةيةى ثَيشرت،
دوو، سَى كةليمةية البربدرَيت  ئةسَلى مةشروعةكةم خوَينـدةوة، كـة لةاليـةن هـةر سـَى ليذنةكـة ثشـتطريى        

 (ق وام عوذر مشوروع    )نى مافى ئافرةتان و ذنان، دةَلَين ثَيويست ناكـات بنووسـرَيت   كرا، ليذنةى داكؤكى كرد
ــردووة، ئــةوة             ــة ك ــةو داواي ــةمان ثشــتطرييان ل ــدامانى ثةرل ــة ئةن ــة، هةنــدَيك ل ــَى زيادةي ــةوةيان ث ــة ئ وات
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لةطـةَل  موقتةرحَيكى تازةية كة البربدرَيت، دةخيةمة دةنطدانـةوة، دواتـر دَيينـةوة سـةر تةفسـيالتةكان، كـَى       
 81دةنـط لةطـةَل دايـة، كـَى لةطـةَل دانيـة         39ئةو موقتةرةحة تازةيةى ذنانة دةستى بَلنـد بكـات تكايـة     

كةس لةطةَل دانية، كةواتة ئةو فةقةرةية البردرا، ئةوجا دَيينـة سـةر ئـةوةى سـياغةى فةقةرةكـة ثَيويسـت       
أو املانم من املعاشورة الزوج وة   )ريم طوتى ئةوةى كة كاك ك (املرض املزمن الثاب )دةكات دةوَلةمةند بكرَيت، 

ئةوةيـة   (اليرجوى منوه الشوفاء   )كة ئةوةى ئيزافـة بكرَيـت    (واليرجى منه الشفاء بتقرير من اللحمنة املختصة
كـــة كـــاك كـــةريم كردوويـــةتي يـــةك، دوو بـــرادةريش ثشـــتطريي كـــردووة، دكتـــؤرة هالـــة   موقتةرةحةكـــة 

 .وة، ئةطةر ِرةئيةكي هةية، فةرمووبةئيعتيباري ئةوةي دكتؤرةية لةِرووي توبية
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم نة موزمني و نة سابت، ئةو نةخؤشيةي ئةمِرؤ سابتة لةوانةية ضةند ساَلَيكي تر سـابت  

خــةفيفي  نــةبَيت، وشــةي مــوزمينيش زؤر مةتاتيــة، بــؤ منوونــة نةخؤشــي زةخــت موزمينــة، نةخؤشــيةكي 
املورض  شةكرة موزمينة، يةعين ئةوانة دةرطاي ترمان بؤ دةكةنةوة، ئةو دوو وشـةية البربَيـت، بـةس ببَيتـة     

 .ئةوة باشرتة، زؤر سوثاس، املانم من املعاشرة الزوج ة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خؤ ئةوة ناكرَيت هةر موناقةشةي بكةين، كاك دكتؤر فوئاد فةرموو

 :امحد حممد بابانفلاد .د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

املرض املزمن الثابو  املوانم مون املعاشورة الزوج وة، والويت اليرجوى منوه الشوفاء، او          )ئةو ثَيشنيارةي كة كردم 
عةفو ببوورة عـوقم نةخؤشـي نييـة، لةِراسـتيدا نيشـانةي ضـةندين دياردةيـة،         ،(عقج الزوجة املزمن الثاب 

 .، نةخؤشي نيية، زؤر سوثاس(مرض العقج)َيني لةبةر ئةوة ناكرَيت بَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

املوورض املووزمن الثابوو  املووانم موون املعاشوورة  )ئــةو صــياغة تازةيــة بــةوةرطرتين وجهــة نــةزةري دكتــؤر فوئــاد،  
 ئـةوة باشـة،   ،(جلنوة طب وة خمتصوة   العقج الزوجة الثاب  بتقرير من  الزوج ة، واليت اليرجى منه الشفاء، او

 .فةرموو خةمان خان
 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةزانني تةآلق دةسةآلتَيكي حةسرية بةدةست ثياوةوة هةية، ئـةزانني كـةوا تـازة عـوقم ونةخؤشـيمان      

ان كرد بةتاوانَيك لةدةست ذني يةكةم، من ئيزافةي شتَيك ئةكةم، لةو حاَلةتةي ئةطةر ذنَيك نةخؤش بوو ي
 .عةقيم بوو، كة ِرَيطا ئةدرَيت ثياو ذني دووةم بهَينَيتةوة، ماناي واية بة موافةقةي ذني يةكةم، سوثاس

 



 418 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو ئةوة لة جَيطايةكي ترة، موافةقةتي ذن ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان و دكتؤر كةماليش باسيان كرد، 
املرض املزمن الثابو   )طاي نية، ئَيستا ئةخيوَينمةوةو ئةخيةمة دةنطةوة، ئةوة دوايي باسي ئةكةين،  لَيرة جَي

جلنوة طب وة   او عقوج الزوجوة الثابو  بتقريور مون      املانم مون املعاشورة الزوج وة، والويت اليرجوى منوه الشوفاء،        
،  كَيي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات  فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة  بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا           ، (خمتصة

ئينجا دةضينة سةر فةقةرةي دووةم، ئَيستا ئـةم فةقةرةيـة ضـوار، ثَيـنج ئةنـدامي ثةرلـةمان و كـاك دكتـؤر         
كةماليش وتيان ئةبَيت ئةوة ئيزافة بكةين كة خَيزاني يةكةمي موافق بَيت، بؤ هَينـاني ذنـي دووةم، ئَيسـتا    

موافقة الزوجة االوىل علوى زواج  يةكةم،  ئةو فةقةرةية تازةية كةهاتووة، ئةطةر ئيقرار كرا ئةبَيتة فةقةرةي
ئـةوة كَيــي لةطةَلــدا نيــةو ئةيـةوَيت قســة بكــات ناوتــان دةنووسـم، كــاك حممــد حكــيم    . زوجهوا امووام احملكمووة 

 .فةرموو
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا كة ئيقرارمان كرد حةسرت وةَلآل ئةم خاَلةي ئَيستا كة ئيقرارمان كرد حةسرتان كردووة، ئةو خاَلةي 

كردووة، لة دوو عوزردا من ثَيم واية ئـةو عـوزرةي كـة جـةنابتان و دكتـؤر كـةمال ئيزافـةي كـردووة، ئـةوة          
شتَيكي زيادةية تؤ ئَيستا شتةكةت بة بةربآلوي وةكو جاران نةهَيشتةوة، تاكو ئَيستا ئةو عوزرةي كة ئَيسـتا  

يةكةمة كة ئَيستا لة مةحاكمي كوردستان ئيشي ثَي ئـةكرَيت، يـةعين    هةية يان ئةو شةرتة ِرةزامةندي ذني
ئةوة هةيةو ئيشي ثَيكراوة، يةعين ِرةزامةندي ذني يةكةمي ئةوَيت، ئَيستا تـؤ هـيض عوزرَيكـت نةهَيشـتةوة     
بؤ قازي كة موبةِريِر تر بيخـوات، دوو موبـةِريِرت دؤزيوةتـةوة و ئاشـكراية، ئةمةكـةي تـر مـن ئَيسـتا خـؤم          

و كــاك شــَيردَل زؤري هَينايــةوة خــزم و ناســراو منوونــةي زؤر بــوون، منوونةيــةكم اليــة ذنةكــة منــداَلي وةكــ
نابَيــت، ثياوةكــة بردوويــةتي بــؤ ئــوردن، بــؤ تــاران و دكتؤرةكــاني ئَيــرةش هــةمووي، ئةيــةوَيت ذن بهَينيــت 

تـري تـةآلق بـدات، ئـةم     ذنةكةي ِرازي نيـة، بـةثَيي ئةمـةي كـة ِرةزامةنـدي ذن ئةزانـدرَيت، ئـةبَي ذنةكـةي         
قانونةش تةشجيعي تةآلق ئةكات، تةشجيعي تةفريق ئةكات، ئةوة حةقيقةت و واقيعَيكـة، يـةعين ئـةم ذنـة     
ِرازي بَيت ثياوةكةي ذنَيكي تر بهَينَيت كة حةزي لة منداَلة يان ذنةكةي يةكةمي تةآلق بدات، بؤالي خـواي  

زانَيك تَيك بدةيت و ئةو حةديسةي ثَيغةمبةرمان ثَيشـَيل  طةورة بؤالي كؤمةَلطا كاميان باشرتة، شريازةي خَي
يان ئةو مةرجة الببةيت، بؤيـة ئـةو مـةرج دانانـة وةلـةو واتـان       ( ابغض اةالل عند اهلل الطالق) بكةيت كة 

لَيكرد كة مةنعةكة ضاكرت بـوو، ثـَيم وايـة دوَيـيَن مةنعةكـة تةسـبيت ببوايـة، ضـونكة ئةمـة زؤر نزيكـة لـة            
 .َيوة بةو دوو عوزرة ِرَيطاتان ثَيداوة، زؤر سوثاسمةنعةوة كة ئ

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر ســوثاس، بــةس يــةك موالحــةزة كــاك حممــد حكــيم ئــةوة مانــاي وانيــة تــةآلق بــدرَيت، ئةطــةر ثياوةكــة 
بيةوَيت تـةآلقي بـدات، ئـةوة ِرَيطـاي لـَي ناطريَيـت، ئـةوةي جةنابيشـت وتـت ئـةوة عورفـة قـانون نيـة، كـاك               

 .دالرمحن فةرمووعب
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 :رضاامحد  عبدالرمحنبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةطةر هةندَي شروتي بـا بَلـَيني غـةير صـةحيح زيـاد بكرَيـت، ئـةو كاتـة ئةبَيتـة شـةرتي تـةعجيزي،            
اذةش ئةوكاتة بةِراسيت موبةِريِري تر دروست ئةكات بؤ تةآلق، بؤ فَيَل كردن لة قانون لة ياسـا، هةنـدَي ئامـ   

ــانوني           ــةعين ق ــاكة ت ــة ياس ــةين، ئةوكات ــَي بك ــةنعي ل ــو م ــةين وةك ــاد بك ــةرت زي ــدة ش ــةَلَيت ئةوةن ــة ئ هةي
وةردةطرَيت، ئَيمة داوا لة بةِرَيزتان دةكةين كةوا زياتر تةركيز بكةنة سةر خةَلكة قانونيةكان تـا نةصـةكان   

، دةبَيتة شـةرح و تةفاصـيل ئةوكاتـة    تَيك نةدةن، ئةطةر وا بِروات بةو وةردةكارييةوة نةصةكان تَيك ئةضن
 .ياساكة جَيطاي خؤي ناطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كردني ئـةو  بةِراسيت من بةثَيضةوانةي ِرةئي ئـةو دوو بـرادةرةم لـة ِرووي قانونيـةوة، مـن ثـَيم وايـة ئيزافـة        

زؤر لة بـةِرَيزان  : شةرتة، تةواوكةري شةرتةكاني ترة، بؤ ئةوةي وةحدةي خَيزاني بثارَيزين ئةمة يةك، دوو
لَيرة ئيشارةتيان ثَيدا بةعزة نةصَيك دابنَيني قازي ئيلزام بكةين، ئَيستا لة قانوني ثَيشرت هيض نةصَيك نية 

ت، ئَيسـتا حـاَلي حـازر موافةقـةتي ذن وةردةطريَيـت، بؤيـة       قازي ئيلزام بكات كة موافةقةتي ذنةكة وةربطرييَـ 
 .بووني ئةو نةصة لةناو ئةو ماددةية، هيض لة قانونةكة ناطؤِرَيت و هيض تةئسريَيكيش ناكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ جةعفةر فةرموو
 :معروف مصطفى جعفربةِرَيز 

 .ئةجنومةنبةرِةَيز سةرؤكي 
دي كاك حممـد حكـيم و بـرادةران ئةكـةم، مـن تةئيـدي كـاك حممـد حكـيم و بـرادةران ئةكـةم، بـة             من تةئي

ئةطـةر ئـةوةش نـةكات ئـةو ئافرةتـة كـة       : عةكسي كـاك شـَيروانةوة، ضـونكة ئَيسـتا هةيـة، ئةمـة يـةك، دوو       
يةكي طـةورة  موشـكيلة : منداَلي نةبَي، داواي شوَيين جياو خانووي جياو ذياني جيا لة ثياوةكة بكات، سـَييةم 

لة نَيوان دوو بنةماَلةدا دروست ئةكات، ئةطةر ئةو بِرطةية زياد بكرَيت ئةبَي ئافرةتةكة ِرازي ببَيـت، ئينجـا   
ئةو ذني دووةم بهَينَيتةوة ئةوة سَي، ضوار مةشـاكيل دروسـت ئـةكات، تـةآلق زيـاد دةكـات، ذنةكـةش بـةجيا         

لة نَيوان دوو خَيزاندا، ئَيستا ثةنا ئةبةن بؤ خَيزاني  ئةذي و داواي ذيانَيكي جيا ئةكات، ئةبَيتة موشكيلةش
ئافرةتةكة كة ِرازي ببَيت، بؤ ئةوةي ثياوةكة ذني دووةم بهَينَيت، لةبةر ئةوة مةشاكيل زياد دةكات و كةمي 

 .ناكاتةوة، زؤر سوثاس
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 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاس، نةسرين خان فةرموو
 :صا  حممدبةِرَيز نسرين 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
حمكةمة ئةبَي ئاطاداري ذني يةكةم بكاتةوة، كة ثياوةكة ذني دووةم ئةهَينَيتـةوة، بـة ذنـي دووةمـيش بَلَيـت      
كة ذمن هةيةو منداَلم هةية، بؤ ئةوةي هةردووال ئاطادار بن، زؤر كَيشة ِرووي داوة ئَيسـتا لـة دادطاكانـدا كـة     

كة ذني يةكةمي هةية، لةبةر ئةوة ئاطادار بكرَيتةوة كة ذني هةيةو منـداَلي  ذني دووةم هاتووة، نازانَي كابرا
 .هةية، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .اسوةَلآل من قسةم نةماوة تةئيدي كاك حممد حكيم و كاك شَيخ جعفر ئةكةم، زؤر سوث

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك ديليمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)صا بةِرَيز حممد امحد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ئَيمة دوَييَن كة دةنطماندا لةسةر تةعةدودي زةوجاتي موقةيةد بوو، بةآلم لةسةر قيودةكان دةنطمان نـةدا و  

نني لةســةر هــةموو خاَلــةكاني قيــود قســة بكــةين، ئةمــة موناقةشــةمشان نــةكرد، لةبــةر ئــةوة ئــةمِرؤ ئــةتوا
ئَيمة لةسةر عةقد قسةمان كرد كة تةِرازية، كة بوو بةتةِرازي لة هـةموو حاَلةتـةكاني ديـش    : يةكةم، دووةم

ئــةبَيت ئــةو شــةراكةتة دوو اليةنيــة بــة موافةقــةي هــةردووال بَيـــت، لةبــةر ئــةوة ثَيشــنيار ئةكــةم كــة لــة    
ئـةو موقتةرةحـةي بـةِرَيز     ،يا  الجيوز الزواج بأكثر من واحدة اال مبوافقة زوجة اوىلبنووسرسةرةتاوة بَيت 

جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان تةرح كري، دووةميش لة ِراثؤرتي ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان 
ت الزوجوة االوىل،  إما اعتورب )خاَلَيك هاتووة، ئةطةر ئةوة ئيزافة بكـةين، مـةنعي تـةآلقيش دةكـات، كـة دةَلَيـت      

حةتا ئةوكاتة ئةطـةر زوجةكـة بطةِرَيتـةوة بـؤ تـةآلق دةبَيتـة زةرةر       ( زواج زوجها بالثان ة، يشكل اضرارًا بها
لةســةر ئــةو ئةساســة ناتوانَيــت تةآلقيشــي بــدات،  لةبــةر ئــةوة تةآلقةكــةش موقةيــةد دةبَيــت، لةبــةر ئــةوة  

فرةتان ئيزافة بكرَيـت و بيكـةين بـةخاَلَيك لةسـةري     تةآلقةكةش موقةيةد دةبَيت، يان ئةو موقتةرةحةي ئا
 .يانيش لة موقةدميةكة مةنعي زةواجةكة هةبَيت، ئيال بةو مةرجانة نةبَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك سعدالدين فةرموو



 415 

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

رمتان داناوة، يان دةبَي عـوقمي هـةبَيت يـان نةخؤشـيةكي مـوزميين هـةبَيت، باشـة        ئَيمة لة ثَيشةوة دوو شة
ئةطةر ئةو دوو نةخؤشيةشي هةبوو، بةآلم موافق نةبوو، ئايا تـةآلق حةلـة بـؤ ئـةو كَيشـةية، نـةخَير حـةل        

ةكـةمي  نية، ئَيستاكة حةتا ئةوةي بيةوَيت لةسةر ئةوة سور بَيت كة ذني دووةم بهَينَيت و موافةقةي ذني ي
بوَيت، دةضَي لة مةحكةمة تةآلقةكة دةكات بة ِرةجعي لة خياللي فـةترةي ِرجعـةي ذنةكـةي دةهَيَليتـةوة و     
دةضَي ذنةكةي تر مارة دةكات، دوايش ِرةجعةت بة ذنةكةي تر دةكات، ئةوةش دةتوانـدرَيت بكرَيـت، لةبـةر    

ةيـة تـةآلق دةخـوات دةَلَيـت     ئةوة ئـةو شـةرتةي زةوجـة عةرقةلـة بـؤ شـتةكة دروسـت دةكـات، زؤر كـةس ه         
بةذنةكةي، ئةطةر تؤ لَينةطةِرَييت و نةيةيت موافةقةم بؤ نةكةيت لة مةحكةمة تةآلقت كةوتيَب، ئةو كاتـة  

 .يان دةبَي و مةجبوريشة لةطةَلي بِروات يان تةآلقةكة وةربطرَيت، لةطةَل ِرَيزمدا
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك بارزان نوقتةي نيزامي هةية با بزانني ضية  فةرموو كاك بارزانببورة جارَي . دكتؤر نوري فةرموو
 :قادربةِرَيز بارزان حممد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ئةو برادةرانةي كةوا ئةضنة سةر مةنةسة، ئايا تةعبري لة ِرةئي ليذنة ئةكةن يان ِرةئي شةخصي  سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ةبةر ئةوةي موقتةرةحَيكي تازةية، بؤية تةعبري لة ِرةئي شةخصي خؤيـان ئةكـةن،   نوقتةكةي ِراستة بةس ل
 .فةرموو كاك دكتؤر نوري

 :تاَلةباني مجيلنوري . بةِرَيز د
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيمة هةَلسةنطاندمنان (الجيوز الزواج بأكثر من واحدة اال بأمن القاضي)لةسةرةتاي ماددةكةدا هاتووة ئةَلَيت 
اوة بةدادوةر، حةتا ئةطةر ئةو هةموو مةرجانةش كة ئَيسـتا باسـيان لـَي ئةكـةين، هـةمووي مـةوجود بـن،        د

دادطا ئةتوانَيت ِرَيطا بةثياو نةدات ذني دووةم بهَينَيت، بؤية ثَيويسـتة ِرةزامةنـدي ذنـي يةكـةم وةربطريَيـت،      
امةندي نةدا ثياو نةتوانَي ئةو ذنة لةبةر لةهةمان كاتيشدا ئةبَي بري لةوة بكةينةوة، ئةطةر هاتو ذنةكة ِرةز

 .ئةو هؤية تةآلق بدات، ئةوةش لة دةستةآلتي قازيداية، ئةبَي ئةوةش ِروون بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .ةمةزان فةرموودكتؤر ر
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 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان. بةِرَيز د
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ياسايي بةتةِرازي بةِرَيوة ئةضَيت، بةتةِرازيش ئةتواندرَيت ئةو عةقدة ثوضةَل بكرَيتـةوة،   هةموو عةقدَيكي
لةطةَل مةرجةكاني ئيخالل كردن بةعةقدةكة كة بةشَيكي ترة لـة ثوضـةَل كردنـةوةي عةقدةكـة، لةوكاتـةدا      

ان لةسـةر ئةساسـي   تةِرازي ثَيويسـت ناكـات اليـةني موخـل تـةِرازي وةربطريَيـت، ئَيمـةش ثَيويسـتة ياسـاكامن         
شكوك بةرامبةر بة دادطاو قازي دابنَيني، مةفروزة وا ضاوةِروان بكةين قازييةكامنان، دادوةرةكامنان لةئاسيت 
ئــةو موهيمةيــةدان كــة دةيبيــنني، ثَيويســت ناكــات لةســةر ئةساســي شــةك، زؤر تــةداخولي تايبةمتةنــدَييت    

 .ئيشةكانيان بكةين، زؤر سوثاس
 :مةنئةجنوبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن ثَيشرتيش ئيشارةمتان ثَيكرد، كة خَيـزان دروسـت ئـةبَيت، ئـةبَي سـةعادةتي تَيـدا بَيـت لـةو ماَلـةدا،          

وستةمِر كَيشة دروسـت دةبَيـت، ئةمـة لةاليـةك     ئةطةر تةرةفَيك ِرازي نةبَيت، سةعادةت لةو ماَلةدا نابَيت، م
لةاليةكي تريشةوة، ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ دةستووري عَيراق ماددةي ضواردة دةَلَيـت ئينسـان يةكسـانة ذن و    
ثياوو ئةو لة ض قةومَيكة لة ض ِرةنطَيكة، يةكسانة، ماددةي دوو فةقـةرةي يـةك نـابَي قانونَيـك يـان نةصـَيك       

ات، لةطــةَل مــةبادئي ئيســالم، ئــةوة دوَيــيَن قةرارمانــدا كــة بــةو شــَيوةية بــوو تعــدد   دةربضــَيت تــةعاروز بكــ
الزوجات حةآلَل كرا، فةقةرة نابَي تةعاروز بكات، لةطـةَل حقـوق وحوِريـاتي ئينسـان، نـابَي لةطـةَل مـةبادئي        

و ماَلةدا ئـةذي ِرةئـي   دميوقراتي نةطوجنَيت، بؤية لَيرةدا حةقة ئةو ئينسانة كة تةرةفَيكة لةو ماَلة، لةناو ئة
وةربطريَيت، بةبَي ِرةئي ئةو تؤ ضؤن ئةتواني عائيلةيةك دابنَييت سةعيد بَيت، ئةطةر ئةوةندة ناِرازي بَيت 
كة ويسيت تةآلق بدرَيت، ئةوة باشرتة لةوةي كة لةماَلةوة بَيت وموسـتةمِر كَيشـةو موشـكيلةي هـةبَيت، زؤر     

 .سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ةي كةوا داوايانكرد و ناويامن نووسي تةواو بوو، ناكرَي هةموو جار خةَلكي تريش قسة بكات، ئةوانةي ئةوان
كةوا داوايان كرد ناويامن نووسي وتةواو بوون، من خؤم ئةمةوَيت هةندَي قسة بكةم لةسةر ئـةو مةوزوعـة،   

دا مةرمجان دانا، ئةصَلي مةبدةئةكة ئةوة لةبةر ئةوةي كةوا موقتةرةحَيكي تازةية، ئَيمة دوَييَن قةرارَيكمان
لة ضيةوةية، ئةصَل ئةوةية ئةو عةدالةتـةي كـةوا لـة ئايـةتي ثـريؤزدا هـاتووة، باشـة ئـةو عةدالةتـة بةضـي           
دابني دةكرَيت، قانون بؤ ئةوةية نةك بةوةي كة كةسَيك دوو قسـةي خؤشـي كـرد ببَيـت بـة عةدالـةت، يـان        

َي ئـةوة عةدالةتــة، ئــةو هــةموو شــتانةمان دانــاوة، بؤيــة ئــةو  خانوويـةكي بــؤ ذنــي يةكــةمي كــِري، ثَيــي وابــ 
شةرتةي كة باسكرا، هيض لة بنةماي مةبدةئةكة ناطؤِرَيت، جطة لةوةي كـة لـة دةسـتووري عَيراقـدا هـاتووة،      
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اليجنع س  : دوو، ئةوة يةك الجيوز سن قانون يتعارض مم ثواب  احكام االسالمسَي شةرتي طرنط هاتووة، 

الجيوز سن قانون يتعارض مم اةقوق واةريات االساسو ة   :، سَيمع ميادىء الديمنقراطقةقاونن يتعارض 
يةعين دةستووري عَيراقي، ئةو سَيية ئةطةر بريي لَي بكةيتةوة ئةوةي كة ئَيمة لةم ، الواردة يف هذا الدستور

م تـةعاروز نـةكات، ئةطـةر    قانونةدا دةيبينني يةكَيكيان دوَييَن قةرارماندا لةسةري دا لةسةر سةوابيت ئيسـال 
بتوتاية مةنعةكة ِرةنطة زؤر تةفسريي وا بكراية، ئـةويش هةرضـةندة  فوقـةها موختـةليفن لةسـةري بـةس       
دوَيــيَن ئــةوة حةســم كــرا و بِرايــةوة، دووةميــان ئةوةيــة ئــةي مــايف ئينســانةكة مافــةكاني ئةساســي، ديســان   

ــي دووةم بهَينَيــ     ــةوَيت ذن ــة ئةي ــةي ك ــةو كةس ــةوة ئ ــة    دةيَلَيم ــةي ك ــةو قةيدان ــة، ئ ــبةتَيكي كةم ت، زؤر نس
دائةندرَيت بؤ ئةوةية كة ئةو عةدالةتة دابني بكرَيـت، ئـةو عةدالةتـة بتوانَيـت بَيتـة جـَي، ئينجـا كـة وتـت          
موافقة الزوجة من قةناعةمت واية ئةو كةسةي كة ذني دووةم دَينَيت، زؤربةيان دةتوانن ذني يةكةم ئيقناع 

ــةرت   ــة ش ــونكة ئَيم ــةن، ض ــَيت      بك ــة ئةض ــت، كةوات ــاتر بَي ــالي زي ــةتي م ــَي ئيمكاني ــةَلَيني دةب ــاوة ئ َيكمان دان
خانوويةكي بؤ دةكِرَيت، زَيِري بؤ دةكرَيت، بةوةش ئيقناعي ئةكات، خؤ هةموو ذنـان و ئافرةتـان مسـتةواي    

كـةن،  سةقايف بةرزيان نية، تَيبطةن لة حقوقي خؤيان، ئةوة هاوكارييةكة بؤ ئةوةي تةمـةتوع بـةو حقوقـة ب   
ــة          ــات ك ــةكَيك ناك ــرد بةي ــةبَيت مَي ــتين زؤري ه ــة تَيطةيش ــك ك ــةرنا ذنَي ــةن، ئةط ــي تَيناط ــيش لَي ــةر ض ئةط
ئيمكانيةتي ماددي نـةبَيت، سـةبةبَيكي وةجيهيشـي نـةبَيت، نـةزانَيت عةدالـةت دابـني نـةكات، كَيشـةش بـؤ           

َيـي تَيناطـةن، كـةوا بـوو ئَيسـتا      ذنةكةي ثَيشووي ثةيدا نةكات، بةآلم ئةمة بؤ ئةو كةسانةية لَيـي نـازانن و ل  
ــةي زؤري         ــة زؤربـ ــروعةكةش لـ ــَلي مةشـ ــة ئةصـ ــة لـ ــدا موقتةرةحةكـ ــة لةبةردةمتانـ ــة وازحـ دوو ِرةئيةكـ
كؤبوونةوةكانيش باسيان كردووة، بـةآلم نـازامن بـؤ نـةبووة بـة موقتـةرةح لـة ثرؤذةكـةدا، ئـةطينا ئـةوة لـة            

ةوةكاني ئةجنومــةني وةزيــرانيش بــة حــزوري بيدايةتــةوة باســكرا، ئــةوة شــةرتي يةكــةم بــووة، لــة كؤبوونــ 
مامؤسـتاياني ئـاييين وئةوانــةش باسـكراوة، بـةآلم لــة ثرؤذةكـةدا نـةهاتووة، لــة ِراثـؤرتي ليذنـةي قــانونيش         
نةهاتووة، بةآلم شةرتَيكة من ثَيم واية دةبَي شةرتي يةكةم بَيـت، بـؤ ئـةوةي عةدالـةت هـةبَيت، بـؤ ئـةوةي        

سةوة ئةوةش واي لَي دةكات ئةو ثياوةي كة ذن دَينَيت خـةتوةي يةكـةمي   مةشاكيل دروست نةبَيـت، بة عةك
ِراست دةبَيت، ختـوةي يةكـةمي ئةوةيـة كـة ذنةكـةي يةكـةمي ئيقنـاع ئـةكات، بؤيـة ئةضـَيتة هاوسـةرطريي            
دووةم بة ئيتمئينانةوة، بةمةش موشكيلةي نابَيت، بةينةما ئةطـةر وا نـةبَيت مومكينـة بـةدزيي بيهَينَيـت،      

ط حاشـا حـازري ئـةو شـةش مانطـة هـةر درؤ بكـات، بَلـَي مـن ذمن نـةهَيناوة، ئـةوة تووشـي درؤي             شةش مـان 
ئةكات، شةش مانطيش خؤي بشارَيتةوة لة مةسئولياتي بةرامبةر هةردووكيانةوة، بؤية ئـةوة مـن دةخيةمـة    

ن لـَي كـرد،   دةنطةوة، ئةو موقتةرةحةي دكتؤر كةمال كة هةندَي ئةنـداميش ئاماذةيـان ثَيكـرد و ثشـتطريييا    
موافقـة الزوجـة   )هةندَي ئةنداميش وتيان هةر ثَيويست ناكـات، ئَيسـتا  دةخيوَينمـةوةو دةخيةمـة دةنطـةوة،      

كي لةطةَل ئةو ِرةئيةداية بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـة  فـةرموون كَيـي       ( االوىل، على زواج زوجها امام احملكمة
بِرؤن بؤ بِرطةي سَييةم، ئةمة ئةبَيت بةيةكةم ئةوةي  لةطةَلدا نية  بةزؤرينةي دةنط قبوَلكرا، زؤر سوثاس،
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تريش كة طؤِرانكارميان لَي كرد، دةبَيت بة دووةم، ئَيستا دووةم لة ئةصَلي مةشروعةكة كة ئةبَيت بة سَييةم 
 (.ب)ئَيستا ئةصَلةكةي خبوَينةوة كاك سعدالدين واتة ( ج)كة ئةبَيت بة ( ب) واتة حةريف 

 :مولود عبداهللبةِرَيز مال سعدالدين 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة -ب

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .رِةاي ليذنةي ياسايي و ئةوقاف ضية  فةرموون( ب)لةسةر خاَلي 
 :دزةيي عبدالقادررؤذان . بةِرَيز د

 .ةنئةجنومبةِرَيز سةرؤكي 
 .هيض تَيبينيمان لةسةري نية، تةئيدي ثرؤذةكة ئةكةين وةكو ضؤن هاتووة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنة عبداهللبةِرَيز ثةخشان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .ة، زؤر سوثاسيئَيمةش هيض تَيبينيةكمان لةسةري ني
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .اك كةرخي فةرمووك
 :نورالدين الدينبةِرَيز كرخي جنم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ئَيمةش لةطةَل ثرؤذةكةداين و هيض تَيبينيةكمان نية  زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك دكتؤر كةمال ِرةئي هةية، فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)عبداهللبةِرَيز حممد قادر 

 .ئةجنومةني بةِرَيز سةرؤك
ئةم خاَلةش زؤر طرنطة، يةعين واي لَينةيةت ئةوةي ئيمكانيةتي هةبَي يان بَلَيت ئيمكانيةمت هةية، بتـوانَي  

ان يكوون لطالوب الوزواج الثواني     ) ذنَيكي تر  بهَينَيت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار ئةكـةم ئـةم فةقةرةيـة واي لَيبَيـت،       
يـةعين ئيسـباتي بكـات    ( وملو  بب وان مدخوالتوه الثابتوة     امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحودة، 

بكرياو  ان يووفر   فةقةرةيـةكي تـري بـؤي ئيزافـة     : لةثَيش قازي كة ئةو ئيمكانيةتةي هةية ئةمة يةك، دوو
يـةعين ئــةوة بكرَيـت بــةدوو فةقــةرة، زؤر    ، مؤوكن مناسووب للعائلوة ويقوودم مؤتمؤوكات ر  ووة الثبوات ملوو     

 .سوثاس
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 :ومةنئةجنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك شَيروان لة ناحيةي قانوني بزانني ضي ئةَلَيت، فةرموو
 :حيدري ناصحبةِرَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ئةو شةرتةي كةوا دكتؤر ئيشارةتي ثَيدا لة قانوني ثَيشرت هةية، ئةو دةسةآلتة بـؤ قـازي ئةطةِرَيتـةوة ئَيمـة     

واريدي نازامن، قازي خؤي ئةبَيت تةحةقوقي ئةوة بكات، عةجةبا لَيرة زةوابت دانَيني بؤ قازي بةِراسيت بة 
ئةوة ئيمكانيةتي مالي هةية، يان نيةتي، من لَيـرة زةوابـت بـؤ قـازي دابنَيـنم بةِراسـيت ئـةوة مـن بةِراسـيت          

 .نازامن، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

بكـةين، ئـةوة ناكرَيـت بةِراسـيت ئـةوة      ئةزانن ضؤنة،  ئةطةر بؤ هةر فةقةرةيـةك دوو سـةعات موناقةشـةي    
جوملةيةكة هاتووة شةرتَيكة شةرتي مالي ئةوةي كاك دكتؤر كةمال وتي، ئيزافةيةكـة كـاك شـَيروان ئـةَلَيت     
ثَيويست ناكات، من ثَيم واية ئةطةر بَيـت و تؤزَيـك تةعـديلي بكـةين ئـةوة بـةقوةتي ئـةكات، بـةوةي بَلـَيني          

ــيوومانة   ــرةدا نوس  ،وفر مؤووكن مناسووب للعائلووة ويقوودم مؤتمؤووكات ر  ووة الثبووات ملوو    ان يوومةســةلةن لَي
ةكاتي ئةوةنــدةي بَلــَيني يــةعين بــؤ ئــةوةي قــازي ئيجتيهــاد نــةكات، بَلَيــت ئاطــادارم دةوَلةمةنــدة، موستةمســ

 .ةئي هةيةهةبَيت، كاك دكتؤر كةمال ر
 (:كةمال كةركووكي. د)عبداهللبةِرَيز حممد قادر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ِراستة قـازي، قازيـة بـةس قـازيش بـة نـةص ئـيش ئـةكات، ئـةبَي نةصـةكةي لةبةردةسـتدا بَيـت، كـة ذنَيـك               
ــةم        ــات كــة ه ــابيت بك ــتة س ــة ثَيويس ــان، بؤي ــات بؤي ـــتة مةئس ــاَلي ذنــة كؤنةكــةي ئةبَي ــة م ئــةهَينَيت ئةيبات

 .باشرتة، زؤر سوثاس ةمسي، هةم ماَلَيكي تريشي هةية، ئةطينا نةبَيمكانيةتي هةية بة موستةمسةكاتي رئي
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئةزاني ضؤنة با شـيت عةمـةلي بَلـَيني ئَيسـتاكة ضـؤنة لـة مـةحاكم، يـةكَيك ئـةَلَيت مـن ئيمكانيـةمت هةيـة،             
ئةطةر نةصَيكي وا نةبَيت مومكينة تةعاهودَيك بنووسَيت، بَلَي من تةعاهود ئـةدةم كـة ئيمكانيـةتي مـاديم     

ك بكةمـةوة، دةتـوامن دوو ذن بـةخَيو بكـةم، سـَي ذنـيش بـةخَيو بكـةم، ئةطـةر ئـةو           هةية، ئةتوامن خانووية
نةصة نةبَيت وقازي سيقةي ثَي بكات، مولزةم نية لةوة زيـاتر داواي لـَي بكـات، ئةطـةر ئـةو نةصـة نـةبَيت،        

ي بانـك  تاثؤ بَينة كـة تـؤ موَلكـت هةيـة، وةرةقـة      ،بةآلم ئةطةر ئةو نةصة هةبَيت، بَلَي موستةمسةكات بَينة
بَينة كة تؤ ثارةت هةية، وةرةقةي مرور بَينة كةتؤ سةيارةت هةية، ئةو شتانةي نيشـان ئـةدات، بةهـةرحاَل    
ئَيستا دوو ِرةئي هةية، بؤ ئـةوةي زؤر نيقـاش نةكـةين، ِرةئيـةك ئةوةيـة كـة باشـة ئةتانـةوَيت قسـة بكـةن،           

ةكردووة، ناوتان ئةنووسـم، فـةرموو كـاك    بةس ئةوانة نةبَيت كة قسةيان كردووة، با ئةوانة بن كةقسةيان ن
 .حامت



 480 

 :حسن جانبةِرَيز حامت حممد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

وةَلآل من يةك قسةم هةية، ئـةويش ئةوةيـة حةزةكـةم ئيشـارةت بـةوة بـدةم، كـة لـةدوَينَيوة قسـة ئـةكرَيت           
بـةِرَيز و ض هـي ثيـاوانيش    جارجارة تةشةنوجَيك دروست ئةبَيت، ئَيمـة كـة لَيـرةين ض ئةنـدامي ئافرةتـاني      

ئَيمة هةموومان وةكو ئةندامي ثةرلةماني كوردستان لَيرةين بة حةقيقةت، ئةو قسانةش كة ئةيكةين وةكو 
ــةو         ــة ئ ــتة ئَيم ــة خوانةخواس ــةوة ني ــانيش، ئ ــاوان ض ذن ــةين ض ثي ــتان دةيك ــةماني كوردس ــدامَيكي ثةرل ئةن

ةكرتين، خوشك و دايكي ئَيمـةن بةحةقيقـةت، ئَيمـة    ئافرةتانةي كةوا لة وآلتي ئَيمةدان هةموو كةسوكاري ي
المان ثريؤزن و ئةمانةوَيت قانونَيكيش بؤ وآلتةكةمان دابنَيني كة قانونَيكي وا بَيت ئيستيفادةي لَي بكةين، 

ئةم  ثةرلةمانةش زمان حاَلي طةَلَيكة ئةبَي لَيرةوة قسةي لةسةر بكـةين وةكـو ئةنـدامي    : ئةمة يةك، دووش
َلةتي دووةميش لةسةر ئةو بِرطةيـة ئةوةيـة مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة، ئـةم بِرطةيـة بـؤ ئـةوةي          ثةرلةمان، حا

ان يكوون  )بكرَيـت بةيـةك بِرطـة، بـةم شـَيوةية      ( ب، ج)طـةي  حةقي خؤي ثَيبدرَيت وبة هَيز تريش بَيت، بِر
 الوزوجني مون   وحتق وق العودل بوني    لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالوة اكثور مون زوجوة واحودة     

 .زؤر سوثاس ،(املادية واملعنوية) امات الزوج ةااللتز
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك بارزان فةرموو
 :قادر حممدبةِرَيز بارزان 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
تـا ضـوار    زوجوة واحودة  ، ئةم ان يكون لطالب الزواج الثاني امكان ة مال ة تكفي العالة اكثر من زوجة واحدة

ئـةِروات، ئيحتيمالــة ئــةو شــةرت و مانعانــةش كــة ئَيمــة داي ئــةنَيني لــة زةوجــةي دووةم دووبــارة ببَيتــةوة،  
عوقمة، نةخؤشية، بؤية ئيحتيمالي هةية دووبارة ببَيتةوة، بؤية من تةرحي ئةوة ئةكةم لة هيض حاَلةتَيكدا 

 .سوثاس عوزري مةشروع و غري مةشروع ذني سَييةم و ضوارةم هةر نةمَينَيت، زؤر
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيمة ئةوةمان دوَييَن حةسم كرد، ناكرَيت، ضونكة تةعاروز ئةكات، لةطةَل نةصي ئايـةتي ثـريؤز، كـاك مـةال     
 . ئةنوةر فةرموو

 :غفور حممدبةِرَيز مال انور 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ــةوَيت دي     ــةموومان ئةمان ــة ه ــتة ك ــة زؤر ثَيويس ــةو مةرج ــيت ئ ــة    بةِراس ــةوةي ك ــةين، ئ ــافرةت بك ــة ئ ــاع ل ف
زةرةرمةندي يةكةمة ئافرةتي يةكةمة، كـة زةرةري زؤري تـووش ئـةبَيت، ئَيمـة هـةر تةماشـاي واقيعـي نـاو         
كؤمةَلطا بكةين كة ضةندةها زةرةر هةبووةو خَيزانَيك ئيبادة بووة، بةهؤي خَيزاني دووةمةوة، لةبـةر ئـةوة   

وة حةرامة كابرا دوو ذني هةبَيت كؤيان بكاتةوة لة خانوويةك، ئةو مةرجة هةروا ضاكة لة ِرووي شةرعيشة
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لة ِرووي شـةرعةوة نابَيـت، ئـيال ئيمكانيـةتي مـالي تـةواوي هـةبَيت بـؤدابني كردنـي خانووبـةرة بـؤ ئـةوي             
تريشيان، من ثَيم ضاكة لَيرةدا مةرجَيك هةبَيت بؤ ئةو كةسةي كة ذني دووةم دَينَيت، ذني يةكـةم شـتَيكي   

ؤ بكات، يةعين عةقارَيك هةبَيت يان شتَيكي هةبَيت بؤ ئةوةي لة ثاشةِرؤذدا نةضَيتة ئاستَيكي وا، لةسةر تاث
 .زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك شَيخ جعفر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعفر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منداَلي  81ذن ئةهَينَيت، من دراوسَيم هةية  ئةو بِرطة بةِراسيت ئةو كةسةي كة خؤي فةقرية، نةطبةتة سَي

هةية، ئةم بِرطة ِرَيطا لة فةقري ئةطرَيت، ئةوةندة فةقري تاليب ذني دووةم و سـَييةمة دةوَلةمةنـد تالـب نيـة،     
ئَيستا ئَيمة بَلَيني ئيال ئةبَي ثارةو ماددةو ساماني هةبَيت ئينجا بؤي هةبَيت ذن بهَييَن، ئةي ئةطةر ذنةكةي 

ي هةبوو ئةو فةقريةو نةيتواني ذن بهَييَن يـان ذنةكـةي منـداَلي نـةبوو، يـان لةطةَليـدا نـةذيان ئـةوة         نوقسان
 .ضؤن ئةبَيت ، يةعين مادام ئيمكانيةتي نية نابَي بيهَييَن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي فةرموو
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ــة            ــرد ذن ــي ك ــوريش باس ــتا ان ــة مامؤس ــةزةِريِرة ك ــة موت ــةوةي ك ــة، ئ ــةلةية زؤر طرنط ــةو مةس ــيت ئ بةِراس
يةكةمةكةية، من تةواو ثشتطريي ثَيشنيارةكةي جةنابي كاك دكتؤر كةمال ئةكةم، لةطةَل ئةوةشدا بةِراسـيت  

تَيكي هةيـة لـةو دوو حاَلةتـة،    ئةو كابراية، ئةطةر ئةوةندة دةوَلةمةندة و دةيةوَيت لةبةر ئةوةي ذنةكةي ش
بؤية ذنَيكي تر بهَينَيتةوة با يةكةجمار دابيين ذياني ذني يةكةمي بكات، من زؤر لةطةَل ئةوةدام خانوويةك 
بةناوي بكرَيت، ئينجا هةر شَيوةيةك بَيت خانووةكة، ضونكة ئةويش هةسـت بـة ئيتميئنـان ئـةكات، نيـةتي      

وة نية غةدر لة ذني يةكةم بكـات، لةبـةر حاَلـةتَيكي تـرة كـة ذنـي       ثياوةكةش بةدةر دةكةوَيت، كة نيةتي ئة
دووةم دَينَيت، بؤية ثَيم واية ئةوة زؤر طرنطة كة بكرَيـت، ئةطةر ئةوةي فةقريةكةش كة جةنابي كاك شـَيخ  
جعفر باسي كرد، ئةطةر ثَيي نةكرَيت دوو ذن بةخَيو بكات وةَلآل حـةق نيـة ذنـي تـر بهَينَيـت، ئةطـةر ثَيـي        

رَيت ضؤن ئةتوانَي ذني تر بهَينَيت با منداَليشي نةبَيت، كةثَيي بـةخَيو نـةكرا مةسـريي ذنةكـة ضـي لـَي       ناك
 .دَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزانن ضية تكاية بة عاتيفة شـت تـةرح مةكـةن، ئَيسـتا ئـةوة دوو بـرادةر كـاك كـةرخيش داوا ئـةكات، كـة           
ئةبَي تؤ نةصَيكي وا دابنَييت كة ئيمكانيـةتي ئـةوةي نيـة، ئينسـان فـةرق       خانوو بؤ ذني يةكةم بكات، ضؤن



 488 

ئةكات دةوَلةمةندة يان مام ناوةنديية، يان فةقرية، ئةو حاَلةتة ِرةبيت ئةوة كـراوة مـادام ومتـان ذنـي يةكـةم      
بــني موافةقــةتي وةربطريَيــت، ئــةوةمشان تةســبيت كــرد، كــةوابوو بَلَيــت موافةقــةت ناكــةم تــا خــانووم بــؤ دا 

نةكةيت، يان بَلَيت ثـارةم دةوَيـت يـان هةرضـي دةوَيـت داواي بكـات، بـةآلم تـؤ لَيـرةدا لـة قانونَيـك بنووسـي             
مةتر بَيت، بةآلم ئةمةش ئيعتيماد دةكاتة سةر ئيمكانيـةتي   100خانوويةك، رةنطة خانوويةكي بؤ بكِرَيت 

ةكـة، مــةوقيعي مـالي و ئيجتيمــاعي   ثياوةكـة، ئةيكاتــة سـةر ذنةكــة سـةر رؤشــنبريي ذنةكـة، تَيطةيشــتين ذن    
ذنةكةش، لةبةر ئةوة بةو شَيوةية نا مادام ئَيمة ومتان موافةقـةتي ذنـي يةكـةمي ثَيويسـتة ئـةوة كافيـة بـؤ        

 .حةل كردني ئةو مةسةلةية، كاك رةفعةت فةرموو
 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ال ئةكةم، ديارة ئيمكانيةتي مـالي خـؤ ئـةبَيت تةسـبيت بكرَيـت، كـة       من تةئيدي ِرةئيةكةي كاك دكتؤر كةم

ــةو        ــدا ئ ــَي لةبــةردةمي قازي ــةر ئــةوة دةب ــةلَيرةدا هــاتووة، لةب ــتَيكي عامــة ك ــةتي، ئــةوة ش ــان ني هةيــةتي ي
 .ئيمكانيةتة ئيسثات بكات كةهةيةتي، ئينجا ذني دووةم بهَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووسؤزان خان 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي من تةئيدي فكرةكةي كاك دكتؤر كةمال ئةكةم، كة ئةمِرؤ طوَيمان لةدةنطي بوو، طلةيي ئـةوةي لـَي   
ئةكةم كة دوَييَن طوَيمان لةدةنطي نةبوو، بةآلم بةِراسيت من حةزةكةم وةآلمـي ئـةو برادةرانـة بدةمـةوة كـة      

َين خانوويةكي بةناوةوة بكات، يةعين هيض خؤشةويستيةك نية لةدونيادا بةوة تةعويز بكرَيتةوة، هةَلي ئةَل
خبةَلةتَينَيت خانوويةكي بؤ بكِرَيت، بـةآلم ئَيمـة لةطـةَل ئةوةشـدا نـابَي لـةبريمان بضـَيتةوة ئـةو ذنـة ئـةبَي           

سـةربةخؤ ئـةوة نـةبَي هـةردووكيان      تةواوي مافةكاني دابني كرابَي، ئـةوةي كةهةيـةتي خـانووي جيـا واتـة     
لةماَلةكةشدا بةيةكةوة دايان بنَيـت، لةبـةر ئـةوة لةسـةدا سـةد ثشـتيواني لـة قسـةكاني كـاك دكتـؤر كـةمال            

 .ئةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ناصح فةرموو
 :رمضانبةِرَيز ناصح غفور 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم بِرطةيةم لـة ثَيشـرتيش باسـم كـرد كـة دذيـم، ضـونكة ئةمـة مانـاي وايـة، مةسـةلةكة            بةِراسيت من دذي 

بةثارةيةو ماددةية، ئةي باشة ئةطةر ئةوةي ئةيةوَيت ذني دووةم بهَينَيت، ذني دووةم كضة دةوَلةمةندة يان 
م وايـة ئةصـَلةن ئـةم    ثارة دارة، ئةوة ضي لَي ئةكةيت، ئةتوانَي لةِرَيطةي ئةوةوة ئةو شتة بكات، بؤية من ثَي



 483 

بِرطةية نـةمَينَيت، وةكـو جـةنابت باسـت كـرد خؤشـم تةئكيـدم لـَي كـردةوة، كـة مـةرجي ِرةزامةنـدي ذنـي              
يةكةممان دانا، ئةوة لةوَي ئةتوانَي داواي هـةموو ئـةو ثَيويسـتيانة بكـات، بؤيـة لَيـرة ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة          

 . باسي ئةم خاآلنة بكةين، زؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

وةَلآل ئةوة كاك مةال ئةنوةر جوان جوابي دايةوة، ئةطةر تةحقيقي ئيمكانيةتي ماددي نةكرَيت، ماناي وايـة  
اسـتة ناكرَيـت هـةردووكيان لةيـةك     كات، حـةتا وةكـو باسيشـي كـرد زؤر ر    مةشاكيل لة ماَلةكـةدا دروسـت ئـة   

 .خانوودا بن، طوَلناز خان فةرموو
 :ربةِرَيز طوَلناز عزيز قاد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسيت ئةو دياردةي دوو ذنية ئةوةندة ناشريينة، هةر حـةز ناكـةم قسـةي تَيـدا بكـةم، دذيشـيم بةهـةموو        
شَيوةيةك، بةآلم كة بوو بةشتَيك لة واقيعي كؤمةَلطاي ئَيمة، ئةو ثياوةي كة ئةيةوَيت ذنـي دووةم بهَينَيـت،   

داوة، نةفسـيةن كَيشـةو طـرفيت بـؤ دروسـت ئـةكات، مـن ثشـتطريي لـة          نةفسيةن ذني يةكةمي دةمَيكة تةآلق 
ثَيشنيارةكةي كاك دكتؤر كةمال ئةكةم، ضؤن لة زةواجي يةكةمدا مةرجَيك لةمةرجةكان ئةوةية ثياو مـاَلي  
شةرعي هةبَيت وماَلي سةربةخؤ بؤ ذنةكةي دابني بكات، نةفةقةي بكَيشَي لـة زةواجـي دووةمـدا ئـةوة ضـِر      

هةَلسةنطاندن بكرَيت بؤ ئةوةي بـزانن ئـةم ثيـاوة ضـؤن ئـةتوانَي ئـةم طرفتـة بـؤ خـؤي دروسـت           بكرَيتةوة، 
 .بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان يكوون لطالوب الوزواج الثواني     ) ئَيستا نةصةكة ئةخوَينمةوة قسةي زؤر كرا لةسـةري، يـةكَيك لةشـةرتةكان   
، بـة ئيزافـةكردني ثَيشـنيارةكةي كـاك دكتـؤر كـةمال و       (واحودة امكان ة مال ة تكفي العالة اكثور مون زوجوة    

ئَيستا بةو ئيزافةي ، على ان يثب  مل  باملؤتمؤكات الر  ة يقدمها للمحكمة برادةران كة ئاماذةيان ثَيكرد،
كةوا كرا، دةخيةمة دةنطةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات تكايـة  فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة  بـة            

ــاَلي    زؤر ــةبوو، ئَيســتا خ ــدا ن ــريا، دوو كةســي لةطةَل ــط وةرط ــة ئــةبَيت بــة ( ج)ينــةي دةن ــاك ( د)ك فــةرموو ك
 .سعدالدين

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.املادية واملعنوية) امكان ة حتق ق العدل بني الزوجني يف القؤج و غريه من االلتزامات الزوج ة -ج
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .بةِرةئي من ئةو خاَلة حةشوة واتة زيادة، واية كاك شَيروان  كاك دكتؤ كةمال قسةي هةية، فةرموو
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 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـن   ،(امكان وة حتق وق  )ةَلَيـت  ئةم فةقةرةية من بةزيادي نازامن، ثَيويستة تةقويةي بكرَيت، ضـونكة لَيـرة د  
 (.ماديوة واملعنويوة  )ان يتعهد الزوج  بتحق ق العدل ب ونهن و يوويف بالتزاماتوه الروح وة     ئةَلَيم بطؤِردرَيت بؤ 

ويتعهد يف حال اخالل الشروع بتعهداته بعد الوزواج يعاقوب الوزوج بواةبس مودة التقول عون سوتة اشوهر وال          )
 .زؤر سوثاس ،(ماليني تزيد على الؤنة و بغرامة قدرها عشرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان  ِرةئي ليذنةي مايف ئافرةتان وذنان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ئَيمة هيض موالحةزةيةكمان لةسةري نةداوة، بةآلم لةطةَل ئةوةداين كة مبَينَيتةوة، ضونكة زؤر حاَلةت هةية

ــان       ــةوي تري ــةَل ئ ــال ئــةكات ولةط ــةكَيكيان ئيهم ــة، ي ــي هةي ــةتي ماليش ــةهَينَيت، ئيمكاني ثياوةكــة دوو ذن ئ
 .ئةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي كة عةدالةت جَيبةجَي بكرَيت ثَيويستة ئةوة مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يان هةندَي شت مةنووسـن كـة قـابيلي تـةنفيز نيـة،       ئةزاني ضي عةفوم بكةن، من لةحةقيقةتدا ومت زيادة،
قابيلي تَيطةيشنت نية، قازي لةكوَي بزانَي ئةوة تةحقيق ئةبَيت، ئةوة شتَيكة دةَلَيت ثاش ئةوةي ذني هَينـا،  
دةبَي هةفتةيةك لةالي ئةو بَيت وهةفتةكةي تر لـةالي ئـةوي تريـان، باشـة ئـةوة قـازي ضـوزانَي جَيبـةجَي         

كاتَي كة عةقدةكة دةنووسرَيت، باشة قسةي لةسةر بكـةن و ناوتـان دةنووسـم، ئَيسـتا ِرةئـي      ئةكرَيت يان نا، 
 .ليذنةي مايف مرؤظ فةرموون
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر  ئَيمة لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةداين، واتة هـيض تَيبينيـةكمان نيـة، بـةس لةطـةَل مانـةوةين نـةك البـردن،        

 .سوثاس
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياساييش لةطةَل دةقي ثرؤذةكةدان كةهاتووة، ثشتطريي لَي دةكةين و سوورين لةسةر مانـةوةي، زؤر  

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنها مــنم ثــَيم وايــة كــة زيــادة، ئَيســتا ناوتــان ئَيسـتا ئــةوة هــةموو ليذنــةكان ئــةَلَين بــا مبَينَيتــةوة، ديــارة تــ 
 .دةنووسم ئةوةي كة دةيةوَيت قسة بكات، كاك ئيحسان فةرموو
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 :بةِرَيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةقيقةت فرة ذني خؤي مةسةلةيةكي ناعةدالةتية، ئةو كؤبوونةوةي ثةرلةمان كة ضةند رؤذَيكة قسةي 
ضـونكة شـتَيكة ناعةدالـةتي لـةناو كؤمـةَلطا ثةيـدا دةكـات، ئَيسـتا هاتووينةتـة سـةر ئـةوةي            لةسةر دةكةين، 

فةقةرةيةك دابنَيني بَلَيني دةبَي ئيمكانيةتي تةحقيق كردني عةدالةتي تَيدا هةبَيت، بة تةسةوري من ئةوة 
كاتـةش كـة ِرَيطـاي    شروتَيكي خةياَليـة، ضـونكة كـة ذنـي دووةم دَينَيـت ئةصـَلةن ناعةدالـةتي هةيـة، تـؤ ئةو         

ثَيــدةدةيت ذنــي دووةم بهَينَيــت كــة حاَلــةتَيكي زؤر زؤر دةطمةنــةو بــة زةمحةتــة، دووةم كــة نــةخؤش بَيــت 
وجَيطايةكي جياوازي بؤ دروست بكةيت وكؤمةَلَي ثَيويسيت هةبوو بؤت دابني كرد، ئةو كاتة لةِرووي ماددي 

شــتَيكة بةتةصــةوري مــن ئيمكــان نيــة، كــة  و رؤحيةكــةوة ئــةتواني عــةدل تــةحقيق بكــةيت، لةبــةر ئــةوة  
 .ئيمكانيش نةبوو، بةثَيويسيت نازامن ببَيتة فةقةرةيةك لَيرةدا تةسبييت بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضابةِرَيز عبدالرمحن امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي شــةرعية، ئَيمــة ومتــان كاتَيــك كــة دةيكــات بــة دوو ذن دةبــَي   ديــارة ئــةو فةقةرةيــة كــةهاتووة، مــةرجَيك 

عةدالةتي هةبَيت، كة عةدالةتي نةبوو نابَي بيكات، كةواتة ئةمة مةرجَيكي شةرعية، بـؤ ناحيـةي مـاددي و    
مةعنةوي بؤ ِرَيزي خَيزان، هةروةها ثياو دةبَي عةدلي هةبَيت، لةطةَل خَيزاني يةكةمي ئةطـةر لةطـةَل ئـةو    

 .ئةوا ناتوانَي، لةطةَل دووةميش هةيبَيت، كةواتة مبَينَيتةوة زؤر باشة، سوثاس نةيتواني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـالمدا هـاتووة،   ثشتطريي لةقسةكاني كاك عبدالرمحن ئةكةم، بةِراسيت تاكة شةرت كةلة ئـاييين ثـريؤزي ئي  

ئةوةية كة عةدل هةبَيت، بةآلم لَيرةدا كة دةَلَيت زوجني من ثَيم واية زوجني دةقيق نية وقساء لة سورةتي 
لة زماني عةرةبيدا، لة نةحوي عةرةبي زوجني نَيرو مَي ئةطرَيتةوة، بـةآلم لـة قـانوني ئـةحوالي شةخصـي      

ج وزوجة، بؤية ثَيشنيار ئةكةم بكرَيت بة الـزوجتني  عَيراقي ثَيي وةرنةطرتووة، فةرقي كردووة لةبةيين زو
 .يان بينهما، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو
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 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ين ئـةوة ثـَيش   منيش ثشتطريي لـة قسـةكاني جـةنابت ئةكـةم، بةِراسـيت ئـةو فةقةرةيـة لَيـرةدا زيـادة، يـةع          
مارةبِرينة، خؤ ئةوة دواي مارةبِرين نية، يةعين قازي كة لَيي دةثرسَيت هةر ئةوةندةية كة دةَلَيت دةتواني 
تةحقيقي عةدالةت بكةيت، دةَلَيت بةَلَي خؤ ناَلَيت نةخَير، من مستمسكات ناَلَيم ئةوة شـتَيكي تـرة، يـةعين    

بكاتةوة، بَلَي ئايا تـؤ تـةحقيقي عةدالـةتت كـردووة، لةبـةر       كة قازي دواي ئةوةي مارةي بِري دةضَيت بانطي
 .ئةوة بةِراسيت ئةو فةقةرةية لَيرةدا زيادة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اليةك، لةاليةكي تر تةئيدي ِرةئيةكةي كـاك  تةبيعي من لَيرةدا تةئيدي ِرةئةكةي كاك عبدالرمحن ئةكةم لة
دكتؤر كةمال ئةكةم، ئةو ئيمكانيةتـة زةعيفـة ئـةبَي بـةقوةتي بكرَيـت، جيـب حتقيـق العـدل بـني الـزوجني،           

 .ئيمكانيةت قابيلي ئةوةية كة نةيكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةردةمي قازيدايت نووسراوة، بـؤ ئـةوةي    ئةزاني ضي خؤ ئةو جومالنة جوانة جيب وئةو شتانة، بةس تؤ
قازي تةحقيق بكات بؤ مارةبِريين دووةم، ضي ئةتوانَي وابكات تؤ قازييةكـة قةناعـةت ثـَي بـَيين، ئايـا ئـةوة       
ضؤن ئةكرَيت ، جيب لةكوَي بزانَيت قازي، واتة قازي ضؤن ئةتوانَي تةحقيقي بكات، ضؤن ئـةتوانَي تةئكيـد   

 .ية، بةهةرحاَل ئةوة دوايي ئةخيةينة دةنطةوة، شةمسة خان فةرمووبكات كة ئةو عةدالةتة هة
 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةئيدي قسةكةي جةنابت ئةكةم، لةبةر ئةوةي عةدلة ماددييةكة ئَيمة لـة فةقـةرةي ثَيشـووتر تةسـبيتمان     
ة ضـؤن لةبـةردةمي قازيـدا تـةحقيق ئةكـةيت،      كرد، ئةمَينَيتةوة عةدلة مةعنةوييةكة، عةدلة مةعنةوييةك

يةعين شـتَيكي قةلبييـة بـؤ هـةموو ئةوانةشـي كـةوا ئايةتةكـة ئةهَيننـةوة، هـةموو موفةسـريين خيالفيـان            
لةسةر ئةوةية كة ئةوة شتَيكي قةلبييـة، يـةعين ثياوةكـة ناتوانَيـت لةبـةردةم مةحكةمـةدا ئيسـثاتي بكـات،         

 .، زؤر سوثاسلةبةر ئةوة من لةطةَل ِرةئي جةنابتم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
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 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو بِرطانةي كةوا دامانناوة ئةَلَيت ئةبَي قابيلي قياس بن، يةعين ضؤن قياس بكرَيت كة ئةو شـتة ئـةبَيت،   
ضارةسةر ئـةكرَين، بـةآلم ئةطـةر جوملةكـة بـة تـةعاهود       خاَلةكاني ثَيشرت هةمووي ديارةو مادديةو شتةكان 

دةست ثَيبكات باشرتة، ان يتعهد ئـةوة ئيلتيزامَيكـي ئـةدةبي و ئـةخالقي دةكةوَيتـة سـةر، بـةآلم ثاشـان مـن          
لةطةَل كةليمةي مةعنةوي نيم، مةعنـةوي بـةهيض شـَيوةيةك نـاتواني قياسـي بكـةيت، بـةآلم تةعةهودةكـة         

هود بدات كة عةدالةت جَيبةجَي ئةكات، ئيرت ئةطةر ئيلتيزامي نـةكرد، خـياليف   لةجَيطاي خؤيةتي، كة تةعة
ئيلتيزامَيكــي ئــةدةبي وئــةخالقي كــردووة، ذنةكــة بــؤ خــؤي ئــةتوانَي داواي تــةفريق بكــات، بــةآلم قانونــةن  

 .ناتواني هيض موستةمسةكي لَي وةربطريت، كة دةليلَيكي مادديةو ئةتوانَي عةدالةت بكات، زؤر سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

ئةوة موقتةرةحَيكي تازةيةو مةعقوليشة، تةعةهود هيض شـتَيكي نيـة، نـة تـةحقيقي ئـةوَيت نـة تةئكيـدي        
 .ئةوَيت، تةنها تةعةهودَيكة و ئةضَيتة ناو ئةوراقةوة كاك دكتؤر كةمال فةرموو

 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
زؤر باسكرا كة الي حاكم وةعد ئةدرَيت ودوايي ناكرَيت، ئةمة زؤر زؤر جَيطاي سةرسوِرمانة، الي حـاكم كـة   
تةعةهوديدا، ثَيويستة جَيبةجَيي بكات، ئةطةر ثاشان نةيكرد شـكايةتي لـَي ئـةكرَيت، كـة شـكايةتي لـَي كـرا        

ئـةوة مـن ثَيشـنيارةكة تةعـديل ئةكـةم،      ئةوجا بةثَيي ئةو نةصةي كة بؤي دادةندرَيت سزا دةدرَيت، لةبـةر  
 .وةكو ئةوةي كاك زانا ئةطةر دةنطي لةسةر بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة امكانيـةت، بـةآلم ئةمـة    ئةوة فيعلةن كةليمةي ئيمكانيةت لَيرةدا هيض طرنط نية هةبَيت، نة بة جيب نة 

ئةبَي مبَينَيت، قةزيةكة ئَيستا نية، كة ئةضَيتة بةردةم قازي ئةَلَيت مـن تـةحقيقي عةدالـةت ئةكـةم، ئةمـة      
ئاســارو ئيلتيزامــات دروســت ئــةكات، ضــونكة تةئكيــد لــة ئيلتيزامــات ئةكاتــةوة، كــاتَي كــة ئــةو ذنــة داواي     

بـؤ ئـةو حاَلةتـةي كـة نـةيتوانيوة تـةحقيقي عةدالـةت         جيابوونةوةي كرد، لـة مةسـَلةحةتي ذنةكـة ئـةبَيت    
بكات، لةبةر ئةوة لة مةسَلةحةتي ذنةكةية كاتَيك كة ئاسةواري قانوني لةسةر دروست ئةبَيت، بـؤ داهـاتوو،   

 .لةبةرئةوة ببَيت باشرتة لة خزمةتي ذنانداية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد حكيم فةرموو
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 :د حكيم جباربةِرَيز حمم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي هةندَي مةعلومات ئيسـتيفادةي لـَي ئـةكرَيت، مـةحاكمي هـةولَير فةحصـَيك ئةكـةن بـؤ ثياوةكـة، كـة           
بةمةش ناحيةي عةدالةتي مةعنةوييةكةي بؤ دةرئةكةوَيت حاكمةكة، هةبووة خَيزانيشي ِرازي بووة، كـاتَي  

اية برادةراني قازي ئةو قسةية بكـةن، مـن مـةعلوماتي هـةولَيرم     كة حاكم فةحصةكةي بؤ هاتووةتةوة دةبو
هةية، ثياوةكة ذن هَيناني دووةمي ِرةفز كراوة، لةبةر ئةوةي ناتوانَي هةردوو ذنةكةي ئيحسان بكات، ئةوةي 

 .كة ئةو خاَلةي نووسيوة زؤر زيرةكانة نووسيويةتي مةبةست لة مةعنةوييةكة ئةوةية، زؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .ئاخر كةس كاك مةال ئةنوةر فةرموو
 :بةِرَيز مال انور حممد غفور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لَيرة كة باسي مةوزوعي عةدل ئةكةين، تةبيعي وازحة ئيعتيماد لةسةر ئايةتةكـة ئةكـةين، مـن حـةز     

َيتةوة سةر ئةو ئةحكامانةي كـة  ئةكةم يةك قسة بكةم، ئةوةية كة ذن هَيناني  يةكةم خؤي سونةتة، ئةطةِر
تةوزيع ئةكرَيت، ئةطةر كةسَيك ذني نةهَينابوو، بةآلم لة خؤِرا نةبَيت كة عةدالةت بكات، لةطةَل ئةو ذنـةدا  
كةحقوقةكاني دابني بكات، ئةوة حةرامة ذن بهَينَيت، يةعين ذني يةكةميش حةرام ئةبَيت نةك ذني دووةم 

شـةرع زؤر لـةو مةوزوعـة قسـةي كـردووة، دةبـَي عةدالـةت بكـات لـةِرووي          يان سَييةم وضوارةم، لةبةر ئةوة 
ماددي و مةعنةوييةوة، مافةكاني ذني يةكةميش ثَيشَيل نةكات، كةواتة ذني دووةم واجب ترة، ئةطـةر ئـةو   
واجب بَيـت ئةو ئةوجةبة، واتـة زيـاتري ثَيويسـتة، لةبةرئـةوة ثَيويسـيت ئـةوة هةيـة كـة مةسـةلةي عـةدل           

ددييةوة مبَينَيتةوة، زياتريش تةئكيدي لةسـةر بكرَيـت، ضـونكة نـةبووني عةدالـةت خةلـةل لـةو        لةِرووي ما
 .مةشروعة دروست ئةكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةتي هةموو اليةكة بةتايبـةتيش بـؤ ئافرةتـان، مةسـةلةي     منيش ثَيم واية، مانةوةي ئةو نةصة بؤ مةصَلةح

ساَل ئيشم كردووة، مومكينـة لـةمنيش قـةديم تـر هةيـة، نـةيان بينيـوة بـني          85تةعاهود من لة مةحاكم 
لةوَي تةعاهود بدةن، ضونكة من بةنةصَيكي قانوني ئيلزامي بكةم، ئةو كاتة تـةعاهود ض قيمـةتَيكي هةيـة،    

ي ئةكةم كة عةدالةت بنـوَييَن لـةِرووي مـاددي و مةعنـةويش، ئةطـةر عةدالـةتي       من بةنةصي قانوني ئيلزام
نةنواند قانون ِرَيطـاي بـؤ دانـاوة، ض لـةقانوني ثَيشـرت ض لـة قـانوني ئَيسـتاش، بؤيـة بةِراسـيت مـن مةبـدةئي             
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نةصـةكةم،   تةعاهود بةشتَيكي ِراست دانانَيم، نةصَيكي قانوني بةباشرت ئةزامن كة تَييدا بَيت، لةطـةَل دةقـي  
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال تةوزحيي هةية، فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئينسان هةية، ماديةنيش ئيش بؤ خَيزاني يةكةمي جَيبـةجَي ئـةكات، بـةآلم ئيهمـالي ئـةكات قسـةي لةطـةَل        

يري ناكات، موحارةبةيةكي ِرؤحي ئةكات، هةزار هةزار خراثرتة لةوةي كة بةزَيِر هـةَلي بكَيشـَيت،   ناكات، سة
لةبةر ئةوة مبَينَيت باشرتة، كة مةحاكمي ثـَيش ئَيسـتاش ئـةو شـتةيان لةبةردةسـتدا نـةبووة، ئـةوة غةَلـةت         

ك هـةنطاو بضـينة ثَيشـرت،    بووة، بؤية دةبينني كؤمةَلطاكـةمان ثـِرة لـة نةخؤشـي ئَيمـة حماوةلـة ئةكـةين يـة        
ضونكة هَيشتا زؤرمان ماوة، يةعين بةتةدريج بةرةو ثَيشةوة ئةضني، لةبةر ئةوةية مبـَييَن زؤر زؤر باشـرتة،   

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ئةوةشـدا كـة مـن موالحـةزاتي خـؤمم داوة، عـةرةبيش بـاش ئـةزامن ئـةو جوملةيـة لةبـةردةم قـازي             
بَيت ثَيي، امكانية حتقيق العدل بني الزوجني، هةريةكةو خؤي بكات بةقازي، ئةو شةرتة ضؤن موحةيةر ئة

 .فةرز بكات لةكاتي مارةبِرينةكةدا، فةرموو كاك كةريم
 :ري عبداهللبةِرَيز كريم حب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــتينة نةتيجةيـــةك ئـــةويش ئةوةيـــة، لـــةرِ    ــاييةوة بةِراســـيت دواي ئـــةو هـــةموو طفتوطؤيـــة طةيشـ ووي ياسـ
ئيستيحالةيةكي قانوني هةية، بؤ ئةوةي ئةو شةرتة جَيبةجَي بكرَيـت، ثـَيش ئـةوةي بَينـة الي قـازي ضـؤن       
تــةحقيق ئــةبَيت ئــةو شةخصــة عــةدل ئــةكات لــة بــةيين ذنةكانــدا ئــةوجا ِرازي ببَيــت و ئيــزن بــدات بــؤ      

ئةو شةرتة تةحقيق ئةبَيت، بةآلم بؤ مةسةلةي زةواجةكة، ئةوة دواي دخول دواي ئةوةي كة دةيطوازَيتةوة، 
 .ثَيش وةخت من تةئيدي جةنابت ئةكةم، ئةو مةرجة نةمَينَيت باشرتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ثَيم باشرتة بطةِرَيينةوة سةر ِرةئةكةي كاك زانا، هةرضةنديش دوَييَن ِرةئَيكي زؤر توندي دا، بةآلم 
دَليــاني داوةتــةوة، بــا بةقســةي بكــةين خــراث نيــة، كــاك عــةونيش تــةوزحيي هةيــة،   ئــةم ِرةئيــةي ئــةمِرؤي

 .فةرموو
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو        ــرد، ب ــان ك ــةمال ئيقرتاحي ــؤر ك ــاو دكت ــاك زان ــة ك ــنيارةي ك ــةو ثَيش ــةآلم ب ــة مبَينَيتــةوة، ب ــةو فةقةرةي ئ
ئةطـةر هـاتو تةعةهوديشـي داو نـةيكرد، ئيلتيزامـاتي      ( تحق وق العدالوة  بوًا ب ان يتعهد الزوج كتا)صياغةيةش 

قانوني دةكةوَيتة سةر ئةو كةسةي كة تةعةهود دةدات، دةتوانَي ئيجرائاتي قانوني لةطةَل بكرَيت، ئيعتيبار 
 .دةكرَيت موخالةفةي شةرتَيكي قانوني كردووة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووتاظطة خان فةر
 :بةِرَيز تاظطة حممد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةطةر ئةو دةقة البةرين لةناو ئةو ماددةية بةِراسـيت، ئةطـةر ذنَيـك غـةدرَيكي مـاددي يـان مةعنـةوي        
لَيكرا، بضَي شةكواي خؤي بةرَيت بؤ كوَي  كة نةصَيك نةبَيت لَيرة ديفاعي لـَي بكـات، ضـؤن ديفـاع لـةخؤي      

ا تةعةهوديش زةعيف ترة لةوة ئيمكانيةتي تةحقيق هةر نةمَينَيت باشرتة، هةر بةموتَلةقيةت بكات  ئينج
حتقيق العدل يف القسم  ئةوة ئةكةوَيتةوة سةر زةمريي ثياوةكة، كة تا ضةند تةحقيقي ئـةو عةدلـة ئـةكات،    

ديفاع لةخؤي بكات، لة  يةعين هةر تةحقيقةكة بة موتَلةقي مبَينَيتةوة، ئةي ئيرت باشة ئافرةت بضَي لةكوَي
حةقي خؤي بكات، نة لة قةسةم، نة لةثارة، نة لـة هـيض شـتَيكي تـردا، باشـة ض نةصـَيك هةيـة ديفـاعي لـَي          

 .بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذنةكـة ِرازي بَيـت،   : تَيكةآلوييةك هةية، ئةوة لةكاتي مارةبِرينةكةدا ضةند شةرتَيك ثَيويستة هـةبَيت يـةك  
ئةطــةر ذنةكــة نــةخؤش بَيــت بــة مةملوســي كــة تــةقريري توبيــة يــان : ثياوةكــة دةوَلةمةنــد بَيــت، ســَي: ودو

موستةمسةكاتي ِرةمسية، بةآلم ئةمة تؤ ئةَلَييت امكانية حتقيق، باشة مـن ئَيسـتا ِرَيطـا ئـةدةم بـة ليذنـةكان       
 .دواجار ِرةئي خؤيان وةكو شةخص با بدةن، فةرموو كاك سعدالدين

 :ال سعدالدين عبداهلل مولودبةِرَيز م

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك بةَلَين ئيشكالَيكي دروسـت كـرد، كاتَيـك وتـي ئـةوة رٍِِةئـي قازيـةو ثرسـياري لـَي ئـةكات، ثَيشـي دخولـة،             
يةعين هةروةكو لة قسةي جةنابيشت دَيتـة دي كـة ثرسـيارةكة ثرسـيارَيكي حةشـوة، ئةطـةر لـة زوجةكـةي         

يشوورتط حتق ووق العوودل بووني الووزوجني يف القؤووج وغووريه موون  ةتــوانني حــةلي بكــةين، دةكــات، بــةس لَيــرةدا د
بـؤ ضـي  ئةطـةر لةثاشـان ئـةو قةسـةمةي نـةكرد واتـة عـةدلي جَيبـةجَي            االلتزامات الزوج ة بعد الودخول، 

 .زؤر سوثاس، ختلف احد الشروط يعاقب الزوجنةكرد، 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك زانا ئةطرَيتةوة، بة تةعةهودةكة حةل ئةبَيـت، كاك جةمال فةرمووئةوة هةر موقتةرةحةكةي كا
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة و         ــة ئافرةتةك ــاكم ك ــردووة، ح ــةيان ك ــةري ئةم ــؤن ضارةس ــةمريكا ض ــة ئ ــةم ل ــاس ئةك ــةوزوعَيك ب ــن م م

يان فآلني كضي فـآلن تـؤ ِرازيـت كـة ذيـان،      ثياوةكةش بانط ئةكات، لَيي ئةثرسَيت ئةَلَيت فآلني كوِري فآلن 
لةطةَل فآلني كوِري فآلن ببةيتة سةر بة خؤشي و ناخؤشـي بـة نةخؤشـيش ئـةم ثرسـيارة لـة هـةردووكيان        
ئةكات، هةردووكيان وةعد ئةدةن ئةَلَين، بـةَلَي ِرازيـن، يـةعين تةعـةهود ئـةدةن هـةردووكيان بـةو شـَيوةية         

 .ذيان بةرنةسةر، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

ئةوة ئَيمة ناطرَيتةوة، ئةوة زةواجي كاسؤليكية بـة نةخؤشـي، بةهـةموو شـتَيك هـةر قبوَلـة، ثةخشـان خـان         
 .ِرةئيت هةية، فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيت، تةعةهود نابَيـت، ضـونكة لـة    ئَيمة لةطةَل مانةوةين بةس موشكيلة نية، ئةطةر كةليمةي امكانيةت البرب
، يةعين شةرتي دانـاوة، ئةمـة ِراسـتة لـةوةخيَت كـة ئةضـَي ذنـي دووةم        حتقق الشروط التال ةثَيشةوة ئةَلَيت 

مــارة ئــةكات، نــازانَي ئــةتوانَي ئــةو عةدلــة بكــات يــان نــا، بــةآلم ئةمــة ذنةكــة ئــةتوانَي ذنــي يةكــةم، دوايــي   
ةم بِرطةية بضـَي بـؤ مةحكةمـةو موقـازاتي ثياوةكـة بكـات، بـؤ ئـةوةي         بةَلطةيةك بَيت بةدةستيةوة بةثَيي ئ

 .بطةِرَيتةوة عةدالةت بكات لة نَيوانياندا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك بةَلَين، يقدم التعهد قبل االجراءاتتةنها ئةوةندة بؤ تةوزيح، 
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود

 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر
بةِراسيت ئةوة تَيكةَل كردنة، بةِراي من قازي قـةت ناتوانَيـت، ئةطـةر لَيـرة جَيطـاي بكةينـةوة بـةو ماددةيـة         
مةحكةمةو جةزاي ثياوةكة بدات، ئةطةر ئةيطوازنةوة بؤ شوَيين ديكة، ئـةوة موشـكيلة نيـة، مـن لةطةَليـدام      

ئةو نية، با تَيكةَلي نةكـةين، طـةرنا خـؤ مـن دذي ئـةوة      بةس با لة جَيطايةكي تر بَيت، ضونكة ئَيرة جَيطاي 
 .نيم نةقَلي بكةن بؤ شوَينَيكي تر، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو نةصةي لة ئةصَلي قانونةكـةدا هةيـة، كـة هـاتوون طؤِرانكارييـان تَيـدا كـردووة، ئـةو نةصـةي ئَيسـتايان           
ةس فـةرقي هةيـة، نةصـة قةدميةكـة زؤر تةبيعيـة و دةكرَيـت       هَيناوة، ثَييان واية عةيين شت ئةطرَيتةوة بـ 
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ئــةوة شــتَيكي ( اما خ ووف عوودم العوودل بووني الزوجووات فووال جيوووز التعوودد ويوورتك تقوودير ملوو  للقاضووي )دةَلَيــت
 . باشرت نية، لةوةي ئَيستا (او اما خ ف)جياوازة، كاك شَيروان 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .قةناعةتي من ئةوةي لة قانوني ثَيشرت هةية، بةقوةت ترة، زؤر سوثاسبة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم شت، ئةوةي لة قانوني ثَيشرت هاتووة بزانن ضية، وةكو كـاك شـَيروان وتـي زؤر بـةقوةت تـرة، ئةطـةر       
قــازي طةيشــتة  هــةموو ئــةو شــةرتانةش كــة طوتوومانــة، ئــةو هــةموو شــةرتانةش موتــةوةفري بــوون، ئةطــةر

قةناعةت كة ئةو ثياوة لةطةَل ئةو ذنة ناتوانَيت عةدالةت هني بكاتن مارةييةكةي نابِرَينت، ئةوة بةقوةترتة، 
 .ذنةكة دةبَيت موافيق بَيت/ شةرتَيكي فةوقة لعادةية، يةعين شةرتةكان بةردةوامن، يةك

 .جنسي و ئةوانةئةطةر نةخؤش بوو تةقرير توبي هةبوو عوقمة، يان موعاشةرةي / دوو
 .ثارةي هةبَينت/ سَي

ــوار ــةوة      / ض ــريش، ئ ــةرتَيكي ت ــيووة، ش ــةوةمان نووس ــة ئ ــةوةي ك ــاتي ئ ــة جي ــابنت، ل ــةردةوامن، س ــة ب ئةوان
مبَينَيتةوة بؤ قازي، ئةطةر ئةو شةرتانة هـةمووي موتـةوةفري بـوو تةقـديري خـؤي ئـةوة بـوو بـة رةغـةمي          

فيقـة، ثـارةي هةيـة، ئيمكانيـاتي هةيـة، نةخؤشـيةكةو       خؤي كـة هـةموو ئـةو شـةرتانة موتـةوةفرين، ذن موا     
نازامن ضي، بةاَلم قازيةكة طةيشتة قةناعةت كة ئةو ثياوة عةدالةتي ثَي ناكرَيت، مومكينة تةماشا بكات بَلَي 
ئةوة عةقَلي تةواو نيية، خؤي لة تةقريرةكان نةنووسراوة، كة قازي طةيشتة ئةوة رةغمـي ئـةو شـوورتانةي    

ة، ئةو ثياوة راستطؤ نيية بـة رةغمـي ئـةوةي موستةمسـةكاني تةقـديم بكرَيـت، بـة رةغمـي         تَيدا موتةوةفري
ئةوةي ذنةكة موافيقة، بةاَلم قازي طةيشتة ئةو قةناعةتة، ئةوة قوةتَيكة بؤ ئةوةي شةرتَيكي بةقوةتة، زؤر 

 .زؤر باشرتةو قابيلي ئةوةشة هني بكرَينت، فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
ئةطةر ئةوة بَيت تؤ بتةوَيت ئةمة وةكو شةرتَيك دابنَييت، كة ئةمة ناثَيورَيت، دةتوانيت بـة شـَيوازَيكي تـر    

اما مل يكن هناك امكان ة لتحق وق العودل بوني الوزوجتني يف القؤوج وغوريه مون االلتزاموات املاديوة          )بنووسيت 
 .، تؤ هَيناوتة تَيكةَلكَيشت كرد(واملعنوية فال يأمن القاضي بالزواج الثاني

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو، كاك عةوني قسةي هةية، سارا خان نوقتةي نيزامي هةية

 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر ضةند بةنياز نةبووم لةسةر ئةو فةقةرانة قسة بكةم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 نامةوَيت، نوقتة نيزاميةكةت ضية ئةوة قسةية، من 

 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ هَيناتةوة وةكو شةرت، لة قانونة كؤنةكةي باري كةسَييت شةرت نييـة، فةقةرةيـة، يـةعين شـةرتي زةواج     
وةي جـةنابت  دووةم، بـةس ئـة  ( ويشورتط العطواء االمن حتقوق الشورطني التوال ني     )دووانة لة قانونة كؤنةكة 

باست كرد فةقةرةيةكي ديكةية، هةر لة زةواج لة قانوني ئةحوال شةخصي، جا ئةطةر لَيرة بكرَيتة شـةرت،  
 .ئةوة باشرتة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة شـةرت نييـة وايـة، بـةاَلم لَيـرة تةفسـريي ئـةو فةقةرةيـة ئةوةندةيـة لـةوةوة هَيناويانـة كردويانـة بـة              
ةكو شةرتَيك، كة ئـةو شـةرتة ئيمكـان نييـة تـةحقيق بـَينت لةبـةردةم قـازي، بؤيـة ئَيمـة هـني            ئيمكانيةت و

 .دةكةين، بة هةر حاَل كاك عةوني قسةي هةية، فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكـةم صـياغةكةي بـةو    من دووبارة قسةكامن تكرار دةكةمةوة، تةئيدي قسةكاني كـاك زانـاو دكتـؤر كـةمال     

ان يتعهد الزوج امام احملكمة قبل اجراء العقد بتحق ق العدل بني الوزوجني يف القؤوج   )شَيوةية بنووسرَيتةوة 
، تةئيــد قســةكاني كــاك عــةدنانيش دةكــةم، ئةطــةر ئــةو   (وغووريه موون االلتزامووات الزوج ووة املاديووة واملعنويووة 
اما خ ف عدم العدل بني الزوجات فوال جيووز   )َلي قانونةكة فةقةرةيةش مبَينَيتةوة لة فةقةرة ثَينجي لة ئةس

 .، زؤر سوثاس(التعدد ويرتك تقدير مل  للقاضي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موقتةرةحة بةو شـَيوةيةي صـياغة كـرا، موقتـةرةحي تـازةتر هـات لةهـةمووان هيـنرتة، لـةجياتي ئـةو           
ن يتعهود الوزوج اموام احملكموة قبول اجوراء العقود لتحق وق         ا)ةكـة واي لـَي بـَينت    (ج)فةقةرةية كة ئيمكانيةكة 

، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية، (العدل بني الزوجني يف القؤج وغريه من االلتزامات الزوج ة املادية واملعنوية
 .كاك شَيروان نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت قانونةكة قانونَيكي سةقةت دةرنةضَيت، لَيـرة كـة دةَلَيـي ئيمكانيـةتي تـةحقيقي عـةدل، ئـةو        من دةمةوَي
ــازي          ــؤ ق ــةر ب ــة ه ــةو ئيمكانيةت ــرت ئ ــانوني ثَيش ــةر ق ــية س ــةوة، دةض ــازي طةِراندؤت ــؤ ق ــةر ب ــة ه ئيمكانيةت

عـةت بـة قـازيش    طةِراوةتةوة، ئَيستا بَيت زةوج تةعةهود بدات لةو ئيلتيزاماتة هةمووي دةرباز بَيـت و قةنا 
بكات وةَلاَل من ئيمكانيةتي تةحقيقي عةدمل هةيةو ئيزنةكةم بدَي، يةعين كاميان بةقوةترتة، لةسةر قـازي  
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بةجَي بهَيَلينةوة، يان لةسةر اليةني تـر بـةجَي بهـَيَلني، مـن ئةوةنـدة لـة ئَيـوة دةثرسـم، تةعةهودةكـة زؤر          
 .زةعيفة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي وةاَلمي دةداتةوة، فةرمووكاك عةون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة نامانةوَيت ئةو فةقةرةية فةقةرةكاني تر خبوات، ئةوة ئيزافةيـة تةئكيـد دةكةينـةوةو شـروتي قـورس      
كرَيتة سـةري، هـةتا   دادةنَيينة سةر ثياو، ئةو كةسةي كة بةنيازة ذني دووةم بهَينَيت ئةو شةرتةش ئيزافة ب

 .مةجالي ئةوةي نةدرَييت ذني دووةم بهَينَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كاك شَيروان هيين كرد، دةكرَيت تؤزَيك ئةطةر تةعديلي موقتةرةحةكةي كاك دكتـؤر كـةمال و كـاك    
م احملكموة بتحق وق العودل بوني     ان يقدم الزوج تعهودًا خط واا اموا   )زاناو كاك عةوني و برادةراني تر وا بكرَيت 

، ئـةوة تؤزَيـك هـيين دةكـاتن، يـةعين      (الزوجني يف القؤج وغوريه مون االلتزاموات الزوج وة واملاديوة واملعنويوة      
تةقدميي وةسيقةيةك دةكاتن بة كتابَيك كة تةعةهودي تَيدا بَينت و عةدالةت دابني بكاتن لةنَيوان هةردوو 

ةت و ذنان موافيقن، ئَيستا دةخوَينمةوة، بؤ ئةوةي بيخةينـة دةنطـدان   ذنةكةي، ليذنةي داكؤكي لة مايف ئافر
يقدم الزوج تعهدًا خط اا امام احملكمة بتحق ق العدل بني الزوجني يف القؤوج وغوريه   )لةجياتي ئةو فةقةرةية 

ا خ وف  ام)كاك شـَيروان،  . ، ديسان نوقتةي نيزاميت ضية  فةرموو(من االلتزامات الزوج ة واملادية واملعنوية
 .لة ئةسَلةكة نيية، لة مةشروعةكة الدراوة، من لةطةَلتم تةئيدي ئةوةم كرد، كاك خةليل فةرموو( العدل

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةعين مةجالي نادةنة ئَيمة كو ئةم وةكو بةرخودانَي تةقريري ديفاعَي بةرةظاني ئيشي خؤ بكةين

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

وةَلاَلهي كاك خةليل تـؤش ئيتيهامةكـةي، دوو جـار نـاوم هَينـاي كـة قسـة بكـةيت دةرضـوو بـووي، فـةرموو            
 نوقتةي نيزاميت ضية 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اتـةوة، ديسـان   ئةوة دوو جارة جةنابت دةست بة ئَيمة بةرز دةكةيتةوة، دوايَي كـة يـةكَيك دةسـت بـةرز دةك    

 .دَييةوة سةر موناقةشة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نوقتةي نيزاميةكةت راستة، بةاَلم نوقتةيةكي حةساسة، نامةوَيت فةرزي شتَيك بكةين ثـَيش ئـةوةي روون   
بَينت و هةموو لة برادةران قةناعةتيان ثَي بَيت، ئةطةر وا تةفسيلم نةكرد بوايـة، ئـةو فةقـةرةي لـة ئةسـَل      

ووة دابني بكةين سبةييَن زؤر لة حاكمةكان دَين دةَلَين ئةوةتان ضؤن نووسيوة، وةكو هةندَيك قـةوانيين  هات
تر كة كراوة، لةبةر ئةوة هةندَيك جار ئةطةر قسةكةت راستة، بةاَلم هةندَيك جار ئةوة ثَيويستة، بؤ ئةوةي 

مة كاك شَيروان و كاك عـةوني، ئةوانـة   بطةينة ئةو حةللةي كة قانوني بَينت، مةسةلةن زؤر جار رَيطة دةدة
 .قانونينة زياتر، بؤ ئةوةي لة ناحيةي قانوني غةَلةت نةكةين، فةرموو كاك خةليل

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ببـوورة، مــن بــة ئيجـازة دةرضــوو بــووم، داواي لَيبـوردن دةكــةم، ئَيمــة تةبعـةن تــةقريرمان هةيــة، تةئيــدي     
، نةك لة ئةمة، لـة زؤر شـتةكان   (امكان ة حتق ق العدل)ؤذةي حكومةمتان كردووة، كة وةكو خؤي هاتووة ثر

مةوزوع بوو تةقديري قازي دةبَيت، قازي نةزةِرَيكي مةوزوعي، نابَيت موحابات نابَيـت تةعةسـوف، خـؤي و    
هةيـة، تةقـديري خـؤي هةيـة،     زةمرِيي خؤي، بةاَلم ئةسَل لة قةزا ئةوةية مةجالي بدةييَت و تةفسريي خؤي 

ئـاخر ئـةو تةعـةهودة بـؤ ضـية  ثَيشـي       ( يقودم تعهود  )ئالياتش هةية بؤ ئةو تةقـديرة، ئَيسـتاكة تـؤ بَلَييـت     
ئيجرائي عةقدة، باشة ئيجرائي عةقد كَين  دوايَي ئيلتيزام بةو تةعوهودةي نةكات، ضي لَي دةكةيت  باشة 

ةر ئةوة دةطريَيت، دواي ئةوة نةتيجة ضي دةبَيت، ئاخر ئةم ذنة حةثسي ئةم ثياوة دةكات، شةش مانط لةس
موشكيلةي زؤر بؤ ئَيمة دروست دةكةيت بةبَي مانا، تؤ شتَيكت دانا تةحقيقي عةدل، كـابرا قازييـة سـةيري    
دةكات، دةزانَيت ئةم ثياوة بةم سةرو بةرة، بةم وةزعة ئيمكانيـةتي باسـي موبـةريراتي ئـةوةي ئيمكانيـةتي      

نا، خؤي ميحرارَيك نيية، مقياسَيك نييـة، مةسـتةرةيةك نييـة بَيـذت عةدالـةت ئةوةنـدة        ئةوةي هةية، يان
 .تةقديرةو ئةوةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةشروعةكة ئَيستا تةواو، مةشروعةكة هاتووةو ديارة، ليذنةكانيش ثشتطرييان لَي كـردووة، موقتـةرةحَيكي   
كــرد، كــاك زانــا قســةي كــرد، كــاك عــةوني قســةي كــرد، هةنــدَيك   تــازة هاتــة ثَيشــةوة، كــاك كــةمال قســةي  

بــرادةرانيش قســةيان كــرد، ئــةويش ئةوةيــة نــةك موقتةرةحةكــة، ثَيموايــة ئــةوة هــةر زيــادة، بــةاَلم ئــةو     
موقتةرةحــة تازةيــة، لةبــةر ئــةوةي تازةيــة زيــاتر لــة دوو ئةنــدام تةقــدمييان كــردووة، ئــةوةل جــار ئــةوي    

 .دةنطي نةهَينا، دةطةِرَيينةوة سةر ئةسَلةكة، فةرموو كاك كةريم دةخةينة دةنطدانةوة، ئةطةر
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة سَي كةس داوامان كردووة ئةو بِرطةية ئةسَلةن لَيرة ال بربَيت لة شوَينَيكي ديكة جَيطةي بؤ بكرَيتةوة، 

 .نتلةبةر ئةوة ئةوة بة شروتي تةعةدود ناشَي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة نوقتةي نيزامي نةبوو، عةفوم دةكةيت، يةكَيك داواي كردووة كة البدرَيت ئـةويش خـؤم بـووم، ئَيسـتا     
دوو موقتةرةحة، موقتةرةحي تازةكة دةخةمة دةنطدانةوة، ئةطـةر دةنطـي نـةهَينا، ئـةو وةخـيت دةضـينةوة       

زؤر قسـةي لةسـةر   ( امكان وة حتق وق العودل   )وسـراوة دةَلَيـت   سةر ئةسَلةكة، لةجياتي ئةو فةقةرةيةي كـة نو 
كرا، ئَيمة ئةو موقتةرةحة تازةيـة كـة لـة اليـةن كـاك دكتـؤر كـةمال و كـاك زانـاو كـاك عـةوني و هةنـدَيك             

ان يقدم الزوج تعهدًا خط اا امام احملكمة قبل اجراء عقود الوزواج   )برادةر كرا، كة موقتةرةحي تازةية دةَلَيت 
ــة (دل بووني الووزوجني يف القؤووج وغووريه موون االلتزامووات الزوج ووة واملاديووة واملعنويووة       بتحق ووق العوو  ، دةخيةم

دةنط، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـيت بـةرز    ( 89)دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت بةرز بكاتةوة  دةذمَيرم 
نَيـت، ئـةوة تـةواو    دةنطة، خؤم لةطـةَل ئةوةمـة ئـةو موقتةرةحـة مبيَ    ( 89)بة ( 89)دةنط، ( 89)بكاتةوة  

 .بوو حةسم بوو، بِرؤ فةقةرةي دواتر تكاية
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ان ال تكون الزوجة قد اشرتط  عدم التزوج عل ها يف عقد الزواج االصلي -د

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو شةرتةين ئَيمة لةطةَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياساييش لةطةَل ئةو شةرتةيةو لةطةَل دةقي بِرطةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي مايف مرؤظ
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة
 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ثرؤذةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان ال تكون الزوجة قد اشرتط  عودم التوزوج عل هوا يف عقود     )كةواتة هةموو ليذنةكان ثشتطريي لةوة دةكةن 
 .، كاك عادل و كاك عبدالرمحن قسةيان هةية، فةرموو، كاك تارق فةرموو(الزواج االصلي
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 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر تةماشـاي تـةقريري ليذنـةي ياسـايي و ئـةوقاف بكـةين، ئَيمـة ئةسـَليةكةمان البـردووة، عةقـد زةواج           

 .ئةسَليةكة ئةوة نةكراوة، ئةوة يةك راست كردنةوة
ة كؤبوونـةوةكان بكرَيـت،   ثَيشنيار دةكةم لة سةرؤكايةتي لةبةر ئةوة ئةو ياساية زؤر طرنطة سـةعات د / دوو

 .نةك سةعات يازدة
ئةو شتةي كة باس دةكرَيت، كة ذني بةسـةر نَيـت، ئـةوة حـةقَيكي مةشـروعة، بـةاَلم ضـةند ذن داواي        / سَي

تةفويزي تةاَلق هةية، ئةويش مافَيكي ذنان و ئافرةتانة، ثَيويستة تةوعية باَلو بكرَيتـةوة،  / كردووة، دووش
 .عةقدي زةواج تةسبيت بكرَينت، نةك تةنيا لةسةر كاغةز بَينت، سوثاس بؤ ئةوةي ئةو دوو مافة كة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم بِرطةية لةطةَل بِرطةيةكي ثَيشوو حاَلةتَيك هةية، رةنطة هاودذي يةك بن، ئةطةر هـاتوو ذنَيـك مـةرجي    

ةي دانــاوة، نابَيــت ئــةو ثيــاوة ذن بهَينَيــت، دواي ئــةوةي دةركــةوت نةزؤكــة، ئَيمــة لــة بِرطــةي ثَيشــوودا  ئــةو
 طوتوومانة لةكاتي نةزؤكيدا بؤي هةية ذنَيكي تر بَينَيتةوة، ئةو دوو دذة ضؤن ضارةسةر دةكرَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةخؤش بَيت، ئةطةر نـةخؤش نـةبَيت مـةنعي كـردووة،     ئةطةر ئةم نةصةي تَيدا بَينت، يةعين فةرزة ئةطةر ن
 .ئةم نةصة لة عةقدةكة هةبَينت حامسة، كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من كاكة ثَيشي كة دةنطةكة بدرَينت، بؤ ئَيمة وازيح نةبوو دةنط بؤ كام ال بدةين، يةعين تَيكةَليةك هةبوو، 

داوا دةكةم دووبارة دةنط بدرَيتةوة، تؤ ئةوةلي طوتت ئةو موقتةرةحةي تازة، دوايَي دةرضوو هـي كـؤن، بـة    
 .هةر حاَل من حةز دةكةم جارَيكي دي دةنطدان بدرَيتةوة، بؤ ئةوةي وازيح بؤ كام ال دةنط بدةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رد، هـةموومان دةزانـني دةنطمـان بؤضـي داوة، ئةطـةر      كاك عبدالرمحن سةعات و نيوَيـك قسـةمان لةسـةر كـ    
 .جةنابت بة تةنيا دةنطت بؤ شتَيك داوة، ئةوة مةسئووليةتي خؤتة، كاك دكتؤر ناصح فةرموو
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 :رمضان غفور ناصح.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةوة،       ــز دةكات ــةم رةف ــةوةي يةك ــةيان ئ ــة، ئةم ــان هةي ــاك عادمل ــةي ك ــةمان رةئيةك ــيش ه ــة   من ــةن ئةم تةبع

بةهَيزترة، بة قةناعةتي من بةهَيزترة، لةبةر ئةوة هةر ئةوةندة بؤ شةرح كردن، ئةمة ئةوةي يةكةم رةفز 
 .دةكاتةوة، لةبةر ئةوة من بة ثَيويسيت دةزامن مبَينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
من ثَيمواية لة رووي ياساييةوة، ئـةوة دووبارةيـة، بـةاَلم بةشـَيوةيةكي ديكـة، بـة صـياغةيةكي ديكـة، ئَيمـة          

ة زيــادة، شــتَيكي زيــادة لــة (اشوورتاط)مافمــان داوةتــة ذن كــة رةزامةنــدي ذن وةربطريَيــت، كةواتــة لَيــرة ئــةو  
 .عةقدةكة بَينت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةد هةزار حاَلةتدا، حاَلةتَيكي وا نةبَيت، شيت وا مـن هـيض نةمبيسـتووة، لـة ذن و مَيـرد كردنـدا،       رةنطة لة 
ذنةكة دةبَيت بَلَيت ئيال لة عةقد بنووسرَيت كة ذني دووةم لةسةري نةهَينَيت، تةنيا ئةوةم لَيرة بيسـتووة،  

 .ن خان فةرمووبةاَلم باشيشة تَيدا بَيت، شةرتَيكي هني و ئةوانةية، بةَلَي كوَيستا
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةبري       ــتَيكي ب ــة ش ــةو بةِرَيزان ــةكَيك ل ــت، ي ــةواو دةبَي ــرَيت و موناقةشــةكان ت ــاو دةنووس ــةكان ن ــةي كات زؤرب
ــدةبِرَيت و شــتَيكي تــازة دةهَينَيتــة ثَيشــةوة، جــارَيكي ديكــة موناقةشــةي لةســةر     دةكةوَيتــةوةو دةســت هةَل

 .دةكرَيت، ئةطةر بكرَيت موناقةشةكان كةمَيك ضِر بكرَيتةوة باشرتةو لة قازاجني ثرؤذةكةية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثــَيش هــةموو شــتَيك بــةخؤتان بَلــَين لــة ليذنــةي داكــؤكي كــردن لــة مــايف ئافرةتــان و ذنــان، خؤتــان ئــاِرائي  
ة خؤتانن، لة ئَيوة زيـاتر حةماسـةتيان هةيـة، فـةرموو     موختةليفتان هةية، سؤزان خانة، خةمان خانة، ئةو

 .دكتؤرة رؤذان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

بووني ئةو مةرجـة لـةناو طرَيبةسـتةكة، مانـاي ئةوةيـة سـةرةتا لـة كـاتي بةسـتين طرَيبةسـتةكة، هـةردووال            
ــة  ــةري رَيكك ــة      لةس ــدَيك ل ــةك، بةن ــة بِرطةي ــةرجَيك، بؤت ــة م ــا بؤت ــة، ئينج ــةو ثياوةك ــا ئافرةتةك وتوون، وات
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طرَيبةســتةكة، مانــاي ئــةوة نييــة كــة ئافرةتةكــة ســةرةتا شــتَيكي فــةرز كــرد بَيــت لةســةر ثياوةكــة، خؤيــان  
ذةكـة هةيـة   كة لة ئةسَلي ثرؤ( اصلي)هةردووال لةسةري رَيككةوتوونة، زؤر ئاسايية كة لَيرة هةبَيت، وشةي 

 .لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي و ئةوقاف البردراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو خاَلةي كة لةاليةن هـةر سـَي ليذنةكـةوة ئيقـترياح كـراوة، بـةبَي ئـةوةي كةليمـةي ئةسـَليةكة زيـادة لـة            
ةســيت بــةرز بكاتــةوة  زؤر عةقــدي زةواج ثَيويســت ناكــات ئةســَلي، دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة د  

 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، خاَلي دواتر
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بواةبس مودة التقول    اما ختلف احد الشروط املذكورة يعاقب الزوج والزوجة وولي الزوجة اما كان مقصرًا  -وه
 .عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة وبغرامة قدرها عشرة ماليني دينار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةكان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بواكثر مون واحودة     كل من اجرى بعقود الوزواج   -هو)ليذنةي ياسايي بةشَيوةيةكي تر دامانِرَيشتؤتةوة بِرطةي 

مون ثان وًا مون هوذه املوادة يعاقوب بواةبس مودة التقول عون سوتة اشوهر             ( أ، ب، ج، د)خالفا ملا مكور يف فقورات   
 (.والتزيد على سنة وبغرامة التقل عن  ؤة ماليني دينار والتزيد على عشرة ماليني دينار

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ثرؤذةكة( ه)ي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكةية، خاَلي ليذنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي فةرموو
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةي ليذنةي مايف مرؤظ لةطةَل ثرؤذةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش ئةوةي قسةتان بدةمَي، شةرحي تؤزَيك ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي ياسـاييتان بـؤ بكـةم، بؤضـي واي        من 
اما ختلف احد الشروط املذكورة يعاقب الزوج والزوجة وولي الزوجة اما كان )لَيهاتووة، لة ئةسَلةكةيدا دةَلَيت 

، لَيـرةدا  (ها عشورة ماليوني دينوار   مقصرًا باةبس مدة التقل عن ستة اشهر وال تزيد عن سنة وبغراموة قودر  
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قازييةكـةش دةطرَيتـةوة، مةاليةكـةش دةطرَيتـةوة كـة      ( زوج و زوجوة )يـةعين  ( كل من اجرى عقوداً )دةَلَيت 
خارجي مةحكةمة رةنطة شيت وا بكاتن، ئةوة زؤر بةقوةترتة، لةبةر ئةوة حةقـة ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة      

ةوة ئـةو مةاليـةش دةطرَيتـةوة كـة خـارجي مةحكةمـة شـيت وا        مايف ئافرةتان و ذنان ثشتطريي لةوة بكةن، ئ
دةكاتن، حاكميش دةطرَيتةوة ئةطةر طوَي نةدات و ئةو شةرتانة جـَي بـةجَي نـةكات، كـاك كـةمال قسـةيةكي       

 .هةية، فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة رَيطا دةداتة ئةوة كة مامؤستايةك، يان فةقَييةك لة دةرةوةش عةقد ( ًاكل من اجرى عقد)لَيرة دةَلَيت 

بكات، بؤية ثَيويستة لَيرة روون بَيت، تةنها قـازي عةقـد بكـات، مامؤسـتاش ئةطـةر بَيـت لـةالي قـازي بَيـت،          
بوأكثر  )نـةك  ( كول مون اجورى عقودًا بوالزواج بوأكثر مون واحودة        )يةعين بة يةكةوة بيكةن بة غـةيري ئـةوة   

 .هةر زةواجَيك كرا( بواحدة او اكثر)، يةعين ئةوةش (بواحدة او اكثر( )واحدة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ئةوقاف رةئي خؤي نةطوتووة
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هـةبوو، رةئيـةكيان ئـةوة بـوو كـة      تةبيعي لة كؤبوونةوةكةي ئَيمة لةطةَل ليذنةي قانوني سَي رةئـي جيـاواز   
ئيختيار لة دةسيت حاكم بَيت لة مةبدةئي غةرامـةو لـة مةبـدةئي حـةبس و يـان هـةردووكيان، رةئـي ئَيمـة         
ئــةوة بــوو بــةس مةبــدةئي غةرامــة بَيــت، حةبســي لةطةَلــدا نــةبَيت، ضــونكة ئــةوة تــةبيعي جو ــة نييــة،    

ريي طةيشـتة سـةر ئـةوةي كـة مةبـدةئي غةرامـةو       موخالةفةي شروتة، رةئي ليذنةي قانوني بة زؤرينة ئـاخ 
حةبس هةبَيت، يةعين دوو رةئي جياوازة، زؤرينةي ليذنةي قانوني و زؤرينةي ليذنةي ئـةوقاف، زؤرينـةي   
ليذنةي قانوني لةطةَل ئةوةداية كة حةبسي لةطةَلدا نةبَيت، بةس غةرامة بَيت، ئينجا غةرامةكة هةرضـةند  

 .بَيت
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

 .ثةخشان خان قسةت هةبوو
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكرَيت هةردوو فةقةرةكة، يـةعين ئـةو ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي و ئـةوةي لـة مةشـروعةكة هـاتووة          

، ضـونكة لـة   ثرؤذةكـة هـاتووة روون بَيـت   ( ه)تَيكةَل يةك بكرَيت، بؤ ئةوةي ماناي ئةوةي كة لـة فةقـةرةي   
، يةك شةرتيان نةبوو، يةعين ئـةوة نابَيـت، بـةاَلم ئةمـةي     (اما ختلف احد الشروط املذكورة)ثرؤذةكة دةَلَيت 

ليذنةي ياسايي ئيحايةكي واية، ئةطةر يةك هةبوو، دوو هةبوو، سَي هةبوو بَيت، بؤ ئةوةي بـة وازيـح بَيـت،    
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ةسـَيك ئـةو عةقـدةي كـرد، يـةعين بكةوَيتـة ذَيـر        ئةوةي ليذنةي ياسايي ئَيمةش لةطـةَل ئـةوةين كـة هـةر ك    
تيايدا سابت بَيت، يةعين هةر بة نـةبووني يـةك شـةرتيان مانـاي     ( احد الشروط املذكورة)سزاوة، بةاَلم ئةو 

ئةوةيــة نابَيــت، ئَيمــة لةطــةَل مانــةوةي غةرامــةو حةبســةكةين، يــةعين ال نةضــَيت، غةرامةكــةش كــةم           
 .نةكرَيتةوة دة مليؤن بَيت

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

كل من اجرى عقد الزواج باكثر من واحدة خالفا ملوا  )ئةو موالحةزةية بةجَيية، دةكرَيت بةوة ضاك بكرَيت 
، دوايَي ضاك بكرَينت، دةمَينَينت خيالفةكان لةسـةر ئـةوةي ليذنـةي ئـةوقاف دةَلَيـت      (مكر يف اي من الفقرات

 .زاي تريشي تَيداية، دكتؤرة رؤذان فةرمووعقوبةكة تةنيا ثارة بَيت، هةردوو ليذنةكةش س
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
خيالفةكةمان لةسةر ئةوة بوو ئايا عقوبةي غةرامةو حةبس ثَيكـةوة بَيـت، يـان تـةنها غةرامـة بَيـت وةكـو        

ةردوو عقوبة بَيت، هةروةكو لة قانونةكةدا هةية، لـة واقيـع دادوةر   ليذنةي ئةوقاف داواي كردووة، ئةطةر ه
ــت      كــة بِريــار دةدات زؤربــةي زؤري غةرامةيــة، واتــا لَيــرة ئــةو كةســةي كــة بــاري ئــابووري باشــرتة دةتوانَي
غةرامةكة بدات سةرثَيضيةكة بكات، ئَيمة نةمانويست ئةو جياوازيية مبَينَيت لةنَيوان ئةو كةسةي كة باري 

وري باشةو تواناي ئةوةي هةية كة غةرامةكة بدات لةنَيوان ئةو كةسةي كة بـاري ئـابووري بـاش نييـةو     ئابو
تواناي نيية غةرامةكةي بدات، بؤية ثَيمان خؤش بوو عقوبةي حةبسةكة مبَينَيت، دوايَي ئةو حةبسة تةنها 

 .ة نادرَيت، زؤر سوثاسلةو حاَلةتةية ئةو كةسة سةرثَيضي بكات، ئةطةر سةرثَيضي نةكرد ئةوة سزايةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان فةرموو
 :ثاشا خضر بةِرَيز ظيان امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لَيرة منيش لةطةَل ئةوةدامة، كةوا رةضاو نةكردني يةك لة شةرتةكان ئةوة هةَلبوةشَيتةوة، ئةوة يةك

ةلةكة خَيزانـي تَيـدا هةيـة دةَلـَيم هاوسـةرطرييةكة ئةطـةر       من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم، لَيرة مادام مةسـ / دوو
بَيتو غةرامة بَيت لةطةَل حةبسةكة، من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم هـةر حةبسـةكة بَيـت بـة تـةنها، بـةاَلم جـَي        
بةجَي بكرَيت، ضونكة لَيرة مةسةلةي خَيزاني و خَيزانداري دةكةوَيتة طؤِرَي، لَيـرة دةَلَيـت ئةطـةر بَيتـو لـة      

ةستةكة سةرثَيضـي كـرا، يـةك لةوانـة ئةطـةر ثياوةكـة، يـان ذنةكـة، يـان سةرثةرشـتياري ذنةكـة، لَيـرة             طرَيب
مةسةلةي خَيزان دَيتة طؤِرَي، ضـونكة ئةوانـة بـَي سةرثةرشـتيار دةمَيننـةوة، بـَي كةسـَيك دةمَيننـةوة كـةوا          

ةتبيق بكرَيـت لـةماوةي شـةش    ئةويش تسةرفيان لَي بكات لة ذياني رؤذانةيان، تةنيا حةبسةكة مبَينَيتةوة، 
 .مانطدا، تا ساَلَيك، زؤر سوثاس



 448 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضرؤ خان فةرموو

 :بةِرَيز ضرؤ علي محة امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآلئةوةي ِراسيت بَيت منيش،  لةطةَل مانةوةي حةبسـةكةم ضـونكة، ئةطـةر حةبسـي لةطـةَل نـةبَيت، واتـة        
َيت، ئيعتيادي ئةوانةي بةزؤري كـة ذن ئةهَيننـةوة، دةوَلةمةنـدةكانن و غةرامةكـة ئـةدات و      تةنها غةرامة ب

لةسةر ئيشةكة خؤي بةردةوام ئةبَيت، لةسةرووي ئةوةشةوة ئَيمة ئةم قانونة بـؤ تـةحزير دةرئةكـةين، بـؤ     
ةوة ئةضـَيت كـة   شتَيك دةرئةكةين كة نةكرَيت، كة تؤ عقوبةي حةبسةكةت دانا، ثارةكةت دانا، ئةو بةرةو ئ

 .نةيكات، بةآلم عقوبةي حةبس البرا ئةو ئةيكات، مةبةسيت نية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيـدا نـةبَينت، زؤر   من ثيشتيواني لة ليذنةي ياسايي ئةكـةم، ثـَيم وايـة تـةنها حةثسـةكة بَيـت غةرامةكـةي        

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيارَيكم هةية، نازامن لةم بِرطةيـةدا يـان لـة كؤتـايي ماددةكـة جَيطـاي ئةبَيتـةوة، بـةآلم مـادام وةلـي           

سـاَلةوة بـةهيض شـَيوةيةك طرَيبةسـيت      12شنيار ئةكةم لة خوار تةمـةني  ئةمري قاصر ناوي هاتووة، من ثَي
هاوسةرطريي ئةجنام نةدرَيت لة مةحاكمدا، وةلي ئةمريش نةطرَيتةوة، ضونكة هةموومان عةقدي زةوامجان 
لة مةحاكم ئةجنام داوة، ثَيويسيت بة بووني وةلي ئةمر نةكردووة، ئةمة ئةو غةرامةو حةبسة ئيجحافة بـة  

ساَلةوة طرَيبةست ئةجنام  12وةلي ئةمر ئةكرَيت لةو حاَلةتةدا، بؤية ثَيشنيار ئةكةم لةخوار تةمةن  حةقي
لة موقتةرةحي ليذنةي ياسايدا هاتووة، ئةَلَيت هةر كةسَيك بةشدار بَيت لة ثرؤسةكةدا، لة : نةدرَيت، دووةم

ب ناكـات لةطـةَل دةسـةآلتي دادوةري،    ثرؤسةي عةقدي زةواجدا لةوانة حاكم، قازي ئةطرَيتةوة، ئةمة تةزارو
ضونكة تؤزَيك ثَيش ئَيستا لة موقتةرةحَيكي كـاك دكتـؤر كةمالـدا، كـاك شـَيروان سـةرؤكي ليذنـةي ياسـايي         
باسي ئةوةي كرد، ئَيمة بؤمـان نيـة زةوابـت يـان لـةِرووي ياسـاييةوة نةشـياوة زةوابـت بـؤ قـازي دابنـدرَيت،            

مةمشان بؤ داناوة، ثرسيارةكةم ئةوةية، ئايا ئةمة تةزاروب ناكات لةطـةَل  لةكاتَيكدا ئَيمة لَيرةدا سجن و غةرا
 .دةسةآلتي ئةجنومةني قةزادا  زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حاكم ثَيش هةموو كةسَيك ئـةبَيت ثابةنـد بَيـت بةياسـا، ئـةو ياسـايانةش جَيبـةجَي بكـات كـة لةثةرلـةمان           
ر ثابةند نةبَيت ئةبَي موحاسةبة بكرَيت، ضونكة ئةوة ئصوَلي هةيـة،  دةردةضَيت، ئةندام ثةرلةمانيش ئةطة

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من دةربارةي ئةو خاَلة بةِرةئي من واباشرتة تةنها هةر حةبس بَيت باشرتة، بـؤ ئـةوةي عةدالـةت جَيبـةجَي     

ريو دةوَلةمةنـد، ئـةوةي دةوَلةمةنـدة ثـارة دةدات وهـيض منةتَيكيشـي ثَيـي نيـة، بـةآلم          بكرَيت لةبـةيين فـةق  
 .فةقريةكة ثارةي نيةو حةبس دةبَيت، لةبةر ئةوة داوا ئةكةم حةبسةكة بَيت بؤ هةموو اليةك، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن امحد بؤ دابني كردني عةدالةت فةرموو
 :رضابدالرمحن امحد بةِرَيز ع

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة ئةو بَيت، يةكَيك لةو مةرجانة، ئـةويش ياسـا ضـةند ئاسـان بكرَيـت، ئةوةنـدة       (و)من ثَيم باشة، لةباتي 

تةنفيزيشي بؤ ياساي و بؤ مةحاكم ئاسـانرتة، بـؤ يـةكَيك لـةو مةرجانـة بـؤ ئاسـان كردنـي تـةنفيزي بـؤالي           
خراثرتي بةدوادا نةيةت، لةوانةية بةثارةكة بَيت ئةو كاتة، ئةطةر سجنةكة بَيت  قازي، لةبةر ئةوة عةواقيب

ةكـة ئـةو بَيـت، زؤر    (و)ئةو ثياوة حاَلةتَيك ئةيطرَيت بةياني تةآلق و عةواقيب خراثي بةدوادا دَيت، لـةباتي  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
ماددةكة لة كؤتايداية نازامن ئَيوة ضؤنتان نووسيوة، ئَيمة يةكمان تةعديل كرد، دوو، سَيمان هةية، من ثـَيم  

بكرَيـت بـة ثَينجـةم، مـن لةطـةَل ئةوةشـم       ( هـ)باشة مةرجةكان ئةوة لةذَير سةقفي ضوارةمدا بَيت، بِرطةي 
كول مون خوالف احكوام هوذه املوادة يعاقوب        )لـَي بَيـت،   عقوبةي حـةبس و غةرامةكـةش هـةبَيت، بـةم شـَيوةي      

وة لةطةَليــدا (بوواةبس موودة التقوول عوون سووتة اشووهر و التزيوود عوون سوونة،  وبغرامووة قوودرها عشوورة االف دينووار 
وال جيووز للقاضوي اةكوج بايقواف     )بنووسرَيت ئةو بِرطةي خوارةوة كة واوة ئـةويش دةمـج بكرَيـت لةطـةَلي،     

 .زؤر سوثاس، (هذه املادةتنف ذ العقوبات املذكورة يف 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حامت فةرموو
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 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من يةك ِرةئيم هةيـة، بـا شـتةكان بـة ضـاوي دةرةوةو ئـةوروثا سـةير نةكـةين، نةفسـيةتي كؤمـةَلطاي           
ا نيم كة حةبس هةبَيت لةناو ئةو قانونة بـؤ ثياوةكـة،   خؤمشان خبوَينينةوة، بةحةقيقةت من لةطةَل ئةوةد

ضونكة ئايـا دواي ئـةوةي كـة ئـةو ئافرةتـة شـةش مـانط يـان سـاَلَيك ثياوةكـةي خـؤي كـردة سـجن، لـةدواي               
دةرضووني و طةِرانةوةي بؤ ماَلةوة شيت تر ِروونادات واتة تةآلقدان ِروو نادات، بؤيـة مـن لةطـةَل حةبسـةكة     

 .شكيلة نية، زؤر سوثاسنيم بةس غةرامةكة مو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا ئةو بِرطـةي كةلـة ثـرؤذة ئةصـَليةكةدا هـاتووة، لةبـةر ئـةوةي هةنـدَي شـيت ورد كردؤتـةوة بـاش            

لَيرةوة وا  (اما كان مقصرًا) لي زةوجة دةدرَيت، ئةطةردةيبينني، لةبةر ئةوة لَيرة باس لةوة ئةكات، سزاي وة
نووسراوة، وا بزامن دةبَي قاصرة بنووسرَيت، جارَي من ثرسيار ئةكـةم بـؤ كـَي ئةطةِرَيتـةوة موقةصـريةكة ،      

سـاَل، جـاري وا    12ضونكة لة هةندَي حاآلت هةية هةر لةياساكةداية، كة دوايـي دَيينـة سـةري لةكـةمرت لـة      
ةي دةبِرَيت، بؤية سزاي ئةويشي تَيدا بَيت زؤر باشرتة، لةطـةَل سـزاي حةبسيشـداين، ضـونكة     هةية وةلي مار

 .غةرامة بةتةنها ضارةسةري كَيشةكة ناكات، حةبس با مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صا 

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
منيش لةطةَل ئةوةدام كة هةردوو عقوبةكة مبَينَيتةوة، نازامن ئةوةي دكتؤرة رؤذان دياري كرد، كة ئيمكانـة  

يعاقوب  )كة عقوبةكـة حـبس يـان غةرامةكـة بَيـت، لـة نةصـةكةي ليذنـةي قـانوني ئـةوة نـةهاتووة، دةَلَيـت             
لــة ئةصــَلةكةدا ِرةنطــة باشــرت : وةم، يــةعين هــةردووكي تَيدايــة، ئةمــة يةكــةم شــت، دو(بوواةبس و بالغرامووة

ئةطةر لَيرةدا لةعةقدةكة احد شروتةكة تةنفيز نةكةين، بة ض شَيوةيةك ( اما ختلف احد الشروط)هاتبَيت، 
 .موحاسةبة ئةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان سلَيمان فةرموو
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 :بةِرَيز ظيان سلَيمان حاجي بشار
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

بةنيسبةت ئةم خاَلة، لةطةَل ئةوةدام كة تةنها سزاي حةبسةكة هةبَيت، سزاي ثارةكـة نةميََنَيتـةوة، ضـونكة    
لةوانةية بؤ ئـةوةي خَيزانةكـة تووشـي كَيشـة نـةبَيت، تووشـي طـرفيت ئـابووري ئةبنـةوة، بـةس حةبسـةكة            

يارة لة ئايين ئيسـالميش كـة هـاتووة، ئـةوةش لـةو      مبَينَيتةوة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ثَيشنيارَيكم هةية، وا د
كاتةدا هاتووة كة شةِر وشؤِرَيكي زؤر هةبووة، ِرَيذةي بَيوةذن زؤر بووة، بؤيةش ئةو مةرجانة هاتووة، بةدةر 

( عائيشـة )يةكَيكيان كض بـووة، كـة حـةزرةتي    هَيناوني تةنها( ص)لةوةش كة ئةو هةموو ذنةي كة ثَيغةمبةر
وةذن بــوون، ئَيمــةش كــة ئيســالمني بــة زؤرينــةي دةنطــةكان قةيدةكــةمان دانــاو ومتــان بــووة، هــةموويان بَيــ

مةنعةكة ئةوةية، كة لةوانةية خياليف ئيسالم بَيت، بةهةمان زروفيش تَيثةِريوين، بَيوةذمنان زؤرة بةدةست 
ةن ثارضـةي  كَيشةيةكي تريش بةهؤي عوريف خؤمان دةناَلَينني، ئةويش ئةوةية كة زياتر كضي ئَيمة مةسـةل 

ــة         ــةدات، وات ــةية ِروو ئ ــةم ثارض ــةنها ل ــةكات، ت ــةرطريي ئ ــة هاوس ــةوةي ك ــة، ئ ــة هةي ــوور ك ــتاني باش كوردس
لةثارضةكاني تـر ذن و ذن خـوازي ناكرَيـت، واتـة لةطـةَل رؤذ هـةآلت و رؤذ ئـاواو بـاكور ناكرَيـت، بؤيـة مـن            

ةدروسيت بيضةسثَينني بةمةرجَيك، كة ثَيشنيار ئةكةم يةكَيك لة مةرجةكان ئةوة بَيت، ئةطةر ئةمانةوَيت ب
سـاَلي بَيـت، كـة ئـةوةش فعلـةن       30ئةمةية زياد بكرَيت ذني دووةم يان بَيوةذن بَيت، يان سةرووي تةمةني 

 .ِرَيذةي قةيرة كض لةنَيوان ئَيمة كةم ئةكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :اَلةبانينوري مجيل ت. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيـرةدا سـزا تـةنها بـؤ ئـةو كةسـانة       : من، لةطةَل دةقي ئةو بِرطةيةدام، بةآلم دوو تَيبينيم هةيـة، يةكـةميان  

دانراوة كةوا ِراستةوخؤ بةشداري ئةكةن لةو ِرَيككةوتنةدا، بؤ ئةو كةسانةي دي كةوا وةكـو مـةال يـان وةكـو     
سزاي تايبةتيان بؤ دانراوة كة ثاشان باس ئةكرَيت، بةآلم حـةتا سـةبارةت ذنـي     قازي بةشداري ئةكةن، ئةوة

دووةم ثَيويستة لَيرةدا ئَيمة جياوازي بكةين لةنَيوان ئةواندا، ضونكة دوَينَيش من ئاماذةم بـةباري ئـابووري   
تَيكي زؤر زؤر كؤمةَلطاي كوردي كرد، ومت ضةندين كضي وا هةية، لةبةر بَي كةسي لةبةر ئةوةي كةلـة حاَلـة  

خراثدا دةذي لةذَير دةسيت باوةذنداية، لةذَير دةسيت براذنَيكي خراثداية خوا خوايةتي لةو ماَلة دةربضَيت، 
حةتا بضَيتة ماَلَيكي دي كةوا ذنَيكي دي تَيدا بَيت، لةم حاَلةتةدا ئَيمة ناكرَي كةوا بَلـَيني ئـةو ذنـةش وةكـو     

و سةروةتي ئةو ثياوة شووي ثَيكردووة، ثَيويستة ئةو دةسـةآلتة بـة    ئةو ذنة  سزا بدرَيت كةوا لةبةر سامان
دادوةر بدرَيـت، بؤ ئةوةي جياوازي بكات لةنَيو ئةو ذنةي لةبةر بَي كةسي ونـةداري شـووي كـردووة بةسـةر     

 . اوة شووي ثَيكردووة، زؤر سوثاسبةهةوَي، لةطةَل ئةوةي لةبةر سةروةت و ساماني ئةو ثي
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 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .كاك سةردار فةرموو
 :زؤ هةركيؤبةِرَيز سةردار صباح ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .قسةكاني من دووبارةية بؤ ِراي برادةران زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر رةمةزان فةرموو
 :حممد رضا عبدالرمحن رمضان. دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةس مَيردةكـة دةطرَيتـةوة قـازي و شـاهيدي و ئةوانـة تـؤ       ( كل من اجرى عقدًا بالزواج)شتين من بة تَيطةي

عةقدةكة لةبةردةم قازيدا ئةكةيت و بة حزوري قازي دةبَيت، قازي عةقدةكة ناكات تؤ و ذنةكـة عةقدةكـة   
كةســايةتي  ئةكــةن، لةبــةر ئــةوة قــازي عةقــدي نــةكردووة، عةقدةكــة بــةس ذن ومَيردةكــة ئةطرَيتــةوة، بــؤ 

قازيش من ثَيم ِرةوا نية بيخةينة بةردةمي لَي ثرسينةوةي هةبَيت بـةجؤرَيكي تـر كـة ياسـاي قـوزات بـؤي       
داناون، نةك ئَيمة بيخةينة سجنةوة وةكو مَيردَيـك حسـابي بـؤ بكـةين، كـة ئيشـَيكي نـاِرةواي كـردووة، زؤر         

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كتؤر رةمةزان قازي مةسـئوليةتي لةوةدايـة ئةطـةر ئـةو شـةرتانة موتـةوةفري       هةر بؤ وةآلمي جةنابت كاك د
نةبوو، عةقدةكةشي كرد ئةو كاتة ئةويش تةرةفَيكـة لـة عةقدةكـةدا، ئيمـزاي ئـةكات، ئةطـةر قـازي نـةبَيت         
 عةقدةكةش نية، مةسئوليةتةكةي لةوةداية تةماشا بكات بزانَي ئةو شةرتانة موتةوةفرية يان نا، كاك بةَلَين

 .فةرموو
 (:بةَليََن)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكاني من كران، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ جعفةر فةرموو
 :معروف مصطفىبةِرَيز جعفر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م هانداوة كة نةيكات بة دوو هاوسـةر،  من بةقةدةر دةكةس دذي فرةذنيم، من ئيشيشم بؤ كردووة، خةَلكيش

من سةيرةكةم ئةمة ذن هَينان نيـة، ئةمـة ئيعـدام كردنـة، ئةمـة خـةَلك بـؤ        : شاهيدم زؤرة، ئةمة يةك، دوو
مةبدةئي حةبس لَيرةدا طةورةترين موشكيلة بؤ خَيزان دروست ئةكات، قةت مومكني : جةهةمن بردنة، سَي
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ثاشــان بَيتــة نــاو خَيزانةكــةو لةطــةَليان دابنيشــَيتةوةو بــذي،    نيــة ثياوَيــك لةســةر ذنَيــك حــةبس بكرَيــت،  
غةرامةكة جائيز ترة، بةآلم حةبس زؤر قورسة لَيـرةدا بـؤ هاوسـةرطريي، لةبـةر ئـةوة مـن ثَيشـنيار ئةكـةم         

 .حةبسةكة البضَيت، با بةس غةرامةكة بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضرعيد بةِرَيز قادر س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي ِرةئيةكم هةية بةس نةَلَييت توندة، دَلي كةسيش عـاجز نـةبَيت مةبةسـتم نـةبووة، ئةطـةر دوَيـيَن       
برايةك يان خوشكَيك عاجز بووة، من  هةوَلم داوة قسةكامن بة مونتةهاي ئـةدةب بَيـت نـة تةزكيـةي خـؤم      

ِرةئيةكـةم جيـاوازة لـةو مةوزوعـة لـة ِرةئـي هـةموو ئةنـدامان لَيـرة، لـة            بكةم و نة تؤمةتي كةسيش بكـةم، 
ليذنةي قانونيش موناقةشةم كرد نةطةيشتمة قةناعةت، بؤية لَيرة دووبـارةي دةكةمـةوة، ثياوَيـك دةضـَيتة     
بةردةم قازي و داواي مارةبِريين ذنـي دووةم دةكـات، قانونةكـةي خوَيندؤتـةوة بـةثَيي ئـةو قانونـة دةيـةوَي         

ضــَي ئيزنــي قــازي وةربطرَيــت، بةحســابي خــؤي هــةموو موستةمســةكاتَيكي تــةواو كــردووة، قــازي هــةموو    ب
شتةكاني لَي دةثرسَيت وئيزني دةدات ودةَلَي ئةوة عةقدةكةم بؤ كردي، ثاشان ئةطـةر خةلـةلَيك هـةبَيت لـة     

ئـةوا تاوانةكـة هـي     عةقدةكة تاواني ضية ئةو ثيـاوة و ئـةو ذنـة و ئـةواني تـريش، ئةطـةر تاوانَيـك هـةبَيت        
قازيية، هي ئةواني تر نية، ثاشان قازي ضؤن ئيزان ئةدات كاتَي كة شـةرتَيك تةخـةلوف بكـات لـةو عةقـدة،      
ــا كــراوة،            ــةر ســوئي زةن بين ــةوة فةرةزييةكــة لةس ــةبَيت، يــةعين ئ ــارةزاي قــانون ن ــةوة ض قازييةكــة ش ئ

ناكةن، ضؤن ئيزنـي عةقـدَيكي زةواج دةدات كـة    قازييةكامنان زؤر شارةزا نني، ئاطادار نني قانون جَيبةجَيي 
يةكَيك لة شةرتةكان تةخةلويف كردووة، من تَيناطةم، ثاشان ئةطةر عةقدةكـة لـة دةرةوةي مةحكةمـة كـراوة     
هــي دووةم، ئايــا ئَيمــة لةباســي تةســجيلي عةقــدي زةواج لــة الثــةِرةي ثَيــنج بامســان كــردووةو عقوبةيــةكي   

دووةم بهَينَيـت ولـةدةرةوةي مةحكمـة بَيـت، ثاشـان كةضـوو تةسـجيلي         تونديش دانراوة، هـةر كةسـَيك ذنـي   
زةواجةكة بكات، عقوبةيةكي زؤر سةخيت بؤ دادةندرَيت، كة سَي سـاَل سـجن بـاس دةكرَيـت، بؤيـة مـن ثـَيم        
وايــة هــاتين ئــةو عقوبةيــة لَيــرةدا جَيطــاي نابَيتــةوة، ئةطــةر هةشــة ئــةبَي تــةنها بــؤ قازييةكــة بَيــت،             

طوماني بامشان ثَييان هةبَيت، موخالةفةي قانون ناكـةن، ثـَيم وايـة شـتَيكي زؤر زؤر سـةير       قازييةكانيشمان
ئةبَيت، كة ئةو مةسةلةية لَيرة دَيت، داواي لَيبوردن ئةكةم، ئةبَي هةر سووريش بني لةسةري لة كؤتاييةكة 

 .مةلة، زؤر سوثاسبؤ تةشجيعي زةواجي دووةم لة ئةر( مامل تكن الزوجة الثان ة ارملًة) بنووسرَيت 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةمسة خان فةرموو
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 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي قانونة كؤنةكةدا باسـي تـةفريقي قـةزائي ئـةكات، بِرطةيـةكمان هةيـة، كـة ذنـي دووةم بـَي          40لة ماددةي 
ي هَينـا و دادوةر ِرَيطـاي ثَينـةدا، مةسـةلةن ئـةتوانَي      ِرَيطة ثَيداني دادوةر يةعين لَيرةدا، ئةطـةر ذنـي دووةمـ   

كـل مـن   )لةبواري تةفريقدا، بةآلم لَيرةدا عقوبةكـةي بـؤ مَيردةكـة طةِراندووةتـةوة، كـة ئَيمـة لَيـرةدا ئـةَلَين        
كة مةالو ئةوانة ئةطرَيتةوة كةدةستيان هةبووة لةوةدا، ئايا ئةوة تةناقوز ناكات، لةطةَل ئةو بِرطـةي  ( اجرى

دكتـؤرة رؤذان خوَينديـةوة ئـةوةي ليذنـةي ياسـايي باسـي ئـةكات، ئـةَلَي         : دا ئةمة يةكةم، دووةم40ةي مادد
ئَيمة حةبسةكة بؤية دائةنَيني لةطةَل غةرامةكةدا بؤ ئةوةي فةقريو دةوَلةمةندةكان فةرقيان نةبَيت، بـةآلم  

َيطامان كردؤتةوة بؤ دةوَلةمةندةكان، ئَيمة لة شروتةكاندا ئةركاني ماددميان كرد بةشةرتَيك، كةوابوو هةر ِر
فةقري ناتوانَي ذن بهَييَن، ئَيمـةش باسـي مـةرج و شـروت ئةكـةين، ئةطـةر خـارجيي مـةرج وشـروتةكة بَيـت،           

ئايا ئةمة ِرَيطا نادات كة ئَيمة حةبسةكة بكةينةوة ئةو مةجالة ِرَيطا نادات بةوةي بضَيت لـةخارجيي  : سَييةم
ئةو كاتـة ضـؤن ئةبَيــت، مةسـةلةن عقوبـةي ئـةو       ( كل من اجري) مارةي برِبَيت، هةرَيم لة ثارَيزطاكاني تر 

ئةحوالي شةخسية يان مةحاكمي ئةو شوَينانةي كة بامسان كردن دوَييَن ومتان كةركووك وضـةند شـوَينَيكي   
 .بَيين عقوبةي ئةوانة ئةدةيت، كة لةوَي تةسجيلي بكات، زؤر سوثاس( كل من اجري) تر، ئايا تؤ 

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئةوةي دوَينَيش ئيشارةت كرا، كة ئةو كةسةي بضَيت لةدةرةوةي هةرَيم ئيجرايةك بكـات، ئةمـة بطةِرَيتـةوة    
ئَيرة حوكمي قانوني ئَيرةي لةسةر تةتبيق ئةكرَيت، ناكرَيت ذنَيكي مارةكردبَي و بَيتة ئَيرة، هةمان شةرت 

 .و نة قبوَليشي ئةكةن، كاك كةريم فةرموو لَيرة قبوَل ناكرَيت، نة تةسجيلي بؤئةكةن
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي ِراسيت بَيت من قسةكامن كران، بةس من دوو ثَيشنيارم هةية، يةكَيكيان ئةوة بـوو كـة تـازة جـةنابت     
 ل اي عقد زواج اخر لدى سوحمالت  مينم تؤحم)ئاماذةت ثَيدا، ماددةيةكم صياغة كردووة بةو شَيوةية، دةَلَيت 

ئةطةر ئةو نةصـة دابنـَيني لَيـرةدا ئـةوا     ( االحوال املدن ة ما مل يكن صادرًا من احدى حماكج االقل ج املختصة
ِرَيطــة دةطرَيــت لــةو عةقــدي زةواجانــةي كــة لــةدةرةوةي هــةرَيم دةكرَيــت، ضــونكة هــةر عةقــدَيك بكرَيــت    

ئـةو   جَيبـةجَيي بكـةين، مـةرجَيكي تـريش، ضـونكة لَيـرةدا هـاتووة        لةدةرةوةي هةرَيم ئَيمة مولزةمني لَيرة
ان ) ، من مةرجَيكم داناوة سـةبارةت بـةوة تـةنها بطوترَيـت،    (، ب، ئةواني ديشأ)مةرجانةي كة دياري كراوة 

واتـة لـة ضـل سـاَلَيدا بَيـت بـةالني كـةمي، زؤر        ( تكون الزوجة الثان ة يف العقد الرابم من عمرهوا علوى االقول   
 .سسوثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةستمان ثياوةكةية، خؤي دوَييَن كة ئَيمة دةنطمان نةدا بـؤ مـةنع   ( كل من اجرى) خؤي ئَيمة كة ئةَلَيني
ــؤي وا     ــةين، خ ــدي ئةك ــةن يــةعين تةقي ــد دا، ئؤتؤماتيكي ــؤ تةقي ــةبَي  دةنطمــان ب ــد ئ ــةن تةقي ــةور نةك تةس

شةرتةكاني زؤر موريح بَيت، كابرا زؤر بةئاساني بضَي ذني دووةم بهـَييَن، ئَيمـة مةبةسـتمان تةقيـدة، ئـةبَي      
بزانن ئَيمة باسي تةقيد ئةكةين، هةتا ضةند قورسيش بَيت ئةوة داواي ئَيمةية، ئَيمةي ذنانني ئةمانـةوَيت  

ن، كة تةقيديش هةبوو من، لةطةَل ئـةوةدام حةبسـيش و غةرامـةش    وابَي، حةزةكةم بةسةراحةت ئةوة بزان
هةبَيت، ضونكة كة تؤ شتَيكت كردووة، خةتايةكت كردووة، ضـي تيايـة بـا عقوبـةي بـدةين، بـا ئَيمـة فَيـري         
ئةوة بني كة سزاكة قبـوَل بكـةين، مـادام غةَلـةمتان كـردووة بـا سـزاكة قبـوَل بكـةين، لةطـةَل ئةوةشـدام كـة             

َينَيتــةوة، ئةطــةر حــةزيش ئةكــةيت مــن ئيقرتاحــي ئــةوةش ئةكــةم كــة زيــاتر بكرَيــت، زؤر   هــةردووكيان مب
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو نازناز خان
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكان دَليان خؤشة، ئةطـةر  ئةوة نوقتةي نيزامي من و كاك حممد حكيمة، ضونكة لة دوَينَيوة هةندَي لة ثياو

لَيرة نةتوانن ئةضنة دوبزو كةركووك و ئةو شوَينانةي تر عةقدةكة ئةكةن، بةآلم ئةوة ناكرَيت، ضونكة لـة  
هةرشوَينَيك تؤ بتةوَيت عةقدي زةواج بكةيت، ئةبَي نفوسي ئةو ناوضةيةت هةبَيت، ئـةطينا نـاتواني، بؤيـة    

َييَن، لةبـةر ئـةوة بـا دَليـان خـؤش نةكـةن بـةو مةوزوعـة، زؤر         لة هةرشوَينَيك بَيت ئةبَي تةئيدي نفـوس بـ  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةمال قسةي هةية، فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة لـة صـاَلحي ثيـاوة، بابـة دوو ذنـي      لةِراستيدا وا لَيرة دةردةضَيت كة هةندَيك لةو بةِرَيزانـة وا ئـةزانن ئةمـ   

ماَلوَيرانية بؤ ئَيوة، حماوةلة بكةن ئةو قيودانة ضةند سةخت بَيت، بؤ ئةوةي كةس غةَلةتي وا نةكات، ئةوة 
بةنيسبةت ئةو غةرامةو حةبسةوة، من لةطةَل ئةوةدام كة دةبَل بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي هـةر لـة   : يةك، دووش

نـةكات ذنـي تـر بهَينَيـت، ئَيمـة ئـةو مةرجـة سـةختةمان دانـا بـؤ ئـةوةي             ثَيش ضاويان بَيت، كةس حماوةلة
 .هةنطاوَيك بَيت بؤ بةرةوثَيش و لة داهاتووشدا باشرت بةرةو ثَيش بضَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ج بواكثر مون   كل من اجرى عقدًا بوالزوا )ئَيستا ئةصَلي خاَلةكة، كة ليذنةي قانوني تةعديلي كردووة، دةَلَيت 
الوواردة يف  ئةوة لةسةر داواي  ليذنـةي مـايف ذنـان و ئافرةتـان بـوو،       ،(واحدة خالفًا ملا مكر يف اي من الفقرات

املادة الثالثة من القانون، يعاقب باةبس مدة التقل عن ستة اشوهر والتزيود علوى سونة و بغراموة التقول هون        
ليذنةي ئةوقاف دةَلَيت فةقةت با ثارة بَيت، زينداني (  ؤة ماليني دينار والتزيد على عشرة ماليني دينار

ةكــة بَيــت، تَيــدا نــةبَيت، زؤر قســةي لةســةر كــرا، ئيقرتاحــي ليذنــةي ئــةوقاف، كةئــةَلَيت بــا بةتــةنها غةرام 
 .مامؤستا خةليل قةست هةية،  فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ين و مَيشكمان ماندووة، من نازامن ئَيمة لـة ليذنـةي ياسـاييش بةِراسـيت يـةك      هةرضةندة هةموومان ماندوو
دةنط نـةبووين، لةسـةر ئـةو مةوزوعـة، هـةر جيهـة جيهـة بـووين لـة بيدايـةت، لَيـرة باسـي عقوبـة هةيـة،               

ــةم       ــةي يةك ــةِريوة، مةرحةل ــاب تَيث ــَي قون ــةئريخ بةس ــة ت ــة ل ــةفةي عقوب ــةن فةلس ة، (ثووأئر االنتقووام : )تةبع
باسي تةحقيقي عةدالةتةو ئيصالحي طيانية، ئَيستا : تةكفريي زنوبة، مةرحةلةي سَييةم: دووةم مةرحةلةي

تةوةجوهي سائيد لـة مةسـائيلي عقوبـات ئةوةيـة، كـة تـا بكرَيـت عقوبـة موقةيـد بَيـت بـؤ حوِريـةت ئـةوة              
: دووةم: شـت   باشرتة، بة غةرامة ضارةسةر ناكرَيت، ديراسـات ئَيسـتا بـةزؤري لةسـةر ئةوةيـة، ئـةوة يةكـةم       

ئَيستا قازي ئيـزن ئـةدات، نـابَي قـازي ئيـزن       (اما ختلف احد الشروط كل من اجرى عقدًا)لَيرة ئَيمة ئةَلَيني 
بدات هةتا تةحقيق و تةئكيـد بكـات ئـةم مةرجانـة هـةبَيت، بـةآلم ئةطـةر ئيزنيـدا، بـةآلم مـةرجَيكي تَيـدا            

، ِرةئي من لَيرةدا جَيطاي ئةم عقوبةيـة نيـة، ضـونكة    نةبوو، تؤ ناتواني لَيرةدا ئةو عقوبةية تةنفيز بكةيت
عقوبة لَيرةدا تةنها باسي ئةوة دةكات، موخالفي ئيزنـي قـازي ئـةويش الزمـة لـة شـوَييَن بيـت، كـة خـارجي          
مةحكةمة بَيت، ضونكة ئَيستا قازي ئيزن نـادات  تـا ئـةم مةرجانـةي تَيـدا نـةبَيت، لةطـةَل ئةوةشـدا ئةطـةر          

تؤ ناتواني تةجرميي ئةمة بكةي ئيكتيسابيةتي شةرعيةت بكات قانونةكة، ئةمة هـةر   قازي ئيزنيدا، دوايي
يـةعين ئـةوة   ( حبس او غرامة او بهما يان كالهمـا )نابَيت لَيرةدا، ئةطةر ئَيمة بيكةن تةبعةن لة شوَيين تر، 

ايـي دةرئةكـةوَيت كـة    بوو، بةآلم لَيرة جَيطاي ئةوة نية، ئَيستا مرور ئيجازةي سياقة دةدات بة كابرايةك، دو
كـل مـن   ) سائق نية، بةآلم خؤي شةرعيةتي وةرطرتـووة بـةو ئيجازةيـة، كـةوابَي لَيـرةش قـازي ئةطرَيتـةوة،        

قازيش ئةطرَيتةوة، قانونيـةن تـةنها ئَيمـة ئـةتوانني وا بكـةين، زوجـة كـة خـاوةني شـةئنة ئـةتوانَي           ( اجرى
َيت، ئةطـةر تـؤ ئيزنتـدا تَييـدا بَيــت يـان تَييـدا        تةعن لة ئيزني قازي بـدات كـة ئـةم مةرجانـةي  تَيـدا نـةب      

 .نةبَيت، تؤ ناتواني ئيكتيسابي شةرعيةت تةجريم بكةيت، تؤ ناتواني عقوبةي بؤ دابنَييت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ددةيـةدا لـةو ثـرؤذة، ضـةند مـةرجَيكمان دانـاوة، زؤر ئاسـايية، ئةطـةر سزاشـي تَيـدا بَيـت واتـة             ئَيمة لـةو ما 
ثَيضةوانةي يان سةرثَيضي ئةو مةرجة بكات، بةو شَيوة سزا دةدرَيت، سةرثَيضي نـةكرد زؤر ئاسـايية سـزاكة    

دا هـاتووة، كَيشـةكة لةبـةر    لـة بِرطةكـة  ( أ، ب، ج، د)ة تـةنها بـؤ ئـةو حاَلةتانةيـة كـة      نايطرَيتةوة، لَيرة سـزاك 
ضية ، سةبارةت بة حةبس و غةرامة، وابزامن كاك ديلمان لةمن غةَلةت تَيطةشت، مـن داواي هـةردوو سـزام    
كرد، هةروةكو زؤرينةي ئةنداماني ليذنةي ياسايش، لةطةَل ئةوةدا بووين كة هةردوو سزاكة مبَينَيت، بـةس  

ويش لة واقيعـدا كَيشـةكاني زيـاد كـرد، ضارةسـةري نـةكرد،       ومت لة ئةصَلي ياساكة حةبس يان غةرامةية، ئة
ضونكة لة مةحاكمي ئةحوالي شةخصيدا زؤربةي زؤري كَيشةكان دادوةر كة بِريار دةدات، بِريارةكة بةزؤري 
بةالي غةرامةكةدا دةضوو نةك حةبسةكة، بؤية ئَيستا ثَيمان باشة هـةردووكيان بةيةكـةوة مبَينَيتـةوة، زؤر    

 .سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل تةئيدم بؤ هةموو قسةكاني دكتؤرة رؤذان، دووبارةي ئةكةمةوة، ئةطةر مةسـةلةي حـةبس نـةمَينَيت    

ــنن، غةرامةكــ      ــة ذن بهَي ــان هةي ــدةكانيش بؤي ــت، دةوَلةمةن ــة بَي ــةنها غةرام ــن   بةت ــي دةرئةض ــةدةن ولَي ة ئ
وتةقيدةكــة نامَينَيــت، ئةطــةر بكرَيــت ئَيمــة، لةطــةَل ئــةوةداين حةبســةكة شــةش مــانط بــؤ ســاَلَيك بَيــت، و  

 .غةرامةكة دة مليؤن بَيت، نةك ثَينج بؤ دة مليؤن بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ات، فةرمووليذنةي ئةوقاف بؤ دواجار ديفاع لة وجهة نةزةري خؤي ئةك 
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دائيمةن ئةبَي ذني يةكةم بضَيت ِرةفعي دةعـوا بكـات، ئـةو خـاوةني شـةئنة دةي وةَلآلهـي ثياوةكـة هـةر لـة          

ين دةرطاي سجن نةضووةتة ذوورةوة ذنةكةي تةآلق داوة، ئةوة شتَيكي موتةبةعةو حةز ئةكـةم بـزانن، يـةع   
ئةوة مةشاكيل زياتر ئةكات، بؤ قةزييةي حةبس دوايي باسي غةرامةكة ئةكةن، كة كةم وزياد بكرَيت ئةوة 
ضةند زياد بَيت موشكيلة نية، دوايي فةقري كةي ثارةي هةية، بضـَيت دوو ذن بهَينَيـت، باشـة كـةي مـةجالي      

فةسخي هةيـة حـةتا ئةطـةر شـتةكةش      دةدرَييَت دوو ذن بهَينَيت ئَيمة باسي ئيمكانيةي ماليمان كرد، حةقي
 .ببَيت، بةو مةرجانةي كة هاتووة، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كول مون   )ثَيش ئةوةي موقتةرةحةكةي ليذنةي ئةوقاف خبةينـة دةنطـةوة، دةبـَي دوو وشـة ئيزافـة بكرَيـت،       
و كل حؤب ( اي) ةوة ئيزافة بكرَيتئ (اجرى عقدًا بالزواج باكثر من واحدة خالفًا ملا مكر يف اي من الفقرات

ئةوةش ئيزافة بكرَيت، لةبةر ئةوةي هةندَي مةسئوليةت هةية هـي ثياوةكةيـة هةندَيكيشـي هـي      (لول ةمؤ
ذنةكةية، هةندَيكيش هي قازيية، ناكرَيـت تـؤ مةسـةلةن ئـةوةي ذنـي دووةم دَينَيـت تةعاهودةكةيـدا، بـةس         

َيرةدا، يان موستةمسةكي هَيناوة، تةقريرَيكي توبي هَيناوة كة درؤية، ئيخاللة ئةوة قازي مةسئوليةتي نية ل
درؤية، قازي لَيرةشدا مةسئول نية لةوة، شـاهيدةكان بـةدرؤ سـوَينديان خـواردووة، تـةنها ئـةوان مةسـئولن،        

يـدا بـوون كـة    ئـةو دوو ِرةئيـة ثة  : ئةوة ئيزافة بكرَيت، ئةمة يـةك، دووش ( ةل لوكل حؤب مؤ)بؤية لَيرةدا
ليذنـةي ياسـايي زؤرينـةيان،    ( ئـةو سـزاية بـةس ثـارة بَيـت يـان ثـارةو حةبسـةكةش بَيـت         )ن دةَلَيت يةكَيكيا

لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ و ئافرةتان، دةَلَين با هةردوو سزاكةي تَيدا بَيت، لة ليذنةي ئةوقافيش هـةموويان  
ةي ليذنـةي ئـةوقاف تازةيـة،    ئةَلَين تةنها بـا غةرامةكـة بَيـت، واتـة ثـارة بَيـت، لةبـةر ئـةوةي موقتةرةحةكـ         

 .يةكةجمار ئةو دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية   ظيان خان نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو
 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيــنج، شــةش ئةنــدام ثةرلــةمان ِرةئيــان وابــوو، وتيــان بــا حةبســةكة بَيــت، ِرةئــي ســَييةميش هــةبوو،  زؤر   

 .ثاسسو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَينج، شةش ئةندامةكة كَي بوون غةيري خؤت  ئةوةي طوتي تةنيا زيندان بَينت، ثارةي تَيـدا نـةبَيت، كـاك    
 .ئارَيز تؤش بووي

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من لةطةَل هةردووكيمةمن خوَيندنةوة بة ئةوة تَيطةيشتبوو، نةك بة هةردووكي، ببوورن 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي بوو داواي كرد سزايةكة بةس زينداني تَيدا بَيت، ثارةي تَيدا نةبَيت، هةردوو ظيان، ئـةويش تـةِراجوعي   
كــرد، ئةطــةر ســَي كــةس نــةبَينت نابَيتــة ثــرؤذة، ئَيســتا موقتــةرةحي ليذنــةي ئــةوقاف هةنــدَيك ئةنــدامي     

لَي كرد، كة دةَلَيت سزايةكة تةنيا غةرامـة بَيـت، كـَي لةطـةَل موقتـةرةحي ليذنـةي       ثةرلةمانيش ثشتطرييان 
دةنـط، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة  زؤرينـة         ( 11)ئةوقافة دةسيت بةرز بكاتـةوة  دةيـذمَيرم   

كي كـردن  لةطةَلدا نينة، زؤر سوثاس، كةواتة هةردوو سزايةكة دةمَينَيتةوة حةبس و غةرامة، ليذنـةي داكـؤ  
لة مايف ئافرةتان و ذنان دةَلَيـت ثارةكـة كةمـة، زيـاد بكـرَينت، ئَيسـتا هـةردوو سـزايةكةي تَيدايـة لـة ئةسـَلي            
ياسايةكةدا هـاتووة، كـة لةاليـةن ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي مـايف مـرؤظيش ثشـتطريي لـَي كـردووة، ليذنـةي             
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ؤن كةمرت نةبَيت، لة دة مليؤنيش زياتر نـةبَيت،  ئةوقافيش ثشتطريي لَي كردووة، دةَلَين ثارةكة لة ثَينج ملي
ليذنةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان و ذنـان دةَلَيـت لـة دة مليـؤن كـةمرت نـةبَينت، ئةسـَلي ثرؤذةكـةش              
واهاتووة دةَلَيت لة دة مليـؤن كـةمرت نـةبَينت، بـا ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي ئـةوقاف و ليذنـةي مـايف مـرؤظ            

ة كةمرت نةبَينت لة ثَينج مليؤن زياتريش نةبَينت لة دة مليؤن، ليذنةي داكـؤكي كـردن   دةَلَين سزايةكة ثارةك
لــة مــايف ئافرةتــان و ذنــان دةَلــَين ئةســَلي ثرؤذةكــة دةَلــَينت لــة دة مليــؤن كــةمرت نــةبَيت، يــةعين دة مليــؤن  

 .مومكينة زياتر دةِرواتن، ثةخشان خان نوقتةي نيزامت هةية، فةرموو
 :داهلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةك كةمرت نةبَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوةين( بغرامة قدرها عشرة ماليني دينار)ئةوةي لة ئةسَلي ثرؤذةكة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين موحةدةدة بة دة مليؤن، ليذنةي مايف مرؤظيش لةطةَل ئةسَلي مةشـروعةكةية، دةَلَيـت غةرامةكـة دة    

ليؤن بَينت، ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان دةَلَين دة مليؤن بَيت، ليذنةي ياسايي و ليذنـةي  م
ئةوقاف كةمرت نةبَيت لة ثَينج مليؤن لة دة مليؤنيش تَيثةِر نةبَيت، ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان 

ليذنـةي مـايف مرؤظيشـةوة دةَلَيـت سـزايةكة لـة       و ذنان موقتةرةحَيكي تازةية، كة ثشتطريي كـراوة لـة اليـةن    
ناحيةي مادديةكةي دة مليؤن بَينت، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل موقتةرةحي تازةية هـي دة مليؤنةكـة   
دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط   

كةواتة ئَيستا خاَلةكة دةخوَينمةوة بةو تةعديالتةي كة كراوة، خاَلةكةي واي لَي دة مليؤنةكة تةسبيت بوو، 
كل من اجرى عقدًا بالزواج بأكثر من واحدة خالفوًا ملوا مكورت يف اي مون الفقورات مون هوذه املوادة كول          )دَينت 

ماليوني   حؤب مؤلول ته يعاقب باةبس مدة التقل عن ستة اشهر والتزيد عن سنة وبالغرامة قدرها عشرة
، كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة      (دينار

 .دةمَينَيت، فةرموو( و)زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، خاَلي 
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ايقاف تنف ذ العقوبات املذكورةالجيوز للقاضي اةكج ب -و

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةكان

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز للقاضي بايقاف تنف ذ العقوبات )بةم شَيوةية دامانِريشتؤتةوة، لة مةبدةئةكة وةكو يةكة ( و)بِرطةي 
 (.اعال( هو)الواردة يف الفقرة 
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 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض موالحةزةيةكمان نيية لةسةر ئةو فةقةرةية
 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ثرؤذةكةين

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيمانواية ئةوة دةست بةستاني قازيية، ضونكة ئةطـةر هـةر عقوبةيـةك لـة سـاَلَيكي كـةمرت بـوو قـازي         
 .حةزف بكرَيت( و)بؤي هةية ئيقايف تةنفيز بكات، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيشنياري ئةوة دةكةين كة فةقةرةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خةليل فةرموو

 :حممد بةِرَيز خليل ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ئةوة رةئي ليذنةي قانوني هةيةو تةئيدي كردية، بةس من خؤم لةوَيش موعتـةرز بـووم، ئَيسـتاش    
، (الجيووز للقاضوي اةكوج بايقواف تنف وذ     )ئيعتريازي خؤ نووسيةو تةوقيعي خؤم هةية، من وا دةبينم ئةمـة  

لةوَي ئةو حةقةي داوة بة قـازي، ئـةو ماددةيـة    ( 144)اددةي مةوزوعي ئيقايف تةنفيز لة قانوني عقوبات م
لة قسمي عقوبات عامة هاتووة، يةعين وةكـو قةواعيـد عامـة تَيـدا، لَيـرة تـؤ ناتوانيـت بةشـتَيكي وا ئيلغـاي          

قـازي لَيـرة دةسـيت     144بكةيت، يان تةعتيلي ئـةوَي بكـةيت، يـةعين ئةمـة بـاش نييـة، ئةمـة لـة مـاددةي          
 .كي عام، قاعيدة عامة بؤ قازيدةبةسرتَيت بة شتَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بـةماناي  (ا ـاص يقيـد العـام   )كاك خةليل من لَيرة لة ئَيوة فَير بوومية، زؤر جار لة ئَيوةم طـوَي لـَي بـووة    
كةيت، ئةوة نا بضَيت لةسةر ثرؤذةكة، نةخَير بةو ماناية ناَلَيم، بةاَلم لَيرةدا دةكرَينت تؤ كة قانونَيك دةردة

 .نازناز خان ديسان نوقتةي نيزاميية، يان رةئية
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك مةال سةعدةدين طوتي ئَيمة لةطةَل البردني ئةو فةقةرةيةن، طوتي ئَيمة، يةعين ليذنةكة، كةضي ئـةوة  

 .لة راثؤرتي ليذنةي هاوبةش هاتووة
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 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
لةوَيش تةوزيح كراوة، كة ليذنةي ئةوقاف لةوةدا، ئةوانةي ئيختيالفيان هةية تـةوزحييان كـردووة، كةواتـة    
ئَيستاكة شتةكة زؤر وازحية، ثَيويست بة قسة كردن ناكاتن، قازي كة حوكم دةداتن لة قةزايةي موختةليف، 

حاَلةتَيكي موعةيةندا، ئةطةر ئةو حوكمةي كـة  يةعين رايدةطرَينت لة ( مع ايقاف التنفقذ)بؤي هةية دةَلَيت 
ــةتَيك هةيــة بــؤ       درا بــَينت لــة ســاَلَيك زيــاتر نــةبَينت، بــؤي هةيــة رابطــرَينت، لةبــةر ئــةوةي مةســةلةن حاَل
تَيطةيشتين خؤي دةبَينت، ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ دةَلَين نابَيت قازي ئةو حةقةي هةبَينت، ئةو 

بــةبَي ئــةوةي ئــةو حةقــةي هــةبَينت رابطريَيــت، ليذنــةي ئــةوقاف داوا دةكــاتن ئــةو  حوكمـة دةبَيــت بــدرَينت 
فةقةرةية ئيلغا بكرَيت، هيض شةرحي ناوَينت، موقتةرةحي ليذنةي ئـةوقاف دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـة ئـةو      

ةَلدا نيية فةقةرةية ئيلغا بكرَينت، كَي لةطةَلداية بؤ ئيلغا كردني دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةط
 .دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموو كاك كةريم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةوةي كة ئةوانةي طرَيبةست، يان عةقدي زةواج لة دةرةوةي هةرَيم دةكـةن، ئةطـةر سـبةي رؤذَي    
بكرَيت، ضونكة بةثَيي دةستوور لة هةر حماكمَيكي عَيراقي قةرارَيك دةربضـَيت   بَين لَيرة دةبَيت جَي بةجَي

واجيب تةنفيزة، ئةطةر ماددةيةكي ئيستسنائي لَيرة دانةنَين، ئةو مشولي ئةو قانونة ناكـات، ئةطـةر مـاددةي    
 .تَيدا نةبَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دي زةواجة، دةكرَينت ئـةو موقتةرةحـةي دوايـَي كـة بامسـان كـرد، وةكـو ماددةيـةك         دوايَي ئةوة شروتي عةق

تــةرح بكــةين، ئَيســتاكة مــاددةي ســَي كــة فةقــةرة بــة فةقــةرة دةنطمــان بــؤدا، بــةو تةعديالتــةي دةخيةمــة    
 دةنطدانةوة، هةمووي خوَيندراوةتةوةو ئاطادارينة، ماددةي سَي هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة بـة ثَيناسـةوة،  

بة شروتةكانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتـةوة   
زؤر سوثاس، دوو كةس لةطةَلدا نيية، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سـوثاس، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان     

سـةعات زيـاتر دانانيشـني، سـةعات دوو     كؤدةبينـةوة، بـةاَلم بـةياني لـة سـَي      ( 11)دةهَينني، بةياني سةعات 
 .تةواو دةبَينت

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 

 عدنان رشاد مفيت (                كمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللحم   عوني كمال بزاز                   
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 
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  ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 89/10/8008 رَيكةوتي شةممة

ئةجنومـــةني   89/10/8002رَيكـــةوتي  شـــةممةار ضـــو رؤذيي ســـةر لـــة بـــةياني (10،30)كاتـــذمَير   
ــتمانيي  ــراق  نيش ــتاني عَي ــةن و    كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــيت س ــاد مف ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــة , ب ب
عـوني كمـال بـزاز    بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)حممـد قـادر عبـداهلل    بـةِرَيز  ئامادةبووني

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(10)ذمارة ين دانيشت, بةوةكالةت سكرتَيري ئةجنومةن
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

ــواري  (10,30)لــة كاتــذمَير  هةَلبــذاردنخــولي دووةمــي  ي(10)ذمــارة دانيشــتين   ثَيشــنيوةِرؤي رؤذي ض
 :دا بةم شَيوةية بَيت89/10/8002شةممة رَيكةوتي 

بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو وطفتوطــؤكردني ثــرَوذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــارة   -1
  .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، كة لة اليةن ئةجنومةني 1959لةساَلي ( 122)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي خواي طةورةو ميهربان، بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ة بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو وطفتوطــؤكردني ثــرَوذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــار  -1
 .، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1959لةساَلي ( 122)

بةخَيرهاتين ميوانـة بـةِرَيزةكان دةكـةين كـة لةسـةرةوة ميـوانن بيانيمـان لةطةَلـة، كـاك سـعديش هةميشـة            
َين بةخَير بَيت، داوا لة ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم لةليـذاني ثةيوةنـدي دار كـةدوَيين لَيـرة دانشـتبوون بـ         

 .لةشوَيين خؤيان دابنيشنن، فةرموو كاك غةفور

 :سعيد مةمخوري طاهربةِرَيز غفور 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنياري ئةوة دةكةم بؤ سةرؤكايةتي كة دانيشـتين ئـةمِرؤمان بـةثَيي ئـةوةي دوَيـيَن بـةِرَيوة نةضـَيت        
ت هةر ئةوان قسةبكةن نةك هةر كةرةئيـةكي  بةراسيت لةكاتي نووسيين ناوةكان، ئةو ناوانةي كة دةنووسرَي

هات قسةبكات، ضـونكة ئةطـةر بـةو شـَيوةية بَيـت دوَيـيَن ئَيمـة يـةك دانيشـتين تـةواومان كـرد تـةنها يـةك              
مادةمان تةسويت كرد، ئةطةر وابَيت بةدوو حةفتةي تريش ئـةوة تـةواونابَيت، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوة       

زيـاتر هـةبَيت لـةو مةسـةالنة، ئـةوةي كـة نـاوي خـؤي دةنووسـَيت، كـة            زياتر منةزةم تربكرَيت و تـةنزميي 
دةسيت بةرز كرد مةجالي قسةكردني دةدرَييَت، ضونكة كة مادةكـة دةخوَينرَيتـةوة رةئيـةكان دةخرَيتـة روو     
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كَي قسةي هةية با نةبَيت هةركةس قةسي هةية قسةي خؤي بكات، دواتر بؤ ثَيشرت ئةندامي ثةرلةمان ئةو 
 .ي خؤَيندبَيتةوة خؤي ئامادةكردبَيت كةدَيت بؤ طفتطؤكردن، زؤر سوثاسثِرؤذةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةســيحةتَيكي زؤر باشــة، زؤر ســوثاس بــؤ ئــةو نةســيحةتة، هةميشــة ئينســان هــةتا رؤذي مــردن ثَيويســيت   

 .بةنةسيحةتة، كاك شَيخ فتاح نةصيحةتت هةية  فةرموو
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشبندي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةعةكسةوة ئةوةي من نةسيحةت نية داواكاريـة، سوثاسـي جـةنابت دةكـةم ئةطـةر رَيطـام ثَيبـدةي، ئـةويش         
بةحةقيقةت من ثَيم واية ئةو جةلسةي ئَيمة بةمةساري خؤيداناروات، بؤ  لةبـةر ئـةوة ضـةند ليذنةيـةكي     

نوني، ليذنـــةي ئـــةوقاف، ئَيمـــة تـــةقريرَيكي  ثةيونديـــدار هةيـــة بـــةو مةوزوعـــة بةتايبـــةتي ليذنـــةي قـــا 
موشتةرةكمان هةية ياخود دةبَيت لةنوَينةري ليذنةكان كة لةسةر مةنةصـةن رةئيـان وةرطـريي يـان دةبَيـت      
زياتر رةئي دةدةن مةجال بدرَيت بةئَيمة كة لةسةر مةنةصة نني رةئي خؤمان بدةين و ديفاعي لَي بكةين، 

كـةم و سوثاسـت دةكـةم ئـةوةي ئـةمِرؤ بةمةسـاري دوَيـيَن نـةِروات، زيـاتر          جا لةبةر ئةوة داوا لةجـةنابت دة 
مالحةزةي ئةو تةقريرة موشتةرةكة بكرَيت كة لةبةيين ليذان دانراوة، ضونكة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، 

هـةموو قـانونَيكي دونيـا لةسـةر     : بةِرَيزان قانوني ئةحواَلي شةخصـي قـانونَيكي طرنطـة و هةسـتيارة، دووةم    
ماي دينةكةي خؤي دانراوة، ديين ئيسالم بَيت، مةسيحي بَيت، ئيزيدي بَيت، هةر دينَيك بَيـت و لةهـةر   بنة

وآلتَيك بَيـت، مـن ثـَيم وايـة ئـةو قانونـة كـة ئـةحواَلي شةخصـية لةسـةر بنـةماي ئـةركاني ئيسـالم وديـين               
بةتــة بكــةين، ضــونكة ئيســالمدا دروســت بــووة، مــةفروز وايــة ئَيمــة موالحــةزةو موراعــاتي هةنــدَيك لــةو با

قانونةكة خؤي لةو بنةماية هاتووة، ئةوةي دوَييَن كرا، جارَي ئَيمة خؤمان قازميان دووركـردةوة، بَيبـةمشان   
 .اوة، زؤر سوثاسثَيمواية عقوبةشي بؤ دانركرد لةهةموو شتَيك، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثي بكرَيت، دوَينيش بامسـان كـرد، لةراسـتيدا    تةواو كاك شَيخ فتاح، كة طةيشتة قازي مةمنوعة باسي بةخرا

خؤم دةمةويست هةندَي قسة بكةم، ئةوةي جةلسةي دوَييَن زؤر جةلسةيةكي طرنط بـوو، طـةرم بـوو، بـةآلم     
تـان حـازن لَيـرة، بـريوراي جيـاواز      25ئةندام حازرن لَيرة، يان  20ئةندامني الي كةم  111يةك شت هةية 

ان هةية، مةنبةعي رؤشنبريي جياواز هةيـة، خوَيندنـةوةتان، هـةر يةكـة     هةية، هةر يةكَيكتان كةسايةتيةكت
ئاسيت خوَيندنةوةي، تَيطةيشتين، ئةزمووني فةرقي هةية لةطـةَل يـةكرت، لـةحيزبي جياجيـا هـاتوون، بـةآلم       
كةئيشكالَيك دةبَيت هةر يـةك ثَيـي وايـة حةقةكـة الي خؤيـةتي، ثَيـي وايـة ئةطـةر بَيـت قةسـةي نـةدرَييَت            

واية ئةوة لة ثرةنسيثي دميوكراتي دةرضووة، هةَلةكراوة و سةرؤكايةتي لَيي مةسئولة، لَيـرة لةبـةر    مةعناي
ئــةوةي لــةم مةوقيعــة دانيشــتووم باشــرت دةبيــنم، هــةركامَيكتان لَيــرة دابنيشــن وةكــو مــن دةبَيــنن، ضــةند    

دين موالحــةزة، مةالحةزةيــةك لــةو موالحةزانــةي كــاك غــةفور وتــي، ماموســتا شــَيخ وتــي، ثَيشــرتيش ضــةن 
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جةلســةي يةكــةم هــةمووتان نــةتانتواني قســةبكةن، مــن ناوةكــامن لَيــرة نووســيبوو، زؤريــش بةديقــةت           
وبةحيساب هةَلم دةبذارد كَي قسـةبكات، لةدةرضـووندا رَيطايـان لَيطرتـووم ئـةوةي وتـي ئـةمِرَو رَيطـات نـةدا          

ةيان كرد، يةك طؤتي هةردوو حيزبـي  بةئةنداماني يةكَييت باش قسةبكةن، يةك طؤتي ثارتييةكان باشرت قس
ئيسالمي زياتر قسةيان كرد، يةك طؤتي كةمرت قسةيان كـرد، منـيش وةرةقةكـةم بـاش بـوو البـوو، تةماشـام        
كرد رةنطة بةسوتفةيش بَيت ئةوةندة ديقةت ناتوامن بكـةم، بـةآلم ئةوةنـدة عةدالـةت بـووة، رةنطـة ئـةوةي        

سةي كردووة، دةرضوو ثارتي يـةكَيك كـةمرت قسـةي كـردووة، يـان      رةخنةي لَيطرتبوو، كةبَلَيت ثارتي زياتر ق
كةســن  89رةخنـةي طردبَيـت وتــووبَييت زيـاتر بــوارت داوةتـة ذنـةكان، دةرضــوو نيسـبةتي ذنــةكان كـةلَيرة        

ئةندام هةر ئةوةندة قسةيان كردووة، غَير هةر ئةوةندة داوايان كردووة قسـة بكـةن، بـةالم     111بةرامبةر 
طاي نةدراية قسةبكات، مةعناي وا نية دةبَيت ثَيي وابَيت كؤسثة، ثَيـي وابَيـت دانيشـتنةكة    يةكَيك ئةطةر رَي

خراثة، طفتوطؤكان خراثة، يـان رةئيـةك دةدات، رةئيةكـة سـةر نـاطرَينت، مـن خـؤم رةئـيم دا دوَيـيَن سـةري           
وابَيـت هـةمووتان    نةطرد، تةئييدي كاك شَيروامن كرد ومت باشرتة سةري نةطرت، مـةعناي وانيـة بَلـَيم ثـَيم    

غةَلــةتن ئــةوةي رةئيــي ئةكســةريةتة دةبَيــت رَيــزي لــَي بطريَيــت، بــةآلم لةطــةَل ئةوةيشــدا مــن يــةك رجــام    
لةهةموو ئةنداماني ثةرلةمان هةية، راوبؤضووني خؤيان بةئازادي دةيَلَين، ثَيويسـت بـةوة ناكـات ئيتيهـامي     

او سةري نةطرت بةوةي تر بَلَيم تؤ تَيناطةي، يـان  يةكرتي بكةين، ثَيويست بةوة ناكات من ئةطةر رةئيةكم د
بضم لةدةرةوة لةرادَيو يان لةتةلـةفزيَون، لةجةريدةكانـدا قسـةيةك بكـةم و دَلـي موقابيلةكـة بشـكَينم، يـان         
ئيتيهاماتي بكةم كة لـة دةرةوةي شـتةكةبَيت، ئـةوةي قسـةكراوة لَيـرة كـراوة نةتيجةكةيشـي هـةموو رَيـزي          

ابةنــدين ثَيــي بةئةكســةريةت و بةئةقةلييــةت، ضــونكة ئــةوة مــةوزوعَيك نيــة وةكــو لَيــدةطرَيت، وهــةموو ث
بةغــدا بَيــت دميوكراتيــةتي تــةوافق بَيــت، ئــةوة قانونَيكــة بــؤ خــةَلك، لةبــةر ئــةوة قــةت ناكرَيــت قانونَيــك  

تة دةربَينني هةموو ثَيتان راست بَيت، مومكني نية ئـةوة هـيض قانونَيـك لـةدونيادا دةر نةضـووة، مةطـةر شـ       
نؤِرماَلةكان نةبَيت كة هةموو بةيةك دةنط دةنطي بـوو بـدةن، ئـةوةي كـة سـزابَيت، ئيختـياليف هةيـة، ثـارة         
بَيت، ئيختياليف هةية، دامةزراندني هةتا كؤليذَيك بَيت دووكةس، سَي كةس هةر ثَيي دةَلَيت ثَيويست ناكات 

راراتانةية كة نوِرماَلن، مةسةلةن دةَلَيت ئو دايبنةين، هةر قةرارَيك ئةوةي كة جةماعي دةبَيت، ئيال ئةو قة
قانونـة لــةرؤذي دةرضــوونَيةوة جــَي بةجَيــدةكرَيت، هــةمووتان دةســتان بَلنــد دةكــةن، ئــةوة مــةعناي وانيــة  
ئيختيالف نية لةبـةينتان، بـةآلم ئـةو دووخاَلـةي دوَيـيَن موناقةشـةمان كـرد، ئـةو مادةيـةي دوَيـيَن وثَيـرَي            

 اختالف امة: )ختالف نةبَيت تةبيعي نية، ئيختيالفةكة زؤر تةبعية، وةكو دةَلَيتمناقةشةمان كرد ئةطةر ئي
رةمحةكة لةضيةوة هاتووة، ئةوةيـة كـة دةطةينـة نةتيجةيـةكي بـاش، ئـةو ئيختيالفـة واي لَيـدةكات         ( رمحة

ة دةوَلةمةندي ئةو موناقةشة بكةي، رةئيي جيابـدةيت، ئيمكانيـةتي ئـةوةي هةيـة غةَلـةت بَيـت، رؤذطـار كـ        
ئيسثاتي كرد كة تؤ غةَلةتي ثَيدادةضيتةوة، دوَييَن مةسةلةن ئَيمة لةقانونةكةدا لةسةر داواي ليذنـةي مـايف   

زةَلمـي،   مصوطفى ئافرةت و ذنان وشةي تةرازميان ئيزافـةكرد، مـن دوَيـيَن تةلـةفؤمن بـؤ هـاتووة لةمامؤسـتا        
ئـةو كةليمةيـة زؤر زيـادة، ضـونكة     : َلَيـت كة شارةزايةكي زؤرة، دة" منذر الفضل"لةخةَلكي تر لةئةورثا، لة 
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ئةوة عةقدَيكي شكَلية، نايزامن بةحةقيقةدا، دةبَيت لَيرة بثرسني بـزانني وايـة يـان نـا، ئةطـةر       تراضيعقد 
وابَيت دوايي ثَيدادةضينةوة، كاك شَيروان دةَلَيت شةرت نية، يةكَيكي تر دةَلَيت تةلةفؤن بؤ منيش هـاتووة،  

ة ئَيمة بةئةكسةريةتيش لَيرة قةرارماندا، ئيمكانيةتي ئةوةي هةية كةغةَلةت بـني،  يةعين مةقسةدم واية ك
بةشةرة غةَلةت دةكات، لةبةر ئةوة، ئةوةي كة رةئيةكي سـةركةوت، حـةق نيـة زؤر بةكـةيف بَيـت ثَيـَي كـة        

انـدني  ئةوة سةركةوتنة بؤ خؤَي دةبَيت بزانني كة سةركةوتنة بؤ هـةموو ثةرلـةمان، بـؤ قـانون، بـؤ دامةزر     
كؤمةَلطاي مةدةني، بؤ ئةوةي دةسةآلتي دادوةري بطاتة هةموو كةسَيك، ئةوةي كة رةئَيكي سةري نةطرت دَل 
طــران نــةبَيت بــةوةي كــة رةئيةكــةي ســةري نــةطرت، ديــارة حجــةتَيك هةيــة، ديــارة ئةســبابَيك هةيــة رَيــز    

ئاماذةي بةوة كردةوة شةتبمان كـرد  لةئةكسةريةت بطرَيت، يةكَيك ئاماذةي بةناوي قازي هَينا، كاك شَيروان 
ــرة      ــةكان هةيــة، دةســةآلتي دادوةري لَي لةمــةحزةري جةلســة، ئَيمــة رَيزمــان بــؤ حاكمــةكان هةيــة، بــؤ قازَي

، بؤ ئةوةي بتوانَيت ئيش بكات، % 100بةدةنطي ئَيوة قانونيكمان دةرهَينا ئةو دةسةآلتةمان سةربةخؤ كرد 
بووة، رَيزطرتن لةوان دةبَيت زؤر زياتريش بَيـت، خؤشـيان دةبَيـت     ئَيمة خؤمان لَيرة موبادةرةيةكي خؤمان

هةوَل بدةن ئةو رَيزطرتنةي خةَلك بؤيان زياتر بَيـت بـةو قانونـة و ببَيتـة ئـةمرَيكي واقَيـع، حـاكم وقـازي         
لةناوكَومــةَلطادا لةهــةموو كؤمةَلطايةكــدا دةورَيكــي طــةورة دةبيــنن، رَيــزي تايبــةتيان هةيــة، لَيــرةيش رَيــزي 
تايبةتيان هةية، يةكَيك يان ئةندامَيك قسةيةكي كرد مومكينة مةقسةديشـي نـةبووة، حـةق نيـة ئـةوانيش      
دَلطران بن، سَي، ضوار حـاكم دوَيـيَن تةلـةفؤناتيان كـردووة ودةَلـَين دَلطـران بوونـة لـةو وشـةية، باشـة يـةك            

ن بَيت، مةقسةدم هةر ئَيـوة  ئةندامي ثةرلةمان قسةي كردووة وشتبيشمان كردووة وئةويش حةق نية دَلكرا
نني، مةسةلةكة زاتيـة زؤر جـار قسةلةسـةر يـةكَيك دةكرَيـت، كـة مـادام هـةموو ثةرلـةمان قـةراري نـةداوة،            
تةعبري لةخةَلك ناكات، تةعبري لةو كةسةدةكات وئةويش مومكينة بةغةَلةت وتوويـةتي، يـان هاتبَيتـة سـةر     

بةشةرين غةَلةت دةكـةين، قازيبَيـت، سـةرؤكي ثةرلـةمان      زماني وهةموومشان ئيمكانة غةَلةت بكةين، مادام
بَيت، سةرؤكي هةرَيم بَيت، سةرؤكي كؤمار بَيت، هةموو ئينسانَيك هةَلةدةكات، ئةو كةسـة هةَلـة ناكـات كـة     

ة، مةسـئوليةتي نيـة، مومكينـة هةَلـة نـةكات، ئـةويش هةَلةيـةك        يـ لةماَلي خؤي دانيشـتووة، هـيض ئيشـي ني   
ةَلةية، هةموو هةَلةيةكيش رَيطاي قانوني خؤي هةية، تةعين لَي بطرَيت، قازي ئةطـةر  دةكات، دانيشتنةكة ه

هةَلــةبكات دةزطــاي دادوةري خــؤي هةيــة دةبَيــت موحاســةبةي بكــات وتــةعن لةقةرارةكــةي بكــات، ئــةي بــؤ  
ــةي      ــةر هةَل ــَيت مةحكةمــةي تــةمييز هةيــة ئةط ــةرار لةمةحكةمــة دةردةض مةحكةمــةي تــةمييز هةيــة  ق

ةعين لَي دةدات، لةرؤذنامةدا ئةي هةموو ئةو رةخنانة ضية  لةبةر ئـةويش ئَيمـة خؤمـان فَيـري     كردبَيت ت
ئةوة بَين هةم رةخنةي بةجَي بطـرَين وهـةم تةحـةمولي تـةعن بكـةين لةضـوار ضـَيوةي رَيزطـرتن، لةضـوار          

وات، مـن دوَيـيَن كـة    ضَيوةي نةورؤذاندني مةسائلي البةال، ئومَيددةكةم ئةمِرؤ دانيشتنةكةمان بةو ثَييـة بـرِ  
سؤزان خامن هَيناوة ثَيشةوة بؤ ئةوةي لةطةَل كاك شَيخ فتـاح دا تـةعليقات لةيةكرتنـةدةن، لَيـرةوة ضـاو لـَي       
بوو، تةعليقاتيان لةيـةك دةدا، بـؤ ئـةوةي تـةعليقات لةيـةك نـةدةن، ئَيسـتا لَيـرة كـة دادةنيشـن و ضاويشـم            

ئةرسـةالن ئـةمِرؤ، ئةطـةر ثَيـت خؤشـة      . بَيتـة تةنيشـت د  لَيتانة تةعليقات مـةدةن و كـاك كـريم دةتوانَيـت     
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بَييتة ثَيشةوة، سؤثاسـتان دةكـةم و سوثاسـي ئـةو كةسـانةيش دةكـةم كـة موالحـةزةيان ثَيشـكةش كـردووة،           
لةدوَينَيوة هةتا ئةمِرؤ بةِرَيوةضووني دانيشتنةكةي دوَييَن، ئَيستايش داوا لـةكاك سـعدالدين دةكـةم ئةصـلي     

 .نيتةوة، كاك حممد حكيم ئةتةوَي قسة بكةي فةرموومادةي دواتر خبوَي
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئيجازة لةجةنابت دةخوازم بؤ ئةوي ضةند دةقةيةك قسةبكةم، ئَيمة ئةو خوشك و برايانةي ئةنداماني 

اَلـةكان كـة دَلـم ثَيـي خـؤش بَيـت       ثةرلةماني كوردستان ئةو ماوةي كة هَيناومانة، من يةكَيك كةخاَلَيك لةخ
ئةوةية كـة ئـةو يـةك ريزيـة لـةبواري برايـةتي و خوشـكايةتي نَيـوان خؤمـان ثاراسـتومانة، كـة هـةموومان             

ــة   ــك ك ــينة دةرةوة، خاَلَي ــةمان دةض ــةي ثةرل ــت و   لةقاع ــؤش دةبَي ــَي خ ــان ث ــينطمان   دَلم ــينة دةرةوة س دةض
بةرامبـةرمان   جرحيير بةرامبـةر بةيـةك كـة تـة    بةرامبةر يةك ثاكةو هةرضي قسةيةكيش هـةبَيت زؤر جـا  

كردبَيت زؤر داواي لةيةك بؤردمنان كردووة، ئةوة خـاَلَيكي ئيجابيـة لـةنَيوان ئَيمـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان،       
ئَيمة كة دَيينة ثةرلةمان هةر بةكؤرتي بؤ ئةوةي ئيعـادة نـةبَيت بـؤ قسـةكاني جـةنابت، مـن ئيسـالمي كـة         

ت بةزؤرينة رازي مب، زؤرينةي دةنط دان ئيال ئةوةي كة قيـادةي كـوردي ئـةوةي    هاتوومةتة ثةرلةمان دةبَي
كــة دةســتور ديــاري كــردووة، هةنــدَي ســنووري شــةرعي نةتــةوةميان هةيــة كــة دةبَيــت نةيبــةزَينني، ئــةوة    
هةموومان لةسةري موتةفيقني وةكو ميللةتي كورد و هةمووثَيكهاتةكاني ئاينةكاني تـرو تايفـةكاني تـرةوة،    

م بةراسيت لةم مةسةلةية هةندَي قسة ئةكرَيت لةدةرةوة مـن لةطـةَل رَيـزم بـؤ قسـةكةرةكة بـراي منـة،        بةآل
خوشـكي منـة داواي لَيدةكــةم دووبـارةي نةكاتـةوة، ئةوانــة هةنـدَي بؤضـوون دةخةنــة نـاو شـةقامي كــوردي         

ي لـَي ناكـةين، ئَيمـة    ئيستفادةي لَي ناكةين، دةرطاي هةندَي سرياعاتي فكـري هةيـة كـة ثـَيم وايـة ئيسـتفادة      
تــةنها شــوَينَيك دةنطــةكامنان يــةك الكاتــةوة وهــةموومان ثَيــي ثابةنــد بــني ســةندوقي هةَلبذاردنةكانــة كــة   
ئاينــدةمان وئــةجناممان وكؤششــي هــةموو اليــةكمان دةردةخــات، رةخنــة طــرتن لةعةقليــةتي ثةرلـــةمان          

م ثاســاوي شــةرعيان هَيناوةتــةوة   وتةشــهريكردن بةشــَيوةيةك لةشــَيوةكان لَيــي ئةوانــةي كــة رؤذي يةكــة      
بةشَيوةيةك ناويان بهَيين، ئةوانةي كـة ثِرؤذةكـةيان دانـاوة ثيـاوي بـةِرَيزن، ماموسـتايان لةهـةموو عالـةمي         
ئيسالميدا وةكو فةقهي وقانوني وشةرعي دةستيان بؤ درَيذ دةكرَيت بةتايبةتي مامَوستا زةَلمي، با قسةيةك 

ت، ئيمة بةحةقيقةت دوَييَن، ثَيـرَي هـةموو قسـةكامنان بةتةصـويت يـةك      نةكةين ئةويشمان لَي نيطةران بَي
الكردوةتـــةوة، دةبَيـــت لـــةدةرَيش ئاطامـــان لـــَي بَيـــت كـــة هـــةر تةســـرحياتَيك دةدةيـــن تـــةرةيف بةرامبـــةر   
بريندارنةكةين، من ئيسالميم نابَيت ثةرلةمان تةوزيع كةم بةسةر عةملاني و ئسالميةت و ئةمة بؤ ئةوي و 

يـةك جيـاي بكةمـةوة، نـا خـاَلي هاوبـةمشان زؤرة لةبةرامبةريشـا         ةوي، فريةق فريةقـي بكـةم و لـة   ئةوة بؤ ئ
ــةكات رةدي بدةمــةوة،          ــةكات، وام لَين ــَينت، شــعورم برَيندارن ــن ب ــاي لةشــعوري م ــةريش ئاط ــت بةرامب دةبَي

مـاذةي ثـَي بكـةم،    رةدانةوةكة لةنَيو شةقامي كورديا رةنط بداتةوة، ئةمة خاَلَيكي سةرةكي بوو كة ويستم ئا
هةندَي قسةي تر هةية بةِرَيزان من لةكاتَيكدا دةسـت خؤشـي لةوانـة دةكـةم كـة رَيكخـراوي ذنـان وليذنـةي         



 464 

داكؤكي لةمايف ئافرةتان و ذنان كة ئةوةي قةناعةتيان ثَيي هةية وداكَوكي لَي دةكـةن، بـةآلم دوو تـةكليفيان    
ؤةيـةكي باشـيش ئامـادة بكـةن بـؤ قةدةغـةكردني لـةش        ثَيم خؤشـة دواي ئـةم ثِرؤذةيـة، ثرِ   : لَي دةكةم يةك

فرَوشي ورَيطرتن لةلةش فرَوشي، ضونكة بةئامارةكان رَيذةي لةش فرَوشي ورَيذةي ئةو طةجنة كوردانةي كة 
دةكةن زياترة لةهةمان ( تعدد)وئةوانةي ( تعدد) روو لةو خانووانة دةكةن كة لةشارةكاني كوردستان زؤر لة

عةيب بَيت، بةراسيت بؤ ئةو ئافرةتانة كة لةريزي ريكخراوةكانا ضةندةهاي ضةند ساَلة ( تعدد)كاتدا ئةطةر 
ــةي         ــةن ليذن ــان و لةالي ــةن رَيكخراوةك ــة لةالي ــَيم خؤش ــن ث ــةن، م ــي دةك ــةكردني فرةذن ــيت قةدةغ بانطهَيش

ئةوة، زؤر  تايبةمتةنديةوة زياتر ئةوان نةنامَو بكرَين، ضونكة ضةنةهاي ضةند ساَلة هَيض نةكراوة دةربارةي
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كاك حممد حكيم، كةس ئةو وشةي عةيبـةي بـةكار نـةهيناوة، وشـةي زوَلميـان بـةكار هَينـاوة،        

فرةذني هةية، بةآلم باسـي  : فرةذني وتويانة زؤَلمة نةيان وتووة عةيبة، لةبةر ئةوة لةئايةتدا هاتووة دةَلَيت
انة زوَلمة، دةيانةوَي ئـةو زوَلمـة البضـَيت، كـاك سـعدالدين بـؤ مـادةي دواتـر، ئةصـلي          عةدالةت كراوة، وتووي

 .مادةكة خبوَينةوة تكاية
 :ال سعدالدين عبداهلل مولودبةِرَيز م

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بسم اهلل الرمجن الرحيم

 الفصل اثاني
 اركان العقد وشروطه

 :مؤة وحيل حملها مايلييوقف العمل باملادة اخلا: املادة اخلامؤة
تتحقق االهل ة يف عقد الزواج بتوافر الشروط الواجب توافرها يف العاقدين او من يقووم مقامهموا وفوق احكوام     

 .هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رؤذان فةرموو. رةئي ليذنةي قانوني، د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، لةدانيشتين دوَييَن مـادة يـةكي راثـؤرتي هاوبةشـي ليذنـةي ياسـايي وليذنـةي        بة

ئـــةوقاف تـــاوتوَي كـــرا كـــة دةكاتـــة مـــادة ســـَيي ئةصـــلي ياســـاكة، ئـــةمِرؤ مـــادة دووي راثؤرتـــة كـــة             
 .لةراثؤرتةكةداهاتووة بةذمارةي مادة دوو، لةئةصلي ياساكة مادة ثَينجة بؤ ئاطاداريتان

اما ف ما يتعلق باملادة اخلامؤة من القانون االصلي فان اللحمنة املشرتكة تليد مضمونها وال مالحاات هلا عل هوا  
 :وتصبح املادة الثان ة من املشروع، كة دةكاتة مادة ث انحمي ئةصلي ياساكة، كاالتي
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 :املادة الثان ة
 :يقف العمل حبكج املادة اخلامؤة من القانون وحيل حملها مايلوي

تتحق االهل ة يف عقد الزواج بتوفر الشروط الواجب توافرها يف العاقدين او من يقوم مقامهما وفق احكام هذا 
  . زؤر سوثاس القانون،

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ئةوقاف موشتةرةكة ئةو رةئيةتان وا نية  ليذنةي مايف ذنان وئافرةتان، كوَيستان خان فةرموو

 :ستان حممد عبداهللبةِرَيز كوَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيضمان نية لةسةر ثرؤذةكة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك اسعد، فةرموو رةئي ليذنةي مايف مروظ
 :بةِرَيز اسعد شاكر امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــ       ةمان بـــةتَيكِراي دةنـــط ثشـــتطريي   ســـةبارةت بـــةمادةي ثَينجـــةم لـــةثِرؤذةي ياســـاكة ئةنـــداماني ليذنـ

 .لةهةمواركردنةكة دةكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة مادةيةكة وابزامن زؤر موناقةشة هةَلناطرَيت لةبةر ئةوةي هـةر سـَي ليذنةكـة ثشـتطرييان لـَي كـردووة،       
الشروط الواجوب توافرهوا يف    بتوافر: لةئةصَلةكةيدا تةنها يةك جوملة ئيزافةكراوة لةمادةي ئةصَلدا ئةويش

ئةطةر كةسَيك قسةي لةسةر نية دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو طؤِران كاريةية لة مادةكة  كـة   العاقدين،
هةر سَي ليذنة ثشتطريي لَي كردووة بـا دةسـيت بَلنـد كـات تكايـة، فـةرموون، كـَي لةطةَلدانيـة  ئـةوة بـةكؤي           

 .تردةنط قةبوَل كرا فةرموو بؤ مادةي دوا
 :ال سعدالدين عبداهلل مولودبةِرَيز م

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الثاني

 اركان العقد وشروطه
 :، والفقرة الثالثة من املادة الؤادسة وحيل حملهما مايلي(د)، (1)يوقف العمل بالفقرتني 

 .جل واملرأةشهادة شاهدين متمتعني باالهل ة القانون ة على عقد الزواج ويؤتوي يف مل  الر -د
 .للزوجة ان تشرتط على الزوج تفويضها بالتطل ق: ثالثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذان فةرموو. ليذنةي ياسايي و ئةوقاف، د
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لثالثوة مون املشوروع فاغلب وة اعضواء      اما ف ما يتعلق باملادة الؤادسة من القانون واليت ستصوبح املوادة ا  : خامؤا
اللحمنة القانون ة مم ماورد يف املشروع بالنؤبة للشهادة اموا االغلب وة مون جلنوة االوقواف فلو س موم موا ورد يف         

 :املشروع وتكون الص اغة كاالتي
 :ايلي، والفقرة الثالثة من املادة الؤادسة وحيل حملهما م(د)، (1)يوقف العمل بالفقرتني : املادة الثالثة

 .شهادة شاهدين متمتعني باالهل ة القانون ة على عقد الزواج ويؤتوي يف مل  الرجل واملرأة -د
 .للزوجة ان تشرتط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطل ق: ثالثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .ئَيمة لةطةَل ئةصَلي ثِرؤذةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك اسعد، فةرموو
 :بةِرَيز اسعد شاكر امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطــةَل ســَيدا لــةمادةي شــةش هــاتووة، ئةنــداماني ليذنــة ( د)، (1)ئــةم هةمواركردنــةي كــة بةســةر بِرطــةي 

 .ةكة دةكةينبةتَيكِراي دةنط ثشتطريي لةهةمواركردن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سعدالدين ليذنةي ئةوقاف ئةغلةبيةتان لةطةَلدا نني  فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: توةكو ليذنةي ئةوقاف وكاروباري ئايين، ئعتريازةكة لَيرةدا، ئَيمـة هـةموومان لةطـةَل ئـةودا نـني كـة دةَليَـ       

ويؤوتوي  ، يةعين لة ئةهليةت وةكو لةدينيشدا هاتووة، ويؤتوي يف مل  الرجل واملرأة، بةس لةض، يف االهل ة
زؤر جاروايـة راسـتة   : ، ثَيمان باشة كةليمةي ئةهليةي بؤ زيادبكرَيت، لةبـةر ض  يةكـةم  يف مل  الرجل واملرأة

نة شاهيدي هةر شةرت نية بؤ نيكاح، ضونكة لةهةندَي مةزاهييب ئيسالمي وةكو مالك، يان ابن القيم و ئةوا
شةرتة و روكن نية، بةآلم ضةندي شاهيدَيكة ثياوي زياتر تَيدابَيت ئةوةندة بةقةوةت تر دةبَيت، لةبـةر ض   
لةبةر ئةوةي شاهيدي بؤ ئةوةية سبةييَن ئةو كابرايـة كـة ئـةو ذنـةي مـارةكردووة ئينكـاري لةشـةهادةكةي        

نية، يةعين شاهيدي لةبةر جحودة، جحوديش ئـةو ئينسـانةية كـة مةسـةلةن      نةكات و نةَلَيت ئةوة ذني من
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نةوةك ئينكاري لةشةهادةكةي بكات، كة ثياوي تَيدابَيت زياتر ناتوانَيت زياتر ئـةو كابرايـة ئينكـاري بكـات،     
محايةتةن بؤ عةقدي زةواجةكةي، ئةمة مةقصةدمان ثَيي ئةوةية، نةوةك لةهةندَيك مةزاهيب هةر شةرت 

اهيدي ناطرَيت وشةهادةت بةس بـؤ تةقويـةي حوكمةكةيـةو بـؤ هيضـي كـة نيـة و ئـةوة رةئـي ليذنـةي           بةش
 .ئةوقافة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذان فةرموو. ليذنةي قانوني، د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَيت ئةطةر شاهيدةكان ثياوبن يان ئافرةت بوون، طرَيبةسـتةكة  مةبةست ئةوةنية طرَيبةستةكة بةقةوةت دة
شـاهيدين، ئـةوة    ةضانري لةهةرسَي ياساكة بؤي دياري كراوة، دوايي كة دةَلَين نثريَوزي خؤي هةية، ئةركا

دادوةر لةوَي ئامادةية كة عةقدةكة تةسجيل دةكات، خؤي ئةطةر ئةو دوو شاهيدةيش نـةبَيت شـاهيد هةيـة    
رةي كة ثسثوِرة يان موختةصـة بـةو ئيشـةية كـة تَومـاركردني عةقدةكـة لةبـةردةم قازييةكـة         ئةو فةرمانبة

ئيشةكة دةكرَيت، ئةوة نيية هةر دووكةس رَيك كـةون و عةقدةكـة دةبةسـرتَي و تـةواو، نـة بـةئامادةبووني       
 .شاهيدي ثياو طرَيبةستةكة بةهَيزتر ونة ثريوزتريش دةبَيت، زؤر سوثاس

 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة 
، لرجوول واملوورأةاخــؤي ئــةوةي كــة داواكــراوة هــةمواربكرَيت فةقــةت ئــةوةي كــة ئيزافــةي ثيــاووذني تَيدايــة، 

 .لةئةصَلدا شاهيدينة، دةَلَين فةرقي نية ئةطةر ذن بَيت يان ثياو، كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شووهادة شوواهدين متمووتعني باالهل ووة  لــةمادةي شــةش وةكــو ثَيشــرت هــاتووة،  ( 1)لةبِرطــةي ( د)لَيــرة بةنــدي 
ئةمــة وةكــو قــانوني قةدميــة هــةتا ئــةوي هــيض كؤرانكــاري كــاري نــةهاتووة،     ،القانون ووة علووى عقوود الووزواج 

، ئةهليةي شةرعيش دةطرَيـت، يـةعين هةرضـةندة لةثَيشـرت     احوال الشخص ةلةئةهليةي قانونيش لةقانوني 
توون لَيرة بةس ئةهلية قانوني هاتووة فـةرق بـةيين ئةهليـةي شـةرعية و ئةهليـةي قـانوني،       هةردووكي ها

ئةهليــةي قــانوني فةقــةت بــؤ تــةنزميي ئوســةرية وزةمــاني حقوقــة، ئةمــة لةمةحكةمــة ئةوةيــة، ئةهليــةي  
 شةرعي ئةحكامي تري هةية، ضونكة لةبةر مةسدةري شةريعةتة وفقي ديين ئيسالمي دانراوة بؤ ئـةحواَلي 

شخصي موسلمينة، ئةوة ئةحكامي تر حل وحرمة و ئةوة عةقدي باتَلـة، ئـةوة فاسـدة، ئةوانـة موتةرةتبـة،      
لَيرة من نابينم لةوَي هيض ئيشكال ببَيت، مـةوزوعي رجـل وامـراة، ئَيسـتايش هـةر لـةقانوني ئَيراقـي وةكـو         

نوني ئيسـباتيش هـني   يةكن لةمةوزوعي ئةحواَلي شةخصي وهيض مانعي شةرعيش لةو مةوزوعة نية ولةقا
ئَيراقي هةروا هاتووة، يعـين كـاتَي بَلَيـي شـاهيد ض ثيـاو بَيـت ض ذن بَيـت، زكـورةت و ئنوسـةت لةمـةوزوعي           
شةهادةت ولةمةحاكم هيض معيار نية، معيار باسي بةينةية ضؤن ئةم حةقة ثَيي ئيزهار ببَيت، جا هةنـدَي  
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، هةنـدَيك جـار نابَيـت شـاهيدَيك هـةبَيت غـةيري       جار بةيةك شاهد ئيسثات دةبَيت و ئةوةيش تةنها بةذنة
ذن، ضونكة ئةو مةوزوعة جطة لةذن كةس لةسةري ثَيـي نازانَيـت، هةنـدَي جـار نابَيـت ئـيال بةسـَي شـاهيد         
نةبَيت، هةندي جار نابَيت ئيال بةضوار شاهيد نةبَيت، هةندَي جار نابَيـت ئـيال بـةزةالمَيك و دوو ذن، يـان     

 ئةمة هةموو رَيطاي ئيسـثات كردنـة كـة زؤر هةيـة، هةنـدَي جـار شـاهيدي ناوَيـت         ذنَيك ودوو زةالم، يةعين
باسي نكولة، هةندَي جار بةس رةئي دةوَيت، مةبةستم لَيرة بؤضـي ئـةو تةوزحيـة ئـةدةم، رةجائـةن خـةَلت       
ــةكاتي       ــثات ل ــةرَيطاكاني ئيس ــة ل ــة رَيطايةك ــةهادة لةمــةحاكم ك ــةوزوعي ش ــةوزوع، م ــةيين دوو م ــةكرَيت ب ن

باسـي ئايـةتي دةينـة لةسـةفةر     ( بقورة )ةدا، لةكاتي مونازةعةدا، شتَيكي تايبـةت هـاتووة لـة سـورةتي     خصوم
ئةوةيش باسي تـاَليب حةقـة و ئيشـهادة لـةوَي فـةرقي بـةيين ئيشـهادي تـاَليب حـةق لةسـةفةرَيكة خبـؤي بـؤ             

رانة باسـي مةحاكمـة   تةوسيقي خؤي باسي داواكاري شتَيك بَيت و تةوجيهَيكي تةوزحيي ئريشادي دةوَيت، لَي
لةوَي باسي مةحاكم نية، بةس حةزم كرد ئةو تةوزحية لةمةوزوعةكة بدةم كة ذن وثيـاو وةكـو يـةكن، زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، شةرحَيكي باشي كرد كاك خليل،يةعين بؤ ئةوةي ئةو ئيشكالة دروست نةبَيت، ئةوة شةهادةية 
اتووة، ئــةوة جـائيزة ئـةو ئيزافةيـةي بكرَيــت وةكـو هةرسـَي ليذنةكـةيش ئاماذةيــان       لـةقانوني ئَيراقيشـدا هـ   

ثَيكرد و ئةوةي كاك سعدالدينيش وتي ئةهليةكة لَيرةشدا ماوةتةوة لةثِرؤذةكةدا ئةهليةكة هاتووة، فةقةت 
ةوةيش ، ئـ للزوجة ان تشرتط على الزوج عنود عقود الوزواج تفويضوها بوالتطل ق     : لةفةقةرةي سَيهةمي دةَلَيت

تازةية لةبةِرطة كؤنةكةدا بةنةوعَيكي تر هاتووة، ئةوةيش لةزؤ وآلتي ئيسالميشدا جـايزة بةعةقـدة، مـادام    
 .تةرازي هةبوو تةبيعية، ئةطةر كةس قسةي هةية ناوتان دةنووسم، خاتوو فةزيلة فةرموو

 :سعداهلل فض لة رمضان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة شةهادةية، هيض تَيبينيم لةسةر نية و ثشتطريي لةسـةر دةكـةم، بـةآلم بـؤ خـاَلي       بةنيسبةت خاَلي يةكةم
بةراسيت ئةو خاَلة موخـاليف نيـة لةطـةَل شـةرعدا      ،للزوجة ان تشرتط على الزوج تفويضها بالطالق: دووةم

 طاثقدةكـةت وئَيسـتا    طاثقبةس ثيش نياردةكةم هةرحةز ببـَينت بـؤ ئةطـةرةكي و ئةوةيشـة تةشـجيعي      
ةكؤمــةَلطاي خؤمــان بؤيةتــة ديــاردة، ئــةوة زؤر خةتــةرة لةســةر خَيــزان، راســتة ئــةوة حــةقي ذنــة، بــةآلم    ل

كؤمةَلطاي ئَيمة هةمووي ئةندام ثةرلةمان نني وهـةموو موسـةقةف نـني، ئَيمـة دةزانـني واقيعـي كؤمـةَلطاي        
 .زؤر سوثاس ئَيمة ضؤنة، لةئةو كاتةدا ثَيويستة ئةو فةقةرةنةبَيت تةشجيعى تةآلق دةكات و،

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيخ فتاح فةرموو
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 :بةِرَيز  فتاح عبداهلل نقشبندى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شهادة شاهدين متمتعني بأهل ة شرع ة، )لةسةر خاَلى يةكةم، موالحةزةم تةنها ئةوةندةية كة دةَلَيت 
ؤبوونةوةى ئةوةَليةكةش بامسان لةوة كرد كة دةكةم وشةى شةرعية زيادبكرَيت، لة ك حةز( قانون ة

للزوجة أن تشرتط على الزوج تفويضها بالتطل ق مقابل التنازل عن )برادةران دةزانن، لة خاَلى سَييةمدا 
يان البربدرَيت وةكو فةزيلة خان طوتى يان دةبَيت ئةو وشةية  ئةو جوملةيةى بؤ زيادبكرَيت،  (املهر امللخر

حممد طةزنةيى ئيتيفاقمان . رةكيش لةطةَل ثسثؤران مامؤستا زةَلمى و جةماعةتى دلة كؤبوونةوةى موشتة
( مقابل التنازل عن املهر امللخر)وا لةسةر كرد، حةزدةكةم يان البربدرَيت يان ئةو وشةيةى بؤ زيادبكرَيت 

 .سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ك هةبن تَى نةطةن ئةو دوو هينة، فعلةن دةبوواية بة كورديش كاك ئارَيز دةَلَيت بة عةرةبى ِرةنطة خةَلكَي
هةبَيت، بةس ديارة زؤرى دةخاياند، من ئةو دوو هينة بة كورتى بة كورديةكةى دةيَلَيم ئةوةى كة 
دةمانوَيت هةموار بكرَيت، لة كاتى عةقدى زةواجدا يان مارةبِريندا دوو شاهيدى دةوَيت، دوو شاهيدةكة 

ساَلى تةواو كردبَيت، نةخؤش  12قانونيان هةبَيت، ئةهليةى قانونيش  يةعنى ضى   دةبَيت، ئةهليةى
شَيت نةبَيت، تةبيعى بَيت يةعنى لةناو خةَلك دا ئيعتيبارى هةبَيت، يةعنى ئةوانةن ئةهليةى  نةبَيت،

وة، كة وةكو يةكن قانونى، لة قانونى ثَيشوو دا نةهاتووة كة ثياو بَيت يان ذن بَيت، لَيرةدا ئةوةى ئيزافة كرا
ذن و ثياو بؤ شاهيديةكة، يةعنى دةكرَيت وةكو يةك تةماشا بكرَين، بة تايبةتى كاك خليل زؤر جوان 
شةرحى كرد كة ئةوة لةطةَل ئايينى ثريؤزى ئيسالم دا تةعاروزى نية و بؤ شةهادةت بة يةكسانى تةواو 

ةرتَيك دابنَيت كة حةقى ئةوةى هةية كراوة، شةرتى دووةم كة دةَلَيت ذن بؤى هةية لة عةقدةكةدا ش
عصمة فى يد )ئةويش تةآلق بدات، ئةوةش لة زؤر لة وآلتان لة مصر هةية ِرةنطة ئةوة خؤتان لة فيلمى 

ئةوةية كة دةَلَيت لة عةقدةكةدا ذنةكة مةترسى هةية لةوةى ثياوةكةى زوَلمى ىَل بكات و بة ( املراة
ةرتةكانى عةقدةكة ذنةكةش بؤى هةية، ئةطةر ويستى تةآلقى ئيتيفاقى خؤى و ثياوةكة شةرتَيك وةكو ش

بدات، ئةو حةقة بة قانون تةسبيت بكرَيت، ئةطةر داشى نةنَيت ئةوة هيض داينانَى ئةوة نية كة مولزةم 
بَيت، بةآلم ئةطةر ذنةكة يان كضةكة ئةو شةرتةى ويست ثياوةكةش ِرازى بوو قانونيةن ِرَيطاى ثَى بدرَيت، 

 .ةرمووصربية خان ف
 :بةِرَيز صربية غفار أمني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثشتطريى لة رةئى هةر سَى ليذنةكة دةكةم لةطةَل هةردوو خاَلةكةم كة مبَينَيتةوة، ضونكة ئَيمة 
ئيشكاملان لة مةسةلةى شاهيدى نةبووة، بةِراستى لةِرووى عةمةليةوة هةَلةى لةطةَل دا مومارةسة كراوة، 

 .رةئيةى مامؤستا خليل دةكةم، لةسةر تةوزيح دانى مةسةلةى شةهادةى ذن، زؤر سوثاس ثشتطريى لةو
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ق أن اح)طوتوويةتى ( ع.ص )ئيزافةتةن بؤ قسةكانى تؤ مةوزوع هةر مصر نية، كاتى خؤشى ثَيغمبةر 

يةعنى دةتوانى شةرتةكانى خؤت دابنَييت وةكو ذنَيك، من دوَينَى  (الشروط أن توف ما استحللتج به الفروج
ثَيشنيارَيكم كرد، داواى ئةوةم كرد كة قازى دةبَيت هةردوو الى تةرةفةكة تَى بطةيةنَى كة دةتوانن 

يش بؤ ئةوة، ئَيمة دوَينَى لة شةرتةكانى خؤيان ضية لة ناو عةقدةكةدا ئيسثاتى بكةن، هةر بؤ تةئكيد
خاَلَيك لة خاَلةكان طومتان سنوورداركردنى فرةذنى طوتومانة ئةطةر هاتو ذنةكة لة عةقدةكةدا ئةو 
شةرتةى نةنووسى بَيت، ديارة هةتا ئَيستا ئَيمة ئةوةمان ثةيِرةو نةكردووة كة ذن شةرت و شروتى خؤى 

اى ئيزافة كردنى ئةو فةقةرةية دةكةم و دوَينَيش ناردم بؤ بنووسَيت لة ناو عةقدةكةدا، لةبةرئةوة من داو
على القاضى أو احملكمة افهام طرفى عقد الزواج بواجباتهج وحقوقهج قبل ابرام العقد )بةِرَيزانى ليذنة، 

 (.والشروط الواجب على أحد الطرفني تثب تها فى العقد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 دووة، لة قانونة ئةسَليةكة ئةوة هةية، ئةوةى تؤ دةيَلَيى لة قانونةماددةكةمان هةموو النةبر ئَيمة

احتاد : بني مايلى  صحةالينعقد عقد الزواج اما فقد شرطا من شروط االنعقاد أو )ئةسَليةكة ئةوة هةية، 
ا بأنه  اع كل من العاقدين كالم االخر واستعابهم)ئةوة دةبَيت قازى ثَييان بَلَيت،  ،(جملس االجاب والقبول

ئةوة هةمووى  (مقصود منه عقد الزواج موافقة القبول لالجياب، شهادة شاهدين متمعني باالهل ة القانون ة
غري ؟ لة هةواوة دَيت (احتاد جملس االجياب والقبول)ئةو كة دةَلَيت   ئةو شتةى كة تؤ دةيَلَيى تيايدا هةية،

 .، سؤزان خان فةرموو(دينمساع كل من العاق)لة ناو مةحكةمة قازيةكة قسة دةكات، 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من دوَينَيش طومت ئةو عةقدةى كة دايكمى ثَى مارة كراوة هةمان عةقدة كةمنى ثَى مارة كراوة، كضةكةشم 

ت بطؤِرين، سبةى بةهةمان عةقد مارة دةكرَيت، ئةوة بوو طوتتان بَلَين باشة با ئَيمة سيغةكةشى هةر دةبَي
ضونكة ئَيستا شةرت و شروتى تَي كةوتووة، ئةى باشة ئةطةر قازى فؤرمَيكى تايبةتى نةبَيت و هةر ئةو 
وةرةقةية بَيت كة وةكو شةِرةثشيلة نووسراوة ئاخر ضؤن دةبَيت  ئةمةى تيا دروست نابَيت، باوةِرت 

 .هةبَيت من خؤم عةقدى خؤمم بؤ ناخوَيندرَيتةوة
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ

 .كاك أنور جوابى بدةوة، فةرموو
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 :ال أنور حممد غفورمبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى سؤزان خان ثَيى دةطوترَيت كةفائةية لةِرووى شةرعةوة، بؤ منوونة ئايا وةكو مةرجَيك لةومةرجانة 
دةبذَيرَيت، كة ثَيى خؤشة كةفائةتة، ئةو كضة ض ثياوَيك هةَلدةبذَيرَيت، ئةو كؤِرةش ض كةسَيك هةَل

مةرجةكةى ئاوا بَيت و ئاوا بَيت، ئةوانة شتى شةرعينةو تةبيعية دةكرَيت ثَيشى عةقدةكة ئيتيفاقى 
ئةوة كةفائةتة لة شةرعيش  (تراضى العقد بني الرجل واملرأة)لةسةر بكرَيت، بؤ منوونة لة عةقدةكة كةى 

حةز بكات كة مهندسة بَيت يان عةقَلى وا بَيت، دا دةكرَيت كة بة كةفائةتى خؤى، لةوانةية ئةو 
بريكردنةوةى وا بَيت، تَيِروانينى وا بَيت، يةعنى كؤمةَلَيك شت لةوانة هةية، ئةوانة دةكرَيت ثَيشى 
عةقدةكة بكرَيت، زؤر تةبيعية، ئةطةر لَيرةش بكرَيتة مةرجَيك كة كةفائة هةبَيت، ئةوة وا هةست دةكةم 

 .زؤر سوثاس هيض تةئسري لةوة ناكات،
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هةر ئةوانة قسةى دةكةن كة ناويان نووسراوة، كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

باسى شروتى ئينعقاد دةكات كة شروتى سحةية، ئةمة باسى ئةوةية كة زةواج ئايا لة ض كاتَيك  6لة ماددةى 
ت و لة ض كاتَيك باتَل دةبَيت، ض كاتَيك فاسد دةبَيت، لَيرة لةو ماددةية هةر خؤى لة ئةسَل دا ئينعقاد دةبَي

ماددةيةكى موةفق نية، ضونكة هةموو شروتةكان وةكو يةك داناوةو لة يةك خانة فةرقى نةكردووة لة 
بَيت زةواج باتَلة، نَيوان شروتى سحة و شروتى ئينعقاد، شروتى ئينعقاد ئةوةية كة يةك شةرت لةوانة نة

زةواجى باتَل يةعنى وةكو نةبوون، هيض شتَيك موتةرةتب نية، بةآلم شروتى سحة ئةطةر نةبَيت ئةوة 
فاسدة، فاسد ئةحكام لةسةرى تةرةتوب دةكات، موساهةرة دةبَيت، حةدى زينا نابَيت، مةهر دةبَيت، لَيرة 

دةتوانَيت شوَينَيكى تر بطرَيت، لةو شةرتة نابَيت ئَيمة ئةوة دروست بكةين، ئةو ئيقرتاحةى جةنابت 
مةناى واية تؤ زةواج ئينعقاد دةكةى بة باتَل، دةتوانى لة فةقةرةيةكى ( الينعقد)نابَيت، ضونكة تؤ دةَلَيى 

تر زياد بكةى، لةِرووى فةنيةوة ئةمة باسى شروتى ئينعقادةو باسى شروتى سحةية، الزمة لة بيدايةتى 
فةقةراتى تةبيعية ئةو ماددةية، ناكرَيت بضيتة ناو ئةو ماددةية، ضونكة لَيرة  ماددة خبوَينيةوة، ئةمة

 .تةعديل تةنها لة دوو بِرطة كراوة، تةبعةن ئةوة جَيطاى ئةو نية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
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 :بةِرَيز ثةخشان عبداللة زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وا كة ثَيش ئةوةى عةقدةكة ئيمزا بكةن، ئةو دوو كةسةى دةيانةوَيت ثرؤسةى بوونى بِرطةيةكى 

هاوسةرطريى ئةجنام بدةن لة حقوق و واجباتى خؤيان تَى بطةن، شتَيكى زؤر باشة، لةاليةكى تريشةوة، 
ئةطةر قازى لة ذنةكة بطةيةنَيت حقوقى ضية دةتوانَيت ضى لة عةقدى زةواجةكة بنووسَيت، ئةويش ثَيم 

تةنها ئةوة نةبَيت، بةآلم دةكرَيت ( الينعقد)ة شتَيكى باشة، من ثَيم واية لَيرة جَيطاى دةبَيتةوة، ناَلَيني واي
ئةويش وةكو بِرطةيةكى تر ئيزافة بكرَيت، ئةوةى كة ئَيستا سؤزان خان طوتى، بةآلم نةك ئةوةى واجبة 

 .سوثاسلةسةرى ئةوةى كة حةقى هةية ذنةكة لة عةقدةكة  بينووسَيت، زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خةمان خان فةرموو

 :بةِرَيز خةمان زرار أسعد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيشةكى ثشتطريى لة ليرباَلرتين ئةندامى ثةرلةمان سؤزان خان و مامؤستاى بةِرَيزى ئايينى مامؤستا 
زان خانةوة بَلَيني ثَيشنيار كرا و مامؤستا مةال أنور دةكةم، بؤ ئةوةى كة بةِراستى ئةم خاَلةى كة لةالى سؤ

مةال أنور و ليذنةى ذنانيش ثشتيوانيان لَيى كرد، منيش جارَيكى تر ثشتيوانى لَيى دةكةم، بؤ جوابى كاك 
، (احتاد جملس االجياب والقبول)عةقدى زةواج لةم فةقةرةية، كاتَيك دةَلَيى ( الينعقد)خليل كاتَيك دةَلَيت 
ى ئةحواىل شةخسى دةيبينني يةك سيغة تا ئَيستا لة زةواج هةية، يةعنى يةك كَلَيشة ئةوةى لة مةحكةمة

هةية بةردةوام كة كَلَيشةيةكة هةموومان و زؤربةى زؤرى ئةوانةى بينيومانة كَلَيشةكة ضؤنة، خؤى 
ئةوةى ئةنواعى سيةب هةية بؤ طرَيبةندةكة، بةآلم لَيرة يةك شَيواز هةية لةبةر ئةوة ئةطةر بؤ منوونة 

سؤزان خان دةيَلَيت ِرةنطة ذنَيك بَيت لةبةردةمى قازى بة كضةكةو بة كوِرةكة بَلَين ئَيمة نامانةوَيت مارةيى 
بنووسرَيت ناو عةقدى زةوامجاندا، بؤ منوونةية يان ئةمةى دوَينَى شةرتَيكى ترمان دانا طومتان ئةطةر 

َلم نية مَيردةكةم ذنى ترم بةسةر بهَينَيتةوة، ذنَيك لة يةك لة مةرجةكانى كة داى دةنَى بَلَى من قبو
كةواتة لَيرةوة ئَيمة دةمانةويـَت بِرطةيةك زيادبكرَيت تيايدا قازى بَلَيت ئاطادارى هةردوو اليةنى طرَيبةندى 
هاوسةرى بكرَيتةوة و ثَييان بَلَيت ئَيوة  ئةم شةرتانةتان هةية، ئةم مافة و ئةو ئةركانةتان هةية، 

يش نةبَيت دةتوانى وةك ضؤن ( أ و ب)ثَيم واية شوَينَيكى زؤر طوجناوة، ئةطةر لة فةقةرةى  لةبةرئةوة من
ئةوةى دووةم لةطةَل يةكةم جياوازة دةتوانى بؤ منوونة ببَيتة خاَلى ثَينجةم، لةبةرئةوة ثشتطريى لةوة 

ية زيادبكرَيت كة دةكةم، جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان من داوايةكى ترم هةية، ئةطةر بكرَيت ئةو فةقةرة
هةموو سيغةكانيان، هةموو شَيوة جؤراوجؤرةكانى طرَى بةندى زةواج بدرَيتة بةردةمى دوو اليةنى 
طرَيبةندةكةوة، بؤ منوونة ئةوةى كة ثَيى دةَلَيى تةفويزى تةآلق ئةوة يةك لة شَيوازةكانى هاوسةرطريية، 

بِرطةيةك لَيرة بيسةثَينني، ئةوة بؤ هةموو ئةو  لةبةرئةوة ئةطةر بكرَيت، ئَيمة وةكو فةقةرةيةك يان وةكو
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كةسانة بة تايبةتى ئةوانةى خوَيندةوارنة ئةوانةى خةرجيى كوليةكانن بةرضاو روونيةكيان بؤ دةبَيت لة 
كاتى زةواج دا هةست نةكةن يةك نةوعة كَلَيشةى زةواج هةية، هةست بكةن ئيختياراتى يان مؤدَيلى 

ؤرَيك لة شةريعةى ئيسالمى ِرَيطاى ثَي دراوة، ئةو كاتة بة ثَيى بريوبؤضوون و طرَيبةندى زةواج زياتر لة ج
 .باوةِرى خؤيان و بة ثَيى  ئيختيارى خؤيان شَيوةيةك لة شَيوازةكان هةَلبذَيرن، سوثاس بؤ هةمووتان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك جعفر فةرموو

 :معروف مصطفىبةِرَيز جعفر 
 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةى قانونى، ئةطةر كاك خليل مةشغوَل نةبَيت  ئةم مةوزوعة خؤى دروستة و 
بة باشى هاتووة، ئةمة بؤ كض  و كوِرَيكى ئيعتيادية كة ذن دةهَينَيت و ئةويش شوو دةكات، ئةى ئةو كض و 

ة كردنيان، ئةو شةرت و شروت و كوِرانةى كة دايك و باوك ِرازى نابن خؤيان دةضنة مةحكةمة بؤ مار
 .شاهيدة ضؤن ضؤنى دةيانطرَيتةوة  زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةَلآل قسةكةى من مامؤستا خليل فةرمووى لةبةينى شروتى ئينعقاد و سحةدا تَيكةَليةكى كردووة و 
ى جيانةكردووةتةوة، خاَلى دووةمم ئَيمة هةروةكو شايةتييةك بؤ حاكمةكان يةعنى ذمنان هَيناوة و لةيةك

شايةتيش بووينة لةسةر ذن هَينانى كةسانى تر، حاكم لة كضةكة دةثرسَيت، كضم زةختت ىَل كراوة، 
مارةى كضَيك  فشاريان لةسةرت هةبووة  مةطةر حاكمَيكى ئيستسنا هةبَيت، ئةطةر نا مةالش كة دةضَيت

دةبِرَيت دةضَيتة ذوورةوة جا لةطةَل باوكى كضةكة بَيت يان هةريةكَيكى تر، لةوانةية لة كضةكةش بثرسَيت 
ِرازين يان نا، يةعنى ئةوانة هةمووى ئسلوبى خؤى هةية، بةآلم حاَلةتى ئيستسناشى هةية وةكو سؤزان خان 

ةشروعةكة لة خاَلى سَييةم من ثَيم واية ئةوة باسى لَيوة كرد، سَييةم قسةم ئةويش ئةوةية ئةسَلى م
 ،(الشروط املشروعة التى تشرتط ضمن عقد الزواج معترب جيب االفاءبها)جوانرتى نووسيوة كة 

ونكردنةوةم بؤ ليذنةى ياسايى ئةوةية كة بؤ ئةوة البراوة، شروتى مةشروعة و تةفويزةى كة نووسراوة رو
كؤمةَلَيك شروت دا ئَيمة تةنها يةك شةرت بَلَيني، يةعنى ئافرةت بؤى شتَيكى مةشروعة، بةآلم بؤ لة نَيوان 

هةية شروتى ترى مةشروع بطرَيت لةسةر ثياوةكةو ثياوةكةش مولزةمة بةثَيى حةديسى ثَيغةمبةر 
 .تةنها ئةوة نةبَيت (املؤلمون عند الشروط اال شرطا احل حراما أو حرم حالال)
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةوةى كة كاك حممد حكيم طوتى و تا حةدَيكيش داواكاريةكةى سؤزان خانيش دةطةيةنَيت، لة خؤى ئ
بؤ ئةوةى  (االيفاء بهاالشروط املشروعة التى تشرتط ضمن عقد الزواج معترب جيب )سَييةم دا نووسراوة 

، كاك خليل حةقى ذنةكة داندراوة و يةكَيكة لة عةقدى زةواج بؤ ئةوةى بؤى هةبَيت ئةويش تةآلق بدات
 .فةرموو

 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نيسبةت داواى خوشكان كة ئةمة لة عةقدةكة هةبَيت، جَيطاى وى ئَيرة نية، بؤخوشكانى خؤم بَيذم، بة

ن لة جَيطاى ئةوة ئةو ماددةية نية، ئةوة باسى شروتى ئينعقاد و سحة مةوزوعَيكى ترة، ئةوةى ئَيوة دةيَلَي
فةسَلى ضوارةمة كة باسى شتى ئيجرائى دةكات، ئةوانةى ئَيوة دةيَلَين شتى ئيجرائية، باسى تةسجيلى 

( ححمة الزواج)لةوَى شروتيان داناوة، عةقدى زةواج ئةو ئيستيمارةى كة ثَيى دةَلَين  (اثباته)عةقدى زةواج 
ئةو مةوزوعة  10توانني لة ماددةى لةوَى هةندَيك شروتى ترى داناوة،  دة( استمارة عقد الزواج)يان 

بكةينةوة و بَلَيني با رَيكخراوةكانى خوشكان، مونةزةمات يان مةجلسى قةزا يان با ئيستيمارةيةك دروست 
بكات هةموو حقوقى زةوج و زةوجة مورفةق بَيت تَييدا، حةقى تؤ ئةوةية و ئةوةش شتَيكى ئيجرائى 

ئةو مةوزوعة دةكات، خاَلى دووةمم  كة باسي 10ةنة ماددةى ية نية و ببتةنزمية و جَيطاى وى ئةو ماددة
و للزوجة ان تشرتط على الزوج  3.....يوقف العمل بالفقرتني )لَيرة مةشروعى حكومةت هاتووة و دةَلَيت 

الشروط املشروعة التى تشرتط ضمن )ئةمة بووة بةديل بؤ ئةو فةقةرةيةى كة طوتى ( تفويضها بالتطل ق
للزوجة ان تشرتط )من دةَلَيم و روئيشم ئةوةية  ئةو بِرطةى كة دةَلَيت  (جيب االيفاء بها عقد الزواج معترب

ئَيمة نةيكةينة بةديل بؤ ئةو بِرطةية، ئةمةشى با تَيدا بَيت و ئةوةى  (على الزوج تفويضها بالتطل ق
َينَيتةوة، ئةمة بةو تريشى با تَيدا بَيت، يةعنى ئةوة ببَيتة بِرطةيةكى ئيزافى و سَييةميش وةكو خؤى مب

 .شَيوةية باشرتة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد أمحد صا 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

منيش تةئيدى ليذنةى مافى مرؤظ و ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و قانونيةكان دةكةم، لةطةَل 
نيم، ضونكة ئةمة ئيقرارى واقعة و ئيسثاتى واقيعةشة، هةروةها زةمانى شروتى ئةم  موقتةرةحى ئةوقاف

واقعةية، ئةمِرؤ ذن حاكمةية، مودةعى عامةية، كاتبةتى عةدلة، لة مةحكةمةية، بة ماناى ئةوةى خؤى 
افةكة بة ئةسَلةن شاهيدة لةسةر واقعةكة، لةبةرئةوة ئةو تةساوية مةتَلوبة، ئةوةى خاَلى سَييةم تةبعةن م

ذنى دةدةن دةتوانن مومارةسةى بكةن و دةتوانن مومارةسةشى نةكات، يةعنى مةجبور نية، بةَلكو حةقَيكة 
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دةتوانن ِرَيك بكةون و دةتوانن ( العقد اطرف)و شةرتَيكة دايدةنَى ثَيش ئةوةى عةقدةكة مؤربكات، هةردوو 
كة شروتى مةشروتة ببَيتة خاَلى سَييةم و ِرَيكيش نةكةون، منيش لةطةَل موقتةرةحى ئةخريى كاك خليلم 

 .ئيزافة بَيت و موشكيلةكة ضارةسةر بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :رضابةِرَيز عبدالرمحن أمحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

، ديارة تةآلق ماناى بة نيسبةت فةقةرةى دووةم كة باسى تةفويزى تةآلقة، من تةوزحياتَيك دةدةم
ابغض )دةَلَيت ( ع.ص)هةَلوةشانةوة و تَيك دانى خَيزانة، لة فةرموودةيةكى سةحيح دا هاتووة كة ثَيغمبةر 

ناشريينرتين و خراثرتين شت كة حةآلَليش بَيت لةالى خواى طةورة تةآلقة، كةواتة ( اةالل عند اهلل الطالق
بةخشرَيت بة ذنان كة ثياو موجازةفة دةكات ئةطةر ذن تةآلق مةسةلةى تةآلق كة زؤر خةتةرة شتَيك نية ب

بدات يان ثةنا بؤ تةآلق بةرَيت، ئةوةى ماَلى خؤى وَيران دةكات، لةبةرئةوةى منداَلى و سةروةت و سامانى، 
بةآلم بؤ ذن لةبةرئةوةى كة ناسكة و دَل ثاكة لةوانةية  زوو ثةنا بؤ ئةو بابة بةرَيت، بة تايةبةتى لةو 

دؤخة كة زؤر بامسان كردووة و خؤيان زؤر بة مةزَلوم دةزانن، ئةوة شتَيك نية ثَييان ببةخشرَيت، بارو
ضونكة من ئةوة بة ئةركَيكى زؤر قورسى دةزامن، ثَى دةضَيت ئةوةش كَيشةى زؤرى ىَل ببَيتةوة لة كؤمةَلطاى 

 .ئَيمة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيخ اخر فةرموو

 :َيز اخر مجال أنوربةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

شهادة شاهدين متمتعني باالهل ة القانون ة على عقد الزواج ويتؤاوى فى مل  )( د)بة نيسبةت فةقةرةى 
ئةوة بة ثَيضةوانةى هةر ضوار مةزهةبة، تةنها ئيمامى حةنةفى دةفةرمووَيت ئافرةت دةبَيت ( الرجل واملرأة

يد، يةك نةبَيت، دةبَيت دوو ئافرةت بن، ئةوةش مةسئوليةتَيكى شةرعية دةكةوَيتة دوو ئافرةت بن لة شاه
 ...(للزوجة ان تشرتط )سةر مامؤستايانى ئايينى و سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بة نيسبةت فةقةرةى سَييةمى 

 .من ثَيم واية ئةو فةقةرةية هةر نةمَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرمووكاك عادل  
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 :بةِرَيز عادل حممد أمني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةموومان دةزانني كة تةآلق بة ئريادةى مونفةردة دةكرَيت، لَيرة باس لة تةفويزى تةآلق دةكرَيت، من ثَيم 
َيت هاتووة، لَيرة دةَل 34واية ثَيويست ناكات ئَيمة لَيرة ئاماذةى ثَى بدةين، ضونكة لةبةرئةوةى لة ماددةى 

قاع من الزوج أو من الطالق رفم ق د الزواج باي)دا هاتووة  34بؤ ذنةكة هةية مةرج دانان، بةآلم لة ماددةى 
ديسانةوة هاتووة كة مَيردةكة بؤى هةية  34مةعناى واية لة ماددةى  (الزوجة وان وكل  به أو فوض 

هةية كة ئَيمة دةزانني تةآلقى يةكةم  تةفويزى ذنةكةى بكات، من ثَيم واية ئةوة زيادةية، ئةو ثرسيارةشم
 .رةجعية، ئايا ئةو تةتوجيى تةآلقة رةجعةية يان بايينة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كاك خليل دةكةين كة بِرطةى ئَيمة وةك ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ذنان ثشتطريى لةو ثَيشنيارةى 
، يةك جوامب هةية بؤ مةسةلةى 5سَييةم مبَينَيتةوة و ئةوةى كة لَيرة بِرطةى سَييةمة ببَيت بة بِرطةى 

خةتةرة ذن تةآلقى بة دةست بَيت، زةرةرمةندى يةكةم لة تةآلق دا ذنة، ذن زؤر بة سةبر ترة لة ثياو، 
َيى ثَيداوةو لةوانةية لة وآلتانى ئيسالمى بة تايبةتى لة لةبةرئةوة هيض خةتةر نية و جطة لةوة شةرع ِر

مصر جطة لةوةى كة ئةمة بة ئيتيفاقة، ثياوةكة دةتوانَيت ِرازى نةبَيت، يةعنى لة مةحكةمة كة دةضن 
 .عةقد دةكةن دةتوانَيت ِرازى بَى ودةشتوانَيت ِرازى نةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .رمووكاك سعدالدين فة

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى  (أعلى من كل شيء)لةسةر ئةو قةسةيةى كاك ديلمان لة قورئان هاتووة كة ذن مةليكةية، يةعنى 
باسى مةليكةى بةلقيسة دةكات، مةعناى واية مةنتةهية بؤ هةموو شتَيك، رةئى ئَيمة ئةوةية وةكو ليذنةى 

رؤذان دةَلَيت .قاف بةس ئةطةر بِرَيك بة تةواوى لة ناو ناوةِرؤكةكةى وردبينةوة، ِراستة وةكو ئةوةى دئةو
بؤ تةقديس نية ئةو شةهادةية، ئةو شةهادةية بؤ تةقويةى عةقدةكةية، هةتاوةكو عةقدةكة زياتر بة 

مةفهومة موخالةفةكةى مةعناى  (ويتؤاوى فى مل  الرجل واملرأة)قوةت تر بَيت، كة باسى ئةوة دةكات 
ئةوةية كة ماناى واية لة جَيطاى تر هةية كة ذن وةكو ثياو نية، ئَيمة ثَيمان واية لة هةموو حاَلةتةكان ذن 
وةكو ثياوة ، بةآلم ئةطةر تؤ لَيرة ئةو قةيدةت زيادكرد، ماناى واية لة جَيطاى تر هةية كة ذن وةكو ثياو 



 411 

نةسةى واىَل ِراببينى، ئَيستا لة مةحاكم ئةو شةرتة نية، بؤ ئَيمة نية، دةبَيت لة مةفهومى موخالةفة ئةو 
 .لَيرة ئيسارةى بكةين، هةروةكو خؤى بَيت باشرتةو ئةوةندةى تَيدا نةبَيت، لةطةَل ِرَيزم

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو  نورى.كاك د

 :نورى مجيل تاَلةبانى. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ى ئةم بابةتة لة كاتى ثَيداضوونةوةى بة ثرؤذةكة قسةى زؤرى لةسةر كرا، من ئَيستا قانونة بةِراست

الشروط املشروعة التى يشرتط ضمن عقد )ئةسَليةكةم لةبةر دةست داية كة باسى ئةوة دةكات و دةَلَيت 
بضمنها تفويض املرأة )َيني ئَيمة دةتوانني لة زمنى ئةوة ئةوة  بهَيَلينةوة و بَل( الزواج معترب جيب االيفاء بها

ئةمة وةكو بَلَيى منوونةيةكة دةيهَيَلينةوة بؤ ئةو شةرت و شروتانةى كةوا ذن دةتوانَيت لَيرةدا ( بالتفويض
دايبنَيت، بةو حاَلةتة ماددة ئةسَليةكةش دةمَينَيتةوةو ئةوةى كةوا ذنان داواى دةكةن لَيرةشدا ئةو 

 .دةضةسثَيت، زؤر سوثاس
 :كى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .ثَيم واية ئةطةر خوالسةكةى بَلَيم، شةمسة خان داواى قسةت كردبوو  فةرموو
 :سة سعيد حممودبةِرَيز مش

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة هيضى تيا نية هيض نةسَيكى لةسةر نية  (شهادة الشاهدين)( د)لةسةر ئةو ماددةية لة بِرطةى أ فةقةرة 
ةحواىل شةخسيشدا جَيطاى دةبَيتةوة و ئةطةر ثياويش حزورى نةبَيت و ذنيش كة حرام بَيت، لة بوراى ئ

حزورى نةبَيت بؤ خؤى قازيةكة لةطةَل ئةوةى كة تةسجيلى دةكات، هةردووكيان شايةتن و عةقدةكة 
ئَيمة لَيرةدا كة باس لةوة دةكةين  3كؤتايى ثَى دَيت، بؤية لة ِرووى دينةوة هيضى تيا نية، لةسةر بَرطةى 

بة  34ةآلق ثياو تةفويزى بكات بؤ ئافرةتةكة ئةمةش نةسَيك نية لةسةر حةرام كردنى، بةآلم لة ماددة ت
نةوعَيكى تر هاتووة، يةعنى ئيختيارةكةى داوةتة دةست ثياو، دةمةوَيت شتَيكى تريش لةسةر تةآلق بَلَيم، 

فةرمووى يةعنى هةموو  تةآلق بةِراستى كة دةبينني ِرَيذةكةى بةرز دةبَيتةوة، وةكو خوشكَيكيش
ئافرةتةكان لة ثلةى سةقافةتدا وةكو يةك نني، لة تَيطةيشنت دا وةكو نني، ئةمِرؤ كضَيكى مناَل شوو دةكات 

ساَلى بؤ داندراوة يةكسةر تةآلقى بدةى قةراراتى توبى هةمووى لةسةر  16بة كوِرَيك، يةعنى كة تةمةنى 
ر زياتر زاَلة بةسةريدا، يةعنى مليؤنَيك زوَلمى ىَل بكة، ئةوة كؤكن كة ئافرةت  بِريارى عاتفى زؤر زؤ

بيخةَلةتَينة بةيةك قسةى خؤش يةكسةر لةطةَلت ئاشت دةبَيتةوة، بةِراستى ئةوة بةرطة لة تةآلق دان 
دةطرَيت بة قةراراتى توبى دةَلَيت بة يةكةم هةَلضوون لةوانةية تةآلقى مَيردةكةى بدات، لةوانةية يةكسةر 

خباتة دةستى مَيردةكةى، ئَيمة لَيرةدا ِرَيذةى تةآلق زؤر دةكةين، لةوانةية ببَيت بة  تةآلقى خؤى
سيلعةيةكى كِرين و فِرؤشنت، بؤ منوونة سيلعةيةكى تيجارى ئةمِرؤ من شوو دةكةم بة ثياوَيك كة نةفةقةى 
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ريةكةم لةسةرة، تةكاليفى زؤرى لةسةرةو مةهريشم دةداتَى سبةى خؤم تةآلق دةدةم و نيوةى مةه
 .وةردةطرم و دةضم شوو دةكةمةوة بة ثياوَيكى تر ، ئةوة بوو بة سيلعةيةكى تيجارى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو  نازناز خان نوقتةى نيزاميت هةية،

 :قادرعبدالبةِرَيز نازناز حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةية ثَيناسةى ئافرةت بكات كة بة دوو قسةى بةِراستى تةوةقوعم نةدةكرد ئةندام ثةرلةمانَيك بةو شَي
 ....خؤش هةَلدةخةَلةتَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

عةفوم بكة ئةوة نوقتةى نيزامى نية، ئةوة رةئيةكة لةسةر رةئى ئةندام ثةرلةمانَيك، ببورة، بةَلآ نازناز 
 خان 

 :قادرعبدالبةِرَيز نازناز حممد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ولةما دةهَيننةوةو داتا دةدةن و هؤشدارى دةدةن من نازامن يةعنى بة ض حةقَيك ئَيمة نة قسةى ع
سةنتةرى لَيكؤَلينةوةمان لة  ثةرلةمان هةية، نة خؤمشان ئةو بةحسانةمان هةية و نة داتامان هةيةو نة 

َيذةى تةعةدودى ئاماريشمان هةية، ضؤن طةيشتينة ئةو قةناعةتة كة ذن بة دوو قسة هةَلدةخةَلةتَيت و ِر
 زةواج بةو شَيوةية دةبَيت، بؤية من نازامن ئةو عةدةدو ئةو ئةرقامانة لة كوَيوة هاتووة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قسةكةت جوانة، بةآلم نوقتةى نيزامى نية، ئيعرتازم لةسةر ئةوةية كة داواى نوقتةى نيزاميت كرد، بةآلم 
 .رةئيت هةبوو، كاك مال أنور فةرموو

 :أنور حممد غفور مال ةِرَيزب

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيم ضاكة قسة كة لةسةر ئافرةت و ثياو دةكرَيت، ثَيش هةموو  3و بِرطةى ( د)هةر لةسةر بِرطةكانى 
شت قسة لةسةر ئينسان بكرَيت، فةرق نية لة نَيوان ض ذن و ض ثياو هةردووكيان ئينسانن، هةردووكيان 

و مافى خؤيةتى ، با ئَيمة تةقسيمى نةكةين، ئةو تةقسيماتة دةبَيت بطةِرَيتةوة سةر  خاوةن شعور و حقوق
ئةو ئةرك و واجباتةى كة لةسةر شانى هةردووكيانة بة شةوو بة ِرؤذ، فةرق لة نَيوان شةوو ِرؤذ ضية  

ازح كردنى هةريةكةيان ئيشَيك دةكات، ئةوجا خاَلَيكى ترم هةية كة بةِراستى ئَيمة لة ديارى كردن و و
حقوقى ئافرةت نةترسَيني، يةعنى ئَيمة لةوة نةترسَيني وةَلآل ئةطةر باس بكةين واى ىَل دَيت و ئةو شتانة 
بة بؤضوونى من شتى خراثن، ضونكة شةرع ئةوةى ديارى كردووة، بة نيسبةت خاَلى سَييةم يةعنى ئةطةر 

دام لةِرووى شةرعةوة جائيزة، ئَيمةش تةفويزى تةآلق بكرَيت، ئافرةت عاتيفةى واية و ئةو شتانة ما
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تةشريعني، بؤية لَيرة حةقى خؤيانة هةموو ئافرةتَيك كة مافةكانى خؤى بزانَيت، موستةواى عاتيفةو 
عةقَليش لة ثياويش دا يةك مستةوا نية و لة ذنيش دا يةك مستةوا نية، زؤر ذن هةية كة لة  ثياو بةهَيز 

يعية كة شاهيدى لة مةزهةبى حةنةفى مةجاىل داوة، ِراستة لة هةر ترة، ئةسَلةن مةسةلةى شاهيديةكة تةب
ضوار مةزهةبةكة وةكو يةك نية، وةكو جةنابى شَيخ اخر باسى كرد، ئيمامى عمر و ئيمامى على لة كاتى 
خيالفةتى حكوميان بة شاهيدى ئافرةت داوة، مةسةلةيةك نية بيكةينة مةوزوعةك بَلَيني وةَلآل ئةوة بَى 

 .ان بة دينية، زؤر سوثاسدينية و ي
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كردن دا ئةطةر ناضار بَيت  قسةكةت زؤر ِراستة من دةمويست جوابى ئةو بدةمةوة، من لة ذن مارة
شاهَيديشى نةوَيت، ئةطةر شاهَيد نةبوو نابَيت، جةنابت باشرتيش دةزانى ذن و ثياوةكة موافق بوون و بة 

 .قازيش نةبوو خوا ِرَيطاى داوة عةقدةكة بكةن، كاك حممد فرج فةرمووِرَيطاى ئيسالمةتى ئةطةر 
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى كة لةو ماددةية هاتووة لة فةسَلى دووةم دا، دوو بِرطةية يةعنى خيالفمان لةسةر هةر دوو بِرطةكة 

ةالوة ناضَيت، يةعنى ئةوةى كة لة ماددةكة هاتووة هةر نية، ئَيستا شتَيكى الوةكى هاتووةو موناقةشةكةى ب
ئةبواية جةنابت ثَيشرت بتخستايةتة دةنطةوة، هةر ثَيشنيارَيك كة ئةكرَيت، ضوار ليذنةكة لةطةَلي نيية، 

جارَي لة ثَيشةوة بيخةرة دةنطةوة، تا بزاني ئايا خةَلك لةطةَل ئةم ثَيشنيارةداية، ئةطةر لةطةَلي بوون ئينجا 
قةشةي با بكةين، ئَيمة هةر هةرا ئةكةين ثَيم وابَي ئةوة هةر تةعليماتة، يةعين ئةوةي كةداوا كرا مونا

مافة، خؤ ئةصَل نية، ئةو ذنة حةقيةتي هةر شتَيك داوا ئةكات، بةآلم ئايا تةرةفةكةي تر قبوَليةتي  تؤ 
ةكات، ئةَلَيت من حةزم لَيية وتووتة ئيجاب و قبوَل، يةعين بؤ ئيمة دذي ماف بني، كابرا مافَيك داوا ئ

لةباتي سةيارة بة وآلخ مببةي، ئةطةر ثياوةكة قبوَليةتي ئةبَي، بةآلم ئةطةر نةيكرد ئةوة هيض، يةعين ئَيمة 
لةو شتانة بؤ برتسني  ئةوة مافَيكةو داواي ئةكات، ثَيم واية ئةوة بةتةعليمات دةرئةضَيت ئةتوانن 

ربةخؤية، كؤمةَلَيك تةعليمات دةربكات، مةرج نية لةياسا جَيطاي مةحاكم، سوَلتةي قةزائي كة ئَيستا سة
 .ببَيتةوة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةصـةكة ئةكـةم   من ثَيم واية ئةو نةصةي كةهاتووة زؤر زؤر موةفةقة و لـةجَيطاي خؤيـةتي، مـن تةئيـدي     

: كة دةَلَيـت للزوجـة مةوزوعةكـة جةوازييـة وجـوبي نيـة، يـان دةيكـات يـان نايكـات، سـيَ           : ئةوةيةك، دووش
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مةســةلةي ئيجــاب و قبــوَل لةطؤِرَييــة، ئــةم شــتانة هــةمووي بــة ئيتيفــاق ئــةبَيت، بؤيــة مــن لةطــةَل دةقــي    
 .نةصةكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

غةفور موالحةزةيةكي دا، داواي لةسةرؤكايةتي كـرد كـة قسـة نـةدةم بـةو كةسـانةي كـة        ئةزاني ضؤنة، كاك 
ناويامن نةنووسيوة، دةفةرموو هةشة قسةي كردو تؤ لةجَيطاي من دانيشة بَلَي قسة مةكةن، كاك ئةنوةر بـة  

تـوِرة   توِرةيي داواي قسة كردني كرد، كاك حممد فةرةج بة عاجزي داواي كـرد، كـاك حممـد حـةكيم لـةوَيوة     
بوو، هةموويان بةهةمان شَيوة، هةر بةو بةيانية تةعليقَيكم لَيدان ومت هةمووتان بـوون بـة مـوفيت، لةبـةر     
ئةوة هةر كةسَيك داواي كردووة هةر ِرَيطا بـةوة ئـةدةم، ئةطـةر نةطةشـتينة نةتيجـةو نـةمانتواني حـةمسي        

ال قسـة ئـةكات، دوايـي دةخيةمـة     بكةين ئةو وةختـة جـارَيكي تـر قسـةي لةسـةر ئةكـةين، كـاك دكتـؤر كـةم         
 .صيغةي نيهائي فةرموو

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

حةقيقةتدا ئَيمة دانيشتووين بؤ ئةوةي شتَيك دابنَيني عةدالةت رةضاو بكرَيت، بةنيسـبةت ذن، ئافرةتـة،   لة
يان لَي نةكراوة، وةَلآلهي لَييان كراوة، يةعين ئَيستا كة ئةو حسةيان  خوشكة، دايكة، هةر شتَيكة، بَلَيني زوَلم

هةيــة، بــؤ ئــةوةي زؤر دَلنيــا بــن، كــة لــةداهاتوودا قانونَيــك دابنــدرَيت زوَلميــان لــَي نــةكرَيت، ئــةوة حــةقي  
هةموومانــة وةكــو مامؤســتا مــةال ئــةنوةر فــةرمووي، كــة زؤر بــةوردي و زؤر بةجــدي ئــةوة رةضــاو بكــةين،  

سبةت ئةو خوشكةي كة وتي ِرَيذةي تـةآلق زيـاد بـووة ئـةوة ِراسـتة، ضـونكة ئينسـان زؤر بـووة، جـاران          بةني
ئينسـان كـةم بــوو بةنيسـبةت ئــةو نيسـبةي خــةَلكي ئـةو شـوَينة تــةآلق هـةبووة، ئَيســتا ئينسـان زؤر بــووة،         

ةفويزي تـةرةيف تـر   نيسبةكةش زياد بووة، بةنيسبةت ئةوةي كة ثياوَيك عةقدَيك بكات خـؤي ِرازي بَيـت، تـ   
بكات كة تةآلقي لةدةست بَيت، بؤ ئَيمة ببني بةمانع بَلَيني نـابَي ئـةو ثيـاوة لـة داهـاتوودا ئـةو شـتة بكـات،         
ئيحتيمالة ئةطةر ثياوةكة ِرازي نةبَيت تةفويزي ئةو ذنةي كة ئـةيهَينَيت تـةآلقي لةدةسـت بَيـت، ئيتيفـاقي      

َي، بةآلم ئةطةر ثياوةكة خؤي حازر بَيت ئـةو شـتة بكـات،    لةسةر بكات و ذنةكة موافةقةتي كرد ئةويش ئةب
بؤ ئةوة نـةبَيت، ثَيويسـتة ئـةو شـتة بكرَيـت مـن ثشـتيواني لـة ثَيشـنيارةكةي كـاك خـةليل بـة ئيزافةكـةي              

 .خوشكة سؤزان دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةردةوام بَيـت زؤر ئةخايـةنَيت، باشـة      زؤر سوثاس، ئَيستا ئةطةر ئيجازةم بدةن، ضـونكة ئةطـةر موناقةشـة   
ئَيستا ئةو موقتةرةحةي كة هاتووة كاكة ناكرَيت هةموو هةر قسة بكةن، ئـةو ِرةدي ئـةو بداتـةوة، يـةكَيكي     
تر ِرةدي ئةوي تريان بداتةوة، زؤر ئةخايةنَيت ئةوةش ناكرَيت، ئَيستا يةكةم موقتةرةح دةخةمـة دةنطـةوة   

دةبـَي دوو   كـة  ( ة القانون ة على عقد الزواج ويؤتوي يف مل  الرجول واملورأة  شهادة شاهدين متمتعني باالهل)
شاهد ئةهليةي قانونيان هةبَيت، لةسةر مارةبِرين لةوةدا ذن و ثياو وةكـو يـةكن، ئـةوة ِرةئـي يةكةمـة، زؤر      
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َل ديـين  لةئةنداماني ثةرلةمان ثشتيطريان لةو ِرةئية كردووة، لةِرووي شةريعةتةوة هيض خـياليف نيـة، لةطـة   
ئيسالمي، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكايـة  فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة  ئـةوة       

 (للزوجوة ان تشورتط علوى الوزوج عنود عقود الوزواج تفويضوها بوالتطل ق         )قبوَلكرا، فةقةرةي دووةم كـةدةَلَيت 
َيـداو منـيش ئيشـارةمت ثَيـدابوو، فةقـةرةي      لةجياتي فةقةرةي سَي هاتووة، كة كاك دكتؤر نوري ئيشـارةتي ث 

الشوروط املشوروعة الويت    ) سَي مبَينَيتةوة، ئةو جوملةي ئةخريي ئَيرةش ئيزافـة بكرَيـت، واتـة واي لـَي دَيـت     
تشرتط ضمن عقد الزواج معتربة جيب االيفاء بها و للزوجة ان تشرتط على الزوج عند عقد الزواج تفويضوها  

 .َيتةوة، بةَلَي كاك كةريم بزامن ضيت هةية، فةرمووئةوة هةمووي ئةطر (بالتطل ق
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـاس لـةوة ئـةكات كـة      34بةِراسيت دواي ئةوةي كاك عادل ئيشارةتي ثَيدا لة تـةعريفي تـةآلق، لـة مـاددةي     
الي  34يفي تــةآلق، مــاددةي حــةقي تــةتَليقي هةيــة، يــان تــةوكيل لــة تــةعر  (تفووويض)زةوجــة لةحاَلــةتي 

جةنابتانة، موالحةزةي ئةوة بكةن، لةوَيش هاتووة لَيرةش دووبـارة ئةبَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي موعيـب نـةبَيت،       
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة هةموو قسةشت كرد، ئةوة عيالقةي بةو بابةتةوة نيـة كةباسـي ئةكـةين، نيهائيـةن عيالقـةي بـةوةوة       

يت نية لةطةَل نة لةدوور نة لة نزيكةوة، ئةوة تةفويزة شتَيكي تر تةفويز ئةكات بؤ تـةآلق، ئـةوةي   نية، ِرةب
 .كة ئَيمة باسي ئةكةين لة عةقدي زةواجةكةية كة دةبَي ئةو بةندة بنووسرَيت، ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو كوَيستان خان وتي، لةطةَل مانةوةيم، بةآلم حةقي تـةفويزي تـةآلق بـا وةكـو خـؤي      فةقةرةي سَي ئَيمة 

مبَينَيتةوة، ضونكة ئةو شروتة مةشروعانةي كة شةرتي ئةكات تةنها تةفويز نية بةتـةآلق، ئَيمـة لـةماددةي    
بكات كة ذني بةسةر دوَينَيدا شتَيكي ترمان ئيزافة كرد، حةقَيكي ترماندا بة ذن، كةئةتوانَي ئيشرتاتي ئةوة 

نةيةت، ِرةنطة شيت تري هةبَيت، لةبةرئةوة من ثَيم باشة ئةو فةقةرةية بةتـةنها خـؤي مبَينَيتـةوة، يـةعين     
 .ئيزافة بكرَيت وفةقةرةي سَيش مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َييةم مبَينَيتةوة، با دةسيت بَلند بكـات  عةينةن شت ئةكات، ئةطةر واية باشة ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةداية كة س
للزوجة ان تشورتط  )ضوارةم تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  كةواتة سَييةم وةكو نووسراوة دةمَينَيتةوة، 

كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلنـد بكـات تكايـة  فـةرموون كَيـي       (على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطل ق
قبـوَلكرا بـةكؤي دةنـط، ئـةو ماددةيـة بـةو سـَي طؤِرانكارييـة دةخةمـة دةنطـةوة، كَيـي             لةطةَلدا نية  ئةويش

 .لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط وةرطريا بؤ ماددةي دواتر
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 :سعدالدين عبداهلل مولودمال بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثالث
  ةاالهل

 :من املادة الؤابعة و حيل حملها مايلي( 8)يوقف العمل بالفقرة 
للقاضي ان يأمن بزواج احد الزوجني املريض عقل ا اما ثب  بتقرير طيب علوى ان زواجوه اليضور بواعتمم و     

 .انه يف مصلحته الشخص ة اما قبل الزواج االخر بالزواج قبواًل صرحيًا كتابة يف عقد الزواج
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .ِرةئي ليذنةكان تكاية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي حةوتي ئةصَلي ثرؤذةكـة ئـةكات،   بِرطةي شةشةم لة راثؤرتي ليذنة ياسايي كةباس لة هةمواركردني مادد

من املشروع فتليدها اللحمنة املشرتكة و اما ف ما يتعلق باملادة الؤابعة من القانون والتى ستصبح املادة الرابعة )
 :.كاآلتى

 :من املادة الؤابعة وحيل حملها مايلى( 8)يوقف العمل حبكج الفقرة/ املادة الرابعة
و للقاضي ان يأمن بزواج احد الزوجني املريض عقل ًا اما ثب  بتقرير طيب ان زواجه اليضرباعتمم وانه يف 8

ئـةوةي لَيـرة زيـاد      (.بهذا الزواج قبوواًل صورحيًا كتابوة يف عقود الوزواج     مصلحته الشخص ة وقبل الزوج اآلخر 
قبوواًل  ) كراوة لةو بِرطةية لة هةمواركردنةكة وةكو لة ِراثؤرتي هاوبةش هاتووة، لةئةصـَلي ياسـاكة هةيـة تـا    

ئـةو  كـة دةبـَي بةشـَيوةيةكي نووسـراو بَيـت، بـةس       ( كتابوة يف عقود الوزواج   )  تةنها ئةوة زيـادكراوة ( صرحيًا
 .بِرطةية زياد كراوة لة ئةصَلي قانونةكة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة وةكو ليذنةي ذنان، لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةين، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك اسعد فةرموو
 :بةِرَيز اسعد شاكر امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش لةطةَل هةمواركردنةكةين بةكؤي دةنط، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةويش زيــادة يف توسـيق وةلــةو لــة   زيــاد بـووة، كتابااة فاي عقااد الازثاج وةكـو خوشــكة رؤذان وتـي فةقــةت   
ئةنووسرَيت، بةآلم باشة مبَينَيـت، بـةس لَيـرة مـن ئـةَلَيم لَيـرة نةخؤشـي عـةقلي و          قبواًل و صرحيًا مةحاكم

شَيت كة بضَيتة سةرشةقام و ئةو شتانة، زؤر طرنطة كة زياتر تةئكيدي لَي بكرَيتـةوة، ئـةو تـةقريرة توبيـة     
اتصــة، ضـونكة هةنـدَيجار تــةقريري تـوبي ئيحتيمالــة هـةر دكتؤرَيــك      ثـَيم باشـة بَلــَيني صـادر مــن هيئـة    

بةتةنها دةري بكات، تا زياتر تةئكيدي هةبَيت، ضونكة عـاميلي ويراسـي دكتؤرةكـان لَيرةنـة ئيختيصاصـيان      
 .باشرتة، تةقريري توبي صادر من اهليئة املختصة من ثَيم باشرتة، ئةوة بوو موقتةرةحي من، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .دكتؤر كةمال قسةي هةية، فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةحةقيقةت ئةمة بة زةرةري ئافرةتة، بـةزةرةري ذنـة، ضـونكة ثياوَيـك شـَيتيش بَيـت ذنَيكـي ِرَيـك وثَيـك          

طةَليدا بذَيت، بؤية بؤ ئةمة ثَيويستة زؤر بـةوردي لةسـةري   كةسوكاري ِرازي ئةكةن ئةَلَين ئةمة ئةتوانَي لة
بوةستني، ضونكة من لة تةجروبة بينيومة لةناو ئةم هةرَيمي كوردستانةي خؤمان، ذني زؤر موحتةرةميان 
داوة بــة ثيــاوَيكي نيــو شــَيت، كــة عــةال ئةســاس عاقــَل ئــةبَي يــان عاقــَل بــووة، ثاشــان ذنةكــةي كوشــتووةو     

بةر ئةوة ثياوَيكي عاقَل ناضَيت ذنَيكي شَيت بهَينَيت، بة حةقيقةت نايهَينَيت، ئةمـة بـة   سووتاندوويةتي، لة
زةرةري هةردووكيانة، بؤية ثاشان وةكو كاك خةليل وتي منداَليان ئةبَيت، منداَلةكان ويراسيةن نقَل ئةبَيت 

بـؤ ذيـاني بةختـةوةري    و ئةوانيش شَيت دةرئةضن، واجيب حكومةتة شَيتةكان ضاك بكات، ئةسـاليبَيكي تـر   
ئةو كةسـانة دابـني بكـات، ئةطـةر ئينسـانَيك عـةقَلي تـةواو نةبَيــت و خَيـزانَيكيش بكةوَيتـة سـةري بـةخوا             
هَيشتا شَيت تر ئةبَيت، واتة ضاكرت نابَيت، بةَلكو شَيت تر ئةبَيت، لةبـةر ئـةوة مـن داوا لـة بـةِرَيزان ئةكـةم       

بهَينني كة ئةو كؤمةَلطاية تووشي نةخؤشي زياتر نةكـةين،  زؤر ورد لةسةري بوةسنت بؤ ئةوةي صياغةيةك 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو
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 :ثاشا خضربةِرَيز ظيان امحد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

نـاو   من لةطةَل ثَيشنيارةكةي كاك دكتؤر كةمامل، بةِراسيت مةسةلةكة خَيزانة نابَي ئَيمة بـة عاتيفـة بضـينة   
ــرةدا      ــي ئــةوة نةشــكَينني ذنــةو ئــةوة كضــة بةثَيضةوانةشــةوة ثياوَيــك، لَي مةوزوعةكــةوة، ئــةوة ضــية بــا دَل
مةسـةلةكة وةضـةي لــَي دَيتـة طـؤِرَي و خَيزانــي لـَي دةكةوَيتـةوة، منــداَل و مةسـئوليةت دةكةوَيتـة طــؤِرَي و         

مـةتيش بةهـةمان شـَيوة، ئـةوة يـةك،      دةكةوَيتة ئةستؤي ئةو خَيزانة، كؤمةَلطاش لَي مةسئول ئـةبَيت وحكو 
حكومةت لةاليةك بَيت ضارةسةري : ، سَييةم10لَيرةش موعارز ئةبَيت لةطةَل فةقةرةي دووي ماددةي : دوو

 .ئةو نةخؤشيانة بكات و منداَلةكانيشي بةملدا دَيت، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .دكتؤر فوئاد فةرموو
 :بانبا حممدامحد  فلاد.بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
لةِراسيتدا من ثَيشنيارَيكم هةية لـةوةي كـة كـاك خـةليل فـةرمووي، هـةر ضـةند تـةقاريري تـوبي جؤرةهـا           

بـؤ ئـةوةي هـةموو ليذنةكـة     ( جلنة طب وة رسو م ة املختصوة   )تةقرير هةية، لةبةر ئةوة وا باشرتة بووترَيت 
ةي نةخؤشَيك عةقَلي تةواو نةبَيت ذن بَينَيت يان شوو بكات، تايبةت مةند بَيت كةوا بِريار بدات لةسةر ئةو

لةثاشدا لَيرةدا دوو شةرتي باش داندراوة، بؤ ِروونكردنةوةكـةي كـاك كـةمال، ضـونكة ئـةلَةَيت ئـةو تـةقريرة        
واتة  ،(الشخص ة انه يف مصلحته: )، دثثشئةمة يةك(زواجه اليضر باعتمم) بكات كةباس  توبية ئةبَي وا

جي داناوة بؤ ئةوة، لةبةر ئةوة ئةو دوو مةرجة ئةو ليذنة توبية موختةصة ِرةضاوي بكـات مانـاي   دوو مةر
واية كَيشة نابَيت، هةرضةند ئةبَي ئةوةش بزاندرَيت كةوا هةندَي نةخؤشي عةقَلي هةية، ئةطوازرَيتةوة بـؤ  

لةبةر ئةوة ثـَيم وايـة ئةطـةر وا     نةوةكاني داهاتوو، بةآلم ئةو ليذنة توبية ئةبَي ئةم دوو خاَلة رةضاو بكات،
 .زؤر سوثاس ،(تقرير اللحمنة الطب ة الر  ة املختصة)بوترَيت باشرتة، نةك هةر تةقريري توبي 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .خان فةرموو فضقية
 :سعداهلل فض لة رمضانبةِرَيز 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
نـة كـة شـَيت بـت، هةنـدةك هةيـة شـَيت نينـة بـةس نةخؤشـي           وابزامن لَيرةدا ئةو خاَلـة مةبةسـيت ئـةوة ني   

ئةعسابي هةنة، يةعين مانطي جارةك يان دووجارا ئيغما دةبينت دةدةقيقةيةك ئاوها، ثشتطريي لة مامؤسـتا  
 .خةليليش ئةكةم، ئةوة هةبَيت بؤ سةالمةي هةردووكيان، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .طَيالس خان فةرموو
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 :حممد غريب الدينطَيالس حمي بةِرَيز 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

منيش ثشتيواني لة ِراكةي كاك خةليل ودكتؤر فوئاد ئةكةم، كة ليذنةيةكي موختةص بَيـت، لةبـةر ئـةوةي    
 .زؤرجار ِراثؤرتي ثزيشكي هاتووةو ئةصَلي مةسةلةكةش وا دةرنةضووة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .ةرموودكتؤرة هالة ف
 :واديهالة سهيل .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
منـيش تةئيـدي دكتـؤر فوئـاد ئةكـةم، كـة ليذنـةي تـوبي موختـةص بَيـت، كـة تةقريرةكـة ئـةدات لَيرةشـدا               

يـةعين ئةطـةر ئـةو نةخؤشـي عـةقَلي      ( يف مصولحتهما الشخصو ة  )بكرَيـت  ( يف مصولحته الشخصو ة  )كةليمةي 
ةو زةواجة، دةبَي ذنةكـةش مةصـَلةحةتَيكي هـةبَيت، ئـةطينا بـؤ قبـوَل ئـةكات        هةية و مةصَلةحةتي هةية ل

شوو بةيةكَيكي موتةخةليف بكات، يان نةخؤشي عةقَلي هـةبَيت، مةسـةلةي نةخؤشـي عـةقَليش دةرةجاتـة،      
نةخؤشي زؤر سووك هةية كةئةصَلةن بة نةخؤش داناندرَيت، حاآلتي جنون هةية كة ئةصَلةن بؤي نية ذن 

، ئةوةش كةوابوو ليذنةي توبي قةرار ئـةدات، زؤر ثَيويسـتة ليذنـةي تـوبي موختـةص هـةبَيت، زؤر       بهَينَيت
 .سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةو فةقةرةيـةي دوو   خؤي مـن نـازامن لـة فةقـةرةي يـةكي مـاددةي حةوتـدا شـتَيكي تـر ئـةَلَيت، موخـالفي            

سـاَلي دانـاوة، بِرطـةي يـةكي لـة بِرطـةي دوودا ئـةَلَيت         12ئةكات، شةرتي تـةواو بـووني ئةهليـةي زةواج بـة     
ــوو،         ــدرَيت بةش ــة ب ــؤي هةي ــةكات ب ــوو ئ ــة ش ــةي ك ــةو كةس ــوو، ئ ــةخؤش ب ــةن ن ــةكة عةقَلي ــةر نةخؤش ئةط

لةو شةرتانة عةقَلـة دةي باشـة كـة     لةفةقةرةي يةكةم خؤي ئيكمالي ئةهليةي زةواج، عةقَل و تةمةنة، يةك
 .عةقَلي تةواو نةبوو كةوابوو فةقةرةي يةك تةناقوز ئةكات لةطةَل فةقةرةي دوودا، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

جارَي با من تةوزحيَيك بدةم، ئةو ماددةية لـة قـانوني عَيراقيشـدا هةيـة، زؤريـش دراسـةت كـراوة، لةاليـةن         
ساَل بَيت ئةو قانونة هةية، يةعين ئةو  50تةجروبة، ئةمة ساَلَيك ودووساَل نية، رةنطة خةَلكي ثسثؤِر و بة

ماددةية لة مةحاكمي شةرعي تةتبيق ئةكرَيت، من لةطةَل ئةوةدا كة ليذنـةي تـوبي موختـةص بَيـت، ئـةوة      
خـةَلك ئيزعـاج   ِراستة هةمووتان ئاماذةتان ثَيكرد، بةآلم خؤ مةبةست ئةو شَيتة نية، كـة لةسـةر جادةيـة و    

ئةكات، هةندَي نةخؤش هةية بؤضي ئاماذةم بة ليذنة كرد، بؤ تةقريري توبي دةبَي ئةم ليذنةية بَلَيـت كـة   
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منداَليان بوو، ئةو نةخؤشية ئينتيقال ناكات بؤ منداَلةكةيان، بَلَيت ئةو نةخؤشة خةتةر نية لةسةر ذنةكـة  
شـتانةي تَيـدا بَيـت، كـاك عـةوني لـةو تةنيشـتةوة دوو        كة بيكوذَيت، يان ثةالماري خةَلك بـدات، دةبـَي ئـةو    

منوونةي هَينايةوة بؤم، لة هـةولَير ناسـياوةو خـةَلك دةناسـَيت، نـةخؤش بـوون دواي ئـةوةي ذنيـان هَينـاوة          
ضاك بوونةتةوة، واتة مومكينة عيالج بَيت، خؤ شةرت نية شَيتةكة هةر ثياو بَيت بةَلكو ئيحتيمالة ذنـيش  

للقاضوي ان يوأمن   بكات ئةويش ضاك ئةبَيتةوة، ئـةوة دةخةمـة دةنطـةوة بـة ئيزافةكـةوة،      بَيت، ئةطةر مَيرد 
بزواج احد الزوجني املريض عقل ا اما ثب  بتقرير منلحمنة طب ة خمتصة على ان زواجوه اليضور بواعتمم و    

كَيـي لةطةَلدايـة    .انه يف مصلحته الشخص ة اما قبل الزواج االخر بالزواج قبواًل صورحيًا كتابوة يف عقود الوزواج    
 .بادةسيت بَلند بكات تكاية  فةرموون كَيي لةطةَلدا نية  بة كؤي دةنط قبوَلكرا بؤ ماددةي دواتر

 :سعدالدين عبداهلل مولودمال بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :من املادة الثامنة من الفصل الثالث وحيل حملها مايلي( 1)يوقف العمل بالفقرة

كمل الؤادسة عشرة من العمور الوزواج، فللقاضوي ان يوأمن بوه، اما ثبو  لوه اهل توه و قابل توه          اما طلب من ا-1
البدن ة، بعد موافقة ول ه الشرعي فاما امتنم الولي طلب القاضي منه املوافقة خالل مدة حيددها لوه، فوان مل   

 -3: لتال ة اىل املادة الثامنةيعرتض او كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار امن القاضي بالزواج، وتضاف الفقرة ا
 .تعترب االم ول ًا اما كان االب متوف ًا او غائبًا و ف ما اما كان  حاضنة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة وةكـو ضـؤن لـة ثرؤذةكـةدا        ئَيمةش لة ليذنةي ياسايي لةطةَل ئةوةداين كـة ماددةكـة   

ف موا  اماا هاتووة، كة دةكاتة ماددةي ثَينج، لة ئةصَلي ثرؤذةكة ماددةي هةشتة، بةزياد كردني بِرطـةي سـَي،   
يتعلق باملادة الثامنة من القانون واليت ستصبح املادة اخلامؤة من املشوروع فوان اللحمنوة املشورتكة تليودها  موم       

 :ال ها كما هو وارد يف املشروع وكاآلتى( الثةث)اضافة فقرة 
 :اىل املادة الثامنة من القانون يف أقل ج كوردستان و العراق وكاآلتى( 3)تضاف فقرة بتؤلؤل / املادة اخلامؤة

 .زؤر سوثاس. (تعترب االم ول ًا اما كان االب متوف ًا او غائبًا  وكان  حاضنة( 3)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ان خان فةرمووكوَيست
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 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دابندرَيتةوة، واتة ئيزافـة بكرَيتـةوة،   ( وف ما اما كان )ئَيمة، لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةين داواش ئةكةين

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك اسعد فةرموو
 :بةِرَيز اسعد شاكر امني

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
: ئةنداماني ليذنة بـة تَيكـِراى  دةنـط ثشـتيطرييان لـةو ثَيشـنيارة كـردووة، كةلـة ثرؤذةكـةدا هاتووة،يةكـةم          

سةبارةت بةو ثَيشنيارةي كة : ساَلي بطؤِردرَيت، دووةم 16ساَليةوة بؤ  15سةبارةت بةتةمةني شووكردن لة 
ــد    ــرؤذةى  ياساكةش ــة ث ــراوة، ل ــت ك ــاددةي هةش ــؤ م ــةَل     ب ــَي لةط ــةي س ــي بِرط ــاد كردن ــؤ زي ــة ب ــاتووة، وات ا ه

 .ثرؤذةكةداين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة و ئةمة ماددةي حةوتة، ماددةي شةش باسي ئةهليةي كاميلة دةكات، ثَيشرت ئةهليةي قانوني كاميلـة بلوغـ  

ساَلية، لَيرةدا ئةهلية حاآلتي تري ئيستسنائي هةية، كة بؤ قـةزا ئةطةِرَيتـةوة، ئـةوة ثَيشـرت لـة قـانوني        12
ساَلة لَيرة ساَلَيك زياد كـراوة بـؤ زةواج، ضـونكة زيـاتر      15بوو، لة قانوني مةدةنيش هةر هةية،  15ثَيشرت 

سـاَل،   16مـةش ثشـتطريميان كـرد، كـة ببَيـت بـة       روشد و نوزجي ثَيويستة، ئةم ساَلةي بـؤ دانـراوة، بؤيـة ئيَ   
يةعين ئةمة مةوزوعَيكي زمانةوانيـة، يـةعين دةقيـق تـرة      ،(تعترب االم ول ًا او اما كان )ئةوي تر كة دةَلَيت
كةوابوو ئةمة باشرتة، بةمة موعالةجةي ئةوة كراوةو سـابت بـووة لـة    ( اما كان  حاضنة)لةوةي كةتؤ بَلَيت 

يةت بةتةدةروج بووة، تةبعةن لةالي شيعة شتَيك بوو لةالي سونةش شـتَيكي تـر، كـةوا    مةحاكم، ثَيشرت ويال
بوو ئةطةر باوك نةبَيت دةضَيتة  باثري ومام و دواتريش بـرا، واتـة دايكـي تَيـدا نيـة، سـابت بـووة كـة دايـك          

ةكـةن، دايكةكـة   زياتر مةصَلةحةتي ئةم كوِرة يان ئةم كضانة ئةزانَي، تةبعةن ئَيسـتا لةمـةحاكم ئـةو شـتة ئ    
ئةهَينن، بةآلم لَيرة ثَيي ناَلَين وةلي دةيكةن بة وةصي، ضونكة لة قانون ئةَلَيت يان وةلي بَيـت يـان وةصـي،    
ئيعتيبار ئةكةن كة دايكةكة وةصية، ئَيمة ئةَلَيني با هةر وةلي بَيت هيض موشكيلة نية، مادام بـاوك نـةماوة   

لة باثري لة مام بؤ مةصـَلةحةتي ئـةم كضـة، لَيـرةدا وياليـةتيش       يان غائيبة، كةوابوو دايك بة وةلي نزيكرتة
نةماوة بةَلكو ئيلتيزامة، ئيلتيزام الزمة لة مةصَلةحةتي ئةوة بَيت كة تؤ بؤي دةكةيت، كة كضة يـان كـوِرة،   

 .لةبةر ئةوة شتَيكي زؤر جوان هاتووة، ئَيمة وةكو ليذنةكان ثشتطريي لَي ئةكةين، زؤر سوثاس
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 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

يف موا اما كانو    )كاك خةليل وةصي بؤ مردوو نية  داوا ئةكةم لة كوَيستان خـان ئـةو فةرقـة شـةرح بكـةن،      
 .جياوازييةكة لة ضي داية ، فةرموو (وكان  حاضنة) و (حاضنة

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة كة باوكةكة مردبَي يان غائيب بَيت، بةآلم هةندَيجار هةية ئةم ذن فةرقةكة لةوةداية كة دةَلَيت كاتَي وةلي

و مَيردة جيابوونةتةوة، منداَلةكان دايكيان بةخَيويان ئةكات، ثَيويستة لةو حاَلةتةشدا دايكةكـة وةلـي بَيـت    
 .ر سوثاسمبَينَيتةوة، زؤ( ويف ما اما كان  حاضنة)نةك باوك، يان ئةبَي حاَلةتي تةآلقيش زياد بكرَيت يان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ِرَيزم هةية بؤ ئةو تةفسرية بةس بةو شَيوة نية، كة كوَيستان خـان تةفسـريي كـرد، حةزانـة لـة هةنـدَي       

يف )طرَيتةوة كـة حةزانةكـة بـؤ دايـك بـوو، يـةعين       حاَلةت بؤ دايكة لة هةندَيكيش بؤ باوكة، لَيرةدا ئةوة ئة
 .مةسةلةكة ئةوةية، زؤر سوثاس (حضانة امها

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شارةتي بـة وةصـية دا كـة    كاك خةليل ئيشارةتي بة نوقتةيةكي خياليف قانوندا، ِرَيزم هةية بؤ ِرةئيةكةي ئي

لـة قـانوني   ( 15)ذن دةبَيت بة وةصية، ئـةوة لـة حاَلةتَيكـدا ئـةبَيت كـة باوكـة كـة مبرَيـت، بـةثَيي مـاددةي          
 .ئةحوالي شةخصي، هةر مةبةستم ئةوة بوو كة تةوزحيي بكةم، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش هةموو شتَيك، ئةطةر مةسةلةكة زمانةوانية ئَيمة داوا ئةكةين وةكو خؤي لَيبَيتةوة، ئةطةر هةر تةنها 
زمانةوانية، واتة ئةطةر شيت تري تَيدا نية، بةآلم ئةوةي من تَيطةيشتووم و ليذنةكـةمان تَيطةيشـتووة، لـةو    

ن غائيبةو دايكةكة حازينة، ئةو كاتـة ئـةبَيت بـةوةلي، بـةآلم ئـةي ئةطـةر       حاَلةتةي كة مَيردةكة مردووة، يا
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جياببوونةوةو دايكةكة ئةم منداَلةي بةخَيو كردبوو، ثياوةكةش لة منداَلةكةي نةثرسيةوة، بؤ ئـةبَي بـاوك   
 .وةلي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سم، كاك حممد فةرةج فةرمووديارة زؤر كةس ئةيةوَيت قسة بكات، ناوتان ئةنوو 
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاتَيك بؤ مردوو يان غائب بؤ باوكةكة ئةوة ِراستة، دايك ئـةو جَيطايـة بطرَيتـةوة، يـةعين مـافَيكي شـةرعي       

فرياقـي تـةآلق   زؤر باشة، ئةتوانَي لةو مةسةلةية قسة بكات، بةآلم ئةطةر لة مةسةلةي فرياقـدا بـوو، يـةعين    
بوو، هةردووكيشيان مابوون لة ذياندا، تةنانةت لة قورئاندا ئيشارةت بةوة ئةكات، ئةطـةر ئةمـة بـؤ ٍريزاعـة     

هةزار مةسـئوليةتي موشـتةرةكيان مـاوة، نـابَي ثياوةكـةش      بوو ئةبَي تةشاور لة مابةينياندا هةبَيت، يةعين 
ةن و جيـا دةبنـةو منـداَلَيكيان دةبـَي ئـةبَي بـؤ       حةزف بكةين حـةتا وةخـيت ئـةو منداَلـة كـة ئيفـترياق دةكـ       

ريزاعة، يةعين بؤ شري دان يان، بيخةنة حةزانةيةك ئةبَي هةردووك تةشاور بكـةن، ئيتيفـاق بكـةن لةسـةر     
جَيطايةك، نةك ئةو بة مةيلي خؤي و ئةو بة مةيلي خؤي مةنع بكات، جا ئةمة ئةهليـةتي منـداَل لـة سـين     

و دايك ئةطوَيزرَيتةوة، لةبةر ئةوة بَلَيني ئـةوة هـةردووكيان مةسـئوليةتي     زةواجدا ئةيكرد مةسةلةى باوك
ــة تةشــاوريان هــةبَي و رَيــك بكــةون لةســةر صــيغةيةك،     موشــتةرةك بَيــت، يــةعين هــةردووكيان لــةو منداَل
حازينةكة بؤ ئةوةية كة ئةو ثياوة مردبَي يان غائيب بَي و دايكةكـة لةسـةرييةتي، مامةكـة لـة كـوَي ئاطـاي       

يةتي  لةوانةية هةر نةيةت بؤ ماَليـان، لةبـةر ئـةوة جَيطـةى خؤيـةتي ئـةم بيبـات، بـةآلم ئةطـةر فـوراقي           لَي
 .تةالق بوو، ثَيم واية ئةبَي هةردووكيان رةئيان وةربطريَي لةو مةسةلةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةمال فةرموو

 :َيز  مجال حممد قاسمبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ة راســتيدا مــن تَيبينــيم لةســةر شــتةكاني تــر نيــة، بــةآلم حــةز دةكــةم تةئكيــد لةســةر خاَلَيــك بكةمــةوة،  لــ
سـاَل شـياوى ذن    16يـةعين شـكي هةيـة لـةوة كـة      ( اما ثب  له اهل ته و قابل ته البدن وة ): مةقتةعي دووةم

ساَل قبوَل ناكةن، جطة لة  16هَينان بَي، تةبيعي لة سةردةمي ئةمِرؤ ئةوةى كة من بزامن لة هيض شوَينَيك 
ساَل موتةكاميل نية، نة جسميةن و نة عةقليةن و نة هةسيت  16ئةو مةنتيقةى شةرقي ئةوسةت، ضونكة 

بة شتَيك هةية، دووةم هةر زةواجَيك لةو مةجالة و لةو عومرة ببَيت ئةوة سةركةوتين زؤر مةحالة، لةبةر 
َلكي تـر بـني و لةطـةَل ئـةو هـةموو عالةمـة و ئـةو هـةموو         ئةوة من قةناعةمت واية با لةو خاَلـة لةطـةَل خـة   

سـاَل بَيـت هـةتا     84ساَليان كردؤتة بنةمايةك بؤ زةواج، وةلآلهي زةالمَيك ببَيـنن   12خةَلكة ثسثؤرةى كة 
ســاَل بَيــت حــوكمى ذيــان بــدرَي، يــةعين ئةوةنــدة   16ئةطــةر لــة ســةيارةيةكدا بَيــت و لةطــةَل يــةكَيك كــة  
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سـاَل، زؤر   12سـاَلة بكرَيـت بـة     16و واية كوشتبَييت لةبةر ئةوة من داوام وايـة ئـةو   نارةحةتة، يةعين وةك
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو

 :َيز بارزان حممد قادربةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

بكــات، دوايــي  مــن موداخةلــةم لةســةر ئةوةيــة ئــةَلَي كــة وةلــي ئــةمر بضــَيتة بــة دةســت حــاكم و ئيعــترياز   
ئيعتريازةكـةى الي حـاكم مـةقبوَل نـةبَيت، تةسـةور ناكـةم، ئـةوة حاَلـةتي زؤر نـادرة، وةلـي ئـةمر ئةصـَلةن             
ئةطةر رازى نةبَي هةر موافيق نةبَي ئةوة هةر ناضَيتة بة دةسـت حـاكم، بـةآلم حاَلـةتي تـر دَيتـةوة ئـاراوة،        

ةتى تايبةتي دَيتة ئـاراوة، مـن ثـَيم وايـة واي لـَي      حاَلةتي خؤشةويستية و حاَلةتي رةدووكةوتنة، يةعين حاَل
، يـةعين زةرورةي قوسـواي بـؤ ئيزافـة بكـرَي ئـةو       او اما وجد القاضي ضرورة قصوى لوذل  امن بوالزواج  بَي، 

جوملةية، يةعين ئةطةر وةلي ئـةمر رازى نـةبَي ئةصـَلةن ناضـَيتة بـةردةم حـاكم، زؤر حاَلـةت هةيـة ئـةبَي          
بضــَيتة الي حــاكم، ضــونكة وةلــي ئــةمر ســةد درؤي دَينيتــةوة وةلــآل كضــمانة و    وةلــي ئــةمر ئيجبــار بكــرَي

شةرةفمان دةشكَي و حةيامان ئةضَي، بؤية ئةطةر زةروورةى قصوا بوو و حاكم بتوانَي لة جياتي وةلي ئةمر 
 . قةرار بدات و جَيبةجيَئ بكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةقةرة دوو بةس لة ئةسـَلي هينةكـة، بـةس لـةوَي دةبـَي هينةكـة       ، لة  ليقاضي ان يأذن: لة فةقةرةية دوو

 .ساَل ئةطةر ئيقرار بكرَي، كاك جةعفةر فةرموو 16ساَل ببَيتة  15

 :معروف مصطفى َيز جعفربةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ياد كراوة ساَلةكة ئةوة يةك، دوو ئةو بِرطةى سَيكة ز 12من تةئيدي رةئي كاك جةمال قاسم دةكةم، ببَيتة 
بِرطةيةكي زؤر ضاكة و ثريؤزيشة، بةآلم ئةوة ِراكردنة بؤ خؤ دزينةوةى كـةس و كـاري ئـةو منداآلنةيـة كـة      
باوكيان تَيك ئةضَي لةو عائيلة، لةبةر ئةوة بة رةئي من ئةو بِرطة بؤ خؤي مبَييَن و بؤ هاوكاري ئافرةتةكـة  

ئـةو منداآلنـة بـة خَيـو بكـرَين، ضـونكة ئـةو        ( يـاوة بة هاوكاري واريسي يةكةمي ئةو ث)ئةوةى بؤ زياد بكرَي
كاتة دةبَيتة حوجةيةك مامي يان براي طةورةي يان خةَلكي ديكة ناضـَيتة دواي ئـةو منداالنـة، ئـافرةت بـة      
تةنيادةرةقةتي ئةوة نايةت منداَل بة تةنيا بةخَيو بكات، هةشت منداَل بـةخَيو بكـات، ئةطـةر ئَيمـة ئـةوةى      

عيالقةى بة واريسي مَيردةكةيةوة نـةمَينَيت ئـةو منداآلنـة زةرةر دةكـةن و ئافرةتةكـة      بة موتلةقي دابنَين 
 .دةكةوَيتة ذَير بارَيكي طرانةوة، زؤر سوثاس

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .ضرؤ خان فةرموو
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 :َيز ضرؤ علي محة امنيبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ساَل، ضـونكة لـة زؤربـةى وآلتـاني      12م باشرتة بكرَيت بة ساَل منيش ثَي 16بةنيسبةت ساَلةكةوة بةراسيت 
ساَلة، بة نيسبةت خاَلي سـَييةم بـؤ ئـةوةى مةسـةلةن ئةطـةر هـاتو باوكةكـة         12دةوروبةريش وا هاتووة كة 

غائيب بَي يان متةوةيف بَي يان هةتا ئةطةر هاتو مـةوجوديش بـَي، بـةآلم مةسـةلةى جيابوونـةوةى هـةبَي و       
طعتيار اال  ثلقاا اذا : ثةروةردة بووبَي، بـةراي مـن ئةطـةر بـةو شـَيوةيةي لـَي بكـرَي باشـة        منداَل الي دايكي 

 .، ئيرت هةمووي ئةطرَيتةوة، سوثاسكاو  ةاضنة
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كاك حامت، فةرموو 

 :َيز حامت حممد جان حسنبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ساَل ، بةآلم ثرسـيارَيكم   12ن رةئي ئةو بةرَيزانةم هةية بكرَيتة وةلآل منيش لة رةئي تةمةنةكة هةر هةما
لة لَيذنةى قانوني و لَيذنةى ئةوقاف هةية كة ليََـرةدا حاَلـةت هةيـة، ئةطـةر ئافرةتَيـك دوو كضـي هةيـة بـؤ         
خــؤي ثَيــي خــؤش بــووة لةطــةَل كضــةكاني خــؤي مبَينَيتــةوة، بــةآلم كةســوكاري دواي ئــةوةى كــة ثياوةكــةى   

ــةماوةو   ــةكاني       ن ــان و كض ــة الي خؤي ــة زؤر، بردوويان ــةوة ب ــةيان بردوةت ــووة، ئافرةتةك ــان ون ب ــردووة ي م
ضوونةتة الي مام و كةسـوكارةكةى، ئايـا لَيـرة تـا ضـةند ئافرةتةكـة كـة بـة خؤشـي خـؤي نةضـووة، بـة زؤر             

 .بردوويانة، ئايا تا ضةند وةلية بةرامبةر بة كضةكاني بؤ بةشوودانيان  زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)َيز محد عبد اهلل حممودبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

من لةسةر فةقةرةى سَي بةراسيت دةمةوَى موداخةلة بكةم، من تَيناطةم بؤ لة كاتَيك كـة ئـيال لـة حاَلـةتَيك     
ئةستؤي دايك  ئةطةر دايك ئةو توانايةي  كة باوك مبرَي يان غائيب بَي ئةو كاتة بةرثرسياريةتي ئةخرَيتة

هةيـة لـة دواي مردنـي باوكيـان، يــان غائيـب بـووني قابيليـةتي ئـةوةى هةيــة مندالـةكاني بـةِرَيوة ببـات تــا            
دةيانطةينَيتة سين روشد و بة مَيرديان بدات و ذنيان بؤ بَييَن، بؤ لة كـاتي ئيسـتيمراري حاَلـةتي زةوجـي و     

و حةقـةمان لـَي سـةندؤتةوة  يـةعين ئـةو حةقـةمان لـَي سـةندؤتةوة ئةطـةر          ئيستيمراري هاوسةرَييةتي ئة
ثياوةكة مةوجود بَي ئةو حةقةي نية و تةنها بـاوك وةلـي ئـةمرة، يـةعين لـةو كاتـة ئةهليـةتي نيـة، بـةآلم          
ئةطةر مَيردةكةي مـرد و غائيـب بـوو ئـةو مةسـئوليةتة قورسـةى ئةخةينـة سـةر ئةسـتؤي، ئـةو حةقةشـي            

ثةرشــتيان بكــات تــا ســن الروشــد و بــةرَييان بكــات، كةواتــة ئيســباتة ئــةوة دةتــوانَي و لــة   دةدةيــيَن كــة سةر
ــةقَيكي      ــئووليةتي موشــتةرةكةية، بؤيــة بةراســيت ناح ــزان مةس ــريش وتوومانــة ثَيكهَينــاني خَي شــوَينَيكي ت
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 االم اىل تعتورب ) طةورةية بةرامبةر ئافرةت دةكرَيت لة وةلي ئةمر، من ثَيشنياري ئـةوة دةكـةم كـة بنووسـريَ    
ةوة بةراسـيت عةدالـةتي تَيدايـة    ئـ  (جانب االب ول آ للقاصر سواء ان كان  اة اة الزوج ة مؤتمرة او منته ة

 .نيسبةت ئافرةت، من داوا دةكةم ئةو فةقةرةية تةسبيت بكرَي، زؤر سوثاسبة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةبووي، ئةو فةقةرةية بؤ ئةوةى نةهاتووة باسي كاك بةَلني ئةو قسةيةت وا ديارة لة فةقةرةكة باش حاَلي 
يةكساني يان نـا يةكسـاني بكـات، لـة كـاتي وجـودى ثياوةكـة وةكـو يـةكن مةسـئوليةتةكة، و زؤر مـاَل هةيـة             
ذنةكة وةليرتة لة ثياوةكة و هةموومشان ئةوة دةزانني، بةآلم حاَلـةتَيك هةيـة ئةطـةر ثياوةكـة وةفـاتي كـرد       

م يان باثري يان كةسَيكي تر نةييت ببَيتة وةلي ئةمر، ئةو بةعةكسةوةية ديفاعـة  يان غائيب بوو بؤ ئةوة ما
لة ذن، ديفاعة لة حةقي دايكةكة، زؤر بة وازيح هاتيـة، بـة قـوةت هاتيـة بـؤ ئـةوةى ئـةو حةقـة بـة عـوريف           

تـؤ ذنـي و    عةشائريي و بة عوريف عادةت باثري يان مامةكة لَيان نةستَينَيتةوة و بَلَيي من وةلـيم، بـؤ ئـةوةى   
حةقت نية، مادةم منداَلةكة الي ذنةكةية ئةو حةقةي بداتة ذن، ئةوة زؤر باش هاتووة و لة جَيي خؤيةتي، 

 .ظيان خان فةرموو

 :َيز ظيان سلَيمان حاجي بشاربةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ة تايبةتي بـؤ ئَيـرةش   بة نيسبةتي من وةلآلهي من لةطةَل ئةوةمة كة تةمةنةكة دوو ساَلي بؤ زياد بكةين ب
هةر بؤ كور هاتووة بؤ كض هيض نةهاتووة، من بـة نيسـبةت تةمةنـةوة بـؤ كـور بـة تايبـةتي هةرضـةندة بـة          

سـاَل بَيـت، بـةآلم كـوِر      16ساَلةكة بَيـت، كـض ئـةتوانَي     12بِرواي خؤم كةميشة، بةآلم ئةزعةف االميان هةر 
مـاددى ماَلةكـة وةردةطـرَي، جطـة لـةوةش بـؤ ئـةوةى        بةراسيت لة وآلتي ئَيمة و مةسـئوليةتي دابـني كردنـي    

لةطةَل ئةوةمة كة ذيان بةرثرسيارةتي موشتةرةكي هةية لة نَيوان ذن و ثياو، هةم دايكـيش وةلـي ئـةمرة و    
( أ)هةم باوكيش وةلي ئةمرة،  بؤية لةبةر ئةوةي كة ئةو خاَلة بة جواني تةئكيد بكةينـةوة لَيـرة لـة خـاَلي     

بؤ زياد بكرَي لة حاَلةتي كة ذياني هاوسـةرَييت بـةردةوام بَيـت و    ( احدى)، كةليمةى اةدىفاذا امتنع : دةَلَي
لة هـةردوو كيـان مـةوجود بـن، هـةردووكيان وةلـي ئـةمرن، نـةك تـةنيا باوكةكـة لَيـرة بـا حـةقي دايكةكـة               

 .نةخؤينةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حةسةن، فةرموو

 :كر امحدبةِرَيز حسن باب
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 فللقاضوي بؤ ذن و ثياوة تةبيعي، كةواتة بؤ هـةردووكيان،  ( من)، 16 اما طلب من اكمل: سةبارةت بة يةكةم

سـاَلةكة مبَينَيتـةوة، ضـونكة     16ة بؤ هةردووكيان دةطةِرَيتـةوة، مـن رةئـيم وايـة كـة      (من)ئةو  يأمن به،ان 
، يةعين قازى بؤي هةية لـة كاتَيكـدا كـة    الي  اهيقت  اذاتيسنائية و ئةوة شتَيكي عام نية، بةَلكو شتَيكي ئيس
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ئـةوة   ،(بعد موافقة ول ه الشورعي )ئيسباتي ئةهليةت و قابليةتي بةدةني هةبَي، شةرتَيكي تريشي بؤ داناوة 
سـاَلي يـان    15لة هةموو موجتةمةعَيكدا خةَلكانَيك هةية مةسةلةن لةوانةية وةكو شتَيكي ئيستيسنائي لـة  

ساَليش لة زؤر رووة تةواو بَيت، با ئةو مةجالة بؤ قازي بهَيشرتَيتةوة، ئةو شـتة ئةطـةر سـابيت بـوو،      16 لة
سةبارةت بة وةلي بووني ثياو و ذن لـة كـاتي وجـودي هـةردووكيان، يـةعين شـةرعةن و بـؤ ئـةوةى هـةموو          

اليةتي موشـتةركة سـةبارةت بـة    اليةكمان بزانني هةتاكو باب مبَييَن بةراسيت وةلي موشتةرةك نية بَلَيني وي
منداَلةكاني ثَيشرت باوكة، ئةطـةر بـاوك مـرد ئـةويش ئيختـيالف هةيـة ئايـا بـؤ بـرا دةطةِرَيتـةوة، بـؤ مـام               
يةعين ئةوة رَييةكة دؤزراوةتةوة لة شةرعيشدا هةية كة دايك دانراوة، ئةطةر نا هةتاوةكو ئَيستا مةسـةلةن  

امي شافيعي دواي باوك كة مرد بـاثري دَيـت وةليـة، ئينجـا بـرا دَيـت       لة مةزهةبي ئَيمةدا وةكو مةزهةبي ئيم
ــةتي مةســةلةن كــة بــاوك و دايــك كــة       ئينجــا بــؤ مامــةكان و ئةوانــة، يــةعين كــة مةبةســتم ئةوةيــة لةحاَل

 .دةمَينَيت، باوك وةلية، نةك وةلي موشتةرةك بةشوودانيان و ذن هَينانيان بؤ كوِرةكانيان، سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .سؤزان خان فةرموو

 :َيز سؤزان شهاب نوريبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئةو رؤذةى كة من مارةم برا زؤرم حةز دةكرد دايكـم ئيمـزاي بكردبايـة، سـةراحةتتان ثـَي ئـةَلَيم، تةمـةني        
ي لـة ئَيمـة   ساَل بوو كة دانيشت من و برايةكةمي بةخَيو كرد، بؤ  ئةطةر باوكيشم مابوو هةر ئةو ئاطـا  32

بوو، يةعين ئَيوة بؤ ذن ئةوةندة بة شتَيكي هني سةيري ئةكةن  بؤ ئةطةر باوكيش مبَييَن ذن ناتوانَي وةلي 
بَي  جةنابتان وتتان، بؤ باوكةكة و بؤ باثري و مامةكة مايف ئةوةيان هـةبَي وياليـةت بكـات  برايةكـةى مـايف      

بة زط هةَليطرتووة، ذياني بة مةمرة و مةذي بـةخَيوي  ئةوةى هةبَي ويالية بكات، ئةو دايكةى كة نؤ مانط 
كرد، ئَيوة لَيرة وا ئةزانن خَيري ثَي ئةكةن سةعاتَيكة دانيشتوون قسة ئةكةن لةسةري، ئةوةى مـايف ئـةوةي   
هةبَي يان نةييَب  جارَي سةيري ئةوة بكةن حاَلةتة ئينسانيةكانيشـي لـة الوة راسـت بكـةن، ئـةوة حاَلـةتَيك       

ؤر تةئسريي لَي كردم، داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر تؤزَيك دةنطيشم بةرز كردبَيتةوة، هةر بـؤ  بوو، ضونكة ز
ســاَلي تــةواو  12دا هــاتووة ئــةوةى كــة شــوو دةكــات و ذن ئــةهَييَن ئــةبَي   1روونكردنةوةيــةك لــة مــاددةى 

اَلةت هةية تؤ بتةوَي يان ساَل، بةآلم لَيرة هةندَي ح 16كردبَيت، يةعين ئَيمة نةمانوتووة با بَيت ببَيت بة 
نةتةوَي ئةضن لة دةرةوةي مةحكةمة مـارة ئةكـةن، ئينجـا ئَيمـة بـؤ رَيطـا لـةوة نـةطرين  ئـةطينا خـؤي لـة            

ساَل منداَلة، ئةوةى ئةو كارةش دةكات كةسَيكي نةخؤشـة، ئـةبَي ضارسـةر بكـرَي،      16هةموو عوريف دونيادا 
نةفةوتَييَن، ئـةبَي بضـَي لـة بـةردةم مةحكةمـة و قـازى و بـة        بةآلم ئيرت كة ئةشيكا ئةبَي تؤ مايف ئةو كةسة 

قازى بَلَي ئةمة ئةتوانَي ذن بهَييَن يان شوو بكات، ئةطينا ئَيمة لةطةَل نةصي ئةصلي قانونةكـةين كـة ئـةبَي    
ة ساَل بَي بؤ ئةوةى بتوانَي لةبةردةم قازيةكة بَلَي من ئةمةوَى شوو بكةم و رازيم يان رازي نيم، بةآلم ل 12

هةندَي حاَلةت هةية ئةضن الي مةال مارةى ئةكةن، ضـاوةِرَي ئةكـةن دوو سـاَل يـان سـَي سـاَل تـاكو تةمـةني         
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ساَل، جا بؤ ئةو مافةى بفةوتَي ئةوكةسـة، منداَلةكانيشـي ئةطـةر منـاَلي هـةبَي ئـةو فةترةيـة،         12ئةبَي بة 
 .زؤر سوثاستان دةكةم

 :ةنَيز سةرؤكي ئةجنومبةِر
 .كاك عادل فةرموو

 :َيز عادل حممد امنيبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

ئَيمة هةموومان ئةزانني ئـةو ياسـاية بةراسـيت زؤر وردة و ئـةبَي زؤر بـة وردانـة تـةعامولي لةطـةَل بكـةين          
لةبةر ئةوةى ثةيوةندي بة هةموو كؤمةَل و ئةوانةى لة دواي ئَيمةش دَين، لَيـرة ئـةَلَي دايـك وةليـة ئةطـةر      

ن غائيب بوو، غائيب ئةو كةسةية كة ئَيمة ئةزانني ماوة، بةآلم نـازانني شـوَيين لـة كوَييـة      باوك مردبوو يا
ثَيويستة ئَيمة مةفقوديش زياد بكةين، مةفقود ئةو كةسـةية كـة نـازانني مـاوة يـان مـردووة  ئـةو حاَلةتـة         

وةلـي، بؤيـة زةروورة    ئةطةر روويدا ئةوة باوكي مةفقودة، لَيـرة ئةطـةر نةينووسـي ئـةوة لَيـرة دايـك نابَيتـة       
 .وشةى غائيبةن يان مةفقودةن زياد بكةين بؤي، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفوور فةرموو

 :مةمخوري سعيد طاهر غفور َيزبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

َيـك دَينَيـت   هةموو اليةكمان دةزانني ثَيكهَيناني خَيزان مةسئوليةتَيكي طةورةية، ئـةو كةسـةي كـة خَيـزان ث    
دةبَي ئيمكانيةتي بةرَيوةبردني ماَل و منداَل و ئيدارةكردني خؤشي هـةبَيت، بؤيـة بـة قةناعـةتي مـن ئـةو       

ساَل بَيت نة كضةكة و نة كوِرةكةش  لةوانةية ئـةو توانايـةي    16ساَلة زؤر زؤر كةمة، كةسَيك تةمةني  16
سـاَل دةكـات، بـةآلم دةبـَي ئَيمـة       12ياساكة باس لـة  نةبَيت، راستة ئةوة بؤ حاَلةتى ئيستيسنا داندراوة و لة 

رَي بةوة نةدةين و ئـةو دةرطايـة نةكةينـةوة، لةبـةر ئـةوة ئَيسـتا تةماشـا دةكـةين لـة كؤمـةَلطاي كوردسـتان            
ئةكسةريةتي ئةو حاَلةتانةى كة تةالق هةية دةطةِرَيتةوة بـؤ ئـةوة، لةبـةر ئـةوة كضـة و كـوِرة لـة حاَلـةتَيك         

ــوويان كــردووة يــا   ن ذنــي هَينــاوة لــة رووي عةقليــةوة و لــة رووي بةدةنيــةوة ثَينةطةيشــتووة، راســتة        ش
تةقديرةكة بؤ قازى دةطةرَيتةوة، دةضَيتة ثَيش قازي، قازى لةوانةيـة لـة رووي شـكلةوة تةماشـايان بكـات و      

ئةطـةر   بيانبينَيت، بةآلم ئةى لة رووي عةقليةوة  ئةى لة رووي بةدةنيةوة، ئةى ئيمكانيـةتي ئةوانـة  خـؤ   
تةداخوالتيش هةبَي لةو ماَلة نوَيية و داواي ماَلي زياديش بكرَي و لة مـاَلي بابيشـيان نةمَينَيتـةوة كورةكـة،     
ئةي ئةو كاتة ضؤن دةتواني خؤي ئيدارة بكات  بةراسيت دةرطا كردنةوةى ئـةوة بـة قةناعـةتي مـن شـتَيكي      

سـاَلةكة ديـاري بكـةين وةكـو برادةرانـي تـريش        12باش نية ئةوة شتَيكي خراثـة، ئَيمـة يـان ئـةوةتا بَلـَيني      
ساَلة نةمَينَيت، تا ئةهليةتي قانوني خؤي تةواو بكات، من رةئيم لةطةَل ئةوةية و  16باسيان كرد، يان ئةو 

ئةوةى دووةميش من لةطةَل ئةوةدام كة وةكو خؤي مبينَيتةوة، ضونكة لةو حاَلةتـةدا بـاس دةكـات لـة كـاتي      
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ئةطــةر مـاوة ئامــادة نـةبَي لــة شـوَينَيكي تــرة، دايكةكـة ئــةو حةقـةى هــةبَي كــة       غيـابيش، كةواتــة غيـابيش  
كضةكةى بة شوو بدات و تةدةخول لة ئةمورى كضةكةى بكات بؤ شووداني، نـةك تـةنها لـة حاَلـةتي وةفـاتي      

ن بَيت، مةسةلةن ئَيستا تةماشا دةكةين زؤر كةس هةية لة دةرةوةى وآلتة لَيرة نية مةسةلةن ضوار سـاَل يـا  
ثَينج ساَل و ناطةِرَيتةوة، كة نةطةِراوة با دايك ئةو دةسةآلتةى هةبَي كة ئيدارةى ماَلةكـة دةكـات و ئيـدارةى    
ــَي            ــةآلتةي ل ــةو دةس ــة ئ ــةبَي ئَيم ــةآلتةى ه ــةو دةس ــا ئ ــات ب ــةخَيو دةك ــةكاني ب ــات، منداَل ــةكاني دةك منداَل

 .بستَينَيتةوة، لةطةَل رَيزمدا
 :ئةجنومةنَيز سةرؤكي بةِر

 .َيخ فةتاح فةرمووكاك ش

 :نديبةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشب
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

وةلآل من لةسةر بِرطةى سَي بَي ئةوةي قسةي بكةم، بة حةقيقةت وةكو ئةوةى سؤزان خان باسـي كـرد ثـَيم    
آلم لـة  وانية مةسئوليةتةكة هةر بؤ باوك بَيت بة تةنيا و تةكويين عائيلة بؤ دايـك و بـاب موشـتةرةكة، بـة    

حاَلةتَيكدا دايك دةوري مارة بِرين نابييَن وجـودى هةيـة و شـةرعةن وايـة و بـاثري كـة وجـودي هةيـة  ئـةو          
وةلي موجبةرن، لةبةر ئةوة ثَيويستة باب مةوجود بـَي، بـةآلم بابَيـك بَيـت ئةهليـةتي هـةبَي و زؤر بـابيش        

هةيـة ئةهليـةتي نيـة و دايكـيش ثَيويسـتة      هةية شَيتة، بؤ ئةوة ناتوانَي مارةي كضي بكات، لةبةر ئةوة بـاب  
تعتورب االم ول وآ اما كوان لوديها شوروط      )دواي ئةوة ( اما كان لديها شروط اهل ة)شةرتَيك زياد بكةين ئةويش 

، ضــونكة زؤر جــار دايــك هةيــة ضــوار كضــي داوة بــة شــوو، طــةِراوة لــةوَى و لــةوَى و كــَي ثيــاوَيكي     (االهل ووة
اوةتَي، لةبةر ئةوةى ماَلي هةيـة دواي دوو حةفتـة تـةآلقي دةدات، لةبـةر     دةوَلةمةندي ديوة كضةكةى خؤي د

، بؤيـة داوا  ئةوة هةموو دايكَيك ئةهليةتي مارة بِريين نية لة هةموو حاَلةتَيكدا، هةموو باوكَيكيش نييـةتي 
اما كوان  )يـش  ، ئـةوة زيـاد بكـرَي، ئـةوةي د    (تعترب االم ول آ اما كان لديها الشروط االهل ة)ئةكةم ئةو بِرطةية 
 .، لةطةَل رَيزمدا(، اما كان  حاضنةاالب متوف آ او غائبآ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضر َيز قادر سعيدبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 ساَلي ئيستيسنا داندراوة هـةموومان دةزانـني و بـؤ حـةل     16من لةطةَل مانةوةى برطةى يةكةم، تةبعةن لة 
سـاَل ض كـض بَيـت و ض كـور بَيـت، بـة        16كردني هةندَيك مةشاكيلي كؤمةآليةتية، لةو كؤمةَلطاية طـةجنَيكي  

هةر شَيوةيةك بَيت رةدووكةوتنة، يان شـتَيكي تـرة كَيشـةيةكي كؤمةآليـةتي لـَي دروسـت بـووة، دةبـَي بـايي          
يةعين ( للقاضي)دوايي طوتراوة ئةوةندة مةجال بدةينة قازى ئةو موشكيلةية حةل بكات و طةورةتر نةبَي، 

دةتــوانَي قــازي دوايــي تةقــدير بكــات، ئةطــةر بــيين موناســيب نيــة بــة شــَيوةيةكي تــر حــةلي بكــات و             
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عةقدةكةشيان بؤ نةكات، بة نيسبةت وياليةتي دايك و بـاوك، ئـةوة لـة موجتةمـةعي كـوردةواري بةراسـيت       
ةوة كـةم بـاوك مةشـوورةت لةطـةَل خَيزانـي      وياليةتةكة بة عةمةلي موشتةرةكة، بة شـكلي بـؤ بـاوك ماوةتـ    

خؤي ناكات لة كاروباري منداَلةكاني، لة مةكتةب لة دواي وةلي ئةمري تةلةبةكان دةنَيرن يا دايكي بـَي يـان   
باوكي بَي، وا لة بةشوودان زؤر زؤر دةطمةنة ئـةو بابانـةى كـة بـة بـَي ئاطـاداري داكيـان كضـةكةيان بـة شـوو           

تةواو دةبَي لةالي ذنان، ئاخريي بـة ثيـاوان دةَلـَين، لةوانةيـة ثيـاو هـةر ئـاخري         بدةن، بطرة زؤربةى شتةكان
كةس بَيت بزانَي، دةبَيت تةئكيد بكةينةوة لـةوةى وياليـةت لةطـةَل حةزانـة دةكـرَي، وياليـةت و حةزانـةت        

ة لة كـاتي  ثَيكةوة بةسرتاوةتةوة، ئةطةر ذنةكة حةزانةتى منداَلةكاني الية حةقي خؤيةتي و ئةو وةلي ئةمر
 .غائيب و، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوردستان خان فةرموو

 :َيز كوردستان ثريداود قادربةرِة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ثَيكهَيناني خَيزان، طـرنطرتين شـتة كـة خَيـزان ذن وثيـاو ثَيكـدَينن كـة يـةكرتي ناناسـن، بـةآلم           
ثَيكــةهَينن، لــةكاتي ســةر ثةرشــيت كردنــي منــداَليان كــة باوكةكــة نــةمَينَيت،    خَيزانَيكــي زؤر رَيــك و ثَيــك

دايكةكة حةقي خؤيةتي، بةآلم ئةطةر دايكةكة مايشبَيت ديسان ماَل و منداَلي خؤي بةجَيبهَينَيت بة دة يان 
اني خـؤي  ثازدة ساَل، ئةو ذنة بة ساَلةهاي ساَل بةهةزار بـةد بـةخيت و بةهـةزار بـووني ونـةبووني منداَلـةك      

بةخَيوكردووة و طةورةي كردووة، ئَيستا كةبةمَيردي دةدات حةق نية بابةكـة بَيـت تـةدةخول بكـات، لةبـةر      
ــان         ــاَل ي ــةو دةس ــاوةي ئ ــةبووة، م ــةكان ن ــاي لةمنداَل ــةكردووة، ئاط ــةكاني ن ــيت منداَل ــيض سةرثةرش ــةوةي ه ئ

وض حازربَيت، ئةطةر تةآلقيشي دابيَبت ثازدةساَلة، بةراسيت من لةطةَل دايكدام كةسةرثةرشتيارةكة ض مابَيت 
 .ض مردبَيت با هةر دايك سةرثةرشيت بكات، زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 .طوَلناز خان فةرموو

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ط دانـا و لةتـةقريري   سـاَل سـين روشـدة لـةدةن     12ئَيمة لةسَي وضوار شتا كة لةم وآلتـة تـةتبيقي دةكـةين،    
ساَل حاميلة بَيت باشرتة، زةواج تـةنها ئـةوة نيـة كـة بـةذن وبـاآلي منـداَلَيك         12كة ئةَلَيت ذن لةدواي  طيب

سـاَليام، كـاك غـةفور زؤر لةخاَلـةكامني وت      12ببينَيت بَلَيت ئةمة ثَيطةيشتووة، بؤيـة مـن لةطـةَل تةمـةني     
دايك كـة مـن هـةر ضـةند لةعةرةبيـدا بـةهَيز نـيم، بـةآلم          ناضمةوة سةري جارَيكي تر، لةمةسةلةي واليةي

بعد موافقة الولي الشرعي، ئةو ولي شةرعية ئةطةر ذن و ثياو بطرَيتةوة لَيـرة ئـةوة باشـرتة،    : ئةوةي دةَلَيت
هةر لَيرة ئةمِرؤ كضَيكم بيين ئةَلَيت بـاوكم ذنـي دووةمـي هَينـاوة و ثَيـنج سـاَلة ئَيمـةي نـةبينيوة و، ئَيمـة          
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نداَلني، باشة ئةو باوكة ض مافَيكي بةسـةر ئـةو كضـةوة هةيـة لـةكاتي مـارة بِرينـا بَيـت خـؤي بكـات           شةش م
بةكوَيخاو تةكبرييش لةوةزيعاتةكانيان بكات، ئةطـةر ئـةو رسـتة بكرَيـت بـؤ هـةردوواليان بطوجنَيـت لةوَيـدا         

 .جَيي واليةتةكة بؤ هةردوو اليان بطةِرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :جنومةنز سةرؤكي ئةبةِرَي

 .طَيالس خان فةرموو
 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة تةمةنةكة، ئَيمة منداَلي خؤمان لةتةمةني شازدة سـاَلدا دةيبيـنني هـيض ئـةو ئةهليةتـةي تَيـدا       

ن ئـةو مةسـئوليةتة   نية كة بة قسةي خؤت ناكات، يةعين هةَلس و كةوتةكةي خؤت بـةدَل نيـة، ئينجـا ضـوَ    
طةورةية دةخةيتة سةر شاني، ض كؤِر وض كضيش كة خَيزانَيكي ثَيكةوةبَينيت كة ئَيسـتا باسـي زؤري رَيـذةي    
تةآلق دةكةن، من ثَيم واية كة بةشَيك لةزؤرينةي ئةو زةواجانة زؤر نةبـةكامن بؤيـة ثَيـك نايـةن و تـةآلق      

وو خاَلةم ثَي باشة، بةآلم لةحاَلةتي تةآلقدا كـة ذنَيـك   دروست دةبَيت، لةسةر مةسةلةي واليةتي دايك ئةو د
تةآلق ئةدرَيت وحةزانةي منداَلةكاني دةكةوَيتة سةر خؤي و بةهيض شَيوةيةك ئـةو باوكـة لَييـان ناثرسـَيت     
لةناحَييةي مادي و مةعنةوي و ثةروةردة و هةموو شتةكان دةكةوَيتة سةر شـاني دايـك، بـؤ لةئـةخريا ئـةو      

ةوةو ئةبَيت بةموافةقةتي ئةو بَيت، خؤ رةنطة لـةو حاَلةتـةدا بـاوك كضـةكة بـدات بـةذن بـؤ        باوكة قوت بَيت
 .خؤي، زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 .نازناز خان فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئيةكةي من وترا، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .ريم فةرمووكاك ك
 :ري عبداهللبةِرَيز كريم حب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةوةي راســتيبَيت، ئَيمــة ياســا دادةنــةين بــؤ رَيكخســتين كؤمــةَلطاو بــؤ ضارةســةركردني ئــةو كَيشــانةي كــة   
لةكؤمةَلطا سةر هةَلـدةدات، بؤيـة لةبِرطـةي يةكـةم كـة هـاتووة مةسـةلةي شـازدة سـاَلي وهـةذدة سـاَلي وةكـو             

ايةك لةئةهليةت شتَيكي زؤر دروستة بؤ ئةمِرؤ ولةو قؤناغةدا، لةبةر ئةوة لةكؤمةَلطاي ئَيمـة هـةتا   ئيستسن
ــةخوار     ــة ل ــةوة ك ــةلةي ئ ــتاش مةس ــؤ       12ئَيس ــة ب ــار زؤرة، بؤي ــةك ج ــةرطريي ي ــةلةي هاوس ــاَليةوة مةس س

نة مبَينَيتـةوة وةكـو   ضارةسةرطردني ئةو كَيشانة و بؤ رَيكخستين ذياني كؤمةَلطا ثَيويستة ئةو بِرطة يةكةمي
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، كـة  فقماا اذاخؤي، سةبارةت بةبِرطةي سَيهةم، من ثَيم باشة من لةليذنةي ياسايشدا هةر لةطةَل ئةوة بووم، 
 .هةر وةكو خؤي مبَينَيتةوة وة لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكةدام و زؤر سوثاس

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
 .فةزيلة خان فةرموو

 :فض لة رمضان سعداهلل َيزبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

نيسبةت خـاَلي يةكـةم، ئيشـارةتيان ثـَي دا ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانانـة هـةموويان، فيعلـةن ئـةوة حالـةتَيكي            بة
ئيستيسنائية، ئـةو حاَلةتـة زؤر باشـة، ضـونكة تةشـجيعي خـةَلك دةكـات بضـن بـؤ ئـةو حاَلةتـة زةرووريـة و             

ثرسـيارَيك لـة   : ةحكةمـة نـةبَيت، ئـةوة يةكـةم، دووةم    عةقدةكة لة داخيلي مةحكةمـة بَيـت، لـة خـارجيي م    
سـاَلة،   15ساَل لـة ئَيـرة هـاتووة، بـةس قـانونى مـةدةني        16لَيذنةى قانوني هةية و مامؤستا خةليل طوتي 

 .ئيشكالي نابَيت لةطةَل ئةوة  زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .كاك دلَير فةرموو
 :َيز دلَير حممد شريفبةِر
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

سـاَلة،   12سـاَلة، ئةهليـةتي قـانوني     12استيدا من بةشَيكي قسةكامن كاك كةريم كردي، خـؤي ئةصـَلةن   ِرلة
ساَل دانراوة، كؤمةَلَيك حيساباتي تَيكراوة، كاتَيـك كـة رازي بـووني وةلـي شـةرعي       16بةآلم ئيستيسنائةكة  

بات دةبَي بةدةنيةن وجةسةديةن، ثَيم واية موجتةمـةعي  تَيدا بوو ئةوة بؤ ئيسباتة بؤ قةزا، ثاشان كة ئيس
كوردةواري زؤر جار خةَلك هةية كة عومري بؤ دياري كراوة دوو، سَي ساَل طةورةترة بة نةوعَيكي تر دةبَي، 
ئةو حاَلةتانة زؤرة لة كوردةواري ، زؤر جار ئةوانةش بووينةتة ئةمري واقيع، ناضار دةبَي بضـَيتة دةرةوةى  

 16ارة بكات، ثَيم واية بؤ ئةوةى لةدةرةوةى مةحكةمـة ئـةو حاَلةتانـة كـةم بكرَيتـةوة بـا ئـةو        مةحكةمة م
ئيستيسناية، لة بةشي دووةمـدا كةليمـةى غائيـب حيسـاب      16ئةسَلةكةية، بةس  12ساَلة مبَينَيتةوة، خؤي 

طـةر شـوَينةكةى   كراوة لةسةر مةسةلةى ئامادة نةبووني باوك، يـةعين مـردن و غائيـب، غائيـب بـَي ئـيرت ئة      
مــةجهول بــَي يــان مــةجهول نــةبَي غائيبــة، مــادةم وةلــي لَيــرة بــؤ حاَلــةتي بةخَيوكردنةكةيــة، ئةطــةر ئــةو   
بةخَيوي بكات لةو حاَلةتة ذنةكة حةقي خؤيةتي بة ئةكيدي ئةوة حةقَييت، ئَيمة ئةم مافـة كـة بـؤ يةكـةم     

تي تةفريقـدا ئةطـةر هـاتو مةسـةلةى تـةالق و      جار لَيرة بؤ ذن تةسبييت دةكةين دةبَي لةطةَلي بني، لة حالة
جيابوونةوةى تَيدا بوو، ئَيمة دةتوانني لة تةآلقدا و تةفريقي قةزائي و ئةمانة لةوَى نةصَيك ئيزافة بكةين 
لة حاَلةتي ئةوةي ئةطةر منداَلةكة الي ذنةكة ماوة، ئـةو كاتـة ديسـان ئـةكرَيت دةوري هـةبَي لـة مةسـةلةى        

مةسئوليةتي موشتةرةكةى دَينَيتةوة، زؤر جار مةسـةلةي موشـارةكة و مةسـةلةى     بةشووداني، ضونكة لةوَى
بةخَيوكردن بؤ مناَل لة ثاش تةالقيش بة موشتةرةكي دةبَي، لةوَي حوكمَيكي تري قانوني هةية دةبَي ئَيمة 
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ةتى غيـاب  لةوَى عيالجي ئةو حاَلةتة بكةين، بةس لَيرة ئـةبَي ئـةو نةصـة مبـَييَن، لـة حاَلـةتي مـردن وحالَـ        
دةبَي دايك ئةو مةسئوليةتة ببَييَن، ضونكة بةراسيت نة مام و نة باثري و ئةمانة ناتوانن ئةو دةورة ببَينن و 

 .ئةو حةقة نادةن، سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .كاك ديلمان فةرموو

 (:ئامَيدي ديلمان)َيز حممد امحد صا بةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

دلَير قسةكاني مين كرد، بةس لةسةر غيـاب دةمـةوَى تؤزَيـك تـةوزحياتي بـدةم، ئـةوةى كـة         ضةندة كاكهةر
متةوةيف يان غائيب، غائيب ئَيستا رةنطة مةحكومـة سـَي سـاَلة غائيبـة، يـانيش سـةفةري كرديـة و ضـوويتة         

شــي دةرةوة و زؤر حاَلــةتيش هةيــة شــةش حــةوت ســاَلة لــة درةوةيــة و يوئيشــي وةرنةطرتيــة و خَيزانةكة 
نةديتوة، ئةو لةوَيية و ئةم لَيرةيـة و ئيتيسـاآلتيش ئَيسـتا ئاسـانة و رةئـي و تةشـاوريش لةطـةَل يـةك هـةر          

لـة  ( تعتـرب االم اىل جانـب االب  )بةردةوامة، لةو حاَلةتة كة دةَلَين حةياتي زةوجـي شـةراكةتة، ئةطـةر بَلـَيني     
ئةوكاتـة صـةالحيةتي باشـرت دةدرَيتـة     ( غائبوآ وان كوان علوى ق ود اة واة او     )حاَلةتي ئةوهادا هةتا عيالقةى 

االم اىل جانـب  )ذنةكة و ئاسانرت عةمةليةكة بةرَيوة دةضَي، لةو جانيبةوة رةنطـة لةطـةَل كـاك بـةَلَين مب كـة      
بَيت، هةم تةئكيدي شةراكة ومساوات دةكات و هةميش ئةو حاَلةتةى غيابةى موعالةجـة دةكـات، زؤر   ( االب

 .سوثاس
 :ةجنومةنز سةرؤكي ئبةِرَي

 .كاك شَيخ اهلل فةرموو

 :َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهللبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

سـاَليةكة ثـَيم وايـة كـةم نيـة، لةبـةر ئـةوةى زؤر كَيشـة و طريوطـرفيت كؤمةآليـةتي لـة             16وةلآل من لةسةر 
ناخ تةئسريي خؤي هةيـة  كوردستان ضارةسةر دةكات، جطة لةوةش مةناخي هةموو دونيا وةكو يةك نية، مة

لة ثَيطةياندني ئينسان، موحتةمةلة لة جنوبي ئةفريقيا زؤر زووتر ئينسان بطاتـة ئـةو حـةدةى ض كـض و ض     
كور شوو بكةن، حةتا فةرقي بةيين ئَيرة و بةصرة، فةرقي ئَيرة و ئةوروثاش هةية بـة تةصـةوري مـن، بـة     

زؤر شـتم ديتيـة ئافرةتَيـك مَيردةكـةي مرديـة      ( اما كان  حاضونة )نيسبةت فةقةرى سَي من لةطةَل ئةوةمة 
دوو منداَلي هةية و سَي منداَلي هةية، ضوار منداَلي هةية لة دواي بةجَي ماية و ضووة شـووي كردووتـةوة،   

نيـة، كـو دةبـَي حـةقي ئـةوةى هـةبَي وةلـي        ( حاضنة)منداَلةكاني بةجَي هَيشتووة، ئةمة لةو حاَلةتة ئةطةر 
هةية لةناو كؤمةَلطاي ئَيمة يةك منداَلي هـةبووة لةسـةري ماوةتـةوة و زؤر مةردانـة     بَي  بةآلم هةية و زؤر 

ئةو منداَلةى خؤي بةخَيو كردووة و ثَيي طةياندووة و، ئةوة حةقَيكي زؤري خؤيةتي كة وةكـو وةلـي ئـةمر    
 .حيسابي بؤ بكرَي و، زؤر سوثاس
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 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِريٍَِ
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :ال سعدالدين عبداهلل مولودَيز مبةِر
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

وةلآلهي جارَي بيدايةتةن واليةت ئيلتيزامـة، يـةعين حـةق نيـة، يـةعين يلتـزم ةانـب، وياليةتةكـة لـة بـؤ           
، يةعين با هةموومان بزانني وياليةت لة بـؤ مةصـلةحةتي قاصـر ،خـؤ     (دائمآ يتقرر ملصلحة القاصر)كَيية  

ساَل، واليةت نامَييَن دةكةوَيتة دةسيت خؤي ، يةعين ئةوة مةفهومَيكة حةز دةكـةم   12ئةطةر عومري بووة 
روون ببَيتــةوة، قةزيــةي ئــةوةي كــة وياليــةت بــؤ ئــافرةت دةبَيــت، وياليــةت بــؤ ئــافرةت نابَيــت شــةرعةن    
 حةديسي ثَيغةمبةر هةية لةسةر مةزهةبي ئيمامي حةنةيف، كة عائيشة كضي براي خـؤي، عةبـدولرةمحاني  

كوِري ئيمامي بةكري كة لة غيابـدا بـوو بـة مَيرديـدا، مانـاي وايـة وياليـةتي كـرد، كـة هاتـةوةش نـةيتواني            
فةسخي بكات، يان شتةكةي نةهَيَليت، ئةوة شةرعةن ماناي شتَيكي جائيزة، بةاَلم لَيـرة حـةز دةكـةم شـتَيك     

شةي حةل دةكاتن، بةاَلم من لةطـةَل  روون بكةمةوة، بؤ  راستة هةندَيك لة تةمةني شازدة ساَلي هةندَيك كَي
سـاَليش بـؤ كـوِر، بـؤ  ئَيسـتا زؤر      ( 12)ساَل بؤ كضـة،  ( 11)ئةوة دامة كة هةروةكو ئَيستا لة سعودية هةية 

جار دةبينيت ئةغلةبي مةشاكيلي عةوانيس لةو شتة دروست بووة، هـةتا ئـةوةي عـومري بضـووكة دةضـَيت      
ووكة لـة خـوار شـازدة سـاَل، ئـةوةي تـر لـة بيسـت و سـةرةوةية          دةيهينَيت، دوو خوشكن يةكَيكيان عمري بض

نايهَينَينت، يةعين كة عمري بووة بيست و قصور ساَل، يان بيست و دوو و بيست و سَي ساَل حيسابي قةيرة 
كضي بؤ دةكاتن، يةعين ئةوة يةك لةو موشكيالنةية كة بة بضووكي بة مَيرد دان ئةو موشكيلةي عةوانيسي 

لة ناو كؤمةَلطا، نةخَير لَي بطةِرَي، كـة لَيـرة بـاس دةكـات بـا قابليـةتي بـةدةني هـةبَيت، بـا          دروست كردووة 
بزانَينت مةسئووليةتي عائيلة ضية  بـا عمـري ببَيتـة هـةذدة سـاَل و سـةرةوةي هـةذدة سـاَل، ئينجـا حـةقي           

ن روون بكةنـةوة،  ئةوةي هةبَيت بة مَيرد بدرَيت، ئَيسـتاكة راسـتة هةنـدَيك شـيت تـوبي هةيـة بـا دكتؤرةكـا        
ئةغلةبي ئةو سةِرةتانانةي كة لة رةمحي دروست دةبَيـت و ئةغلـةبي ئةوانـةي كـة نةخؤشـي درَيذخايـةن و       
زةخيت حةمل لةو كةسانة دروست دةبـن كـة زوو مَيرديـان كـردووة، مانـاي وايـة ئـةو زوو مَيـرد كردنـة لـة           

ازاجني نييـة، جـا ئَيمـة لةطـةَل ئـةوة      جانيب بةدةني، لة جـانيب جسـماني تةئسـريي هةيـة، زةرةري هةيـة، قـ      
داينة، راسـتة ئةطـةر ئةوةكـة موخـاليفيش بـَينت لةطـةَل ليذنـةي قـانوني، رةئيةكـة موخـاليف بَيـت، لةبـةر             
هةندَيك داواي ئةوةم تَيدا كرد، ئَيمة لةطةَل ئةوة داينة كة عمري هةذدة ساَل بة حةظدة سـاَل بَيـت، ئةطـةر    

حماكم كوِرو كضَيك بة ناشةرعي لة عمري بضووك ئةو ئيشةي دةكةن زوو  دةَلَين كَيشةش دروست دةبَيت لة
ــةن زؤر          ــةورة بك ــري ط ــة عم ــةرارَيكي مةحكةم ــة ق ــا ب ــت، ب ــةل بَي ــةكة ح ــةتا كَيش ــةي ه ــنة مةحكةم دةض

 .ئيعتياديية، هةتا كَيشةكة حةل ببَينت، لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 . فَيَل لة قانون بكةين، كاك خةليل فةرمووئةو قسةي دواييت قةبول نيية، يةعين
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 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة لة ماددةي هةشت ئَيمة باسي دوو شت دةكةين بةو تةعديلة، باسي ئةهليـةت دةكـةين، دوايـيش باسـي     

ةنـَيني، تةشـريعَيك دادةنـَيني، الزمـة رةبـيت بكـةين، بـزانني        وياليةتي دايك دةكةين، ئَيمة لَيرة قانونَيك داد
ثَيشــرت ضــيمان طوتــووة، ثاشــان ضــيمان طوتــووة، كــة رةبــيت بــةوة هةيــة، فوقــةها طوتيــان ئةمــة مةصــدةري  
ئةحوالي شةخصـي ئـةم قانونـة شـةريعةتي ئيسـالمة، لـة شـةريعةتي ئيسـالم فوقـةهاي موسـلمني تةحديـد            

ؤ زةواج بة ماوةيةكي موعةيةن، بـة عمرَيكـي موعةيـةن تةحديـد نـةبووة،      نةكردية ئةهليةت بؤ تةزويج، ب
ئةوة وا مةتروك بووة، موشـةرةعي عرياقـي حةسـةنةن فةعـةل، شـتَيكي زؤر باشـي كـرد ئةهليـةت كـرا دوو          

تتحقق اهلية، امتـام االهليـة، متـام    )قسم، كرا ئةهليةتي كاميلة كة لة ماددةي حةوت لة بِرطةي يةكةم طوتي 
باسي ئةو / و هةذدة ساَل، ئةوة ئةهليةي كاميلة، ئةهليةي ناقيصةش دوو حاَلةتي دانا، ئَيك( بالعقل االهلية

مةجنونةو ئةوي ثَيشرتمان باس كرد لة ماددةي هةشتيش باسي عمري ثـازدة سـاَلي دةكـات، ثَيشـرت ئةوةيـة      
زاية طـوتي ئةطـةر ئةهليـةي    لَيرة موشةريعي عَيراقي حةمسي كردووة ئةو خيالفةو دةتوانيت بَلَيي ئةو فةو

ناقيصة ببَيت، يةعين نةطاتة دةرةجةي هةذدة، تةقديري دانا بؤ قازي طوتي ئةطةر يةك هات عمـري ثـازدة   
ساَل بَيت، لَيرة كردمانة شازدة ساَل، ثازدة ساَل بَيت ئةم قـازي دةتوانَيـت ئيزنـي بـدات بـؤ زةواج، كـة ئةمـة        

ةر بــةو ثــازدة ســاَلية، يـان شــازدة ســاَلية ئةهليــةتي وي، ديــيت  طـوتي ئةطــ / بكـات دوو شــةرتي بــؤ دانــا، ئَيــك 
ئةهليةتي هةية، قابليةتي بةدةني هةية، شةرتَيكي تريشي دانـا وةلـي وي ئيزنـي دةدات، هـةتا ئةطـةر وةلـي       
وي ئيزنيشي نةدات كة ئيعتريازي كرد قازي سةيري دةكات، ئايا ئةطةر ئيعتريازي وةجير بَيت وةردةطرَيـت،  

ريازي وةجير نةبَيت وةرناطرَيت، ئةم مةوزوعة لة زؤربةي زؤري قةوانني هةية، هـي عَيـراقيش   ئةطةر ئيعت
و هي ئيسالميش و غةيري ئيسالمي، ئةمة مةوزوعَيك، يةعين لَيرةش زؤر زؤر جوان هاتووة، باسـي شـازدة   

زدة ساَليش، هةنـدَيك جـار   ساَل، من دةَلَيم باشة تا نزوج زياترة لة ثازدةش، بةاَلم ئَيستا واقيعي حماكم لة ثا
سَيزدة ساَلي هاتووة، قازي بؤي دروسـت كـردووة، هةنـدَي مةشـاكيلي تـريش دروسـت بـووة، ديـيت ئةهليـةي          
هــةبووة، يــةعين هــةبووة مةشــاكيل دروســت بــووة بــةو تةزوجيــة لــة مةحكةمــة خيندارييــةك، عــةداوةتَيك 

تَيك روويداوة لة بةينيان، ئينجا بهَيَلن زؤر جوان لةنَيوان دوو ماَل قةزا بووة، ئان حةزَيكيان كردووة، يان ش
 .هاتووة، ئةمة يةك

ــان    ــرادةران طوتي ــدَيك ب ــةوزوعي دووةم، هةن ــب االب)م ــةرعَيك    ( االم ةان ــيض ش ــة ه ــك و ل ــيض قانونَي ــة ه ل
نةهاتووة دوو وياليةت جةمع بن لةسةر يةك حاَلـةت، لةسـةر تةسـةروفَيكي شـةرعي، ئـان قـانوني لـة يـةك         

وة نيية، نة لة قوانني هةية، نة لـة شـةرعدا هةيـة، ناضـَيت ئيجتيمـاعي دوو وياليـةت، الزمـة تـؤ         حاَلةت ئة
بَلَييت ئةمة لـة حاَلـةتي غيابـة، يـةعين غيـابي حـةقيقي، ئـان حوكمييـة، غيـابي حـةقيقي مردنـة، غيـابي             

، كـاك عـةوني   حوكمي يةعين لة حوكمي مردنة، لَيرة يان غائيبة، يـان مـةفقودة، يـان هـةمووي دةطرَيتـةوة     



 508 

طــوتي كــاك خــةليل شــتَيكي خــياليف قــانوني طوتــووة، نــةخَير مــن شــتَيكي خــياليف قــانونيم نــةطوتووة، مــن  
طوتوومة ذن ئةو دةورةي بينيووة، ئَيستا لـة حمـاكم بـؤ زانينتـان ئـةم بِرطةيةشـي تَيـدا نـةبوو موعامةلـةي          

ئةوةي ئيصاش راستة باسي ئان حاَلةتي وةصيان لةطةَل كردووة، ئةوةش هةر باسي حاَلةتي مردنة، غائيبة، 
غيابة، ئان مردنة، واقيعي مةحاكمي ئَيستا باسم كردووة، يةعين كة ئةم ئيشةيان كردووة، نةك بةناوي ذن 

 .وةليية، طوتي كردويانة بة وةصي كة ئةمة ئيختياري قازيية
ة، لةوانةية ئَيمة صياغةكةي نوقتةي ئةخري، من موقتةرةحَيكم هةية تا ئَيمة لةم خيالفة دةربضني و ئةوان

 ،(او فقدان اهل توه )يان ( االم كاالب يف الوالية على القاصر يف حالة وفاة االب او غ ابه او فقدانه)ئةمة بَلَيني 
ضونكة دا باوكةكة ئةوةش دةكات، حازرة، بةاَلم مةسَلةحةتي ذنةكة نازانَيت، يةعين ذنةكـة باشـرت دةزانَيـت    

ئان ( غ ابه)ئان ( موته)سي، مةرةزي، يةعين حاالت زؤر هةنة، من دةَلَيم بَلَيني لةسةر سةبةبي عةقلي، نةف
، من دةَلـَيم ئـةوة شـتَيكي    (االم كاالب)، نة موتة، نةغيابة، بةاَلم ئةهليةتي ئةوة نيية، بَلَيني (فقدان اهل ته)

 .بَيت، زؤر سوثاسئةو حازنةيةش تَيدا بكةين بةو شَيوةية وابزامن جوان دة( اما كان  حاضنة)باشة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش دةمويست ئةمة روون بكةمةوة، كة لة ياسايةكة ئاماذة كراوة بة ئةهليـةت كـة عمـري هـةذدة سـاَلةو      

ة ياسايةكة خؤي بة ثازدة ساَلةو لـة بِرطـةي دواي ئـةوة لـة     ئةمةي كة ئَيستا كراوة بة شازدة ساَل، ئةسَلةن ل
ياسايةكة لة عمري كةمرتيش ئيجازة دراوة لة حاالتي زةرورةتي قصوى، يةعين كاك خـةليل ئـةوةي لـة مـن     
باشرت روون كردةوة، بةِراسـيت بةنيسـبةت وياليةتـةوة، ئةطـةر باوكةكـة ئةهليـةتي نـةما بـوو ئـةوة شـتَيكي           

ت لة حاَلةتَيكـدا ئةطـةر دايـك حازينـة بـوو دةبَيـت وياليـةتي هـةبَيت، ئَيمـة لةسـةر ئـةوة            باشة، بةاَلم دةبَي
 .سورين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ليذنةي ياسـايي، مـن ثَيشـنيارَيكم هـةبوو     لةكاتي تاوتؤ كردني ئةو ثرؤذة ياساية لة يةك لة كؤبوونةوةكان
بةس ثشتطرييان لَي نـةكرد، ئَيسـتا ئـةو كَيشـةو ئـةو طفتوطؤيانـةي هـةموو بـؤ ضارةسـةر دةكـردين، ئـةوةي            
داهاتي ئـةو ثـازدةو شـازدةو حةظـدة، بةِراسـيت ئـةو ذمارانـة ئـةوها ئاسـان نييـة دةسـتكاري بكرَيـت، يـاخود              

كان كةم بكـةين، لةبةرضـي  لةبـةر ئـةوةي ئـةو ذمارانـة ثـاش ضـةندين         بطؤِردرَيت، بؤية ئةطةر ئيستيسنائة
ديراسةت و ثاش ضةندين كؤ كردنةوةي ئامارو شيت وا دادةنرَيت، لة دةوَلةتَيك بؤ دةوَلةتَيكي تر دةطؤِرَيت، 
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ئةطةر ئَيمة هةوَل بدةين ئيستيسنائةكان نةمَينَيت، تةوحيدي ئةحكامي ئةهليةت بكرَيـت، ئيكتيفـا بكـةين    
 .ة هةذدة ساَلةكة، ئةو كَيشةو هةموو ئةوانةمان بؤ ضارةسةر دةكرَيت، سوثاسب

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر كةمال موالحةزةي هةية فةرموو

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

باش روونـي كـردةوة هـةذدة سـاَل ئـةوة ئةساسـي        لة حةقيقةت وةكو لة ياسايةكةدا هاتووة، كاك خةليل زؤر
مةوزوعةكةية، ئةويرت بـؤ حاَلـةتي قصـوى، بـؤ حاَلـةتي زةرورةت هـاتووة، بؤيـة ثَيويسـتة مبَينَيـت، ضـونكة           
حاالتي ئيستيسنائي دَيتة ثَيشةوة، ثَيويستة ضارةي بكرَيت، موجتةمةعي ئَيمة وةكو ئـةوروثا نييـة، ئـةوان    

 .كَيشةي خؤيان دةكةن، لَيرة لة قازي بكرَيت زؤر مةشاكيل بةالوة دةضَيت بة شَيوةيةكي تر ضارةسةري
بةنيسـبةت ئةهليــةت، ئةمــة راوةســتاوة لةســةر عائيلةكــة، هةنـدَيك عائيلــة هةيــة ثياوةكــة رَيــك و ثــَيكرتة،   

ت دةتوانَيــت باشــرت عائيلــة بكــات، هةنــدَيك ئافرةتةكــة دةتوانَيــت، هةنــدَيك عائيلــة هةيــة ثياوةكــة ناتوانيـَـ 
 .قيادةي ماَلةكة بكات، بؤية ثَيويستة ئةمة وةكو لة ياسايةكةدا هاتووة بةم شَيوةية بَيت

بةنيسبةت منداَليش، ئةطةر دايكَيك منداَلةكان بةخَيو بكات، بؤضي بؤ براي ثياوةكة بَينت  يةعين بؤ مامي 
وو كةس لة ماَلَيك موعاشةرة بَينت، لةوانةية هةر رةمحيشي لةسةريان هةبَينت، يان نةبَيت، ضونكة ئةوةي د

بكات عةتفي زياتر دةبَيت لة هةموو روويةكةوة زيـاتر ثابةنـد دةبـن بـة يـةك ئةطـةر لـة مةسـَلةحةت بـن،          
ئيحتريام بؤ ئينسان، ئيحتريام بؤ ذن و بؤ ثياويش لة ماَلـةوة بَيـت كؤترَيكـت هـةبَيت، ثشـيلةيةكت هـةبَيت       

كة لَيت دوور بَيت عةتفي كةمرت دةبَيت، بؤية هـةر دايكةكـة   زياتر عةتفت دةكةوَيتة سةري، جا كوا ئةوةي 
 .بَيت باشرتةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك بةَلَين

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قةشـةكان دةركـةوت كـة    جةنابت باست كرد كة من لةو فةقةرةية باش تـَي نةطةيشـتيمة، لـة نةتيجـةي مونا    
من باش تَيطةيشتيمة، قسةكاني كاك خةليل ئيسثاتي ئةوة دةكات كة من باش لـةو فةقةرةيـة تَيطةيشـتيمة،    
لةبةر ئةوة بةِراسيت من جارَيكي تر تةئكيد دةكةمةوة، ئَيمة لَيرة بـةطوَيرةي ئـةو فةقةرةيـة مـن تَيدةطـةم      

ية، من باش لةوة دةطةم، يةعين ئةوة حـةقَيكي باشـي   ئةطةر غائيب بوو، يان مرد دايك حةقي وياليةتي هة
داوةتـَي تـاكو ئَيسـتا كَيشـةيةكي زؤر لـةو مةسـةلةيةدا هـةبووة، دواي مردنـي بـاوك مـام هـاتووة تــةدةخولي            
كردووة، خةَلكي تر تةدةخوليان كـردووة، مـن لـةوة دةطـةم، بـةاَلم كَيشـةي مـن لـة كـارة ئيسـتيمراريةكةية،           

ةطةر ذنَيك تواناي وياليةتي هةبَيت ثاش مردني مَيردةكـةي منداَلـةكاني بـةِرَيوة    ثرسيارةكةي من ئةوةية ئ
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ببات، بؤ لة كاتي ئيستيمرار ئةو حةقةي نادةييَت لة تةنيشت ثياوةكةي قةرار لةسـةر مةسـريي منداَلـةكاني    
 .بدات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، وامنةوتووة، بةاَلم لـة كـاتي وجـودي ثياوةكـة     فيكرةكةت طةيشت، زؤر سوثاس، من ناَلَيم لة عةرةبي نازاني

موشكيلة نيية هةردووكيان مةسئوولن، ئيشكال نيية، ئَيمة باسي ئيشكال دةكةين، لة كاتي مردني ثياوةكـة،  
 .كاك مةال ئةنوةر فةرموو وةاَلميان بدةوة

 :بةِرَيز مال انور حممد غفور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت شتَيكي زؤر موتةناقيزة لة هةموو مةوزوعةكان، يةعين باب وةلي بَيت و دايكـيش  ئةوةي كاك بةَلَين دةَلَي
وةلي بَيت لة يةك كاتدا ئةوة نابَيت لة حاَلةتي وجوديدا، بةاَلم حةديس دةفةرموَيت لة كـاتي بـة شـووداني    

يكةكة بَيـت،  كضة مةشوةِرةت بة دايكي بكرَيت، يةعين بة مشوةِرةتي دايكةكةش بَيت، نةك ئيهمال كردني دا
وا دةَلَيـت لـةو مةوزوعةيـدا، كةواتـة ناكرَيـت، ئَيسـتا دةكرَيـت دوو        ( خ.د)هةر نةفسـي حةديسـي ثَيغةمبـةر    

كــةس مةســئوول بَيــت لــة ثةرلةمانــدا لــة يــةك كاتــدا، يــةعين دةبَيــت، تــةبيعاتي شــت ئةوايــة، لةبــةر ئــةوة 
 .ثَيضةوانةية لة واقيع، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مةوزوعة بؤ ئةوة هاتووة، ئةو كضة، يان ئةو كوِرة كة دةيةوَيت ذن بهَينَيت، يان مَيـرد بكـاتن لـة     تكاية

كاتَيكدا كة باوكةكةي وةفاتي كردووة، مام و خاَل و باثرييان تةدةخول نةكةن زؤر وازحية عيالقةي بة شيت 
اَلوي شـيت تـر مةكـةن، مـن لةطـةَل      ترةوة نيية، ئةوة حةقي دايكةكةية، حةقي خؤيةتي حازينةيـةتي، تَيكـة  

يةكسانيمة، بةاَلم لَيرةدا جَيطـاي نييـة، هـةر لـة هـةموو جوملةيةكـدا حةشـري جوملـة بكـةيت، بـؤ ئـةوةي            
 .بطةيتة ئةوة، ئةوة ناكرَينت بةحةقيقةت، لَيرة زؤر بة وازحيي هاتووة، فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

من ثَيمواية ئةو مةبدةئةي كة ئَيستا هاتؤتة ناو ئةو ياساية مةبـدةئَيكي تازةيـةو ثشـتطريي لـَي دةكـةم، كـة       
وياليةت لة ثياو وةردةطريَيتةوةو دةدرَيتةوة ذنةكة، بؤية من ئـةو مةبدةئـة زؤر بـة ثةسـند دةزامن، لةطـةَل      

 .رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرة، حةوت ئةندامي بةِرَيز قسةيان كرد دةَلَين تةمةنةكة دةبَيـت ببَيتـة هـةذدة    يةك شت هةية خياليف لةس
ساَل، لة هةذدة ساَل كةمرت نةبَيت، يةعين حاَلةتي ئيستيسنائي نةبَيت شازدة ساَلةكة، ئةوانةي كة وايان داوا 

خـان، كـاك   كرد كاك جةمال بوو، ضرؤ خان بوو، كـاك حاتـةم بـوو، كـاك جةعفـةر بـوو، ظيـان خـان، سـؤزان          
غةفور بوو، كاك مال سةعدةدينيش بـوو، هةشـت كـةس باشـة ئـةوة بـووة دة كـةس، بةرامبـةري ئةوةشـةوة          
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هةندَيك ئةندام شـةرحيان كـردووة، لـة قـانوني مـةدةني ئةهليـةت هـةذدة سـاَلة تـةواوة، بـةاَلم ئـةو شـازدة             
رو كاك دكتؤر فوئاديش بة نامة بؤ ساَلةيان ئةوانةي كة قسةيان كرد كاك كةريم و كاك شَيخةَلاَل و كاك دلَي

ئَيمـةي نووســيووة شـةرح دةكــاتن، ئـةو شــازدة ســاَليية لةبـةر ئةوةيــة، مةلةسـةن لــة شـوَيين طةرمــدا فــةرق       
دةكاتن، ئةفريقياو شةرقي ئةوسةت فةرق دةكاتن لةطةَل ئةوروثا لة طةيشتين بابَلَيني طةورة بـووني ثيـاو و   

لـة حاَلـةتي تايبةتـدا بـؤ ضارةسـةرو ئةوانـة، بؤيـة مـن ثَيموايـة ئـةو            يان ذن و ئةوانة، بؤية ئـةوة دانـراوة،  
مةوزوعة بيخةينة دةنطدانةوة، كة دة ئةندامي ثةرلـةمان داوايـان كـردووة، وةكـو قـانوني مـةدةني حاَلـةتي        
 ئيستيسنائي شازدة ساَلةكة نةبَيت، ئةو دة ئةندامة بةِرَيزة داوا دةكةن شازدة سـاَليةكة نـةمَينَيت، هـةمووي   

هةذدة ساَلة، لة هةذدة ساَل زياتر رَيطة نةدرَينت مارة بِرين و ئةوانة، موقابيل بة ئةوانـةي داوايـان كـردووة    
بة ئةكسةريةت، هةندَيك ئةندام ثةرلةمانيش دةَلَيـت موبـةريراتي بـةردةوام بـووني ثـازدة سـاَلةكة بكرَيتـة        

َيــت هــةذدة ســاَل كــةمرت نــةبَيت دةخيةمــة شــازدة ســاَل، موقتةرةحــة تازةكــةي ئةنــداماني ثةرلــةمان كــة دةلَ 
دةنـط،  ( 83)دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية هةذدة ساَل كةمرت نةبَيت دةسيت بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،    

ــةو          ــتا ئ ــَينت، ئَيس ــاَلةكة دةمَين ــازدة س ــة ش ــة، كةوات ــوثاس، زؤرينةي ــة، زؤر س ــَلي ماددةكةي ــةَل ئةس ــَي لةط ك
َيتة شازدة ساَل لة هينةكـةدا، وةكـو لـة موقتةرةحةكـةدا هـاتووة، فةقـةرةي       ئيقترياحةي كة ثازدة ساَلةكة بب

اما )يةكةم كة هةر سَي ليذنةكة ثشتطرييان لَي كردووة، بةس ئةوةندةية ثـازدة سـاَلةكة دةبَيتـة شـازدة سـاَل      
بو  لوه   اخلامؤة عشرة، الؤادسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان يأمن به اما ث)لة جياتي ( طلب من اكمل

اهل ته وقابل ته البدن ة بعد موافقة ول ه الشرعي، فاما امتنم الولي طلب القاضي منوه موافقتوه خوالل مودة     
، ئـةو ثـازدة سـاَلة بـووة     (حيددها له فان مل يعرتض او كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار امن القاضي بوالزواج 

زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز        شازدة ساَل، كـَي لةطـةَل ئـةو بِرطةيـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة        
تعتورب االم ول وا اما   )بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بِرطةي دووةم كة ئيزافة كراوة دةَلَيت 

، ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان و ذنـان دةَلَيـت ئةسـَلةكةي          (كان االب متوف وًا او غائبوًا او حاضوناً   
 .وانيية، فةرموو( تعترب االم ول ا اما كان االب متوف ًا او غائبًا ف ما اما كان  حاضنًا)ة باشرتة، كةوات

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةســَلي مةبةســت ئةوةيــة، ئةطــةر هــاتو ئــةو ذنــة حازينــة بــوو، حازينــةي منداَلةكــة بــوو، هــةتا ئةطــةر بــة  
( ف موا اما كانو  حاضونة   )كةي دوور بوو، نةك هةر موتةوةيف و غائيب بوو، يـةعين  جيابوونةوةش لة مَيردة

ئةوة باشة، بؤ حاَلةتَيكة ئةطةر ذنةكة مَيردةكةي نةما بوو، يان دوور بـوو و شـووي نـةكردبؤوةو منداَلةكـة     
ضـؤن صـياغةي    لة حاَلةتي تةاَلقـدا، جـا ئـةوة   ( واما كان  حاضناا ايضاا)خؤي حازينة بوو، ئةوة دةطرَيتةوة، 

دةكةن برادةراني ليذنةي ياسايي، ئةوة الي ئةوانة، ئةسَلي مةبةست ئةوةية، يةعين تةنها حاَلـةتي وةفـات و   
 .غياب نةبَيت، لة حاَلةتَيك ئةطةر جيابوونةوة، بةاَلم خؤي حازني منداَلةكة بوو لةوةشدا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ارة نةكراوةئةوة ئيس/ ببوورة ثةخشان خان، ئةوةلةن

تةاَلقدان لة حةقي بابةتي نايةخَيت، قةيدي ناكات تةاَلقيدا، بةاَلم مةسئووليةتي باوك و دايكة، / دووةميش
هةردووكيانة، لَيرة باسي وةفات و غياب دةكات، قةيدي ناكات تا هةذدة ساَلي، كة ئةهليـةتي بـوو لـة هـةذدة     

 .وان فةرمووساَلي خؤيةتي، لَيرة جَيطاي نابَيتةوة، كاك شَير
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن ثَيموايــة لــة حاَلــةتي تــةفريق حةزانــة بــؤ دايكــة، ئةطــةر هــاتو مــةحزون زةرةري ثــَي نةكــةوت ئةمــة     
ئةحكاميةتي، لة حاَلةتي وةفاتيش بة هةمان شَيوة حةزانة بؤ دايكة، ئةطةر هاتوو مةحزونةكة موتـةزةرير  

ةوة ئةحكامي عام، ئةويرت بؤ دايكة بـؤ مـاوةي دة سـاَل، كـاري تةمديـد هةيـة بـؤ ثـازدة سـاَل، ثـاش           نةبوو، ئ
ثازدة ساَل ئازادة لة حةزانةي باوك دةبَيت، يان لـة حةزانـةي دايـك دةبَيـت، ئـةوة ئةحكامةكـةي حةزانةيـة        

 .بةِراسيت ئةطةر لَي بزانني، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةرةحي خؤي سةحب كرد، ضونكة شةرحَيك هـةبوو و ئةوانـة، ئـةو صـياغةي كـة كـراوة       ثةخشان خان موقت

ديقةتي بدَي، بةِراسيت ثاشي ضةند كؤبوونةوةو خةَلكي شـارةزاو لـة رووي قانونيـةوة، لـة رووي شـةرعيةوة      
وةي هةمووي ديقةتي تَيدايةو وا كراوة، لةبةر ئةوة من وةكو خؤي ثَيم باشة بيخةمة دةنطدانةوة، ثاشي ئـة 

تعتورب االم ول وا اما كوان االب    )ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان تَيطةيشنت، ئةو ئيزافـة بكرَيـت   
يةعين منداَلةكة لةالي خؤيةتي، يةعين لة شـازدة سـاَليةوة   ( وكان  حاضنًا)، (متوف ًا او غائبًا وكان  حاضنًا

ةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا   منداَلةكة لةالي خؤيةتي لة ئةسبابَيكي ديار، كَي ل
نيية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، دوو كـةس لةطةَلـدا نييـة، بـة زؤرينـةي دةنـط وةرطـريا، كـؤي ئـةو          
ماددةية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت      

  زؤر سوثاس، دوو كةس لةطةَلدا نيية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، بـؤ عـام نييـة،    بةرز بكاتةوة
بؤ ئةو ماددةية، كؤتايي بة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني، تـا رؤذي دوو شـةممة سـةعات يـازدة، زؤر سوثاسـتان        

 .دةكةم
 

                                                                                                                                                                  
 

 عدنان رشاد مفيت (                كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   عوني كمال بزاز                  
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي تمانيي     ةرؤكي ئةجنومةني نيشجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت 
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 8008\11\3رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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  ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 3/11/8008 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     3/11/8002رَيكةوتي  شةممةدوو  رؤذيي سةر لة بةياني (10،30)كاتذمَير   
 ِرَيزبـة  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وكوردستاني عَيراق 
 سـكرتَيري ئةجنومـةن   عـوني كمـال بـزاز   بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(11)ذمارة دانيشتين , بةوةكالةت
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  اوكـر  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) لة ماددة( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شةممة  ثَيشنيوةِرؤي رؤذي دووي  (10,30)لة كاتذمَير  هةَلبذاردنخولي دووةمي  ي(11)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت3/11/8002رَيكةوتي 

ئَيـراق كـة لةاليـةن     -كةمي ثِرؤذةي ياساي ثةسةندكردني دةستوري هةرَيمي كوردسـتان  خوَيندنةوةي ية -1
 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

، ياسـاي  8006ي ساَلي (11)خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي ياسايي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة  -8
اراني كوردستان كة لةاليةن ذمارة ياسايي ئةنداماني ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة يةكَييت ثةرلةمانت

 .ثَيشكةش كراوة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤةي ياساي مايف بةدةست هَيناني زانيـاري كةلةاليـةن ذمـارة ياسـايي ئةنـداماني       -3

 .ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
لةســةر خســتنةِروو طفتوطــؤكردني ثــِرؤذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــارة    بــةردةوام بــوون  -4
  .ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةكة لةاليةن ئةجن 1959ي ساَلي (122)

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ئَيـراق كـة لةاليـةن     -ندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي ياساي ثةسةندكردني دةستوري هةرَيمي كوردسـتان  خوَي -1

 .ذمارةي ياسايي ئةنداماني ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة
، ياسـاي  8006ي ساَلي (11)خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي ياسايي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة  -8

 ثةرلةمانتاراني كوردستان كة لةاليةن ذمارة ياسايي ئةنداماني ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة يةكَييت
 .ثَيشكةش كراوة
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثِرؤةي ياساي مايف بةدةست هَيناني زانيـاري كةلةاليـةن ذمـارة ياسـايي ئةنـداماني       -3
 .ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

دةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو طفتوطــؤكردني ثــِرؤذةي هــةمواركردني ياســاي بــاري كةســي ذمــارة    بــةر -4
 .كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة 1959ي ساَلي (122)

داوا لةليذنةي ياسايي دةكةم بؤ خاَلي يةكةم و دووةم وسَيهةم بَين دابنيشن لةشوَيين خؤيان، هةر ئَيستايش 
تر كـة ثةيوةنـديان هةيـة بـةخاَلي ضـوارةم وةكـو رؤذي ثَيشـوو بـَين لةشـوَيين خؤيـان دابنيشـن،            ليذنةكاني 

جارَيكي تر بةخَيرهاتين ميوانة بـةِرَيزةكان دةكـةين كـة لةطـةَلمان بةشـدارن، هـةروةها كـاك سـعد وةزيـري          
 .هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، بةخَيربَين سةرضاو

 :خاَلي يةكةم لةبةرنامةي كار
ندنةوةي يةكةمي ثِرؤذةي ياساي ثةسةندكردني دةستوري هةرَيمي كوردستاني ئَيراق كة لةاليةن ذمارة خوَي

ياسـايي ئةنــداماني ئةجنومــةني نيشــتيماني كوردســتان ثَيشــكةش كــراوة، ئــةو ثِرؤذةيــة لةاليــةن ئةنــداماني  
كـاك عـادل حممـد امـني،      ثةرلةمان، كاك عمر عبدالرمحن، كاك كريم حبري، خاتوو كوَيستان حممد عبـداهلل، 

دلَير شاوَيس، كاك عوني بةزاز، كاك شَيروان حةيدةري، كاك . كاك ناصح غفور، كاك سامل حممد علي، كاك د
جامبــاز، ثَيشــكةش كــراوة، لةبــةر طرنطــي   طووارقخليــل ابــراهيم حممــد، كــاك عبــدالكريم هةمةوةنــد، كــاك  

نيـة، دوايـي ئاراسـتةي اليـةني ثةيوةنـدي داري      ثِرؤذةكة ثـَيم وايـة بةكوردييةكـةي بيخوَينينـةوة، زؤريـش      
 .رؤذان فةرموو. دةكةين، د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
، ياساي 8002ساَلي )( ئَيراق، ياساي ذمارة  -ثِرؤذةي ياساي ثةسةندكردني دةستوري هةرَيمي كوردستان 

 .ردني دةستوري هةرَيمي كوردستانثةسةندك
 بةشي يةكةم

 ثَيناسةكان
 .مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ كاري ئةم ياساية: مادةي يةكةم

 .ئَيراق –هةرَيم، هةرَيمي كوردستان  -1
 .ئَيراق –ئةجنومةن، ئةجنومةني نيشتيماني كوردستان  -8
لةاليـةن   86، بـةثَي بِريـاري ذمـارة    11/11/8001هةرَيمي كوردستان كة لة  ثِرؤذة، ثِرؤذةي دةستوري -3

 .ئةجنومنةوة ثةسةندكراوة
، راسـتثَيراوة بـؤ بةدواداضـوونةوةي    2/9/8005ليذنة، ليذنةي تايبةمتةند كة بةبِرياري ئةجنومةن لـة   -4

 .ثِرؤذةي دةستوري هةرَيمي كوردستان
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 بةشي دووةم
 رَيكارةكان

مانج لةم ياساية دياركردني شَيوةي دةستورَيكي هةميشةية بؤ هـةرَيم، بـةثَيي حوكمـةكاني    ئا: مادةي دووةم
 .لةدةستوري ئَيراقي فيدراليدا( 180)يةكةم و مادةي ( 111)مادةي 

خولي يةكةمي هةَلبذاردن لةهةرَيمدا بة كؤمةَلـةي دامةزرَينـةر دادةمـةزرَيت، لةبـةر ئـةوةي       :مادةي سَيهةم
، بةبنـةماي ثةيوةنــدي لـةنَيوان هــةرَيم و   4/10/1998لــة ( 88)ثَي بِريــاري ذمـارة  سيسـتمي فيــدرالي بـة  

( 86)ئَيـــراق، بـــةثَيي ثِريـــاري ذمـــارة     –ئَيـــراق دانـــاوة كـــة ثـــِرؤذي دةســـتوري هـــةرَيمي كوردســـتان       
 .دا ثةسةند كردووة1/11/8008لة

عــةرةبيوة، هــةر كاتَيــك  ثِرؤذةكــة بةدارشــتنة كوتاييةكةيــةوة بةهــةردوو زمــاني كــوردي و :مــادةي ضــوارةم
 .كَوتايي بةكارةكاني هات لةاليةن ليذنةكةوة ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ئةجنومةن دةكرَيت

ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن داِرشــين كَوتــايي ثِرؤذةكــةي بةهــةردوو زمانــة فةرمييةكــة دواي    :مــادةي ثَينجــةم
يدا دةخياتـة بـةردةم ئةجنومـةن بـؤ     وةرطرتين ثِرؤذةكـة لةخشـتةي كارةكانيـا دايـدةنَيت ولةيةكـةم دانيشـتن      

 .ئةوةي دةنطي لةسةر بدةن
ثِرؤذةكــة لــة ئةجنومــةن بــة ثةســةندكراو دادةنرَيــت، ئةطــةر دوو لةســةر ســَيي ئةنــداماني   :مــادةي شةشــةم

دةنطيان بؤيدا، ئينجا وةكو دةستورَيكي جَيبةجي كراو لةهةرَيمدا كاري ثَي دةكرَيت هةتا رؤذي ئةجنامداني 
 .راثرسي كشيت

حكومـةتي هـةرَيم هةَلدةسـتَيت بةضـاب كردنـي ذمارةيـةكي ثَيويسـت لـةثِرؤذةي دةسـتوري           :مادةي هةفتةم
ثةســةندكراوي ئةجنومــةن، ئينجــا بةهــةردوو زمــان دةخرَيتــة بةردةســيت طــةل، لةراثرســيةكي طشــتيدا كــة   

 .بَيتماوةكةي لةميذووي ثةسةند كردني لةاليةن ئةجنومةنةوة ئةو ثةِري لةشةش مانط زياتر نة
 بةشي سَيهةم

 حوكمة كوتايةكان
دةستوري جَيبةجَي كراو بة دةستوري هةميشةيي دادةنرَيـت بـؤ هـةرَيم ئةطـةر لةراثرسـي       :مادةي هةشتةم

 .طشتيدا زؤرينةي دةنطدةران دةنطيان بؤيدا
ــةم  ــادةي نؤي ــةر       :م ــدي لةس ــةل رةزامةن ــةو رؤذةي ط ــةتا ئ ــت ه ــائم دادةنرَي ــةي ق ــار بةليذن ــةي ثيادةك ليذن

 .تورةكة دةدات و دواي بآلوكردنةوةي لةرؤذنامةي فةرميدا ليذنة هةَلدةوشَيتةوةدةس
ئةجنومـةني وةزيـران بـؤي هةيـة رَينمـايي ثَيويسـت دةربكـات بـؤ ئاسـانكاري جَيبـةجَيكردني            :مادةي دةيةم

 .حوكمةكاني ئةم ياساية
ــةم  ــادةي يازدةه ــةر ئة :م ــة ح   جنلةس ــدي دارةكان ــة ثةيوةن ــران و اليةن ــةني وةزي ــاية   وم ــةم ياس ــةكاني ئ وكم

 .جَيبةجَيبكةن
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فـةرماني هـةرَيمي دةردةضـَيت بـؤ دةرضـواندني دةسـتورو بـآلو كردنـةوةي لةرؤذنامـةي           :مادةي دوازدةهةم
 .فةرميدا

دةسـتورةكة دةبَيتـة دةسـتورَيكي هةميشـةيي و جَيبـةجَيكراو دواي نـةوةت رؤذ لـةدواي         :مادةي سـيازدةهةم 
 .نامةي فةرميدادةرضوواندن و بآلوكردنةوةي لةرؤذ

حوكمــةكاني ئــةم ياســاية لةمَيــذووي دةرضــوواندنيةوة جَيبــةَي دةكــرَي و لةرؤذنامــةي  :مــادةي ضــواردةهةم
 .وةقايعي كوردستان بآلودةكرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةرَيمي        ــتوري ه ــةيي، دةس ــتوري هةميش ــووني دةس ــةي بةدواض ــتةي ليذن ــة ئاراس ــةو ثِرؤذةي ــوثاس، ئ زؤر س

و ئةنداماني بةِرَيزي ثةرلةمان وداوايان لـَي دةكـةم بـةزؤرترين كـات      ن دةكةم لةطَل ليذنةي ياساييردستاكو
راثــؤرتي خؤيــان ئامــادة بكــةن بــؤ ئــةوةي ئــةو ثِرؤذةيــة وةك ياســايةك دةربضــَيت تــاوةكو دواتــر دةســتوري  

 :ةي كارهةرَيمي كوردستان خبةينة بةردةمتان بؤ بِرياردان لةسةري، خاَلي دووةم لةبةرنام
، ياسـاي  8006ي سـاَلي  (11)هـةمواركردني يةكـةمي ياسـاي ذمـارة      وَيندنةوةي يةكـةمي ثـِرؤذةي ياسـاي   خ

يـــةكَييت ثةرلـــةمانتاراني كوردســـتان كـــة لةاليـــةن ذمـــارةي ياســـايي ئةنـــداماني ئةجنومـــةني نيشـــتيماني   
 .كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة

، كـاك  (زانـا )، ناسـراو بـة   خضور ل ابراهيم، كاك قادر سـعيد  ئةو ثِرؤذةية لةاليةن ئةنداماني بةِرَيز كاك خلي
رؤذان دزةيي، كـاك تـارق جامبـار، كـاك حممـد فـرج، كـاك اسـعد ئـةربيل، كـاك           . شَيروان حةيدةري، خاتوو د

عوني بةزاز، كاك دلَير حممد شريف، كاك بةَلني عبـداهلل حممـود، ةوة ثَيشـكةش كـراوة، وابـزامن زؤر كورتـة،       
 .رؤذان فةرموو. دة، دةكرَيت بيخوَيننةوة، دبريتيية لةشةش ما

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. دبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
يةكَييت ثةرلةمانتاراني ، لةياساي 8006ي ساَلي (11)ثِرؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة 

 كوردستان
 :يةم لةمادةي سَييةم لةبةشي يةكةم زيادةكرَيت و بةم جَورة دةخوَينرَيتةوةبِرطةي نَو :مادةي يةكةم

 .بةشداري كردن لة ثرَوسةي ضاكسازي ونةهَيشتين دياردةي طةندةَلي :نَويةم
 :مادةي دووةم

 :يةكةم
 :لةبِرطةي يةك مادةي ضوارةم هةمواردةكرَيت و بةم جورة دةخوَينرَيتةوة

 .ان نوَينةرايةتي طةلي كوردستان بكات لةيةكَيك لةثةرلةمانةكانداهاووآلتي كوردستان بَيت ي: يةك
 .لةبِرطةي سَي مادةي ضوارةم هةموار دةكرَيت و بةم جَورة دةخوَينرَيتةوة: دووةم
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ئةنــدامي كــارا بَيــت لةئةجنومــةني نوَينــةراني ئَيــراق يــاخود لةكؤمةَلــةي نيشــتيماني ئَيــراق يــان لــة    : ســَي
، كـة  8003ئَيراق ئةندام ببَيت لـةدواي رووخانـدني رذَيمـي لةناوضـوو سـاَلي        ئةجنومةني نيشتيماني كاتي

 .نوَينةرايةتي طةَلي كوردستان دةكةن
 :مادةي سَيهةم

 .شوَينَيكي ئةم ياساية دةستةي طشيت هاتبَيت دةكرَيتة كونطرة هةر لة :يةكةم
 .باآللةهةرشوَينَيكي ئةم ياساية دةستةي ئيدارةي هاتبَيت دةكرَيتة دةستةي 

 :مادةي شةشةم بةم جَورة دةخوَينرَيتةوة :مادةي ضوارةم
 :سةرةتاي مادةي شةشةم بةم جَورة دةخوَينرَيتةوة

 :كَونطرة هةر ضوارساَل جارَيك بؤ وةديهَيناني ئةمانةي خوارةوة كؤدةبَيتةوة
 :بِرطةي يةكةم

 :لةمادةي شةشةم هةموار دةكرَيت و بةم شَيوة دةخوَينرَيتةوة
َلبذاردني دةسيت باآلي يةكَييت بةدةنطـداني نهـَيين و راسـتةوخؤ بةزؤرينـةي دةنطـي ئامـادةبووان       هة: يةكةم

 .كةثَيك دَيت لة نَو ئةندام و دوو ئةندامي يةدةك
 :مادةي ثَينجةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان، حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار
 :مادةي شةشةم

 .ياساية لةرؤذي بآلوكردنةوةي لةرؤذنامةي رةمسي وةقايعي كوردستان دةخرَيتة كار ئةم
 :هؤيةكاني دةرضووني ئةم ياساية

بةمةبةسـيت بةشــداي كـردن لةثرَوســةي ضاكســازي و سـوودوةرطرتن لةئــةزمووني هـةموو نوَينــةراني طــةلي     
ةرلةمانتاراني كوردسـتان بـةجورَيك   كوردستان لةثةرلةمانةكان و رَيكخستنةوةي هةيكةلي ئيداري يةكَييت ث

كة بطوجنَيت لةطةَل طةورةيي ئامانج وئةركةكاني و بؤ ثِركردنةوةي ئةو بؤشاييةي كةلةياساكةدا دةركـةوتن  
 . ئةم ياساية دةركرا، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م بؤ ديراسةت كردنـي وخـؤ   زؤر سوثاس، ئةو ثِرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي وئةنداماني ثةرلةمان دةكة

 :ئامادةكردن بؤ رؤذي موناقةشة، خاَلي سَيهةم لةبةرنامةي كار
خوَيندنةوةي يةكـةمي ثـِرؤةي ياسـاي مـايف بةدةسـت هَينـاني زانيـاري كةلةاليـةن ذمـارة ياسـايي ئةنـداماني            

َيز كـاك سـةردار   ئةجنومةني نيشتيماني كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة، ئةم ثِرؤذةية لةاليةن ئةنـداماني بـةرِ  
ــاك        ــدةري، ك ــَيروان حةي ــاك ش ــي، ك ــان دزةي ــد، خــاتوو ظي ــتان حمم ــاتوو كوَيس ــد، خ ــاد امح ــاك رش ــةركي، ك ه

، كاك رؤميو هةكاري، كاك حممد (بةَلَين)رؤذان دزةيي، كاك محد عبداهلل حممود . عبدالكريم هةمةوةندي، د
توو نسرين حممد صا ، ثَيشكةش كراوة، فرج امحد، كاك كرخي جنم الدين نورالدين، كاك اسعد ئةربيل، خا
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مادة و ئامادة كراوة وبةكوردي و عةرةبيش تةرجةمـة كـراوة، لةبـةر ئـةوةي     ( 88)ئةم ثِرؤذةية بريتية لة 
دوورو درَيــذة ولةبــةر ئــةوةي وةختمــان لــَي نــةطرَيت هــةر يــةك ســةر ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي وليذنــةي  

زي ثةرلةمان بـؤ تـاوتَوكردن لةسـةري و خـؤ ئامـادةكردن بـؤ رؤذي       رؤشنبريي دةكةم لةطةَل ئةنداماني بةِرَي
موناقةشــةي، ثِرؤذةيــةكي طرنطــة و ثَيويســتة بــاش ديراســةت بكرَيــت، ئــةو ثِرؤذةيــةي بةدةســتهَيناني مــايف  
زانياري ئاراستةي ليذنةي ناوخؤيش دةكةين لةبةر ئةوةي ئةوانيش ثةيوةنديان ثَيي هةيـة، خـاَلي ضـوارةم    

 :ارلةبةرنامةي ك
ي (122)بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو طفتوطؤكردني ثِرؤذةي هةمواركردني ياساي باري كةسـي ذمـارة   

 .نوري. ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، فةرموو كاك دكة لةاليةن ئةجن 1959ساَلي 
 :تاَلةباني مجيل نوري. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واركردني ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان ئامـادةكراوة، تـاوةكو ئَيسـتا خوَيندنـةوةي     ثرت لةساَلَيكة ثِرؤذةي هةم

يةكــةمي بــؤ نــةكراوة كةضــي بةشــَيك لــةو ثــِرؤذة قانونانــةي وا ئــةمِرؤ خوَيندنــةوةي يةكــةميان بــؤ كــرد،   
ة هةمووي ضةند رؤذَيكة و ماوةيةكي كةمة ئامادة كراون، بابزانني هؤي نةخوَيندنـةوةي ئـةو ثـِرؤذة قانونـ    

 .هةتاكو ئَيستاكة ضية  زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـن لةليذنـةي ياسـايي دةثرسـم، كــاك عـوني شـةرحي بكـات، بــؤ ضـي دواكـةوتووة هـةمواركردني ثــةيِرةوي           
 .ناوخؤ، فةرموو كاك عوني

 :زازكمال سعيد ب بةِرَيز عوني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةليذنةي ياسايي ثِرؤذةكةمان ئامادة كرد، بةآلم مادةكاني ئةوةندة  نوري ئاماذةي ثَيدا راستة،. وةكو د
ــةين بــؤ             ــةماني بك ــةي ثةرل ــوانني داخلــي بةرنام ــةي بت ــةو بةين ــك نةكــةوت ل ــؤ رَي ــان ب ــةو ماوةم زؤرة ئ
طفتوطؤكردن، لةبةر ئةوةي مادةكاني يةك جار زؤرة و ئةو ثِرؤذانةي كة ئَيستا بؤمان دَيت وئةو ثِرؤذانـةي  

ئَيستا لةبةر دةستمانة طرنطرتبوون لةو ثِرؤذانةي كة هةية لةثَيشوو، بؤية بةبامشان زاني كة دواخبرَيـت  كة 
 .بؤ ماوةيةكي تر، هةتا بتوانني زياتر قسةي لةسةر بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :زازكمال سعيد ب بةِرَيز عوني
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

ئَيمـة لةليذنـةي ياسـايي ثـِرؤذةي هـةمواركردني ثــةيِرةوي ناوخؤمـان ئامـادة كـردووة و هـيض عيالقـةي بــة           
ئَيمةوة نةماوة و ئاراستةي سةرؤكايةتيمان كردووة، ئةطةر ئَيـوة داخلـي بةرنامـةي بكـةن بـؤ خوَيندنـةوةي       

 .سوثاسيةكةم ئَيمة هيج مانيعيكمان نية و هيض كةموكوِريةكيشي تَيدانية، زؤر 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةوةي      ــةوةي خؤَيندن ــؤ ئ ــانداوة ب ــدميان ثَيش ــردووة، رةزامةن ــتةي كاروبــاري ئةجنومــةمنان ك ــةيش ئاراس ئَيم
يةكةمي بؤ بكرَيت وخبرَيتة بةرنامةي كار، داوايـش دةكـةم ئَيسـتا لةبـةردةم ئَيـوة كـة لةدانيشـتين داهـاتوو         

 .فةرموو طارقيةكةمي، كاك خبرَيتة بةرنامةي كار بؤ خوَيندنةوةي 
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةســت بةوئيشــة  8005لةهـةموو ثةرلــةماناتي دنيــا كــة ثةرلــةمان دةســت بــةكاربوو دةبوايــة، ئَيمــة ســاَلي  

لـةمان هةيـة   بكةين نةك ئَيستا، ضونكة ثةرلةمان ئَيسـتا بـةرةو كَوتـايي دةضـَيت، لـةئَيراق ضـةند سـاَلة ثةر       
دووجار ثةيِرةوي ناوخؤيان طؤِريوة، ئَيستا درةنطة بةرةئيي من ئةمة بؤ دةورةيـةكي تـر دةيكـةين نـةك بـؤ      
خؤمان و دةبواية يةكةم شت لةثةرلةماني كوردستان، ثةيِرةوي ناوخؤ بطؤِرايـة وةك لةهـةموو دنيادةكرَيـت    

 .كةي يةك شتة، زؤر سوثاسو ئةوةي كراوة زؤر دواكةوتووةو بةرةئيي من كردن و نةكردنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راستة دواكةوتووة، بةآلم مةعناي ئةوة نية دواي خبـةين بـؤ خـولي داهـاتووي ثةرلـةمان وثـاش هةَلبـذاردن،        
ئةوة ئةركي ئَيمةيشةو ئةوانيشة كة بؤمان بكرَيـت دةيكـةين، بؤمـان نـةكرَيت ئـةوان دةيكـةن، نازنـاز خـان         

 .ة، فةرموونوقتةي نيزامَيت هةي
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــتكردني قســةكاني د  ــةرؤك    . هــةر بــؤ ثاَلثش ــتا هــةموو س ــةباني، ئَيمــةيش دوو حةفتــة ثــَيش ئَيس ــوري تاَل ن

كماملان كرد بؤ ئةوةي بةزوترين كات ثةيِرةوي نـاوخؤيي  . ليذنةكان شتَيكمان نووسي و ئاراستةي جةنابي د
ة نــاو بةرنامــةي كــار و ئــةوةي كــة بةراســيت هانــدةريش بــووة بــؤ ئَيمــة كــة ئــةوةمان داواكــردووة بــؤ     بَيتــ

جامبـاز، ئَيمـة سـَي سـاَلة ئـيش دةكـةين بـةو ثـةيِرةوي ناوخؤيـة وة كـو            طوارق ثَيضةوانةي رةئيةكـةي كـاك   
ةوتووة، بؤية حةقي سةرؤكي ليذنة و وةكو ئةنداماني ثةرلةمان، كةمو كؤِري ثةيِرةوي ناوخؤ بؤ ئَيمة دةرك

واية ئَيمة ئَيستا ئيصآلحاتي تَيدابكةين، بةآلم ئةو طروثةي كة لةدواي ئَيمة دَيت ئـةويش دةبَيـت دوو سـاَل    
ئيش بكات تاوةكو بزانَيت كةموكؤِرييةكان ضية، بؤية هـةر وةكـو خـؤي دةمَينَيتـةوة بؤيـة بـةر لةرؤيشـتين        

ابِرَيذين، ليذنةيةك ثَيـك بَيـت لـةناو ثةرلـةمان، ليذنةيـةك      ئَيمة شتَيكي زؤر باشة ثةيرةوي ناوخَوي نوَي د
لةثســثؤِرو  كارامــة ســةرلةنوَي بــا ثــةيرةوَيكي نــاوخَوي طوجنــاوي ســةردةمةيانة دابِرَيــذَيت، ئةمــة بــؤ ســاَلي 

باش بوو، شتَيكي كة دامبـةزرَينني يـاخود ئـةو تةعديالتـةي كـة ليذنـةي ياسـايي كـؤي كردووةتـةوة           1998
 .ر، زؤر سوثاسئةوة خبةينة كا
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لةئاينــدةدا، خــاَلي ضــوارةم  انشوواء اهللتــازة دةخيةينــة بةرنامــةي كــار و خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ دةكــةين   

ــِرؤذةي        ــؤكردني ثـ ــتنةِروو طفتوطـ ــةر خسـ ــوون لةسـ ــةردةوام بـ ــةوة، بـ ــةوةي خوَيندمـ ــار ئـ ــةي كـ لةبةرنامـ
دةخيوَينينةوة، من دةمةوَي ثَيش ئةوة بـةئيجازةي ئَيـوة هةنـدَي    هةمواركردني ياساي باري كةسي، ئَيستاكة 

قســةي لةســةر بكــةم، يةكــةم ئةهميــةت و طرنطــي ئــةو ثِرؤذةيــة دةركــةوت لــةخياللي طفتوطؤكــاني ئَيــوة و   
هــةروةها رةنــط دانــةوةي لــةناو كؤمــةَلطادا ديــارة كــة زؤر كــةس بــةوتارو بةنووســني موتابةعــةي كــردووة،   

َوستاياني ئايندةي بةِرَيز لةخوتبةي جومعةيشدا ئاماذةيـان ثَيكـردووة، ئامارَيـك لَيـرة     تةنانةت هةندَيك مام
ثَيشكةش كران دةرخيست كةلةو ضوار ساَلةي رابردوودا ئةو حاَلةتةي كةتةسجيل كراون لةمةحاكم، حـاآلتي  

تَيكي وا كـة  هَيناني ذني دووةم ناطاتـة ضـوار سـةد كـةس، ثرسـيارَيك لةئارادايـةن خـةَلك هـةر دةثرسـَيت شـ          
ئةوةندة دياردةيةكي كةم بَيت بؤ ئةوةندة ثةرلةمان ئيهتيمـامي ثـَي بـدات  وخـؤي مةشـغوَل دةكـات، ئـةوة        
رَيطاي كردةوة خةَلكانَيك هةندَيكيان بةمةسئوليةتةوة، هةندَيكيان بـةبَي هةسـتكردني مةسـئوليةت لةسـةر     

و شتَيك طرنطي ئـةو ياسـاية تـةنها لـةوةدا     ئةو مةسةلةية قسة بكةن، يان وتاري لةسةر بنووسن، ثَيش هةمو
نايــةت ئــةو ضــوار ســةد كةســة ذنــي دووةميــان هَينــاوة، طرنطيةكــة لــةوةدادَيت ئــةو مةســةلةية ثةيوةنــدي    
ــانطرتووة        ــةوة وةري ــةن و بةئيهتيمام ــي لَيدةك ــتان باس ــةَلكي كوردس ــةموو خ ــة، ه ــةوة هةي ــةموو كؤمةَل بةه

اتانة وطفتوطؤكردنة كة لةثةرلةماندا كراوة، جطـة لـةوةيش   بؤضووني خؤيان دةربِريوة لةسةر ئةو موناقةش
دةرضـووة، هـةموو ياسـايةك لـةرووي عةمةليـةوة كـة رةفتـاري         1959لةرووي ياسايةوة ئةو ياساية لةساَلي 

لةسةر دةكرَيت، كةم و كوِريةكاني دةردةكةوَيت، بؤية هةرياسايةك كـة دَيتـة هـةمواركردن لةبـةر رؤشـنايي      
دادوةري ثةيوةنديدارةكان كة بةثَيويسيت دةزانن هةمواري بكةن بـؤ ئـةو خةلةالنـةي،     ئةزمووني دةسةآلتي

ئةو ثَيداويستيانةي كة ثَيويستة بؤ ئةو ياساية ضاكرتبكرَيت دةخيةينة بةردةمتان هةتاكو ئَيستا دةيان ياسـا  
ش ئَيســتاش لــة هــةمواركراوة، دةيــان بِريــار هــةمواركراوة و هــةر لةبــةر رؤشــنايي ئــةوة بــووة، جطــة لــةوةي 

مةحاكمـةكان لةكوردسـتاندا هةيــة رةفتـاري جَوراوجــَور دةطرَيـت، هـةموو وةكــو يـةك نيــة، بِريارَيـك هةيــة        
ــةرَيم يــةكي            ــةتي ه ــت دةكــات حكوم ــةيش ثَيويس ــةو ياســاية، ئةم ــةَل ئ ــياليف هةيــة لةط ــلَيماني ئيخت لةس

وو ئـةو ياسـايانةو بِريارانـة كـة لـة دوو      طرتووةتةوة، يةك لةبِريارةكامنان،  يةك لةبةَلَينةكامنان ئةوةية هةم
ئيدارةيدا هةن دةبَيت هةموار بكرَين و بكرَينة يةك ياساو يةك بِريار، ئةمةش بةشَيكة لةمةسةلةكة، جطـة  
لـةو شـتة دياردةيــةك لةكوردسـتاندا هةيـة، دياردةيــةكي زؤر ناشـرينة دذي ئيسـالمة، دذي شــةريعةتة، دذي       

ة، هــةموومان باســي دةكــةين وهــةموومان ثَيــي نــاِرازين، هــةمومان   مرَوظــة، ئــةويش ديــاردةي كوشــتين ذنــ 
هةوَلدةدةين وخةبات دةكةين بـؤ ئـةوةي ئـةو دياردةيـة نـةهيَلَين، جطـة لـةوةي ئـةو ياسـاية كـة موناقةشـة            
دةكرَيت و رةئي لةسةر دةدةين، ئَيمـة دةمانـةوَيت رؤشـنبرييةك لـةناو كؤمـةَلطادا بـآلو ببَيتـةوة كـة ذنـيش          

ســانة، خــةَلكانَيك كــة موتابةعــةي ئــةو ياســاية دةكــةن لةهــةمان كاتــدا ئــةو رؤشــنبريية لــةاليان مرَوظــة، ئين
دةضةسثَيت بؤ رَيزطرتين زياتر لةذنان، ضونكة ئةو ذنانة كة باسيان دةكةين ئةطةر خَيزانيشمان نـةبن يـان   
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وةيةك بَيـت هـةموو   دايكمانن يان خوشكمانن يان كضمانن يان كضي برامانن يان كضي خوشكمانن، بةهةر شَي
ئينسانَيك لَييان مةسئولة، زوَلمَيك لةيةكَيك بكرَيـت لـةبين دنيـايش بَيـت ئينسـان لَيـرةدا بـؤي موتةئةسـري         
دةبَيت، بةوة نية كة دوورة لةتؤ، ضونكة ئةوةي دوورة لةتؤ هةستَيكي هةيـة ئينسـانيةت كؤمـان دةكاتـةوة،     

ردستاندا دةذين لةطةَل نةتةوةكاني تر هةموومان لَيرةدا جالَيرة جطة لةئينسانيةت ئَيمة نةتةوةيةكني لةكو
ثَيكةوة دةذين، هةموومان بةيةكةوة موتةئةسريين، خـةم بـؤ يـةكرت دةخـؤين، خةفـةت بـؤ يـةكرت دةخـوين،         
حةزةكةين ذياني هةموو خةَلكي كوردستان باش بَيـت، هـيض زوَلمَيـك، هـيض جـورة زوَلمَيـك لةسـةر خـةَلكي         

ذن وثياوو منداَل وثَيرةوة، هةر يةكة لةشوَيين خؤيدا رَيزي تايبةتي هةبَيت، ديـارة   كوردستان نةمَينَيت بة
دينيش لة كوردستاندا وةكو هةموو وآلتاني رؤذهةآلت جَيطاو رَيزي خؤي هةية، خـةَلكَيك ثابةنـدن بـةدين،    

ةي ثَيدةكـةم،  ئيماندارن هيض ياسايةك، من ئةو رؤذةيـةش ئامـاذةم ثَيـي كـرد، بةناضـاري جـارَيكي كـة ئامـاذ        
ي هةميشةيي ئَيراق، ثِرؤذةي دةستوري خؤمانيش لةبةردةمانة، سَي بنـةماي  رئي مة دةنطمان داوة بةدةستوو

ئةساسي هةية لةدةستوري ئَيراق و دةستوري ئَيمةش، نابَيت هيض ياسايةك دةربضَيت دذي بنـةماكاني ديـين   
ني دميوكراتيةت، نابَيـت هـيض ياسـايةك دةربَيـت     ئيسالمي ثريَوز، نابَيت هيض ياسايةك دةربَيت دذي بنةماكا

دذي مافــةكاني مــرَوظ، مافــةكاني ئةساســي كــة لةدةســتوردا هــاتووة، بةرضــاوكردني ئــةو ســَي شــتة ياســاكان   
دةردةضن، جا كةدَيتة موناقةشة كردن بةتةئكيـد هـةر يةكـة لةِروانةطـةي تَيطةيشـتين خؤيـةوة، رؤشـنبريي        

دات، ئـةوةي رةئـي دةدةات بةهةرضـي رةضـاوبكرَيت رَيـزدارة، بـةِرَيزة،       خؤيةوة موناقةشة دةكات و رةئـي دة 
ئةبَيت خةَلك رَيزي لَي بطرَيت، ضونكة هةوَلَيكـة، ئـةوةي ئيجتيهـاد دةكـات ئـةوة ئيجتيهـادة ئَيـوة دةيكـةن،         
ئةطةر ئيجتيهادةكان سةري طرت و راست بو و، خزمةتي كرد ئةوة دوو ئةجري هةية، ئةطةر نا هةتا ئةطةر 

للمحمتمهد اجران، اما اصاب اجران واما : َلةيةكيش بوو هةوَلَيكة بؤ ضاكردن، ئةو قسة مةشهورة كة دةَلَيتهة
، لةبةر ئةوةي هةتا ئةو كةسةي كة رةئيـةك دةَلَيـت و رةئيةكةيشـي راسـت نـةبوو يـان سـةري        مل يصب اجر

ؤر سـةهوة، زؤ هةَلةيـة كـة    نةطرت ئـةجرَيكي هةيـة، ضـونكة هـةوَلَيكي داوة رةئـي بـدات، ئـةو رةئيـة زؤر ز        
دةيةوَي ثةرلةمان تةقسيم بكات بةيين موحافيزكارو ثَيشكةوتنخؤازو ئةوانة، شيت وا لةناو ثةرلةماندا نيـة  
و ناشكرَيت خةَلك رَيطا بةخؤي بـدات بةوشـَيوةية باسـي بكـات، ئـةوة بـؤ رؤذشـنبرييةكة، بؤضـوونَيكة هـةر          

كــارَيكي نــا بةجَييــة كــة ئــةو كةســانةي كــة بــةو شــَيوةيةدا     يةكــة لةباطراونــدَيكي جيــاوازةوة هــاتووة، زؤر 
ئةيانةوَي ثةرلةمان تةقسيم بكةن، ئةمِرؤ لةرؤذنامةيةكدا نووسراوة ئةَلَيت يـةكَييت نيشـتيماني كوردسـتان    

. بِرياري داوة لةوانةية دة ئةندامي خؤي زياتر سزابدات، من ئةندامي مةكتةبي سياسيم تةلةفؤمن كرد بؤ د
بةيانية ومت شيت واهةية  وتي نة، ئةندامَيكي تر هةر لةعةيين شـوَيندا وتـي شـيت وا نيـة، باشـة      كمال بةو 

ئةوة يةكَييت ضَون شيت وا دةكات ، حزبَيك مةسئول بَيت ضَون ئةنـدامي ثةرلـةمان كـة متمانـةي ثَيـي داوة      
لةسياســيةتي حــزب  ببَيــت بــة ئةنــدامي ثةرلــةمان رَيطــاي لَيــدةطرَيت و دةَلَيــت رةئــي خــؤت مــةدة، مةطــةر 

دةربضَيت، ئةوة دةرضوون نية لةسياسةتي حزب، ئةوة سياسةتَيكة كة بؤ كؤمةَلطا، هةر يةك رةئيةك دةدات 
بؤ ئايندةيةك، بؤ كؤمةَلطايةك، بؤ ثَيشكةوتين ئةو كؤمةَلطاية، بـؤ نةهَيشـتين زوَلمَيـك بةرامبـةر بـةذنان و      
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سـَيت دةبَيـت ئـةو ثةرلةمانـة هةَلبوةشـَيتةوة، بـؤ  لةبـةر        تَيطةيشتين باشرت لةمةسئوليةت، برادةرَيك دةنوو
كةس دةنطي داوة بـؤ ئـةوةي فـرة ذنـي هـةبَيت، ئـةوة لةخؤيـةوة ئـةو قـةرارة ضـَون دةدات، مـن             39ئةوةي 

تَيناطةم ئةوة ض دميوكراتيةكة، هةر لةبةر ئةوةي بةدَلي نةبووة قةرارةكة، دميوكراتيـةت يـةعين ض، يـةعين    
ةبَيت ئةكسـةريةت وئةقةليـةت، كـة مةسـائيلي كؤمـةَلطابَيت ئةكسـةريةت و ئةقةليـةت        لةموناقةشةدا هةر د

قــةراردةدات، ئــةمِرؤ لةنةتيجــةي موناقةشــدا ثــاش ئــةوةي دوو ســاَل ئــةو ثِرؤذةيــة موناقةشــة كــراوة لَيــرة   
طفتوطــؤي لةســةر كــراوة، ضــووةتة حكومــةت طفتوطــؤي لةســةر كــراوة، خــةَلكي ثســثؤِر هــاتووة موناقةشــةي 

ر كــردووة لةهــةموو بوارةكــاني كؤمــةَلطادا ثيــاوي ئاينيــة، مامَوســتاي جاميعةيــة، خــةَلكي رؤشــنبرية،   لةســة
ريكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنية هةموو رةئيان لةسةر ئةوة داوة وهةر يةك بؤضووني جياوازي هةية، ئةو 

ئةو بَلَيت تؤ لةبةر ئةوةي ثَيـنج  بَلَيت لةبةر ئةوةي تؤ بةدَلي من نةبَيت، دةبَيت ثةرلةمان هةَلبوةشَيتةوة، 
كةس دةنطي داوة بؤ فرةذني دةبَيت ئةو ثةرلةمانة كافربَيت، باشة كَي حةقي داوةتة تؤ ئةو حوكمة بدةيت 
لةسةر ئةو ثةرلةمانة، ئايةت دةخوَينيتةوة لةمزطةوت بةرامبةر خةَلكَيكي ديندار، دةَلَيـت نةسـيحةتي ئـةو    

ان دةكات، قةراري ثةرلةمان دةكـات بةقـةرارَيكي صـدام يـان بـةقرارَيكي      ثةرلةمانة دةكةم، تةشبيهي ثةرلةم
مثنى فرعَون، ئةوة بةراسيت تَينةطةيشتنة لةدين كة ئايةتةكةيش دةخوَينَيتةوة بةتةواوةتي ناخيوَينَيتةوة، 

ت، دوايي ، ئةويش ناَلَيت بؤ ئةوةي وازيح بَيفان خفتج فواحدة: ، بةآلم تةواوي ناكات كةدةَلَيتوثالث ورباع
، باشة ولن تؤتط عوا ان تعدلوا بني النؤاء ولو حرصتج: دةَلَيت سورة النؤاءجطة لةوةيش ئايةتَيكي تري لة 

ئةو ئايةتة بؤ ناخوَينَيتةوة، فال متيلوا كل امليل، لَيرةدا ئايةتي ثريَوزي قورئان بة ئةمر نةيوتووة دوو ذن و 
احة نةيوتووة نابَيت ئةوة بكـةي، يـان دةبَيـت ئـةوة بكـةي، واجـب       سَي ذن بَينة، ئةَلَيت دةتوانَيت بَيين، موب

نية دةَلَيت دةتوانَيت نةفسي بةشةر ئةزانَيت، خواي تبارك وتعـاىل نةفسـي بةشـةر بـاش دةناسـَيت و دةَلَيـت       
ناتوانيـت عةدالـةت بكـةي لةبـةيين     : ئةطةر ترساي مةيكـة، لةشـوَينَيكي تـر ئـةَلَيت    : بِرؤ بيكة، بةآلم دةَلَيت

ان، باشة تةجروبةي بةشةريش نيشاني داوة ئـةو عةدالةتـة ناكرَيـت، بؤضـي ئةطـةر يـةكَيك ئيجتيهادَيـك        ذن
ئةوة يان شةرتَيك دابنات لةجياتي ئةو قسةية، فأن خفـتم، ئـةو شـةرتَيك بـؤ دابنـات، ثيـاوَيكي       : بكات بَلَيت

بووة، يةكَيكة لـة موفـةكرين   طةورة وةكو شَيخ حممد عبدة كة شَيخي ئةزهةر بووة، نةك هةر شَيخ ئةزهةر 
ذن )و فةيلةســوفيين ئيســالم، رَيــزي تايبــةتي هةيــة و دةيــان كتــَييب هةيــة، كتَيبَيكــي هةيــة تايبةتــة نــاوي  

، لةوَيدا شةرحي ئةو ترسةدةكات، شةرحي ئةو حرسـةدةكات، لةنةتيجـةدا دةَلَيـت مـن تَيطةيشـتنم      (وئيسالم
ت مةيكـة، نايـةوَيت بةيـةك جـاري لةبـةر ئـةوةي دةزانَيـت        ئةوةية خوا دةفةرمَيت مةيكةن، خوا بةتؤ دةَليَـ 

، ونةفسـي بةشـةر خـؤي زؤر خوشـدةوَيت، بـةآلم ثَيـت دةَلَيـت، دةَلَيـت ئةطـةر          (اموارة بالؤووء  )نةفس ضـةند  
ترساي مةيكة، كة دةيشزاني دةترسَيي، دةَلَيـت ئةطـةر دةتـةوَيت عةدالـةت بيـت و حرسيشـت بَيـت بـؤ ئـةو          

من لةوكتَيبةدا ئةوةي دةيةوَيت ناوي بطـةرَيت، نـاوي   : ةيت، شَيخ حممد عبدة دةَلَيتعةدالةتة ناتوانَيت بيك
، ثَيي دةَلَيم كة واية دوو ذني نابَيت هةبَيت لةبةر ئةوةي نة ئةو عةدالةتة دةتوانيت دابـني  (املرأة واالسالم)

و ئسينانةو ئةو بؤضوونانة بكةيت، بةآلم فَيَل لةخؤت دةكةيت، لةتؤ واية ئةو ترسةت النية، بؤية يةعين ئة
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داوايان لـَي دةكـةم ضـَون ئـةوان نةسـيحةتي ئَيمـة دةكـةن، زؤر سوثاسـيان دةكـةين بـؤ نةسـيحةتةكة، بـةآلم             
خؤزطة راوةستابان هةتا هةموو ياساكةيان بديباية ئيجا تةقيميان بكرداية، خؤزطة ثَيمـان بَلـَين لةكوَينـدةر    

َيـت لــةفآلن مجلـةدا دذي شــةريعةت نووسـراوة ئــةو قســةية،    دذي شـةريعةت ئَيمــة قسـةيةكمان نووســيوة، بلَ  
نوري يةك لةوانة بووة، بةشداري كردووة، . قةيناكة، ئةو خةَلكانةي كة موناقةشةي ئةوةيان كردووة، كاك د

زةَلمــي كــة داعيةيــة كةسـَيكي وةكــو ئــةومان نيــة بتوانَيــت   مصووطفىيةكَيكـة كــة دينــدارة، موســَلمانة، كـاك   
هةموو ثرسي ثَيكراوة، دةَلَيت دذي شةريعةت نية، مامَوستايةك لةمزطةوتَيكدا قابيلـة لـة    فتوامان بؤ بدات،

زةَلمي زياتر تَيبطات، ئةطةر تَيشدةطات مةمنوني دةبـني ثَيمـان بَلَيـت لـة كوَينـدةر دذي شـةريعةت       مصطفى 
ئةويش ثَيمان بَلَيت  مجلةيةك نووسراوة و ئةو ئينسانةيش ثَيي واية، ئَيمة دميوكراتي نني وكؤنة ثةرستني

لةكوَينــدةر، ئَيمــة بةعةكســةوة ئــةو قةيدانــةمان كــة دانــاوة بــؤ ذنــي دووةم بــؤ ئةوةيــة كــة نــةبَيت، لةطــةَل 
شةريعةتيشـــدا دةطوجنَيـــت و لةطـــةَل دميوكراتيةتيشـــدا دةطوجنَيـــت، ضـــونكة تـــؤ ناتوانيـــت بَييـــت لَيـــرةدا  

ــةي    ــةَلطا لةبريبك ــاو كؤم ــةقائيقي ن ــةيت، ح ــةقانونَيك دابن ــةي     ك ــةو خةَلكان ــؤ ئ ــةيت ب ــك دانان ــؤ قانونَي ت ت
لةئةســكيمو، تــؤ لةكوردســتانيت، كوردســتانيش مةعروفــة ض بنةمايــةكي هةيــة كؤمةلََطاكــةمان، مانشــَيتَيك   

بدات، ئةوة كـةي ثةرلـةمان قـةراري واي داوة،     طالقدةنووسرَيت دةَلَيت، بةبِرياري ثةرلةمان ذن بؤي هةية 
ت لةمارةبِرينا ئـةو مةرجـة بدرَيتـة ئـةو، كـة ثياوةكـة قـةبوَلي نـةكرد تـةواو،          دةَلَيت ذن بؤي هةية داوا بكا

سـاَلة ئـةوة هةيـة، ريطـاي      1400ئةوة ئَيمـة بيَلـَين يـان نـةيَلَيني ئـةو قانونـة بيكـةين يـان نةيكـةين ئـةوة           
ة نــةطرتووة، بــةآلم ئي مــة زيــاتر بــؤ بــآلو كردنــةوةي رؤشــنبريية، بــؤ ئــةوةي لــةرَيطاي قانونيشــةوة مادةكــ    

بنووسرَيت كة وا نووسراوة، يةكَيكيش دةَلَيـت ثةرلـةمان فرةذنـي بِريـارداوة ئـاخر بةراسـيت ئـةوة تَيكـداني         
راستية يةك، بَوورووذاندني خةَلكة، داوا لةرؤذنامةنووسان دةكةم كة بةمةسئوليةتةوة تةماشابكةن، هةموو 

ت  ئةوي بَلَيت كَيية دذي دميوركراتيية ياساكة وةكو خؤي تةماشابكةن، ئةوةي كة دذي دميوكراتيةتة ثَيمان
ثَيي واية دذي ئاين ئيشمان كردووة ثَيمان بَلَيت دذي ئاين ئيشتان كردووة لةفآلن شوَينا، بَيتة ئَيـرة ئةطـةر   
دةيةوَيت بةراسيت خزمةتي طةل بكات وخزمةتي ئاين بكـات لـةجياتي ئـةوةي لةخوتبةيةكـدا بيَلَيـت، بَيـت       

اي دابنيشَيت وقسةبكات، ئةنداماني ثةرلةمان حةمتةن ذمارةيةكيان هةية دةيناسـن  لَيرة لةطةَل ليذنةي ياس
ــَين فــآلن فةقــةرةتان، فــآلن شــتان دذي ئاينــة بــا      لةطــةَل ئــةوان قســةبكةن، بةنووســني بؤمــان بنووســن وبَل

اريش جار تةعديل كراوة، بةقةر 13ديراسةتي بكةين، ئةوة كاك عونيش دةَلَيت هةر ئةو قانونة لةئَيراقدا 
تةعـديل دةكرَيـت ، بةهـةر     13قةراردراوة بؤ  ئةطةر نةهاتباية هيض كةمو كـؤِري تَيدانةبوايـة بؤضـي     13

حاَل من داوا لةئةنداماني بةرَيزيش دةكةم رةئي خؤيان لَيـرة ضـية بيـدةن، ئـازادن، هـةموو كةسـَيك ئـازادة        
ثَيشكةوتووخوازة واليةنةكاني تر ثيان  لةرةئيداني خؤي، بةآلم نة كةس لَيرة ثَيي وابَيت كة ئيصالحية يان

وابَيت كة موحافيزن يان كؤنة ثةرسنت، نة كةسيش ثَيي وابَيت كة ئةوانـة لـة ديـن اليـان داوة، كؤمةنيسـت      
يان وانة و وانة، يةعين ئـةو ئيتيهاماتـة بةراسـيت بـةجَينني، ئَيمـة لَيـرة لةخزمـةتي ياسـاداين، لةخزمـةتي          

ةلََطا سوودي هةبَيت و قازاجني هةبَينت، مةسئوليةتي ئَيـوة هـةر لَيـرة نيـة،     ئةوةين كة شتَيك بكةين بؤ كؤم



 580 

مةسئوليةتي ئَيوة لةدةرةوةيشة، يةعين ئةندامَيكي بةِرَيز ئةطةر بِريارةكة بةدَلي نةبوو ثَيي وانةبَيت دنيـا  
َلةقـةن راسـتة   تاريكةو تةواو، هةركةسـَيك ثَيـي وايـة ئةوشـتانةي بـةبريوباوةِري خـؤي باشـة، ثـَيم وايـة موت         

لــةرووي دينيــةوة، ئةطــةر لةبنةمايــةكي دينيــةوة ئنتيآلقــي كردبَيــت، راســتةئةطةر لــةرووي دميوكراتيــةوة   
ئةطةر ثَيي وابَيت لةرووي عةملانيةتةوة سةيري كردبَيت، هةَلةكـة لةوةدايـة كـة واتةسـةور بكرَيـت كـة ئـةم        

رين، ئةطــةر وابَيــت بــؤ طفتوطــؤدانراوة  دونيايــة دبَيــت بــةس طــوَي لــةرةئي تــؤ بطــرين، لــة بِريــاري تــؤ بطــ   
لةثةرلةمان، بؤ هةَلبـذاردن دةكرَيـت، غَيـر بـؤ ئةوةيـة طـوَي لةزؤرينـةي خـةَلك بطرَيـت، ئينجـا باشـرتينيان            
بةوةي كة زؤرينةي لَيي رازي دةبن وبِرياري بدةن و ثةيِرةوي بكةن بـؤ ئاينـدة، ئةطـةر هةَلةيشـي كردبَيـت      

تر دةتوانَيت دابنيشَيتةوة وبَلَيت هةَلـةمان لـةفآلن شـوَينا كـردووة، دةبَيـت       هةر بةعةيين رَيطاية و جارَيكي
دابنيشني هةمواري بكةين، بةهةر حاَل من ئومَيد دةكةم ئةم دانيشتنةمان كة بةردةوام دةبَيت و ئةمِرَويش 

ي باشـرتين  بِروا ناكةم تةواو بَيت، بـةو مةسـئوليةتةوة موناقةشـةكامنان تـةواو بكـةين وخزمـةتي دةرهَينـان       
هةمواركردني ئةو ياساية بؤ خزمةتي خةَلكي كوردستان و بؤ خزمةتي مروظ و بؤ نةهَيشتين ئـةو زوَلمـةي   

نـوري تاَلـةباني بـةئعتيباري بةشـداري كـردووة      . لةسةر ذن هةية بةتايبةتي بؤ ضاكردني ماَلي كورد، كـاك د 
 .لةزؤر لةو دانيشتنانة، فةرموو

 :نينوري مجيل تاَلةبا. بةِرَيز د
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زةَلمـي، دوَيـيَن رووداوَيكـي بؤطَيِرامـةوة حةزةكـةم ئةنـداماني        مصطفى. لةطةَل عوزر خؤاسنت لة جةنابي د
. ثةرلــةمان ئاطــاداري ئــةو رووداوة ناخؤشــةبن، رؤذي هــةيين رابــردوو لةيــةكَيك لةمزطةوتــةكاني هــةولَير د 

ة خــوَيين ئــةو مزطةوتــة نــاوي نــاهَينم بةشــَيوةيةكي زؤر زةَلمــي ضــووة بــؤ نوَيــذي مجعــة، خوتبــ مصووطفى
ناشريين باسي ثةرلةمان و حكومةتي كردووة سةبارةت بة ثِرؤذة ياساي باري كةسيةوة، لةثاش تةواو بووني 

زةَلمي خؤي ثَيِرانةطَيرا وهةستاوةتة سةر ثَي و توويـةتي ئـةو قسـانةي كـةوا      مصطفى. دخوتبةي يةكةمدا 
ردي هةمووي بةثَيضةوانةي حةقيقةتن، بؤية مةالكـة نةيتوانيـة خـؤي بطرَيـت وضـوةتة      جةنابي مامَوستا ك

ــرينانة طفتوطؤيــان لةطــةَل      ــَيكي كــةميان بةناش ــةئامادة بــوواني ئــةو مزطةوتــة، بةش دةرَي، بــةآلم بةشــَيك ل
ثـِرؤذة  زةَلمي كردووة، ئةوة شَيوازَيكة لـةوةي كـةوا بةشـَيوةيةكي زؤر نادروسـتانة ئـةو       مصطفى. جةنابي د

ــرةدا بــةرووني باســي هــةموو      قانونــة دةخرَيتــة بــةردةم راي طشــيت خــةَلكي كوردســتان، ثَيويســتة ئَيمــة لَي
دراوةتـة   طوالق اليةنةكان بكةين هةر وةكو جةنابتان ئاماذةتان ثَيكرد، لَيرانـةدا بـاس لـةوة نـةكراووة كـةوا      

شويشدا هةيـة كـة دةتوانَيـت ئـةو كضـة      دةست ذن، نةخَير، ئةوة مةرجَيكة لةو مةرجانةي كةوا لةقانوني ثَي
يان ئةو ذنة لةكاتي مارة بِريندا ئةو مةرجة دابنَيت، ئةطةر بةرامبةرةكةي رازي نةبوو ئةو كاتة ئـةو مـارة   

 .بِرينة سةرناطرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نازناز خان فةرموو



 581 

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

تـةنها تـوزحيَيكم هةيـة لةسـةر قســةكاني جـةنابت، ضـونكة ئـةوة جـاري دووةمــة مـن بةراسـيت لةطـةَل ئــةو            
ئامارانة نيم كة ئةنداماني ثةرلةمان لَيرة ثَيشكةشي دةكةن، بةداخةوة دةبواية ئَيمـة ثـَيش سـَي سـاَل لَيـرة      

ــؤ هــ      ــةمان ب ــةناو ثةرل ــةبَيت ل ــةوةمان ه ــةنتةري لَيكؤَلين ــرد س ــان ك ــان  بامس ــايةك خؤم ــةك، ياس ةر ثِروذةي
لَيكؤَلينةوة بكةين بؤ ئةوةي ئاماري دةقيق بدةين، من حةقي خؤمة شك بكةم لةو ئامارانةي كة دةدرَيـت و  
خةَلكيش حةقي هةية شك بكات لةو ئامارانةي كة مـن ثَيشكةشـي دةكـةم، بَويـة ئـةو ئامـارةي كـة جـةنابت         

زؤربـةي زةواجـةكان ئَيسـتايش بةتايبـةتي لـةناو      : ين، دووةمـيش ئيشارةتت ثَيدا، ئَيمة ناتوانني قةبوَلي بكة
خةَلكي عةشايةر لةمةحكةمة ناكرَيت، بؤية زؤر رووداوي وا هةية لةدةرةوةي مةحكةمة، سَيهةم شت، ئَيمة 
كةدياردةيةك دةمانةوَيت بنرِبي بكةين ديارة لةنةتيجةي كؤمـةَلَيك لَيكؤَلينـةوةي كؤمةَلناسـيدا جمتةمـةعي     

كةس لةخياللي ئةو ضةند ساَلةي ( 500)سيت وةكو جةنابت باست كرد، مةسةلةكة ئةوة نية كة خؤت دةنا
ثَيشــوو ذنــي دووهــةميان هَينــاوةو كَيشــةيان دروســت كــردووة، بــةَلكو ئةمــة هةرةشــةيةكة لةســةر هــةموو     

ذنـان كـة   خَيزانةكان وةكو رؤذانة بوةتة داردةستَيك بةدةسيت ثَيـاو بـؤ ئـةوةي هةرةشـةي ثـَي بكـات لةسـةر        
تاوةكو ئيتاعةي نةكات يان موخالةفةيةكي بضكؤلةبكات، بَلَين من بؤم هةية ذني دووةم بَينم، تـؤ دةتـةوَيت   

كةيتــةوة، بؤيــة دةتــةوَيت ئةمــة بنرِببكــةيت، دوايــش   تونــدو تيــذي و ذيــاني هةِرةشــة لــةناو خَيزانــدا كــةم 
ةكانن نـةك تـةنها ذن و ثيـاو كةخؤيشـيان     بالةبريمان نةضَيت بةراسيت ئةوةي كة قوربـاني فـرة ذنيـة مندالَـ    

قورباني ئةو وةزعة دةبن، بةَلكو منداَلةكان لةناو سرياعَيكي دووبةرةكيدا دةذَين و ئَيمة هةموومان لةدةورو 
بـةري خؤمـان دةيـان دةرئـةجنامي وةهـا بةضــاوي خؤمـان دةبيـنني، لةهـةمان كاتيشـدا ذمارةيـةكي زؤر لــةو           

ةبن يان دةكوذرَين بةشَيكيان هؤكارةكةي بؤ ئةو هةِرةشانة دةطةِرَيتـةوة  ذنانةي كة رووبةرووي خؤكوشنت د
كة ثَياوةكـة بـةزؤرو زؤردارَيـيت دةيـةوَي رةزايـةتي ئـةو وةربطرَيـت بـؤ ذنـي دووةم و سـَيهةم، بؤيـة ئـةو يـا              

ي ئينتيحار دةكات ياخود بةشَيوةيةك لةشَيوةيةكان واي لَيدةكرَيت كة خـؤي بكوذَيـت، ئةمـة لةسـةر قةزيـة     
ئامارةكة، مةسةلةكةي تـريش جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، زؤر ئيعتياديـة لةمَيـذووي بريتانيـا لـة سـاآلني          
هةزارو شةش سةدةكانةوة كة ثةرلةمان دامةرزا، يةكةم جار دوو فراكسَيون دروست بـوون، ئـةو دةمـةي كـة     

يةعين زؤر زؤر تةبيعيـة ئةمـة    هَيشتا حزب دروست نةبوو، فراكسَيوني ثارَيزطاران وفراكسَيوني ئازادخيواز،
شتَيكي زؤر تةندروستة لة ناو ثةرلةماني ئَيمةيش خةَلكَيك هةبَيت ثارَيزطاربَيت وخةَلكَيك هةبَيت ئـازادي  
خوازبَيت، ئةمة بةمةعناي رةفزكردنةوةي هيض اليةكيان نية، ثارَيزطـاريش فكرةيةكـة، بريوبؤضـونَيكة زؤر    

دةيةوَيت ئةو شتانةي كة هةية بيثارَيزَيت، خةَلكَيكيش هةية حـةز   جَيطاي ئيحتريامة، حةقي خؤيةتي ئةو
لةطؤِران و ريفَورم دةكات، ئةمةشيان زؤر زؤر تةبيعية، بانةبَيتة داردةسَيك بؤ هةِرةشةكردن و ئيهانةكردني 

سَي يةكرتي، رةئي هةردوو ال زؤر موحتةرةمة و زؤر ثَيويستيشة، اليةزاليش ئَيستاش وةكو حزب لةبريتانيا 
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و حزبي كرَيكارةو حزبي ليرِبالة، يةعين ئةمانـة   حمافانيحزب هةية وا ئيشدةكةن لةناو ثةرلةمان، حزبي 
 .ئَيمة توزَيك بابةتةبيعي وةربطرين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حسن فةرموو
 :بةِرَيز حسن بابكر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر قسةكاني جةنابت هةية، يةكةميان ئيمام حممد عبدة موجتةهيد نـةبووة،  من يةك، دوو موالحةزةم 

لةتارخيي ئيسالمدا وةكو مفكر ئةو جةمال الـدين ئـةفغاني و خـةَلكَيكي ديكـة، بـةَلكو ئةوانـةي موجتةهيـد        
يـة  بوون و لـةفيقهي ئيسـالم لَيكؤَلينةتـةوة خـةَلكَيكي ديكـةن، يـةعين لـةنَيو عولـةماي ئيسـالمدا ديـارن، بؤ          

مةســةلةي ئيمــام حممــد عبــدة لةطــةَل رَيزمــان بــؤي وةكــو مفكرَيكــي ئيســالمي قةزايــةي فيقهــي و شــةرعي  
لَيوةرناطريَيت لـةعاملي ئيسـالمي نـةك هـةر لةكوردسـتاني خؤمشانـدا، ئةطـةر ليشـي وةربطريَيـت لةفةرزَيكـدا           

ئايـا كوردسـتاني ئَيمـة     (الفتووى ختتلوف زمانوا ومكانوا وشخصوا     : )لةئيسالمدا قاعيدةيـةك هةيـة، دةفـةرمَيت   
و شوَينة كة ئةو شتةي لَيبوترَيت ئةوة خاَلَيك، دووةميان مةسةلةي مامَوسـتا زةَلمـي، ئَيمـة وةكـو      لةوقؤناب

ئاطادارين دواي ئةوةي كة دةنطدراوة لةسةر هةندَي مادةو بِرطة بةراسيت ئةو تَيبيين خؤي هةيـة بةتايبـةت   
ةشروع دةكات، على سبيل احلصر، ئَيمة ئةكسةريةتي ثةرلـةمان  لةسةرةتاي مادةي يةكةم كة باسي عوزري م

هَينابووي طلةيي زؤرة لةوة هـةر   على سب ل املثالدةنطي بؤدا كة لة دوو نةخؤشيدا كؤي كردةوة، بةآلم ئةو 
بؤ مةعلوماتي جةنابتان، سـةبارةت بـة ئـازادخيوازو ثارَيزطـاريش بةراسـيت ئَيمـة شـانازي بـةوة دةكـةين كـة           

نايةتي طةَلي كوردستان كة شتَيك نةكـةين لةطـةَل عةقيـدةو    لةسةر دين و قيةم و كلتورو رةسة بنيثارَيزطار
 .بريوباوةِر رَيك نةيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كـاك حسـن مـن نـةمووت شـَيخ حممـد عبـدة موجتةهيـدة، ومت موفـةكريو فةيلةسـوفة، شـَيخي            

لةئَيوةدا، ئَيوةيش هةريةكة ئيجتيهاد دةكةن، ئةطةر ئيجتيهادةكان راست بوو  ئةزهةريشة، من ومت ئيجتيهاد
دوو ئةجرتان هةية يةكَيك كة ئيجتيهادةكةتان راستةومادام جوهدتان لَيي سةرفكردووة، ئـةجرَيكت هةيـة،   
ــةوزوع         ــةو لةم ــة تكاي ــَلي مةوزوعةك ــةر ئةص ــةوة س ــدة، بابطةرَين ــدة موجتةهي ــد عب ــةموتووة حمم ــةآلم ن ب

كمـال دةمَيكـة داواي كـردووة    . ةضني، من دةزامن هةر يةكة قسةيةك بكةن وةختةكةمان بِروات، كـاك د دةرن
 .دوو قسةي هةية فةرموو

 :(كمال كركووكي. د)حممد قادر عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن كـة شـعورَيك بَيـت    ئَيمة لَيرة وةكو ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان دانيشـتوينة ياسـايةك هةمواردةكـةي      
زوَلمي تَيداهةية، بؤية عةدالةت بةرثابكرَيت، بؤ ئةوةي عةدالةتَيك دابنرَيت، ئةو عائيالنة، ئةو كؤمةَلطاية 
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بةسةعادةت لةطةَل يةك بذين، لةو رةوانطايةوة و هةوَلي هةموو ئةم بةِرَيزانةيش ئةوةية كة ئةو عةدالةتة 
وةكو ئةنداماني ثةرلةمان دواي ئةوةي ياساكة تةواو دةبَيت لةطةَل  بةرثابكرَيت و واجييب ئَيوةي بةِريزيشة

ميدياكان، لةطةَل كؤمةَلطاي مةدةني، لةناو طوندةكان لةطةَل خةَلك رووني بكةنـةوة كـة بةضـي شـَيوةيةك و     
يسـتيفادة بكـةن و وانيشـاني بـدةن كـة دذي      سووء ئ بؤ ئةم شتانة كراوة، ضونكة كةسانَيك هةيـة هةوَلـةدةن   

ئةمة بةهيض شَيوةيةك دذي قورئاني ثَيروز نية، دذي شةريعةت نية وة لـةو رةوانطةيـةوة ئةنـداماني     دينة،
ثةرلةماني بةِرَيز بؤضوونةكانيان لةدائةرَيذن، دينةكاني تريش تةحديـدي زةوجـة نـةكراوة، قـانون بَويـاني      

لةمنبـةرةكانا قسـةئةكةن، ئَيمـة    كردووة، بةآلم لَيرة ض عةملاني ض ثياوي ئايين لةرؤذنامةكانا دةنووسـن يـان   
داوايان لَي دةكةين بةخَيربَين بؤ ئَيرة موناقةشةيان لةطةَل بكةين، ئةو بؤضـوونةي لـةبريو مَيشـكي ئةوانـة     

فــةهمَيك هــةبَيت، بــاش طــوَيي  سوووءئــةوةيش هــةر ئَيــوةي بــةِرَيز قــةرارتان لةســةر داوة، بــةآلم ئيحتيمالــة  
َينةطةيشـتنب، بؤيـة هـةر كةسـَيك لةحرسـي خؤيـةوة، ئَيمـة نـاَلَين         لةقسةكان نةبَيت، لةتةفصـيلةكان بـاش ت  

ئةوانة دذي ثةرلةمانن يان خراثن يان دذي دينن يـان دذي عـةملانني، بـةآلم تـةوةقوعيان وايـة، بؤضـوونيان       
واية، واتَيطةيشتوونة، بؤية ئةميش بةدانيشنت، بة موناقةشة، بـة طفتوطـؤ و بةشـَيوةيةكي هَيمنانـة لةطـةَل      

دةطةين وة تةوةقوع دةكةم هـةموو كؤمةَلطاكـةمان لةطـةَل ئـةو بِريارةيـة كـة ثةرلـةماني كوردسـتان         يةك تَي
 .دةري دةكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةطةر قانونةكة تةواو بَيت بةكؤنطرةي رؤذنامةنووسي ئيعالني دةكةين، بةنيسـبةت قسـةكردن تـةنها    

دووة، ئـةويش لةبـةر ئـةوةي لةموناقةشـةكاندا لةطـةَل بـووة لةئةجومـةني        نوري دووجار قسـةي كـر  . كاك د
وةزيران، لةكَونفراسةكان، لةطةَل ليذنةي ياسايي، لةطةَل ليذنةي ذنان ثَيكةوة دانيشتوون و موحتاجي ئـةوة  

 .بووين كة ثَيمان بَلَيت، فةرموو ئةصَلي مادةي نَو خبوَينةوة
 :سعدالدين عبداهلل مولود مال بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :يوقف العمل باملادة التاسعة من الفصل الثالث وحيل حملها مايلي :املادة التاسعة
الحيل الي من االقارب او االغ ار اكراه اي شخص مكرا كان ام انثى على الوزواج دون رضواه ويعتورب عقود     : اواًل 

 يتج الدخول بعد زوال اثر االكراه، كما الحيق الي من االقارب او االغ ار منم من الزواج باالكراه موقوفا اما مل
 .كان اهال للزواج مبوجب احكام هذا القانون من الزواج

يعاقب من خيالف احكام الفقرة واحد من هذه املادة باةبس مدة التقل عون سونة وال تزيود عون ثوالث      : ثان ا
وىل، اما اما كان املخالف من غري هلالء فتكون العقوبوة الؤوحمن مودة التقول     سنوات اما كان قريبا من الدرجة اال

 .عن ثالث سنوات او الؤحمن مدة ال تزيد عن عشرة سنوات
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثةخشان خان ئَيوة رةئي خؤتان بَلَين، فةرموو

 :زةنطةنة عبداهلل بةِرَيز ثةخشان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تي خؤي لةهةمواركردني ئةم مادةية، كَيشةي مارة كردنـي كضـي منـداَل لـة ئـارادابوو، كَيشـةيةكي       ئَيمة لةكا
طةورة بوو و داوايةكي زؤر  هةبوو بؤ ضارةسةركردني ئةو مةسةلةية، بةراسـيت ئـةوة بـوو لةثةرلةمانيشـدا     

تا جَيـي،  كردنـةدا هَيشـ  جارَيك، دوو جار باسكراو رةبت كرا بـةم ياسـايةوة، ئَيسـتا ديـارة ئـةوةي لـةم هةموار      
انةي كـة طـريَودةي ئـةو حاَلةتـةن، حاَلـةتي مـارةكردن بةمنـداَلي، كـوِرو كـض، ديـارة           يةعين رازيبوون يان ئةو

رةئَيكي تريان هةية، داوا دةكةن توزَيك توند تر بكرَيت ئـةو مادةيـة، ئَيمـةيش وةكـو ليذنـةي داكـَوكيكردن       
بِرطـةي   :ن كردووة، ئينجا ئةطةر ئيجازة بدةن من ئةخيوَينمةوةلةمايف ئافرةتان و ذنان تةبةني ئةو رةئيةما

 :دوو لةهةمواركردنةكة لةمادةي نَو
 :تعديل الفقرة الثان ة

من هذه املادة باةبس ملدة التقل عن سنتني وال تزيد عن  س سنوات ( 1)يعاقب من خيالف احكام الفقرة 
الف من غري هلالء ف كون اةبس مدة التقل عن ثالث سنوات اما كان قريبا من الدرجة االوىل، اما اما كان املخ

او الؤحمن مدة التزيد عن عشرة سنوات واضافة فقرة اخرى اىل املادة التاسعة وهي، ابطال عقود النكوال املوربم    
لصغريات الؤن ممن مل تكمل الؤابعة عشرة من العمر دون موافقتها وموافقة القاضي ويتج مل  امام احملكموة  

 .وكل من خالف مل  يعاقب باةبس مدة مدة التقل عن ثالثة سنوات وال تزيد عن  س سنوات املختصة
ئةوة بكرَيت بة تةعليماتيش وضارةسةر بكرَيت، بةآلم ( ابطال عقد النكال)رةنطة جةنابي سةؤك مةسةلةي 

ةيةك لةئارادايـة،  ئَيمة ثَيمان باشة ئةمة لةورووانطةيـةوة موناقةشـةي ئـةم مادةيـة بكرَيـت كـة ئَيسـتا كَيشـ        
 .كَيشةي مارةكردني منداَل بةكوِرو كجةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين لةطةَل ليذنةي ياسايي يةك رةئيتان هةية  كاك حممد فرج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

: ةكةمني لةهةمواركردنةكة، فةقةرةي دووةم، بِرطةي دووةميئَيمة وةكو ليذنةي مايف مروظ لةطةَل بِرطةي ي
، بـؤ  اما اما كان املخالف غري هلالء فتكون العقوبة اةبس مدة التقل عن سنتني وال تزيود عون  وس سونوات    

ئةوةي هةر بةحةثسي مبَينَيتةوة، بؤ ئةوةي هةر حةثس بَيت، ضونكة ئَيمة لةسـةرةوة وتوومانـة كةليمـةي    
 .ةثس، سجن لةثَينج بةرةو ذوورة، حةثس لة ثَينج بةرةو خوارة، زؤر سوثاسسجن بكرَيت بةح
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك حممد فرج، يةعين دةَلَيت دوو ساَل، بؤ ئةو مةوزوعة داوا لة كـاك عـوني دةكـةم تَوزَيـك شـةرحي كـات،       

 .ثَيش ئةوةي قسةتان ثَيبدرَيت، فةرموو كاك عوني
 :زازيد بكمال سع بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي دةمةوَيت بةيانكةم دةرةجةي قةرابة ضـية، وضـةند دةرةجةيـة، وضـَون تـةوزيع كـراوة، دةرةجـةي        

 :قةرابة بةثَيي قانوني ئةحواَلي شةخسي لةضوار دةرةجة ثَيك دَيت
 .باب و دايك و منداَلةكان: دةرةجةي يةكةم
 .وشك وبراباثريو دا ثريو خ: دةرةجةي دووةم
االعموام  : مام و ثلك و خاَل، ثلك بةدوو اليةن، اليةني باب واليةني دايك، بةعةرةبييةكةي: دةرةجةي سَيهةم

 .والعمات واالخوال واخلاالت وابناء االخ وبنات االخ وابناء االخ  وبنات االخ 
 .اوالد العج واوالد اخلال واوالد اخلالة: دةرةجةي ضوارةم

، ئـةوة دارجـة، نيزامَيكـي دةتـوانني بَلـَين، سيسـتمَيكي       االحوال الشخص ةابةية لةقانوني ئةوة دةرةجاتي قةر
عاملية، بةنيسـبةت ثرؤذةكـة، لةثِرؤذةكـةدا هـاتووة جيـاوازي كـردووة، ئةطـةر هـاتو ئـةو كةسـانةي كـة ئـةو             

ــاتو خزمــ       ــةر ه ــية، ئةط ــوال الشخص ــةقانوني اح ــَو ل ــادةي ن ــة، م ــةوزوعي مادةكةي ــةن كةم ــة دةك ةكان تاوانان
لةدةرةجةي يةك بوون عقوبةيةكي جيـاوازي بـؤ دانـاوة لةوانـةي كـة لـةدةرةجاتي ديكـةن يـان غـةرينب لـة           

الحيق الي من االقارب او االغ ار اكراه شخص مكرا كان ام انثوى علوى الوزواج    : مةوزوعةكة، بةوسياغة هاتووة
يعاقوب مون خوالف احكوام     وة هـاتووة،  هةتا دوايي، بؤ عقوبةكةي بـةو شـيَ  ...... دون رضاه ويعترب عقد الزواج

من هذه املادة باةبس مدة التقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات اما كان قريبا من الدرجوة  ( 1)الفقرة 
، واتا ئةطةر باب و دايك يان منداَلةكان بوون، ئةوانة حوكميان كةمرتة لةوانةي كة غةرينب زيـاتر يـان   االوىل

بـاثريو داثـري و   : ئةوةية مةوزوعةكـة، دةرةجـةي قةرابـةي دوورتـر ئةوانةيـة     دةرةجةي قةرابةيان دوورترة، 
اعموام و عموات واخووال وخواالت وابنواء االخ وبنوات       : خوشك و برا ئةوة دةرةجةي دووةمة، دةرةجةي سَيهةم

ي اوالد العــم واوالد ا ــال واوالد ا الــة، واتــا ئةوانــة : ، دةرةجــةي ضــوارةماالخ وابنوواء االخوو  وبنووات االخوو  
ئةو تاوانةيان تةواو كرد حوكمةكانيان بـةكوَيرةي ثِرؤذةكـة    وةم وسَيهةم و ضوارةم ئةطةر هاتودةرةجةي دو

ليذنةي ياسايي و ئةوقاف تةئييـديان كـردووة لةسـَي سـاَل كـةمرت نابَيـت و لـةدة سـاَليش زيـاتر نابَيـت، زؤر           
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةعين عقوبةكـة ليذنـةكان موختـةليفن لةسـةر سـاَلةكان، كةليذنـةي مـايف         ئَيستا التان رون بـووةوة ضـَونة  

مرَوظ دةَلَيت ئةوةي دةرةجة يةكة ببَيت بة دوو ساَل هةتا ثَينج ساَل، دةرةجة يةك وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة،    
اَل هـةتا  ئةوةي دةرةجة يةك نية نووسراوة سَي ساَل هةتا دة ساَل، ليذنةي مايف مـرَوظ دةَلَيـت ببَيتـة دوو سـ    
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ثَينج ساَل، ليذنةي ئةوقافيش لةطةَل ليذنةي ياسايش عةيين رةئيان هةية، ليذنـةي ذنـانيش دةَلـَين ئـةوةي     
 . يةكةم لةيةك ساَل با بكرَيتة دوو ساَل، سَي ساَلةكةيش بكرَيتة ثَينج ساَل، كاك سعدالدين فةرموو

 :سعدالدين عبداهلل مولودمال  بةِرَيز
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

بةراسيت ئةوةي كة دةيَلَيم رةئي خؤمة نةك رةئي ليذنة، لةسةر هةندَيك لةبِرطـةكاني ئـةو مادةيـة، لَيـرةدا     
لةم مادةية، لةزةواج نوقتةيةك هةيـة حـةز دةكـةم روونـي بكةمـةوة، زةواج باتيلـة، فاسـيدة، موكرةهـة، لـة          

َيذنـةى تةعـديلي سـَي رةئـي هةيـة،      قانوني ئةحوالي شةخصـي ئةصـليةكة، لةوَينـدةرَي بـة باتيـل هـاتووة، ل      
باتيل، فاسيد، مةوقوف، لَيذنةى موعةدةل كة موشةريعي عَيراقية، يةعين ئَيستاكة باتيلي هةَلبذاردية، ئةو 

ئايـا ئَيمـة بـاس لـةوةى     : لَيذنةى تةعديل مةوقويف هةَلبذاردووة، لَيرة ثرسيارَيك هةيـة، ثرسـيارةكة ئةوةيـة   
َي بة هيض شـَيوازَيك، ئـةوة مـةوزوعَيكي ديـاري كـراوة، بـةس ئةطـةر هـاتوو         دةكةين كة نابَي زةواج موكرة ب

بوو، هةتا ئةطةر ( بعد الدخول)ي كردية، ئةطةر (لقبل الدخو)بوو، ضونكة لَيرة بةس باسي ( بعد الدخول)
ةى زةواجةكة مةوقوفيش بَيت ئايا شةرعيةتي ثَي دةدرَي  ئةوة لَيرة دةبَي ئةو خاَلة حةلي بؤ بكرَي، نوقتـ 

باشـة كـو مـةوقوف دةبَيـت  ئـةوة      ( عـدم السـاري  )مةوقوف راستة يةعين كة طوتت مةوقوف يةعين : دووةم
بَي كو مةوقوف دةبَي  يةعين لَيرة موشةريع شـةرعيةتي داوةتـة زةواجةكـةي ئةطـةر     ( بعد الدخول)ئةطةر 

ئـةوة نوقتةكـة دةبـَي لَيـرة      يـةعين ( العقوبوة  ترتتب عل ه االثار ام ال ترتتب عل ه اثوار )مةوقوف بَي، يةعين 
وجوهي ئيكراهي دياري نةكردووة، ئايا وجـوهي ئيكـراة ضـية  ئـةدي لـة ثـاش       : حةلي بؤ ببينينةوة، دووةم

ئيعالني زةواج ، زةواجةكة ببوو و دخولةكةش ببوو ض ئيكراهَيك لَيرة قبـول دةكـرَي و قبـولي ئـةو نةوعـة      
َيرة كةليمةى مةنع ، مـةنع زؤر بـة موتلـةقي هـاتووة،     ئيكراهة هةية  نوقتةكي تر هةية جةنابي سةرؤك، ل

، ئايـا هـةموو مـةنعَيك  نةسـيحة و     ( ال حيق الي من االقوارب او االغ وار منوم مون كوان اهوآل للوزواج       (كة دةَلَي
مةشـوورةتيش داخيــل دةبــَي  ئةطــةر مةقصــةدَيكي الدةدا و مةنعــة يــان نةســيحةت و مةشــوورةت بــوو ئايــا  

ت يان بةس لَيرة مةنعي تةعةسويف مةقصودة  يةعين ئةطةر لَيرةش تةقييدي ئةو مةنعةكة بة موتلةقي بَي
مةنعة بكرَي باشة كة مةنعي تةعةسوويف بَيت، نـةك مـةنعَيك بَيـت لـة قـازاجني ئافرةتةكـة بَيـت، حـةلَيكي         

ة بؤ ديكة حةز دةكةم هةر لةناو ئةو ماددةية بيبينينةوة باشة، لة زةواجي كةنةسي يةعين مةسيحي نابَي ل
موسَلمان، ئةطةر هاتو كضَيك ويسيت مَيرد بة كوِرَيك بكات، كوِرَيكي موسـَلمان ئايـا كـة ئـةوان مـةنعيان كـرد       

 .ئةوة بة مةنع حيسابة يان نا  لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيز فةرمووكاك ئار
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 :بةِرَيز ئارَيز عبد اهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ين بة زؤر ياخود بة ئيكراة ثَيم واية دوو اليةن ئةطرَيتةوة، يةكَيكيان كة ئةو كةسـة طةورةيـة و بـة    ِربمارة
زؤر مارةى ئةبِرن، ئةوةى تريشـي منداَلـة لـة خـوار سـين ياسـايية هَيشـتا نةطةيشـتووتة تةمـةني ياسـايي و           

م وايــة ئــةوة تــاوانَيكي ئةهليــةتي تــةواو نــةبووة ئــةوةش مــارةى ئــةبِرن، هــةردووكي بــة ئيكراهــة، مــن ثــيَ  
طةورةية، تاوانة دذي كةسةكة خؤي كة بة زؤر مافةكاني لـَي زةوت دةكـةن و بـةزؤر ئازادييـةكاني لـَي زةوت      
دةكةن و بة زؤر بةشووي دةدةن و يان بـة زؤر مـارةي ئـةبِرن، لـة اليـةكي تريشـي ئـةوة تاوانَيكـة لـة رووي          

و ئـةو جـؤرة مـارة كردنانـة ض لـةوةى ثَيشـي ئـةوةى بـة          كؤمةَل، ضونكة لة ئةجنامي ئةو جـؤرة مـارة بـِرين   
ئيكراة بَيت هةندَيك كاريطةري لةسةر كؤمةَل دةبَيت، كَيشة و طريوطرفيت كؤمةآليةتي و ئابووري و سياسـي  
و هةموو جؤر كَيشـةيةك رةنطـة سـةر هةَلبـدات، لةبـةر ئـةوة ئـةوة تاوانَيكـة بةرامبـةر بـة تاكـةو تاوانَيكـة             

َل، بؤية من سةد دةرسةد تةئيدي دةركردني سزايةكة دةكةم بؤ رَيطة طرتن لةو دياردةية بةرامبةر بة كؤمة
 .و بة تايبةتي ثشتيواني لة لَيذنةى داكؤكي كردن لة ئافرةتان دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضرؤ خان فةرموو
 :بةِرَيز ضرؤ علي محة امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيش سةبارةت بة كض يان كور بة زؤر مارة بِريين بؤ بكرَي، ئـةوة كَيشـةيةكة بـاري خَيـزان تَيـك      وةلآلهي م

ئةدات، باري كؤمةَل تَيك ئـةدات بـة طشـيت، لةبـةر ئـةوة عقوبةكـة هـةتا تونـد بـَي بةراسـيت مـن بـة كـةمي              
يت مــن لةطــةَل بةراســ: ئــةزامن، تةئيــدي ثَيشــنياري لَيذنــةى مــايف ئــافرةت دةكــةم، ئــةوة يةكــةم، دووةمــيش  
مليؤن كةمرت نةبَي  15سجنةكةشدا ثَيم باشة غةرامةشي لةطةَل بَي، نةك هةر سجنةكة بَيت، غةرامةكة لة 

مليؤنيش زيـاتر نـةبَي، لةطـةَل سـجنةكة، يـةعين غةرامةكةشـي لـَي بسـَيندرَي و لةطـةَل سـجنيش            30و  لة 
 .بكرَي بةو ثَيشنيارةى كة لَيذنةى ئافرةتان كرديان، سوثاس

 :ةرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لَيرة مةوزوعَيك باس دةكةم بة حةقيقةت لَيرة باس نةكراوة، بةآلم لةسـةر بنـةماي ئـةوةى كـة ئيكـراة      

كةسوكارداية يان كوري مامة  يةعين كة بةزؤر ئافرةتَيك ئةدةن بة شوو لةناو ض تابعَيكداية  عادةتةن لةناو
و يان كضي ثوورة و يان كوِري خاَلـة، يـةعين ئـةوةى مـن تَيبينـيم كردبـَي و ديراسـةم هـةبَي تـةبيعي حـةز           
دةكةم برادةران بزانن من تةفسـريي قورئـامن بـة حةقيقـةت ضـةند جارَيـك زؤر بـة موفةسـةَلي و بـة وردي          
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ةنبةعي حةزارةتـة، مةنبـةعي تَيكؤشـانة، سةرضـاوةى     خوَيندووتةوة، ئةطةر سةيري بكةى ئةزاني قورئان م
سةركةوتن، هةرضي تؤ تةسةوري دةكةي لة ذياندا كة ئةبَي، ئةتوانرَي لةناو قورئاندا بدؤزرَيتـةوة، ضـونكة   
بة حةقيقـةت لـة تـةجاروبي شـعوب و لـة هـةموو شـتَيكي تَيدايـة، بـةآلم مـةوزوعَيكي طـرنط هةيـة ئَيسـتا              

زانايـان و ئةوانــةى كـة شــارةزاييان هةيـة لــة بـاري دروســت كردنـي خَيــزان و      خوبـةراو و خـةَلكي ثســثؤر و   
ئةوانة، مةوزوعَيك هةية مةسةلةي مارة كردني خزم ، ئَيستا لة دةرةوة و لـة كؤمـةَلطاي مـةدةني خـةَلكَيك     

ؤر ئةطةر ئامؤزا بَييَن يان ثوورزا بَييَن زؤر قةدةغةية لةبـةر ضـي  لةبـةر ئـةوةى سـةبةبَيكي تةندروسـيت ز      
طةورةية، عادةتةن ئةو كةسانةى كة خزمى خؤيان دَينن و بة زؤر ئةياندةنَي ئةجنامي منداَلةكان خةلةليان 
هةية يان كوَيرن، يةعين زؤرينةيان مةشاكيلي سيحيان هةية، لةبةر ئةوة قةدةغة كراوة كـة خـةَلك خزمـي    

نَيك لةم بابةتة بَيت بؤ داهاتووي خـةَلكي  خؤي بَييَن، لَيرة ئةطةر جَيطةيةك بؤ ئةو بابةتة بكرَيتةوة، طؤِري
كوردستان، بةرةئي مـن شـتَيكي باشـة، ئـةوة لـة اليـةك لـة اليـةكي تـريش بـة حةقيقـةت لَيذنـةى ئافرةتـان              

سـاَل مـارة    2سـاَل و  1مةوزوعَيكيان ورووذاند ئةويش مارة كردني منـداَل، منـداَل كـةي مـارة ئـةكرَي خـؤ        
اَل ، مةعناي ئةوةية لةوَى رَيطةتان كردةوة و موافيق بوون لةسـةر ئـةوةى   س 16ناكرَي، ئَيوة دةنطتان دا بؤ 

 .ساَل مارة بكرَي، ئَيستا كة ئةَلَيني نابَي منداَل مارة بكرَي، زؤر سوثاس 16
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)اهلل حممودبةِرَيز محد عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بِريين بـة زؤر بـة تـاوان لـة قةلـةم درايـة، سـةرةراي ثشـتطرييم بـؤ          بة فةقةرةى يةكةم ديارة مـارة  رةتسةبا

قسةكاني مامؤستا سعد الدين لة مةسةلةي مةوقوف و باتيلةكة دةبـَي يـةكال بكرَيتـةوة بةراسـيت، بـةآلم لـة       
ر بَيـت، تاوانـة ئـيرت    فةقةرى سَي كة تاوان بكـات دةرةجـة يـةك بَيـت يـان دوو بَيـت يـان سـَي بَيـت يـان ضـوا           

ئةجناميداوة، بؤ لةوَى تةسنيفمان كردووة  ئةطةر باوك تاوانَيك بةرامبةر كوِرةكةى يان كضةكةى بكات يـان  
مامي كضةكة يان كوِرةكة هةر تاوانَيك بكات ئةوة تاوان نية  ئَيمة لة فةقةرى يةكةم مةبدةئةكةمان ومتـان  

نةكة و سزا دانةكـة تةصـنيفي دةكرَيـت  لةبـةر ئـةوة بـةراي مـن        تاوانة ئةوة نابَيت بكرَيت، بؤ لة حوكم دا
يةك حوكم هةبَي لةسةريان و حوكمةكةى قورس بَيت و ثَيويست ناكات تةصنيفي بكةين دةرةجةى يةك و 

، تاوانة، جا بابي بيكات، براي بيكات، كورة مام بيكات، ثلك زا بيكات، هةر وو  و سَي  و ضوار، ئةوةى تاوانةد
ساَليمان كردؤتة تةمةني بة  16بيكات، ئةوةى تريشيان سةبارةت بة راي من كة ئَيمة لةو قانونة  نازامن كَي

مَيردان و ذن هَينان داِرشتووة حةق نية لة خوار ئـةوة و ئةوانـة ئـيرت مـارة بـِرين ض كـوِر بَيـت ض كـض بَيـت          
دةبـَي وةكـو ئـةوةى كـة لَيـرة       بكرَيت، ئةويش وةكو تاوانَيك حيساب دةكـرَي، بـةآلم ثـَيم وا نيـة عقوبةكـةى     
كةمرت هةقي مـارة بـِرين     16هاتووة فةرقي هةبَيت، ئةويش يةكَيكة لة تاوانةكان، مادةم ئَيمة دامانناوة لة 

 .و ذن هَيناني نية، الزمة عقوبةشي لَيرة دياري بكرَي و، زؤر سوثاس
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 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك مةال ئةنوةر فةرموو
 :حممد غفور نوربةِرَيز مال ا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :تةبيعي فةلسةفةي زةواج بريتية لـة مـةوةدة و رةمحـة و خؤشةويسـيت، هـةر وةكـو لـة ئايـةت بـاس كـراوة          

، ئـةو كةسـانةى كـة ئـةتوانن زيـاتر بـري لـةو        ( ان يف ملو  اليوة لقووم يتفكورون     جعلنا ب نكج مودةو رمحةو)
رةوة بَيـت نـةك بـة شـتَيكي تـر ، حةمتـةن ئةطـةر شـتَيك بـوو بـة           مةجالة بكةنةوة و تَييبطةن دةبَي بـة فكـ  

ئيكراة و بة زؤر ئةو فةلسةفةية نايةتة جَي لة زةواج، يـةعين مـةوةدة و رةمحـة دروسـت نابَيـت بـة زؤري،       
يــةعين شــتَيك نيــة وا بكــات ئينســان لــة عــةتف و لــة ســؤزةوة بــة زؤري بــَي، ئــةوةى كــة ئَيمــة ئــةزانني و     

ثَيكردنَيك واية زؤر دوورة لة شةريعةت و خوا  كة ئةطةر كضة بة تايبةتي ئـافرةت   هةموومان وةكو هةست
كة ئةطةر بة زؤر بةشوو بدرَي و ضـةندةها ئةحاديسـمان هةيـة لةسـةر ئـةوة كـة ئـافرةت بـة زؤري بةشـوو          

ي بة فةسخي نيكاحةكةى كردووة و فةرموويةت( خ.د)ثَيغةمبةر ( خ.د)دراوة، هاتووتة الي ثَيغةمبةرى  خوا 
خؤت ئةو كةسة هةَلبذَيرة كة حةز دةكةي شووي ثَيبكةى نةك ئةوةى كـة باوكـت ويسـتوويةتي، وةكـو ئـةو      
كضـةى كــة نـاوى خةنســا بـوو دوو داخــوازى ديكـةى هــاتبوو يـةكَيكيان نــاوى ئـةبو نوبابــة بـوو و يــةكَيكيان        

بةوى بكةم، بةآلم بـاوكم  عةشريةتي خؤي بوو و طوتي من حةز دةكةم ئةوةى كة ئةبو نوبابة هاتووة شووي 
بة زؤر و زؤريم لَي دةكات مَيرد بـةوةى كـة لـة عةشـريةتي خؤمـةو  خزمـى خـؤم بكـةم، فـةرمووى ئـةوةى           
هةَلبذَيرة كة تؤ حةزت لَيية نةك ئةوةى باوكت، ئـةو حةديسـانة زؤرن كـة ئـةوة زؤر دوورة لـة شـةريعةتي       

يين بة دةرةجة يةك بةراسيت هؤشيار كردنةوةيةكي ئيسالم، لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَي هةموو مامؤستاياني ئاي
تةواو بدةين لةناو كؤمةَلطاي خؤمان كة ئةو جـؤرة حاَلةتانـة هةنـة و بووينـة و احلمـدهلل كـة ئَيسـتا كـةمرت         

سـاَلي و   12بووة، بةَلكو هةر نةمَييَن، جا ئَيستا ئةطـةر بَيـت و ئافرةتَيـك خـؤي باليغـة بَيـت و طةيشـتبَيتة        
نةبَي، ئةدي ئةوانةى  هةر بة هيض شَيوةيةك ئَيستا نوزوجي نةبووة، منداَلة، ضـؤن ئـةكرَي    ئةوانة باوك بؤ

كة ئريادةى زةواجي نية و مارة بكرَي و بةياني ببَيتة عةرقةلة و كَيشة لةناو كؤمةَلطادا شـيت وا رووي داوة،  
ةى كة ئَيستا هةن زؤر جاران لةبةر ئةوة، ئةوة ثَيضةوانةى شةرعة بة دةرةجةى يةكةم و ئةو جؤرة حاَلةتان

كة ئافرةتَيك ئةدةن بة ثياوَيك بؤ سوَلح و ئةيكةن بة بةدةل خوَين و ئةيكةن بـة شـتَيكي تـر كـة ئـةوة نـة        
لة دين و نة لة ذين جَيي نابَيتةوة، لة فةلسةفةى ذيان زؤر زؤر دوورة، يان كةسَيك دةسةآلتدارة ئةضـَي بـة   

ةيهَييَن، لةوانةية كةسَيك مامؤستايةك ئيحتيمالة وةكو ثَيويست شـارةزا  زؤر ئيغتيسابي ئافرةتَيك دةكات و ئ
نةبَيت، بَيت و بضَيت ئةوةش مارة بكات، كة ئةوانة بةراسيت هةمووي ثَيضةوانةى ئةو ئيسالمة ثريؤزةيـة و  
هــةروةها ثَيضــةوانةى فةلســةفةى زةواجــة، بــة نيســبةت عقوبــةكانيش مــن ثــَيم ضــاكة عقوبــةى مادديشــي   

ا بَيت، باسةكة لة باسي حةبس نةبَيت و ئةو حةبسةش بةو شَيوازة بكرَيـت و رةئـيم وايـة كـة يـةك      لةطةَلد
 .شَيواز بَيت و لةطةَل غةرامةى ماددى ، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سارا خان فةرموو
 :ثَيروت خضر بةِرَيز سارا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة  8005ةندَيك روونكردنةوة لةسةر ئةو حاَلةتانة بـدةم، ئَيمـة ديـارة لـة     ثَيم باشة ثَيش ثَيشنيارةكان ه

ثةرلةماني كوردستان جةخت لةسةر ئةو مةسةلةي قةدةغةكردني مارةبِريين كضي منـداَل دةكـات كـة ئـةوة     
ــؤي     ــاتَي خ ــية، ك ــت خؤش ــاي دةس ــةوةبوو      60جَيط ــرؤذة، ئ ــة ث ــرد و كردمان ــان ك ــةمان ئيمزاي ــدام ثةرل ئةن

ثةرلةمان وتي با لة ياساي باري كةسي موعالةجـة بكـرَي، ئَيسـتا كاتيـةتي كـة ئـةو مةسـةلةية        سةرؤكايةتي 
ضارةسةر بكرَي، هةندَي كةس دةَلـَين ئـةو دابـو نةريتـة كـةم بوويتـةوة و كـةي ئـةوة بـاوى مـاوة، زؤر جـار            

لة فرة ذني زيـاتر نـةبَي    طوَيبيسيت ئةو حاَلةتانة دةبني، بةآلم من بؤ دَلنياييتان دةَلَيم ئةو دياردةية ئةطةر
كةمرت نية لة ناو كؤمةَلطاي ئَيمة، بؤ ئةوة منوونةمان هةية، ئَيمة لةناو خؤمان ئامار زؤر كراوة بة تايبةتي  
لــة بيتــوَين و ثشــدةر، ســةنتةري روونــاكبريي و راطةيانــدن ئامــاري كــردووة، وةزارةتــي مــايف مــرؤظ ئامــاري    

بةدواداضوومنان كردووة لـة خوَينـدنطاكان و لـة شـوَينةكان و لـةو       كردووة، ئَيمة وةكو ثةرلةمان عةيين شت
حاَلةت بةس لـة بيتـوَين    5812ناوضانة، هةر بؤ بةرضاورووني ئةو ئامارانةى كة كراوة، لة كؤي ئامارةكان 

وثشدةر هةية، كة دَلنيام لة ناوضة دوورةكاني تري كوردستانيش  هةية، بةآلم لةوانةية ئامارةكان نـةكرابن  
بةدواداضوون نةكرابَي، سةبارةت بة ئامار لَيرة قسة لةسةر ئةوة كرا كة باسي هةندَي ئامـار دةكـرَي و بـؤ    و 

ئـةوةى دَلنيــابوونيش كــة ئــةو ئامارانــةى مــن باســي دةكـةم راســتةقينةية، ئــةوة نــاوى كضــةكان بــة وازحيــي   
خوَينـدكاري خوَينـدنطاكانن،    نووسراوة و ساَلي لة دايك بوونيـان و لةطـةَل هـةتا ئـةوةى كـة هةنـدَيكيان كـة       

ثؤلي خوَيندنةكةشيان نووسراوة، يةعين ئةوةندة بة وردي ئةو ئامارانة ئةجنام دراون، هةتا لةطةَل وةزيري 
ثةروةردة باسم كرد كة هاتة ناوضةكةمان كة ذمارةيةكي زؤري قوتابي و خوَيندكار لـة قؤنـاغي بنـةِرةتي و    

ةنووسـيان بةسـرتاوةتةوة بـة كةسـَيكةوة لـة تةمـةني ثَيـنج و شـةش         و ضارئامادةيي كة ئةو حاَلةتةيان هةية
ساَلي، بِروا بكةن جارَي وا هةية لةسةر بَيشكة بَي ئةوةى يان هةتا ثَيش لة دايك بوون، يـةعين   10ساَلي تا 

، بةآلم لةوانةية باوةِر نةكةن كة ثَيي دةَلَين بنةتؤ، بة هةر حاَل من دَلنيام ئةو حاَلةتة بةرةو كةمي دةِروات
بةرَيز سةرؤكي ثةرلـةمان، ئـةو كَيشـةية دوو رووي هةيـة، يـةكَيكيان ئةوانـةى كـة لةمـةودوا ئـةو ياسـايةى           
ئَيستا كة لةبةر دةستة، بةشووداني بـةزؤر بكـرَي ئـةوة بةشـَيكي ضارةسـةر دةكـات لـة داهـاتوو، سـزايةكةش          

ة مارةى دةكات لة دةرةوةى دادطا، ئـةوة  تةنها هةر دياري بكرَي كة بؤهةموو ئةوانة بَيت، بؤ ئةو مةاليةي ك
لة مارةبِريين دةرةوةى دادطا تةئكيـدي لـَي دةكةينـةوة، ثَيشـنيارةكة لـة الي لَيذنـةى ذنـان هةيـة، رووةكـةى          
تريان ئةو حاَلةتةية كة ئَيستا ئـةو كضـانةى كـة ضارةنووسـيان بةسـرتاوةتةوة ضـي بكـةن  ئايـا دةكـرَي لـةو           

ئــةوة نــاكرَي دةبــَي ثةرلــةماني كوردســتان بِريارَيــك دةربكــات بةراســيت بــؤ   ياســايةدا  ئةطــةر لــةو ياســايةدا
هةَلوةشاندنةوةى ئةو مارة بِرينانة جا نازامن بة ض شَيوةيةك دادةرَيذرَيتـةوة ئـةو بِريـارة، كـة ئـازاد بكـرَين       
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ن لـة مـايف   ئةو كضانة، ثَيويستيان بة ئازاد كردن هةية، سـةبارةت بـة ثَيشـنيارةكانيش لَيذنـةى داكـؤكي كـرد      
ذنان خوَينديةوة، بةآلم سـةرةراي ئـةوة ثشـتيواني لـة رايةكـةى كـاك بـةَلَين و ضـرؤ خـانيش دةكـةم ئةطـةر            

 .غةرامةشي لةسةر بَي باشرتة و سزايةكة توندتر بَي، زؤر سوثاستان دةكةم
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .كاك سامل فةرموو
 :بةِرَيز سامل حممد علي

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
علوى مون اكوره علوى      موقوفآ)، ديارتان نةكردية، ئةز بة رةئيا من ببَيتة (يعترب عقد الزواج باالكراه موقوفآ)

نةكرديا راست دةبَيذيت، بَيذي لظَيري ئةوة ( بعد الدخول)نوقتةكي دي كاك مةال سعد الدين طوتي ، (الزواج
اما مل )ل بَيـت و هـةردوو حاَلـةت بطرَيـت، ضـونكة      البردرَيت، دةبَي شام(اما مل يتج الدخول موقوفآ)الببةين 

لَيـرة ئَيمـة بَيـذين    ( يعتورب العقود بواطآل   )بةحسـي وي حالـةتَي كرديـا لـة ئةصـَلي قـانون وتـي        ( يتج الدخول
 .، زؤر سوثاس(بعد الدخول و قبل الدخول)مةوقوفةن، بال هةردوو حالةتا شامل كات، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةم ماددةيـةدا ئـةبَينم تؤزَيـك كؤكردنـةوةى دوو حاَلةتـة، حاَلـةتي يةكـةم بـة ئيكـراة زةغـت بكـةى لـة             
يةكَيك و بة زؤر بيدةى بة شوو، ياخود، ئَيمة هةر باسـي ذن ناكـةين، ضـونكة كـوِريش هةيـة كـة ئـارةزووي        

تر بَييَن و بة زؤر يةكَيكي خزمي خؤي بؤ مارة ئةكةن، ئةو حاَلةتـةش هةيـة، لَيـرةدا     ئةوةى هةية يةكَيكي
ال حيـق الي  )بةشَيكي ئيكراهة ئةوةية كة ئيكراهي دةكات بؤ زةواج، بةآلم لة شةتري ئةخريدا نووسراوة كـة  

مـاددةدا ئةيـةوَي    كةواتـة دوو حاَلـةت لَيـرةدا لـة عـةيين     ( منوم مون كوان اهوآل للوزواج     من االقـارب او االغيـار   
ضارةسةري بكات ياخود باسي بكات، يةكَيكيان بـة زؤر بيـدات بـة شـوو و ئـةوةى تريـان مـةنعي بكـات شـوو          
بكات بةو كةسةي كة دَلخوازَييت، ياخود ئةوةي كة رةزامةندَييت لةسةري ، مـن ثـَيم باشـة ئـةو دوو حاَلةتـة      

 تي زؤر جيـاوازة، ئـةوة ئيقترياحـي يةكـةمي منـة،     جيا بكرَيتةوة و ئةلف و باي بؤ بكرَي، ضـونكة دوو حاَلـة  
باشة ئةدي ( الزواج موقوفآ اما مل يتج الدخول بعد زوال االكراهيعترب عقد و: )ئيقرتاحي دووةمي من ئةوةية

ئةوة ضـؤن ضارةسـةر دةكـرَي  ئيكـراة كـراوة و هـيض ضارةسـةرَيكي نيـة و          (االكراه اما   الدخول مم)ئةطةر
من تَيناطةم يةعين بـؤ  : ئةدي ض بكةين دواي ئةوة  حاَلةتي سَييةم( دخل بها)بكات و ناشتوانَي هيض شتَيك 

ئةو تاوانة ئةجنامدراوانةى نَيوان كةسوكارةكان و دةرةجاتةكاندا جياكراوةتةوة، تـاوان هـةر كةسـَيك بيكـات     
روزة يـةك  دةرةجة يةك بَيت يان دةرةجة دة بَيـت، كـة ئـةو حةقـةي دا بـةخؤي كـة ئـةو تاوانـة بكـات مـةف          

 .عقوبةى هةبَيت و ، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئةصـَلي قانونةكـة    40هةر بؤ روونكردنةوةيةك، ئينسان ئةطةر دخولي لةسةر كرا بة ئيكراة لة ماددةى 
اما كوان الوزواج قود جورى خوارج احملكموة عون        : عيالج كراوة، تةلةبي تةفريق لة حاَلةتَيكدا لة ضـوارةم دةَلـيَ  

، يـةعين ذنةكـة دةبَيتـة ذنـي، بـةآلم بـؤي هةيـة داواي تـةفريق بكـات، كـاك زرار           ريق االكراه و   الدخولط
 .فةرموو

 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيسـتا   ،يان بضووك بة طةورة، هةر ضةندة سارا خان ئامـاذةى ثَيـدا   ،بةراسيت ئةو دياردةى طةورة بة بضووك

راستة، بـةآلم لـة كؤنـدا    % 100بةرةو كةمي دةِروات و ئةو ذمارةى ئةويش طوتي ئةو ذمارةية لة  وردة وردة
ئةو شتانة كراوة، ئَيستا زؤر زؤر بـةرةو كـةم بوونـةوة بـووة، بـةآلم مـن لَيـرة ثرسـيارَيك ئاراسـتةي هـةموو           

ة، ئايا كـةس رازيـة طـةورة بـة     ئةندام ثةرلةمانة بةرَيزةكان دةكةم و هةموو ئةوانةى كة ئَيستا طوَييان لَيمان
بضــووك بــدرَي يــان بضــووك بــة طــةورة بــدرَي  دَلنيــام كــةس رازى نيــة، ئــةى باشــة بــؤ ضــي لةســةر دانــاني  
غةرامةكان يان عقوبةكان جياوازى هـةبَي  مـن ثـَيم باشـة ضـةند زيـاد بكـرَي باشـة، ئَيمـة لـة ياسـاي بـاري             

ساَل نةبَي ناتوانَي بة شوو بدرَي، ئةى باشة بؤضـي   16كةسَيتيدا ئاماذةمان بةوة كرد دواي ئةوةى تةمةني 
لَيرة جارَيكي تر باسي ئةوة بكرَي طةورة بة بضووك بـدرَي يـان بضـووك بـة طـةورة بـدرَي حةبسـةكةى دوو        
ساَل نةبَي، سَي بَي، يان سَي ساَل نةبَي، دوو بـَي  بةراسـيت مـن لةطـةَل ئـةوةدام ضـةند زيـاد بكـرَي ئةوةنـدة          

ئَيمـة لـة ياسـاي بـاري كةسـَيتيدا لـة دانيشـتين رابـووردوو ئاماذةمـان بـةوة           : ن بؤ دةطَيِرمـةوة باشة، شتَيكتاا
ساَل نةبَي نـاتوانَي مـارةى بـرِبدرَي، ئـةي باشـة منـداَلَيك لةسـةر بَيشـكة مـارةى           16كردووة ئةوةى تةمةني 

ثرسي، دايكَيك بة منداَلةكاني برِبن، سزاكةى ضةند زؤر بَي جَيطاي خؤي نية  دةَلَي جارَيكيان لة دايكَيكيان 
خؤي طوت و وتي وةسيةتَيكتان بؤ دةكةم لةبةر ئةوةى من بة سةيارة تَيك دةضم، توخوا ئةطةر بردتامن بـؤ  
سةر قةبران بة دار جةنازة مببةن و بة سةيارة مةمبةن، وتيان داية طيان جـا خـؤ تـؤ كـة مـردي تَيكضـوون       

اوم دةترسـَيم بـة مـردوويش بِرشـَيمةوة، بـةآلم ئَيمـة ئةوةنـدة لـة         كوا ماوة  دةَلَي ئةوةندة بة رشانةوة ترس
داني طةورة بة بضـووك و بضـووك بـة طـةورة دةترسـَيني، بؤيـة لـة دواي دةركردنـي ئـةو ياسـايةش بـاس لـة             
طةورة بة بضووك و بضووك بة طةورة دةكةين، خؤي لة راسـتيدا حةقـة غةرامةيـةك و عقوبةيـةك دابنـرَي      

 .اليةوة بضَيت، زؤر سوثاسكة كةس نةوَيرَي بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئـةوةى   ،دا فةقةتايةكمان داناو دةنطمان بؤئةوة دووةم ئةندامي بةرَيزة كة ئاماذة بةوة دةكات، ئَيمة ياس
ساَل كةمرت نةبَيت، ئةوة لة مةحكةمةية، قازية، بةآلم ئةوةى كة ئَيوة باسـي دةكـةن لـة دةرةوةى     16كة لة 

ة و مةالية كة دةبَي سنوورَيك بؤ ئـةوانيش دابـيَن، ئَيمـة قـانون لـة دوائـريي دةوَلـةت جَيبـةجَي         مةحكةمةي
بؤي هةية مارةى برِبَيت، ئةطـةر بَيـت    ،دةكرَي، بةآلم لة دةرةوةى دةوائريي دةوَلةت لة ناحيةى شةرعي مةال



 533 

بـؤ   ،ئيشي خؤي، بؤية ئةو سـزاية رةنطة مةاليةكة بةردةوام بَيت لةسةر  ،و ئةو سزاية دانةنَينو ئةو قانونة
 .ئةو كةسانةية كة لة دةرةوةى مةحكةمة ئةو كارة دةكةن، كاك باثري كامةال فةرموو

 :ال سليمانبةِرَيز باثري كام

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةربارةى ئةو دياردةى كة باسي مارة كردني كرد، بنةتؤ و طةورة بة بضـووك و بضـووك بـة طـةورةو ئةوانـة      

بووة، ئَيستا دياردةكة كةم بوويتةوة بةرادةيةكي زؤر ئةو ئامارةى سارا خانيش باسي كرد هي ثَيشرتة،  ديارة
بةرةو سةر كةم بوويتةوة هةتا واي لَي هاتووة زؤر لةو كةسانةى كة كضـي بضـووكيان    8000بة تايبةتي لة 

ريشم هةية و بةناويش لة المة كة لَي مارة كراوة بؤ خؤيان و بة ئارةزووى خؤيان لة طوندةكانيشدا من ئاما
خؤيان دةضن داواي ئةوة دةكةن كـة ئازاديـان بكـةن، بـةآلم لةطـةَل ئةوةشـدا مـن تةئيـدي ثرؤذةكـة دةكـةم،           
ئةوةى كة لَيذنةى داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان ئيزافةى كردووة بؤ ئةوةى كة دووبارة نةبَيتةوة و رَيطةى 

يدي دةكةم، ئةو سةرجنةى كاك سعدالدين باسي كرد مـن لةطةَليـدام كـة    لَي بطَيرَي بؤ تةئكيد كردن من تةئ
ئةوة نةك هةر بةس مةوقوف بَيت، بةَلكو باتيَل بَيت، بؤ ئةوةى كة نـةك ببَيتـة ئـةمرَيكي واقيـع كـة هـةر       
يةكَيك بة تؤبزي ئةوة دةكرَي كة دةكةوَيتة نـاو ئـةمرَي واقيـع و دوايـي بـة سـوَلحي عةشـائريي ثَيـك دَيـن،          

تة ئةوةى كة باس دةكرَي كة دوو كةس كَيشةيةك يان ناخؤشـيةكيان دةبَيـت بـة تايبـةتي ئافرةتَيـك بـة       راس
تؤبزي يان بة ناخؤشي بَيت دةروات لةطةَل يةكَيكي تر و دوو كضي بضـووكي لـةجياتي ئـةدةنَي، هةرضـةندة     

َيذنةى داكؤكي مايف ئافرةت ئةوة ماوة، بةآلم بةشَيوةيةكي زؤر كةمة و ئةو فةقةرةيةى كة زياديان كردووة ل
 .دووبارة من تةئكيدي لَي دةكةمةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .صربية خان فةرموو
 :بةِرَيز صربية غفار امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
استيدا يةعين تةندروسيت طرَيبةسيت هاوسةرَييت مةرةجي سةرةكي بريتيـة لـة رةزامةنـدي جـا شـتَيكي      ِرلة

ئةى ثَيغةمبـةري خـوا،   : ذنَيك دَيتة الي دةَلَي: (خ.د)يوايةى فةرموودةى ثَيغةمبةرو قسة هةَلنطرة، رحةسم 
باوكم مارةى كـردووم لـة كـوري مـامم بـة ئيكراهـي خـؤم، ئةفـةرمووَي دةتـواني هةَليبوةشـَينيةوة و دوايـي            

وان لو س لالبواء مون    )نان بزانن ئافرةتةكة دةَلَي رةزامةنديم هةية، بةآلم بؤية ئةوةم تةرح كرد بؤ ئةوةى ذ
ــةوة           ،(االموور شوويء  ــات، ئ ــةكاني بك ــة كض ــراة ب ــة ئيك ــتَيك ب ــيض ش ــوكار ه ــاوك و كةس ــة ب ــان ني ــةعين بؤي ي

لة مةسةلةى عةقدي زةواجدا، بةراسيت لةم طرَيبةستة مةوقوفة  (رضا)فةرموودةيةكي صةحيحة دةربارةى 
و ئـريادةى ئينسـان حـوزوري نيـة تيايـدا و      حـوزوزري نيـة لـة ئةساسـي مةسـةلةكة      ( رضوا )و ئةم مةوقوفـة  

ــة        ــة بيكةين ــكالَيكمان هةي ــةآلم ض ئيش ــةري، ب ــةبووة لةس ــاتي زؤر ه ــتة خيالف ــة راس ــةبووة، ئَيم ــوليش ن دخ
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عةقدَيكي باتيل، هةر كاتَيك رةزامةندي بـوو بـة عةقـدَيكي صـحيح تـةرتييب بـؤ بكـرَي، مـن لةطـةَل ئـةوةم           
 .لةطةَل بكرَي، سوثاسبةراسيت وةكو عةقدَيكي باتيل موعامةلةى 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو طلع كاك 
 :الدين سيف خضر طلع  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسيت قسةكاني من صربية خان كردي ئيرت منيش رةئيم واية، هةَلبةوةشَيتةوة و دوايـي عةقـدَيكي سـةر    

خزم و كةس و كارةكـاني بـؤ ئـةوةى ئيقنـاع بـة ذنةكـة        لةنوَي بكرَيتةوة، ضونكة ئةو مةوقوفة ماوةدانة بؤ
 .بَينن، ئةويش ئةطةر لة شةرمي خؤي و ئةو بابةتانة و لةبةر ئةوة لةطةَل ئةو باتيلةمة، لةطةَل رَيزمدا

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .كاك عومسان امحد فةرموو
 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 م لة باسي موناقةشةى ئةو ثرؤذة ياسـاييةى بـاري كةسـي كـرا، هـةموو ئةنـداماني ثةرلـةمان لـة        رؤذي يةكة

سةرةتاي قسةكانيان دةيانطوت ئَيمة هةموومان موسَلمانني و شتَيك نـاَلَيني و ناكـةين ثَيضـةوانةى قورئـان و     
خؤشـي و ئافـةرينيش    ، بةراسيت ئةوة جَيطةى دَلخؤشي بوو، دةسـت (خ.د) سونةتي ثَيغةمبةري ثَيشةوا بَيت

بؤ حكومةتى هةرَيمي كوردستان كة ثرؤذة ياسايةكةى نارد، يان ثَيش ئةوةى ثرؤذة ياسـايةكةى بنَيرَيتـةوة   
بؤ ثةرلةمان، لَيذنةيةكي فيقهي لة زانايان و خوبـةرا و شـارةزايان ديـاري كـرد، تـا بـة دةقيقـي مودارةسـةى         

عةتي ثـريؤزي ئيسـالم بَيـت نـةنَيردرَي بـؤ ثةرلـةمان،       بكةن و شتَيك ثَيضةوانةى قورئان و سوننةت و شـةري 
بؤوج  : )ا لة سورةتي بةقةرةدا دةفـةرموويَ ئةوةش جَيطاي دةستخؤشي لَي كردنة، قورئاني ثريؤز هةر سةرةت

ئةو قورئانة كة كة كـةالمي خوايـة طومـاني    ( هدى للمتقني امل مل  الكتاب ال ريب ف ه: اهلل الرمحان الرح ج
طومانــت هــةبَي لةســةر % 1ةن وةخــيت موناقةشــة لةهــةر ئــةحكامَيك دةكــةين، ئةطــةر لــة  تَيــدا نيــة، ئةصــَل

لة دائريةى ئيسـالم دةضـَيتة دةرَي، سـوثاس بـؤ خـواي طـةورة و       ( والع ام باهلل)راستَييت ئةو قورئانةى هةبَي 
ثَيضـةوانةى  ئومَيد دةكةم كةس بة خةيالي دَلي تَينةثـةرَي كـة هـةر شـتَيك ئيقـرار دةكـرَي لـةو ثةرلةمانـة         

( وموا ارسولناك اال رمحوة للعواملني    )، قورئـان دةفـةرمووي   ( خ.د)قورئان و سوننةتي ثَيغةمبةري ثَيشةوا بَيت 
و بؤ تةواوي عالةمني، لـةو قانونـةدا  تؤمان نةناردووة ئةى موحةمةدي ثَيشةوا ئيال بؤ رةمحةت و بةرةكةت 

ن ثَيويسـتة شـارةزا بـن لـة فيقهـي ئيسـالميدا كـة        لة فةقةرانةدا كة باسي مةوقوف و باتيل دةكـرَي، بـرادةرا  
موجتةهيـدة   ئةوةى خؤي بة موسَلمان بزانَي دةبَي شانازي بكات كـة ئـةو فةقيهـة طةورانـةى ئيسـالم و ئـةو      

و رةمحةتى خوايان لَي بَي طؤريان ثِر نوور بـَي، سـةدان سـاَل ثـَيش ئَيسـتا ئـةوةى كـة        طةورانةى ئيسالم رةزا
رين قانوني ئةو سةردةمة هةر ئةوان داياننـاوة و وتوويانـة، بؤيـة جَيـي شـانازية بـؤ       دايان ناوة ثَيشكةوتووت
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رض   باهلل ربوآ و باالسوالم دينوآ و مبحمود نب وآ  و      )ئيمانداران ئةوان شةو و رؤذ و بةيانيان و ئَيواران بَلَين 
موقوف قبل الـدخول  )ةتةوة ، ئاخر ئةطةر تؤ بَلَيي ئةو فةقيهانة خوَيندويان( امامآو  رسوآل و بالقربن حكمآ

( بعد الدخول)يان ( قبل الدخول)بَي، مةسةلةى عةقدي زةواج ئةطةر مةوقوف نةبَي جارَي ( او بعد الدخول
ــةوة          ــافرةت، ئ ــة ئ ــةى داوة ب ــريؤز رَيط ــالمي ث ــةكرابَي، ئيس ــان ن ــَي ي ــةر كراب ــي لةس ــافرةت ئيكراه ــارَي ئ ج

ةوة كـة بـؤي هةيـة ئـةو ئافرةتـة رازي نـةبَي بـةو        حةديسةكةى ثَيغةمبةرى خواية كة صربي خان خوَينديي
نعـم  )عةقدي نيكاحة و بضَيتة الي قازي شةرعي داواي فةسخي نيكاحي بكات، ضةند عةزمية ئةو ئيسالمة، 

قبـل  )ئةطةر ئةو عةقـدة  ( قبل الدخول وبعد الدخول)بةراسيت، ئةطةر باتيل بَي ئةو عةقدة ( الدين االسالم
: يت زؤر خراثي لة واقيع دةبَي كة دذي ئـافرةت و مـرؤظ بـووني ئافرةتـة، يةكـةم     باتيل بَي، سَي ش( الدخول 

وة ( ولـد الزنـا والعيـاد بـاهلل    )ئةو حةملـةي كـة دةبـَي دةبَيتـة     : ، دووةم(والع ام باهلل)ئةو دخولة دةبَيتة زينا 
و ئافرةتة بـؤى  ئة( بعد الدخول)يان ( قبل الدخول)هيض حقوقَيكيشى ناكةوَيت، بؤية ئةطةر مةوقوف بَيت، 

هةية بضَيتة الى قازى و بة ثَيى شةرع و حاكم دادطـا داواى فةسـحى نيكـاحى خـؤى بكـات، مةسـةلةى كضـى        
كـة خـةتيب بـووم لـة قـةآلدزَى سـارا خـان زؤر بـاش ئـةوة دةزانَيـت، كؤمةَلـةى             1993بضووكيش لـة سـاَلى   

لة ئيتيحادى عولةماى كوردستان  فةرمان بة ضاكةو بةرطرى لة خراثة بؤ خؤم بةثرسى يةكةمى بووم داوام
كرد كة ئةو مةسةالنة قسةى جديان لةسةر كراو نامةيةكيشـم بـؤ مـةرحومى مـةال عبـدالكرميى مـودةريس       
نووسى كة رةئيسى عولةماى عرياق بوو و طةورة عامل بوو لة ئاستى عالةمى ئيسالمى نووسينَيكى جدى لةو 

ن، ئـةو مةوزوعانـة جَيـى خؤيـةتى بـاس بكرَيـت بـة وردى،        بارةيةوة بنَيرَيت بة تايبةت بؤ ثشدةر و بيتـويَ 
بةِراستى موستةَلةحةكان موستةَلةحى فكرين، ئةو مامؤستا بةرز و بةِرَيزانة و ئةو ليذنةى فقهيةى كة  بة 
ثَيى تةوسيةى جةنابى سةرؤكى حكومةت تةوسةية كرابوون، مامؤستا زةَلمـى كـة هـةم ياسـاناس و عـاملَيكى      

م موجتةهيــد نيــة تةبعــةن، كؤمــةَلَيك عــامل و ياســاناس و نوَينــةرى ئافرةتــانيش لــةوَى  زؤر طةورةيــة، بــةآل
وجوديان هةبووة، ئةو موستةَلةحانة زؤر طرنطن، لةبةر ئةوة مةوقوف وةكو ليذنةى ئافرةتان طوتيـان باتـَل   

لةى عقوبةكةش بَيت، لةِراستى ئةوة شتَيكة زؤر موخالفة، ئةسَلةن موخالفة لةطةَل حقوقى ئافرةتان، مةسة
غةرامةش بَيت و حةبسيش بَيت، تكاية ئةو حةبس كردنانة دوو ساَل و سَى ساَل و ضوار سـاَل ئةوانـة شـتى    

 (.والسالم عليكم)زؤر خراثى ترى لة واقع دةبَيت، سةركةوتوو بن 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةوةى كردو، فةرموو خؤى ليذنةى ئافرةتان نةيان طوتووة باتَل بَيت، ئةوة صربية خان باسى
 :بةِرَيز صربية غفار أمني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة ئةو شتة لةالمان وازحة، عةقدى باتَل ئةطةر دخول بَيت، فعلةن يةعنى ئاسةوارةكانى خراثة، بةآلم 

كة دةبَى ئَيمة دةَلَيني ئةو عةقدة مادام ريزاى تيا نية و شةرتى ئةساسى عةقدى زةواجة، ئريادةى ئينسانة
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، (قبل الدخول)حزورى بَيت، ئةم عةقدة با باتَل بَيت، ئيشى ثَى نةكرَيت، ئةطةر بوو ئَيمة لةطةَل ئةوةين 
 .ئةطةر نا هةمووى لةطةَل عةقدى مةوقوف داين، ئةوة ئاسةوارةكانى هةمووى وازحة لةالمان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :أمني بةِرَيز عادل حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلآل من حةزدةكةم تةوزحيَيك بدةم بةر لةوةى رةئيةكةم بدةم، ئةوة سى ساَلة ئةو ماددةية هةية ثَيم 
واية ئيشى ثَى نةكراوة، سؤزان خان ئاماذةى بةوة دا ئَيمة لَيرة ئةطةر تةماشاى ماددةكة بكةين دةتوانني 

ئةو حاَلةتة دوو فعلى بة جةرمية داناوة، مةنع كردن لة زةواج ئةطةر كوِر  بَلَيني ئةوة ماددةيةكى جةزائية،
بَيت يان كض ئيكراه لة زةواجة، يةعنى دوو رةد فعلة بة جةرمية داندراوة، سةبارةت بة مةوقوفةكة قسةى 
زؤرى لَيوة كرا، ئَيمة هةموومان دةزانني هةروةك ئةوةى لة تةعريفةكةش بامسان كرد يةكَيك لة 

ة من ثَيم باشة باتَل بَيت هيض (قبل الدخول)انةكانى عةقد دةبَى ِرةزامةندى هةبَيت، مادام ئةرك
مةوزوعَيكى ترة كة ( بعد الدخول)ئاسةوارَيكى نية هَيشتا نةيطواستووةتةوة و مةشاكلى نةبووة، بةآلم دواى 

بَيت لة دخولةكة، سةبارةت  ، من رةئيم ئةوةية كة بة باتَل 40ثَيم واية لة تةفريق باس كراوة لة ماددةى 
بةوةى لة بِرطةى ئةخري لة ئةسَلى ياساكة نةهاتووة، ئَيمة وةكو خؤمان دةزانني ئيختساسى مةحكةمةى 
ئةحواىل شةخسى سةبارةت بةوةى ئةطةر يةكَيك مةنع بكرَيت يان ئيكراه بكرَيت ئيختساسى مةحكةمةى 

دةعوايانة دةبينَيت، دواتر ئةم جؤرة دةعوايانة ئةحواىل شةخسية، مةحكةمةى ئةحواىل شةخسى ئةو جؤرة 
ساَلة هاتووةو  30ئيعتماد دةكاتة سةر ئةوةى كة كةسَيك هةبَيت تةحريكى بكات، وةكو طومت ئةم ماددةية 

دةيان كض  ئامؤزايةكى نةهَيآلوة شوو  بكات، دةيان  ،كةس بةكارى نةهَيناوة، نة ذنَيك نة كوِرَيك، دةيان كوِر
ؤر باوكى ذنى بؤ هَيناوة كة لة تةمةنى ئةو دا نةبووة، بؤية من ثَيم باشة بِرطةى سَيى كوِر هةية بةز

ماددةكة مبَينَيتةوة لةبةرئةوةى دةبَيت قازى ئةم قةزيةية تةحويلى سوَلتةى تةحقيقى بكات، لةبةر ئةوةى 
رى نةكراوة، لَيرة ئةم بة ثَيى قانونى ئسوَلى مةحاكةماتى جةزائى كة قانونَيكى شكلية، بةِراستى مةنع ديا

عقوبةية كة قانونَيكى خاسة، ئةم نةسة كة لَيرة داندراوة من ثَيم باشة بِرطةى سَى ئةسَلةكةى مبَينَيتةوة، 
لةبةرئةوةى كة شكات دةكات خؤ قازى ئةحواىل شةخسى ئةو ناضَيت تةحقيق بكات، هةتا سوَلتةى 

 .مةحكةمة بكرَيت بؤ عقوبةكةى، زؤر سوثاستةحقيقى هةبَيت لةوَى تةحقيق بكات و دواتر ئيحالةى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

و صربية خان و كاك عادليش  عثمانمن حةزدةكةم تةوزحيَيك بدةم لةسةر ئةو ئةشكالةى بةينى كاك 
زؤر وازحة، يةعنى لة مناَليةوة ( يعترب باطال اما مل يتج الدخول)دروست بووة، ئةسَلى مةشروعةكة دةَلَيت 

ةبِرَيت، هةر كاتَيك ئاشكرا بَيت ئةوة باتَل دةبَيت، بةآلم كة دخول بوو بوو ماناى ضية  يةعنى ئةو مارة د
ئافرةتة يان ئةو كضة طةورة بووة و وةعى هةية، ئيحتيماىل هةية قبوَلى كردبَيت ئيحتيماىل هةية 
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ئةطةر بة ئيكراه بَيت بؤى  دخولةكةشى بة ئيكراه بوو بَيت، ئةطةر قبوَلى كردبَيت، ئةو باتَلة نامَينَيت،
 .فةرموو عثمانكة هاتووة و ثَيشرتيش ئاماذةم ثَيى كرد، كاك  40هةية داواى تةفريق بكات لة ماددةى 

 (:بانى مارانى)عبداللة قادر عثمانبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .اَلى بضووكئةوةى كة باسيان كرد مارة بِرينى مند: خاَلة، يةكةميان 3ديارة ئةو تاوانة 
 .بة زؤر بة شوودان: دووةميان

 .ِرَيطرى لة شوو كردن بة ئازادى: سَييةميان
تةبعةن خاَلى سَييةم زؤر زؤر ترة لة ئةوانى تر، هةموو ئةندامانى ثةرلةمان لة سنوورو ناوضةكانى خؤيان 

خانةوادةكة ِرَيطرى  زؤر باش دةزانن دةيان كض هاتووةتة سةر ئةوةى شةكراو خبورَيتةوة، كةسَيكى دوور لة
دةكات و تا ئَيستا يةكاليى نةبووةتةوة، من ثَيم واية ئةو تاوانةى خاَلى سَييةم هيض كةمرت نية لة تاوانى 
خاَلى يةكةم و دووةم، ض ئةوةى بة منداَلى مارة دةكرَيت ض ئةوةى بة زؤر بةشوو دةدرَيت، هةروةها ض 

دةكةم ئةو خاَلةش ئيزافة بكرَيت شان بةشانى خاَلةكانى ئةوةى ِرَيطرى لة شوو كردن دةكات، يةعنى حةز 
تر، فعلةن ِرَيطريةكةش هيض جياوازى نية، تاوانةكة وةكو يةكن، مةسةلةى سزا دان بؤ كةسى تاوانبار ض 
لةوةى مارةى دةكات، ض لةوةى موسةببة بؤ ِرَيطرى، حةقة هةردووكيان بطرَيتةوة جا ض مامؤستاى ئايينى و 

َيطرة، مادام ئةو ياساية دةرضووة دةبَيت فعلةن ئيلتيزام بةو ياسايةوة بكرَيت، دةنا ئةطةر ض ئةو كةسةى ِر
بة ثَيى ئةو ياساية ئةو مةاليانةش ئيجرائاتى خؤيان وةرنةطرن كة مارة دةبِرن لة دةرةوة، يةعنى ئةو 

فعلةن كة ديسانةوة  ياساية هةروةكو خؤى دةبَيت و مةرةكةبى سةر كاغةز دةبَيت، ئةوانةى ِرَيطريش دةبن
تةئكيدى دةكةمةوة، كة سجن و سزاش، هةردوو خاَلةكة بيانطرَيتةوة بؤ ئةوةى بنرِبى ئةو مةسةلةية 
بكرَيت، هةموومان ديفاع لة ماف دةكةين، ضونكة ئةو مافةى لَيرة ديفاعى ىَل دةكةين و خةتةرى نية 

، ثةرلةمانتارانيان دابةش كرد، بةرةى ِريفؤرم لةسةر كيان، بؤية ثَيشرت كة ِرَيطاتان نةدا دوو قسةى بكةين
خواز و بةرةى حمافزكار، كة زؤر بة داخةوة ئَيمة ثَيمان واية هةندَيك قةرار هةية لَيرة تةئسريى لةسةر 
كيانى نةتةوةييمان دةبَيت، بؤية عةجةلةكردنى بةِراستى خراثة، ِرةنطة مةبةستمان كاتةكة بَيت، ئةطةر 

ومان لةطةَل مافى ئافرةتني، من خؤم دذى فرةذنيمة، بةآلم داوام كرد كة دوا خبرَيت، زؤربةمان ناَلَيم هةم
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نونيةكةى قسةى بة حةقيقةت زؤر باس لةسةر عةقدى باتَل و مةوقوف كرا، بةآلم من وةكو ناحية قا
لةسةر دةكةم، ئةطةرضى جةنابيشت ثَيش تؤزَيك تةمليحَيكت لةسةرى دا، ئةسَلى عةقدى زةواج وةكو هةموو 
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عةقدةكانى تر روكنى رةزاية، ئةطةر روكنى رةزاى تيا نةما ئةو عةقدة ئينعدام دةبَيت و نامَينَيت، 
مةوادى ماددةى يةكةم دا لة ئةسَلى زةواجةكة ثَيويستة روكنى رةزا لة عةقدى زةواج دا هةبَيت هةروةكو لة 

دةَلَيت موتابةقةى قبوَل و ئيجاب دةبَيت، ئةطةر موتابةقةى قبوَل بة ئيجاب نةبوو، ئةوا ئةو عةقدة 
قانونةن نةكراوةو مةعدومة و هيض ئةسةرَيكى نامَينَيت، بة نيسبةت ئةو فةقةرةيةى من باس 

اكات لَيرة ئةو عةقدة ثَيى بوترَيت عةقدَيكى مةوقوف، ئةطةر هيض ثَيويست ن( قبل الدخول)لةسةرىدةكةم 
ثَيى بَلَيني عةقدى مةوقوف، كةواتة ئَيمة لة فةقةرةى دووةم لة عقوبةكان دا دةبَيت دةستكاريةكى 
عقوبةكةش بكةين و تةغرياتى تيا بكةين، بةآلم بؤ  عةقدى مةوقوف يةعنى وةستاوة لةسةر ئيجازة، 

دةطةِرَيتةوة ( اما زال املانم عاد املمنوع)ازة درا وةقفةكة نامَينَيت، بة طوَيرةى فقر يةعنى هةر كاتَيك ئيج
بؤ حاَلةتى خؤى، كةواتة ئةو كةسةى كة بة زؤر كضةكةى خؤى دا بة شوو يان بة زؤر ذنى بؤ هَينا يان 

يست بة ئةوة مةنعى كرد شوو بكات، عقوبةكةش نامَينَيت لةسةرى، لة فةقةرةى دوو دا كةواتة هيض ثَيو
ناكات، ئةمة من ثَيم واية شتَيكى باش نية، بؤضى  زؤر جائيزة بة ئيكراه لةالى ئَيمة كض بدرَيت بة شوو 
يان ذنى بؤ بهَيندرَيت، بةآلم وةكو طوتةنى الى خؤمان لةطةَل ِرَيزم بؤ هةموو كةسَيك كة دوو ِريش سثى ىَل 

نةوعَيك بَيت قةناعةتى ثَى دةكةن، ئةو زةواجة قوِر كؤدةكةنةوةو دوو برادةرى دةكةن بة طذى دا بةهةر 
بةسةرية هةر بة زؤر بةسةريدا دةسةثَينن، ئةو كاتة دةَلَين مةوقوفةكة نةماو لةسةر ئيجازةى خؤى ئيجازة 
دراو زةواجةكة لة زةواجى ئيكراه نةماو بوو بة زةواجَيكى شةرعى و فةرموو بِرؤ دخوىل ثَى بكة، ئايا ئةو 

وست دةبَيت، لةبةر خاترى ئةم و ئةو ، ضونكة عيالقةى زةوجى لةبةر خاترى من و تؤ و ذيانة ضؤن در
لةبةر خاترى ِريشى فآلن دةبَيت، بؤية من ثَيم وا نية ئةو زةواجانة ناجيح بَيت، زةواج دةبَيت روكنى 

مةزاهيبى رةزاى تيا بَيت، لةبةر ئةوة لة ئةسَلى مةشروعةكةى عرياقيش دا كة ئيعتمادى لةسةر هةموو 
ئيسالمى كردووة، بةِراستى ئةوة سةنةدَيكى زؤر زؤر بة قوةتة بة عةقدى باتَل هَيناويةتى، ئةطةر روكنى 
رةزاى تيا نةما ئةو عةقدة موباشةرةتةن دةبَيتة عةقدَيكى باتَل، مةفسوخة و ئةو ئافةرةتة حور دةبَيت، 

حةياتى خؤى بةرَيت بةِرَيوة، بة نيسبةت باقى ئيرتئةو عةقدة هيض قيمةتَيكى قانونى نامَينَيت، بؤى هةية 
ترى عقوبةكان، ئةطةر بَيتو بة مةوقوفى مبَينَيت، دةبَيت عقوبةكان طؤِرانكارى تيا بَيت، بةآلم ئةطةر هاتو 
بوو بة عةقدى باتَل ئةمة فيت ناحية قانونيةكةى خؤى سةد لةسةد لة هةدةفى خؤيدا نابَيت، ئةو 

 عقوبانةش عقوبةى ضاكن
ةوةى مبَينَيت بؤ ئةو كةسانةى كة بة زؤر كض بة شو دةدةن، وةكو موشةرعى عرياقى دةَلَيت ئيكراه بة بؤ ئ

زةواج لةغوة، يان مةنع كردنى شوو كردن يان بة زؤربة شوو دانى كض، وةلةو من ثَيم باشة ئةو عةقدة 
ر دخول بوو ئةوا دةبَيـتة بةآلم ئةطة( قبل الدخول)مةوقوف نةبَيت، ئةو عةقدة موباشةرةتةن باتَل بَيت 

بؤى هةية ئافرةتةكة لةسةر رةغبةتى خؤى  4فةقةرةى  40حةقيقةتةن، حوكمةن، واتة ئةو بة ماددةى 
حةملى هةبَيت ئيرت وازى ىَل دةهَينَيـت و ئيكراهة، وقوفة و ضارة نامَينَيت و دةِروات بةِرَيوة، ( قد جيوز)

 . زؤر سوثاس
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، ئةو ثرؤذةية لة عثمانآل هةر سةبارةت بةوةى كة ثةلة كراوة لةو ثرؤذةية يان ثةلة نةكراوة بؤ كاك وةَل
لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بؤمان هاتووة، يةعنى نزيكةى دوو ساَل و  ضوار مانطة، لةبةر  8006ساَلى 

بكرَيت، نوقتةيةكى تريش هةية  رؤشنايى حكومةت ثَيداويستى ثَيى هةية، بؤية دةبَيت ئةم ياساية هةموار
كة يةكخستنةوةى هةموو بِريارو ياساكان كة لة دوو ئيدارةيى دا هاتوون، لَيرة ثاش ئةوةى كة ديراسةت كرا 
و ثاش ئةوةى كة ناردمانةوة بؤ حكومةت و طومتان هةندَيك بؤضوونى جياواز هةية ثَيوست دةكا 

ا ثةلةى ىَل نةكةين، ئَيمة طومتان ثةلةى ىَل نةكةين، ئةوان ديراسةتى ترى بؤ بكرَيت ئةو ثرؤذةية و، بؤية ب
ديراسةتيان كردو قةراريان دا كؤنفرانسَيك ببةسنت، داوايان كرد كة ئةندامانى ثةرلةمان بةشدرا بن و 
ليذنةى ياسايى و ليذنةى داكؤكى كرد، لة مافى ئافرةتان و ذنان بةشداريان كردو ضةندين كؤبوونةوة كرا و 

سثؤرى زؤر كة ئاماذةم ثَيى كرد بةشدرايان كرد،  جارَيكى تر ثرؤذةكةيان بة هةمواركردنةوة خةَلكى ث
نارديانةوة بؤ ئَيمة و جارَيكى تريش لَيرةوة ثاش ئةوةى كة خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كرا درا بة ليذنةى 

مانط زياتر لةو  تايبةت، ئينجا ئةو ليذنانةش ضةندين كؤبوونةوةيان كردووة و ثاش دوو ساَل و ضوار
تةئخري كردنةكةى مةسئوليةت دةكةوَيـتة سةر ئَيمة لة ِراستى دا، ضونكة ئةوة ثَيش هةموو شت 
داواكاريةكى حكومةتة بؤ يةكخستنى بِريار و ياساكانة، دواتر زؤر بة تَيروتةسةىل موناقةشةى كرا، بةآلم تؤ 

زةمحةتة، ِرةنطة دوو ساَلى تريش تةئجيلمان بَلَيي بطةينة ئةوةى كة هةموومان يةك رةئى بن، ئةوة زؤر 
 .بكردبا ئةو ئيختالفةو ئةو موناقةشةية هةروةكو خؤى دةمايةوة، ظيان خان فةرموو

 :ثاشا خضربةرَيز ظيان امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تَى  منيش لةطةَل خاَلى سَيةمى ليذنةى داكؤكى كردنى مافى ئافرةتامن، كة مارةيى مناَل حاآلتى زؤرى

 5كةتووة، ئةوة دوو قةزيةية، يةكةم ئةوانةى كةوا مناَلن و لةسةر بَيشكة مارة دةكرَين و شعوريان نية و 
ساَلني تا دةطاتة ئةو تةمةنةى كة كاتيةتى، حاَلةتَيكى تر ئةوةية كة طةورة بة بضووك حاَلةتَيكى  6ساَلى و 

يى بةِرَيوة دةبات، دةمَينَيتةوة، ئةوةى بضووكةكة ترة دةبينني خَيزانى طةورةكةية ذيانَيكى تةبيعى و ئاسا
كة دةطاتة تةمةنى هاوسةرطريى ئةوةش كَيشةيةكى ترة، يةعنى : ئةوةية كَيشةيةكى تر دةهَينَيتةوةو كاتَي

ئةوة لَيرة دو حاَلةتى دةبَيت، زؤر لةطةَل خاَلى سَييةمى ليذنةى داكؤكى كردنى ذنامن، كاتَيك كة شَيوازى 
ت لةو خاَلة منيش لةطةَل ئةوة بووم كة زؤر لة ئةندامان ئةوةيان ثَيشنياز كرد كةوا عقوبةكة عقوبة دةدرَي

لة بؤ هةموو خزمةكان وةكو يةك بَيت، ضونكة كاتَيك كةوا يةكَيك ثلة سَييةو ثلةى ضوارة هةَلدةستَيتةوة 
يةك هيض حقوقَيكى نية و لَيى لة حاَلةتَيكى وا ئةوة شتَيكى زؤر ناشايستة و نا ِرَيكة، كةوا لة هاوسةرطري

هةَلدةستَيتةوة، خاَلَيكى ترم ئةوةية كة هاوسةطريى خزمانة ئةوة بة هؤشيارى دةبَيت، ضونكة 
هؤشياركردنةوةى  تةندروستى دةبَى دةست ثَى بكرَيت لة ناو كؤمةَلطا و لةقةناتةكانى راطةياندن بة 

 .هؤشياركردنةوة دةكرَيتو بة ياسا نابَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خان فةرموو فض له

 :سعداهلل فض له رمضانبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةِراستيدا ئةو ماددةية زؤر ماددةيةكى باشة، ضونكة ئةطةر تةماشاى كؤمةَلطاى خؤمان بكةين دةبينني 

َلةية كة بة ئيكراهة، مةوزوعى هةموو ئةو كَيشانةى ئَيستا ثةيدا بووة لة ناو كؤمةَلطا سةبةبى ئةو خا
تةعةدود دةبَيتة سةبةبَيك ئةطةر ئةو ثياوة ئةو ذنةى هَينا بَيت بة ئيكراه تةبعةن تةعةدودى دةكات، 
مةوزوعى تةآلق مةوزوعى خيانةتى زةوجى لةسةردةمى ئَيمة ثرؤذةى عونفى خَيزانى دروست كرا، 

كة كرا و زةحية بوون و لة سجن دابوون و  موتابةعةى سجن و ئةو شتانةى كرد، زؤربةى ئةو شتانةى
تووشى غةَلةتى بوون بؤ ئةو ئيكراهانة، لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم عقوبةكةى توندتر بَيت و هةتا 
بتوانني مةنعى ئةوة بكةين، ثشتطريى لة ليذنةى ئافرةتان دةكةم كة ئةو خاَلة ئيزافة ببَيت، ضونكة ئَيمة 

ن ترو وازح تر بَيت بؤ خةَلك، ئةوةش ئةوةية دوو فةقةرة بَيت، وةكو ظيان ثَيويستمان بة ئةوةية كة روو
خان ئيشارةتى ثَى دا، مةوزوعى مةهرى تَى بضَيت و مةوزوعى شيغاريش تةبادول و طةورة بكرَى و طةورة 

 .بة طةورة و بضووك بة طةورة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك زانا فةرموو

 :(زانا)خضرعيد بةِرَيز قادر س
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من لةطةَل ماددةكةدام، بةِراستى مةسةلةى ئيكراه لة هةر شتَيك دابَيت بةرةو خراثى دةبات، بة تايبةتى لة 
عةقدى زةواج، ئةطةر هةموو شتَيك ِرَيى ثَى درابَيت لة زةواج نابَى، زؤرترين هةرةسهَينانى خَيزانةكان لة 

كة لةسةرةتاوة بناغةكةى دروست نةبووة و لةسةر ئيكراه بووة، مةسةلةى مارةبِرينى  ئةجنامى ئةوة بووة
مناَل بة بضووكى ديارة ئةو قانونةى ئةحواىل شةخسى يةك جؤرة عةقدى زةواج كة شةرعيةتى قانونى 

ة، ساَل كةمرت نةبَيت، ئةوانةى ترى هةمووى شةرعيةت ىَل سةندووةتةو 16ثَيداوة، ئةويش ئةوةية كة لة 
بةآلم جَيطاى خؤيةتى لَيرة ئةو ماددةية موعالةجةيةكى بكةين، من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ جةنابتان ئةطةر 

ئةوةش ( دون رضاه مكرا كان أو انثى قاصرا كان أو بالغا)ثَيتان باش بَيت، عيبارةتَيك زياد بكةين لة دواى 
ى خؤيةتى، بةِراستى مةنع كردنيش لة زةواج زياد بكةين، ئةو كات مناَليش دةطرَيتةوة، عقوبةكانيشى لةجَي

تاوانَيكة، زؤر خةَلك هةن بة داخةوة كة دةضى داخوازى كضَيك دةكةى دةبَيت ئةو ِرازى بكةى و ئامؤزاكةى 
ِرازى بكةى و خالؤزاو كةسانى ترى ِرازى بكةى، ئةوةش طرفتَيكى طةورةية بؤ ئاسانكارى ثَيكةوةنانى 

ئيحتيمالة منداليش بطرَيتةوة باش دةبَى ( قاصرا كان أو بالغا)ة زيادبكرَيت، خَيزان، جا ئةطةر ئةو تةعبري
 .و، زؤر سوثاس
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 .طَيالس خان فةرموو

 :بةِرَيز طَيالس حمى الدين حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةك ثَيى هةَلسَيت يان دةرةجة سَى،  ئةم شَيوةى زةواجة بةهةر شَيوةيةكيان بَيت هةر تاوانة ئيرت دةرةجة
ئةطةر دةرةجة يةك كة باوك و دايكى خؤى دةطرَيتةوة رةمحة لةسةرى نةبَى و زوَلمى ىَل بكات ئيرت سَى و 
ضوارةكة هةر طوَيشى ثَى نادةن، لةبةر ئةوة  من ثَيشنيار دةكةم كة عقوبةكان توند تر بكرَى و هةموويان 

، ئةوة (قبل الدخول)هةية كة ( قبل الدخول و بعد الدخول)ى ترم هةية كة وةكو يةك بطرَيتةوة، من شتَيك
ئةطةر ئةمة ِراطريَيت، ئةطةر بة ناِرازى ئةو كضة مارة بكرَيت لة هةموو ( بعد الدخول)باتَل دةبَيتةوة، بةآلم 

يةعنى  شتَيك بة ناِرازى ئةو بكرَيت ئيكراهة، ئةمة ضؤنة يةعنى حةآلَل و حةرامةكةى لة كوَى داية،
بةِراستى من داواى ىَل بوردن دةكةم، ئةمة وةكو ئيختسابَيك واية، بةآلم بة ئاطادارى خةَلك، بؤية من 

لة ئةوانى تريش زياتر ( بعد الدخول)ثَيشنيار دةكةم لةو حاَلةتةش ئيبتاَل بكرَيتةوة، هةروةها عقوبةى 
 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قبل الدخول وبعد )ضارين كة تةعليق بدةين، ئةوةى جةنابت داواى دةكةى ئيمكان نية كة هةندَيك جار نا
باتَلة، ئةى ئةو ( بعد الدخول)ئةمرَيكى واقعة، ضؤن دةتوانى بَلَيى ( بعد الدخول)وةكو يةك بَيت، (  الدخول

 .دخولة ضؤن تةفسري دةكةى  ناكرَيت ئةوة، كاك حامت نوقتةى نيزاميت هةية  فةرموو
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نوقتةى نيزامم ئةوةي كة ئةو هةموو بةِرَيزانةى كة قسةيان كردووة هةمووى يةك قسةية، قسةيةكى تر 

 .نةبووة كة مونافسى ئةو قسانة دروست بَيت، بؤية با خبرَيتة دةنطدانةوة تةواو شتَيكى تيا نية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةو مةوزوعة وةكو مةسائيلى تر نية، مةسةلةيةكى حةساسة، نازناز خان فةرموو
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةوقوف بَيت، ِرابطريَى ( بعد الدخول)منيش لةطةَل ئةوةم ئةطةر دخول ِرووى نةدابَيت باتَل بَيت، بةآلم 

 .َينَيت، لة سزا دانةكةش غةرامةشى بَيتة سةر، زؤر سوثاستاوةكو ئةو ئيكراهةى لةسةر نةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ببورة، كة دخول بوو نابَيت بة قانون ئيقافى بكةين، يةعنى ذنةكة ئةطةر داوا نةكات ضؤن دةبَيت تؤ واى 
ةفريق بكات، كة ىَل بكةى، ماناى واية داخل بووة، نابَيت تةنها ئةطةر خؤى داواى كرد، قازى بؤى هةية ت
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ثَيى ئةو حوكمة ة كة داوا بكات قازى بؤى هةية بة، دةمَينَيتةوة سةر ذنةكدخوىل كرد باتَلةكة نامَينَيت
 .هالة فةرموو.ئيقافى بكات، لةبةر ئةوةى ئيكراهى تَيدا بووة، د

 :هالة سهيل وادى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وك ئةكيد لةمةودوا ثاش دةرضوونى ئةم ياساية، ئةو نةوعة عةقدة بة نيسبةت مارة بِرينى منداَلى بضو
ساَلة،  16يان  15نابَيت بكرَيت، بةآلم ئةوةى  كة كراوة و مارةى بِراوة لة تةمةنَيكى بضووك  و ئَيستا 

ئةوانة لةِرووى دةروونيةوة و لة ِرووى كؤمةآليةتيشةوة كَيشةيةكى يةكجار زؤريان هةية، جا ض كض بَيت 
هةزار  5كوِر بَيت،دةكرَيت لةو ياسايةو لةو فةقةرةية جَيى بكةنةوة، لةبةر ئةوةى  لة ناوضةيةكى يان 

كةسى، ئةكيد لة هةموو كوردستان ذمارةكة زؤر لةوة زياترة، ئَيستا جَيى خؤيةتى كة ئَيمة لَيرة كَيشةكة 
ِرينانة سةرلة نوَى ضارةسةر بكةين و حةىل بؤ دابنَيني، بة ِرةئى من ئةو عةقدانةو ئةو مارةب

هةَلبوةشَينةوة و سةرلةنوَى رةئى كوِر و كض وةربطريدرَيت بؤ ئةوةى عةقدى نوَى بكرَيت، لةبةرئةوةى 
 .كَيشةكة زؤر لةوة طةورةترة  كة ئَيمة تةوةقوعى دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديديلمان ئامَي)بةِرَيز حممد أمحد صا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بة رةئى من بِرطةى يةكةم، خؤى دوو حاَلةتة ئيكراهةو مةنعة، ئةوةى عيالقةى بة عةقدى زةواجةوة 

لةوَى ( تؤحم ل عقد الزواج واثباته)هةية وابزامن مومكينة كة لَيرة نةمَينَيت بضَيتة فةسَلى ضوارةم، 
نة يةك لةو عقوبانةى كة بة ئيكراه دةبَيت عقوبةى عقوباتى لةسةرعةقد داناوة، ئيرت ئةوةش مومكي

لةسةر هةبَيـت، لَيرة تةنها دوو حاَلةتى ئيكراه و مةنع دةبن وة عقوبةكةش تةنها لةسةر هةدوو حاَلةت 
: موخالةفى تةعريفى زةواجة، دووةم: هةبن، ئةطةر هاتو بةردةوام بوو لة ئيكراه دوو شت موخالفة، يةكةم

ى تَيدا نية، ئيفرتازيشى تَيدا نية، منيش لةطةَل (شروط العاقدين)كة ( ل ة فى الزواجحتق ق االه)موخالفى 
ئةوةمة كة ببَيتة باتَل، دةربارةى بِرطةى دووةم لة عقوبات، من لةطةَل ئةوةم ضةند عقوبة زياتر بَيت 

يم ناكات، زياتر خزمةت دةكات، ضونكة ئةوة تةنها ئيكراهى يةك كةس نية، يان حوريةتى يةك كةس تةقي
كةواتة يان جةرمية لةطةَل يةك كةس ناكات، بةَلكو لةطةَل هةموو كؤمةَلطا دةكات، لةطةَل خَيزان دةكات كة 
كؤمةَلَيك منداَلى دةبَيت و ئيفرتازاتى كؤمةآليةتى لةسةر ئةو حاَلةتة زياتر زةرةر بة خةَلك دةطةيةنَيت، 

 .تامن كة عقوبةكان زياتر بَيت، زؤر سوثاسلةبةر ئةوة من لةطةَل ثَيشنيارةكانى ليذنةى ئافةر
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك امساعيل فةرموو
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 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة حدودَيك بؤ ئةوانة دابندرَيت كة مارةييةكة : من دةمةوَيت قسة لةسةر سَى مةسةلة بكةم، يةكةم
بة شووى دةدات، هةم سجنةكةو هةم غةرامةكةشيان بؤ ديارى بكرَيت، ئةوةى دةكةن و ئةوةى كة بة زؤر 

كة مارة دةكات بة رةئى من ض مامؤستاى ئايينى بَيت ض هةركةسَيكى ترة، لة ساَلَيك بةرةو سةرةوة تر بَيت، 
با لة مليؤنيش كةمرت نةبَيت كة غةرامةى بؤ دابندرَيت، ئةوانةى كة بة زؤر كض بةشوو دةدةن، ئةوة  5لة 

دووساَل بةسةرةوة بَيت و غةرامةكةى هةرضةند بَيت حةقة لَيرة تةحديد بكرَيت، ضونكة بةِراستى شتَيك 
هةية كة دةمةوَيت لَيرة باسى بكةم، تا ئَيستاش ذن زةحيةية لة زؤر لة ناوضةكان، بؤ منوونة ئةوةى من 

ياتى برايةكةى لة قةسرَى ِراكَيشراوة، بؤت باسى دةكةم دوو ِرؤذة لةسةر كَيشةيةكى كؤمةآليةتى كضَيك لةج
واتة ئيختساب كراوة، مةفةرةزةيةكى ئاسايش ضووة كؤمةَلَيك ضةكدار بة ناوى ئاسايشةوة كضَيكيان 
بردووةو لة ماَلةوة دةريان هَيناوة و ئَيستا لة ماَلة قاميقامى سؤرانيان داناوة، بة زؤر بة شوويان داوة، ِرةنطة 

رة داوا لة ليذنةى ئافرةتان دةكةم فرياى ئةو مةسةالنة بكةون، بة زؤر سولع بةو سولعى ثَى بكةن، من لَي
كضة نةكرَيت، تا ئَيستا لةو شوَينانة ئةوة دةكرَيت، من قانونى نيم ِرةنطة لة قانونى ئيجرام هةية كة 

 .ئيختساب باس بكات، بةآلم ئةطةر شوَينَيك ديارى بكرَيت لةو ياساية، زؤر سوثاس
 :رؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سة

 .كمال فةرموو.ئةو جؤرة تاوانانة كارى مودةعى عامة، كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)بةِرَيز حممد قادر عبداللة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كةسَيك زيندانى بكرَيت، ئةطةر تةعزيب درا، ئيعرتافى كرد كة بضَيتة ثَيش حاكم ئيعرتافةكةى قةبوَل 

يان  ،عرتافى ثَى كراوة، لَيرة ئةطةر يةكَيك بة زؤر بةشوو بدةى ئَينجا ض كوِر بَيتناكرَيت، ضونكة بة زؤر ئي
ة، ئةوة يدَلى و بة خؤى بؤى دَينَيت، ئةوة قةبوَل ني كض بَيت، هةية بؤ كوِرةكةى ذن دَينَيت بة نابة
بَيت، ئةو طومتان ئةطةر شةرتَيك لة شروتى زةواج نة 6عةدالةت نيةو زةواجيش نية، ئَيمة لة ماددةى 

ئةطةر يةكَيك بةنابةدَلى بةشوو ( بعدالدخول)عةقدة باتَلة، يةعنى نابَيت، ثاشان باسى ئةوة دةكرَيت 
بدرَيت، تةجاوزى بكرَيت، ئةوة ئيختسابة، يةعنى ئةوة دةبَيت بة دةرةجةى ئيختساب عيقاب بدرَيت، 

ِرازى بوو ئةوجا عةقدَيكى تر بةو عةقدةكةش باتَل بَيت، ئينجا دابندرَيتةوة لةسةر نوَى، ئةطةر خؤى 
ئسوَلةى كة داندراوة، ئةطةر وا نةبَيت هةركةسَيك كضةكةى ئيجبار دةكات و بة ئيكراه بةشووى دةدات، 
ئةوجا دةبَيتة ئةمرى واقع و دخوليش دةبَيت و حاكميش لة ثَيشى ئةمرى واقعةكة دةمَينَيتةوة و، 

ت، يةعنى زوَلمَيكى مورةكةب دةكرَيت، هةم لة دادطا و هةروةها كضةكةش لة ثَيش ئةمرى واقعةكة دةبَي
هةم لة كضةكةش دةكرَيت، بؤية با ئَيمة ئةو مةجالة نةدةين، با ئةو مةجالةى زؤر وازح تر بَيت، ئةوةى 
شةرتَيكى زةواج لة ئةوانةى كة داندراوة بة قانون نةبَيت ئةو عةقدة باتَل بَيت، ثاشان مةسائيلى تر دَيتة 
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ؤية ئةطةر وا نةكةين ئةو عةمةلية بةردةوام دةبَيت و بةزؤر كضةكان بة شوو دةدةن، يان ثَيشةوة، ب
هةندَيك كوِرى طةجنى تريش هةن كة بة زؤر ذن بؤ كوِرةكةى دةهَينَيت، ئةوةش هةر ئيختيسابة، حاَلةتى 

رةمان نية، زةواجيان بؤ دروست دةكةن و دةضنة ثَيش مةحكةمةو وةَلآل ضى بكةين  دخول بووةو ئيرت ضا
 .كضةكةش شةرم لة خؤى دةكاتةوة و لة بنى ئةو زوَلمة دةمَينَيتةوةو دادةِرزَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ئةو ناوانةى كة ناوم نوسيوون هةمووم خوَيندةوة و داوام كرد كة كَى ناوى نةنووسراوة با بينووسم،  
ت يان موشكيلةيةك هةبَيت، دوايى بة دواى حةىل دةطةِرَيني، ئةوة دواتر نابَيت تةنها ئةطةر خيالفَيك هةبَي

قةيدى نية، بةآلم ئةوانةى هينيان كرد هةموويان ديارن، خيالفةكى وا نية، تةنها لةسةر دوو، سَى شتة، 
دةخيوَينمةوة، داوا دةكةم ليذنةى ياسايى جارَيكى تر رةئى خؤيان بَلَين، بؤ ئةوةى هينةكةيان ديسانةوة 

ينة دةنطدانةوة، با لة كوَيستان خانةوة دةست ثَى بكةين، لة ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و خبة
 .ذنان، فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئيزافة  3ئَيمة وةك ليذنةى ذنان و ئافرةتان ثشتطريى لةو ثَيشنيارةى كاك عادل دةكةين كة بِرطةى 
مبَينَيتةوة لة ياساكة، ثشتطريى لةو رةئيةى كاك امساعيليش دةكةين، كة ئةو مةاليةى كة طرَيبةستةكة 
دةكات عقوبةشى بؤ دابندرَيت، بؤ ئةوةى هيض مةاليةك نةتوانَى لة دةرةوةى مةحكةمة بة بَى ِرةزامةندى 

 .كوِر يان كض هيض طرَيبةستَيك بكات و، زؤر سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةم تةعديلة، تةبعةن ماددةكة وةكو طومت باسى بة شوودانى كضة و ذنهَينانة بؤ كوِر، ئيكراهةكة باسى 
ة ذن هةردووكيانة، ئيكراهيش لةسةر فعلةو مةنعة، يةعنى تؤ كة ناهَيَلى ئةو كضة شوو بكات و ئةو كوِر

بَينَى، يةعنى بؤ هَينانيشة واتة بؤ مةنع و بؤ فعلة، لة هةموو عقود ئريادة، ئيختيار، حوريةت، رةغبةت، 
ئةمانة روكنَيكن لة سيغةى ئيجاب و قةبوَل دةبَيت، ئَيمة رةوتى ئةو طؤِرينة و ئةم هةمواركردنةى ياساية 

ئةو دوو تةرةفة، مةسئوليةتَيكى مةشتةرةك  لةبةرئةوة تاوةكو ئَيمة ذياني شةراكةتى حةقيقى لة نَيوان
دروست بكةين، ئيلتزامات و حقوق لةسةر ئةساسَيكى وازح بَيت، ئيكراه لة ئيسالم دا هيض شتَيك قةبوَل 

 (ان اهلل وضم عن امة اخلطأ والنؤ ان وماستكره عل ه)دةَلَيت ( خ.د)نية، لة حةديسَيكى  سةحيح ثَيغمبةر 
ك بةزؤرى الزمة كافر بَيت، كة لةفزى كوفر بدات، يان سوجدة ببات بؤ مةوزوعى ئيمان يةعنى يةكَي

غةيرى خوا ، ئةمة ضونكة ئيكراهى تَيداية كافر نابَيت، يةكَيكى تر بة تةعةدا بَلَى وةرة شةهادة بهَينة 
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ماددةى  كافر نابَيت، مادام بة ئيكراه بَيت شةهادةشى ثَى بهَينى هةر كافر نابَيت، لة عةينى ئةم قانونة لة
، يةعنى عونسورى ئريادة شتَيكى زؤر طرنطة، لة عةقدَيكى وةكو زةواج (اليقم طالق املكره)دةَلَيت  35

ئةوةندة ئةهميةتى خؤى هةية، ئةوةندة قودسيةتى خؤى هةية، كة عونسورى رةهبةت و ئيجبار و قوةت 
ئةمة شتَيكى ترة، ئَيمة باسى  تَيدا بَيت، ض مةعنا بؤ ئةمة دةبَيت  ض ئيكراهة دواى ئةو زاَل ببَيت،

عةقدَيك دةكةين، ئةم سياغةى ئَيستا مونسةجم نية لةطةَل ئةو رةوتةى ئَيستا دةمانةوَيت باسى عةقدى 
و شةراكةتَيكى حةقيقى من نابينم ية، باسى مةسئوليةتى موشتةرةكةيةزةواجة كة عةقدَيكى رةزائ

ونسةجم بَيت لةطةَل فةقةرةى دووةم كة باسى مونسةجم بَيت، ئةو كةليمةى مةوقوفية من ناى بينم م
ئيتيفاقى موكرةه باتَلة، ئةو ماددةيةش غةَلةتة، ( يعترب)عقوباتةكان دةكات، ئةسَلى ماددةكةش كة دةَلَيت 

ال تلحقه اجازة، )لة هةموو قةوانيين دنيا باتيَلة، طوتي ئةم عةقدة باتَلة ( اما مل يتج الدخول)ضونكة طوتي 
ئةوة عةقدَيكي باتَلتان صةحيح كرد، يةعين ئةمة نازامن ضؤن ( اما   الدخول)، (دخولواما مل يتج ال

موشةريعي عَيراقي ئةم خةتةئة طةورةيةي كردووة كة لَيرة دروست بووة، لَيرة من ثَيم باشة نة ئةمة 
الزمة حزف ( دخولاليتج ال)بَينت و نة ئةويرت، عةقد الزمة باتَل بَيت، بةاَلم كةليمةي عةدم دخول نةَلَيني 

بكرَيت، دةَلَيت كة ئةم واقيعة دروست كرا، ئَيمة عيالجي واقيعَيك دةكةين بةو قانونة تةصحيح دةكةين، 
ئةطةر شتَيك روويداو لةو قانونة نةبوو ئةو كاتة با بطةِرَيينةوة بِرطةي دوو لة ماددةي يةكةم يةعين 

 .ئةوة دةبَيت( شريعة االسالمي االكثر مالئمة)
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

كاك خةليل زؤر سوثاس، بةس يةك ثرسيارت وةاَلم نةدايةوة، داوا لة كاك شَيروان دةكـةم وةاَلمـي بداتـةوة،    
ليذنةي داكؤي كردني مايف ئافرةتان و ذنـان داوا دةكـةن، وةاَلمـي نةدايـةوة مـن ئـةوةم مةبةسـتة، فةقـةرةي         

 .سَي، فيكرةكة طةيشت بِرؤ بؤ سةر ئةو خاَلة
 :ِرَيز خليل ابراهيم حممدبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي قانوني لَيرة دانيشتووة كة وةاَلم و تةسـائوالت بـدات و تـةوزيح بـدات، رةئـي خؤشـي بـدات، يـةعين         
ئيشي ئَيمة ئةوةية، راستة قسةمان زؤرتر دةبَيت لة برادةرانـي تـر، ئَيمـة تةئيـدي ئـةو بِرطـة دةكـةين، كـة         

َيت، ضـونكة ئَيمـة لةطـةَل عقوبةكةينـة، مـن لَيـرة ئةطـةر ئيجـازة بـة مـن بـدةن برادةرانـي             بِرطةي سَي مبَين
ليذنةي قانوني لةطةَل تةشديدشم، عقوبة تةشديد بكرَيت، ضونكة عنصري ئيكراه شتَيكي زؤر خةتةرة بؤ 

و كةسـي  ئةم عةقدة، ئَيمة سوَلتة دةدةينة  قازيش و دةدةينـة مةحكةمـة تـةعقيباتي قـانوني بكـات، بـؤ ئـة       
تةرةيف عةقدي كو ئيكراه كةوتووتة سةر، بؤ ئةويش هةية حةقة شكايةت بكات، ئةو بِرطةي سَييةم زةرورة 

اما )مبَينَيت، تا ماددةكة هةموو موتةكامل بَيت، بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، من دةَلَيم ئَيمة ئةطةر كةليمةي 
لةطةَل هةموار كردن هةمووي مونسةجم دةبني لة ئةوة ال ببةين و عةقدةكة بكةينة باتَل ( مل يتج الدخول
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ــةوة       ــراهيش ئ ــةرهيب و ئيك ــوةت و ت ــري ق ــةي عنص ــني، موحارةب ــاو دةب ــةوة طوجن ــةرةش ثَيك ــةردوو فةق ه
 .تةحقيق دةبَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوةينة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الببـةى، نـازامن كـاك    ( ا مل يوتج الودخول  ام)كاكة تؤ بـةناوي ليذنـةي ياسـايي قسـةي دةكـةيت، تـؤ دةتـةوَيت        

 .شَيروان تؤقسةيةك بكة، ئةطةر ئةوة بكةين ماناى واية زؤر موشكيلةية، كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زةَلمـى و   فىمصوط من يةك، دوو تةوزحيم هةية، ئَيمة تـةبيعى ئـةو رةئيـةمان كـة داوة، بـةِرَيزان مامؤسـتا       
مامؤستا مةال بةشري حـازر بـوون لـةوَى، ئـةو تةفسـرياتةى كـة ئـةوان كرديـان، بةِراسـتى  ثَيتـان بَلـَيم ئَيمـة             
كةوتينة ذَير زةختى ئةو تةفسرياتانة، بؤيـة لـة راثؤرتةكـةمان بـةو شـكلة هـات، بـةآلم ئَيسـتا لـة نةتيجـةى           

ــت  3بــة نيســبةت مــاددةى  : م، يةكــةمموناقةشــات دوو، ســَى نوقتــة هةيــة دةبَيــت مــن تــةوزحيى بكــة   دةبَي
ــاددةى    ــةر م ــونكة ئةط ــةوة، ض ــةرةى     3مبَينَيت ــةَل فةق ــت لةط ــةوازون نامَينَي ــةمَينَيت، ت ــة  8و  1ن ــةك ل ، ي

نةقسةكانى ئةو ثرؤذةية ئةوةية، بة داخةوة دةيَلَيم كة ماددةيةكيان دوو فةقةرةيان لة ماددةيةك تةعـديل  
َل فةقةرةكانى تر، هةر ئةو فةقةرةيـة نيـة فةقـةرةى تـريش هةيـة، بؤيـة       كردووة تةوازنيان نةداوةتَى لةطة

و ض لـة   1من ثَيم وايـة ئةسـَلى مةشـروعةكة ض لـة مـاددةى      : من لةطةَل مانةوةى فةقةرةى سَييةمم، دووةم
يش، زؤر بة باشى هاتووة، هةتا ئةوةى سؤزان خان طوتى بة نيسبةت كـض و   8و ض لة فةقةرةى  1فةقةرةى 

يداية، بؤ لةغو كراوة من نازامن، بؤية بةِراستى من لةطةَل مانةوةى ئةسَلى ماددةكةمـة بـة هـةر سـَى     كوِر تَي
 .فةقةرةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةطةر كةسَيك رةئى 3موناقةشة تةواو بوو، ضونكة زؤر قسة كرا، ليذنةكان كؤكن لةسةر مانةوةى فةقةرة 

نـورى رةئيـت   .نـةمَينَيت، كـاك د   3َيت  تةنها ئةوانةى كـة ثَييـان وايـة فةقـةرةى     نةمَين 3هةية كة فةقةرة 
 .واية  فةرموو

 :نورى مجيل تاَلةبانى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ساَلى، ئَيمة لَيرة بِريارمـان دا ثـَيش تةمـةنى     12من هةندَيك تَيكةَلى ثَيكةَلى دةبينم سةبارةت بة تةمةنى 
 ........ .يض شَيوةيةك جائيز نية، بؤ حاَلةتى ئيستسنائى ساَلى بة ه 12

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَلية، دووةميش ئةو نوقتةية موناقةشة بكة، كاك  16ساَلى نية،  12نورى عةفوم دةكةى، ئةوةَلةن .كاك د

 .نورى فةرموو.د
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 :نورى مجيل تاَلةبانى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ساَل بوو، بة بِريارى دادطا، ضونكة هةنـدَيك   16اَلى تةنها ئةطةر هاتو كضةكة يان كوِرةكة تةمةنى س 16بؤ 
حاَلةتى تايبةتى هةية، تةماشا دةكةى كضَيك تووشى كارَيكى خـراث دةبَيـت، تـؤ ئينتـزار بكـةى تـا تةمـةنى        

لــةو حاَلةتــة دا دادوةر  ســاَل، ئــةو كاتــة حةملةكــة دةردةكــةوَيت و ئــةو كضــة دةكوذرَيــت، بؤيــة   12دةطاتــة 
دةتوانَى بِريارى ئةوة بدات كة ئةوا ئةو كضة مارة برِبَيت لةو كوِرة، ضونكة  هةر دووال بـة موافةقـةتى وةىل   
ئةمريان هـةردوو ِرازى بوونـة، ئـةوة غةَلـةتَيكى حـةزم كـرد ئـةوة ِروون بكرَيتـةوة، لَيـرةدا بـة ثَيـى بنـةما             

ساَلى ناكرَيت، ئةطةر كرا  ئايا لةناو بَيشكة بوو ثَيشـى   12ين، ثَيش سةرةكيةكان بة هيض شَيوةيةك مارة بِر
ساَلى ئةوة باتَلة، بة ثَيى بنةما سةرةيةكان، بةآلم بؤ حاَلةتَيكى تايبةتى كـة لَيـرةدا    12ساَلى تا دةبَيتة  16

ةوا رةزامةندى باس كراوة، دةَلَى ئةطةر هاتوو باسى ئةوة  كرا ئةوة مةوقوفة، مةوقوفيش ثَيويست دةكات ك
ــاري         ــتاندا ك ــةئزون لةكوردس ــتةمي م ــةوا سيس ــةوةمانكردووة، ك ــنيازي ئ ــة ثَيش ــورة ئَيم ــدرَيت، بب ــةر ب لةس
ثَيبكرَيت، ثاش ئةوةش ثرؤذةيةك ئامادة دةكرَيت، دَيتة بةردةم ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةي كـةوا هـةر مةاليـةك       

ــن دةورةي   نــةتوانَي لــةجَيطاي خؤيــةوة مــارةبِرين ئــةجنام بــدات، تــةنها ضــةند   مةاليــةك لةناوضــةيةكدا دَي
تايبةتيان بؤ ئةكرَيتةوة لةوةزارةتي ئةوقاف، ئةوانة تةنها دةسةآلتيان ئةبَيت، وةكو ئَيسـتا لـة ميصـر كـاري     

 .ثَي ئةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةشبَيت مدير مةحكةمةي شةرعى لةهةموو شوَينَيك هةية، لة ناحيةكانيش ئةطةر كاك دكتؤر ئةوة 

ناحية دةتوانَى بةو ئيشة هةَلبستَيت دةسةاَلتى قةزاى هةية، ئةوة دةمانطةرَينَيتةوة دواوة،ئَيستا ليذنةى 
ياسايى و ليذنةى داكؤكى لة مافى ئافرةتان دةَلَين فةقةرة سَى مبَينَيتةوة بطةِرَيتةوة، ئةوةل جار ئةوة 

على احملكمة )مبَينَيتةوة  فةقةرةى سَي دةخوَينمةوة، دةخوَينمةوة ، كَى لةطةَل ئةوةية فةقةرةى سَى 
الشرع ة او حمكمة املواد الشخص ة اشعار اىل سلطات التحق ق بأختام التعق بات القانون ة حبق املخالف باحكام 

من هذه املادة وهلا توق ف لضمان حضوره، امام الؤلطات املذكورة، وحيق ملن يتعرض لالكراه او ( اواًل)الفقرة 
زؤر جوان هاتووة نازامن بؤ هني كراوة، كَى لةطةَل  (نم مراجعة سلطات التحق ق مباشرًا بهذا اخلصو م

ئةوةية مبَينَيتةوة دةستى بَلند بكات  سوثاس ، كَى لةطةَل دانية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس، كةواتة ئةو 
حيق  ال)و دةَلَيت ثرؤذةكةدا هاتووةينةكة لة ئةسلى فةقةرةية مايةوة، دةمينَيت لةسةر ئةوةى باتلةكةو ه

الى من االقارب او االغ ار اكراه اى شخص ، مكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ، ويعترب عقد الزواج 
باالكراه باطال اما مل يتج الدخول كما الحيق  الى من االقارب او االغ ار منم من كان اهاًل للزواج مبوجب 

تةبعةن لة موقتةرةحةكةدا هاتووة و دةَلَيت ئةو باتلة ببَيتة مةوقوفةن،زؤر  (واجاحكام هذا القانون من الز
مونزريش ثَييواية .لة برادةران قسةيان كرد ووتيان، باتَل باشرتة،كاك عةونى لة تةنيشتةوة دةَلَيت هةتا د

شةرحى كرد ئةوة ئةوةى كاك خةليل ( اما مل يتج الدخول)دةبَيت باتَل بَيت، ئةسَلةن كة باتَلة باشرتة، 
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البدرَيت هةمووى باتَل بيََت،ئةوة رةئى خؤتة يان رةئى ليذنةى ياسايية، ئاخر ئةطةر رةئى ليذنةى ياسايية 
دةبَيت دةنطى لةسةر بدةن، ئةطةر رةئى خؤتة ئةوة شتَيكى ترة، كاك شَيروان رةئى ليذنةى ياسايى لةسةر 

 .ئةوة ضية  كاك خةليل رةئى خؤى شةرح كرد

 :شَيروان ناصح حيدرىبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةطةَل ئةسَلآ نةصةكةمة كةلة ئةصلى قانونةكةدا هاتووة،ئةوة مةبدةئَيكة ثـةجنا سـاَلة قـةزاى عَيراقـى     
ك لةسةرى ِرؤيشتية، ئيستقرارةكى قةزائى لةسةرة، بؤية بة حةقيقـةت ثَيويسـت ناكـات دةسـكارى مةبـدةئيَ     

بةرامبـةر مـةحاكم    هةموو لة ؤيشتني و مةحاكم ئيستقرارى لةسةر كردووة،سةرى ربكةم كة ثةجنا ساَلة لة
 .ِروونة، بؤية مانةوةى نةصةكة وةك خؤى لة جَيطاى خؤيةتى، لةطةَل ِرَيزماندا

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
،ئَيمـة  ئاخر عةفوم دةكةى، موساعةدة بكةن توخوا، مانةوةى قانونةكة وةك خؤى ناتوانني دةنطى بـؤ بدةين 

مناقةشةى زؤر فةقةرامتان كردووة باتلةن هةيـة، مةوقوفـةن هةيـة، عقوباتةكـة جيـاوازة، رةئيةكـة دةَلَيـت        
دايك و باوكة ئةوانـة هـةموو جيـاوازن، بؤيـة دةبَيـت بِرطـة بـة برٍةطـة ئَيمـة فةقـةرةى سـَييةممان            ( االقارب)

ئةسـَلآ قانونةكـة، ئـةوةل جـار باتـَل يـان       تةسبيت كرد، ئَيستاكة لة ئةسَلى مةشروعةكة كةليمـةى باتـَل لـة    
مةوقوفةن، ئةو شتةى تـازة داوا كـراوة كـة ببَيــة مةوقوفـةن، ئةطـةر ثةشـيمان نـني ليذنـةكان داوا سـةحب           
ناكةنةوة، دةبَيت بيخةمة دةنطدان، ليذنةى ياسايى ليذنةى مافى مرؤظ رةئيتان لةسةر كةليمةى مةوقوفـةن  

 .و باتَلةن، كاك خليل، فةرموو

 : َيز خليل ابراهيم حممدبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هـةتا ئةوكةليمـة لـةوَي ببَيـت     (اما مل يوتج الودخول  )بةس رةجائةن تؤ نـاتوانى بَلَيـى باتلـةن وةكـو كةليمـةى     
قانونةن و شةرعةنيش نةدروستة،لة قانون عةقدى باتَل نابَيتة صحيح لة شةرعةنيش عةقدى باتَل نابَيتة 

( اما مل يوتج الودخول  )ةك، هةتا ئَيمة دةمانةوَيت بة باتـَل بَيـت، الزمـة ئـةو كةليمـةى      صحيح بةهيض شَيوةي
مايـةوة  ( اما مل يوتج الودخول  )الببةين من رةئيم ئةوةية البضـَيت و ببَيتـة باتـَل ئةمـة باشـرت دةبَيت،ئةطـةر       

 .الزمة ببَيتة مةوقوف، ئةطةرما شةرعةن و قانونةن نابَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد فةرةج، فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ِراستة كة ئيكراه بوو باتَلة، بةاَلم ئةمة كة سةماحى ثَى دةدرَيـت لةبـةر كؤمـةَلَى هؤكـارى ترة،يـةعنى      
رةدايـة، ئةمةيـة   كة دخول بوو كؤمةَلآ هؤكارى تر دَينة ثَيشةوة، مةسةلةن مناَلة، فالَ نة ئةمـة طرفتةكـة ليَ  
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جةواز ئةدات بة صةحيةتى ئةم نيكاحة، ئةطينا لة ئةصاَل ئةطةر دخول نةبَيت باتَلة ئةم كةسـة ئيختيـارى   
 .هةية ئةتوانَى فةسحى نيكاحةكة بكات، ض ذنةكة بَيت ض كوِرةكة بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ووبةَلَى راستةكةى زؤر ِراستة، كوَيستان خان، فةم

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبدهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش دواى ئةو شةرحةى كاك خةليل لةطـةَل ئـةو رةئييـةى كـاك خـةليل دايـن وةك ليذنـةى مـافى ذنـان          
 .دواى ئةو شةرحةى ئةو كردى

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قسـانةى كـاك خليـل لةطـةَل      بكةينةوة، ئةو قةيدى ناكات ئَيوة موساعةدة بكةن، يةعنى دةبَيت واقعيانة بري

واقعةكة ناطوجنَيت، كاك خةليل دةَلَيت باتَلة، ئةو بعدة دخولة الببةين، باشة ئةطـةر دخـوىل كـرد باتـَل بـوو      
ــت، ئةطــةردخوىل كــرد ئــةتؤش باتــل حســَيب دةكــةى، ئــةوةمناَلى بــوو، ضــؤن      ضــى دةكــةى ، جوامبــان دةوَي

 .معامةلةى لةطةَل دةكةى 

 : خليل ابراهيم حممدبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَى ئةطةر عةقد باتَل بوو، كاض متةرةتبة لةسةر عةقدى باتل و هةم لةسةر ئةوةش، ضـونكة ِروكنـى ريـزا    
هــةموو  (خ.د)تَيدانيــة،ئيجبارة ئــريادةى مةفقودة،ســةلبى ئــريادة كراوة،ئةمــة هــةموو ئةحاديســى ثَيغةمبــةر 

يان نـا، قـةبوىل نـةكردووة،     ،ازىطوتويةتى ذنةكة ئايا تؤ ر( خ.د)ركراون، ثَيغةمبةقسةش ئةوى بةو شَيوةية 
 .دواى رازى بوون بووة بة عةقدَيكى تر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة قانونيةكان دةثرسم كاك عومةر و كاك كريم قسةى بكةن

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر عةقدةكة باتَل بَى هيض ئةسـةرَيكى  ( قبل دخول)رةئيةى كاك خليل دانيم بؤضى  بؤ من لةطةَل ئةو 
ةا حق قو )، ئةطـةر دخـول بـوو دخولةكـة     (العقد باطل الينتج اثوارا وال يف ود حكوج   )نابَيت، بةطوَيرةى قانون 

سـت دةبَيـت   مةعناى رزاى خؤى ثَيشان دابوو، بؤية دخول بوو، لةنةتيجةى ئـةم دخولـة نةسـةب درو   (وحكماا
ئةو نةسةبة ضى لَيدَيت،دوو، حوكمى مريات دَيتة ثَيشةوة لةدواى دخول بوو، باشة يةكَيك لةم ذن و مَيـردة  
مردن،ضؤن ئةو مرياتة تةحديد دةكرَيت،لة كاتَيك ئافرةتةكة خؤى بة رةزامةندى خؤى تازة ضارى نـةماوة،  

ةوة قةبلة دخولةكة ئاسارى نية، بةالَ م بعد دخول ِرؤيش قبوَلى كرد، ئيجازةى داوةتَى وةقفةكة نةما،لةبةر ئ
 (.عقد الباطل الينتج اثرا وال يف د حكج) ئاسارى هةية، نابَيت ثَيى بوترَيت عةقدى باتل ضونكة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياساييةوة، بؤضوونةكةي كاك عومةر ثِر بةثَيستيةتي ِراسـتة، ئةطـةر باتـَل بَيـت      ئةوةي ِراسيت بَيت لةِرووي
حوكمةكــةي ئةطــةر ( بعــد الــدخول)مةوقوفــة، بؤيــة ( بعوود الوودخول)باتــَل دروســتة، بــةآلم ( قبــل الــدخول)

 ئيكراهي تَيدا بَيت دةضَيتة حوكمي ئيختصاب، ئيختصابيش ِرائةوةستَيت موتةوةقيفة لةسةر ِرةزاي ئـةوةي 
كة ئيختصاب كراوة، ئةطـةر ِرازي بـوو حسـاب ئـةكرَيت بـة موتـةزةويج دائةنـدرَيت، ئـةو كاتـةش عةقدةكـة           

 .ِراست ئةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ببورن من كة قسة ئةكةم، بةس بؤ زياتر وةآلم دانـةوةي كـاك خـةليل، عةقدةكـة باتَلـة ثـَيش دخـول، ثـاش         
ريش دةخل كرابَيـت، تةماشـاي خـؤي ئـةكات ئايـا قبـوَلي بكـات يـان كَيشـةيةكي          دخول ئةو ذنة، ئةطةر بةزؤ

كؤمةآليةتي بؤ خؤي و بؤ كةسوكارةكةي دروست بكات، لةبةر ئةوة ئيمكـان نيـة، تـؤ ثـاش دخـوليش بَييـت       
 .بَلَييت باتَلة، مناَلة، ئريسة، كؤمةآليةتية، كاك زانا فةرموو

 (:زانا)خضربةِرَيز قادر سعيد 
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

وةَلآل منيش ثَيضةوانةي ِرةئيةكةي مامؤستا خةليلم، كاتَي عةقدةكة باتَل دابنَيني ثـاش دخـول، ئيكراهةكـة    
لةبةر ئةوة نةمةسـةلةي مـريات نـة مةسـةلةي نةسـةب،      زوَلمَيكة، باتَل كردنيشي زوَلمَيكي ترة لَيي ئةكةين، 

 .وابزامن تةواو نية، زؤر سوثاس هيض حقوقَيكي ناكةوَيت ئةو ذنة، بؤية ِرةئيةكةي
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .باشة بة خةمان بَلَي با بزانني ضي بوو قسةكةي، خةمان خان فةرموو
 :اسعدبةِرَيز خةمان زرار 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
مـة بامسـان   من لةطةَل ِرةئيةكةي بةِرَيز كاك خةليلم، كة ثشتطريي ليذنةي ذنانيشي بـؤ كـرا، لةبـةر ئـةوة ئيَ    

كرد، لةو دانيشتنانةي ِرؤذاني ِرابردووش هةر بامسان كرد، ِرةزامةندي ِروكنَيكي ئةساسـي عةقـدي زةواجـة،    
ئَيمة كاتَيك ذنَيك بةزؤري بةشوو دراوة، زةواجي كردووة، يةعين ِروكنة ئةساسيةكةي ئـةو عةقـدة نـةماوة،    

بكةين وةكو كاك عومساني بةِرَيزيش باسـي   لة حوكمي شةريعةي ئيسالمي، ئةطةر باسي شةريعةي ئيسالمي
كرد، ئةمة ئةبَيت بة زينا، مناَلةكانيش حوكمي منداَلي زيناي لةسةر تةتبيق ئةبَيت، بةثَيي قانونيش وةكو 
لة قانوني عقوباتي عَيراقي هاتووة، ئةمة بة ئيختيصاب حيساب ئةكرَيت، ديسان لـةوَيش هـةمووي ئاسـاري    

ئيختيصاب بؤي حيساب كراوة، لةبةر ئةوة بةِراسيت من لةطةَل ئةوةدا نـيم بـة   موتةِرةتيبةية بة جةرميةي 
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هــيض شــَيوةيةك، بــة عاتيفــةي خؤمــان بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان زؤرجــار باســي ئةكــةيت، ئــةَلَييت ئــةبَي   
ياســاكاني ئَيمــة لــةكاتي دةنطدانــدا بــة عاتيفــة بِريــار نــةدةين، ناكرَيــت بةِراســيت لةبــةر ئــةوةي كَيشــةيةكي 
ــان        ــةبن، ي ــي ن ــي ئيحراج ــةك تووش ــاوك وبراي ــةوةي ب ــاتري ئ ــةر خ ــان لةب ــةبَيت، ي ــت ئ ــةتي دروس كؤمةآلي
لةبةرخاتري ئةوةي كضَيك كضايةتي خؤي لةدةست داوة، يان كؤمةَلَيك تةبِريِراتي تر ئَيمة بَيني شـةرعيةت  

اي سـزاداني عَيـراقيش   بدةين بة طوناهَيك، ضونكة طوناه بةثَيي شةريعةتي ئيسالمي تاوانيشـة، بـةثَيي ياسـ   
لةبةر ئةوة بةِراسيت ئةبَي حوكمةكة باتَل بَيت، ض ثَيش دخول بَيت ض ثاش دخول بَيـت، هيواداريشم ئةطةر 
بكرَيت وشةكامنان زياتر بةكوردي بةكاري بهَينني، ضونكة ِرةنطة هـيض ياسـايةك بةقـةد ئـةم ياسـاية خـةَلك       

كاني ثةرلـةمان نةكـةن، قبـل الـدخول وبعـد الـدخول خـةَلك        لةماَلةوة بةتايبةتي ذنان موتابةعةي دانيشتنة
ضـوزانَي مانــاي ضــية ، ئــةكرَي بووترَيــت ثــَيش طواسـتنةوةو دواي طواســتنةوة، بــؤ ئــةوةي خةَلكةكــة باشــرت   

 .تَيبطات، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .موالحةزةي دوايتم زؤر بةدَلة، كاك خورشيد فةرموو
 :َيرةبةِرَيز خورشيد سليم ش

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
لـة   8008من تةئيدي ِرةئيةكاني كاك عومةر ئةكةم، من خؤم بؤ منوونةيـةكي زينـدوو شـاهيدم، لـة سـاَلي      

حةج بووين لة سعودية، مةاليةكي خانـةقيين ناوةكـةيم لـة بـري ضـووة، لةطـةَلمان بـوو، عـةرةبَيكي خـةَلكي          
مةالكة وتي دةتواني بَييتة ماَلي ئَيمة، وتـي تـؤ ئيشـت بـةمن     مةكة، كةبيين جلي كوردي لةبةراية هاتة الي 

ضية نة دةمناسي و نةدةتناسم، وتي نةخَير بةس حةزم لَيية بَييتة ماَلي ئَيمة، لةماَلـةوة داواي تـؤ ئةكـةن،    
وتي دةمناسي وتي نةخَير بةس تؤ كورد نيت، وتي بةَلَي كوردم ئاخريةكةي ضوو، كة ضوو ماَلةكةي يـةكَيك  

افرةتانة بوو كة لة ئةجنامي ئةنفال فرؤشرابوو، مَيردي بة عةرةبَيكي سعودي كردبوو، ثـاش دانيشـنت   لةو ئ
مةالكة لَيي ثرسي كة ضوار منداَلي هةبوو، ئافرةتةكة خةَلكي طةرميان بوو، وتي دةتـةوَيت بطةِرَييتـةوة بـؤ    

ةبةر ئةوة ئةو باتَلةكـةي ثـاش دخـول    كوردستان، وتي تازة بَيمةوة بؤ كوَي، ئةي منداَلةكامن ضي لَي بكةم، ل
ئاساري زؤر موزاعةفاتي لَي دروست ئةبَيت، مةسةلةي مرياتةو هي منداَلةو كؤمةَلَيك مةشاكيل دَيتـة ئَيـرة،   

 .زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .تاظطة خان فةرموو

 :عليبةِرَيز تاظطة حممد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ئَيمة لَيرة وةكو داكؤكي كةرَيك لةمايف ئافرةتان دةبَي قسة بكةين، ئَيمة باوكيشي  بةنيسبةت ئةو مةوزوعة،
هةيةو عةقدةكةشي صةحيحة، جاري وا هةيـة مةسـئوليةت هـةَلناطرَيت، جـا وةرة لـة نةتيجـةي عةقـدَيكي        
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، لةبـةر  باتَلةوة بَيت، يان عةقدَيك كة دخول بَيت و منداَليش هـةبَيت، ئـةو منداَلـة مةسـريي ضـي لـَي دَيـت       
ببَيت بة عةقدَيكي فاسـد، ضـونكة    (اما   الدخول)ئةوة من ثَيشنيار ئةكةم، ئةطةر لةباتَل جَيطاي نةبَيتةوة

فاســد موتــةِرةتيباتي عةقــدي صــةحيح ئةطرَيتــةوة، خــؤي دواي ئــةوةي كــة ذنةكــة بــةزؤر درابــوو بةشــوو،   
ئـةبَي هـةردووكيان ِرازي بـن ئينجـا     مةسةلةي زيناو ئيختيصـاب، زينـا ِرةزامةنـدي ذن وثياوةكـةي لةسـةرة،      

ئةضَيتة بابي زينا، بةثَيي حوكمي شةرع، بةآلم ئةطةر ذنةكة ِرازي نةبوو ئةو كاتـة ئـةبَيت بـة ئيختيصـاب،     
 .ضونكة زينا ِرةزامةندي ذن وثياوة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .كاك خةليل فةرموو

 :حممدبةِرَيز خليل ابراهيم 
 .ئةجنومةني بةِرَيز سةرؤك

با ئَيمة لةيةك حاَلي ببَين، ضونكة ئةمة مةوزوعَيكي زؤر خةتةرة، ئاسةواري زؤريشي دةبَيت لةدةرةوة، من 
باسي شَيت ئةكـةم ئَيمـة وةكـو تةشـريعَيك دائـةنَيني الزمـة دةقيـق بـني لـة بـةكارهَيناني موصـتةَلةحةكان،            

قـانوني قبـوَل بكـات، مـةنتقي شـةرعي قبـوَل        موصتةَلةح لَيرة لة قانوني ئةحوالي شةخصي الزمة مـةنتقي 
يةعين مةوقوف نية لةسةر شتَيكي تـر،  ( التلحقه االجازة)بكات، وةكو تؤ عةقدَيكت دانا بة باتَل ماناي واية 

ئةم عةقدة باتَلة ماناي واية باتَل هةبوون و نةبوون وةكو يةكة، موشةِريعي عَيراقي هةمووجار بوتآلني بة 
بة نيسيب، بوتآلني نسيب هةندَيجار تلحق االجازة لة قةوانيين عَيراقي بـوتآلني نيسـيب    موتَلةق داناوة نةك

نية هـي موتَلةقـة، مـن ئـةَلَيم لَيـرةدا، ئةطـةردخول نـةبَي دخـول دةبـَي بـة ئيجـازة، باشـة ضـؤن ئيجـازة لـة                
ئةطـةر  : وةمئةمـة لـة هـيض شـوَينَيك نيـة، خـاَلي دو      ، (تلحق عقد الباطل)مةنتقي شةرعيدا و هي قانونيش 

، كة ئةنةهو تؤ دَييت تةحايولَيك لةسةر قانونَيك ئةكةيت، هةرجارَيك كة دخـول هـةبَيت   مامل يتج الدخول
 .ماناي واية ئةمة تةواو بؤ ئةوةية

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ببورة كاك خةليل كاك دكتؤ فوئاد نوقتةي نيزامي هةية

 :بابان حممدامحد  فلاد.بةِرَيز د
 .ئةجنومةنةرؤكي بةِرَيز س

لةبةر طرنطي ئـةم طفتوطؤيـةي كـة كـراوة، لةسـةر دةربـِريين ِراي زؤربـةي ياساناسـان، لَيـرة كـة جياوازييـان            
هةية، من ثَيشنيار ئةكةم ئةم ماددةية دوا خبرَيت بؤ ثاش ئةوةى كة ليذنـةي ياسـايي، كؤبوونةوةيـةكي تـر     

 .ثاش ئةوة بطةِرَيينةوة بؤ باسكردني، زؤر سوثاس ئةكات، لةطةَل ضةند شارةزايةكي تر لة ياساو لة فقهدا
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

نوقتةي نيزاميةكةت دةبواية ِرابوةستايتاية تـا كـاك خـةليل قسـةكةي تـةواو ئـةكرد، فـةرموو كـاك خـةليل          
 .قسةكانت تةواو بكة
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 :حممد ابراهيمبةِرَيز خليل 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

لــة بــةيين دوو شــتدايت، ئةطــةر بيكــةين بــة باتــَل نــابَي تــؤ  ئَيســتازان، يــةعين تــؤ يــةك ِرســتةم مــاوة بــةِرَي
مانـاي وايـة الزمـة    (اما مل يوتج الودخول  )ئةطةر ئةو كاتة وتـرا   (اما   الدخول)نةشةرعةن نة قانونةن بَلَيت

ردت بيكةيت بة مةوقوف، يان بيكةيت بة فاسد وةكو ئةوةي خوشكَيك وتي فاسديش دروستة، ئةطـةر تـؤ كـ   
بة باتَل نابَي تؤ دخول دابنَييت، ضونكة دخول ئيجازةية، دخول ئيزنة، ئةمة قبوَل ناكرَيت، نة عةقَلةن نـة  

 .مةنتقةن، نة قانونةنيش، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

هةر وةكو جوابَيكي بضووك بـؤ كـاك خـةليل، تـؤ ئـةو هـةموو تةعنـة ئةكـةيت بـؤ ئـةو قانونـة، كـة لةطـةَل              
موشــةرعي عَيراقــي داينــاوة، لــة خؤتــةوة بــة موشــةرعي  1959عــدا ناطوجنَيــت، ئــةو قانونــة لــة ســاَلي واقي

عَيراقي كة ضل ساَلة يان ثةجنا ساَلة، تةتبيق ئـةكرَيت، تـؤ ثَيـت وايـة غةَلةتـة، باشـة بـةس بـةو موتَلةقيـة          
ــةَلَيت بةشــتَيك كــة      ــَي، كةســيش ن ــَيم، نــة تــؤش بيَل ــةتي موتَلةقــة، نــة   مــةَلي غةَلةتــة، بــا نــة مــن بيَل غةَل

ئيختيصاصــني ئَيمــة، نــة موشــةرعني بةتــةنها خؤمــان، ثةرلــةمان هــةمووي موشــةرعة بةتــةنها كةســَيكمان   
موشةرع نني، لةبةر ئةوة لَيرةدا مةَلَي فآلن شـت غةَلةتـة، بؤضـوون هةيـة، موناقةشـةي دةكـةين دةثرسـني        

ــةر ئــةدة    ــاري لةس ــة بِري ــاوةكان ئةوكات ــؤ سةرض ــةكرَيت،   دةطةِرَيينــةوة ب ــَي ئ ــاري ث ــاَلة ك ــةجنا س ــةوة ث ين، ئ
جوملةكةش وا هاتووة، ئَيستا بَلَيني غةَلةتة، كةوابوو ئةوة ثةجنا ساَلة ئةو قانونة بةغةَلـةتي لَيـرة تـةتبيق    
ئةكرَيت، ئـةوة ضـؤن شـيت وا ئـةبَيت، يـةعين مةنتقةكـة قبـوَلي نيـة، موقتـةرةحي كـاك دكتـؤ فوئـاد ئـةَلَي              

ئةوةشدا كة من خؤم شةخصي موتةئةكيدم لةوةي كة لة ئةصَلدا نووسراوة رِةاسـتة،   باثرسيار بكةين، لةطةَل
 .با مبَينَيتةوة بؤ سبةييَن، ئةطةر موافقن تةئجيلي ئةكةين، كاك شَيروان تؤ ِرةئيت ضية 

 :حيدري ناصحبةِرَيز شَيروان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

يـش  (بعود الودخول  )مشـول ئـةكات   ( قبول الودخول  )باتـَل  من لةطةَل موقتةرةحةكةي جةنابتم، من ثَيم واية 
قبـل الـدخول   )مشول ئةكات، هةر يةكةشيان ئاسةواري قانوني خؤي دياريية كة ضي تةرةتوب ئةكات لةسةر 

، ض بةنيسبةت ئينجاب، ض بةنيسبةت نةسةب، ض بةنيسبةت عدة، ض بةنيسبةت عقوبةش، بـة  (وبعد الدخول
 .سيت من، لةطةَل مانةوةيم لةسةر بوتآلن، زؤر سوثاسنيسبةت هةر ضوارييان، بؤية بةِرا

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .ئةو موقتةرةحةي دكتؤر فوئاد، كة دةَلَيت با دواخبرَيت دةخيةمة دةنطةوة، باشة سؤزان خان فةرموو
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 :نوريبةرِةَيز سؤزان شهاب 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ــةتوانني     ــة ئ ــةوة، ئَيم ــنت ل ــاش تَيطةيش ــةوة   ث ــا بكةين ــة جي ــةردوو حاَلةتةك ــدخول )ه ــل ال ــةتوانني وا ( قب ئ
الحيق الي من االقارب او االغ ار اكراه اي شخص، مكرًا  كان ام انثوى علوى الوزواج دون رضواه و يتعتورب      )بَلَيني

و هةردووكي ئةطةر داخَل بو( عقد الزواج باطاًل، قبل الدخول و موقوفُا بعد الدخول، و بعد زوال اثر االكراه
ئةوة مةوقوف ئـةكرَيت، ئةوكةسـة يـان ئـةو ذنـة، ئةطـةر تـواني ئةضـَي شـكايةتي خـؤي ئـةكات، بـةآلم قبـل              

 .الدخول با بة باتَلي مبَينَيتةوة، يةعين تؤ حةلَيكي وةسةت لةبةيين هةردووكيان ئةكةيت، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

، بـةآلم كـة   (قبـل الـدخول  )است ئةكةيت، باتَلي ئةكـةيت  ئةزاني ضؤنة سؤزان خان، تؤ لة ِرستةي يةكةمدا ِر
دخولي كرد، ناتوانني قةرار بدةين لةسةر ئةوةي كة وقوفة، لَيرةدا ناكرَيت وقـوف بَيـت مـادام دخـولي كـرد      
دةمَينَيتةوة بؤ ئريادةي خؤي، ئةطةر بة زؤري بَيت ِرةغبةتي نةبوو ئةضَيت هـاوار ئـةكات ئـةَلَي مـن بـةزؤر      

 4فةقـةرةي   40ةزؤريش بة ئيكراه ئـةوةم كـردووة، ئـةو كاتـة حةقـة قـازي بـة ثَيـي مـاددةي          مارةبِراوم، ب
دةتوانَي تةفريقي بكات، ئةمة خؤي قةرار ئـةدات بةشـكوم ِرةئيةكـةي طـؤِري بـاش ئـةوةي كـة ئيكـراه كـرا،          

ة ئـةوة ضـؤن   بةآلم كة بةياني هةستاو ئةو واقيعةي بيين و ثَيي ِرازي بوو، فةقرية هيضي دةسةآلت نية، باش
 .ئةبَي تؤ لة خؤتةوة قةرار بدةيت، كاك كةمال فةرموو

 (:كةمال كةركووكي.د)عبداهللبةِرَيز حممد قادر 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

حةقيقةت ئةمة مةوزوعَيكي زؤر حةساسة، ئةوةي كـاك خـةليل وتـي زؤر دروسـتة، ئـةبَي لـةو وةختـةوة        لة
كةي كاك دكتؤر فوئاد ثشتيواني ئةكةم، بؤ ئةوةي برادةران ورد تـر،  عةقدةكة باتَل بَيت، بؤية من ثَيشنيارة

 .لةطةَل شارةزايان قسةي لةسةر بكةن، بؤ سبةي دووبارة لةسةري دابنيشينةوة، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كاك حممد فةرةج فةرموو
 :امحدبةِرَيز حممد فرج 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
سةر ئةوة نية، ئةم عةقدة باتَلة، ضونكة باتَلةو ساري مـةفعوليش ئـةبَيت، بـةآلم كـة بعـد      ئَيمة خيالفمان لة

الدخول بوو، ئةضَيتة حاَلةتي ئيزتراري ئةم ئافرةتة، ئةطةر منداَلَيكي بـوو كـَي تةحـةمولي هـةَلطرتين ئـةم      
يخوات، بةآلم كة ناضـار  مناَلة ئةكات، بة كوِري زينا، يةعين وةكو ئةو كةسة واية كة طؤشيت بةراز حةرامة ب

بوو ئةخيوات، يةعين حاَلةتةكة بؤ ئةو ئةطؤِرَيت بة شَيوةيةكي تر، ئةمة حاَلةتي ئيزتراريية نة حاَلـةتَيكي  
تةبيعي، حاَلةتي تةبيعي ئةو عةقدة باتَلة، بةآلم بؤ ئةم كةسة ئةطؤِردرَيت، جا ئةم ئافرةتـة خيـاري هةيـة،    
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ــت    ــةر دروس ــةِرةتوباتي لةس ــي ت ــةر زان ــة       ئةط ــةتوانَي عةقدةك ــةبووة ئ ــت ن ــةر دروس ــاري لةس ــةبووة، ئاس ن
 .هةَلوةشَينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .نوقتةي نيزامي هةية كاك جةمال، فةرموو

 :قاسمبةِرَيز مجال حممد 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

دانـراوة، زؤر   1959ةَلَييت ئةمة لة تةبيعي نوقتةي نيزاميةكةم لةسةر جةنابتة، كتَيبةكة هةَلئةطريت و ئ
 .دانرابَي، بةآلم بةغةَلةت دانرابَي ئَيستا ئَيمة ئةبَي ضاكي بكةين، زؤر سوثاس 1959واردة لة 

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
ئةوةم قبوَلة، بةآلم قبوَلم نية بَلَييت غةَلةتة يةكسـةر، قبوَلـة بَلَييـت دةبـَي ضـاكي بكـةين يـان موناقةشـةي         

قبوَلة بَلَييت با هةمواري بكةين، بةآلم قبوَلم نية بَلَييت غةَلةتـة، دةبـَي ئيزنيشـت ثـَي بـدةم، باشـة        بكةين،
 .سةرؤكي ليذنةي ئةوقاف داواي قسة كات، فةرموو كاك سعدالدين

 :مولود عبداهللبةِرَيز مالسعدالدين 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ةثَيش دخول بوو ئةوة باتَلـة، ضـونكة كـةل عةدةمـة، ئـةوة      هيض ئيشكال لةسةر ئةوة نية، ئةطةر عةقدَيك ل
هةموومان موتةفقني لةسةر ئةوة، لةبةر ضي  ضونكة عةقدي باتَل فةرقي بةيين باتَل و مةوقوف ئةوةيـة،  
باتَل هيض تةرةتوبَيك ئاساري لةسةر ناكات، كةل عةدةمة، بةس مـةوقوف ئاسـاري لةسـةر تـةرةتوب ئـةكات،      

بـوو خـؤ تـؤ ناضـيت، ئةطـةر منـداَلَيكيان بـوو بَلَييـت ئـةوة          ( بعد الـدخول )ةر هاتوو ماناي ضية، يةعين ئةط
زيناية، نةسـةب لـة مابـةينيان نيـة، لةبـةر ئـةوة دةَلـَيني مةنتيقـةي فـةراب كـة لَيـرة عيالجـي بـؤ نـةكراوة               

ِراسـتة ذن  ئةوةية كة بعد الدخول بَيت، ئةسةري ئيكراهيش لَيرةدا ئةوةية كة نةسةبةكة ئةمَينَيت، يةعين 
و مَيردايةتيةكة هـةَل ئةوةشـَيتةوة، نةسـةبةكة ئةمَينَيتـةوة، بـةآلم لَيـرة ئـةوة باشـة وةكـو زؤر بـرادةريش           
ئيشارةتيان ثَيكرد، كة قبل الدخول باتَلةو ئيشكالي نية، بعد الدخوليش با مةوقوف بَيت، ضـونكة ئةسـةري   

بكات، كة حةقي هةبَيت فةسـخي نيكاحةكـة   بؤي هةبَيت داواي ئةوة  40لةسةرة، بةس بة حةسةب ماددةي 
 .بكات، يان حةقي ئةوةي هةبَيت كة نيكاحةكة مبَينَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .كاك شَيروان فةرموو
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 :حيدري ناصحبةِرَيز شَيروان 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

لـة مةسـائيلي عقـودي ئيعتيـادي دةبَيـت،      من ثَيم واية، عةقدي مةوقوف عادةتةن لـة مةسـائيلي مـةدةني و    
عقودي مةوقوف لة مةسائيلي ئةحوالي شةخصي نايةتة طؤِرَي، من تةسةور ناكـةم لـةم قانونـة كةليمةيـةك     
هاتيَب بة كةليمةي مةوقوف، لة ماددةي يةكةوة تا ئةخريي ماددةكانيش، بؤية بة قةناعةتي من ئـةوةي لـة   

مةســةلةي مــةوقوفيش مــن تةحــةداش ئةكــةم، لةيــةك ووشــةدا   قانونةكــةدا هــاتووة لــة جَيطــاي خؤيــةتي،  
نــةهاتووة لــةم قانونــةدا، ضــونكة ئــةوة تــةنزميي ئــةحوالي شةخصــية، ئاســاري موتــةِرةتيب لةســةر بــوتآلن  

 .دايناوة، قبل الدخول و بعد الدخول، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ضــونكة كــةمَيك ئيلتزامامتــان هةيــة، باشــة كَيــي  داواكارييةكــة بــؤ دواخســتين بــؤ ســبةييَن ســةعات يــانزة،   
 ، فــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة   11لةطةَلدايــة بادةســيت بَلنــد بكــات كــة دوابكــةوَيت بــؤ ســبةييَن ســةعات   

 .خواحافيز 11بةزؤرينةي دةنط وةرطريا بؤ سبةي سةعات 
                           

         
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 عدنان رشاد مفيت (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   عوني كمال بزاز                   

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سي نيشتمانيي     َيري ئةجنومةنسكرت 
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان   
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  ( 18)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 4/11/8008 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     4/11/8002رَيكـةوتي   شةممةسَي  رؤذيي سةر لة بةياني (10،30)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وبة سةرؤكايةتي بةِرَيز كوردستاني عَيراق 
 سـكرتَيري ئةجنومـةن   عـوني كمـال بـزاز   بـةِرَيز  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست(8002)ساَلي , دووةمخولي  ي(18)ذمارة دانيشتين , بةوةكالةت
 :بةرنامةي كار

 ي1998ي سـاَلي  كـراو  ي هـةموار (1) لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  (80) ة ماددةل( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِرياريــدرا بةرنامــةي كــاري  ،ةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــ

شـةممة   ثَيشنيوةِرؤي رؤذي سَيي  (10,30)لة كاتذمَير  هةَلبذاردنخولي دووةمي  ي(18)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت4/11/8002ةوتي رَيك
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ضـوارةمي ياسـاي ئةجنومـةني نيشـتماني كوردسـتان       -1

 .هةمواركراو كة لةاليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني ثَيشكةشكراوة 1998ي ساَلي (1)ذمارة
ةرلةمان كةلةاليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشـتماني  خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ثةيِرةوي ناوخؤي ث -8

 .ثَيشكةشكراوة
ــي      -3 ــاري كةسـ ــاي بـ ــةمواركردني ياسـ ــرؤذةي هـ ــؤكردني ثـ ــتنةِروو وطفتوطـ ــةر خسـ ــوون لةسـ ــةردةوام بـ بـ

 .، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1959لة (122)ذمارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةبانبةناوي خواي طةورةو ميهر
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانشتنةكةمان دةكةينةوة بةرنامةي كارمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ضـوارةمي ياسـاي ئةجنومـةني نيشـتماني كوردسـتان       -1
 .هةمواركراو كة لةاليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشتماني ثَيشكةشكراوة 1998ي ساَلي (1)ذمارة
ي يةكةمي ثرؤذةي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان كةلةاليةن ئةنداماني ئةجنومةني نيشـتماني  خوَيندنةوة -8

 .ثَيشكةشكراوة
ــي      -3 ــاري كةسـ ــاي بـ ــةمواركردني ياسـ ــرؤذةي هـ ــؤكردني ثـ ــتنةِروو وطفتوطـ ــةر خسـ ــوون لةسـ ــةردةوام بـ بـ

 .، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1959لة (122)ذمارة
ني بةِرَيزي ليذنةي ثةيوةنديدار دةكةم وةكو دوَييَن بـَين لـة شـوَيين خؤيـان دابنيشـن، خـاَلي       داوا لة ئةنداما

يةكةمي بةرنامةي كار، خوَيندنةوةي يةكةمي ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني ضـوارةمي ياسـاي ئةجنومـةني       
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نيشـتماني  هـةمواركراو كـة لةاليـةن ئةنـداماني ئةجنومـةني       1998ي سـاَلي  (1)نيشتماني كوردستان ذمـارة 
 .كوردي بيخوَيننةوة فةرموون بة. ثَيشكةشكراوة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى ساَلى (1)ثرؤذةى ياساى هةمواركردنى ضوارةمى ياساى ئةجنومةنى نيشتمانى كوردستان ـ عرياق ذمارة 
 ى هةمواركراو 1998

( ئةجنومـةنى نيشـتمانيى كوردسـتان ـ عـرياق      ) لـةجياتى  ( ردسـتان ثةرلـةمانى كو )زاراوةى : مـاددةى يةكـةم  
لــةجياتى ( رلــةمانثة)ن لةهةرَيمــدا هــاتبَى و زاراوةى بــةكاردَى لةهةرجَييــةكى لــة ياســا جَيبــةجَي كراوةكــا 

ى 1998ى سـاَلى  (1)لةياسـاى ذمـارة   ( ئةنـدامى ئةجنومـةن  )لـةجياتى  ( ئةندامى ثةرلـةمان )و ( ئةجنومةن)
 .دادةنرَىهةموار كراودا 

ى هةمواركراو ، هةمواردةكرَى و بةم جؤرة 1998ى ساَلى (1)ماددةى يةكةم لةياساى ذمارة : ماددةى دووةم
 .دةخوَيندرَيتةوة

لةئةندامان ثَيكدَى كة ذمارةيان لةسةدو يـازدة ئةنـدام كـةمرت نـةبَى لةسـةر      ( ثةرلةمانى كوردستانى عرياق)
 .ةسبنةِرةتى نوَينةرَيك بؤ هةر سى هةزار ك

 :ى لةماددةى ضوارةم هةمواردةكرَى وبةم جؤرةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة 1/برطةى: ماددةى سَييةم
 .نابَى ئةنداميةتى ثةرلةمان و هةر كارَيك يا ثايةيةكى فةرمى ديكة كؤبكرَينةوة

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة( 81)ماددةى : ماددةى ضوارةم
 .لة هاووآلتيانى كوردستان ـ عرياق بَى و بةبةردةوامى لَيآ دانيشتبَى ـ دةبَى 1
 .ـ تةمةنى  لةسى ساَل كةمرت نةبَى8
 .ـ كةسَيكى شارستانى  ناسراو خاوةن خوورةوشت و ناوبانطى باش بَيت3
 .ـ خاوةنى بة اليةنى كةم بِروانامةى ئامادةيى يا هاوتاكانى بَيت4
 .ابِرووبةر حوكم نةدرابَىـ بةتاوانى عةمدى يا كةتنى ئ5
 .ـ بةشدارى لةتاوانةكانى رذَيمى بةعس لةكوردستاندا نةكردبَى6

 :هةموار دةكرَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة( 40)ماددةى : ماددةى ثَينجةم
نابَى لةكاتى دةورةكانى بةستنى ثةرلةمان هيض كارَيكى وةك لَيكؤَلينةوة يان ثشكنني يان طرتن يـان  / يةكةم

زيندانى كردن يان هةركارَيكى سزايى ديكة دةرهةق بةئةندامى ثةرلـةمان بكرَيـت مةطـةر لـةكاتى روودانـى      
تاوانَيكى ئاشكرا تاوةكو ثَيش وةخت مؤَلةت لةثةرلةمان وةرنةطريَيت و ثَيويستة لـةكاتى روودانـى تـاوانَيكى    

ةكــةم كؤبوونةوةيــدا دةيطرَيتةبــةر ئاشــكراش ثةرلــةمان ئاطــادار بكرَيتــةوة بــةو رَيكــارة ســزاييانةى كــة لةي  
لـةبارةى هــةر رَيكـارَيكى لــةغيابى طرتراوةتةبـةر لــة دذى ئةندامةكــة و ثَيويسـتة بــؤ بـةردةوام بــوونى ئــةم      

 .رَيكارة رةزامةنديى ثةرلةمانى لةسةر وةربطريَى
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بَى رةزامةنديى لةدةرةوةى دةورةى بةستنى وةربطريَين بة( يةكةم)َى ئةو رَيكارانةى كة لةبِرطةى ناب/ دووةم
 .سةرؤكى ثةرلةمان، نةبَى مةطةر لةحاَلةتى ئةجنامدانى تاوانَيك بَى

 :هةموار دةكرَيت و بةم جؤرة دةخوَيندرَيـتةوة( 41)ماددةى : ماددةى شةشةم
هةريــةك لةســةرؤكى ثةرلــةمان وجَيطرةكــةى و ســكرتَيرو هــةروةها ئةنــدامانيش مووضــةو دةرماَلــةيان لــة   

 .وضةو دةرماَلةيةى كة بؤ وةزيرَيك لة حكومةتى  هةرَيم تةرخان كراوةى زياترة لةو مو8.5%
 :لةياساكة هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 48)لةماددةى ( 8)بِرطةى : ماددةى حةوتةم

ئةطةر ئةندامَيكى ثةرلةمان تووشى ناتةواوييةك بوو رَيى لة ئةجنامـدانى ئةركةكـةى طـرت، يـان لـةكاتى      ] 
ا كؤضى دوايى كرد، خؤى يان خَيزانةكةى بةثَيى حاَلةتـةكانى مووضـةيةكى خانةنشـينى بةرَيـذةى     خزمةتد

 .ى ئةوةى هاوكارةكانى كة بةردةوامن لة خزمةت لةسةرجةم مووضة و دةرماَلة وةردةطرَى%( 20)
 :هةموار دةكرَى و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة( 43)ماددةى : ماددةى هةشتةم
 :لةمان لةيةكَيك لةم حاآلتانةى خوارةوة كؤتايى دَيـتئةنداميةتى ثةر

 .ـ تةواو بوونى ماوةى ثةرلةمان يان هةَلوةشاندنةوةى 1
 .ـ مردنى8
 .ـ وازهَينانى ئةندام و قةبووَل كردنى لةاليةن دوو لةسةر سَيى ئةندامانى ثةرلةمان3
و ئةمـةش بةرةزامةنـدى زؤرينـةى     دةستدانى ئةندام مةرجَيك لةمةرجةكانى ثاآلوتن بؤ ئةنداميةتى ـ لة4

 .دوو لةسةر سَيى ئةندامة ئامادةبووةكان دةبَى( 8/3)دةنطى 
حـةوت  ( 1)ثَينج دانيشتنى يةك لةدواى يةك بةبَى بيانووى رةوا يـاخود  ( 5)ـ ئامادة نةبوونى ئةندام لة 5

ةى دةنطـى ئةندامـة   دانيشتنى كة لةدواى يةك نةبن، دواى ئاراسـتةكردنى ئينـزارى كؤتـايى بـؤى و بةزؤرينـ     
 .ئامادةبووةكان بةوازهَينةر دادةنرَى

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيـتةوة( 45)ماددةى : ماددةى نؤيةم
ــةكاتى        ــَى ل ــازدةكات و دةش ــةرَيم س ــةختى ه ــةولَيرى ثايت ــةمان لةه ــةالرى ثةرل ــتةكانى لةت ــةمان دانيش ثةرل

ــة بةثيَ   ــوَينى ديك ــتنةكانى لةش ــتى دا دانيش ــةمان   ثَيويس ــدى ثةرل ــةرؤكايةتى و رةزامةن ــتةى س ــنيازى دةس ش
 .دوو لةسةر سَيى ئةندامانى طرَيبدات( 8/3)بةزؤرينةى 

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 46)ماددةى : ماددةى دةيةم
رؤذدا دواى دةرضــوونى ( 10)لــةرؤذى بةســتنى لــةماوةى ( 10)ثةرلــةمان يةكــةمني دانيشــتنى لةكاتــذمَير 

رســوومى هــةرَيمى بــة بةســتنى ســازدةدرَى و لــةكاتى دةرنةضــوونى بانطهَيشــتنةكة بــؤى، لــة رؤذى دواى   مة
ى هـة مـواركراودا    8005ى سـاَلى  (1)كؤتايى مـاوة ديـارى كراوةكـة لـة ياسـاى سـةرؤكايةتى هـةرَيم ذمـارة         

 .هاتووة كؤدةبَيتةوة
 :درَيتةوةهةموار دةكرَى و بةم جؤرة ةخوَين( 41)ماددةى : ماددةى يازدةم
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ثةرلةمان يةكةمني دانيشـتنى بةسـةرؤكايةتى بةتةمـةنرتين ئةنـدام دةبةسـتَى و دةبَيتـة سـةرؤكى        /  يةكةم
 .كاتى

بـوونى سـةرؤكى هـةرَيم و     ئامـادة  سةرؤكى كاتى و ئةنـدامان ئـةم سـوَيندة لةبـةردةم ثةرلـةمان بـة      / دووةم
 :سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةريى دةخؤن

ــةورة   ]  ــةخوداى ط ــوَيند ب ــرياق و            س ــتان ـ ع ــاكى كوردس ــةل و خ ــةكَيتى ط ــة ي ــاريى ل ــة ثارَيزط ــؤم ك دةخ
دةستوور ببةستم و ئـةركى خـؤم  بةفيـداكاريى و دَلسـؤزيى ئـةجنام       بةرذةوةنديية باآلكانى بكةم و ثشت بة

 [ .بدةم
 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيـتةوة( 49)ماددةى : ماددةى دوازدةم

ن يــان كــةمرت لةســَييةكى ذمــارةى ئةنــدامانى بؤيــان هةيــة بانطهَيشــت بكــةن بــؤ  ســةرؤكى ثةرلــةما/ يةكــةم
كؤبوونةوةى نائاسايى و كؤبوونةوةكة تةنيا سةيرى ئةو بابةتانة دةكات كة لـة بانطهَيشـتةكةدا دةستنياشـان    

 .كراون
كى هـةرَيم  سةرؤك بؤى هةية بانطهَيشت بؤ بةستنى دانيشتنَيكى نائاسايى بكات لةسـةر داواى سـةرؤ  / دووةم

 .ياخود سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران لة كاتى ثَيويستدا
ثةرلةمان لةساَلَيكدا دوو دةورة دةبةسيَت يةكةميان لةرؤذى يةكةم ثَيـنج شـةممةى مـانطى ئـادارداو     / سيََيةم

ــدا       ــانطى ئةيلوول ــنج شــةممةى م ــةم ثَي ــة يةك ــيان ل ــت و دووةميش ــايى دَي ــدا كؤت ــانطى حوزةيران ــةكؤتايى م ل
 .و لةكؤتايى مانطى كانوونى يةكةمدا كؤتايى دَى دةبةسرتَى

ئـةو دةورةيـةى كـة بودجـةى طشـتى هـةرَيمى تَيـدا دةخرَيــتة روو تـا دواى ثةسـندكردنى كؤتـايى            / ضوارةم
 .نايةت

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 50)ماددةى : ماددةى سَيزدةم
ى زؤرينةى سادةى ئةندامانى تةواو دةبَى جطة لةو بارانـةى  نيسابى بةستنى ثةرلةمان بةئامادةبوون/ يةكةم

كةوا دةخوازَى زؤرينةى تايبةتى بوَى و لـةكاتى يةكسـان بـوونى دةنطـةكان، ئـةو اليةنـة ثةسـند دةكـرَى كـة          
 .سةرؤك دةنطى بؤ داوة

ا و بـةآلم  نابَى دةنطدان بكرَيـت تـةنيا لـةكاتى تـةواو بـوونى نيسـاب نـةبَى لـةناو هـؤَلى كؤبوونـةوةد          / دووةم
 .وتوَيذكردن ثَيويست بةهةبوونى نيسابى بةردةوام نية

 :هةمواردةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 58)ماددةى : ماددةى ضواردةم
مةطةر سةرؤك ياخود بةاليةنى كةمةوة ضواريةكى ذمارةى ئةنـدامانى  , دانيشتنةكانى ثةرلةمانى ئاشكرانة 

ــى  ــةمان داوا بكــةن بكرَيتــة نهَين ــاخود بــة ،ثةرل ــةرَيم  ي ــنيازى ســةرؤكى ه ــةنى    ،ثَيش ــةرؤكى ئةجنوم ــان س ي
وةزيران و رةزامةنديى ثةرلةمان لةسةرى بةزؤرينةى ئامادةبووان و لةو بارةشدا دانيشتنةكة تـةنيا ئةنـدام   

يـاخود ئـةوةى دةسـتةى سـةرؤكايةتى دايـدةنَي كؤنووسـى        ،يـان سـكرتَير   ،خؤ دةطرَيت و جَيطرى سةرؤك لة
 .رَيك دةخاتدانيشتنةكة 



 563 

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيتةوة( 53)ماددةى : ماددةى ثازدةم
سةرؤكى هةرَيم و سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران يـان ليذنـة هةميشـةييةكان يـاخود لـةيازدة ئةنـدام كـةمرت        

ياسـا يـان بِريـار     نةبَى بؤيان هةية ثرؤذةى ياسا و بِريار  ثَيشنياز بكةن و ثةرلةمان وتووَيذ لةسةر ثـرؤذةى 
ناكات تاكو ليذنةى تايبةت تةماشايان نةكات و هةر ثِرؤذةيةكى ثةرلةمان رةفزى كردبـَى لـةماوةى بةسـتنى    

 .هةمان دةورةى دا ثَيشكةشى ناكرَيتةوة
 :ماددةى شازدةم

هــةموو ئةنــدامَيك بــؤى هةيــة ثرســيارى بةنووســني ئاراســتةى ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران يــا   / يةكــةم
ــرتاو     جَيطرة ــا بةسـ ــةربةخؤ يـ ــةكانى سـ ــتةو موفةوزيةتـ ــةرؤكةكانى دةسـ ــان سـ ــان يـ ــاخود وةزيرةكـ ــةى يـ كـ

بةســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــران يــان ئــةوةى بةثلــةى وةزيــرة يــان هــةر بةثرســَيكى تــر لةدةســةآلتى     
بـوارى  جَيبةجَيكردن بكات لة رَيطةى سةرؤكى ثةرلةمانةوة  لةبارةى هةركاروبارَيكى نايزانَى كـة دةكةوَيتـة   

ثسثؤِريةكةى، ياخود بةمةبةستى لَيكؤَلينةوة لةرووداوَيكى  كةزانيبَيتى لة سةرضـاوةيةكى بـاوةِرثَيكراوة وة   
 .يان  بةمةبةستى زانينى زانيازى حكومةت لةكارَيك لةكارةكانى

 .بةرثرس بةنووسني وةآلمى ثرسيار لةماوةيةكدا لةحةوت رؤذ زياتر نةبَى دةداتةوة / دووةم
بةرثرسى ثةيوةنديدار وةآلمى ثرسيار لةدانيشتنَيكى ديارى كراو بؤى هةية داواى دواخستنى وةآلم / سَييةم

دانةوةكةى بكات بؤ ماوةيةك لة دوو هةفتة زياتر نةبَى و داواكةشى ثةسند كرابَى و نابَى دواخستنةكة لةو 
 .ماوةية زياتر بَى مةطةر بةبِريارَيكى ثةرلةمان نةبَى

 :هةموار دةكرَى و بةم جؤرة دةخوَيندرَيـتةوة( 56)ددةى ما: ماددةى حةظدةم
 ـ:ثةرلةمان ئةم تايبةمتةنديى و ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ

دةرضوواندنى ياساكان و ئةو بِريارانةى كـة لةاليـةن سـةرؤكى هـةرَيم يـاخود ئةجنومـةنى وةزيـران يـان         / 1
 .ى ثةرلةمان ثَيشنيازدةكرَينليذنةكانى ثةرلةمان يان ذمارةى ياسايى لة ئةندامان

دانانى ثَيِرةوى ناوخؤ بـؤ ثةرلـةمان لـة سـةرةتاى هـةر دةورةيـةكى هةَلبذاردنـدا كـة ئـةرك و كارةكـانى           / 8
 .دةست نيشان دةكات

 .ضاودَيرى و سةرثةرشتى كردنى كارى دةستةآلتى جَيبةجَي و سياسةتةكةى و فةرمانبةرانى/ 3
يـاردان لةسـةر مةسـةلةى ضارةنووسـى بـؤ طـةىل كوردسـتان ـ عـرياق و           ثةسند كردنى رَيككةوتننامـة وبرِ / 4

 .دةست نيشان كردنى ثةيوةنديى دةستوورى و ياسايى لةطةَل دةستةآلتى فيدراَليدا
ناونانى سةرؤكى دةستةآلتى جَيبـةجَيكردن كـة ئـةويش دةسـتةآلتى ناونـانى ئةنـدامانى دةسـتةآلتةكةى        / 5

 .هةية
 .تى جَيبةجَي كردن و لَيكَيشانةوةىثَيدانى متمانة بة دةستةآل/ 6
 .رةزامةنديى دةربِرين لةسةر دانانى باجةكان و خةرجيةكان/ 1
 .لَيدوان لة كَيشة طرنطةكان لةسةر ئاستى ناوخؤيى و نَيو دةوَلةتى / 2
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 .طوَيطرتن لةستةم و زؤرينةكانى وهةَلطرتنيان لةسةر زؤر لَيكراوان/ 9
ــةر ث  / 10 ــِرين لةس ــديى دةرب ــةوة     رةزامةن ــدانى طوَيزان ــتوورييةكان و ئةجنام ــة دةس ــنيازى هةمواركردن َيش

لةنَيوان دةروازةو بةشةكانى بودجةى طشتى و كةمكردنةوةى سةرجةم طوذمة ثارةكانى ء بؤى هةية لةكاتى 
 .ثَيويستدا ثَيشنياز بؤ ئةجنومةنى وةزيران بكات كؤى طوذمةكانى خةرجيةكان زيادبكات

 .وتانةى كة لة دروستى هةَلبذاردنى ئةندامان دراونيةكالكردنةوةى ئةو تان/ 18
لَيثرســــينةوةو ثرســــياركردن لــــة ئةنــــدامانى ئةجنومــــةنى وةزيــــرانء ســــةرؤكةكانى دةســــتةكانء   / 13

موفةوةزييةتة سةربةخؤ يان لكَيندراو بةسةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيـران يـان ئةوانـةى بةثلـةى وةزيـرن       
 .جَيبةجآكردن بكاتيان هةر بةرثرسَيكى دى لة دةسةاَلتى 

لَيكؤَلينــةوة لةطــةَل هــةر بةرثرســَيكى ئامــاذة بــؤ كــراوى ســةرةوة بكــات لــةبارةى هــةر ِرووداوَيــك كــة   / 14
 .ثةرلةمان وادةبينآ ثةيوةنديى بة بةرذةوةنديى طشتى يان مافى هاواَلتيانةوة هةية

بابــةتَيكى ثةيوةنــديى بــة   داواكردنــى زانيــاريىء بةَلطةنامــة لةهــةر اليــةنَيكى فــةرمى لــةبارةى هــةر  / 15
بةرذةوةندى طشتى يان مافى هاوواَلتيان ياخود جَيبةجآ كردنى ياساكان يان ثيادةكردنيان لةاليةن دةستةو 

 .دةزطاكانى دةستةآلتى جَيبةجَي كردنةوة
داواكردنى ئامـادةبونى هـةر كةسـَيك لةبـةردةمى بـؤ شـايةدى دان يـان ِروونكردنـةوةى هةَلوَيسـت يـان           / 16

تنى زانيارى لةبارةى هةر بابةتَيكى كة خرابَيتة بةردةم ثةرلةمانء لـة مةيـدانى لَيكؤَلينـةوى خـؤى     دةرخس
 .بَيت
تةماشاكردنى ِراثؤرتى ئةو وةزيرةى كة ثَيويستة ثَيشكةش بةثةرلةمانى بكـات لـةبارةى سـةفةركردنى    / 11

 .ىبة سةرؤكايةتى شاندَيك لةناو هةرَيم يا دةرةوةى دا لةطةَل ئةجنامةكان
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرآ طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بآ: ماددةى هةذدةم
ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيرانء اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياسـاية جَيبـةجآ   : ماددةى نؤزدةم

 .بكةن
وةقــائعى )ةى فـةرمى  ذنامـ ئـةم ياسـاية لـة ِرؤذى دةرضــوونيةوة جَيبـةجآ دةكـرآء لـة ِرؤ      : مـاددةى بيسـتةم  

 .دا باَلودةكرَيتةوة، زؤر سوثاس(كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عـوني بـةزاز، كـاك عبـدالكريم هةمةوةنـد، كـاك       )ية لة اليةن ئةنداماني بةِرَيز زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذة
مبـاز، كـاك قـادر    شَيروان حةيدةري، كاك كةريم بةحري، كاك حممد صا ، كاك خليل ابراهيم، كاك تارق جا

ةوة ثَيشكةشكراوة، ثرؤذةكة طرنطـة، ثَيويستيشـة ثـَيش ئـةوةي     (اك سةردار هةركي، كاك رشاد امحدسعيد، ك
ثةيِرةوي ناوخؤ هةموار بكةين، ئةو ثرؤذةية ثةسـةند بكرَيـت، وةكـو ياسـا بـؤ ئـةوةي ئاسـانكاري بكـات بـؤ          

، ئـةم ثرؤذةيـة ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي      تةواو كردني ثـةيِرةوي نـاوخؤي تـازة، ئـةوةي كـة ثَيشكةشـكراوة      
وئةنداماني ثةرلةمان ئةكةم، ئومَيد دةكةم زوو كارةكاني تةواو بكةن، ِرؤذَيكي بؤ دابنَين بؤ طفتوطؤكردن و 
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خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ثــةيِرةوي نــاوخؤي : بِريــاردان لةســةري، خــاَلي دووةمــي بةرنامــةي كارمــان
ــداماني   ــةن ئةن ــةمان كةلةالي ــكراوة   ثةرل ــةني نيشــتماني ثَيشكةش ــةر داواي   . ئةجنوم ــةن لةس ــةش تةبع ئةم

ــؤي         ــراوة خ ــوونةوةيةك ك ــةموو ثَيداض ــت، ه ــازر بكرَي ــةيِرةوة ح ــةو ث ــة ئ ــانكرد ك ــوو داوام ــةرؤكايةتي ب س
ــراوة      ــدا ك ــوونةوةي تَي ــان ثَيداض ــةموو ماددةك ــةآلم ه ــة، ب ــةوةي   146هةمواركردن ــة، دواي خوَيندن ماددةي

ماني ثةرلةماني ئةكةم، هةروةها ليذنةي ياسايش ثاش ئةوةي كة ثرؤذةي يةكةممان ئاراستةي هةموو ئةندا
كة خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كرد و بِريارمان لَيدا، ئةمةش دةخةينة بةرنامةي كار، بةآلم تـا ئـةو وةختـة    

نابَيت، دةكرَيت هةر ئةندامَيك تَيبيين هةية، بؤ كار ئاسانكردن ضونكة، ئةطةر وابَيت بةمانطَيك ئةوة تةواو 
ِرةئي خؤي بة نووسني بنووسَيـت، بـؤ سـةرؤكايةتي يـان بـؤ ليذنـةي ياسـايي بنَيرَيـت، بـؤ ئـةوةي لـة ِرؤذي           

ــَييةمي بةرنامــةي كــار    ــت، خــاَلي س ــانرت بَي ــتنةِروو  : دانيشــتندا كارةكامنــان ئاس ــةردةوام بــوون لةســةر خس ب
، كـة لةاليـةن ئةجنومـةني    1959لـة  (122)وطفتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني ياساي باري كةسي ذمارة

دوَييَن ئَيمة زؤر قسةمان لةسةر ئةو ماددةية كـرد، مـاددةي نؤيـةم كـة دوايـش      . وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ِراوةستاين، ئةمِرؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئةوقاف، لةطةَل ذمارةيةك لة قازيية بةِرَيزةكان كؤبوونـةوة بـؤ   

ن لةسةر ئةو طفتوطؤيةي كة دوَييَن كرابوو، لةسـةر داواي ئَيـوةش دوامـان خسـت     ئةوةي ِرةئي ئةوانيش بزان
بــؤ ئــةوةي ثــرس بةوانــة بكــةين، ديــارة سوثاســيان ئةكــةين كــة هــاتبوون بــؤ ئَيــرة، جَيطــاي تةقــديرة ئــةو   

ةحوالي هاتنةيان، ئةوان ثَييان واية ئةو باتَلة ئةبَي مبَييَن، ثَيشيان وايـة ئةصـَلي ماددةكـة كـة لـة قـانوني ئـ       
موعالةجةي كردووة، ئةوة هةم لةطـةَل قـانون ئـةطوجنَيت هـةم لةطـةَل       1959شةخصيدا هاتووة، هي ساَلي 

شةريعةتيش ئةطوجنَيت، هةم لةطةَل واقيعيشدا ئةطوجنَيت، بؤ ئةوةي ئـةو تَيبينيانـةي كـة دوَيـيَن روومنـان      
يــة ماددةكــة بــةو شــَيوةية بَيــت، كــة  كردنــةوة ئــةوانيش هــةمان تَيبينيــان هــةبوو، كةواتــة ئــةوان ثَييــان وا 

الحيق الي من االقوارب او االغ وار اكوراه اي شوخص، مكورًا كوان ام انثوى علوى الوزواج دون          ) عةرةبييةكةي واية
رضاه، ويعترب الزواج باالكراه باطاًل اما مل يتج الدخول، كما الحيوق الي مون االقوارب او االغ وار منوم مون كوان        

بـوو، ئـةوة ديسـان ذمارةيـةك لـة      : ئـةوة ِرةئـي يةكـةم    (هوذا القوانون مون الوزواج     اهاًل للزواج، مبوجوب احكوام  
ئةنداماني ثةرلةمان ئةو حاَلةتةيان شةرح كـرد ثاشـي طواسـتنةوةي، ئـةوة ديـارة ثـَيش طواسـتنةوةي باتَلـة،         

ةم، فةقـةرةي ضـوار   40ثاش طواستنةوةش قازيية بةِرَيزةكانيش وتيان دةتواندرَيت بطةِرَيتـةوة بـؤ مـاددةي    
داواي تةفريق بكات حةقي ئةوةي هةية، ئةطةر بَيت وبيـةوَيت ئـةو عةقـدة باتـَل بكـات ثـاش طواسـتنةوةي،        
باشة ثَيش طواستنةوةي عةقدةكـة ئةطـةر ئاشـكرا بكرَيـت، يـان داوا بكـات باتـَل دةبَيـت، ئةطـةر لـةوة زيـاتر            

 .شتَيك هةية، كاك كةريم فةرموو ضيت هةية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر لَيرةدا باس بكرَيت بعد الدخول موقوف بَيت لة عةقدةكة، واتة هةر لَيرة زكر بَيـت، نـةك بـؤ مـاددةي     
 .تةفريق لَي بطةِرَيني، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بيستم لة كاك شَيروان و كاك شَيروان من باسي ِرةئي قازييةكامن بؤ كردن، ِرةئيم تةرح نةكرد، وةكو ثَيشرت
كاك عوني لَيرةدا، ِرةئي قازييةكانيان بـؤ نقـَل كـردين وتيـان ئةصـَلي ماددةكـة بـاش هـاتووة، عيالجـي ئـةو           
حاَلةتةي ثَيشي طواستنةوةي كضةكة  كة ثَيشرت بة زؤر كراوة ئاشكرا كراوة، كة ئاشكرا كـراو ذنةكـةش هـات    

، دوَيـيَن كـاك عومـةريش باسـي     40وةي دةطةِرَيتةوة بؤ مـاددةي  شكايةتي كرد ئةو كاتة باتَلة، ثاش طواستنة
فةقـةرةي ضـوار موعالةجـةي كـردووة،      40كرد، منيش باسم كرد و ذمارةيةكي تريش باسيان كرد، ماددةي 

 .ئةوةيان وتووة، كاك شَيروان ئةطةر خياليف ئةوةيان وتووة، فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
ةئي ئَيمةشي كرد، ئَيمة كة كؤبووينةوة هةر سـَي قـازي ئـةحوالي    بت ئةوةي جةنابت وتت، ضارةسةري ربزة

خؤشـيان دا،  شةخصي لَيرة ئامادة بوون، فيعلةن ِرةئيةكةيان بةو شَيوة بـوو كـة جـةنابت وتـت، تـةبريراتي      
ش ثَييان وابوو ئةو سَي فةقةرةي كة نيسبةت قبل الدخول ئةوانيش ثَييان وابوو كة باتَلة، ئةوانيتةبيعي بة

 40هاتووة، لةسةر باتـَل تـةتبيق ئـةبَيت، نـةك لةسـةر مـةوقوف ئـةوانيش ثَييـان وايـة ئـةوةي لـة مـاددةي             
هـاتووة،   40هاتووة، ديسان بعـد الـدخول بـة نيسـبةت اكـراه تـةتبيق ئـةبَيت، ضـونكة ئـةوةش لـة مـاددةي            

مةحكةمة كـراوة، اكراهـي تَيدايـة حـةقي داوة بـة زوجـة        حاَلةتَيك موعالةجة ئةكات، كة عةقدةكة خارجي
ئيقامةي دةعواي تفريق بكات، بةهةمان شَيوة ئةطةر هاتوو بعد الدخول بَيت بةس اكراهي تَيـدا بَيـت، ئـةم    
ــت، زؤر      حةقــةي هةيــة بــؤ ئــةوةي حقوقــةكان نةفــةوتَين بــةطوَيرةي ئــةو ماددةيــة حقوقــةكان ثارَيزراوبَي

 .سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمةش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي كاك كةرميني، كةلة حاَلةتي دوايـدا ببَيـت بـة مـةوقوف، ضـونكة ئـةوةي مـن        

ةشـوو، يـان بـةزؤر ذنيـان     تَيطةيشتووم ئةوة دوايي كة داواي تةفريق ئةكات، نة ئةوانةي كة بةزؤر داويانة ب
بؤ هَيناوة سزاكةي ئةيطرَيتةوة، من ئةو ثرسيارة ئةكةم ئايا دوايي حـةقي ذنةكـة ضـي لـَي دَيـت، كـة خـؤي        

 .داواي تةفريق ئةكات، لةبةر ئةوة لةطةَل ئةو ِرةئيةي كاك كةرميني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 
 



 561 

 :حممدبةِرَيز خليل ابراهيم 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوَييَن زؤر بامسان كرد، هةر يـةك لـة ئَيمـةش موتابـةعاتي زؤرمـان كـرد، ئةمـة لـة قـانوني مصـري يـةعين            
لـة ئـوردنيش هةروايـة، لـة     ( يرتتب شيء من اثار الزواج الصح ح ولو حل بعد الودخول )زةواجي باتَل داناوة 

يان بةناوي فاسديان داناوة يانيش لة كوتوبي تر بة موقـوف   قانوني تر ضؤن ئةم مةسةلةيان حةل كردووة،
داناني زياتر ئةطوجنَي، لةطةَل شةرع وةكو موصتةَلةحيش وا باشرتة، من لَيرةش تةئكيد ئةكـةم، يـةعين تـؤ    
دانَيي باتَل و ئـةوي تـريش دانَييـت وةكـو ناحيـةي شـةرعي ئـةو وةسـفةي بـؤ دائـةنَييت، يـةعين قـانوني و             

لةســةرة، ئةصــَلي عةقــد ئــةكرَيت تــا ئــةو دخولــةي ثــَي حــةآلَل بَيــت، عةقــدَيكي باتــَل    شــةرعي هــةردووك 
بةدخولَيك ضاك بَيـت، جا بؤية من لةطـةَل ئـةوةدام كـة وةك ثـرؤذةي ثَيشـرت كـة هـاتووة مـةوقوف باشـرتة،          

ة، دةتوانني لةو موشكيلةش دةربضني، من خؤم لَيرة ِرةئي خؤم تةسبيت ئةكـةم، بـا بـة موقـوف بَيـت باشـرت      
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ِرةئَيكي تايبةتي خؤتة، ئَيستا دوو ِرةئي هةيـة، ِرةئيـةك ئةوةيـة كـة ليذنـةي ياسـايي وتـي، حاكمـةكان         
ئــةمرِةؤ داياننــاوة، ِرةئةكــةي تــريش هــي ليذنــةي داكــؤكي كردنــة لــة مــايف ئافرةتــان وذنــان، كــاك خــةليليش  

يدا زؤر قــورس نيــة هــةركامَيكيان بَيــت، ئةطــةر بوترَيــت مةوقوفيشــة هــةر ثشــتيطري لــةوة ئــةكات، لةِراســت
ةكة، ضونكة دةبَي ديسان قازي حوكم بدات ئـةو مةوقوفيـة بـةردةوام ئـةبَيت     ( 40)دةطةِرَيتةوة بؤ ماددةي 

لةسةر داواي ذنةكة، ئةطةر بَيت ذنةكة شكايةت بكات بَلَيت من نـةمزانيوة داوا بكـات مـةوقوف بَيــت، ئـةوة      
باتَلي ئةكات، دوو ِرةئييـة دوَينـَيش زؤر موناقةشـة كـرا، مـن ئـةو موقتةرةحـة تازةيـة كـة لةاليـةن ليذنـةي            
ــة        ــَيوةية ك ــةو ش ــرد، ب ــَي ك ــتطريييان ل ــيَن ثش ــةكيش دوَي ــة ذمارةي ــان ك ــان وذن ــةمايف ئافرةت ــردن ل ــؤكي ك داك

كاتـة ئةصـَليةكة ئةمَينَيتـةوة،     دةخيوَينمةوة ثَيشرت ئةوة ئةخةمة دةنطةوة، ئينجا ئةطةر دةنطي نةهَينا ئـةو 
 .بةَلَي ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةوقوف بوو، ئةو عقوباتانـةي كـة لةسـةر ئـةو اكراهـة دانـراوة، ئـةبَيت،         من ثرسيارَيكم هةية، ئةطةر هاتو
و حاَلةتة داواي تةفريقي كرد حةق وحقوقي بةكاملي يةعين سةرةياني ئةبَيت ، ئةمة ثرسيارَيك، ئةطةر لة

ئةتوانَي دةسيت بكةوَيت   من ئةو دوو ثرسيارةم هةيـة، ضـونكة ئةطـةر مـةوقوف بَيـت بـةثَيي تَيطةيشـتنم        
بةو مانـاي كةليمةكـة، ئـةو عقوباتانـةي دواي ئـةو نـازامن ضـؤن ئةيطرَيتـةوة، حـةز ئةكـةم ئـةوةم بـؤ ِروون             

 .بكةنةوة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .داوا لةكاك شَيروان ئةكةم بؤي ِروون بكاتةوة
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حاَلةتَيكمان لة ثَيشة دخولي حةقيقي بووة، باشة ئةطةر عةقدةكة مةوقوف بوو، ئةو دخولي حةقيقية ضي 
ةسـةر ئيجـازةي كـَي ِرادةوةسـتَيت  ذن موافقـة، مَيـرديش       ئةم عةقـدة مةوقوفـة ل  : لَي دَيت، ئةمة يةك، دوو

موافقــة، دخــوليش بــووة، بــا بِرَيــك عيلميانــة بضــينة نــاو مةســةلةكة، بؤيــة بةقةناعــةتي مــن ئةطــةر ئَيمــة  
مبانةوَيت وةحدةي خَيزان بثارَيزين، ئةو مةوقوفة نابَي دابنَيني، ئةوة كةليمةيةكة لة مةسـائيلي مةنـدةني   

ت، نةك لة مةسائيلي ئةحوالي شةخصي، ِرجاتان لَي ئةكـةم لةمةسـائيلي قـانوني مـةدةني     ئيستيعمال ئةكرَي
ئةوة زؤر ئيسارة ئةكرَيت، ئةوةي تر كة ثةخشان خان وتي، بةقةناعةتي من هةموو حقـوقَيكي ئـافرةت لـة    

وتآلنةكـةي  باتَلةكة زامنة، ضونكة ئةمِرؤ لةطةَل قازييةكان قسةمان كرد، هةر حةقَيكي هةبَيت بةنيسبةت ب
حةقةكةي زامنة، لة حاَلةتي بعد الدخول، بؤية بةقةناعةتي ئَيمة ئةو بوتآلنةي كـة قبـل الـدخول هـاتووة،     
ئةو مةرجانةشي كة قبل الدخول هاتوون بةهةمان شَيوة وةكو بعد الـدخول مةعامةلـةي لةطةَلـدا دةكرَيـت،     

خـارجي مةحكةمةيـة ئَيـرةش لةبةرامبـةر     دا هاتووة، ئةوة هيض فةرقي نية، تةنها ئةو لـة  40كةلة ماددةي 
 .مةحكةمةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موناقةشة كراوة تةنها لةِرووي ياسايي ئةمَينَيتةوة، ئَيستا كـاك عبـدالكريم دوايـش كـاك كـريم ئـيرت تـةواو،        
 .فةرموو مامؤستا كاكة

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطــةر ئــةوة بــؤ باتــَل بَيــت، دوايــش ( التلحــق االجــازة)مــةوقوف دابنــدرَيت، ضــونكة باتــَل  ةئــيم وايــةمــن ر
يان نةيكات نابَي، ئةو عةقدة هةر باتَلة، ثاشـان تـةرةتووبي ئـةحكامي لةسـةر دةردةكـةوَيت،       ،موافةقة بكات

سـةبة، نةفةقةيـة، هـةموو جـؤرة     لَيرةدا هةردووكيان زةوج و زةوجةش هةر زةرةر ئةكـةن لـةم بابةتـةدا، نة   
جةرميةيــةكيش، ئــةو جةرميــةي كــة ثةخشــان خــان ئــةيَلَيت ئــةوةي كــة عقوبــةي دانــراوة، مــةوقوف بَيــت   
عقوبةكةي هةر دةدرَيت، مةوقوفيش نةبَيت هةر عقوبةي دةدرَيت، بـةآلم باتـَل مانايـةكي هـةر زؤر طـةورة      

ت ضـؤن ئـةتواني لةثاشـان بيكـةيت بـة صـةحيح،       كةواتـة ئةطـةر شـتَيك نـةبيَ    ( انه مل يكن)ئةطةيةنَيت، كة 
نةخَير ئةوة فاسيدة، لةبةر ئةوة بةِرةئي من ئةبَي ئةوة زؤر زؤر بـاش ئاطامـان لَيـي بَيـت، ئـةوة غةَلـةتَيكي       
شــائيع بــووة، كــة ئــةَلَين باتَلــة، باتــَل نيــة موقوفــة ضــونكة باتــَل هــيض حــوكمَيكي لةســةر ئــةوة نابَيــت، زؤر  

 .سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .كاك كةريم فةرموو
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 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيـرةدا دوو فقـر هةيـة، فقهـي غـةربي و فقهـي       ( رضا، حمل، سبب)ئةوةي مةعلومة عةقد سَي روكين هةية، 
ــيب       ــي نس ــةق و ه ــوتآلني موتَل ــوتآلن، ب ــؤ دوو ب ــردووة ب ــيم ك ــوتآلني تةقس ــةربي ب ــي غ ــالمي، فقه ــة ئيس ، ل

يةى كة رضاشةريعةتي ئيسالميدا ئةوة نية، بوتآلن هةر بوتآلنة واتة باتَلة، موتَلةق و نسيب نية، بةآلم ئةو 
شاهيدةي تَيدا بَيت، بة ئيكراه ض نوقساني ئةهليـةي تَيـدا بَيـت ئـةوة ثَيـي ئـةوترَيت عةقـدي مـةوقوف لـة          

ي قبـل الدخولـة ئةوانـة، لةبـةر ئـةوة هـيض       ئيسالمدا، عةقدي مةوقوفيش لَيـرةدا ئَيمـة ثَيمـان باشـة، ئـةوة     
ئاسارَيك تةِرةتوب ناكات، ئةوة باتَل بَيت، ئةوةي بعد الدخولة موقوف بَيـت، لةبـةر ئـةوةي ئاسـار تـةِرةتوب      
ئــةكات، ئةطــةر هــاتو بــةباتَلي بــوو ئــةوة دوو جــؤرة ئاســار هةيــة، ئاســاري ئةصــَلي وئاســاري عــةرةزي، هــي    

ئةوانـة ئيسـقات   ( مهـر وحـةد  )رة عةرةزييةكـة ئـةمَينَيت، وةكـو    ت، بةآلم ئاسائةصَلييةكة، لة بوتآلن نامَينَي
 .ئةكات، هةروةها نةسةبي منداَلةكةش ئةوة ئيقراري بؤ ئةكرَيت بؤ ثياوةكة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سعدالدين نوقتةي نيزاميت هةية
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز
كــاك كــةريم ئــةَلَيت لــة شــةرعيةتي ئيســالمي باتــَل و فاســيد نيــة، بابــة دةَلَيــت فقهــي ئيســالمي، لــة فقهــي   

 .ووكنةكةؤ رئيسالمي، لة فقهي حةنةيف كة لَيرةدا باس لةوة ئةكات، باتَل ئةوةية كة خةلةل بطةِرَيتةوة ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت ثَي دةبِرم ئةوة نوقتـةي نيزامـي نـةبوو، ِرةئيـة لةسـةر ِرةئـي تـر، مـادام وايـة          ببوورة كاك سعدالدين قسة
 .داواي قسةت بكرداية، كاك كةرخي فةرموو

 :الدينربةِرَيز كرخي جنم الدين نو
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م ثـاش ئـةو   وةَلآل ئَيمةش خؤي ئةصَلةن وةكو ليذنةي مايف مرؤظ، ئَيمة لةطةَل ئةصَلي ثرؤذةكة بووين، بـةآل 
هةموو باس وطفتوطؤيةي كة هاتة سةر ئةو ماددةية، ئَيمة قسةمشان لةطةَل مامؤستا حممـد فـةرةج كـردووة    

تَيـدا هـةبووة، ئةطـةر بـة اكـراهيش      رضواى  لةو بارةيةوة، ِرةئيمان ئَيستا ئةو عةقدةي كة كاتي خؤي كراوة، 
ت نيـة، لةبـةر ئـةوة نـةبووني ِروكـن لـة       لـة عةقـد روكنـة شـةر    رضا  لةسةر هةبَي، ضونكةرضاى بووبَي، كة 

عةقدةكة، عةقدةكة باتَل ئةكات، بؤية ئةوة مةوقوف بَيت ثَيمان باشرتة، هةتا ئةو ئاساري موتةِرةتيبةي كة 
 .دةبَيت، حةلَيكي بؤ ببينينةوة ئةطينا موشكيلةكة طةورةتر دةبَيت، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مامؤسـتايةكي زانكـؤ نووسـيوويةتي، نيـزام الـدين      ( احكوام النكوال  )ي نـاردووة،  كاك مةال ئةنوةر ئـةو كيتابـة  

الجيووز الودخول بواملرأة يف عقود     )ضاث كراوة، ئـةو حاَلةتـة وةسـف ئـةكات، دةَلَيـت      1926عبداحلميد لةساَلي 
اثور  والجيب به املهر وال نفقة وال تثب  بوه تووارث وال نصو ب اي اليرتتوب عل وه اي      )شةرحي ئةكات، (الباطل

واال )يةعين باتَلة ئةطـةر دخـوليش هـةبَيت،    ( من االثار الزوج ة واما مت  الدخول على اساسه وجب االفرتاق
ئةوة زؤر بةقوةت هاتووة، ( هما يف االنفصاله علج باةال مراجعة قاضي الرغاممل يفرتق وجب على كل من ل

يــاواز هةيــة، موقتــةرةحي تــازة كــة بةهــةر حــاَل ئــةوة زؤر موناقةشــةي لةســةر كــراوة، دوو موقتــةرةحي ج
لةاليةن ليذنةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان وذنـان و ثشـتطريي كردنيشـي لةاليـةن ضـةند ئةنـدامَيكي            

الحيق الي من االقارب او االغ ار اكراه اي شوخص،  )ثةرلةمانةوة هاتووة، بةو شَيوةية دةبَيت كة دةخيوَينمةوة
وإما    رضواه، ويعتورب عقود الوزواج بواالكراه بواطاًل اما مل يوتج الودخول،        مكرًا كوان ام انثوى علوى الوزواج دون     

بوالزواج مبوجوب أحكوام هوذا     منم من كوان أهوال   الدخول ف عترب موقوفًا، كما الحيق الي من االقارب او االغ ار 
ة دةسـتى  ئةوة موقتةرةحى تازةية و ئةو ئيزافةية كراوة، كَى لة طةَل ئةو موقتةرةحةي، (القانون من الزواج
كـةس لةطـةَل دايـة، كـَى لةطـةَل دانيـة  باشـة بـة زؤرينـة موقتةرةحةكـة موافةقـةتى             46بَلند بكات تكاية  

دا عقوبةكةيـة، بـؤ ئـةوةى فةقـةرةى      9لةسةر كرا، فةقةرةى يةكةم تةواو بوو، فةقةرةى دووةم لة مـاددةى  
ى ئةوتؤ نية لةِراستى دا، لة نَيوان ئةوةى يةكةم دَلنياى ئةوةتان بكةم كة دةنطيشى لةسةر درا، بةآلم فةرقَيك

سيغةى ئةسَليةكةو بةينى ئةو سيغةية تؤزَيك تةئكيـد لةسـةر مافةكـة بكـات، بـؤ ئـةوةى زيـاتر ثابةنـد بـن          
ثَيى، زياتر هينى دةكات، عقوبةكة لة ئةسَلى ثرؤذةكة دا هاتووة، من جوملةيـةك دةَلـَيم بةداخـةوة يـةعنى     

د زؤربةى زؤرى خةَلكانَيك هةن كة باس لة لةو ياساية دةكةن، كـة خـةَلكانى   ئةو ضةند ِرؤذة موالحةزةم كر
دةرضـووة   1959رؤشنبرييشن، ئةسَلى قانونةكةيان نةخوَيندووةتةوة، ضونكة ئةسَلى قانونةكة كة لة سـاَلى  

داوة،  كة حوكمى تَيداية، حةبسى تَيدايةو نةياخنوَيندووةتةوة و ثَييان واية تازة ثةرلةمان قـةرارى حةبسـى  
ثةجنا ساَلة ئةو قانونة جَى بـةجَى دةكرَيـت و ئيقـرار كـراوة، كةهةنـدَيك رؤذنامـةنووس ثَييـان وايـة ئَيمـة          

يعاقوب مون خوالف أحكوام     )هاتووين و قةرارى حةبسمان داوة، ئةوة ئةسَلى ماددةكةية و بؤتان دةخوَينمـةوة  
غرامة أو بأحدى العقوبتني اما كان قريبوا مون   ثالث سنوات وبال عنالفقرة أوال من املادة باةبس مدة التزيد 

الدرجة االوىل، أما اما كان خمالف من غري اهللالء فتكوون العقوبوة بالؤوحمن مودة التزيود علوى عشور سونوات، أو         
، دوَينـَى زؤر موناقةشـةى ئـةوةمان    (بسباحل)وا نووسراوة  59ئةوة لة  (اةبس مدة التقل من ثالث سنوات

وةية غةرامةكة البربدرَيـت لـة عقوبةكـة، عقوبةكـة تـةنها حـبس بَيـت يـان سـجن          كرد، موقتةرةحى تازة ئة
بَيت، دةخيةمة دةنطدانةوة كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة غةرامةكـة البربدَيـت  كـة ليذنـةكانيش ثشـتطرييان لَيـى           

و كردووة، دةستى بَلند بكات تكايـة  فـةرموون، كـَى لةطـةَل دانيـة  بـة زؤرينـةى دةنـط غةرامةكـة الدرا، دو         
ؤشنايى طفتوطؤكانى دوَييَن يـة، بـؤ   قسانةى كة دةيكةم هةمووى لةبةر رشتى تر دَيتة ثَيشةوة، تةبعةن ئةو 

ئةوةى جارَيكى تر نةضينةوة سةرى و سةرلةنوَى هينى نةكةينةوة، دوَينَى كاك بةَلَين بؤ يةكةم جار طـوتى  
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و دوو عقوبةكةيان با وةكو يـةك بَيـت،    دةبَيت ئةقارب وةكو يةك بَيت، وةاتة باوك و دايك لة دةرةجة يةك
دوو ئةندامى تريش ثشـتطرييان لـة ئـةوة كـرد، ثـَيش ئـةوةى ئـةو موقتةرةحـةى خبةمـة دةنطدانـةوة تـةنها            

ةوة تـا ئـةمِرؤش كـة ماوةتـةوة ئـةو جياوازيـةى        59شةرحَيكى ثَيويست دةكات، بؤضـى موشـةريع لـة سـاَلى     
مام و خاَل و كةسى تر  لةبةر ئةوةى مةعلومة كة باوك و  كردووة  بؤضى عقوبةى دايك و باوك كةمرتة لة

دايك حرس و خؤشةويستيان بؤ نةوةكةو بؤ كضةكةيان و بؤ كوِرةكةيان زياترة لة ئةوانى تـر، مةعلوميشـة   
ئةطةر باوك و دايك نةما وةىل ئةمر بووة مام يان خاَل ئيحتماىل ئةوةى هةية زؤر بة ئةركى بزانَيت لة مـاَل  

ة زؤر بري لةوة نةكاتـةوة كـة بيـةوَيت بةشـووى بـدات و لـةكؤَلى بكاتـةوة، بؤيـة عقوبـةى ئـةوان           دا، مومكين
زياترة بؤ ئةوةى تـرس خباتـة دَليـان، ئةطـةر وةكـو يـةك تةماشـاى بكـةين مـن ثـَيم وايـة كـة لـةنط دةبَيـت               

ئـةوا مـةجبورم   شتةكة، ئةو شةرحة دةدةم ئةطةر كاك بةَلَين و برادةران بـةردةوام بـن لةسـةر رةئيةكـةيان     
بيخةمة دةنطدانةوة، يةكَيك كة كضى خؤى هةبَيت وةكو مام و خاَل نية كة بـة ئـةركى بزانَيـت لـة مـاَل كـة       

 .غةريبَيكة تا حةدَيك بة ئاسانى بيةوَيت لة كؤَلى بكاتةوة، فةرموو كاك بةَلَين تؤ ساحبى موقتةرةحةكةى
 :(بةَلَين)حممودبةِرَيز محد عبداهلل 

 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى
 .زؤر سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوةية، من موقتةرةحةكةم سةحب دةكةمةوة

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .سارا خان فةرموو

 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ة وابزامن شتةكة بة ثياوانةوة هني دةبَيت، يةعنى كةس و كار ئةطةر بةِراستى خؤشى دةوَيت بة عةكسةو
ئةطةر عةتفى بؤ هَينا بَيت ناتوانَى بة زؤر بة شووى بدات، يةعنى بَيطانةيةك كة بة زؤر بة شووى دةدات 
لَيى ناطرى كة دوورة خزمايةتيةكةى، ض خؤشةويستيةكة كة دايك و باوك بؤ منداَلةكةى كة بة زؤر بة 

 شوى بدات  
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

تَي نةطةيشتى، تؤ دةَلَيى بة عةكسةوة، منيش دةَلَيم كة عةكسةكةت بؤ نا، نا بة عةكسةوة، قسةكانى من 
 .روون بكةمةوة كة وانية

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةِرَيز سارا 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .لة ساَلَيكةوة ببَيتة دووهةر دوَينَى ليذنةى ذنانيش ثشتيوانيان لةو ثَيشنيارة كرد كة سزاكة زياد بكرَيت، 
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 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

باسى زيادبوونةوةكة ناكةين، فةقةرة بة فةقةرة دةِرؤين، دوَينَى موناقةشة لةسةر ضةند فةقةرةيةك  ئَيمة
ئةوةى كاك بةَلَين داواى كرد دةَلَيت عقوبةكة بؤ : ئةوة بوو كة غةرامةكةمان حةسم كرد، دوو: كرا، يةك

يةك و دوو و سَى وةكو يةك بَيت، يةعنى باوك و دايك ئةطةر نةمان ئةو مناَلانة تةمةنيان خزمى دةرةجة 
بضووكة  غري وةىل ئةمرةكة و مام و خاَل و كةسانى تر دةبَيت، داواى كرد وةكو يةك بَيت كة شةرحم كرد 

، باشة ئَيستا ئَيمة عقوبةكةية، عقوبةكة لة ئةسَلةكةيدا كة هاتووة: ئةو سةحبى ئيقرتاحةكةى كردةوة، سَى
دوو شتمان حةسم كرد، كة يةكةميان غةرامةكةمان البرد، دووةميان ئةو موقتةرةحةى كاك بةَلَينى 
سةحب كراوة، كة دةبَيت فةرق هةبَيت لة نَيوان دةرةجة يةك و دةرةجة دوو، لة ئةسَلى قانونةكة عقوبة 

( الث سنوات اما كان قريبا من الدرجة االوىلمدة التزيد عن ث)ثاش ئةوةى كة ثارةكةمان البرد، دةَلَيت 
(  اما اما كان املخالف من غري هلالء)يةعنى ئةطةر دايك و باوك بَيت لة سَى ساَل زياتر نةبَيت عقوبةكةى، 

ئةطةر بَيتو ئةوةى موخالةفةكةى كردووة غةيرى ئةوانة بوو، ئةوة كَى دةطرَيتةوة  كة مام و خاَل و ئةوانة 
( ون عقوبة الؤحمن مدة التزيد على عشر سنوات، أو اةبس مدة التقل عن ثالث سنواتفتك)دةطرَيتةوة 

ساَل، موقتةرةحَيكى تازة هاتووة كة بة زياد كردنيةتى كة  10يةعنى زياتر لة سَى ساَل و كةمرت لة 
ى دوَينَيش موناقةشةى ئةوةمان كرد، دوو رةئى جياواز هةية لة زيادكردنى، فةرموو يةكةم جار ليذنة

 .داكؤكى كردنى مافى ئافرةتان بيخوَينَيتةوة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عبداهلل 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
رةئيةك هاتووة دةربارةى ئةو مةوزوعة كة ئَيمة ثشتطريى ىَل دةكةين، كة بة نيسبةت  نازامن  دوَينَى

اَل كةمرت نةبَيت و لة ثَينج ساَل زياتر نةبَيت حةبسةكة، بؤ نزيكى دةرةجة يةك، عقوبةكة كة لة دووس
ئَيستا الم واية شتَيكى تر باسى لَيوة كرا، بة نيسبةت ئةوةى تر وةكو خؤى دةمَينَيتةوة لة قةريبى دةرةجة 

هةية و سارا يةك بةوالوة، ئةو رةئيةى كة هةية جةنابى سةرؤك لةوةوة سةرضاوةى طرتووة كة كَيشةيةك 
خان كؤمةَلَيك ثاساوى هةبوو بؤ ئةوة و ئَيمةش تةبةنيمان كردووة كة ذمارةيكى زؤر لة كضان هةن، كة 
سارا خان باسى مةنتيقةى بيتوَين و ثشدةرى كرد، بةآلم ئةو موشكيلةية لةطةرميان و لة شوَينى تريش 

ة بطريدرَيت لةوةى ئةو مةاليةى كة ئةو هةية كة كضان طريؤدةى مارة كردنى بةزؤرن، بؤية ثَيويستة ِرَيط
مارةكردنة دةكات لة دةرةوةى مةحكةمة، ئةويش جةزايةكى هةبَيت، بةآلم ئةوة ِرةنطة لة جَيطايةكى تر لة 
بابى ئةوةى كة زةواجى خارجى مةحكةمة شوَينى بؤ كراوةتةوة، ئَيستا مةسةلةيةكى تر هةية لة ثاَل ئةوة، 

ئةو موشكيلةيةن، دةكرَى لة ياساكة شتَيك دابنَيني يان دةكرَيت ئَيستا  كؤمةَلَيك كوِرو كض طرِيؤدةى
ثةرلةمان بِريارَيك بدا كة بِريارَيك دةردةضَيت ئةو مارة كردنانةى كة كراون بة بَى ِرةزاى هةردوو تةرةف 
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ناتوانَى ئيبتاَل بكرَيت هةر ئَيستا، ئةوةى كة بة شةرعةن كراون، كراوة تازة ئةوة شةرعةن مارة كراوة، 
بضَيت شوو بكات بة يةكَيكى تر، ثياوةكة دةتوانَيت بضَيت ذنَيكى تر بَينَيت، بةآلم ئةو ناتوانَيت بضَيت شوو 

 .بكات بة يةكَيكى تر
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

بة نيسبةت  عقوبةى ئةو مةاليةى كة مارةى دةبِريت لة : دوو وةآلمم هةية بؤ ثةخشان خان، يةكةم
يعاقب بغرامة التقل عن مل ون دينار والتزيد عن ثالثة )داهاتووة  5ن لة ماددةى دواتر لة خيالفى قانو

وتكون عقوبة اةبس مدة التقل  )ئةوانة دةطرَيتةوة ( ماليني دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج احملكمة
ئةوة لَيرة  (الزوج ةعن ثالث سنوات والتزيد على  س سنوات اما عقد خارج احملكمة زواجا اخر مم ق ام 

ئةوةى كة بة ئةسةرى رةجعى ئةو قةرارة و ئةو قانونة : دةتوانني موناقةشةى بكةين ئةوانة، دووةم
و شتَيكى بةو قانونة بضَيت كة ئةوة باتَلةناكرَيت، بَيجطة لةوةش ئةو قانونةى ئَيستاش هةية دةتوانَى 

ئَيمة ئيقرارى بكةين، بؤتان دةخوَينمةوة، ئَيستا  تازةمان نةهَيناوة، ئةو زةواجةى كة كراوة ثَيشى ئةوةى
اليعقل آلى من االقارب )دةتوانني بة ثَيى ئةوةى دوَينَى و ثَيرَى و ئةمرؤش تاوةكو ئةو قانونة دةردةضَيت 

 (أم انثى على الزواج دون رضاه ويعترب عقد الزواج باالكراه باطال كان أو االغ ار اكراه أى شخص مكرا
ةسة بضَيت داواى تةفريق بكات، بة ئةسةرى رةجعى ناكرَيت، لةبةرئةوةى هةتاوةكو ئةوة دةتوانى بةو ن

 .دةرنةضَيت، ئةوانةى داواى قسةيان كردووة، كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
وياليةمتان طةِراندةوة بؤ ذنةكة، وةَلآل من ثرسيارَيكم هةية، ئَيمة وياليةمتان لة كاتى نةبوونى باوكدا 

ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا مام و خاَل و ئامؤزا  ض مةوقعَيكيان هةية قانونيةن لةم مةوزوعة هةتا تةدةخول 
بكةن، مةبةستم ئةوةية وياليةت لة ذنةوة لة كاتى غياب ونةبوون دا دراية ذن، ئامؤزاو خاَلؤزا و مام و 

 ن تةدةخول بكةن ئةوانة ض مةوقعَيكيان هةية تا بَي
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

رةبتى نية بة ئةوةوة، لَيرة باسى ئةوة دةكةين ئةطةر بة زؤر بة مَيردى دا باوك و دايكى نةبَيت و 
يان خاَلى، بة ثَيى دةرةجةى ئةقاربى كة كَى مةوجودة،  ،يان مامى ،وةليةكةى ئينتقال دةكات بؤ باثريى

 .ابت دةيَلَيى لة حاَلةتَيكى ترة، سؤزان خان فةرمووباسى ئةوة دةكةين، ئةوةى جةن
 :نورىبةِرَيز سؤزان شهاب 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ئَيستا باسى كَيشةيةك دةكةين كة بَلَيني مةوجودة، كة كؤمةَلَيك كضى ثَيوة طرِيؤدة بووة، طةورةترين كَيشة 

كراون لة يةكرتى ناهَيَلن خبوَينن، يةعنى مادام كة ئَيستا هةية، ئةوةية كة ئةمانةى كة لةسةر بَيشكة مارة 
مارة كراوة، واجباتى زةوجية و تةسةروفاتى زةوجى بةرامبةرى دةكةن، ناهَيَلن خبوَينن، ناهَيَلن ئيختيارى 
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يةكَيكى تر بكةن، ناهَيَلن بةردةوام بن لة ذيانيان، يةعنى ئَيمة ئَيستا موقابةلةى كَيشةيةك دةكةين كة 
ة، داواى ثارةيان ىَل دةكةن لة جياتى ئةو، كة دةَلَيت من دةضم شكايةت دةكةم دةَلَى بِرؤ جزورةكةى قوَل

وةرةقةم  50شكايةت بكة، بةآلم من لَيت خؤش نامب و ناضمة دةرةوة لة سجن، هةر دةبَيت بة منوونة 
وو هةتاوةكو خؤى وةرةقةى لة كوَى ب 60وةرةقةو  50بدةيتَى، ئاخر كضَيكى ئاوا لة ئامادةيى دةخوَينَيت، 

ثَى رزطار بكات، لةبةرئةوة با ئَيمة لة ثَيشدا تَى بطةين مةوزوعةكة ضية  ئةوةيان كردووة، كة كضيان مارة 
كردووة لةسةر بَيشكة ئَيستا وةكو مَيرد تةسةروفى لةطةَل دا دةكات، يان حوريةتى خؤت دةكِريتةوة بة 

 .كةم، ئةمةية كَيشةكةثارة يان ئةوةتا من تةسةروفاتى خؤمت لةطةَل دادة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

دةزانى ضية سؤزان خان، خؤ ئَيمة ناتوانني بضينة ناو هةموو ماَلَيك و هةموو تايبةمتةنديةك و هةموو 
عةقَليةتَيك، ئَيمة كة قانونَيك دادةنَيني بؤ ئةوةى ئةو قانونة تةئسري لةو عةقَليةتانة بكات كة لة قانون 

اعةدالةتانة رةفتار دةكةن لةطةَل مةسائيلى ئاوا، بةآلم ئةوةى جةنابت دةيَلَيى ِراستة، بةآلم تَى ناطةن يان ن
ئةوةش ئةركى ئَيمة نية بضينة ناو هةموو ماَلَيك بؤ ئةوةى بَلَيني ئةوةى مةكة و ئةوةى بكة، ئةوة بة 

ئةوة بكات، بؤية ئةوةية هةموو اليةكمان دةبَيت ضارةسةرى ئةوة بكةين، قانونةن ِرَيطةمان داوةتَى كة 
واجبى ئَيمة، قانونى كؤنيش هةر وابووة، ئةوة لَيرة نووسراوة دةَلَيت تةفريق هةتا قةزاييش لة ماددةى 

بؤى  (اما كان عقد الزواج قد   قبل اكمال أحد الزوجني الثامنة عشرة دون موافقة القاضى)دةَلَيت  40
ارةي بِريبَيت، هةر هيضيش نةبَيت، تةنها لةبةرئةوةية كة هةية داواى تةفريق بكات، يةعنى ئةطةر مةال م

 .ساَلى كةمرتة بؤية دةتوانَى داواى تةفريق بكات، خاتوو نازناز فةرموو 12لة 
 :قادرالعبدبةِرَيز نازناز حممد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
استة ئَيمة ئةوة رؤ ئةو تةرحةى ثةخشان خان طوتى، من ثشتطريى لة برادةرانى ثَيشووى خؤم دةكةم ب

دا، زؤر زةمحةتة تةتبيق بكرَيت جوانة و دروستة، بةآلم لة عةمةل قانومنان دانا وةكو تيؤرى شتَيكى زؤر
لةسةر ئةو منوونانةى كة سارا خان باسى كرد، دةشزانني ئةوة هةية، من دةَلَيم و شكيش دةكةم لةو هةموو 

دةزانني لة وآلتى ئَيمة هةية، كة هةية دةبَيت بةِراستى ئامارانةى كة هةية، بةآلم ئةو دياردةية هةموومان 
كةسة لَيى تَى  111ضارةسةرَيكى ِريشةيى بؤ بكةين، ِراستة ئَيستا ئَيمة ئةو قانونةمان نووسى و ئةو 

دةطةين و ضةند قازيةكيش لَيى تَى دةطةن، بةآلم لة مةناتقى دوورةدةست و طوندةكان و ناحيةكانى ئَيمة 
ساَلةى دووى  18نية، ئَيمة هةموومان وةزعى موجتةمةعى خؤمان دةزانني، ئايا كضَيكى  خةَلك ئاطاى ىَل

ناوةندى دةتوانَى بَلَى ئةو قانونة هةية، ئَيستا ئاطاى لةو وةزعة هةية كة لَيرة وا دةكرَيت، بضَيت بَلَى من بة 
ستاى زانكؤ بووم هيضم لة ثَيى ئةو قانونة و ماددةى فآلن دةمةوَيت داواى جيابوونةوة بكةم، من مامؤ

ياساي بارى كةسى نةدةزانى تا هامتة ثةرلةمان، ئةى ئةو منداَلةى دووى ناوةندية و بةسةريشيدا فةرز 
كراوة، ضؤن ئةوة دةزانَى  بؤية من داواكارم و حةز دةكةم هاوكارانيشم بةِراستى لة ثشتمان بن، ثاش 
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ةين، هةموو ئةو زةواجانةى كة بة منداَلى و بة ئةوةى ئةو قانونةمان دةركرد بِرياريشى ثَى دةربك
ساَلني بة باتَل حيسابة، هةر هةمووشيان ثَيويستة  16ئيكراهةوة كراوة بة تايبةتى ئةوانةى لة خوار 

 .موراجةعةى مةحكةمة بكةن بؤ ئةوةى سةرلةنوَى مةسةلةى عةقدى زةواجيان بؤ بكرَيتةوة
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

كاريةت باشة، بةآلم من ثَيش ئةو داواية داوايةكى ترم لة ئَيوة هةية  بة تايبةتى لةوانةى سوثاس، ئةو داوا
كة شارةزان، ِرؤذانة ثاش ئةوةى كة ئةو جةلسانة تةواو دةبن حةقة ضةند كةسَيك لة تةلةفزيؤنةكان 

حةقيانة،  شةرحى ئةو جةلسةية بكةن، ِرَيذةيةكى زؤرى خةَلك تَى ناطات، بة تايةبتى هةندَيكيان كة
ضونكة سيغةكان عةرةبني و تَيى ناطةن ضؤنة، شةرحى بكةن بؤ خةَلك، جارَى من ئينتيباهم كردووة كة 
زؤربةى ئةوانةى كة لةسةر ئةو مةوزوعةى دةنووسن قانونة كؤنةكةيان نةديوة، ضونكة ئَيمة شتَيكى 

َلةى طؤِرانكارية كة لةطةَل ئةوة تازةمان نةهَيناوةتة ثَيشةوة غةيرى ئةوةى نةبَيت كة لةطةَل ئةو ضل سا
بطوجنَيت، ثَييان واية كة شتى تازةمان هَيناوة، هةندَيك دةَلَين فرةذنيان قةبوَل كردووة، كوا ئَيمة قبوَلمان 
كردووة، فرةذنى هةية و بة قانونيش ِرَيطاى ثَى دراوة، بةآلم مةرجةكامنان توند كردووة، لةبةر ئةوة 

ارةزاية بة ثَيى ئيمكان لة ثاش جةلسةكان ئَيوة لة تةلةفزيؤن و لة راديؤ و لة داواكارم لة ئَيوة ئةوةى ش
رؤذنامةكانيش شةرحى دانيشتنةكان بكةن، نةك بضَيت بؤضوونى خؤى بة تةنها بَلَى و بَلَى ئةوا بوو، بةآلم 

جار  بةداخةوة سةرى نةطرت، ئةوة ئيشى ثةرلةمان نية لةِراستى دا، هةر كةسة رةئى خؤى هةية، زؤر
منيش زؤر رةئيم هةبووة و سةرى نةطرتووة، بةآلم دةكرَيت بضم بَلَيم من رةئيم وابوو، بةآلم ضى بكةم 
ئةكسةريةت وا قةرارى دا، ئةى دميوكراتيةت ضية  دةبَيت ثابةند بني بة ئةكسةريةت و ديفاع بكةين، بؤ 

ئةوةية هةموو خةَلك لةو قانونة  ئةوةى خةَلكةكة تَى بطات، مةبةستمان خزمةت كردنى خةَلكة، هةدةفمان
تَى بطةن، رةئى خؤمان كة لَيرة دةيدةين لةبةرئةوة ثابةند دةبني بة قةرارى ثةرلةمان، ئةطةرنا بؤضى 
ثةرلةمانني  ثابةند نةبني بة قةرارى ثةرلةمان بة رةغمى ئةوةى كة هةندَيك جار لةطةَل ويست و 

َيمة نوَينةرى خةَلكني، ضونكة زؤرينة تةعبري لة ئريادةى بؤضوونى خؤمان نية، ناكرَيت ثَيمان بَلَيني ئ
خةَلك دةكةين، ثةرلةمان بِريارَيك دةدةن و قانونَيكى دةردَينَى دةبَى ثابةند بني  ثَيى و ديفاعى ىَل بكةين 

 .و شةرحى بكةين بؤ خةَلك، طوآلَلة خان فةرموو
 :قادربةِرَيز طوَلناز عزيز 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بؤ ثشتطريى لة ِرايةكةى جةنابت لة كاتى ئيش كردنى خؤم لة مافى مرؤظ ثَينج لةو حاَلةتانةم هاتؤتة من 

حاَلةت  5بةردةم، يةعنى ياساكة كؤنة ئةوة نية بَلَيني ئةمِرؤ دروستمان كردووة و خةَلك بيكةن بة شتَيك، 
ابووةو خؤى سووتاندبوو بةوةش هةر هاتووةتة الم كة ِرَيطر بوونة لةشوو كردنى كضة كة، يةكَيكيان طواسرت

ناِرازى بوو، من ثَيشرتيش بؤية زؤر داكؤكيم دةكرد، دةمويست ثرسيار لةوة بكةم كة ئافرةتَيك بة زؤر 
دةطوازرَيتةوة و خؤشى دةسوتَينَى و نامشرَيت، دواتر تةآلقى دةدةى، كَى سزا دةدرَيت  ض مافَيكى بؤ 
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تةعليماتى دادطاش بَيت ئةو ئافرةتانة قةرةبوو بكرَينةوة، قةرةبووى دةطةِرَيتةوة، بؤية دةبَيت ئةطةر بة 
دوَينَى ثياوَيك لَيى ثرسيم باشة ئةطةر ئافرةتَيك بة زؤر طوازرايةوةو .... تةئمينى حةياتة، تةئمينى ترة

ومت ئَيوةش دةَلَين زةواجةكةى باتَلة، ئةطةر مناَلَيكى بوو، مةسريى ئةو مناَلة ضية  من بةشةرحى خؤم ط
ئةو مناَلة شةريكة لة مرياسى باوكى، ضونكة ئةو مناَلة طوناحَيكى نية دةبَيت ئةوة وابَيت، ِراستيةكةشى 
هةر ئةوةية، ئايا مةسةلةى طةورة بة بضووك، زؤربةى باوكةكان دةستيان هةية لة طةورة بة بضووكى، 

ةكة وةكو يةك بَيت، باوكة دَيت طةورة كةمرت مام و خاَل و ئةوة دَيت، بؤية ئَيمة داكؤكيمان دةكرد كة عقوب
بة بضووكى دةكات، كض هةية دةَلَيت ثارة لة مةعاشى خؤم كؤدةكةمةوة و خؤمى ثَى دةكِرمةوة، ئةو كضة 
طوناحى ضية  بة نيسبةت ئةوةى كة ئَيستا داكؤكى ىَل دةكةين، دووبارةى دةكةمةوة ياساكة كؤنة، بةآلم 

ةو حاَلةتانة بَيت كة ذنَيك بة زؤر دةطوازرَيتةوةو دواتريش ناِرازية شةرح و روونكردنةوةمان دةبَيت كة ئ
 .بة ئةوةوة، ئةوة بةِراستى دةبَيت تةعويز بكرَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كمال فةرموو.كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)عبداللةبةِرَيز حممد قادر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ةتة دةتوانني ماددةيةك ئيزافة بكةين، هةر زةواجَيك كة دةكرَيت، ثَيويستة بؤ ضارةسةرى ئةو حاَل

ة مناَلى بعةقدَيكى زةواجى قانونى هةبَيت، ئةوجا ئةوانةى كة دةضن عةقدةكة دةكةن، ض ئةوةى كة 
رَيت، بؤية من كعةقدى زةواجيان بؤ كردووة، دةضنة مةحكةمةو يةكال دةبَيتةوة، ئةو شروتة قانونيةى نا

شنيار دةكةم، كة هةر زةواجَيك كة دةبَيت دةبَيت عةقدَيكى قانونى هةبَيت و ئةو عةقدةش لة ثَيش ثَي
 .قازى كرا بَيت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عادل فةرموو
 :أمنيبةِرَيز عادل حممد 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ةندامانيشةوة، من لة دانيشتنى دوَينَيش باسى ئةوةم من تَيكةَليةك و ناوازحييةك دةبينم هةتا لةاليةن ئ
تةعديلَيكى بؤ كراوة، لة  1912دةرضووة، لة ساَلى  1959كرد كة جةنابيشت باست كرد كة ئةم ياساية لة 

يش تةعديلَيكى تر بؤ ئةم ماددةية، يةعنى مةسةلةكان ئةوة نية كة ئةو عقوبةية وجودى  1921ساَلى 
اليةك ئةوة بزانني كة مةنع كردن دةوةستَيت لةسةر  ئةوةى كة كةسةكة دةبَيت  نية، بةآلم دةبَيت هةموو

خؤى بضَيت داواى بكات، كضة، بَيوةذنة، دةيةوَيت شوو بكات، كوِرةكةى ناهَيَلَيت يان باوكَيكة ذنى مردووة 
هَينى، من دةيةوَيت ذنَيكى تر بهَينَيتةوة، يةعنى ئةو مةوزوعانة ئةوة نية تؤ بضى دةستى بطريت و بي

دةثرسم بؤضى ئةم  ماددةية سى ساَلة هةية و ئةو حاَلةتانةش هةر هةبووة، بةآلم بؤ خةَلك نةضووة سكاآل 
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بكات  ئةوة عيالقةيةكى ئيجتماعية ئامؤزايةك شكات لة ئامؤزايةك بكات دةبَيتة هؤى زؤر كَيشة،  من 
ةى ئةوةى تَيك ضوون رووبدات لة يةكَيك دةناسم ضووة شكاتى لة ئامؤزاى خؤى كردووة، بووةتة ماي

نَيوانيان، يةعنى ئةوة مةوزوعَيكة دةبَيت زؤر باش لَيى بزانني ثةيوةندى بة ئةوةوة هةية كة خودى 
شةخسةكة كة مةنع دةكرَيت يان ئيكراهى لةسةر دةكرَيت دةبَيت بضَيت دعوا بكات، ئةطةر ئةو نةضَيت 

وة بكات، ئةمة مةوزوعَيكة دةبَيت واى ىَل حاَلى ببني، دةعوا بةرز بكاتةوة خؤ ئيديعاى عام ناضَيت ئة
سةبارةت بة طةورة و بضووكى يان ئةوةى بة بضووكى مارة دةبِرَيت، نيهائيةن مارةى نةهاتووة، با خراث 

ساَلى تةواو كردبَيت بؤى هةية ئيستسناية داواى زةواج بكات، ئةطةر  15حاَلى نةبني، ئَيمة ثَيشرت ئةوةى 
ساَل، كةواية لةخوار ئةوةوة و بة قانونة كؤنةكةش كة لةخوار  16ن كض، ئَيمة ئَيستا كردمانة كوِر بَيت يا

ساَليةكةشةوة، ئةو بضووكانةى كة مارةييان بِراوةو ئَيستا ئؤباَليان بة طةردةنى من ئةوانة مارةييان  15
 .ةنةهاتووة، خؤيان ئازادن ض دةكةن يان ضى ناكةن، يةعنى مةوزوعَيكة ئةساسى ني

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .نورى فةرموو.كاك د
 :تاَلةبانى مجيلنورى .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بكرَيت بة ( التزيد)لة كاتى تاوتوَى كردنى بِرطةى دووى ئةم ماددةية، ئَيمة باسى ئةوةمان كرد كةوا وشةى 

كةم ئةو ماوةيةيةى كةوا لَيرة ديارى كراوة، بؤية تاوةكو ئةو سزاية هةموويان بطرَيتةوة، بةاليةنى ( التقل)
لَيرةدا هةردوو ال دةطرَيتةوة، سةبارةت بة بِرطةى دووةم كةوا ئَيستا كاك عادل ئاماذةى بؤ كرد بة تاَل بوون 
ماوةى بؤ نية، ئَيمة دةَلَيني بة تاَل بوونى طرَيبةند ماناى ئةوةية كة ئةو عةقدة لةسةرةتاوة نا دروسنت، 

كاتَيك ئةوةى كةوا مارةى بِراوة بةو شَيوةية ئةو عةقدةو ئةو طرَيبةستة و ِرَيككةوتنة بنةمايةكى هةموو 
قانونى نية، هةموو كاتَيك خؤى يان كةسوكارى بة هاوكارى رَيكخراوانى ذنان و ئافرةتان دةتوانن هاوكاريان 

بة تاَل بكرَيتةوة، من لةطةَل بِرطةى  بكةن وداوا لة دادطا بكةن كةوا ئةو طرَيبةستة و ئةو ِرَيككةوتنامةية
جارى دووةم سجن  (مدة التقل عن ثالث سنوات والتزيد عن عشر سنوات)دووةمم تةنها ئةوةندة دةَلَيم 

 .ئةوة زيادةية، لةم حاَلةتة دا هةموويان ئةو سزاية دةيانطرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضر بةِرَيز سارا

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
دا لة آلَلة خان دةكةم كة روونكردنةوةيهةروةك دوَينَى باسى ئةو حاَلةتةمان كرد، دةست خؤشى لة طو

ناوضةكةى ئةوانيش ئةو دياردةية هةية، ديارة ئةوة شتَيكة لة هةموو كوردستان هةية هةتا لة ناوضةى 
مة كة دةَلَيني ثشدةر و بيتوَين، يةعنى ئامار لةوَى كراوة، منوونةيةك ئاكرَى و بادينان و لة شارةزوور، ئَي
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دَينمةوة ثار كضَيك ِراى كردبوو لة حاجى ئؤمةران هات ثةيوةندى بة كؤميتةى ذنانى قةآلدزَى كرد، 
كَيشةكةى خؤى خستة روو و طوتى بيستوومة دةَلَين لة ثشدةر ئةو كَيشةيةم ضارةسةر دةكرَيت، كة لة 

دنةكان ئةوةى بيستبووى ئامار لةوَى كراوة و ئةو حاَلةتة هةية، جا مةبةستم ئةوةية ئةطةر بَيتو راطةيان
ئامار بكرَيت ديارة لة هةموو شوَينةكان ناوهَينان ئةو حاَلةتة هةية، بؤية ضارةسةر كردنى ئةو كَيشةية 

و كاك عادل دةَلَيت ئةوانة يش ئاماذةى ثَى نةكراوة، وةك 1959بةِراستى طرنطة، ئةطةر لة ياساى ساَلى 
عةقد نني و كةيفى خؤيانة، بةآلم ضؤن دةكرَيت ئةوانة وازيان ىَل بَينني، ِراستة ئةوانة لة دةرةوةى دادطا 
مارة بِراون، ئَيستا بؤيان نية داواى تةفريق بكةن، ضونكة عةقديان نية و لة دةرةوةى دادطا مارة بِراون، 

ةى حةقى تةفريقيان نية، بؤية من تةئكيدى لةسةر دةكةمةوة كة ئةو ضؤن داواى تةفريق بكةن  لةبةرئةو
ابطال عقد النكال املربم لصغريات الؤن من مل تكمل )بِرطةية زياد بكرَيت، ئةطةر ِرَيطام بدةن دةخيوَينمةوة 

يةعنى ئةطةر دادطايةكى ( من العمر دون موافقتها وموافقة القاضى ويتج مل  امام احملكمة املختصة 11
 .تايبةت بؤ ئةو مةسةلةية هةبَيت

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .فةرموو رمضان.كاك د
 :رضاحممد  عبدالرمحنرمضان . بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
من لةطةَل ئةوةدام كة لة حوكمةكان غةرامة مبَينَيت، ضونكة ئَيمة حكومةمتان مولزةم كردووة كة 

ئةو كةسانةى كة موتةزةررن لةم مةحكةمةيةدا، دوايش فةلسةفةى بةند  كؤمةَلَيك نةفةقاتى موتةَلةقةو
: ثاراستنى تاوانبار لة اليةنى موتةزةرر لةوانةية هَيرش بكرَيتة سةر، دووةم: كردن سَى شتة ، يةكةم

عقوبةية، لَيرةدا ئةوةى كة تَيبينى دةكرَيت و جَيى خؤى دةثَيكَيت تةنهاعقوبةكةية، : ضاكسازى، سَييةم
ؤذَيك ناضَيت ذنى تر بهَينَيت، تيكرارى نةكاتةوة، لَيرةدا بةس كة كةسَيك ذنَيك دَينَيت هةموو رضون

و يادا بةشَيك لة نةفةقاتى مةحكةمةمةبدةئى عقوبة هةية، كةواتة بوونى غةرامة زةرورة لة هةموو دون
ى غةرامةش مبَينَيتةوة، نةفةقاتى تةحقيق دةكةوَيتة سةر موتةهةم بؤ كارئاسانى، ثَيويستة ئَيمة مةبدةئ

ضونكة ئةو موئةسةساتةى كة هةَلدةستَيت بة تةعويز دانةوةى موتةزةرر دةتوانَيت بةشَيك لةو ثارةية 
 .بةكاربهَينَيـت، زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .ئَيمة دةنطمان بؤى داو غةرامةمشان البرد، كاك عمر فةرموو رمضان. كاك د
 :على نعبدالرمحبةِرَيز عمر 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
نيسبةت ئةو عقوبةيةى كة داندراوة لة فةقةرة دووى ئةو ماددةية و باسى لةسةر كرا، جةنابت بة

تةوزحيَيكى باشت لةسةر دا، بؤية كة دةرةجاتى ئةقاريب بة دةرةجات داندراوة، بة دةرةجةى يةك و دوو و 
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بة تةفاوت داندراوة ئةوة شتَيكى زؤر تةبيعيةو زؤر سَى و ضوار دانداروة، لةبةرئةوةى عقوبةكانيش 
قانونية، لة قانونة كؤنةكةش دا وا هاتووة، ئةطةر غةرامةكةشى البربدرَيت لةسةر عقوبةى حةبس و سجن 
و ئةمانة فةسَل بكرَيت شتَيكى زؤر باشة، ضونكة ثَي دةضَيت ئةو كاتة سةالحيةت بدرَيت بة قازى يان 

يان غةرامة، يةكيان دةبَيت حوكم بدات، جائيزة بيكات بة غةرامةو ئةمة لة  ،تيان حةبس بَي ،سجن بَيت
 ساَلحى من ثَيم واية ذنان و ئافرةتان نية، ئةطةر هةر بة حةبسةكة مبَينَيتةوة ئيرت بة سَى ساَلة، ثَينج ساَلة

ان كرد كةوا نيسبةت ئةوةى كة جةنابى كاك عادل و سارا خانيش باسيبة تةفاوت شتَيكى باشة، ئةما بة
زةواجى مناَل كة لةسةر بَيشكة دةدرَيت بة شوو جا لةاليةن دايكى بَيت يان باوكى واردة يان وارد نية  
دةتوانَى هةَلى وةشَينَيتةوة يان ناتوانَى هةَلى وةشَينَيتةوة  كاك عونى باش لةوة دةزانَيت كة ئيشمان تَييدا 

دا بؤى هةية وةليةكة بَيت  40فةقةرة سَيى ماددةى  كردووة و ياسا كؤنةكةش باسى لةسةر كردووة، لة
ساَلى با بَيت لةالى قازى  12داواى هةَلوةشانةوةى عةقدى زةواجةكة بكات، خؤشى بؤى هةية كة طةيشتة 

تةَلةبَيك تةقديم بكات و بَلَيت من ئةو كاتةى كة قاسِر بووم وةليةكةم داومى بة شوو، بةآلم ئَيستا من 
عةقدة زةواجة بة لةحةزات، يةعنى بةيةك جةلسة تةواو دةبَيت، ئَيمة سةدان حاَلةمتان رةزامةند نيم، ئةو 

لة مةحاكمى شةرعى سلَيمانى و كةركووك و هةولَير و دهؤك ديوة كة ئةو عةقدة زةواجانة 
عَيك هةَلدةوةشَينةوةو بة بَى هيض ئاسارَيك، لةبةرئةوة ياسا كؤنةكة ِرَيطايةكى زؤر باشى بؤ داناوة هيض مان

ة كة ئةو مناَلةى لةسةر بَيشكة دراوة بة شوو موراجةعةى مةحكةمة دةكا و زةواجةكةى يلةوة ني
هةَلدةوةشَيتةوة، سارا خان باسى ئةوةى كرد كة ئةوانى عةقدى زةواجيان نية، عةقدى زةواج شةرت هةر 

ئريى حكومةت بؤ نووسني نية، عةقدى زةواج كة دةنووسرَى ئَيستا عيربةت بة تةسجيل كردن لة دةوا
مةسائيلى دةفتةر نفوس و شتى وا، جاران عةقدى زةواج هةر الى مةال دةكرا ئيعتيبارى قبوَل و ئيجابة، 
عةقدى زةواج لة شةريعةت دا هيض ِرَيسايةكى بؤ دانةنراوة، موجةرةد موتابةقةى قبوَل و ئيجاب هةبَيت و 

عةقدى زةواج قابيلى ئيسثاتة لةبةرئةوةى دوو شاهيدى عةدىل لةسةر بَيت عةقدى زةواجة، بة واتاى 
لةبةردةم مةحكةمة بة هةموو وةسائيلى ئيسثات، دوو كةس دةتوانَى بَيت بَلَين ئةمة زةوجيةكةية، ئينجا 
مةحكةمة زةوجيةكةى بؤ ئيسثات دةكات، دةشتوانَيت تةَلةب بكات و بَلَيت ئَيستا من ئةو ثياوةم ناوَيت و 

دةكةم بؤ هةَلوةشَينةوة مةحكةمةش هةَلى دةوةشَينَيتةوة بة طوَيرةى ماددةى باوكم داوميةتى بة شوو، عةق
 .ى، بؤية شتَيكى زؤر تةبيعيةو زؤر سوثاس3فةقةرةى  40

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
 .كاك باثري فةرموو

 :مانسليبةِرَيز باثري كامال 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ة تايبةتى لةسةر مارة كردنى كضى بضووك و منداَل سةرجنَيك من لة ئةجنامى ئةو طفتوطؤيةى كة بيستم ب
و روونكردنةوةيةكم هةية، دةربارةى ئةوةى كة ِراستة ئةوة هةبووة و ئَيستاش بوون و ئاسةوارى هةر ماوة، 
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بةآلم زؤر كةم بووتةوة ئةو مارةكردنة، بةآلم ئةوةى كة باس دةكرَيت بةو شَيوةية نية، با ئَيمة هةر اليةنة 
بةستووةكةى كؤمةَلطا نةبينني، ثَيم واية ئَيستا ثَيضةوانةش بووةتةوة، ئَيستا خةَلك كة ئةوةى  ضةق

كضةكةى مارة كراوة بؤ خؤى داوا دةكات دةَلَى وةرة كضةكةم بطوازةوة، دةَلى كة كوِرةكةم ثَيى ِرازى نةبَيت، 
، ئةوة 8003و  8008و  8001ى بَى هيض مةرجَيك دةستبةردارى دةبَيت، ئةو دياردةية زؤر بووة لة دوا

بة ِرَيذةيةكى زؤر، بة ثَيى مرورى زةمةن و ثَيشكةوتنى دونيا ئةوة لةاليةك، لة اليةكى تر ِرةنطة ئةوة 
زانياريةكى زؤر ئةوة بَيت، داخوازيةكةى خةريكة ثَيضةوانة دةبَيتةوة لة حاَلةتَيك لة هةولَير داخوازى لة 

ةن، ماَلى كضةكة خؤيان ضوونةتة داخوازى كوِرةكة، ئةوة بوونى هةيةو جياتى ماَلى كوِرة بضن داخوازى بك
، مةبةستم ئةوة نية كة ئَيمة بةو تاريكية بيبينني، من ثَيم واية ئةوة بووة كَيشةيةكى زؤر لةو بِريارةى 

كو كة باس دةكةين، ئةو بِريارة بدرَيت، بةآلم لَيرة بةدواوة ئةطةر لة ياساكة جَيطري بكرَيت باشة، وة
جةنابتان فةرمووتان ئةسةرى رةجعى نية، واتة طةِرانةوةى بؤ دواوة نية، سةرجنةكةم ئةوةية كة ثَيم واية 

تايبةتى يةنى هةية، يةك وشيارى خةَلك بةلة ياسا كؤنةكةش دا هةية، بةآلم كارى ثَى نةكراوة، دوو ال
طرين  رةخنة لة رَيكخراوى ئافرةت و ذنان كة ئةو وشياريةى نةبووة، ئةوةش دةبَيت رةخنة لة ض ب

ئافرةتان و ئةو هةموو رَيكخراوانةى ئافرةتان هةية تا ئَيستا نةيتوانيوة وشيارى ئافرةتان بةو شَيوةية 
داكؤكى لة مافى خؤيان بكةن، كة هةر حيزبَيك ضوار تا ثَينج رَيكخراوى ئافرةتانى دروست كردووةو لة 

ة ئَيمةش با رةخنة لة ئافرةتان بطرين، كة نةيانتوانيوة بةو ذَير ناوى جياجيا دا، ئةوة دةليلى ئةوةية ك
ِرادةية بضنة ناو ئافرةتانةوة و بتوانن داكؤكى لة مافى خؤيان بكةن و ِرادةى وشياريان بةرنة سةرَي، بة 
تايبةتى ئةو ئافرةتانةى كة لة ناوضة دوور لة شارةكان دةذين، نةضووينة ناويان و دةوريان نةديوة و 

يةتيان نةديوة، سةرجني دووةمم ئةوةية، كة ئَيمة باس لة ياسا دةكةين، ياساكة بووني هةية نوَينةرا
جَيبةجي كردني نية، ئةو ياساية بووني هةية و طةورة و بة بضووكي هةية و سزار بؤ مةال هةية و سزا  بؤ 

ةريان دةكةين جَيبةجَي وةلي هةية، بةآلم جَيبةجَي كردني نية، با ثَيدا بطرين ئةو ياسايانةى كة ئَيمة د
بكرَين، ثَي لةسةر ئةوة داطرين، زؤر ياساي تريش لةو ثةرلةمانة دةرمان كردووة تا ئَيستا جَيبةجَي ناكرَي، 
من ثَيم واية خةلةلةكة دوو رووة ، يةكيان رادةى وشياري و تَيطةيشنت بؤ ياسا و دووةميشيان ئةوةية كة 

 .بةدواضووني ناكات و سوثاس جَيبةجَي نةكردنَييَت، هةيئةتي تةنفيزي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، تةواو دوا قسة دوو دةقة دةدةمة كوَيستان خان، فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة   بؤ مةسةلةي ئـةوةى كـة ياسـا هةيـة، كـاك عومـةر و كـاك بـاثري باسـيان كـرد، ئـةم قةزيـةي كـة ئـةكريَ              

ساَلةوة ئةكرَي، ئـةو   16مةنتيقة دوورةكان ئةكرَي لة جَيية دوورةكاني طةرميان ئةكرَي و لةتةمةني خوار 
ــازانَي       ــةتيان نيــة بضــَيتة بــةردةم مةحكةمــة هــةر ن كضــانةن كــة وشــياريان نيــة، دووةم، ئــةو كضــانة جورئ
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ةكة هةية ئَيستا ، راسـتة ئَيسـتا   مةحكةمة لة كوَيية  هةر نازاني ياساي واي هةية، ئةو مةسةلةية مةسةلةي
و لةمةودوا ناكرَيت خةَلك كضي خؤي لةسةر بَيشكة نادات بة شـوو و طـةورة بـة بضـووكي ثـَي ناكـات، بـةآلم        

سـاَليش ثـَيش ئَيسـتا كـراوة، بـة       80و سـاَل ثـَيش ئَيسـتا كـراوة     11اوة و ساَل ثَيش ئَيستا كر 16ئةوةى كة 
 اني ئةو هةرَيمة هةية، ئةوة ثَيويسيت بة رَيطا ضارةسـةرَيك هةيـة،  دةيان كض كة لة هةموو مةنتيقة دوورةك

يـة، بـةآلم ئةوانـة ذمارةيـةكي زؤرن و هـةر      يو خؤم ئَيستا فيكرةيـةكم ال ن من نازامن رَيطا ضارةسةرةكة ضية
كضَييش نني و كوريشن و قوربةسةرن و ثَيشرت مارة كراون لةسةر بَيشكة نة كضةكة كورةكةى بـة دَلـة و نـة    

ةكة كضةكةي بة دَلة، نة ئازادي ئةكةن و ئةبَي وةكو طوآللة خان و سؤزان خان باسي كرد بؤي بكرَيتةوة كور
وئةطةر ئينكاري كـرد ئـةيكوذن، زؤربـةى حاَلـةتي ئـةو كوشـتنانةى هةيـة ئةوانـةن كـة ئـةكوذرَين، بـةناوى            

ة شـوو بـةو كـورة بكـات     يـ يو رازى نةوةى لة منداَليـةوة بـة شـووى داوة   شةرفيشةوة ئةكوذرَين بةس لةبةر ئ
كردنَيـك هةيـة،    ئةيكوذن و ئةَلَين بؤ شةرةف ئةيكوذن، ئةم موشكيلةية هةية، بةآلم ثَيويسيت بة ضارةسـةر 

 .ضؤن  من نازامن و ثَيويستة ضارةسةرَيكي بؤ بكةين و، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تكام واية هةندَي جار تَيكةآلوى دةكرَيت،  زؤر سوثاس، وةلآل من فةقةت تةعليقَيكم هةية ئةوةيش ئةوةية،
دياردةى ناشرين هةيـة لـةناو كؤمـةَلطادا هةنـدَي كولتـووري خـراث هةيـة بـةكار دَيـنت و عيالقـةى نيـة بـة             
ياساكة، ياسا شتَيكة دايدةنَين و دةبَي خةبات بكةين بؤ نةهَيشتين ئةو دياردة ناشـرينانةى نـاو كؤمةَلطاكـة،    

ية بة مَيردي دةدةن و ذن دةكوذرَي و دةسووتَيندرَي و ئةوانـة هـةمووي ديـاردةن، نـة     منداَل لة ناو بَيشكةدا
ديـن قبــوَلي دةكــات و نــة ياســا قبـوَلي دةكــات و نــة ئينســان قبــوَلي دةكـات، دةبــَي خــةبات بكــةين و هــةموو    

ةو مةوزوعـة،  اليةكمان ئةو دياردانة نةمينَيت، بةآلم لَيرةدا ياساكة ئةوة دةكةين، قسة تـةواو بـوو لةسـةر ئـ    
نووسراوة و ضةندين جـار هـةمواريش    59ئةصَلي ماددةكة و عقوبةكة بةو شَيوةية، ئةصَلي ماددةكة كة لة 

ساَل زياتر نةبَي و غةرامةكةمان البـرد، ئةطـةر بَيـت و ئـةو كةسـةي كـة        3مودةى حةبسةكة لة : كراوةتةوة
بَيت، لةدةرةجـة يـةك بَيـت خزمياتيةكـةى و     ئةو كارةى كردووة، باوك بَي يان دايك بَي، يةعين وةلي ئةمر 

سـاَل زيـاتر    10ساَل كةمرت نةبَي و لة  3ئةطةر بَيت و خزمايةتيةكةى لة دةرةجاتي تردا بَيت عقوبةكة لة 
لـة يـةك سـاَل    : نةبَي، ئةوة ئةصَلي قانونةكةية، لَيذنةى ياسايي رةئيةكي تري هةية، لَيذنةى ياسـايي دةَلَيـت  

ســاَل زيــاتر نــةبَي ئةطــةر بَيــت و دةرةجــة يــةك بَيــت، ئةطــةر بَيــت و ئــةوةى كــة    كــةمرت نــةبَيت و لــة ســَي
ــةوقافيش       ــةوة لَيذنــةى ئ ــةن ئ ــةبَي ، تةبع ــاتر ن ــَي ســاَل زي ــة س ــةى ل ــردووة، عقوبةك ــةوةي ك موخالةفــةى ئ

لـة دوو سـاَل كـةمرت نـةبَي دةرةجـة يـةك،       : موشتةرةكة، لَيذنةى داكؤكي كردني مايف ذنان و ئافرةتـان، دةَلـيَ  
يةعين ئةوةى كة ئةو موخالةفةية دةكات لة دةرةجة يةك بَيت و لةطةَل ئةوةى كة قةراري بؤ داوة دةرةجة 
يــةك بــوو لــة دوو ســاَل كــةمرت نــةبَي و لــة ثَيــنج ســاَل زيــاتر نــةبَي، يــةعين ســاَلةكةى كردؤتــة دوو ســاَل و   

 .ئةصَلةكةى دةكات، فةرموو زيادةكةشي لة سَي ساَل كردوويةتة ثَينج ساَل، مايف مرؤظيش ثشتطريي لة 
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 :الدينبةِرَيز كرخي جنم الدين نور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يعاقب من خيالف احكام الفقرة االوىل من هوذه املوادة بواةبس    )، نةصةكة خبوَيننةوة كة لةوَيندةر نووسيمانة

، اموا اما كوان املخوالف غوري     مدة ال تقل عن سنة و ال تزيد عن ثالث سونوات اما كوان قريبوآ مون الدرجوة االوىل     
 . (هلالء فتكون العقوبة اةبس مدة ال تقل عن سنتني

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة ئَيستا بووة دوو بةش ، يةكةم جار ئةوانةى كـة دةرةجـة يـةكن، يـةعين ئـةو كةسـانةى كـة دةرةجـة         
كـةمرت نـةبَي لـة سـاَلَيك و زيـاتر      : يةكن خزمايتيةكةيان، لَيذنةى مايف مرؤظيش وةكو لَيذنةى ياسـايي دةَلـيَ  

سـاَل، هـةر وةكـو ئةصـَلةكةية تةقريبـةن، لَيذنـةى داكـؤكي كردنـي مـايف ئافرةتـان و ذنـان، دةَلـَي              3نةبَي لة 
ئــةوةى دةرةجــةى يــةك بَيــت ، دوو ســاَل كــةمرت نــةبَي و لــة ثَيــنج ســاَل زيــاتر نــةبَي، لةبــةر ئــةوة  : نــةخَير

مايف ئافرةتـان و ذنـان موقتـةرةحي تـازةترة لـةوان، ئـةوةَل جـار ئـةوة          موقتةرةحي  لَيذنةى داكؤكي كردني
دةخةمةوة دةنطةوة، كةواتة ئةوةى كة موخالةفةى دةكات و خزمايةتيةكةى دةرةجة يةك بوو وةكو باوك و 
دايك و ئةوانة، داوايان كردووة كة عقوبةكة لة دوو ساَل كـةمرت نـةبَي  و لـة ثَيـنج سـاَل زيـاتر نـةبَي ، ئـةو         

ةشةي لةو فةقةرةية دةخةمةوة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت بَلند بكات تكاية، فةرموون، كَي لةطةَل ب
ئةوةدا نية  بة زؤرينةى دةنط قبوَل كرا، عقوبةكة بووة  لة دوو ساَل كةمرت نةبَي  و لـة ثَيـنج سـاَل زيـاتر     

ردني مايف ئافرةتان و ذنان و لَيذنـةى ياسـايي   نةبَي ئةوةى لة دةرةجة يةكة، كةواتة ئَيستا لَيذنةى داكؤكي ك
و لَيذنــةى ئــةوقاف، هــةر ســَي لَيذنةكــة دةَلــَين ئةصــَلي ثرؤذةكــة كــة لــة حكومةتــةوة هــاتووة ئةوانــةى كــة  

: موخالةفة دةكةن، لة ئةقارب و لة خزم و كةسةكان كة دةرجة يةك نينة عقوبةكةيان بةو شـَيوةية دةبَيـت  
ة دة ساَل زياتر نةبَي، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية دةسيت بَلند بكاتةوة تكايـة،  لة سَي ساَل كةمرت نةبَي و ل

يعاقوب مون خوالف احكوام الفقورة      : كَي لةطةَلدا نية  كةواتة فةقةرةكة واي لَي دَيت، بةعةرةبي دةخيوَينمةوة
يبوآ مون الدرجوة    من هذه املادة باةبس ملدة ال تقل عن سنتني و ال تزيد على  ؤة سونوات اما كوان قر  ( 1)

االوىل، اما اما كان املخالف من غري هلالء تكون العقوبة اةبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات او الؤوحمن مودة ال   
فةقةرةكـةى هـةمووي دةخةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَلييت دةسـيت بَلنـد بكـات، كـَي           . تزيد على عشورة سونوات  

 .لةطةَلدا نية  بة زؤرينةى دةنط وةرطريا، فةرموو
 :مصطفى بكرابو الكريمز عبدَيبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةقةرةك ئيهمال كراوة، فةقةرةى سَييةمة كة لة هةمووي موهيمرتة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دا، ئَيسـتا ئـةو   ةرَي، فةقةرةى سَييةم دةنطمان بؤو تؤ ضووبوية درة نةبووي دوَييَن دةنطمان بؤ داجةنابت لَي
فةقةرةكــةي ئةصــَليمان كــة هــني كردبــوو طةِراندمانــةوة لــة ئةصــَلي قانونةكــةدا فةقــةرةى ماددةيــة دوَيــيَن 
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ســَييةم بــوو لــةو فةقةرةيــةو ( اخل.......علــى احملكمــة الشــرعية) و هــاتووة ومتــان ســَييةم كــة دةنطمــان بــؤ دا
: ثـاش ضـاككردني   دا ، كةواتة طةراوة، ئَيستا بة هةر سَي فةقةرةكةيةوة يةكةم كة دةنطمان بـؤ دا دةنطمان بؤ

 (.اخل...........ال حيق الي االقارب او االغ ار
 .عقوبةكةية: دووةم

و دةخيةمة دةنطةوة ئةو ماددةية، كَي لةطةَلييت ةر سَيك خوَيندرايةوةئَيستا ه، مةحكةمةى شةرعية: سَييةم
َي دةنـط موخاليفـة،   ة  بـة ئةكسـةريةت قبـوَل كـرا، سـ     يدةسيت بَلند بكات تكاية ، فةرموون ، كَي لةطةَلدا ني

 .زؤر سوثاس، برؤن بؤ ماددةى دواتر تكاية
 :الدين عبداهلل مولودمال سعد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابم

 تفؤري عقد الزواج واثباته
 :من املادة العاشرة و حيل حملها ما يلي( 5و  8)يوقف العمل بالفقرتني 

مة الزوجني من مرض نقص املناعة و بق ة االمراض الؤارية و املوانم يرفق الب ان بتقرير طيب يليد سال -8
 .الصح ة و بالوثائق االخرى اليت يشرتطها القانون

يعاقب بغرامة مال ة ال تقل عن مل ون دينار و ال تزيد عن ثالثوة ماليوني دينوار كول رجول عقود زواجوه         -5
سونوات و ال تزيود عون  وس سونوات اما عقود       خارج احملكمةو تكون العقوبة اةبس مودة ال تقول عون ثوالث     

 .خارج احملكمة زواجآ بخرب مم ق ام الزوج ة
 :القادر دزةييرؤذان عبد. بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة بِرطـة  ( املكتؤبة مرض نقص املناعة) زياد كراوة ( مكتؤبة)هةمان رةئية، تةنها لة بِرطةي دوو كة وشةى 

ئةوة زياد كـراوة، ئـةو طؤِرانكاريـة لـة راثـؤرتي لَيذنـةى ياسـايي، زؤر        ( الزواج كل من اجرى عقد) ثينجيش 
 .سوثاس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :اهللبةِرَيز كوَيستان حممد عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةمة ذني يةكةميش مارة ئَيمة وةك لَيذنةى ذنان داوا دةكةين دةربارةى ئةو ثياوانةى كة لة دةرةوةى مةح

ئةكــةن، ســجين بــؤ زيــاد بكرَيتــةوة، لــة ســاَلَيك كــةمرت نــةبَي و لــة ســَي ســاَل زيــاتر نــةبَي ، كــة لــة ئةصــَلي    
مةشروعةكةش حةبسـي تَيدايـة، داوا ئةكـةين لـة سـاَلَيك كـةمرت نـةبَي و لـة سـَي سـاَل زيـاتر نـةبَي، ئةطـةر              
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جَيطـاي بـؤ دةكةينـةوة، بؤيـة لَيـرة       10لـة مـاددةى    باسـي ئـةوة دةكـةين كـة     9لَيرةش، ضونكة لـة مـاددةى   
 .مةاليةكةشي بؤ زياد بكةين كة لة دةرةوةى مةحكةمة ذنَيك يان كوِرَيك مارة ئةكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ئـةوة مةاليةكـةش دةطرَيتـةو   ، كل من اجرى: لة راثؤرتي لَيذنةى ئةوقاف و لَيذنةى ياساييدا هاتووة، دةَلَي
و لة ئةصـَلي ثرؤذةكـة   ييةئةوة موتةفيقني لةسةر ئةوةى كة لة ئةصَلي ثرؤذةكة كة ئةوةى خياليف لةسةر ن

يةعين مةاليةكةش ( كل من اجرى)هاتووة كة هةموو ثياوَيك، هةر ضوار لَيذنةكة موتةفيقن لةسةر ئةوةى 
يية  كةواتـة ئـةو مةوزوعـة    لةطةَلدا ن ئةطرَيتةوة، كَي لةطةَل ئةو فةقةرةية دةسيت بَلند بكاتةوة تكاية،  كَي

مةاليةكةش دةطرَيتةوة و ئةوةي كة مةسئوليشـة دةيطرَيتـةوة، دةمَينَيتـة سـةر     ( كل من اجرى)، حةسم بوو
( سونة اشـهر و ال تزيـد عـن     6يعاقـب بـاحلبس مـدة ال تقـل عـن      )كةى، لة ئةصـَلي ثرؤذةكـةى هـاتووة   عقوبة

ةوة ئةو  عقوبةية هةية، بةآلم شةش مانطة  59دةيَلَيمةوة لة  حةز دةكةم بيَلَيم و 59يةعين عقوبةكة لة 
كول رجول عقود    ، دينار 1000و ال تزيد عن دينار 300عن  بغرامة ال تقلكةمرتيين و ساَلَيكة زياتريين، او 

العقوبة اةبس مدة ال تقل عن ثوالث سونوات و ال تزيود عون  وس سونوات اما        تكونزواجه خارج احملكمة و
، يـةعين ئةطـةر ذنـي دووةم لـة دةرةوة مـارةى بـرِبن       كمة زواجآ اخرب مم ق وام حالوة الزوج وة   احمل عقد خارج

، بؤيـة ديسـان    59خياليف قـانون، ئـةوة عقوبةكـةي سـَي سـاَلة تـا ثَيـنج سـاَل لـة ئةصـَلي قانونةكـة ئـةوةى             
بزانــَي مــةال بَي ئــةوةى ان قةراريــدا مــةال حــةبس بكــات، بــة دةيَلَيمــةوة بــؤ ئــةوةى خــةَلك نــةَلَيت ثةرلــةم 

موخاليفي قانونة يان نا  رةئي لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى ئةوقاف وا بزامن مايف مرؤظيش عةيين رةئية، كاك 
 .كةرخي فةرموو

 :الدينبةِرَيز كرخي جنم الدين نور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل الرابع، ضونكة بةراسيت من لَيرة موكةلةفم ئةو راثؤرتة خبوَينمةوة، 

 فصل الرابمال
 تفؤري عقد الزواج و اثباته

لـة ثـرؤذة    10ئةنداماني لَيذنة ثشتطرييان لة برطةى ثَيشنيار كـراو لـة جيـاتي برطـةى دوو لـة مـاددةى        -1
، يـةعين ئـةو وشـةية تةحديـد بكـرَي، ئـةو       ( االيـدز )ياسايةكةدا كـرد، لةطـةَل زيـاد كردنـي وشـةى املكتسـبة       

 .َي ناوةكة بهَيندرَينةخؤشي مةناعةى موكتةسةبة هةر دةب
سةبارةت بة برطةى ثَينج لة ماددةى دةيةم، ئَيمة وةك لَيذنة ثَيشنيار دةكةين كـة سـزاكة كـةم بكرَيتـةوة و     

يعاقب بغرامة مال ة ال تقل عن مل ون دينار و ال تزيود عون ثالثوة     -5)َيوةى خوارةوة خبوَيندرَيتةوة، بةم ش
نابتان تةصويتتان لةسةري كـرد ثـَيش ئـةوةى ئَيمـة تـةقريرمان      ئةوةى ئَيستا كة جة)ماليني دينار كل من 

 مان(كل رجل)خبوَينينةوة، ئةوة لَيرة بوو ئيعتريازةكةم، ضونكة من ئَيستا ثاش تةسويت ناتوامن بَلَيم ئَيمة 
ئةوة بة رةئي ئَيمة ) عقد زواجه خارج احملكمة(  و تةسويت كرا لةسةري(كل من)دانابوو، بةآلم ئَيستا بووة 
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تـةنيا بـؤ ثياوةكـة    ( واجوه ز)ضـونكة   بـؤ هـةموويان بَيـت،   ( كل من عقد زواجوآ )نابَي ، دةبَي ببَيتة ( زواجة)
ال تزيد عن ثالث سنوات اما عقد خارج احملكمة عقوبة اةبس مدة ال تقل عن سنة وتكون الو) ،(دةطةِرَيتةوة

 .زؤر سوثاس، (زواجآ بخرب مم ق ام الزوج ة
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

و هةنـدَي جـاريش لةوانةيـة ضـاوم      راثؤرتي هاوبةش و موشتةرةك بـووى  سوثاس، من وامزاني تؤش لةطةَل
حوكمةكةى تا ئَيرة بروات، غةرامةكة ئَيستا وازحية، بة نيسبةت ئةو فةقةرةى دووةم كة داوا كراوة هةموار 

يـش  (ايـدز )دن بـة نةقصـي مةناعـة    بكرَي، فةرقةكةى ئةوةية لَيذنةى مايف مرؤظ داوا دةكات ثاشي ئاماذة كر
بنووسرَي بؤ ئةوةى وازيـح بَيـت كـة مةبةسـت ئايـدزة، لـة عقوبةكـة فـةرق هةيـة لـة بـةيين ليَ ذنـةكان، لـة              

( كـل رجـل  )كة هني بكرَي، ئةوةى كـة   ثرؤذةكةدا نةوعَيك هاتووة و لة لَيذنةكاني ثةيوةنديدار رةئيان واية
ة يعاقب بغرام)ةرامةكة لة ناحيةى ثارةكة خيالف نية وا بزامن، ، غ(كل من اجرى)دا ن بؤطؤِرميان و دةنطما

تكوون  كل رجل عقد زواجه خوارج احملكموة و   ال تزيد عن ثالثة ماليني دينارمال ة ال تقل عن مل ون دينار و
ال تزيد عن  س سنوات اما عقد خارج احملكموة زواجوآ بخورب    ةبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات والعقوبة ا
لَيذنةى مايف مرؤظ ثَيشنيار دةكات لة يةك ساَل كةمرت نةبَي و لة سـَي سـاَل زيـاتر نـةبَي،     ، (لزوج ةمم ق ام ا

سـَي سـاَل بَيـت    : لَيذنةى ياسـايي و لَيذنـةى ئـةوقاف و لَيذنـةى داكـؤكي كردنـي مـايف ئافرةتـان و ذنـان دةَلـيَ          
الفـة هةيـة بـةيين سـَي لَيذنـة و      كةمرتيين و ثَينج ساَل بَيـت زيـاتريين، يـةعين لةسـةر مودةكـة ئـةو ئيختي      

كةواتة هةردووكيةتي مةفهومةكةي ( احداهما)لَيذنةى مايف مرؤظ، ئةوةى تر مةفهومة كة عقوبةكةى ناَلَيت 
 .واية، فةرموو ثةخشان خان نوقتةى نيزامي

 :اهلل زةنطةنةبةِرَيز ثةخشان عبد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةتا  : بةيةكدا قـازي مةحكةمـةى شـةرعي وتـي    نكة ئَيمة لة تةجروبؤ قازى نةبَي ئةو حوكمة رابطرَي  ضو

ئَيستا كةس هيض سزايةك نةدراوة لة مةحكةمـة لةبـةر ئـةوةى كـة زةواجـي خـارجيي مةحكةمـةى كـردووة،         
 .لةبةر ئةوة قازي بؤي نةبَي ئةو حوكمانة رابطري، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

قازى بؤي نية رايبطرَي، لة ساَلَيك كةمرت بَي ئـةوجا بـؤي هةيـة، بؤيـة      بؤ تةوزيح، ئةطةر ساَلَيك زياتر بَيت
لةوَى دوَييَن رةئيمان دا ومتان بؤي نةبَيت رايبطرَيت، لةبةر ئةوةى لة ساَلَيك كـةمرتة، لـة سـاَلَيك زيـاتر بـَي      

 .ة رايبطرَيت، جا كَي رةئيةكي تازةي هةية ناوى دةنووسم، فةرموو كاك كةريميبؤي ني
 :كريم حبري عبداهلل بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( بتقرير جلنة طب ة، تقرير طيب)، نةك (يرفق البيان بتقرير)بِرطةى دوو، من بةس تَيبينيم هةية لةسةر 

لة نةتيجةى مومارةسةي عةمةلي لة مةحاكيمان زؤر جاران يـةك دةيـةوَى تـةقريرَيكي دةدا بـة برادةرَيكـي      
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، زؤر طويب حيساب دةكرا، بةراسيت ئةوة ئاساري باشي نةبوو، بكرَيتة لَيذنةى ( طيبتقرير )كة ثَيي دةدا بة 
 . سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .كاك جةمال فةرموو
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيدايـة، بـةآلم    تةبيعي ئةوةى من تَيبينم كرد لةم ضةند ماددةي ئةخري، سزاكان ثارةشي تَيداية و سجنيشي

يةك نوقتةى موهيم كة كؤمةَلطاي مةدةني ضارةسـةري ئـةو كَيشـانةي كـردووة، ئةوةيـة كـة نةتيجـةى ئـةو         
مةسةلةية كة زؤر ئةبَي يان كةم ئةبَي، نةتيجةكةي ضية  يةعين لة ئـةجنامي ضـية  لـة ئـةجنامي ئةوةيـة،      

تيمالة مةعلومات نةبَي لةسةر ئةوةى ئـةوة  خوَيندةواري وةكو ثَيويست نية، زانست نية، شارةزايي نية، ئيح
يةكَيكي طةورةية و ئةوة يةكَيكي بضكؤَلة ئةهَييَن، زةرةري ضـةندة  كؤمـةَلطاي مـةدةني ضارةسـةري ئـةوةى      

يان جينايـةتَيكي تـر لـة مةحكةمـة      ،كردووة، ئةو كةسانةى كة ئةو موخالةفانة ئةكةن وةكو هةموو جو ة
وَينةى كة لَييةتي كـة ضاكسـازية، ئـةبَي ئةطـةر نةخوَينـدةوار بـَي، ئـةبَي        فةرزي دةكات لةسةري ئةبَي لةو ش

ثَيي ئةو كةم وكورييةى و ئـةو شـتةى   بَي بةشداري بةرنامة بكات بةفَيري خوَيندن بيَب، لةطةَل ئةوةشدا ئة
كة مةحكةمةكةى لةسـةر كـراوة و كـة سـزاكةى لةسـةر دراوة، ئةطـةر لةسـةر ئـةو مةشـاكيلة ئيجتيمـاعي و           

انيانة حوكم درابَي ئـةبَي لـة ضاكسـازيةكةدا بةشـداري دةورة بـيَب و خـؤي تـةتوير بكـات و بزانـَي ئـةم           خَيز
ئيشــةى كــة كردوويــةتي و كــة حــوكم دراوة لةســةري مةشــاكيلةكاني ضــية و زةرةرةكــاني ضــية، بــؤ ئــةوةى   

كردنـي ئـةم موشـكيلةية،     تَيبطات سبةييَن كة دَيتة دةرةوة لةناو كؤمةَلطاكة خؤي ببَيت بة ئةداتَيك بؤ بنرِب
لةبةر ئةوة ئةو نوقتةية بـة نـةزةري مـن زؤر زةرووريـة و كؤمـةَلطاي مـةدةنيش زؤر زؤر طرنطـي ثـَي داوة،         
هةر كةسَيك كة لةسةر كارَيك ئةطريَي ئةبَي ئةو مودة زةمةنيـةي كـة تَيـدا حـوكم دراوة، ئـةبَي زانياريـةكي       

ببَيتة عاملَيكي موساعيد بؤ ئةوةى بنةبِري ئةو : يةكةم   تةواوى هةبَي لة سةر ئةو مةشاكيالنة، بؤ ئةوةى
 .ئةو شةخسة ضاكسازي لة شةخسيةتي بكرَي، زؤر سوثاس: كَيشانة بكات، دووةم

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيذنــةى مــايف مـرؤظ هةيــة، لَيذنــةى مــايف مـرؤظ بــة نــاوى مــايف   وةلـآل مــن موالحةزةيــةكم لةسـةر تــةقريري ل  

دا  59مرؤظةوة ئةيةوَى عقوبةكان زؤر خاو بكاتةوة، بةناوى مايف مرؤظ ئةيـةوَي ذن وةكـو مـرؤظ نـةبَي، لـة      
دينـاري هـةبووة، ضـونكة ئـةو      300كـةم كـةس    59ديناري داناوة بؤ غةرامة، لة  1000دينار بوو ،  300

هـةر نةئةسـووِرا،    59لـة   1000بـووة   300ة مةنتيقـةى ثشـدةر و طـةرميان وئةوانـة،     غةرامة طةورةبوو ل
ماَل و خانوو و سيارة هةمووي الية، ئَيستا تةقريرةكاني  59ئَيستا لةم ثارة زؤرة و لةم ئيمكانيةتة زؤرة لة 

 .لَيذنةى مايف مرؤظ بة ناوى مايف مرؤظ ئةيةوَيت حوكمةكان خاو بكاتةوة، زؤر سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةِر

 .كاك حامت فةرموو
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن زيــاتر بــؤ بــةهَيز كردنــي قانونةكــة ئيقترياحــَيكم هةيــة، ئــةويش ئــةوةتانَي برطةيــةك زيــاد بكــرَي لــة  

قازى نةبَي، ناكرَيت، ئةو  بيدايةتةوة، برطةكة بةو شَيوةية بَيت ، كة هيض طرَيبةستَيكي هاوسةرطريي لة الي
 .برطة زياد بكرَي دواي ئةوة ئةو عقوبانة دياري بكرَي، ئةوة زياتر ياسايةكة بةهَيزتر دةكات، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبد اهلل حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئايا ئةوة كَي (  عقدبكل من اجرى )ةية بؤ لَيذنةى ياسايي، ئَيمة ئةوةمان كردة من هةر زياتر ثرسيارَيكم ه

ــةوة   ــة دةطرَيت ــض و كوِرةك ــةوة   ك ــان     ،دةطرَيت ــةوة  ي ــةش دةطرَيت ــةوة  مةاليةك ــة دةطرَيت ــان ذن و ثياوةك ي
بَيتـةوة،  شاهيديش دةطرَيتةوة  دايك و باوكي كضة و كوِرةكة دةطرَيتةوة  ئةوة دةمةوَي لةبـةر ضـاوم روون   

 .زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

 .كاك خةليل جةوابي دةدةيةوة  بةرةئي من هةموويان دةطرَيتةوة
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، يةعين هةردوو تةرةف كـة  (من الفاظ العموم)لة قانون و لة لوغةى عةرةبي ( كل)كةواتة ( كل من اجرى)

ردن و وةكيل و شاهيد، ئَيمة ئةو عيبارةتةم ثَي باش نية كة بَلَيني هةر مةال دةطرَيتةوة، مةال ئـةو  ذن و مَي
كاتي كة عةقدةكةي دةكات وةكيلة، كةواتة وةكيل دةطرَيتةوة، خؤي دةكاتة وةكيلي بـاوكي ئينجـا ئـةو كضـة     

 .عةقديش دةطرَيتةوة، سوثاسدةدات، ئينجا دةَلَيني وةكيل دةطرَيت و شهود دةطرَيت و هةردوو تةرةيف 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

  .مةالش دةطرَيتةوة
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر وةكيل بوو دةطرَيتةوة، ئةطةر وةكيل نةبوو ناطرَيتةوة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئاريان فةرموو.د
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 :ئاريان خالص جواد. بةِرَيز د

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
، قانونَيكمـان دةركـرد لـة ثةرلـةمان     (تقرير طيب يليد سوالمة الوزوجني  )لة بةياناتةكان باسي ئةوةى دةكات 

ثيش ضةند مانط باسي تاالسيمياي دةكـرد، لـة دانشـتنَيكدا سياسـةتي بنـرِب كردنـي نةخؤشـي تاالسـيميا لـة          
كـةين لـة وةسـيقةكاني نةخؤشـي تاالسـيميا، هـةروةها       كوردستان، بؤية ثَيم واية زةرووريـة لَيـرة ئيزافـةى ب   

شتَيكي ( االمراض الؤارية)ئَيستا ( االمراض الؤارية)و هةروةها (ئيدز)شي نةقسي مةناعةي موكتةسبةنةخؤ
ة، ضونكة ضارةسةري هةية، بةس ئةوةى كـة لـة كوردسـتاندا    يوا نية مةنعي زةواج بكات، نةخؤشيةكي وا ني

هةية،  بؤيـة زؤر زةرووريـة باسـي ئـةو     ( ويراسي عائيلة)ؤ دوا رؤذيشة نةخؤشي و قانونة بناكرَيت بةس ئة
نةوعة نةخؤشيانة بكرَي كة لةناو عائيلةش دةطوازرَيتةوة،  دةبَي بنكةيةكي تايبةمتان هـةبَي بـؤ ثشـكنيين    

 .بَيت ئةو بنكة تايبةتية، زؤر سوثاس طيبثَيش زةواج و بة تقرير 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ان خان فةرمووخةم
 :بةِرَيز خةمان زرار اسعد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤربةى قسةكامن كرا، من تةنيا لة برطةى ثَينجـةم لةطـةَل ئـةوةم بةراسـيت غةرامةكـة زؤر زؤرتـر بكـرَي و        
 ئةوةى لة لَيذنةى موشتةرةك هاتووة ئةَلَي ئةوةى لة يةك مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة سَي مليـؤن زؤرتـر  

َيمـة دةريـان دةكـةين كَيشـةكة     نةبَي ، ئَيمة خؤمان بامسـان كـرد و دووبارةشـي دةكةينـةوة ئـةو ياسـايانةى ئ      
ةية، لة دادطاكاني هةرَيمي كوردستان جَيبةجَي ناكرَين، بةآلم من ثَيم واية ئةطةر حةبس و سجنةكةش لةوي

من لةطةَل ئةوةم بةراسـيت تـا ضـةند     هةندَي جار جَيبةجَي نةكرَي ئةوة غةرامةكة باشرتة جَيبةجَي بكرَي،
 .غةرامةكة زؤر بكرَي بةالي كةمي لة ثَينج  مليؤن كةمرت نةبَي و لة دة مليؤن زياتر نةبَي، زؤر سوثاس

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جوتيار فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةوةى دادطا وةكو ئةوةي كرا، غةرامةيةك ديـاري كـراوة نـاتوانَي رَيطـري لـةوة      سةبارةت بة مارة كردن لة دة

ة يـ اسيت تةنيا مارة بـرين لـةناو دادطاكـان بـؤ ئـةوة ني     بكات كة لة دةرةوةى دادطاكان مارة كردن نةكرَي، بةِر
يشكي دَينَيـت،  يةكَيك لةو شتة زؤر طرنطانةى ئةوةية راثؤرتَيكي ثز اماتَيكي ياسايي جَيبةجَي دةكات،ئيلتيز

ئةو راثؤرتة ثزيشكية ئةهةميةتَيكي زؤري هةية بؤ هـةردووكيان، ضـونكة زؤر كـةس لـة دةرةوةي دادطاكـان      
لةبةر ئةوةى بـِري ثارةكـة كةمـة ئـةتوانن ثارةكـة هةَلسـوِرَينن و لـة وةختَيكـي درةنطـرت           ،مارة بِرينيان كرد

واجار طرفت و كَيشةي زؤريان بؤ دروسـت دةبَيـت و   ئةضنة دادطا تا ثارةكة ئةتوانن جَيبةجَي بكةن، بةآلم د
وســيت بــؤ ذن و يــان طــرفيت تةندر ،زؤر عائيلــة هــةن منداَلــةكانيان كــةم ئةنــدامن و منداَلــةكانيان مــردوون

و بوويتـة سـةبةبَيك بـؤ تَيكضـووني ئـةو عائيلةيـة، جـاري وا هةيـة دةبَيتـة سـةبةبي           ثياوةكة دروسـت بـووة  
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ئةبَيتة بيانوو بؤ ئةوةى ذني دووةم بَييَن و بة بيانووى ئةوةى منداَلةكانيان هَيناني ذني دووةميش، يةعين 
نةخؤشن و يان منداَليان نابَي، ئةوة لة اليـةك طرفتَيكـي زؤر طةورةيـة، بؤيـة بـِري ثارةكـة باشـرتة كـة زيـاد          

ــاَلي   ــونكة لــة س ــةو بــِرة ثا    300دا  59بكــرَي، ض ــاري كــراوة، كــة كــةم كــةس توانيويــةتي ئ رةيــة دينــار دي
هةَلسوورَينيتةوة و لة دادطا ئةو ثارةية بدات، بةآلم ئَيستا ئةو بِرة ثارةيـة زؤر كـةس ئـةتوانَي بيـدات و بـة      
بيــانووي ئــةوةى ثارةكــةى ئــةتوانن بــدةن درةنطــرت ئةضــنة دادطــا، زؤر جــار ثــَيش ئــةوةى بضــنة دادطــا ئــةو  

مامؤستايةكي ئاييين هةَلئةوةشَينرَيتةوة  عةقدةى كة لة الي مامؤستايةكي ئاييين جَيبةجَي كرا هةر لة الي
و ئــةوة كؤتــايي ثَيــدَيت،  ئــةوة لــة اليــةك، لــة اليــةكي تــر لــة راســتيدا زؤر دايــك و بــاوك رازي نــابن كــض و  
كوِرةكانيان بضنة دةرةوة بؤ مةحكةمة و بؤ هةندَي موعامةالت و ئةوانة تا وةكو لَيي مـارة نـةكرَي، باشـرتة    

ستنةوة عةقدي زةواجةكةيان لة دادطا جَيبةجَي بكرَي، لة يـةكَي لـة برطـةكاني تـر     وا رَيك خبرَيت ثَيش طوا
ئةو حةبسةي كة دياري كراوة بؤ ثيـاو بةِراسـيت ئـةوة طرفتَيكـي تـر دروسـت ئـةكات، راسـتة زؤر كـةس كـة           
تاوان، سزايةكةيان بة حةبس دةكرَيت، دةضنة سـجن و ئـيش و كـارى بـةِرَيوةبردنى عائيلةيـةك و خـةرجى       

بةآلم كؤمةَلَيك كَيشةى ترى بـؤ دروسـت    ،استة ئةمة كَيشةيةكةن بؤ عائيلةيةكيان لة ئةستؤية، ربني كرددا
دةبَيت بؤ ئةو عائيلةية كةكَى بةخَيويان دةكات، ِرةنطة ذنان ئةمةيان ثَى نـاخؤش بَيـت كـة كةسـَيك لةسـةر      

دا ئةمـة    بؤ تـةنيا لـة كَيشـةى ذنانـ    دةكات ساَل كَى ئةو عائيلةية بةخَيو 80مةوادى موخةدةر دةطريَيت بؤ 
و لـةوةى كةسـَيكيش دةكوذرَيـت سـجن دةكرَيـت وةلـةوةى ئَيسـتاش        ة ثَيشةوة، لةوةى مةوادى موخةدةردَينن

ذنَيك لة دةرةوةى دادطا مارة دةكرَيت، كة ئةمةش بؤ خؤيان هـةر طـرفنت، ثَيويسـتة حكومـةت ئةمـة خباتـة       
وةى ذن و مناآلن نةكةونة دةرةوة، لة بازاِردا زؤر عائيلة هةية سةر خؤى و ضارةسةرى بكات، بةِراستى بؤ ئة

 .ناتوانن ئيدارةى ذيان و خةرجى ذيانى خؤيان دابني بكةن، سوثاس
 : ئةجنومةنسةرؤكى  بةِرَيز

 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركى بؤزؤسةردار صباح  بةِرَيز

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ئةو برادةرانةو ئةو خوشكانةى كة ئةو تةوسياتانة ياخود ئةو  من هةدةفى موشةرةعى عرياقى و هةدةفى

ثرؤذانةيان نووسيوةتةوة واى تَى دةطةم كة هةوَل دةدةن مارة بِرين لةدةرةوةى دادطا مةنع بكةن بة دةليلى 
ئةوةى ضةندين سزايان هَيناوةتةوة، لةبةرئةوةى لة مةحكةمة ئةو مارةبِرينة دةكرَيت، تةوسيق دةكرَيت 

فانةو ئةوئةركانةى لةسةر هةردوو ال هةية، ئةوةش وا دةكات كة ثارَيزطاريةكى ياسايى لة بؤ ئةو ئةو ما
مافانةو ئةو ئةركانة بكرَيت، بةآلم من حةز دةكةم ئاماذة بة يةك شت بكةم كة ياساى ثَيشرت حةبسى تَيدا 

غرامة التقل عن ثالثة مائة يعاقب باةبس مدة التقل عن ستة اشهر والتزيد عن سنة أو ب)بوو كة دةَلَيت 
لَيرة لة ثرؤذةكة من واى دةبينم كة كةمى  (دينار والتزيد عن ألف دينار بالرجل عقد زواجه خارج احملكمة

كردووةتةوة، يةعنى داواى تةعديلى كردووة، ئايا هةدةفى ئةو ثرؤذةية ضية  ئةوة ئةسَلى قانونةكةية،  
امن يةعنى هةدةفى ئةو ثرؤذة ئةوةية تةخفيف بكرَيت يان لةو ثرؤذةية هةر زيندانيةكة الدراوة، ناز

هاندانة بؤ ئةوةى زةواج خارجى مةحكةمة بكرَيت، ئةو ثرسيارة لةو برادةرانةو لةو خوشكانة دةكةم كة 
 .ثرؤذةكةيان نوسيوتةوة، زؤر سوثاس
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 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

ةوة هةيةكة دةَلَيت يان حةبس يان غةرامة،  59ى عةمةليةن كاك سةردار تا ئَيستا ئةو قانونة كة لة ساَل
نةمبيستووة كةس حوكم درابَيت، هةر بة غةرامةكة بووة، عةمةليةن زةواجى يةكةم هاتووة لة مةحكةمة 
تازةى كردووةتةوة، هةندَيك جار غةرامةكةشى بة تةريقةيةكى تر كراوة، بؤية عةمةليةن من نةمبيستووة 

 .يوة حةبس بكرَيت، كاك سةردار فةرمووكةس لةبةر ئةوةى كة مارةى بِر
 :هةركى زؤؤببةِرَيز سةردار صباح 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
تةبعةن زؤر لةو ياسايانةى كة داندراون زؤر ماددة دةبينني كة جَى بةجَى نةبووة، لةبةرئةوةى لة دادطاكان 

كردبا و زيندانى تَيدابا، بة  بة باشى جَى بةجَى يان نةكردووة، ئةطةر بهاتبا بة باشيان جَى بةجَى
 .قةناعةتى من ئَيستا ئةوة وا نةدةما، يةعنى مارة بِرين لةدةرةوةى مةحكةمة نةدةما، سوثاس

 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .سؤزان خان فةرموو
 :نورىبةِرَيز سؤزان شهاب 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ترَيت مارةكردنى دةرةوةى دادطا، ِراستة مةاليةك دةيكا، ئَيمة دةزانني كة حاَلةتَيكمان هةية كة ثَيى دةطو

بةآلم لةطةَليشى دا ئةو هينانة هةية، يةعنى ئةو شتانةى كة لة دةرةوةى ياساش دةكرَيت كة ياساش باوةِرى 
ثَيى نية، ئةو موخالةفاتانة دةكرَيت، هةر مةاليةكة دَيت دوو مناَلةكة مارة دةكات لةسةر بَيشكة، من لةطةَل 

وو ِرَيزَيكم بؤيان، يةعنى مةبةستم نية لة شةخسى ئةو كةسة كةم بكةمةوة، بةآلم موخالةفةكة هةم
دةكات، هةر ئةوة دةيكات لةدةرةوةى مةحكةمة، باشة بة رةئى ئَيوة مليؤنَيك تا سَى مليؤن دينار بؤ ئةو 

َيكى مارة كرد يان شتَيك عقوبةية ئةطةر خبةينة ناو ميزانَيكةوة بة قةدةرى خؤيةتى  ئةطةر هاتوو بؤ مناَل
كة ثرس و ِراو قبوَل و ئيجابى تيا نةبوو يان طةورة بة بضووك بوو يان لة بِرى خوَين بوو كة رةدعيش 

( مرض نقص املناعة املكتؤبة)ناكات، ئةوة يةك، خاَلى دووةمم سةبارةت بة خاَلى يةكةم، ئَيمة طومتان 
كمان دةركردووة ئةوةى تاالسيميا، ئةطةر برادةرَيكيش ثَيش بةآلم ئَيمة خؤمشان لَيرة لة ثةرلةمان ياساية

من طوتبَيتى من ثشتطريى دةكةم خبرَيتة ناو ئَيرةوة بؤ ئةوةى لةمةودا حاكمةكان داواى بكةن، من رةجام 
واية ئَيمة تةنها بري لة ئةوة نةكةينةوة و بَلَيني غةرامة رةدعةو تةواو، ثارة هةموو كةسَيك دةتوانَى 

كات بؤ ئةوةى كة كَيشةيةكى هةبوو كَيشةكةى خؤى ثَى حةل بكات، با ئَيمة رةدعَيك دابنَيني بؤ ثةيداى ب
 .ئةو موخالةفاتانةى كة لة دةرةوةى مةحكةمة دةكرَيت، زؤر سوثاس

 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عادل فةرموو
 :حممد امني لبةِرَيز عاد

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
اية حةقة زؤر واقعى بني، هةموومان كة ذمنان هَيناوة ثَيش ئةوةى لة مةحكةمة مارةى وةَلآل من ثَيم و

برِبين ضووينة الى مةال مارةمان بِريوة، بة حيساب ئةوة هةر دةكاتةوة زةواجى خارجى، ئةم مةوزوعة هةر 
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رجى دَيت بةردةواميش دةبَيت، كؤمةَلطاى كوردةواريش كة هةتا ئَيستاش لة مةحكةمةكان دة زةواجى خا
لةوآ تةسديق دةكرَيت، بؤية بةِراستى حةق واية زةوابتَيك دابندرَيت بؤ ئةو مةاليانةى كة لة دةرةوةى 
مةحكةمة، يةعنى ئةطةر بة نيزام بَيت، ئةطةر بة قانونَيك بَيت، زةوابتَيك دابندرَيت لة ناوضةيةك 

بِرينةكة بكرَيت، هةموومان  مةمجوعةيةك خةَلك ئيزن بدرَيت بة مةرج و بة شروت بؤ ئةوةى مارة
دةزانني كاتَيك قازيش دةَلَى زةمحةت نةبَيت مارةت بِريوة  يةعنى ئةوةش وةكو تةئيدةك واية بؤ ئةو 
مةوزوعة، ئةوة واقعَيكة هةية با ئَيمة خؤمانى ىَل ئةوة نةكةين، وانية و خةَلك بَيت لة مةحكةمة مارة 

ة بؤ فرةذنى عقوبةمان دانا، بؤ ئةو كةسةى كة ذنى دووةم ئَيم 5برِبَيت، سةبارةت بة كؤتايى بِرطةى 
دةهَينَيت عقوبةمان دانا، لَيرةش عقوبةية، بةآلم من نازامن ثَيم وانية ئةطةر يةك كةس دوو عقوبةى 
بدةى، ئَيمة لَيرة عقوبةيةكمان داوة، لةوَيش عقوبةيةك، من نازامن كاميانة كة يةك فعل يةك عقوبةى 

 .اث تَى طةيشتبم هيوادارم تَيم بطةيةنن هةية، ئةطةر من خر
 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .رؤذان ئةو قسةيةى كاك عادل تَى طةيشتى  جوابى دةدةيةوة   فةرموو. د
 :دزةيي عبدالقادررؤذان .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ردار كردنى فرةذنى كرد جياية، ئةو سزايةى كة داندراوة لة ماددةى ثَيشوو كة بامسان لة مةرجةكانى سنوو

ئةو سزايةى لةو ماددةى كة ثةسةند كراو دةنطى بؤ درا تةنها باسى ضةند حاَلةتَيك دةكات كة سةرثَيضى 
تةنها بؤ سةرثَيضى كردنى  ،هاتووة، كة سةرثَيضى كرد سزايةكة( أ و ب و ج و د و ه)طانةى كة بة ئةو بِر

اية، هةر سزاية، بةآلم بؤ بابةتَيكى ترة مةوزوعةكة دةطؤِرَيت، لَيرة ئةو حاَلةتانةية، بةآلم ئةوةى ئَيرة جي
باس لةوة دةكةين كة ئةو طرَيبةستة دةبةسرتَيت لة دةرةوةى دادطا، بؤية باسى دوو جؤرة سزا كراوة، 

 .ضونكة دوو بابةتى جياوازن، سوثاس
 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ديارة عةقدى زةواجى خارجى مةحكةمة، ئةوة زاهريةيةكى كؤمةآليةتية، ئةو بةِرَيزانةى لة ثَيش منةوة 
ئاماذةيان بةوة كرد كة خةَلك ئيلتزاماتى هةية، دَلنيا نابَيت، بؤ ضارةسةرى ئةمة ثَيشنيازى ئةوة دةكةم كة 

تى ئةوقاف لةطةَل وةزارةتى عةدل كة نيزامى مةئزونى ثَى دةَلَين كة لة تةنسيقَيك لة نَيوان وةزارة
هةندَيك وآلت دا هةية، بة زةوابتى مةحكةمة ئيستمارةيةكى تايبةت هةية ئةو مةسةلةية ِرَيك دةخات و 

ةن ئةو تَيكةَلية ناهَيَلَيت، ئينجا طوجناندنَيكى باش دةبَيت، هةروةها ئةو تةشةنوجةى ئَيستا هةية لةالي
مامؤستايان و زانايانةوة كةمى دةكةينةوة لة ثَيشنيازى خؤشيان هاتووة كة راثؤرتَيكيان نووسيوة، ضةند 
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َيك و لة طةِرةكةكان ئةو مةسةلةية ر مامؤستايةكى شارةزا بة زةوابت سةر بة وةزارةتى عةدل لة ناوضةكان
د لة زؤر طوند و شاروشارؤضكةكان دةخةن لةطةَل وةزارةتى عةدل، ضونكة ئةطةر وةك ئاماذةمان ثَيى كر

مةحاكم نية، دادطا نية، خةَلكيش هةر دةضَيتة الى مامؤستاى ئايينى و بؤ ِرَيكخستنةوةى ئةوة بة 
 .تةنسيقَيك و بة ئيستيمارةيةك بة زةوابتى مةحكةمة دةتوانن ئةوة ِرَيك خبةن بة ياسا، زؤر سوثاس

 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

بت وابزامن باسى ئةوةت كرد، يان برادةرَيكى تر بوو  مةسةلةى مةئزون و ئةوانة، كاك عبدالرمحن جةنا
ِراستة لة هةندَيك وآلت هةية، وابزامن لة مصرة، لَيرة ئةوة بكةين ثاش ديراسةتَيك بَيت لة دةسةآلتى 

َيمة لَيرة دادوةريةوة، ئةطةر بة باشيان زانى سيغةيةك تةقدميى ئَيمةى بكةن، ئَيمة موناقةشةى بكةين، ئ
ئَيستا ئةوة بكةين كَيشةيةكى طةورة دروست دةبَيت، وانةبَيت ئينسان تَى ى نةطات كة ئةوة ثَيداويستيةو 
ئةو شتةية، با سوَلتةى قةزائى ِراوَيذ لةطةَل مةحكةمةى شةرعى بكات، ئةطةر ثَييان باش بَيت، با 

ن تةقديم كرد لَيرة دةتوانني باسى لَيوة ثرؤذةيةك تةقديم بكةن، ئةوة شتَيكى طرنطة، ئةطةر ثرؤذةيةكيا
 .بكةين و بِريارى لةسةر بدةين، كاك زانا فةرموو

 (:زانا)خضر سعيدبةِرَيز قادر 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

وةَلآل من ثشتطريى لة قسةكانى كاك جوتيار و كاك عادل دةكةم، بةِراستى زةواج زةواجى مةدةنى نية لةالى 
ى مةدةنيةو هيض عيالقةى بة دينةوة نةبَيت، رابيتةيةكى موقةدةسة لة زؤربةى ئَيمة، بَلَيني زةواج

ئايينةكانيش سيغةيةكى دينى هةية، لة كةنيسة دةكرَيت يان لة شوَينى تر دةكرَيت، بةداخةوة هةندَيك لة 
انة، قازية بةِرَيزةكان سيغةى شةرعى لة كاتى عةقدى زةواج بةكارناهَينن وةكو تةزويج و تةنكيح و ئةو

ئةوةش شك ثةيدا دةكات الى هاووآلتيةكى مولتةزمى بةدين، حةز دةكات ئةو قةزيةية شةو لةالى مةال 
بيكات و بةيانى بضَيت لة مةحكةمة بيكات، ئةوةى كة قانون موشكيلةى لةطةَلى هةية تةسديقى زةواجى 

زةواجى كردووة نة منداَلةكانى خارجية، كابرا زةواجى كردووة و منداَلى ثةيدا بووة و تا ئَيستا نة عةقدى 
تةسجيل بووة لة هيض شوَينَيك، ئةو موشكيلةية تةقريبةن لةبةر بيتاقةىتةموينى حةل بووة، كابرا ئةو 
ِرؤذةى ذنى مارة دةكات دةضَى عةقدى زةواجةكة دةردَينَى بؤ ئةوةى بيتاقة تةمويليةكةى مةزمون بَيت، 

رجية كة حقوقى منداَلةكانى يان حقوقى ذنةكةى كةواتة موشكيلةى ئَيمة لة عةقدى زةواجى خا
( كل من اجرى عقدا خارج احملكمة خبالف الشروط الواردة يف هذا القانون)دةفةوتَيت، بؤية دةتوانني بَلَيني 

ئةطةر خيالفى كردبَيت حةقى هةموو جؤرة سزايةكى هةية، يةعنى ئَيمة لَيرة بابةتةكة بابةتى تةسجيلى 
بةكةو فةسَلة قانونيةكةش هةر واية، تةسجيلى عةقدى زةواجة، نةك ئيجرايةكةى، عةقدى زةواجة، هةر با

ثاشان ئَيمة لة شروتى تةعةدود وةكو ئةو برادةرةى ثَيش من باسى كرد عقوبةكةمان دانا، لَيرة دوو 
لة خارجى مةحكةمة : تةعةدودى كردووة بة خيالفى شروتى ئةو قانونة، دووةم: موخالةفةية، يةكةم

ةتى، بةآلم لة هةردوو حاَلةتةكةى لةوة دةرناضَيت كة موخالةفةية، نةطةيشتووةتة دةرةجةى كردووي
جو ة هةتا ئَيمة عقوبةيةكى وا طةورةى بؤ دانةنَيني سَى ساَل و ضوار ساَل و شتى وا بَيتة طؤِرَى، بؤية 

بة خيالفى ئةو قانونة عقوبةى يةكةم كة دةَلَيت شةش مانط تا ساَلَيك بؤ تةعةدودةدةكةى كة كردوويةتى 
و غةرامةكةشى كة لة ثَيشةوةية لةبةر ئةوةى لة خارجى مةحكةمة كردوويةتى، ئةوة حةلَيكى وةسةتة بة 

 .رةئى من توند تر نةبَيت لةوة، زؤر سوثاس
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 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .مامؤستا كاكة  فةرموو
 :مصطفى ابوبكربةِرَيز عبدالكريم 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
بق ة االمراض الؤارية ) ئاريان باسى مةوزوعةكةى كرد، من موالحةزةيةكى كورمت هةية لة . ثَيشةكى د

دابندرَيت، ضونكة ثةسيويش سارية، ئايا ئةطةر ثةسيوى هةبوو لَيى مارة ناكرَيت  جا لةبةر (  اخلطرية
 .ئةوةى ئةطةر ئةوة بكرَيت باشة

 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .ةرموونورى ف.كاك د
 :تاَلةبانى مجيلنورى .بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ئةوةى كةوا ثَيشنياز كرا من تةئيدى ئةوة ( يرفق الب ان بتقرير اللحمنة الطب ة) دووسةبارةت بة بِرطةى 

 ئةوة( االمراض الؤارية واملوانم الصح ةنقص املناعة املكتؤبة و بق ة )دةكةم و لةطةَل ئةوةدام كة باسى 
لَيرةش مةبةستى ئةوةية ناسنامةى كةسَيتية كةوا بزانن تةمةنيان  (والوثائق االخرى)، هةمووى دةطرَيتةوة

لَيرةدا وةكو ئاماذةى بؤ كرا جياوازى لة  5ضةندة  ذنى هَيناوة يان ذنى نةهَيناوة، سةبارةت بة بِرطةى 
نةى لة دةرةوةى دادطا كراوة، ئةوة سزايةكى ئةوةى كةوا ئةو مارة بِري: نَيوان دوو حاَلةت دا دةكرَيت، يةكةم

و دةضَيتة شَيوازى موخالةفة، ثَيويست ناكات كةوا تؤ عقوبةى بؤ دابنَيى، لَيرةدا تايبةتى بؤ داندراوة
دووبارة من ئاماذة بؤ ئةوة دةكةم لة كاتى تاوتوَى كردنى ئةم ماددةية لة ئةجنومةنى وةزيران ثَيشنيازى 

مى مةئزون كة جةنابتان ئاماذةتان بؤى كرد ثَيويستة لة كوردستان دابندرَيت، ئةوةمان كرد كةوا سيستة
ماذةى بؤ ضونكة لة زؤر جَيطا دادطا نية، هةموو كةس ناتوانَى بضَيتة دادطا جطة لةوةى وةك كاك زانا ئا

ن دةضن لةالى دا دةضنة كةنيسة، لةوَى مارة بِرينةكة دةكرَيت ثاشاكرد، هةتا لة وآلتانى رؤذئاواشدا لة ثَيش
بةرثرسى مةدةنى ئةو مارة بِرينة لةوَى دووبارة تةسجيل دةكرَيتةوة، من ئاماذة بؤ قسةيةكى كاك مجال 
دةكةم كةوا باسى لة سزادان كرد، سزادان لة وآلتى ئَيمةدا ثَيويستة ببَيتة هؤيةكى ضاكسازى نةك تؤَلة 

ارةتى كاروبار كرا هى زيندانيةكان باسى ئةوةم سةندنةوة، من هةر بؤية كاتَيك كة باسى ئةو راثؤرتةى وةز
ئاماذةى  كرد كةوا سيستةمَيكى زؤر فراوان هةية، من ديراسةيةكم لةسةر كردووة كاك شَيروان حةيدةرى

ى وةرطرياوة كة ئيفراجى شةرتية، بةآلم ئةو % 15دا هةية، لة عرياق دا بؤ كرد و طوتى لة عَيراق
ناوى حاكمى اوانة، حاكمَيك دروست دةكرَيت بةسيستةمَيكى طةلَيك فرسيستةمةى كةمن باسى لَيوة دةكةم 

دى ثَيوةيانةوة بكات، ضاودَيرى جآبةجآ كردنى سزاكان، دةتوانَيت بضَيتة ناو هةموو زيندانيةكان، ثةيوةن
ةوشتيان بكات، ثاشان راثؤرتى خؤى ثَيشكةش بكات بؤ ئةوةى كةوا ئةو سزايانة، ئةطةر  ئةو كابراية ر

 .ئةوة ضووة ِرةوشتى ضاك بكات، داوا بكات كةوا بةرةآل بكرَيت، زؤر سوثاس بةرةو
 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .ضرؤ خان فةرموو
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 :أمني محةبةِرَيز ضرؤ على 
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

كة  زؤربةى قسةكامن كرا، بةآلم لَيرة بة نيسبةت ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان 
عقوبةكة غةرامةكةى لة مليؤنَيك بؤ سَى مليؤن  شنيارةكةمة، بةِراستى ئةطةر هاتوكرديان من لةطةَل ثَي

 .بَيت من زؤر بة كةمى دةزامن، ثَيشنيارى ئةوة دةكةم ئةو غةرامةيةش زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
 : ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 .طوَلناز خان فةرموو
 :رقاد عزيزبةِرَيز طوَلناز 

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
ناكةن، من دةَلَيم  آ بة جَييدا شتَيك دةركةوت كة دادطاكان كؤمةَلَى ياسا هةية جلة قسةكامنان و لة واقعيش

نةك ئةوةندة ساَل، يةك مانطيش بؤ ئةو كةسانةى كة سةرثَيضى دةكةن و لة دةرةوةى دادطا ذن مارة دةبِرن 
مةالكانى ئَيمة تا ئَيستا : ةوة تاوةكو ئَيستا ئاوا نةدةما، دووةم 59َلى بةند بكرَيت، ئةو دياردةية لة سا

سيستةمَيك ثةيِرةو دةكةن بة كض دةَلَين كَى دةكةيتة وةكيل، خؤى دانيشتووة و دةَلَيت كَى دةكةيتة وةكيل 
مة ، قةد شةرعيةت نادةمة ئةوة مةالو ئةوة دابنَين، ئةمارةت برِبم  يةعنى ئةطةر مةالش بؤ ئةوةى

واقعَيكةو بةسةريدا تَى دةثةِرين، وةزارةتى ئةوقاف ئةو تةعليماتانة دةربكات كة مةال با لةو سيستةمة 
بهَينَيـت، كضة كة خؤى دانيشتووةو شةخسيةتى كاملة، يةعنى ضية باوكى دةكةيتة وةكيل، دادطاكانيش 

 .دةبَيت ياسا جَى بةجَى بكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةر بةِرَيز جـةنابي كـاك شـَيخ فـةتاح و كـاك عومـةر، ضـونكة ئَيسـتا ناوتـامن نةنووسـيبوو ضـونكة داواي            ئة
قسةتان نةكردبوو، ئةطةر لة وةآلمي ليذنةكان قسةي ئَيوة نةكرا، قسةتان ثَيدةدةم، باشة فةرموو كاك شـَيخ  

 .فةتاح
 :نديبةِرَيز فتاح عبداهلل نةقشب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةخنة لةسةر يةك قسة ئةطرم، زؤربةي بةِرَيزان طوَيم لَيبوو، ئةمِرؤ مةالكان، مةالكانيان بوو، آلهي من روةَل
من مةال نيم هةمووتان ئةزانن، بةآلم زؤر ئةسةف كة ثياوي ئاييين بةو شَيوة بةبَي ِرَيزيية  ناوي بربدرَيت، 

وآلَلـة خـان مـةال مـارةي نـةبِري، حـاكم مـارةي        ضونكة مةال ئَيستا طوآلَلة خـان مـةال مـارةي بِرييـوة، هـةتا ط     
نةبري، ئةوة حةقيقةتَيكة، كةواتة بؤضي ئَيمة بةو شَيوة تةماشاي ئةو ثياوة موقةدةسانةي خؤمان بكةين، 

 .كة مةال قدوةي ئيسالمة، حةز ئةكةم بةشَيوازَيكي تر باسي مةال بكرَيت، لةطةَل ِرَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

ةخنةكةت ئاراستةي من دةكةيت، ئـةوة جـةنابت خـؤت بـاش ئـةزانيت ئَيمـة لـة خزمـةتي         ةطةر رمامؤستا ئ
مــةاليان بووينــة، لــة خزمــةتي ثيــاواني ديــن بــووين، بــةآلم لَيــرةدا ئَيمــة مةقســةدمان ئــةو مةاليةيــة كــة      

ئـةو مةاليـة   ي مةالكان نةطرَيتةوة، كة دةَلَيني مةالكان مةقسـةدمان  %8موخالةفةي قانون ئةكات، ِرةنطة لة 
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كة موخالفي قانونة، خياليف شةرع شت ئـةكات، ئـةطينا مـةال بـةِرَيزة تـةنها ئةوةندةيـة، يـةعين لـة هـةموو          
ِرَيذةكانــدا موحــامي هــةموويان بــةِرَيزن ئايــا هــةموويان وةكــو يــةكن  دكتؤرةكــان هــةموويان بــةِرَيزن ئايــا   

 .ان هةية، كاك عومةر فةرمووهةموويان ثابةندن بةو سوَيندةي كةداوييانة  بةتةئكيد فةرقي
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كي هاتووة لة مةشـروعةكة، مـن   من ئةمةوَيت تةوزيح بدةم، ئةو بِرطة ثَينجة لةو ماددةية، زؤر بةِرَيك وثَي

مارةيان ئةكات، وةكو دةرةوةي مةحكةمة  واية خةلقَيك هةبَيت لة تَيطةيشتندا، كة بؤ يةكةجمار مةال لةثَيم
طوآلَلــةخان باســي كــرد، دادطاكــان دةوري خؤيــان نــابينن، بةعةكســةوة دادطاكــان دةوري خؤيــان بينيــوة،          

سـَي   يحالةي مةحكةمةي جونح ئةكرَين وكاك شَيروانيش باش ئةزانن، ئ بةدةعواي موجنةزة كاك عةوني و
بؤ مةحكةمةي شةرعية، عةقدي زةواجـي بـؤ    سةد ديناريش غةرامةيان لَي ئةسةندرَيت، ئينجا ئةطةِرَيتةوة

تةنزيم ئـةكرَيت، بـة تةسـبييت زةواجـي خـارجيي، بةنيسـبةتي ئـةوةي تـر كـة عقوبـةي فةقـةرةي دووةمـي             
عقوبـةكان زؤر كافيـة، ثـَيم وايـة ئـةو فةقةرةيـة هـيض ئةشـكالَيكي         ( التقل عن ثالث سنوات)مودةي حةبس 

 .لةسةر نية، زؤر سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .زؤر سوثاس، فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اسـت  يـد ثشـتطريي لـَي ئةكـةم، بـةس يـةك ر      من هةر يةك تةوزحيم هةيـة، بـؤ ئـةوةي كـاك عومـةر، بةتةئك     

ة، لـة خـولي   ئـةو فةقـةرة ثَينجـ    10كردنةوةم هةية، ئَيمة موناقةشةي فةقةرةي ثَينج ئةكةين لـة مـاددةي   
ثَيشووي ثةرلةمان تةعديل كراوة، سزاكانيشي تةشديد كراوة، ئةوة نوسخةي قةرارةكةي الي كـاك عةونيـة،   
بؤية من حةزم كرد ئاماذة بةوة بدةم، يةعين ئـةو مـاددةي طؤِرانكـاري بةسـةردا هـاتووة، ئـةوةي كـة ئَيسـتا         

قوبةيةش ماوة، بِريارَيكي تازةي وةرطرتووة ئَيمة موناقةشةي ئةكةين، ض ئةو سَي سةد دينارة ماوة ض ئةو ع
يـةي كـة هـاتووة سـزاكان     لة ثةرلةماني ثَيشوو، لةو بابةتة سـزاكاني تونـد كـردووة، بـةآلم ئَيسـتا ئـةو ثرؤذة      

 .تر بكرَيت، زؤر سوثاسدةبَي توند
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة لةسةر مةنةسة دةنيشتوون، سـةرةتا   ئَيستا موناقةشة تةواو، دواجار قسة ئةدةم بة لَيثرسراوي ليذنةكان
 .بة ليذنةي مايف مرؤظ دةست ثَيدةكةم، لةبةر ئةوةي غةدرَيكمان لَي كردووة، فةرموو كاك كةرخي

 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

آلم ئـةوةي كـة كـاك بـارزان     وةَلآل ئَيمة لة ِراثؤرتةكةماندا ِرةئي هةموو ئةنداماني ليذنةكةمان دةرخست، بـة 
باسي كرد، كة طواية ليذنةي مايف مرؤظ، خـاوي دةكاتـةوة، عقوبـةكان كـةم دةكاتـةوة، مـن نـازامن لـة ثارةكـة          
ئةوةي عقوبةي يةكةم، هي هةموو ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان وةكـو يـةكني، بؤضـي تـةنها باسـي ئَيمـةي كـرد          
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ئافرةتـان وذنـان، ئـةوانيش هـةر نةفسـي عقوبـةيان        نازامن ، ضونكة هةتا ليذنـةي داكـؤكي كـردنيش لـةمايف    
دانــاوة بــؤ حاَلــةتي يةكــةم، ئَيمــة تــةنها لةحاَلــةتي دووةم عقوبةكــةمان كــةم كردؤتــةوة، ئــةويش ئَيمــة لــة    
ِروانطةي ئةوةوة باسي ئةو مةسةلةية دةكةين، ئةو عقوبةية بؤ ئيصالح كردني كةسةكانة، بؤ موعالةجـةي  

ةوة نية، ئَيمة وةكو ليذنةي مايف مـرؤظ تـةبيعي ئـةبَي سـةيري هـةموو اليةنـةكان       حاَلةتَيكة، بؤ تؤَلة سةندن
بكةين، سـةيري ئـةوةش بكـةين كـة ضـؤن شـتَيك بكـةين كـة شـريازةي كؤمـةَلطا نةشـَيوَيت، مـن ثرسـيار لـة               

وةو جةنابتان دةكةم ئايا  ئةطةر عقوبةكة زياتر بكةين، يةعين كابرايةك شتَيكي واي كردبَي منداَلي لَيي بو
ضةند ساَلَيكة ئةو شتةي كردووة، بةزياد كردني عقوبةكة موعالةجة ئةكرَيت ، يان تـؤ ئةبيتـة موسـةبييب    
سةرةكي لةوةي كة خَيزانةكة تَيك بضَيت و تةِرةتوباتيشي لةسةر دروست ئةبَيت، ئَيمـة ئـةو شـتةمان تـةنها     

 .كو يةكني، زؤر سوثاسلَيرةدا فةرقَيكي زؤر بضووكمان هةية، دةنا لةوي تردا هةموومان وة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي مايف ئافرةتان و ذنان كوَيستان خان، فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي داكؤكي كردن لةمافةكاني ذنان تةئكيـد ئةكةينـةوة، كـة هـةردوو سـزاكة هـةبَيت، لةبـةر        

جةنابتان ئاماذةتان ثَيـدا، غةرامةكـة ئـةدرَيت و كـةس عقوبـةي دووةم نادرَيـت، كـة عقوبـةش          ئةوةي وةكو
وةكـو زؤر لــةبرادةران باســيان كــرد، مةسـةلةي غةرامــة زؤر ئاســانة هــةموو كةسـَيك ئــةتوانَي بيــدات، بؤيــة    

تر نـةبَيت، لةطـةَل   تةئكيد ئةكةينةوة حةبسةكةي تَيدا بَيت كة لةساَلَيك كةمرت نةبَيت و لة سَي ساَليش زيـا 
غةرامةي ثارةكةش، لةسةر مةسةلةي ئةوةي كة ثياو ذني دووةم لة خارجيي مةحكةمة بَينَيت، ثشتطريي لة 
قسةكاني دكتؤرة رؤذان ئةكةين، ديارة ئةوة ئةو ثياوانـةن كـة مـةرجيان تَيـدا نيـة، لـة دةرةوةي مةحكةمـة        

بؤية تةئكيد ئةكةينةوة كـة ثرؤذةكـةي حكومـةت     ذنةكة مارة ئةكةن، بؤ ئةوةي لةو سزاية نةجاتيان بَيت،
بَيت، لةسةر مةسةلةي ئةوةي كة مةئزوني شةرعي ومةحكةمة دوورة، ئةوةي كة من بـزامن زؤربـةي هـةرة    
زؤري ئينسانةكان لة ذيانياندا تةنها يةكجار زةواج ئةكةن، مةعقولـة ئـةو يـةكجارة نةضـَيت بـؤ مةحكةمـة،       

ةوة ثَيويست ئةكات ئةو يـةكجارة لةذيانيـدا كـة طرَيبةسـيت هاوسـةرطريي      زؤر ئةركَيكي قورس بَيت، لةبةر ئ
ئةكات، كة طرَيبةستَيكي زؤر طرنطة بؤ ئينسان بضـَيت لـة مةحكةمـة تةسـجيلي بكـات، يـةك ِرةدم هةيـة بـؤ         
كاك شَيخ فةتاح من تـا ئَيسـتا بـؤ خـؤم نـةمزانيوة وشـةي مـةال وشـةيةكي ناشـريين بَيـت، مـن بةوشـةيةكي             

وة، يةعين ئةوةي كة طرَيبةسيت هاوسةرطريي ئةكات، ئةوةي كة لة مزطةوت بانط ئةدات، ئـةوةي  جوامن زاني
كة ئةو شـتانة ئـةكات نـاوي مةاليـة، يـةعين بـة وشـةي ناشـريين نـةمان وتـووة، بـة وشـةيةكي ناشريينيشـم              

 .نةزانيوة، وام زانيوة وشةيةكي جوان و ثريؤزة، بؤية بةكارم هَيناوة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

 .ئَيمةش مةال زادةين كوَيستان خان، باشة فةرموو كاك شَيخ فةتاح
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 :نديز فتاح عبداهلل نةقشببةِرَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ِرَيزم هةية بؤ كوَيستان خان من نةموتووة مةال، ضـونكة طـوَيم لَييـة ئـةَلَيت مةالكـة، مةالكـة مـن        
كــة نــةَلَين مةالكــة، مــةال ثيشــةي خؤيــةتي زؤر شــتَيكي جوانــة، بــةآلم بؤضــي بــة   قســةكةم لةســةر ئةوةيــة،

مامؤستايةكي ئيبتيدائي تةربية ئـةوترَيت مامؤسـتا، بـةآلم  بةمامؤسـتايةكي عـاملي زانـا ئـةوترَيت مةالكـة،         
 .قسةكةي من لَيرةداية، وشةي مةالكة البةرين بَلَيني مامؤستا يان مةال، زؤر سوثاس

 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .هةردوو ناوةكة بةكار دَيت مامؤستاش و مةالي ئايينيش، ليذنةي ياساي فةرموون
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةِراثؤرتةكةي خؤمـان ئـةوةي كـة هـاتووة تةئيـدي ئـةوة ئةكـةين، لَيـرةدا ئَيمـة تةئيـدي ئـةو            : يةكةم
باسـي  : ئةمـة زؤر باشـة، دووةم  ( تقريور جلنوة طب وة ر  وة    )ببَيـت بـة    (يببتقريور طو  )نوقتةيةش ئةكـةين 

خؤي عادةتـةن لـة وةزارةتـي    ( املوانم الصح ةاالمراض الؤارية و)نةخؤشي تر ئةكرَيت، وابزامن خؤي ئةَلَيت 
تةندروسيت ليذنةيةكي موختةص ئةم نةخؤشيانة دياري ئةكات، تةعميمي ئةكات لةسةر مـةحاكم ولةسـةر   

انيش، حـةتا ئـةوة نةصـي تـةعميمي وةزارةتـي تةندروسـتية كـة باسـي نةخؤشـي تةناسـولي سـاري            دكتؤرةك
ئةمـة ئيشـي   ( جوزان ئةكات، باسي تةئةدومي ريئةوي ئةكات، باسي نةخؤشـي عـةقَلي ئـةكات   )ئةكات، باسي 

ة، بـة تـةعليمات   ئَيمة نية، بَلَيني با ئةوة زياد بَيت با ئةوةي تر زياد بَيت، ئةوة ئيشي وةزارةتي تةندروستي
قانون بؤ واقيع دائةندرَيت، فةلسةفةي قانونيش بؤ ئةوةية كـة نـابع   : ئةمة دائةبةزَينَيت، ئةمة دوو، سَيش

بَيت لة واقيع ومومكيين تةتبيقيش بَيت، ئَيمة لةواقيعي خؤمان دَيي دوور هةية، زؤر كؤمةَلطا هةية، هـةر  
ةمحةتة ئةوةي كة موتَلـةق بَلَيـت خـارجي مةحكةمـة،     مةحكةمةي لَي نية، هةندَي شوَين هةية سةخنت و ز

يــةك رؤذ خــارجي مةحكةمــة يــةك ســةعاتيش خــارجي مةحكةمــة ئــةبَيت، ِرةئــي يــةكَييت ثةرلــةمانتاراني  
كوردستان، كة هةموو جارَيك لة هةموو ثرؤذةيةكدا ِرةئي ئةدةن، تةعميم ئةكةن لةسـةر ليذنـةكان، لةسـةر    

لــة ِراي ئــةوانيش بكرَيــت، ضــونكة لــةوَي زؤر كةســي موختــةص بــانط   ئةنــدامان تكامــان وايــة ئيســتيفادة  
ئةكرَيت، ِرةئي ئةوان بةئيجماع بؤ ئةوة بوو كة مودةيـةك دابنـدرَيت، بَلـَين لـة مـاوةي ئةوةنـدةدا ، ضـونكة        
هةندَي دَي هةية ئيحتيمالة خارجي مةحكةمة عةقدةكة بكات، بزانَي ئةطةر زمين ئةو ماوةيـة بَيـت ماشـي    

رؤذيان داناوة، لة ماوةي ئةو كاتةدا، ئةطةر نـةهات تةسـجيلي    60شةكةي، بؤية موقتةرةحي ئةوان ببَيت ئي
 .بكات لة مةحكةمة يةعين ئةوكاتة ئةو عقوبةية ئةدرَيت، ئةمة وا بزامن ِرةئيةكي باشة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ن فةرموونازامن ئةوة ِرةئي ليذنةي قانوني هةموويانة، كاك شَيروا
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، ئَيمة ئةو ِرةئيةي كة هةمانة بة تةحريري داومانة، هـةر  يئةوة ِرةئي كاك خةليلة، ِرةئي ليذنة قانوني ني
 .بؤ ئةو مةسةلةية، زؤر سوثاس ،سةقفَيكيش دابندرَيت بةِراسيت خياليف قانونة
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 :ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك سعدالدين هيض قسةت هةية، فةرموو
 :سعدالدين عبداهلل مولود مالبةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضــةندة زؤر بــاس لةســةر مةســةلةكان كــرا، بــةس زةواجــي خــارجي مةحكةمــة حــةقي وايــة، وةزارةتــي   

ا ئـةوة زؤر موشـكيلةية   بـةكَي ئـةوترَيت مـةال ، ضـونكة ئَيسـت     : ئةوقاف دوو ثرؤذةمـان بـؤ بنَيرَيـت، يةكـةم    
خاديم وموئةزنة لة مزطةوت مةنديلَيكيان هاويشتؤتة سةريان ثيان دةوترَيت مةال فآلن و مةال فآلن، ئـةوة  

مةشروعَيكمان بؤ بنَيرَيت بؤ مةئزوني شةرعي كـة ديـاري بكـات، ضـونكة     : دةبَي عيالجي بؤ بكرَيت، دووةم
هي كوردستان، هةتا نةضَيت لةالي مةال ذنةكةي مارة  هةرضةندة مةحكةمةش هةبَيـت خةَلكي ئَيمة يةعين

نةبِرَيت دَلي ئاو ناخواتةوة، دةبَي هةر مارةشي بكات، ئينجا بةِراسيت ئةبَي ئةوة حةل بكرَيـت، يـةعين ئـةو    
اما )دوو جانبة هةردووكيان حةل بكرَيت، يةك ثرسيار هةية  لة فةقةرةي ثَينجـةم لـة ئاخريةكـةي ئـةَلَيت     

ئَيمة لة ماددةي يةكةم باسـي موخالةفـةي شـرومتان كـرد،      (كمة زواجًا اخر مم ق ام الزوج ةعقد خارج احمل
واتة نابَي لةيةك زياتر بَينَيت، ئةطةر لة يةكَيك زياتري هَينا ئـةوة  ( الجيوز الزواج بأكثر من واحدة)دةَلَيت 

ةبَيت، ديسـان هـاتووين   يان موخالةفـةي ئـةو مةرجانـةي كـرد ئـةو عقوبـةي لةسـةر واريـد ئـ         ( يرتتب عل ه)
لَيرةدا عقوبةيةكي تريشمان بؤ داناوة، ئةوة ناكرَيت تـؤ بَلَييـت ئـةوة داخيلـي مةحكةمةيـةو ئـةوة خـارجي        
مةحكةمةية، ئةوي تريش هةر لة خارجي مةحكةمة كراوة، زةوجةكة تةحريكي دةعواي كردووة و هـاتووة  

ة لةسةر يةك حاَلةت بَيت، يةعين ئةطةر بشـَلَين  وتوويةتي ذني بةسةر من هَيناوة، يةعين دةبَيت دوو عقوب
ئةوة بؤ قازيية مةعناي واية ئةطةر هاتوو موقتةرةحي يةكـةم كـة ِرابـوورد ودةنطمـان لةسـةردا، حوكمةكـة       
بةس بؤ قازي ئةطةِرَيتةوة، كابرا ماناي واية موخاليف نية، ِرةجا ئةكةم ئةمة وانابَي، يةعين عيالجَيك لةو 

ت، هـةر هـةمان عقوبةيـة ئةطـةر لـة خـارجي مةحكةمـة بَيـت، لـة مـاددةي يةكـةم هـةر             دوو عقوبةية بكرَي
هةمان شتيشة ئةطةر لة داخلي مةحكةمةش بيكات بة ئيزني قازيش بَيت، ئةطةر موخالةفةي شروتي تَيـدا  
 بَيت، دوايش ئةطةر دوو عقوبة بَيت بؤ لَيرة بةو تونديةيـة، بـؤ لَيـرةش بـةو شـَيوةي تـر، مـن ِرةئـيم وايـة         

جةنابي سةرؤك كة باسي غةرامةكة ئةكةين باسي عقوبةكة ئةكات، عقوبةي ئةوة زياد بكرَيت كـة خـارجي   
ئـةو فةقةرةيـة بـةس بـؤ خـارجي      ( زواجوه خوارج احملكموة    كول مون اجورى عقود    )مةحكةمة ئةكرَيت، يةعين

ةكةم ضارةسةري بـؤ  لَيرةدا زيادةية، ضونكة لةماددةي ي( مم ق ام الزوج ة)مةحكةمة بةجَي بهَيَلدرَيت ئةو 
 .كراوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موناقةشة زؤر كرا، ئَيستا دَيينـة سـةر ئـةوةي كةلةبـةر رؤشـنايي موداخـةالتي ئَيـوة كـرا، فةقـةرةي يةكـةم           
ــةم    ــنايي : لــةماددةي دةيــةم، كــة دوو فةقةرةيــة خراوةتــة هــةمواركردن و موناقةشــةكردن، يةك لةبــةر رؤش

رةمسيةكـة ئةطـةر داخـَل بكـةين، ئَيسـتا      ( الب ان بتقرير اللحمنة الطب ة يرفق)واي لَي دَيت،  موداخةلةكانتان
خةستةخانةي ئةهليمان هةية، كة بةهةموو ئيشةكان هةَلئةستَيت، ئةوةش موئةهةلـة كـة زيـاد بكرَيـت، وة     
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ِرةمسـي داخـَل   ئةطةر خةستةخانةي ئـةهليش بَيـت دكتؤرةكـان ثابةنـدن بةياسـاو رَينماييـةوة، لةبـةر ئـةوة         
بكــةين دةبــَي بضــَيتة خةســتةخانةوة، ئينجــا بةمــة ئيشــةكة قــورس ئةبَيـــت، بؤيــة ئــةو موالحةزةيــة كــاك    

يرفق الب ان بتقرير من اللحمنة الطب ة يليد سالمة الزوجني مون مورض نقوص املناعوة     )ئاريزيش داي ِراستة
، ئةو بةقيـة مةعروفـة    ة االمراض الؤاريةوبق( االيدز) هيض زةرةرَيكي تَيدا نية، لةبةيين قةوسدااملكتؤبة، 
مةوانعي صةحي ئةوةي دكتؤرة ئاريانيش باسي كـرد دةيطرَيتـةوة، ئةطـةر بَيـت و      واملوانم الصح ة،توبيةن، 

لةناو خَيزانةكةدا نةخؤشييةك هةبَيـت مانع بَيت بؤ زةواجي خزم و كةسوكار، وةك ئةوةي نةخؤشي هةية 
ئـةوة   والوثائق االخرىةطرَيتةوة، ئةوةي كاك دكتؤر نوري ئاماذةي ثَيكرد، بة ويراسة نقَل ئةبَيت، ئةوةش د

 .ئينجا ئَيستا واي لَي دَيت، بؤية دةخيةمة دةنطةوة بةَلَي دكتؤرة ئاريان، فةرموويشرتطها القانون، توبي نية، 
 :ئاريان خالص شَيخ جواد. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل تاالسيميا، ئةيدز ئةوةنـدة موشـكيلة نيـة حاليـةن لـةناو كوردسـتان وةكـو         ئةطةر باسي ئةيدز بكةين،

تةالسيميا، بةس تةئكيد كردن لة ئةيدز دةبـَي نةفسـي شـت بَيـت لةطـةَل تةالسـيمياي، بـةس ئـةوةي  ئـةوة          
 .زؤر سوثاساملوانم الطب ة، هةر ثَيويست ناكات، يةكسةر  االمراض الؤارية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاخر ئةطةر وابَيت لَيرةدا بةِرةئي ئَيوة ئةبَيت، ضونكة لَيرةدا موختةصة، كاك دكتؤر فوئاديش بـا قسـةمان   
ئــةوة كافيــة،   (موورض نقووص املناعووة املكتؤووبة واملوانووم الصووح ة )بــؤ بكــات لةوبارةيــةوة، ئةطــةر بنووســرَيت  

 . فةرموو
 :امحد حممد بابان فلاد. بةِرَيز د

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ئةوة هـةمووي ئةطرَيتـةوة، يـةعين ِراسـتة ئَيمـة ياسـامان دةركـردووة بـؤ         املوانم الطب ة  لةِراستيدا كة ومتان

تةالســيمياو بــؤ نةخؤشــية بؤماوةييــةكاني تــر، لةبــةر ئــةوة ثــَيم وايــة كَيشــةيةك نيــة، وةزارةتــيش خــؤي    
مانـةن كـة دةبـَي تـةقريري تـوبي      تةعليماتي هةية، وةكو كاك خةليليش باسي كرد، كةوا ئةو نةخؤشيانة كا

 .هةبَيت، دياري كراوة هيض كَيشةيةك نية لةم ياسايةدا بةعةمةلي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة لةبةر رؤشنايي ِرةئي ثزيشـكي ديـارة دكتـؤرة هالـةو دكـؤر رةمـةزانيش هـةمان ِرةئيـان هةيـة، ِرةئـي           
 .ثزيشكية كاك جةمال باشة فةرموو

 :مجال حممد قاسم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــؤ  وةَلــآل مــن لةســةر مةوزوعةكــةي خــؤم قســةم هةيــة، مــن شــتَيكم  تــةرح كــرد، كــةوةكو واقيــع بنــةماي   
نوري ثشتَيواني كردم حةز دةكةم ئةوة توزَيك بةفراوان تر . ضارةسةكردني ئةم كَيشةية، طرنطي ثَينةدرا، د

و ئـةو دةورانـةي كـة لةضاكسـازيا ئـة نوَينـةري بـؤ كةمكردنـةوةي ئـةم           باسي لَيبكةين، مةسةلةي ضاكسـازي 
موشكيلةية، خةَلك كة دةضَيتة سجن سَي سـاَل سـجنةكة تـةواو دةكـات، بـةآلم نازانَيـت لةسـةر ض طَيـراوة وض         
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موبــةريرَيك، يــةعين جــارَيكي تــر وةكــو ئينســانيك صــا  ناضــَيتةوة كؤمــةَلطا، لةبــةر ئــةوة ثَيويســتة ئــةوة  
 .بكرَيت، زؤر سوثاس ضارةسةر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةية، فةرموو كاك بارزان طيبئةوة مةوزوعَيكي ترة كاك مجال، ئَيستا ئةو فةقةرةية بةو شَيوة، ئةوة 

 :ربةِرَيز بارزان حممد قاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةيـة، يـةعين مـةنعَيكي تَيـدا نيـة      لة قانوني تةالسيماكة مةنعي زةواجي نةكردووة، فةقةت بؤ ئاطاداركردنة
 .ئةوةي تاالسيماكة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو سيغةية دةخيوَينمةوة ئةطةر بةدَلتان نةبوو ئةوجا قسةتان ئةدةمي، ئةطةر بةدَلت نةبوو، فةرموو كـاك  

 .بكر
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سيب مةناعةي موكتةسةبة بةس ئايدزنية، مةمجوعةيةك نةخوشـي هةيـة كةسـيب    ئةوةندةي من دةزامن كة

مةناعةي موكتةسةبةي هةية وةكو ئايدةز دواي ئةوة نةوعي طروثي خوَينةكةي كة ئةمانة زؤر موشـكيلةي  
 .دروست دةكات بؤي، ئينجا حةقة تةحديدي بكةن لةسةر ئةوانة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، ئَيستا بةوة ناسراوة، بةآلم بةو سيغةية كةسيغةيةك نووسـراوة دةخيوَينمـةوة لةبـةر رؤشـنايي     ئةزاني ضي

  ئةطةر سيغةكةت بةدَل نةية ئةوجا رَيطات دةدةمي قسة بكـة، سـيغةكة   رمضانخيالفت هةية كاك  طب ش،
ملناعوة واملوانوم   يرفق الب ان بتقرير من جلنة طب ة خمتصة يليد سالمة الزوجني من مرض نقص ا) :دةَلَيت

كـَي   ،خيالفَيكتـان لةسـةر ئـةوة هةيـة  دةخيةمـة دةنطـةوة       ،(الصح ة والوثائق االخرى اليت يشرتطها القوانون 
كـَي لةطةَلـدا نيـة  بـةكؤي دةنـط ئـةو فةقةرةيـة وةرطـريا،          ةطةَلَييت دةسيت بَلنـدبكات تكايـة  زؤر سـوثاس،   ل

فيــان نيــة وليذنــةي داكــوكي كردنــي مــايف ذنــان   ليذنــةي ياســايي وليذنــةي ئــةوقاف خيال : فةقــةرةي دووةم
يعاقب بغرامة التقل عن مل ون دينار والتزيود عون ثالثوة ماليوني     : ثشتطريي ثِرؤذةكةيان كردووة كة دةَلَيت

دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج احملكمة وتكون العقوبة اةبس مدة التقل عن ثوالث سونوات وال تزيود    
ئـةوة موتـةفيقن لةسـةري تـةنها      احملكموة زواجوا اخور موم ق وام الزوج وة،       عن  س سنوات اما عقود خوارج  

ليذنةي مـايف مـروظ نـةبَيت كـة دةَلَيـت عقوبةكـة لـة سـَي سـاَل ببَيتـة سـاَلَيك و كـةمرتين شـت سـاَلَيك بَيـت                
 .وزياترين شت سَي ساَل بَيت، كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ئَيمة داواي ئةوةمان كرد كة بؤئةو ثَياوةي كة بـؤ ئـةو كةسـانةي عقـد دةكـةن لـةدةرةوةي مةحكةمـة جطـة         
ساَلَيك بؤ سَي ساَل، يةعين لةطةَل  لةوةي كة ذني دووةم ئةهَييَن ئةوةيش عقوبةي ئةوةي بؤ دابنرَيت كة لة

 .غةرامةكةدا حةثسيش هةبَيت، ئةوة بؤ ذني يةكةميش، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باشة ئَيسـتا موقتـةرةحي تازةيـة، يـةعين جيـاوازة، تازةيـة، ئـةم موقتةرةحـة تازةيـة دةَلَيـت هـةتا بـؤ ذنـي              
يةكةميش لة اليةن ليذنةي داكوكيكردن لةمايف ذنان، ئةطةر لةدةرةوةي مةحكةمة ذني يةكةميش مارة كرا، 

 .ةرموو كوَيستان خانئةوة موقتةرةحة دةبَيت بيخةينة دةنطدانةوة، ف
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةثس هةيـة، بـةآلم ئةمـة مـن      1959لة ئةصلي قانونةكةش ئةو عقوبة هةية، لةئةصلي قانونةكةي ساَل 

نازامن بؤ تةخفيف كـراوة لـةوةي كـة لةحكومةتـةوة هـاتووة، ئـةو ثِرؤذةيـة كـة لةليذنـةي ذنـانيش ضـووتة            
 .ومةت خؤي هةر دوو عقوبةكةي تَيداية، زؤر سوثاسحك

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عقوبةكة لةشةش مانـك كـةمرت نابَيـت يـان     : ئَيمة ومتان وبامسان كرد ئةوة لةثِرؤذةي ثَيشودا هاتووة دةَلَيت

ةر دينار بَيت، وتيشمان و شةرحيشمان كـرد ومتـان عةمةليـةن كـةس عقوبـة نـةدراوة، ئةطـ       ( 300)غةرامة 
بةمةعلوماتي ئَيوة كةس عقوبةدرابيت هةتا ئَيستا لـةو ثـةجنا سـاَلةيدا لـةخارجيي مةحكةمـة، كـاك غـةفور        

 .فةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر فوربةِرَيز غ

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي بةراسيت من لةطةل ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي داكؤكي كردن لةمافةكاني ئافرةتاندا نيم، لةبةر ئةوةي كة ذن

ــة       ــتوونة ك ــةك دانيش ــان لةكؤمةَلطاي ــتوونة ي ــدَيك دانيش ــةهَيناوة، لةطون ــي ن ــابرا ذن ــت، ك ــةم مارةدةكرَي يةك
ــة          ــرت دَين ــة وثاش ــةو كج ــوازبييَن ئ ــنة خ ــةوة دةض ــةوة بةيةك ــةكان كؤدةبن ــة و خزم ــَي ني ــي ل مةحكةمةيش

نـدة مامَوسـتاياني   يةعين بةراسيت حةق نية بـةو شـَيوة، ئةوة  : موحكةمةو مارة دةكرَيت ئةوة يةك، دوويش
ئايين ئةوةندة بـة طومـان بـني، كـة لـةدةرةوة ئـيش دةكـةن، ئيشـي غـةيرة شـةرعي دةكـةن، خـؤ دواتـر زؤر              
جاريش هةية كة لةمةحكةمةيش مارة بكرَيت ئيال دةيبةنـة الي مـةال مـارةي دةكـةن، يـةعين حةقـة ئَيمـة        

بكةينـة سـةر مامَوسـتاياني ئـايين     هةندَي رَيز لةو كؤمةَلطايـة بطـرين و حـةق نيـة ئةوةنـدة تةهـةجوميش       
ــار         ــدَي ج ــرتيش هةن ــاكاني ثَيش ــابكةين، لةياس ــةطومان تةماش ــتَيك ب ــةموو ش ــة ه ــةعين ئَيم ــةوة، ي ــةر ئ لةب
بةطومانةوة تةماشاي ئةداي واجييب حاكمةكان دةكرا، يـةعين بةراسـيت دةبَيـت ئَيمـة هةنـدَي ئـةو شـتةكان        

ين ئةو ياسـاية بـؤ كؤمـةَلطاي كوردسـتانة، دةبَيـت شـتَيكي       مةوزوعيانة بريبكةينةوة، ئَيمة ياسايةك دةردةكة
وابَيت ئيمكاني جَي بةجَيكردني ئةو ياسايةش هةبَيت، بةآلم ئةطةر ثَيشنيارةكة بؤ ئةو مةبةسـتة بَيـت كـة    
ليذنة دةيكات، هةندَي كةس كة ذن لةدةرةوةي مةحكةمة مارةدةكةن و ثاش دوو، سـَي منـداَل ئينجـا دةضـن     

 .وة ثَيشنيارةكةيان لةجَيطاي خؤيانداية ئةطةر بؤ ئةو ئاماجنة بَيت، زؤر سوثاسزةواج دةكةن، ئة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
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 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةطري       ــوية وةرن ــةو تةش ــا بةهةَل ــة ب ــة قســةكاني ئَيم ــةفور، تكاي ــاك غ ــؤ ك ــة ب ــةوابَيكم هةي ــن ج ــة م َيت، ئَيم
نةمانوتووة و طومانيشمان لةكةس نية لةدةرةوةي مةحكةمة و لـةثياواني ئـاييين و ةكـو كـاك غـةفور باسـي       
دةكات، مةسةلةكة ئةوةية كة جاري واهةية كة لـةخاريج مةحكةمـة عةقـدي زةواج دةكرَيـت، زؤري تَيدايـة      

ــةلةكة ئ    ــة، مةس ــدي كوِرةكةي ــةبَي رةزامةن ــةكةية، ب ــدي كض ــةبَي رةزامةن ــة   ب ــةوة ني ــةلةكة ئ ــة، مةس ةمانةي
طومامنان لةكةس بَيت ودةكرَيت وئةمة لةدةستوري هةندَي وآلتيش نووسراوة وئةو ثياوي ئاينيةي كة كوِرو 
كضَيك مارة دةكات، ئَيمة دَلنياين كة هةر كض و كوِرَيك لةهةرَيمي كوردستان لةدواي ئةوةي كة لةمةحكةمـة  

ئايين، يةعين ثيان واية ئةطةر نةضنة الي ثياوَيكي ئايين شـةرعيةت   مارة دةكرَين هةر دةضنة الي ثياوَيكي
وةرناطرَيت، دةكرَيت ئـةو ثَيـاوة ئاينيـة كاتَيـك ئـةو عةقـدة بكـات كـة وةرةقـةي مةحكةمـةي ثَيبَيـت وئـةو             
وةرةقـــةي مةحكةمةيـــة بباتـــة الي ثيـــاوي ئـــايين، ئينجـــا مـــارةي كـــةن، ئةمـــة مـــن لةدســـتوري وآلتيـــك    

خؤيشي مةناقةشةمان كردووة لةليذنةي ياسـايي كـة لةدةسـتوريش ئـةوة بنووسـرَيت،       خوَيندمةتةوة وكاتي
 .هيض ثياوَيكي ئايين كض وكوِرَيك مارةنةكات ئةطةر وةرةقةيةكي مةحكةمةي ثَينةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةو مةوزوعـة و هَيناومانتانـة    ئةوة ئَيوة مةوزوعَيكي تازةتان هَيناوة ثَيشةوة خةرَيك بـوو تـةواوي بكـةين    

 .سةر سفر، صربية خان فةرموو
 :امني بةِرَيز صربية غفار

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: لةراستيدا من سةيري سةراثاي ئـةم ياسـاية دةكـةم دوو طـرفيت طـةورةمان ثَيكـةوة تَيكـةَل كـردووة، يةكـةم         

، سـةقايف، كلتـوري، كؤمةآليـةتي دةوَيـت     ريجوذ طرفيت باطراونـدَيكي تـاكَيكي ئـةم كؤمةَلطايـة كـة تـةغريَيكي       
ودةمانةوَي لةئةساسادا هةمووي جَي بكرَيتةوةو تةرتيب بكرَيت، من يةك منوونة بؤ جةنابتان دةهَينمـةوة،  

بـةدي  انـة كـة كضـان تيـادا دةضةوسـَينةوة      يةك بَينة كؤمةَلَيك لـةم ديارد وَيةلةسةراثاي هةموو هةرواماندا ك
شـريبايي، لةسـةر بَيشـكةمارةكردن، فرةذنـي، نـادر حاآلمتـان هةيـة، بـؤ  ضـونكة          ناكرَيت، طـةورة بةبضـووك،   

تَيــادابووة، كاريطــةري، بــؤ منوونــة لــة كؤيــة مــةالي طــةورة ض تةئســرياتَيكي طــةورةي           جووذريســةقافةي 
كارَيطةري  ورَيكي باش، رؤَل وجذبةجَيهَيشتوة لةسةر ئةو شوَينة، لةهةورامانا ئةو سةقافة ئيسالمية بوةتة 

بينيوة، ئَيمة ناتوانني بةغةرامةو بةعقوبة و بةسجن ئةم شتانة ضارةسةربكةين، باشة من شتَيك ئاراستةي 
ئةم خوشـكة بةِرَيزانـة دةكـةم، ليذنـةي مـايف ئافرةتـان، ئـةو ئافرةتـةي شـووي كـردووة بةرةزامةنـدي خـؤي             

نةطوجناني، لةبةر بةنةزةرور  لةدةرةوة، عةقدي لةطةَل ثياوَيك كردووة لةبةر كةمي ئاسيت سةقافةي، لةبةر
زانيين، هةتا ئَيستا لةرووي كؤمةآليةتي و رؤشنبرييةوة وامان نةكردووة كة ئةم عةقـدة لـةناو مةحكةمـةدا    
زةرورة، دةبَيت ببَيت، ئَيستا سةقافةكة وردة وردة دروسـت دةكرَيـت وبةراسـيت مـن لـةو رؤذانـةدا ثرسـياري        

حاآلمتـان  % 10يـان  % 15ش دروسـت بـووة، ئَيمـة جـاري وا هةيـة      زؤرم كردووةو دةَلَين نيسـبةيةكي زؤر بـا  
هةيـة لةوانــة وردة وردة، تةدرجييـةن ئةمــة ضارةسـةردةكرَيت، باشــة كـة ثياوَيــك غةرامـةدةدات لةحيســابي      

اَلـةكاني نيـة ، بةراسـيت بـا     منداَلةكاني و ذنةكـةي نيـة ، ثياوَيـك سـجن دةكرَيـت لةحيسـابي ذنةكـةي ومند       
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ستانة لَيي بدوَيني نةك يةك جـانيب بـؤ ئـةوةي    ؤيدَيكي مروظ دةدو بنة ناو مةوزوعةوردترو عميق تر بضي
 .مايف هةموو كةسَيكي تَيدا بارَيزرابَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زامي قسةبكةين لةبةر ئةوةي صربية خان هجـومَيكي نـاِرواي كـردة سـةر     ئَيمة حةقي خؤمانة بةنوقتةي ني
دة ساَلة رَيكخراوةكاني ذنان خةباتي بؤ دةكةن، زؤر ورد، زؤر بةمروظ دَوستانة ظةحليذنةكةمان، ئَيمة ئةوة 

ئيشي لةسةر دةكةن، ئَيمـة لـة بيدايـةتي مةسـةلةكانةوة كـة قسـةدةكةين لـة ديـدَيكي ئينسـانيانةوة لةسـةر           
ؤذةكــة قســةدةكةين، لــةمادةي ســَيوة هــةتا ئَيســتا، لةديــدَيكي ئينســانياةوة و تةئكييديشــمان كردوةتــةوة   ثِر

وساَلَيك لةليذنةكةي خؤمان بةئامادةبووني رَيكخراوةكـاني ذنـان، رَيكخـراوي كؤمـةَلطاي مـةدةني، كؤمـةَلَيك       
زؤر بــةوردي و زؤر بــةمروظ  حــاكم كؤمــةَلَيك شــةريعةتناس هاتوونةتــة ئــةيرة وئــةو ثِرؤذةمانــة نووســيوة،

 .دوستانة تةعاموملان لةطةَليا كردووة وةنةبَيت ئَيمة خةَلكي ورد نةبني ومروظ دوست نةبني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي دةيةوَي قسةبكات لةسةر ئةو مةوزوعة ناوي دةنووسم، موقتةرةحَيكي تازةية، ليذنـةي ذنـان هَينـاوَييت،    
جي يةكةميش لةدةرةوةي مةحكةمة دةبَيت ئةوةي مارةي دةبِرَيت، ثياوة ئاينيةكة، مامَوستاكة، زةوا: دةَلَيت

 . سزابدرَيت، ئةوة موقتةرةحَيكي تازةية، كَي دةيةوَي قسة بكات  كاك حممد حكيم فةرموو
 :بةِرَيز  حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي داكَوكي لةسةر مـايف ئافرةتـان، لـةدوَينيوة تةماشـادةكةم، لةطـةَل      من راثؤرتَيكم لةبةرةستة، راثؤرتي ليذنة
رَيزمدا تةبعةن بةمايف خؤم دةزامن ئةو رةخنةية بطرم، خوشكان تةرحي تازةيان ثَيية كة لَيرة نةنووسراوة، 
مــن ضــَون بــزامن ئــةو ثَيشــنيارانةيان هــي ليذنةكةيانــة كــة كؤبوونةتــةوةو ئــةوةيان تــةرح كــردووة، يــةعين  

رتَيكم لةبةردةستة لةدوَينَيوة هيض ئةوةي تَيدانية، بؤ هةر مادةيةك سَي شيت تازةيان ثَييـة، ئايـا ئـةوة    راثؤ
داوا لةجـةنابتان دةكـةم يـان زؤر مـةرن بيـت ، يـان زؤر تونـد بيـت، كـةناو          : موخالةفةي عورف نية  دووةم

ي، دةستت خؤشـبَيت، رؤذَيكـيش   دةنووسيت، دواي ناو نووسني كةس هةَلنةسَيتةوة، يةعين رؤذَيك زؤر توند
زؤر نةرميت، هةم دستت خؤشبَيت، بةآلم ثَيم واية لـةو نَيوانـةدا هةنـدَيك وةسـةت بـة، بـؤ ئـةوةي نةوعـة         

 .عةداالت بةرثابَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من، بةآلم هةريةكة ئةطةر هةمووتان موافيق بن، بةتوندي ناَلَيم من ، بةآلم بةزةبيت دانيشتنةكة، من مةمنو
لةديدي خؤيةوة تةماشاي دةكات، هةر يةك ثَيي واية ئةو حةقة وةكو لَيدوانةكان، لةلَيدوانةكانيشدا نـةفس  
شتة، لةبةر ئةوة تؤيش لَيرة دابنيشي نةفس شت دةكةيت، ئةمِرؤ لةم جةلسةيةدا تـةنها نوقتـةي نيزاميـة،    
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رةدانةوةبوو، فةرموو ليذنةي داكـوكي كـردن لـة     ضةندكةس بةناو نوقتةي نيزاميةوة قسةي كرد  هةمووي
مايف ذنان و ئافرةتان بؤضي لةراثؤرتةكةتانا نةهاتووة  ئايا ئةوة رةئي هةمووتانـة يـان نـا  وقسـةكةي كـاك      

 .حممد حكيم راستة، كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوَييَن ثةخشان خان ئيشارةتيشي ثَيدا، وتي ئةم ثَيشنياري تازةية لةاليةن كؤمةَلَيك  ئَيمة لةم دوو مادةيةدا

رَيكخراوةوة بؤمان هاتووة، ئيشارةتي ثَيدا، بةيارمةتيت صربية خـان تـؤ قسـةي خـؤت كـرد مـةجال بـدة بـا         
ا، وتـي ئـةم   ئَيمةيش قسةي خؤمان بكةين، ئينجا تؤ قسةبكة، ئَيمة دوَييَن ثةخشـان خـان ئيشارةتيشـي ثَيـد    

ثَيشــنيارانة لةكؤمــةَلَيك رَيكخــراوةوة بؤمــان هــاتووة و ئيزافةيــة وئيشارةتيشــمان ثَيــداوة، وتــي تازةيــة          
 .وئيزافةيشمان كردووة و، ئَيمة وةكو خؤمان ثشتطريي دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 . تةرحي بكةن  كوَيستان خان فةرمووئةكسةريةتي ليذنةي ذنان موناقةشةتان كردووة لةبةيين خؤتان كة 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةكرَيت ئَيستا لَييان بثرسن، ضونكة ئةمة ثَيشرت، جارَيكي كة ليذنـةي ذنـان ثـَيش ئـةوةي كـة ياسـاي بـاري        
ثِرؤذةيـةمان جارَيـك داوة    كةسي ئَيمة ثِرؤذةكةي بؤ دارَيذين، ليذنةي ذنان بـةكؤي دةنطـي هـةموومان ئـةم    

بةسةرؤكايةتي ثةرلةمان، بةآلم دواتر ئَيوةي سةرؤكايةتي ثَيتان راطةياندين لةبةر ئـةوةي هةمواركردنةكـة   
ثارضة ثارضة نةبَيت، هةمووي دةكةين بةيةك، ئةطينا ئةمة ثيشرت جارَيكي تر بـةجيا و بـةئيمزاي هـةموو    

 .زؤر سوثاس ئةنداماني ليذنةي ذنان دراوةتة سةرؤكايةتي،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةهةر حاَل ئَيستاكة ئةمة موقتةرةحَيكي تازةية هاتووةتة ثَيشةوة لةبةر رؤشنايي ئةم موناقةشـاتانة، كـاك   
 . شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذنـةى ياسـايي، ئَيمـةش موقتـةرةحاتَيكي زؤرمـان      ئةطةر مةوزوع موقتةرةحات بـَي، بةراسـيت ئَيمـة وةكـو ليَ    
هةية لةسةر ئةو ياساية، ئَيمة هةر هةموومان دانيشتووين و مامؤستا زةملي لـةوَى بـوو و هـةموو لَيذنـةكان     

وةلآلهـي مـن ثرؤذةيـةكم لـة دةسـتة بـة نيسـبةت        : لةوَي بوون، مامؤستا زةملي تةرحي ئـةوةي كـرد و طـوتي   
فـةوة بـؤ يـْا  ، ثرؤذةيـةكي موتـةكاميلم لةدةسـتداية، خوزطـة ئـةو ثـرؤذة          قانوني ئةحوالي شةخسـي لـة ئةل  

موتةكاميلة بهاتبا ئَيستا لَيرة طفتوطؤي لةسةر بكرابا نةك بةو شَيوةية، بةآلم ئَيستا بة قةناعةتي شةخسـي  
لـةو   خؤم، ئةطةر ئَيمة لَيرة موقتةرةحَيك وةربطرين خارجيي ثرؤذةكة بَيت، ئَيمة رةنطة تووشي هةَلـة بـني  

ياساية و ياسايةكة سةقةت دةردةضَيت، بؤية بة حةقيقةت و لةبةر ئةوةى لة راثؤرتةكةش نةهاتووة، حـةق  
واية ئَيمة ثابةندي راثؤرتةكاني خؤمان بني و لةسةر ئةو ئةساسة موناقةشة بكةين، نةك ماددةيةك بَينني 

 . وقانونةكةمشان لَي سةقةت بكات، زؤر سوثاس
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 :مةنسةرؤكي ئةجنوبةِرَيز 
كاك شَيروان عةفوم دةكةى قسةكةت وةكو مةبدْة  واية، بةآلم لة نةتيجةى موناقةشة كة دوو كةس يان سَي 
كــةس ثَيشــنيارَيك بكــات دةبَيتــة ثَيشــنيار بــةناوى لَيذنــة نــا، زؤربــةى ئةنــداماني لَيذنــة وةكــو ئةنــداماني    

يسـت ناكـات بيخةمـة موناقةشـةوة، بـةآلم      ثةرلةمان ئـةو ثَيشـنيارةيان هَيناوةتـة ثَيشـةوة كـة دةَلـَي مـن ثَيو       
ضونكة زؤر روونة، لَيذنةكة دةَلَي وةكو نازناز خان وتي و ثةخشان خان و سـؤزان خـان دةسـيت هـةَلطرتووة،     
ئةوة سؤزانة و ئةوة كوردستانة ئةوانة ئةكسةريةت وانة و دةَلَي زؤر موناقةشةمان كـردووة، دةَلـَي بةنـدَيك    

ةر بَيـت و لـة دةرةوةى مةحكةمـة مـارة بـِرا عقوبـة بـدرَيت يـان ئةصـَلي          هةبَيت بـؤ جـاري يةكـةميش ئةطـ    
 300ماددةكة مبَينَيتةوة كة دةَلَيت ئةو عقوبةية بدرَيت لة شـةش مـانطي حـةبس كـةمرت نـةبَي و غةرامـة       

دينار، لة ئةصَلي هينةكة دةَلَيت يان غةرامة يان حـةبس، ئـةوان دةَلـَين بـا هـةردووك بَيـت، ئَيسـتاكةش لـة         
كـة ئَيسـتا سـارية لـة كوردسـتان دةَلـَي        8001ئةوة هةموار كراوةتةوة، ئـةوةى لـة    8001لةماندا ساَلي ثةر

دينوار و ال تزيود    3000اشهر و ال تزيد عن سنة او بغرامة ال تقل عن  يعاقب باةبس مدة التقل عن ستة)
( و)ببَيتـة  ( او)ئـةو  : ، موقتـةرةحي ئةوانـة دةَلـيَ   (رجول عقود زواجوه خوارج احملكموة      دينوار كول   5000عن 

يةعين هةردووكي بطرَيتةوة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحة تازةيةي داكؤكي كردني مـايف ذنـان و ئافرةتانـة بـا     
 .دةسيت بَلند بكاتةوة تكاية  كَي لةطةَلدا نية  نوقتةى نيزامي فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نيزاميم هةية و داواي لَيبوردن دةكةم دةبَي قسـة بكـةم، بةداخـةوة ثـَيش رةئـي دانـةكان        كؤمةَلَيك نوقتةى
هةر ض فةقةرةيةك ئاراستةي طفتوطؤكان بةاليةكدا دةروات كة تةبيعي نية، دةيكةنـة ملمالنَيـي ذن و ثيـاو،    

دةطؤردرَيـت، ئَيسـتا   دةيكةنة ملمالنَي عةملانيةت و ئيسالميةت، ئةنواعي ملمالنَي دروست دةبَيت ئاراستةكة 
بؤ منوونة من يـةك يـةك بـاس دةكـةم، كـاك شـَيروان لةطـةَل رَيـزم بـؤَي هةَلدةسـيَت و دةَلـَي بريـا ئـةوةمان              
نـــةكردبا و جـــةنابي شـــَيخ زةملـــي ثرؤذةيـــةكي ثـــَي بـــوو لـــةوة موتـــةكاميل ترمـــان هَينابايـــة، ئـــةوة ئـــةو 

ات يان سةرؤكي لَيذنةى داكؤكي كردن لة مايف موشكيالتانةش حةل دةبوو، ئايا شَيخ زةملي ثرؤذة تةقديم بك
ئافرةتان و ذنان  ئايا ئةندام ثةرلةمانَيك لة ثَيشرتة يان شةخسـَيك بـا عةالمـةي دةهـريش بَيـت  ئَيمـة بـؤ        
لَيرة نرخي ئةندام ثةرلةمانةكاني خؤمان كةم بكةينةوة  لَيذنةيةكي زؤر كارا بة ثشت بةسنت بة كؤمةَلَيك 

مـــةدةني و حوزوريشـــمان دوو رؤذ لةســـةر يـــةك لَيـــرة بـــيين، ئـــةوة بةشـــَيك لـــة    رَيكخـــراوى كؤمةَلطـــةى
موجتةمةعي ئَيمة داواي ئةو طؤِرانكاريانة دةكات، بؤ دةبَي ئَيمة بة ئاراسـتةيةكي ديكـة ببـةين و مةاليـةك     

لـة   لة دةرةوةي ئةو ثةرلةمانة لةطةَل رَيزم حةز دةكةى با عةالمةى عالةميش بَي، بةآلم ئةوةى هي خؤمان
ثَيشرتة نةك ئةوة، ئةوة نوقتةى نيزامي يةكةم، جةنابي شيخ فةتاح و كاك غةفور  هةر لـة خـؤرا ذنـةكاني    
ئَيمة و ئافرةتةكاني ئَيمة هيضيان نةطوتووة و ئةو تانة و تةشةرةى دةخةنة ثاَليان طوايـة ئيهانـةى ثيـاواني    

دةيـن دانيشـتووينة لَيـرة يـان كةسـوكارمان      ئايينيان كردووة، رؤذَيـك لـة رؤذان ئَيمـة كـة نيوةمشـان مـةال زا      
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مةالن، باشة كةى ئَيمة ئيهانةى مةالمان كردووة  دوايي ئَيمة باس لة قانونَيك دةكةين، كة ئةو قانونـة كـة   
ئةوةى موخاليف و سةثَيضكارة بةدةرجةى يةك ثياواني ئـاييين يـاخود مةاليـةكانن ئةوانـةى كـة عةقدةكـة       

باسي دايك و باوكانيشمان كردووة، ئايا ئةوة بووة مةعناي ئةوة كة ئَيمة دذي  دةكةن، دايك و باوكانن، ئَيمة
دايكايةتي و دذي باوكايةتني  يان كة دةَلَيني خَيزان دةبَي رَيك خبرَي، ئةوة يةعين ئَيمة دةمانةوَى شريازةى 

اهيدين هـةر ئـةو   خَيزان تَيك بدةين  بؤ شتةكان دةبَي بة ئاراستةيةكي تردا بِروات  خؤمـان هـةموومان شـ   
 .و، لةطةَل رَيزمطدان و شَيوةى داِرشتين قانونةكةئاراستة و جةوةكة كة دةطؤردرَي تةئسري دةكاتة سةر دةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من خؤم روونكردنةوةيةم دا، ثَيويست نةبوو جةنابت وا بَلَي، خؤم : جارَي ئةوةلةن تةسويت كرا، دووةميش
يةوة كة ومت ئَيمة و سَي ئةنـدامي ثةرلـةمانيش ثَيشـنيارَيك دَيننـة ثـَيش دةيكةينـة       جوابي كاك شَيروامن دا

ثَيشنيار و دةخيةينة دةنطةوة، ئةوةى ثَيويست نةدةكرد بيَليـَي، ضـونكة مـن جـوامب دايـةوة، دووةمـيش مـن        
ايي و دوو جاريش و سَي جاريش رَيطةم داية كوَيستان خان رةئي خؤيدا و زؤريـش بـة روونـي و بـة ئاشـكةر     

ئةو ماددةيةش كة قبوَل نةكرا، لة راستيدا من نةمويست رةئي خؤم بدةم نةوةك تةئسري لة هةندَي بـرادةر  
بكــات و ئةوانــة، ئــةو ماددةيــة زؤر تةبيعيــة، نيطــةران نــةبي لةســةر ئــةوة، خــؤ ضــي وتــووة  ئيلغــاي ئــةو     

يكـراة بَيـت باتيلـة و حـوكم     ماددةيةى نـةكردووة كـة ثـَيش سـةعاتَيك ئيقرارمـان كـرد، ومتـان ئةطـةر بـة ئ         
دةدرَيت، ئةوة مارة بِرينَيكي تةبيعية و عادةتَيكة خةَلك دةضَيت كضةكةى مارة دةبِرَي لـة اليـةن مـةال، زؤر    
تةبيعية دوو مانط ثَيشرت دةضَيتة مةحكةمة و ئةوةش موخاليفة، ئَيستا قـةرارمان دا ئـةوةش نـابَي بكـرَي،     

آلم تاوةكو خةلًَكةكة تَيـدةطات لـة ئَيسـتاوة حاَلـةتَيكي زؤر تـةبيعي و      دةبَي ئةوةل جار بضَيتة مةحكةمة، بة
زؤر ئاسايي و نؤرماَل لةطةَل قانون بطوجنَيت، تؤ زينداني باويتة ناوى، ئةوة قورسة، رؤيي و دةنطمان بؤ دا، 

شرت طومتان بؤية ئةو شةرحةي دةكةم، ئةطينا دةيانطوت تةئسريي لَي كردووة، ئةوة ماناي وا نية كة ئَيمة ثَي
ئـــةوةى بـــة ئيكـــراة زةواجـــي دةكـــات ســـاَلةكامنان ديـــاري كـــردووة و باتيلـــة و ئةطـــةر ثاشـــي ئـــةوةى كـــة   
دةطوازرَيتةوةش مةوقةفة ئةوةمان هني كردووة و لة هينةكان هةمووي سزا دةدرَين، ئةوةى كة ئَيستا باسي 

وةم ئَيسـتا دَيـني و باسـي دةكـةين،     دةكةين فةقةت ئةو حاَلةتانةى بؤ زةواجي يةكةم نةك دووةم، ئـةوةى دو 
زةواجي يةكةم الي مةال كة سجين تَيدا بَيت يان نا  ئةوة دةنطتان بؤ نةدا تةنها ماليةكـة، لةبـةر ئـةوة دذي    
ياسا نية زؤر لة حةقيقةتدا موخالةفةيـةكي قانونيـة و عقوبةكـة زؤر هـني ديـاري كـراوة، لةبـةر ئـةوة زؤر         

شتَيكي طةورة نية بَلَيني مايف ذنان ثيشَيَل كراوة، دوا قسةشم بؤ جةنابت نيطةران مةبن كة ئةوة هني بووة، 
ئةوةية ئاراستةى ئةوة مةكةن كة ذن و ثياو، لَيرةدا زؤرينةى دةنط بؤ ئةو ثـرؤذةى كـة لـة اليـةن لَيذنـةى      

دةنطـي  داكؤكي مايف ئافرةتان و ذنان درا زؤرينةيان ثياون، ئاخري دةنطدانيش ئةطةر سةيري بكـةين، ئـةوةى   
بؤ دا بؤ ئةو ثرؤثؤزةلة تازةية ثياو زياتر بوون، بؤية ئةو جوملةية واريد نية، عةفوم دةكةن، ئَيستا دَيينة 
سةر فةقةرةى يةكةم دةنطمان بؤ دا، فةقةرةى دووةم موقتةرةحي كاك هني دةنطي نةهَينا، فةقةرةى دووةم 

مل ون دينار و ال تزيد عن ثالثة ماليني دينوار  يعاقب بغرامة ال تقل عن )كة لَيذنةكان موتةفيقن لةسةري، 
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سونوات و ال تزيود عون     3من اجرى عقد زواج خارج احملكموة و تكوون العقوبوة اةوبس مودة ال تقول عون         كل
، يةعين ئةوة ئةطةر دووةم بَيت، نوقتةى ( س سنوات اما عقد خارج احملكمة زواجآ اخرب مم ق ام الزوج ة

 .نيزاميت هةية  فةرموو
 :امني طاهر ز زراربةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنيا يةك ثرسيارم لة جةنابتان هةية، تةبعـةن زؤر مـارة كـردن هةيـة، مةسـةلةن ثـَيش ئـةوةى بضـنة         

 مةحكةمة، بة خؤشةويستية، ثَيش ئةوةى بضنة دادطا، ئايا ئةوةش دةطرَيتةوة  
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

و قانونة تازةية باتيلة، بـةآلم ئةطـةر زةواجـي يةكـةم بَيـت ئـةوة غةرامةيـة،        دةرةوةى مةحكةمة بة ثَيي ئة
 .ئةطةر زةواجي دووةم بَيت ئةوة تةنيا حةبسة، زةواجي دووةم بَيت لة دةرةوةى مةحكةمةش بَيت

 :امني طاهر بةِرَيز زرار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةحكةمـة شـةو دةضـن بـؤ الى مامؤسـتايةك بـؤ       مةسةلةن ئَيستا زؤر كوِر  و كض هةية ثـَيش ئـةوةي بضـنة م   
ئةوةي ئةو مةاليةية ثَيي ناخؤش نةبَي دةضن مـارة كردنةكـةي تـةواو دةكـةن، دوايـي كـة مارةكردنةكـةيان        

 تةواو كرد دوو رؤذ و سَي رؤذي ثَي ناضَي دةضن لة مةحكةمة دةيكةن، ئايا مشولي ئةوانة دةكات 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رووي رةمسيةوة، بةَلَي ئةوانيش مشول دةكـات، بـةآلم لـة رووي شـةرعيةوة نـةخَير، لـة رووي       ئةطةر بَيي لة 
شةرعيةوة جائيزة، بةآلم ئَيمة لَيرة باسي قانون دةكةين، باسي قانوني ئةحوالي شةخسي دةكةين، بـة ثَيـي   

زونيان كـرد  ئةو قانونة دةريدةكةين، هيض زةواجَيك لـة دةرةوةي مةحكةمـةى شـةرعي ناكرَيـت، باسـي مـةئ      
منيش تةئيدي ئةوة دةكةم كة دةسةآلتي دادوةرى ثرؤذةيةك تةقديم بكات بـؤ ئـةوةى سيسـتةمَيك دابنـَين     
كــة كــار ئاســاني بكــات، رةنطــة ئــةوة هةنــدَيك زةمحــةت بَيــت ئــةو جَيبــةجَي كردنــي ئــةو ثرؤذةيــة، خــؤي   

 .بةَلَي كاك زانا نوقتةي نيزامي ئؤتؤماتيكيةن واي لَي دَيت لة مةحكةمة مارةبرِبن و ثاشان لة الي مةال،
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئايا مةال شةرعيةت دةداتة قةراري مةحكةمة بؤ ئـةوةى لـة ثـاش مةحكةمـة بضـَي بيكـات  يـان مةحكةمـة         

ــت لــة دواي مةحكةمــة بضــَيتة الي مــةال، ئــةو     ة يــةك، شــةرعيةت دةداتــة ئــةوةى كــة مــةال كــردَييت  ناكرَي
دووةميش ، ئةطةر قةصدي لَيذنةى داكؤكي مايف ئافرةتان و ذنان بَيت بةس لةبةر ئةوةى غـةدر دةكرَيـت و   

خبوالف  : حيسابي شرووتي عةقد ناكرَي، بة ثَيي ئةو قةصدي شارع ئةوةى قةصدي شارع بَيـت دةبـَي بَلـَيني   
ئـةحكامي ئـةو قانونـة كـرا ئـةوجا       ، يةعين ئةطةر لة خارجيي مةحكةمة بـوو بـة خـياليف   احكام هذا القانون

عقوبةكة بيطرَيتةوة، ضونكة ئةوة وةكو كوَيستان خـان شـةرحي كـرد، لةبـةر ئةوةيـة كـة هةنـدَي خروقـات         
 .هةية، زؤر سوثاس
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ة، نا كاك زانا ئةوة بؤ رَيكخستين ئةو مةوزوعةية، لة مةحكةمة عةفوم دةكةي، مارة بِرين قانونية و شرعي

ضونكة مةحاكم قازية و دةسـةآلتي شـةرعي و قانونيشـي هةيـة ، بـةآلم هةنـدَي كـةس هةيـة نةفسـيةن الي          
ــة           ــؤ جانيب ــةآلم ب ــِري، ب ــةي دةب ــة مةحكةم ــة، ل ــانيةكي هةي ــة نوقس ــي واي ــت ثَي ــة دةبرَي ــة مارةك مةاليةك

كـة مـارةى   نةفسيةكةى خؤي و جانيبـة ئيجتيماعيةكـة خـؤي ئـةتوانَي، بـةآلم ثـَيش ئـةوةى لـة مةحكةمـة          
بربَيت بؤي نية لة دةرةوة مارة برِبَيت، ئةطةر شتَيكي تـرت نيـة كـاك خؤرشـيد دةمـةوَى بيخةمـة دةنطـةوة،        

 .فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تـا   و بة ئيكراة نةبَي، سزاي لةسةر بَي م كة بة رةغبةتي خؤي هَيناوةيةتيمةوزوعي مارة كردني ذني يةكة

ــارةكاني        ــتان و ش ــةي كوردس ــةو الدَيي ــات، ئ ــت دةك ــؤ دروس ــةورةمان ب ــاتَيكي ط ــة و كارةس ــَيتة مةحكةم نةض
كوردستان لة ثايتةخيت كوردستان ئةوة تةنفيز ناكرَي، ئايا لة طوندَيكي سـةر حـدوود ئـةوة دةكرَيـت دةبـَي      

ة نيـة، يـةعين رؤذي مةحكةمـة    ئيال لة قازى  مارة شةوَى دةيكات بة رةزامةندي هةموو اليةكة و بة ئيكـرا 
هةر ئةو كارةى دةبَيت بضَيت خةَلك بطرَي، تكام واية بري بكةنةوة لةو مةوزوعة، ئةوة ئةوةندة ئاسـان نيـة،   
هةموو كةسَيك بَيتة مةحكةمةى بة ئيكراة بَيـت لةطـةَلتامن، بـةآلم بـة رةغبـةتي هـةموو اليـةك بَيـت مـةال          

 .، مةحكةمةى ئَيمة موشكيلةمان بؤ دروست دةكاتمارةى دةكات، ئةوة كارةسات دروست دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس كاك خورشيد، ئَيمة ئاماذةمان ثَيكرد رةنطة جةنابت ئينتيباهت نـةكردبَي يـان لَيـرة نـةبووي، ئـةو      
لـة  ساَل ثَيش ئَيسـتا موشـةريعي عَيراقـي ئـةو قانونـةى دةركـردووة        49ساَلة جَيبةجَي دةكرَي،  50قانونة 

اشهر و  6يعاقب باةبس مدة ال تقل عن : هةموو مةحاكيمي شةرعي  جَيبةجَي دةكرَي، ئةو وةخيت دةَلَيت
سـاَلة ئـةو قانونـة هةيـة خـؤ       50، كل رجل عقود زواجوه خوارج احملكموة    ..........بغرامة ال تزيد عن سنة، او

ارَيكي تر تةئكيـدي لةسـةر كـردووة،    ثةرلةمان هاتووة ج 8001شتَيكة لة طريفامنان دةرنةهَيناوة، دوايي لة 
ئَيستاش ئةو هةموار كردنة تةئكيدةكي ترة بةرةو زياتر بةبري هَينانةوةية و توندكردنيشة بة سةريةكةوة، 

 .دةخيوَينمةوة و دةخيةمة دةنطدان، فةرموو
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
قارةنةى بكةن بة بِرطة سَي هةنـدَي شـةرت و شـروومتان دانـاوة،     ئةو بِرطةيةي زةواج خارجيي مةحكةمة مو

......( بوأمن القاضوي و يشورتط    ال جيووز الوزواج بواكثر مون واحودة اال     : )حوكمةكة لةوَى جياوازة، لـةوَى دةَلـيَ  
 .هةندَي شةرت و شرووتي هةية لة خوارةوة 
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َيكي ترة، ئةوةى ومتان و بامسان كـرد دوَيـين و ئـةمِرؤ ئـةو زةواجـة      ئةوةى طومتان ئيكراهة و بة زؤرة و شت
بة زؤرة، ئةوة بة رةغبةتـة، ئـةوةى لَيـرة باسـي ئـةوةى دةكـات، دةرةوةى مةحكةمـة عةقـدي زةواجةكـة لـة           
دةرةوةى مةحكةمة ئةطةر شرووتيشي تَيـدا بَيـت نـابَي لـة دةرةوةى مةحكةمـةي بيكـات، حالـةتي يةكـةم و         

، ئـةوة فـةرقي هةيـة ئـةوة فةقـةت باسـي ئـةوة دةكـات مـةنع كردنـي زةواج لـة دةرةوةى            حالةتي دووةمـيش 
 .مةحكةمة، زةواجي يةكةم و دووةميش، ثةخشان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ينـة سـةر اليـةنَيكي ديكـة و     ئَيمة هةر لَيرة، يةعين سَي ، ضوار اليةن موناقةشة كرا، موناقةشة ئةكرَي و دَي

 .ئةطةِرَينةوة سةر موناقةشةي ئةوةى تر، ثَيم واية ئةوة خياليف نيزامي بةرَيوةضووني جةلساتةكانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةلآل ئةوة راستة، بةآلم منيش وا بـزامن ئَيـوةش لـة ثـةيرةو التـان داوة وةكـو لَيذنـة، ثرؤذةيـةكتان هَينـا و          
 .رد و دةنطيشمان لةسةر دا، فةرموولَيتامن قبول ك

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة يةكةم جار نية لةم مينةصـةية لَيذنـةى قـانوني و لَيذنـةكاني تـر لـةم مينةصـةوة ثَيشـنياري تازةيـان          

داكؤكي مايف ئافرةتان و ذنـان  لَيرة خوَيندرايةوة و لَيذنةى  10/9ئةو ثرؤذةية لة : كردووة، ئةوة يةك، دوو
كؤبوونـةوةى كـردووة و تةقريرةكـةي خسـتووة خزمـةتى       16/9تةقةيودةن بة نيزامي داخيلـي ثةرلـةمان   

ئَيوة و ئةنداماني ثةرلةمان، بةآلم شيت تازة كة ئةوةندة دواخرا، شيت تـازة هـاتووة و تـةقاريري لَيذنـةكاني     
 .يَت لةم مينةصةية ثَيشنياري تازة ئةوترَيترمان ديت، لةبةر ئةوة ئةوة يةكةم جار نية ش

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديسـان دةيَلَيمـةوة   : ثَيشنيارةكةي ئَيوةمان قبوَل كردو خستمانة دةنطةوةو دةنطي نةهَينا، ئةوة يـةك، دووةم 
ا بةداخةوة ئةو قسةي كة كاك حممد حةكيم كردي كة داواي لَي كـردين زةبـيت بكـةين، لـة هـةردوو حاَلةتـد      

دةسيت خؤش بَيت، من لة يـةك حاَلةتـدا دةسـتم خـؤش بَيـت كـة زةبـيت دةكـةم، كـة تةسـاهومل كـرد يـاخوا             
دةستم خؤش نةبَي، بةآلم خةتاي ئَيوةشة عاجز دةبن و منيش رَيزتان هةية نامةوَي عاجزتـان بكـةم، هـةر    

ةمَي لـة دَلـي خؤتـان طـرذ     لة يةكة يةكةتان و كةستان عاجز ناكةم، هةر يةكة كة داواي قسة دةكات و ناتانـد 
دةبن و جةنابيشت دوور ني لةوة، تـؤش عـاجز دةبـي، كاكـة ئـةوة زؤر موناقةشـة كـرا، ئـةم خاَلـة دةخةمـة           

يعاقب بغراموة التقول عون مل وون دينوار      )دةنطةوة،تةواو مناقةشةكة تةواو،دةخوَينمةوةو دةخيةمة دةنطةوة، 
زواج خارج احملكمة وتكون العقوبة اةبس مدة التقول  ال ثة ماليني دينار كل من اجرى عقدوال تزيد عن ثال

كـَى  ( عن ثالثة سنوات وال تزيود عون  وس سونوات إما عقود خوارج احملكموة زواجوا أخور موم ق وام الزوج وة            
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لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة  سوثاس، كَى لةطةَلدانيـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة  سـوثاس، بـة ئةكسـةريةت        
فةقةرةكة لة ماددةى ثَينجةم هةمواركردنةكة، دةخيةمـة دةنطـةوة، كـَى لةطةَلدايـة     قبوَل كرا، ئَيستا هةردوو 

ــةريةت دوو       ــوثاس، بــة ئةكس ــةرز بكاتــةوة  س ــتى ب ــَى لةطــةَل دانيــة دةس ــوثاس، ك ــةرز بكاتةوة س دةســتى ب
فةقةرةكة لة ماددةى دة هةموار كـرا، كـة لَيـرة لـة ثرؤذةكـة مـاددةى حةوتـة، ماددةيـةك هةيـة زؤر كورتـة           

وةك خؤى مبَينَيتةوة، وةكو دانراوة، كة ئةسَل ثَيويسـيت   19ةرةيةكة، ثرؤذةى حكومةت دةَلَيت ماددةى فةق
نــةدةكرد خبرَيتــة نــاو ثرؤذةكــةوة، كــة حكومــةت طوتوويــةتى وةك خــؤى مبَينَيتــةوة دةســتى لَيمــةدةن، ض     

 19لةطةَلدايـة مـاددةى    خيالفتان لةسةرى هةية ليذنةى داكؤكى كردنى ذنان، كةواتة دةخيةمة دةنطةوة كَى
وةك خؤى مبَينَيتةوة دةستى بةرز بكاتـةوة  سـوثاس، كـَى لةطةَلدانيـة دةسـتى بـةرز بكاتةوة سـوثاس، وةك        

 .خؤى مايةوة، كؤبوونةوةكة دوا دةخةين بؤ بةياني سةعات دة، زؤر سوثاستان دةكةم، بةخَير بَين سةرضاو
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