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 ي نائاسايي(1)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 01/1/0226 شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق بــة   01/1/0226 ي ثــاش نيــوةرؤؤ رؤذي شــةممة رَيكــةوتي (1200)كاتــذمَير 
 ,بـةرؤَيز ممـد دـادر عبـداَ رَيسـري سـةرؤك و       بة ئامادةبووني, َيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وسةرؤكايةتي بةرؤ

ي (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي نائاسايي خـولي (1)دانيشتين ذمارة, بةرؤَيز فرست امحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثـةيرؤةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 6)ي مـاددةي  (1)برؤطـة  ثشت بةو دةسةآلتةي بةثَيي 

ي ثةيرؤةوةكة و لةسةر داواي سةرؤكي ئةجنومـةني  (02)ي ماددة ( 1)ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق لة برؤطة 
ةكة لةسـةعا  سـَي و بيسـت و ثَيـنج     نيشتمانيي كوردسـتان بـؤ دانيشـتنَيكي نائاسـايي برؤيـاردرا بةرنامـةي كـاري دانيشـتن        

 :ساز بكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة 01/1/0226دةديقةي ثاشنيوةرؤؤي رؤذي شةممة رَيكةوتي 
ــتان      -1 ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةي يكوم ــةردوو ئيدارةك ــةوةي ه ــة يةكسرتن ــة  ب ــاتين تايب ــتين ثَيكت بةرضاوخس
 (.سلَيماني –هةولَير )

 .رؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستانناوزةد كردني سةرؤك و رَيسري سة-0
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 زؤر بـة , سـةرةتا , بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنةمان دةكةينـةوة , بةناوي طةلي كوردستان, بةناوي خواي طةورة وميترةبان
بـةرؤَيز  , ي عَيرادي فيدراَللةثَيش هةموويانةوة رةنابي مام رةالل سةرؤك كؤمار, طةرمي بةخَيرهاتين ميوانةكان دةكةم

, رـةنابي زاَلمـاي خـةليلزاد بـاَليؤزي وآلتـة يـةكسرتووةكاني ئـةمريكا       , كاك مةسعود بارزاني سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان   
كــازمي دــومي هةَلســوورؤَينةري كاروبــاري , بَيرنــارد بــاذؤَلي بــاَليؤزي فةرةنســا, وليــام بــاتي بــاَليؤزي كؤمــاري ضــيين ميللــي

, رَيسـري سـكرتَيري طشـتيي يـةكَيتيي نيشـتمانيي كوردسـتان      , ئـةياد عـةليوي  . د, كؤمـاري ئيسـيمي ئَيـران   باَليؤزخانةي 
ك و سكرتَيري مةكتـةبي سياسـيي ثـارتي و ئةنـداماني مةكتـةبي      . ن.لَيثرسراوي دةستةي كارطَيرؤيي مةكتةبي سياسيي ي

هـةروةها  , زؤر بـةخَير بـَيب بةسةرضـاوان   . دييـةكان سياسيي هةردووالو سكرتَيرو لَيثرسراواني يزبـة كوردسـتاني و عَيرا  
 .بةرهةم دةكةم. رؤذ رَيسري سةرؤك وةزيراني عَيراق و هؤشيار زَيباري و د. بةخَيرهاتين بةرؤَيزان د

 :بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنة بريتيية لة
ي 1990ةمواركراوي سـاَلي  ي هـ (1)لـة ثـةيرؤةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 6)ي مـاددةي  (1)ثشت بةو دةسةآلتةي بةثَيي برؤطـة  

ي ثةيرؤةوةكة و لةسةر داواي سةرؤكي ئةجنومـةني  (02)ي ماددة ( 1)ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق لة برؤطة 
نيشتمانيي كوردسـتان بـؤ دانيشـتنَيكي نائاسـايي برؤيـاردرا بةرنامـةي كـاري دانيشـتنةكة لةسـةعا  سـَي و بيسـت و ثَيـنج             

 :ساز بكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة 01/1/0226ذي شةممة رَيكةوتي دةديقةي ثاشنيوةرؤؤي رؤ
ــتان      -1 ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةي يكوم ــةردوو ئيدارةك ــةوةي ه ــة يةكسرتن ــة  ب ــاتين تايب ــتين ثَيكت بةرضاوخس
 (.سلَيماني –هةولَير )
 .ناوزةد كردني سةرؤك و رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان-0

كــة ئــةم رَيككةوتنــة ثــاش , يــةز دةكــةم ئامــاذة بــةوة بــدةم, ةر لــةوةي دةدــي رَيككةوتنامةكــة روَيندرَيتــةوةبــةرؤَيزان بــ
ك وةكــو خــاَلَيكي طرنســي .د.ك و ث. ن. ضــةنديب كؤبوونــةوةي يــةك لةدوايــةك لــةنَيوان هــةردوو مةكتــةبي سياســيي ي  

هـةنساوَيكي زؤر  , ةوة ئيمـزا كرابـوو   –كـاك مةسـعود    كة لةاليةن هةردوو ثةرؤَيزان مام رةالل و, رَيككةوتنامةي واشنتؤن
, دةستكةوتَيكي تري طـةورةي طةلةكةمانـة  , سةركةوتنَيكي طةورةية, بةآلم ئةم هةنساوة ئينشائةَلآل كؤتايية, رَيبةرَيكران

هـةنساوَيكي   ضـونكة ئـةم رَيككةوتنـة   , ئينشـاَلآل بـةو رَيككةوتنـة ئاواتـةكاني تـريش دَينـة دي      , ئاواتَيكي ترة كـة دَيتـة دي  
هـــةروةها . كاريســـةر دةبَيـــت بـــؤ بةياســـاييكردن و بـــة دامـــةزراوةييكردني دةزطاكـــاني يكومـــةتي هـــةرَيمي كوردســـتان  
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لةدةســتووري عَيرادــدا بــؤ طةرؤاندنــةوةي ناوضــةكاني ديكــةي  ( 136)كةبووةتــة مــاددةي ( 07)رَيبــةرَيكردني مــاددةي 
شداريي لةبنياتنانةوة و دروستكردني دةوَلـةتي عَيرادـي دكـوكراتي    كوردستان و بؤ ئةوةي كاريسةرانة طةلي كوردستان بة

 .ضونكة بةم هةنساوة دةتوانني كاريسةرتربني لة دامودةزطاكاني يكومةتي فيدراَلدا, فيدراَلدا بكا 
 بـةرؤَيزان مـام رـةالل و كـاك مةسـعود ئيمـزاي دةكـةن و وتـةي        , ديارة ئـةم رَيككةوتنـة ثـاش ئـةوةي كـة دةخوَيندرَيتـةوة      

 .بةآلم ضةند ياسايةك هةية كة ثَيويستة هةمووار بكرَيت لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتننامةية, خؤيانتان ثَيشكةشدةكةن
برؤيار بـوو برؤطـةي دووةم كـة وةكـو بارـانكرد نـاوزةد كردنـي سـةرؤك و رَيسـري سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران لَيـرةدا              

لةوانـة  , ضـةند ياسـايةك هةيـة ثَيويسـيت بةهـةمووار كردنـة      , َيككةوتنةدابةآلم لةبةر رؤشنايي ئةم ر, دةستنيشان بكرَيت
كـة ثَيويسـتة طؤرؤانكارييـان تَيـدا     , ياساي سـةرؤكايةتيي هـةرَيمي كوردسـتان و ياسـاي سـةرؤكايةتيي ئةجنومـةني وةزيـران       

ند رؤذَيـك دوادةكـةوَيت   دةستنيشانكردني سةرؤك و رَيسرةكةي ضة, بةو ثَييةي كة لة رَيككةوتننامةكةدا هاتووة, بكرَيت
كــة ئــةو دوو ياســاية لــةناو ثةرلةمانــدا هــةموار دةكــرَيب و ئينيــا رادةطةيةنــدرَيب و داوا  , تــا ســةرةتاي هةفتــةي داهــاتوو

هـةر بؤيـة   , لةسةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةيب كة تةكليفيان بكا  و لةو ماوة دياريكراوةدا يكومـة  رابسةيةنـدرَيت  
 .ةو كؤبوونةوةية ئةجنام دةدرَيتلة هةفتةي داهاتوودا ئ

 :ييدريناصح بةرؤَيز شَيروان 
 .بةناوي خواي طةورة وميترةبان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ســـةبارة  بـــة , ئَيســـتا دةدـــي داواكـــاري ذمـــارةي ياســـايي لـــة ئةنـــداماني ثةرلـــةماني كوردســـتانتان ثَيشـــكةش دةكـــةيب 

, ثاشـان دةدـي رَيككةوتنامةكـةتان بـؤ دةخوَينمـةوة     , ةتي هـةرَي  رَيككةوتننامـةي يةكسرتنـةوةي هـةردوو ئيـدارةي يكومـ     
 :ئَيستا دةدي داواكاريةكةتان بؤ دةخوَينمةوة

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 ثةسند كردني رَيككةوتننامةي يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارةي هةرَيمي كوردستان/ بابة 

 سآلو رَيز
ثـرؤذةي رَيككةوتننامـةي يةكسرتنـةوةي هـةردوو     , ايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستانئَيمةي ذمارةي ياس

ــةيب   ــكةش دةك ــتانتان ثَيش ــةرَيمي كوردس ــدارةي ه ــاتووي     , ئي ــةوةي داه ــاري كؤبوون ــو بةرنامــةي ك ــة نَي ــةوةي ررَيت ــؤ ئ ب
 . بؤ ثةسند كردني لةطةَل رَيزماندا, ئةجنومةن

 ان كردووة ئةو ئةندامانةي كة ئيمزاي
  ,ايسان عبـداَ داسـ   , عزالديب سلي , معروف مصطفىرعفر  ,شَيخ اَ ابراهي , خورشيد شَيرة ,رمضانناصح غفور . د

,  رشـاد امحـد  , كـري  رـري برادؤسـيت   , سـردار هركـي  , فتاح نقشـبندي , اخر شَيخ مجال, يامت محة ران, ممد علي سامل
 .عبدالكري  ابوبكر هةمةوةند, عوني بزاز, رامباز طارق, شَيروان ييدري

 :بةرؤَيزان ئَيستا دةدي رَيككةوتننامةكةتان بؤ دةخوَينمةوة
 رَيككةوتنامةي يةكسرتنةوةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان

, ئةمرؤؤ لة هـةموو كاتَيـك زيـاتر ئـةوة دةخـوازَي كـة رؤَلـةكاني يةكدةسـت و يـةكرؤيز         , بةرذةوةندي باآلي طةلي كوردستان
, خؤيان بؤ زاَلبوون بةسةر تةنسوضةَلةمةكاني ئـةم دؤخـة هةسـتيار و ضارةنووسسـازةي كوردسـتان و عَيـراق      وزةو تواناي 

 :بؤ ئةوةي, زياتر يةكبخةن
 .دؤناغي نوَيي دكوكراسي و فيدراَليية  سةركةوتووانة بربؤن-1
بـــة , اكــاني واوي مافـــة رةوبــؤ مســؤطةر كردنـــي دةســتكةوتة مَيذووييـــةكاني طةلةكــةمان و هَينانـــةدي تــة     -0

و رَيبــةرَيكردني دةســتووري هةميشــةيي عَيــراق و دامةزرانــدني عَيرادَيكــي دكــوكراتي فيــدراَلي  ضةســثاندن 
 .راستةدينة
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لةثَيناوي طةرؤانةوةي كةركوك و خانةدني و شةنسارو مةمخورو ناوضـة تـةعريبكراوةكاني ديكـة بـؤ ئـامَيزي      -3
 .كوردستان

ي ئـةزمووني دكوكراسـي كوردسـتان و باشـَ رَيسريكردنـي ئـارامي و       هةروةها بؤ ثةرةثَيـدان و طةشـة كردنـ   -2
 .ئازادييةكان و ضةسثاندن و يةكخستنةوةي يةكيارةكي يكومةتيي هةرَيمي كوردستان

بة ثَيي بنةماكاني شـةراكة  وتـةوافوق و تـةيكي  و    , ثارتي دكوكراتي كوردستان و يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان
 :ةسةررَيككةوتب ل, هاوسةنسي

كــة , ثؤســيت نــوَي بــةناوي رَيســري ســةرؤكي هــةرَي  لــة ياســاي ســةرؤكايةتي هةرَيمــدا دةستنيشــان بكرَيــت : يةكــةم
لةهــةمان كاتــدا دةبَيتــة رَيســري فةرمانــدةي طشــتيي هَيــزي ثَيشــمةرطةي كوردســتانيش كةلةيــةكَيتيي نيشــتمانيي    

 .كوردستان دةبَيت
لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتان ثَيكـةوة دةستنيشـان دةكـرَيب و       , ةيسةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و رَيسرةكـ : دووةم

لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة بؤ ثَيكتَيناني كابينةي هاوبةش تةكليف دةكرَيب و سةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران نـاوي    
 .كابينةكة ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكا 

كي ئةجنومـةني وةزيـران لـةثارتي دكـوكراتي     سةرؤكي ثةرلـةمان لةيـةكَييت نيشـتمانيي كوردسـتان و سـةرؤ     : سَييةم
بــؤ هةَلبــذاردني , 0227تــاكو هةَلبــذاردني داهــاتووي ثةرلــةماني كوردســتان لــة كؤتــايي ســاَلي    , كوردســتان دةبَيــت

وةكويـةك بةشـداريي هةَلبـذاردن دةكـةن و ئـةو كاتـةش ثؤسـيت سـةرؤكي         , داهاتووي ثارتي ويةكَيتيي بةيةك ليسـت 
ثـاش  , ئةمـة بـؤ دوو سـالَ   , رَيت و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيش يـةكَيتيي وةريـدةطرَيت  ثةرلةمان ثارتي وةريدةط

 .ئةوة ثارتي و يةكَييت رَيسؤرؤكَي بة ثؤستةكاني سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكةنةوة
ئةوا , هةَلبذاردن دوادةكةوَيتهةَلبذاردن ئةجنام نةدرا و ثَيشبيين ئةوة كرا كة  0227ئةطةر هاتوو لة كؤتايي ساَلي 

 .رَيسؤرؤكَي بة هةردوو ثؤسيت سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكرَيت
ئـــةوا كابينةكـــة , ئةطـــةر لـــة كابينـــةي هاوبـــةش كشـــايةوة , هـــةر كوتلةيـــةكي وةزاري يـــةكَييت و ثـــارتي: ضـــوارةم

 .دةذمَيردرَيت( مستقيل)بةدةستلةكاركَيشاوة 
 :بةم شَيوةية دابةشدةكرَيب,  وةزارةتةكانثؤسيت: ثَينيةم

ــةكاني -أ ــاوخؤ)وةزارةتـ ــةروةردة, داد, نـ ــةتي, تةندروســـيت, ثـ ــاري كؤمةآليـ ــاو, ئـــةوداف, كاروبـ ــاوةي ئـ , سةرضـ
 .بؤ يةكَيتيي نيشتمانيي دةبب( مايف مرؤظ, ثيندانان, ئاوةدانكردنةوة, طواستنةوة

ــا, ثَيشــمةرطة, دارايــي)وةزارةتــةكاني -ب ــاوةي , كارةبــا, رؤشــنبرييي, شــةهيدان, كشــتوكاَل, آلخوَينــدني ب سةرض
بــؤ ثــارتي ( وةزارةتــي هــةرَي  بــؤ كاروبــاري ناوضــةكاني دةرةوةي هــةرَي , وةرزش و الوان, شــارةواني, سروشـيت 

 .دكوكراتي كوردستان دةبب

 .وةزارةتةكاني تر دةدرَيب بة ثارتة كوردستانييةكاني تر-ج

 .لةماوةي كةمَ لةيةك ساَل يةك بسرنةوة, دادو ناوخؤ, رطةثَيشمة, وةزارةتةكاني دارايي-د

تاكو يةكسرتنةوةيان بؤ هةر وةزارةتَيك وةزيرَيك و وةزيرَيكي هةرَي  دةبَيت بـؤ كاروبـاري وةزارةتـي    , ئةم ضوار وةزارةتة
 .هةريةكة و بؤ بةشي ئةو وةزارةتةي كة لةناوضةي ذَير دةسةآلتي خؤيداية, تايبةمتةند

, بــةآلم بةشــي بودرــةي ســةرؤكايةتي هــةرَي  , بــةرؤَيوة دةضــَيت, وةكــو برؤيــاري لَيــدراوة 0226رــةي ســاَلي بود: شةشــةم
ــران, ثةرلــةمان ــةني وةزي ــةش  , ئةجنوم ــةي هاوب ــةتَيكي ديك ــي و هــةر باب ــةني دادوةري ــةك  , ئةجنوم ــةك وةك ي لةهــةر الي

 .ريادةكرَينةوة
, واي وةرطــرتين لةاليــةن يكومــةتي يــةكسرتووي هةرَيمــةوة د, بودرــةي هــةرَيمي كوردســتان, ثاشــان بــؤ ســاآلني داهــاتوو

بةشـَيوةيةكي طوجنـاو لةطـةَل    , بـؤ ناوضـة ريـا رياكـان    , ثَيشكةشي ثةرلةماني كوردستان دةكرَيـت و دواي ثةسـند كردنـي   
 .تةرخان دةكرَيت. رَيذةي دانيشتوان و بةثَيي رَيككةوتب لةناو يكومةتي يةكسرتوودا
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و ( مؤسساا  ) بـؤ بـةدامودةزطاييكردني  , يـةكي بـاآل لـة ذَيـر ضـاودَيريي سـةرؤكايةتي هـةرَي        دامةزراندني ليذنة: يةوتةم
وةكــو دامودةزطــاي يــةكسرتووي , يةكخســتنةوةي دةزطاكــاني ئاســايش و ثؤليســي هــةرَيمي كوردســتان لــةماوةي دوو ســاَلدا  

 .دوور لةبنةماي يزبايةتي, هةرَيمي كوردستان
خولَيكي تايبةتي بؤ دةرضـوواني  ( هةولَير)لةثايتةخيت هةرَيمي كوردستاندا , توودواي دةستبةكاربووني يكومةتي يةكسر

لـة ثَينـاوي يةكخسـتنةوة و    , بةمةبةسيت دامةزراندنيان لةئاسايشي ثارَيزطاكان وةك هةنساوي يةكـةم بسرَيتـةوة  , زانكؤكان
 .دامةزراندنةوةي ئةم دةزطا طرنسانةي طةلةكةمان

ــتةم ــةتي : هةش ــةتي يكوم ــةدةرةوةدا   نوَينةراي ــتان ل ــةرَيمي كوردس ــةرؤكي     , ه ــةن س ــةردووال لةالي ــةوتين ه ــةثَيي رَيكك ب
 .دادةنرَيب, يكومةتي هةرَي  و رَيسرةكةي

, ليذنةيةكي هاوبةشي يةكَيتيي و ثارتي بؤ ضارةسةر كردنـي طرفـت وكَيشـةكان   , لةهةموو ثارَيزطاكاني كوردستاندا: نؤيةم
 .دادةمةزرَيت

 .بؤ ثؤسيت سيادي يكومةتي فيدراَلي عَيراق كانديد دةكةن, مام رةالل بةرؤَيز, هةردووال: دةيةم
 مةسعود بارزاني                              رةالل تاَلةباني               

 سكرتَيري طشتيي يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان      سةرؤكي ثارتي دكوكراتي كوردستان 
 0226/كانووني دووةم/01                              0226/كانووني دووةم/01

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بٍريــار وابــوو برؤطــةي دووةم كــة وةكــو بارــان كــرد نــاوزةدكردني ســةرؤكي ئةجنومــةني   , بــةرؤَيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان

تننامةيـة كـة ئَيسـتا    بـةآلم لةبـةر رؤشـنايي ئـةو رَيككةو    , وةزيران و رَيسري سةرؤكي وةزيران لَيرةدا دةستنيشـان بكرَيـت  
لةوانة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان و ياسـاي   , ضةند ياسايةك هةية ثَيويسيت بة تةعديلة, بؤتان خوَيندرايةوة

, كة ئةوةش ثَيويست دةكا  طؤرؤانكاري تَيدا بكرَيت و بةو ثَييةي كة لةو رَيككةوتننامةيـة داهـاتووة  , ئةجنومةني وةزيران
دني سةرؤك و رَيسري سةرؤك ضةند رؤذَيك دوا دةكـةوَيت تـاكو هةفتـةي داهـاتوو لةثةرلـةمان ئـةو       بؤية دةستنيشان كر

ئينيـا ئـيعين دةكرَيـت و داوا لـة ســةرؤكي هـةرَي  دةكـةيب كـة تـةكليفيان بكـا  لـةو ماوةيــة           , ياسـاية تةعـديل دةكرَيـت   
ت لـة هةفتـةي داهـاتوو ئـةم كؤبوونةوةيـة      بؤيـة كـة لةتةلـةفزيؤن ئـيعين دةكريَـ     , دياريكراوةدا يكومة  ئيعين بكرَيـت 

 .داوا لة رةنابي مام رةالل و رةنابي كاك مسعود دةكةيب بفةرموون ئيمزاي بكةن, دةكرَيت
ئةم رَيككةوتننامةية نَيوان دوو هَيزي سـةرةكي هـةرَيمي   , ئةطةر ئييازةم بدةن دوو كةليمة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان بَلَي 

بـة ثَيـي ياسـا ئـةم رَيككةوتنـة خوَينراوةتـةوة وةكـو رَيككةوتننامـةي         , ةرلةماني كوردسـتاندا كوردستانة كة زؤرينةن لة ث
ئةمـةش بـؤ ئـةوةي مةعنةويـةن و دانونيـةن ورةماوةريشـمان داوا دةكـا  كــة        , واشـنتؤن كـة لـة ثةرلةمانـدا ئيقـرار كـرا      

داوا لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان دةكــةم بؤيــة , ضــاودَير بةســةر رَيبــةرَيكردني ئــةو رَيككةوتنــة , ثةرلــةمان ببَيتــة رةديــب
وةكو وةسيقةيةكة ثَيويسيت بـة تةصـدي    , ضونكة ئةمة ياسا نيية, لةبةر ئةوةي نةماخنوَيندةوة برؤطة بة برؤطة, هةمووي

لةبـةر رؤشـنايي ئةمـة ثةرلـةمان شـاهيدة لةسـةر ئـةوة بـؤ رَيبـةرَي          , وةسـيقةكة لـة ثةرلةمانـدا دةمَينَيـت    , كردن هةية
ئةطـةر  , سوثاس, لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم ثشتسريي لةمة بكةن و ئةوةي ثَيي باشة دةسيت بةرزبكاتةوةداوا , كردني

داوا لةســةرؤكي . كةواتــة بـة كـؤي دةنــري وةرطـريا   . زؤر سـوثاس , كةسـَيك دذي ئـةم رَيككةوتنةيــة بـا دةسـيت بةرزبكاتــةوة    
نيش رـةنابي سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتانيش دسـةي      كؤماري عَيراق دةكةيب كة بفةرمَي دوو دسـة بؤمـان بكـا  و ثاشـا    

 . فةرموو, هةية لةسةر ئةو مةوزوعة
 :سةرؤكي كؤماري عَيراق/ وتاري بةرؤَيز مام ريل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السيد رئيس اقليم كردستان العراق االخ العزيز كاك مسعود البارزاني املوقر
 .يد عدنان املفيت احملرتمالسيد رئيس اجمللس الوطين الكوردستاني الس

 .واالخ الدكتور عالوي احملرتم
 .السادة السفراء والضيوف الكرام
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 :ايها اجلمع الكريم
مناسبة توحيد ادارتي االقليم يف حكوماة واحادة القلايم كوردساتان     , احييكم امجل حتية يف هذه املناسبة التارخيية اجمليدة

لى استجابة القيادة الكوردستانية عمومَا و قيادتي االحتاد الاوطين الكوردساتاني   لقد دل هذا احلدث التارخيي اهلام ع. العراق
واحلزب الدميقراطي الكوردستاني خصوصا لنداء و رغبا  مجاهري كوردساتان و تطلعاتهاا املواروعة ااو الوحادة الوطنياة       

ملسؤوليتهما الوطنياة و وعيهماا بالواعور    وحكم القانون والورعية يف اقليم كوردستان اواَل و على نضج القيادتني وادراكهما 
وعلى حتقيا  الوعاود الايت قطعتهاا القيادتاان      , الوطين الذي يضع مصاحل الوعب فوق املصاحل احلزبية واحمللية الضيقة ثانيَا

 .جلماهري كوردستان العراق ثالثا
وحيصان كوردساتان العاراق الايت غاد       والريب ان هذا االجناز الكبري سيخدم العراق ومسرية شعبه الدميقراطياة والسياساية   

قاعدة صلبة للدميقراطية والوحدة الوطنية والتواف  الوطين كما يعطي مثااَل حيَا لكيفية حل القضايا املستعصاية بالصا    
حل ولذلك حيا  لناا ان نعتا  هاذا االجنااز اهلاام حتقيقاا ملصاا        , والتأني والرتوي و التواف  واملواركة االخوية يف عراقنا اجلديد

, مثلما حي  للقيادة الكوردستانية ان تفخر بانها ليسا  زازءَا مان موااكل العاراق     , وطننا العراقي والوحدة الوطنية الواملة
بل ززءَا وطرفا هاما يف حل هذه املواكل باعطاء االمثلة و النموذج من زهة ومن زهة ثانية بالعمل اجلاد كقاسام موارتك   

مان جزال حتقيا  الوحادة الوطنياة القائماة علاى اساس حا           , موعاا  القومياة واملذهبياة   بني املكونا  االساسية وساائر اجمل 
 .املواطنة املتساوية والدميقراطية والفدرالية ومواركة اجلميع يف حكم البالد

 ويقينا فان هذا االجناز اهلام وسائر مكتسبا  الوعب العراقي االبي مل يكن يتحق  لوال حتريار العاراق مان ابواع دكتاتورياة     
دكتاتورية آمثة ترك  وراءها الدمار واخلراب واملقابر اجلماعياة الايت   , جمرمة تسلط  على رقاب الوعب بقوة النار واحلديد

 .تضم مئا  االلوف من املوطنني املساملني من الكورد والعرب و الرتكمان
وخوشاناو و مركاة وآالن ومحلاة ماا      وكان نصيب الوعب الكوردي من آثامه استعمال االسلحة الكيمياوية يف حلبجة و قرداغ

اليت ذهب ضحيتها اكثر مان مائاة ومثاانني الاا ماواطن كوردساتاني مساامل مان النسااء والرزاال والوايوخ            , مسي  باالنفال
 .والوباب واالطفال والرضع

اد املاالذ اممان   لذلك ح  علينا وازب تقديم الوكر لدول وقوا  التحالا اليت اسهم  يف حترير العراق وقبلها اسهم  يف اجي
الاذين لاوال املسااعدة االنساانية االيرانياة والرتكياة       , لوعب كوردستان ويف عودة مئا  االلوف من الكورد املوردين اىل ديارهم

ثاام تااوفري االمكانيااا  الالزمااة الزااراء اول انتخابااا  حاارة يف كوردسااتان انبثقاا      , املوااكورة هللااك عواارا  االلااوف ماانهم  
تان مماا اد  اىل ازدهاار كوردساتان العاراق و تقادمها الثقاايف واالزتمااعي والتجااري خاصاة بعاد           عنهاحكومة اقلايم كوردسا  

 .حترير العراق
وكاذلك ساائر   )وبذلك ابطل  املقولة القدمية بان ال مالذ لوعب كوردستان اال زباهلا فهاا هاو الياوم يانعم شاعب كوردساتان       

يابان وكوريا مرورَا باوروبا وبريطانياا وصاوال اىل الوالياا  املتحادة     بصداقة ومساندة متتدان من الصني وال( الوعب العراقي
 .االمريكية

فلهم مجيعَا الوكر اجلزيل والعرفاان باجلميال ماع الاتمين علايهم مجيعاَا  سااندة الواعب العراقاي اكثار فااكثر حتاى ياتم              
. بلد كان يومَا ما مهاد احلضاارا  االنساانية    القضاء على آثار الدكتاتورية والدمار واالرهاب والتأخر االقتصادي واحلضاري يف

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستاش داوا لة رـةنابي كـاك مسـعود    , زؤر سوثاس بؤ سةرؤك مام ريل سةرؤكي كؤماري عَيراق بؤ ئةو وتة بة نرخةي
 .سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةيب كة وتةكةي ببةخشَيت

 :سةرؤكي هةرَيمي كوردستان/ بةرؤَيز مسعود بارزاني
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

هــةروةها , ثَيشـةكي بــةخَيرهاتنَيكي طــةرمي رــةنابي بــراي بــةرؤَيز مــام رـةالل ســةرؤك كؤمــاري عَيرادــي فيــدراَل دةكــةم  
 .َيزةكانباَليؤزة بةرؤ, ئةياد عةالوي دةكةم. بةخَيرهاتنَيكي طةرمي براي بةرؤَيز رةنابي د
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بةرؤَيز زةَلماي خةليلزاد باَليؤزي ويييةتة يةكسرتووةكاني ئةمةريكا و باَليؤز وليةم ثَيـت بـاَليؤزي بـةريتانيا و بـاَليؤز لـي      
, هوان شـي بـاَليؤزي ضـني و بـاَليؤز بَيرنانـد بـاَليؤزي فةرةنسـا و ئاغـاي كـازكي دـومي بـاَليؤزي كؤمـاري ئيسـيمي ئَيـران              

 . هةموو ميوانة بةرؤَيزةكان دةكةيبهةروةها بةخَيرهاتين
رؤذَيكـة  , لةم رؤذة مَيذووييةدا رَيسةي شانازيية بؤ هةموو ئةو برايانةي كة رؤَليان لة دروسـت كردنـي ئـةم رؤذةدا بـيين    

ضـةند سـاَل ثـَيش ئـةمرؤؤ     , كة ساَلةهاي ساَلة طـةلي كوردسـتان و هـةموو دؤسـتةكاني ضـاوةرؤواني بـوون و بةتـةماي بـوون        
مـب دَلنيـام   , هةر رؤذَيك بساتـة ئـةوةي بةرذةوةنـدي يزبـي    : ةم شوَينة و لةبةردةمي ئةم ثةرلةمانة بةرؤَيزة طومتديسان ل

ثــَيش هةَلبــذاردني ئــةزارةش زؤر بــةَلَينمان بــة   , ثــارتي و يــةكَييت هــةردووكيان بةرذةوةنــدي نةتــةوةيي هةَلدةبــذَيرن  
َلبـذاردن لةطـةَل رـةنابي مـام رـةالل و سـةركردايةتي هـةردوو        كـة دواي هة , رةماوةري كوردستان و دؤستةكانيشتمان دا

يةكَيتيي نيشتماني كوردستان و ثارتي دكوكراتي كوردستان و بـة هيمـة  و هاوكـاري هـةموو هاوثـةكاني ترمـان       , يزب
 سـوثاس بـؤ خـواي طـةورة ئـةمرؤؤ     , هةموو رتودمان دةخةينة كارو تةركيز دةكةينة سـةر يةكسرتنـةوةي هـةردوو ئيـدارة    

 .ئةوة بوو بة واديع و ئةوةتة هاتة دي
دةرفـةتَيكي تـازة   , كة بة ثشتيواني هَيزي هاوثةكانان و سوثاسيان دةكةيب 0223دواي رووخاني رذَيمي بةعس لة ساَلي 

كة بةشي زؤري لةودوربانيانةي كة دامـان وةكـو   , دةرفةتي بونيادناني عَيرادي فيدراَلي دكوكراتي فرة يزبي, هاتة ثَيش
شؤرؤشـي ئـةيلول   , هةتا رؤذي كة شؤرؤشـي طـةورةي طـةلي كوردسـتان    , ي كوردستان بؤ هَينانةدي عَيرادَيكي فيدراَل بووطةل

مانـاي ئةوةيـة   . 1961درومشي ناوةندكان دكوكراسي بؤ عَيراق و ئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان بوو ئةوسا لة , دةسيت ثَيكرد
ت نـة كَيشـةي طـةلي كوردسـتان و نـة هـية كَيشـةيةكي تـر لـة عَيـراق           بةبَي ئةوةي كـة عَيـراق عَيرادَيكـي دكـوكراتي بيَـ     

ديسـان بـؤ ئَيمـة وةكـو خـةَلكي كوردسـتان رَيسـةي شـانازيية كـة          , ئةمرؤؤش ئةو دةرفةتة هاتؤتـة ثـَيش  , ضارةسةر ناكرَي
 .رؤَلَيكي سةرةكيمان بينيوة و لةمةودواش دةيبينني لة دامةزراندني ئةو عَيرادة فيدراَليةدا

ثــَي  وابــووة كــة مومكينــة بتــوانني  , كــة تــةكليف لــة مــب كــرا بــؤ وةرطــرتين مةســتوليةتي ســةرؤكايةتي هــةرَي    رؤذَيــك
بؤيـة ئـةم مةســتوليةتةمان وةرطـر  و مةبةســيت سـةرةكيش بــؤ     . هــةروةها بـة عَيــراديش , خزمـةتَيك بـةم طةلــة بكـةيب   

بةراسيت لةالي مب طرنري نيية كـَي  , شوَيين تريش ئةوةبوو كة ئَيمة دامةزراوةيي بني و ببني بة منوونة بؤ عَيراق و زؤر
 .طرنري ئةوةية ئَيمة بةرةو دامةزراندني دامةزراوةيي ببا , كام ثؤست وةردةطرَي

, زةمـاني خـةباتي ضـةكداري تـةواو بـوو     , سياسـي و دةسـتووريية  , ئَيستا خةباتَيكي مـةدةني , ئَيستا شَيوةي خةبا  طؤرؤاوة
وثاسـي ثـارتي ويـةكَييت وهـةموو ثَيشـمةرطة دارةمـان و كاديرةكانيـان و هـةروةها يزبـة          لَيرةدا مب دةمـةوَي ثـرؤ بـةدَل س   

بةآلم ئةمرؤؤ دةبَي ئـةو  , هاوثةكانةكاني كوردستاني بكةم بؤ هةموو ئةو دوربانيانةي داويانة لةكاتي خةباتي ضةكداريدا
داواشـ  بـة تايبـةتي لـة يـةكَييت و      , اوةهةديقةتة لةبةرضاوي هةموومان بَيت كـة دونيـا طـؤرؤاوة وشـَيوةي خـةباتيش طـؤرؤ      

لـة ثَيشـكةش كردنـي    , هةروةها ثَيشبينيش  ئةوةية ضؤن ثَيشـرؤةو بـوون لـة ثَيشـكةش كردنـي دوربانيـدان      , ثارتي ئةوةية
ضـونكة بـةبَي ئـةوة    , لة ثَيشكةش كردني هةرض دوربانييةك بؤ دامةزراندني كؤمةَلسةي مةدةني ثَيشرؤةو بـب , دوربانيدان

 .توانني ئةو ئاماجنة سةرةكيانةي كة هةمانة رَيبةرَييان بكةيبئَيمة نا
بنب بـة يزبـي مـةدةني و بـةهية شـَيوةيةك تـةدةخول لـة        , ئومَيدةوارم هةردوو يزب ببنة منوونة بؤ يزبةكاني تريش

دَيـت بـؤ    بودرـة , لةمةودوا دةبـَي زؤر زيـاتر شـةفافية  هـةبَيت    , بةَلكو ثشتيواني لَي بكةن, ئيشوكاري يكوومة  نةكةن
هـةروةها دةرفـة  بـؤ هـةموو خـةَلكَيك      , ثةرلةمان و هةموو شت بة ثين و بة عةدالة  بَيت لةسةر بنةماي بازارؤي ئازاد

راسـثاردةي مـب   , برؤوا بةهَيز بكةيب لةنَيوان رةماوةر و يكوومـةتي هـةرَي   , دةبَي هةموو اليةك هةوَل بدةيب, بكرَيتةوة
, ومةني وةزيران و رَيسرةكةي ئةوةية هةموو ئـةو برايانـةي لـة كابينـة بةشـدار دةبـب      بؤ هةردوو بةرؤَيزان سةرؤكي ئةجن

 .نابَي هةردووكي ثَيكةوة بسرَي, دةبَي يةكَيك لةو دووانة هةَلبذَيرن يا مةستولية  يا بازرطاني
, خؤياندا ئازاد بـب  دةبَي رةماوةر و تاكة فةرديش هةموويان لة دةربرؤيين راي, مةسةلةي ئازادي مةسةلةيةكي مةبدةئية

دةربرؤيين را يا نارؤازيبوون ئةوة نييـة رَيسـة بسـووتَيين و تـاآلن بكـةيت و      , بةآلم ديسان دةبَي لة ضوارضَيوةي ياسادا بَيت
بةشـَيوةيةكي شارسـتانيانة دةتـواني    , ئةو فةرهةنسة ثيسة دةبَي نةيةتة كوردستان, تةراوزي سةر مايف خةَلكي تر بكةيت
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ؤ  بكةيت و هية هَيزَيك ناتوانَي و ناشيَب رَيسة لة هية خةَلكَيكي كوردستان بسـرَي لـة دةربـرؤيين راي    طوزارش لة راي خ
دةبـَي هـةموومان رَيـز لـة ياسـا      , بةآلم هية كةسَيكيش بؤي نيية بة توند و تيـذي و بـة فـةوزا راي خـؤي دةربـربؤيَ     , خؤي

 .بسريب و دةبَي ياسا ياك  بَي
مـب زؤر ضـاك دةزائ ئـةو رؤذةي كـة سـوَيندم      , ةم ئاراسـتةي برايـاني يـةكَييت و ثـارتي دةكـةم     مب لَيرةدا زياتر ئةو دسةي

بـؤ مـب و بـؤ ئَيـوةش ئـةمرؤؤ زيـاتر ئـةوة طرنسـة كـة دةتـوانني ض بـؤ كوردسـتان             , خوارد ض ئيلتيزاماتَيك كةوتة سةرشائ
ئةطـةر ض لـةناو   . ادي فيدراَلي دكوكراتيـدا بـووة  ئةو دوربانيةي كة داوتانة لة ثَيناوي كوردستان و لة ثَيناوي عَير, بكةيب

بةداخــةوة زؤر لــةو , ثــارتي يــا لــةناو يــةكَييت كةســَيك هــةبَيت تةســةوري وابَيــت بــة ناتــةبايي دةتــوانني شــتَيك بكــةيب    
ضـونكة رَيسـةي   , رَيسايانةش تةرروبة كران و لة ئاكامدا هةموومان طةرؤاينةوة بـؤ رَيسـةي برايـةتي و تـةبايي و هاوكـاري     

تةنتا مةرري بةدةستتَيناني طةورةتر بـؤ طةلةكـةمان ئةوةيـة    , لةبةر ئةوة تةنتا مةرري سةركةوتب, راست تةنتا ئةوةية
 .هةم ثارتي و يةكَييت هةم لةطةَل يزبةكاني هاوثةكان, تةبا بني و ثَيكةوة بني

ة مب وةكو برايةك بؤ هـةموو اليـةك   ك, بؤية مب دَلنياي هةموو ئةو برايانة دةكةم و ثةكانيش بةطةلي كوردستان دةدةم
, ثَيشي هةَلبذاردن ضةند رار لةطةَل رَيكخراوة رةماوةرييـةكان دانيشـت   , هية فةرق و رياوازيةك نابَي, وةكو يةك دةمب

كؤمةَلـةي خوَينـدكاراني كوردسـتان    , وشةي دوايي الي مب طرنسـة : يةكَييت دوتابيان و كؤمةَلةي خوَيندكاران هاتب و طومت
ئـةوة كـةيفي   , ئةويَ كؤمةَلة يـا خوَينـدكار يـا دوتـابي    , ئةو كوردستانيية الي مب طرنسة, َييت دوتابياني كوردستانيا يةك

 .خؤتانة
, كةسوكاري دوربانياني شـةرؤي ناوخؤيـة  , تةنتا خاَلَيك كة مب تا ئَيستاش بةرامبةري هةست بة ئيحرارَيكي طةورة دةكةم

مب رارَيكي تريش لَيرة دووبارة داواي لَيبوردنيـان  , خؤيان و الي خؤمشان نةمَييَن بةراسيت دةبَي ئَيمة ئةو طرَييةش الي
 .تةنتا ئةوانةن مب هةست دةكةم ثَيويستيان بةوةية مرؤظ داواي لَيبوردنيان لَي بكا , لَيدةكةم

ر ئةوة دةبَي دةسةآل  لةبة, بَيسومان طةندةَلي دروست دةكا , ئةوةلةن دةسةآلتي موتَلةق, لةبارةي دابةشكردني دةسةآل 
دةبـَي لةهـةموو شـوَيينة بـةثَيي     , دةبَي بة ثَيي ميزاج يوك  نـةدريَ , دابةش بكرَي و شةفافية  لةهةموو شتَيكدا هةبَيت

ئةطـةر ثـارتي و يـةكَييت بـة بـرؤواو تـةبايي و برايةتيـةوة        : ئةم يةكسرتنة زؤر طرنسة بةراشكاوي دةَلَي , ياسا يوك  بدرَي
مـب دةترسـ    , ني دامـةزراوةيي نةضـب و نـةبب بـة يزبـي مـةدةني بـاوةرؤ بكـةن مـب زؤر خؤشـبني نـامب           بةرةو دامةزرانـد 

ئةطـةر رؤذَيـك لـة رؤذان    , ئَيوة رَيسـة نـةدةن  , لةبةر ئةوة داوا لة ميللة  و ثةرلةمانيش دةكةم, ئةجنامةكةي خراثَ بَيت
بةرؤٍِاسـيت دةبـَي ئَيـوة رَيسـة     , لـَي دروسـت دةبَيـت   تةماشا بكةن بةرةو ئـةوة دةضـَي كـة ئـةو تةباييـة بيـووكَيب خةلـةلي        

بَيسومـان لَيـك دووربوونةكـةش هـةموومان     , باشَة تؤزَيك لَيك دووربـب , ضونكة ئةطةر تةبا نةبب و ثَيكةوة نةبب, نةدةن
ة ئـةم يةكسرتنـة سـةركةوتين هـةرة طـةورةي لةوةدايـة كـ       , دةزانني مةساوي ضةندة و ضةند بة زياني ئَيمة تةواو دةبَيـت 

ئةطةر ئةمة نةبا بةهانةيةكي بـةهَيز  , ثارضةكاني تري رزطاركراوي كوردستان بة ئاساني دَينةوة سةر هةرَيمي كوردستان
بوو بةدةست هةر كةسَيك بيويستبا كؤسـ  لـة رَيسـةي طةرؤٍِانـةوةي شـوَينةكاني تـر بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت            

 .بكا 
او بدةم بة براياني توركمان و كلدان و ئاشووري كة كوردستان وآلتي هةموومانـة و  لَيرةدا مب دةمةوَي دَلنيا بوونَيكي تةو

 .هةروةها دَلنيايب كة وةكو برا ثَيكةوة دةبني لةم وآلتةدا, هةموو مافةكانيان دابني كراوةو دابني دةكرَي, براي يةكني
لـة  , ةكـو هةميشـة كـورد رؤَلـي خـؤي بينيـوة      هـةر و , هةروةها ثةرلةمانيش دةبَي بةرؤاسيت وبةتةواوةتي رؤَلي خؤي ببييَن

هةرضـةندة  , ثَيش  وايـة دواي ئيعينـي ئـةجنامي هةَلبـذاردن    ,  بونيادناني عَيرادي فيدراَل لةمةودواش رؤَلي خؤي دةبييَن
بـةآلم دةبـَي ئَيمـة رؤَلـي     , مب ثَيمواية دةسكاري كراوة و لةمةشدا هةندَي غةدر لـة ئَيمـة كـراوة وةكـو خـةَلكي كوردسـتان      

ئييابي خؤمان هةر ببينني و دةبَي لةسةنسةري دذي تريؤردابني و تا رزطـاركردني عَيـراق لـة تـريؤر و تريؤريسـتان دةبـَي       
هـةروةها  , مب لَيرةدا دةمـةوَي سوثاسـي رتـودي بـراي بـةرؤَيزم رـةنابي مـام رـةالل بكـةم         , كؤَل نةدةيب و كؤَليش نادةيب

سةركردايةتي و هةموو دؤستاني طةلةكةمان دةكـةم كةطةيشـتينة ئـةم     رارَيكي تريش سوثاسي هةوَل و تةدةالي هةردوو
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رَيككةوتنة مَيذوويية و رـارَيكي تـريش سوثاسـتان دةكـةم و بـةخَيرهاتين هـةموو مَيوانـة بـةرؤَيزةكان دةكـةم و سـةالم و           
 .عةلَيك 

 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو وتارةكة تةعبرية لة ئريادةي طةلةكـةمان  , ن دةكةيبسوثاسي وتاري بةرؤَيز كاك مسعود سةرؤكي هةرَيمي كوردستا

بـةم شـَيوةية كؤتـايي بـة     , ئينشاَلآل سةركةوتوو دةبَي و هـةموو رَيبـةرَي دةكـرَيب   , دةكا  بؤ يةكخستنةوةي ماَلي كوردي
 .زؤر سوثاسي ماندووبونتان دةكةيب و هةر بذيب, كؤبوونةوةكةمان دَينني

 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت(                 كمال كركوكي)بداللة                       ممد دادر عبداَفرست امحد ع           
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي        رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     

 عَيراق -عَيراق                      كوردستان  -كوردستان عَيراق                               –كوردستان            
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 ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/1/1002 شةممة رَيكةوتيسَي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 17 

 
 

 
 ي نائاسايي(1)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر

 02/1/0226 شةممة رَيكةوتيَي س

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بة  02/1/0226 شةممة رَيكةوتيسَي ي ثاش نيوةرؤؤ رؤذي (1200)كاتذمَير 
 ,بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسـري سـةرؤك و   بة ئامادةبووني, سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي (0226)ساَلي , دووةمي هةَلبذارن ي نائاسايي خولي(0)دانيشتين ذمارة, محد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةنبةرؤَيز فرست ا
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي  1990ثشت بةو دةسةآلتةي بة ثَيي برؤطة يةكي ماددة شةش لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة يـةكي هـةموار كـراوي سـاَلي     

و بةثَيي برؤطة يةكي مـاددة بيسـيت ثةيرؤةوةكـة لةسـةر داواي بـةرؤَيز سـةرؤكي       , راقئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَي
ي (1200)برؤيـار درا بةرنامـةي كـاري دانيشـتنةكة لـة كـاتي       , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بـؤ دانيشـتنَيكي نائاسـايي   

 .خوارةوة بَيت بةم شَيوةيةي, دا ساز بدرَيت 02/1/0226 شةممة رَيكةوتي  سَيرؤذي  يثاش نيوةرؤؤ
ي (1990)ي ساَلي (3)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة -1

 .طفتوطؤ كردن و دةنري لةسةرداني, هةموار كراوي هةرَي  و

ي سةرؤكايةتي هةرَيمي (0220)ي ساَلي (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ذمارة -0
 .طفتوطؤ كردن و دةنري لةسةرداني, وردستان وك

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: بةرنامةي كار, ي نائاسايي دةست ثَي دةكةيب(0)بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين , بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

ي 1990وي ساَلي ي هةمواركرا(1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةو دةسةاَلتةي بةثَيي برؤطة 
ي ثةيرؤةوةكة و لةسةر داواي بةرؤَيز (02)ي ماددة (1)عَيراق و بةثَيي برؤطة  –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

برؤيار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة كا  , سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي
 :دا ساز بدرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت02/1/0226َيكةوتي ي ثاش نيوةرؤؤي رؤذي سَي شةممة ر(1200)
ي (1990)ي ساَلي (3)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة -1

 .طفتوطؤ كردن و دةنري لةسةرداني, هةموار كراوي هةرَي  و
ي سةرؤكايةتي هةرَيمي (0220)ي ساَلي (1)ارة خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ذم-0

 .طفتوطؤ كردن و دةنري لةسةرداني, كوردستان و

ثَيش هةموو شتَيك داواي لَيبوردن دةكةم , داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بفةرموون بؤ خوَيندنةوةي هةردوو ثَيشنيازةكة
لة يةكة , كي صياغة كردن و تةررومة كردنيلةبةر هؤي فةني و تةكني, لة دواكةوتين دةست ثَي كردني كارةكامنان

 .ئينشائةَلَي هةموو رار هةوَليش دةدةيب و وةعديش دةدةيب دووبارة نةبَيتةوة, يةكةتان داواي لَيبوردن دةكةم
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح عبداَ ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرؤَيزان ئةنداماني ئةجنومةن
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    ي ساَلي(3)سةبارة  بة هةموار كردني ياساي ذمارة , ةنداماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةيبئَيستا دةدي ثَيشنياري ئ
 .ياساي ئةجنومةني وةزيران( 1990)
 
 
 
 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان

 ثرؤذةي ياسا/ ب

رؤذةي ياساي هةموار كردني يةوتةمي ث, ئَيمةي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان هاوثَية لةطةَل ئةم داواكاريية
بؤ ئةوةي ررَيتة بةرنامةي , ثَيشكةش بة بةرؤَيزتان دةكةيب( 1990)ي ساَلي (3)ياساي ئةجنومةني وةزيران ذمارة 

 .كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن

 لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةي كة ئيمزايان كردووة
 .شَيروان يةيدةري-1
 .وني بةزازعة-0
 .عةبدولكةري  هةماوةند-3
 .رامباز طارق-2
 .كةري  بةيري برادؤسيت -0
 .خةليل ئيرباهي - -6
 .رمضانناصح غةفور . د-7
 .رةمال ممد داس -7
 .رةشاد ئةمحةد-9

 .سةردار هةركي -12
 .خةمان زرار-11
 .مةال سةعدةديب مةال عةبدوَلَي-10
 .شرييب عةبدوَلرةمحان-13
 .رةسول شوكرية. د-12
 .فخرية مستةفا مةمةد-10
 .شوكري نَيرؤيي-16
 .ايسان عةبدوَلَي-17
 .خورشيد شَيرة-17

 .با بفةرمووَيت, ئَيستاش براي بةرؤَيزم كاك عةبدولكةري  ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينَيتةوة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 دَلؤظانبةناوي خوداي طةورةو 

 بةناوي طةلةوة
 عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
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ي هةموار كراو و لةسةر 1990ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة (03)و ماددة (06)لة ماددةي ( 1)ثشت بة برؤطةي 
ئةجنومةني نيشتمانيي لة , عَيراق –خستنةرؤووي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 :برؤياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 0226/ /انيشتين رؤذي د
 
 
 

   1002 بؤ ساَلي )   ( ياساي ذمارة 
 عَيراق –ياساي هةموار كردني يةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 

 ي هةموار كراو1991بؤ ساَلي ( 3)ذمارة 
 :ماددةي يةكةم

ةموار كردني يةكةمي ماددةي ضوارةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيراني لة ه( االستثناء)ئةو بةدةركردنةي -1
 .هةرَيمي كوردستاني هةموار كراودا هاتووة سةبارة  بة مةرري تةمةن هةَلدةوةشَيندرَيتةوة

مةررة ئةو كةسةي بؤ ثؤسيت بريكاري وةزارة  دادةنرَيت بةالي كةم هةَلسري برؤوانامةيةكي سةرةتايي -0
 .زانكؤ بَيت

 :ي دووةمماددة
لة ماددةي يةكةمي ياساي هةموار كردني ثَينيةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران هةموار دةكرَيت ( 1)برؤطةي -1

ئةجنومةن بة بااَلتريب دةسةاَلتي رَيبةرَي كردني هةرَي  دادةنرَيت : )و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
 (.و لة سةرؤك و رَيسرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَيت

سةرؤكي ئةجنومةني : )لة هةمان ماددة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو ئةمةي خوارةوة رَيساي دةطرَيتةوة( 0)برؤطة -0
 (.وةزيران رَيسرَيكي دةبَيت

سةرؤكي -أ: لة هةمان ماددة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطرَيتةوة( 3)برؤطة -3
لةكاتي ئامادة -ب. دةسةاَلتةكاني خؤي بة رَيسرةكةي بدا ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية هةندَيك لة 

 .نةبووني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراندا رَيسرةكةي رَيسةي ئةو دةطرَيتةوة

لة ) , ي ماددةي يةوتةمي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة(0)برؤطة -2
كار و فةرماني ثؤستةكة دةطرَيتة ئةستؤ بؤ راثةرؤاندني  ياَلةتي ضؤَل بووني ثؤسيت سةرؤكدا رَيسرةكةي

 (.رؤذ و ثَيكتَيناني وةزارةتَيكي نوَي( 10)كاروبارةكان تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي 

 :ماددةي سَييةم
ةشَيندرَيتةوةو ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران و سةررةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةريدا كراوة هةَلدةو

 .ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطرَيتةوة
 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ-أ

 .وةزارةتي ناوخؤ-1
 .وةزارةتي دارايي و ئابووري-0

 .وةزارةتي داد-3

 .وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة-2

 .وةزارةتي طواستنةوة-0

 .وةزارةتي ثةروةردة-6

 .دروسيتوةزارةتي تةن-7

 .وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي-7
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 .وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئاييين-9

 .وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان-12

 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةرَيكردن-11

 .وةزارةتي ثيندانان-10

 .وةزارةتي مايف مرؤظ-13

 .وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت-12

 .كشتوكاَل وةزارةتي-10

 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان-16

 .وةزارةتي رؤشنبريي-17

 .وةزارةتي كارةبا-17

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان-19

 .وةزارةتي شارةواني-02

 .وةزارةتي وةرزش و الوان-01

 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي -00

 .وةزارةتي بازرطاني-03

 .وةزارةتي ثيشةسازي-02

 .وةزارةتي ذينسة-00

 .وةزارةتي طةشت و طوزار-06

 .وةزارةتي طةياندن-07

 .دةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةند وةزيرَيكي هةرَي  بسرَيتة خؤ-ب
 :ماددةي ضوارةم

 .كار بة هية دةدَيك ناكرَيت كة لةطةَل ئةيكامي ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت
 :ماددةي ثَينيةم

 .مي ئةم ياساية رَيبةرَي بكا ئةجنومةني وةزيران دةبَي ئةيكا
 :ماددةي شةشةم

 .بَيو دةكرَيتةوة( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة رَيبةرَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي 
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيستاش دةدي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 م اهلل الرمحن الرحيمبس
 بأسم الوعب

 العراق-اجمللس الوطين لكوردستان
املعدل وبناًء على ماعرضه  1990لسنة ( 1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)استنادا ألحكام الفقرة 

 0226/ / نعقدة بتاريخ العراق، قرر اجمللس الوطين جبلسته امل-العدد القانونى من جعضاء اجمللس الوطين لكوردستان 
 ا:توريع القانون االتي

 1002لسنة )    ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل السابع لقانون جملس وزراء جقليم كوردستان 
 املعدل 1990لسنة ( 3)رقم 
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 (:األوىل) املادة
العراق  –م كوردستان يلغى االستثناء الوارد يف التعديل االول للمادة الرابعة من قانون جملس وزراء جقلي-1

 . املعدل حول شرط العمر
 .يورتط يف من يعني  نصب وكيل وزارة جن يكون حاصآل على شهادة زامعية جولية على االقل-0

 
 

 (:الثانية)املادة 
                                                                               :                 من املادة االوىل من قانون التعديل اخلامس لقانون جملس الوزراء وتقرج كامتي( 1)تعدل الفقرة -1
 ((يعت  اجمللس جعلى هيئة تنفيذية لالقليم ويتكون من الرئيس وناِئبه والوزراء)) 
 ((يكون لرئيس جملس الوزراء نائب))  -:منها وحتل حملها مايلي( 0)تلغى  الفقرة  -0

                                                                             -:ها وحتل حملها مايليمن( 3)تلغى الفقرة  -3
 .لرئيس جملس الوزراء ختويل بعض من صالحياته اىل نائبه -ج
 .يف حالة غياب رئيس جملس الوزراء ينوب عنه نائبُه -ب

                                                                                                                                    -:متيمنه وتقِرج كا( السابعة) من املادة ( 0)تعدل الفقرة -2
   يف حالة خلو منصب الرئيس يتوىل مهام منصبه نائبُه لتموية االمور حلني تسمية رئيس زديد خالل)) 
 ((ل الوزارة اجلديدةمخسة عور يومًا وتوكي( 10)
 (:الثالثة ) املادة  
- :تلغى املادة التاسعة من قانون جملس وزراء االقليم والتعديال  اجلارية عليها وحتل حملها مايلي 
      -:يضم جملس الوزراء الوزارا  التالية -ج

 وزارة الداخلية -1

 وزارة املالية واالقتصاد -0
 وزارة العدل -3
 شمةرطةالثَيوزارة شوؤن  -2
 وزارة النقل  -0

 وزارة الرتبية -2

 وزارة الصحة -7
 وزارة العمل والووؤن األزتماعية -7
 وزارة االوقاف والووؤن الدينية -9

 وزارة  املوارد املائية-12
 وزارة األعمار واالسكان -11
 وزارة التخطيط -10
 وزارة حقوق االنسان -13
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -12
 وزارة الزراعة -10
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 وزارة شوؤن الوهداء  -16
 وزارة الثقافة -17
 وزارة الكهرباء -17
 وزارة الثروا  الطبيعية -19
 وزارة البلديا  -02
 وزارة الرياضة والوباب -01
 وزارة شوؤن املناط  خارج األقليم -00
 وزارة التجارة -03
 وزارة الصناعة -02
 وزارة البيئة -00
 ةوزارة السياح -06
 وزارة االتصاال  --07
 جيوز جن يضم جملس الوزراء وزراء جقليم -ب

 (:الرابعة) املادة 
 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع جحكام هذا القانون 

 (:اخلامسة )املادة 
 .على جملس الوزراء تنفيذ جحكام هذا القانون 

 (:السادسة ) املادة 
 (.وقائع كوردستان) اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون إعتبارًامن تأريخ إصداره وينوريف

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان ئةطةر ياسايةكةي تريش روَينيةوة

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح عبداَ ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رؤذةي هةموار كردني سةبارة  بة ث, ئَيستا دةدي ثَيشنياري ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةيب
 .0220ساَلي ( 1)يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان

 ثرؤذةي ياسا/ ب

ثرؤذةي هةموار كردني يةكةمي ياساي , ئَيمةي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان هاوثَية لةطةَل ئةم داواكاريية
داوا لة بةرؤَيزتان دةكةيب كة , ثَيشكةش بة بةرؤَيزتان دةكةيب( 0220)ي ساَلي (1)هةرَيمي كوردستان ذمارة  سةرؤكي

 .ررَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن

 لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةي كة ئيمزايان كردووة
 .شَيروان يةيدةري-1
 .عةوني بةزاز-0
 .كةري  هةماوةندعةبدول-3
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 .رامباز طارق-2
 .كةري  بةيري برادؤست -0
 .خةليل ئيرباهي --6
 .رمضانناصح غةفور . د-7
 .رةمال ممد داس -7
 .رةشاد ئةمحةد-9

 .سةردار هةركي -12
 .خةمان زرار-11
 .مةال سةعدةديب مةال عةبدوَلَي-10
 .نازناز ممد-13
 .ضنار سعد عبداَ-12
 .شوكرية رةسول.د-10
 .شرييب عبدالرمحان-16
 .فخرية مستةفا-17
 .عزةديب سةلي  -17
 .عةبدوَلَي ايسان -19
 .ضرؤ علي محة ئةمني-02
 .شوكري نَيرؤيي -01
 .خورشيد شَيرة -00

 .با بفةرمووَيت, ئَيستاش براي بةرؤَيزم كاك عةبدولكةري  ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينَيتةوة
 :ىمصطفبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا ياساي هةموار كردني يةكةمي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بة زماني كوردي دةخوَيندرَيتةوة

          بةناوي خوادي طةورةو ميترةبان
 بةناوي طةلةوة         

 عَيراق -ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
ي هــةمواركراو ولةســةر 1991ي ســاَلي ( 1)ي ياســاي ذمــارة ( 65)ة و مــاد( 65)لــةمادةي ( 1)ثشــت بــة برؤطــةي  

ئةجنومةني نيشتمانيي لة دانيشـتين  , عَيراق-خستنةرؤووي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
    :برياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 1005/   / رؤذي   

 1005بؤ ساَلي )      ( ياساي ذمارة
 عرياق –ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 

 1006بؤ ساَلي (1)ذمارة 
 

                                                                                        :ةي يةكةمدماد
هـةمواردةكرَيت و بـةم شـَيوةي خـوارةوة      1006بـؤ سـاَلي   ( 1)لة ياساي سـةرؤكايةتي هـةرَي  ذمـارة    ( يةكةم)ماددةي 

 :                                                             دةخوَيندرَيتةوة
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هةرَيمي كوردستاني عَيراق سةرؤكَيكي دةبَيت ثَيي دةوترَيـت سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان و هـةر بـةخؤي سـةرؤكي         -1
 .                ندةي طشيت هَيزي ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستانةباآلي دةسةآلتي رَيبةرَي كردن و فةرما

ــةكاتي         -1 ــا  و لـ ــةآلتةكاني دا دةكـ ــةرك و دةسـ ــدني ئـ ــة رؤاثةرؤانـ ــةهاوكاري لـ ــت كـ ــي دةبَيـ ــةرَي  رَيسرَيكـ ــةرؤكي هـ سـ
                      .       ئامادةنةبووني دا رَيسةي ئةو دةطرَيـتةوةو هةرخؤشي رَيسري فةرماندةي طشيت هَيزي ثَيشمةرطةية

 . سةرؤكي هةرَي  هةندَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةرَيسرةكةي خؤي دةدا  -5
 
 

                                                                                          :ةي دووةمدماد
:                   ةكرَيت و بــــةم شــــَيوةي خــــوارةوة دةخوَيندرَيتــــةوةي ياســــايةكة  هــــةموارد(دةيــــةم)لــــةماددةي ( دوازدةم) برؤطــــةي 

دواي دةستنيشانكردنيان لة اليةن ثةرلةماني كوردستانةوة سةرةك وةزيـران و رَيسرةكـةي ٍرادةسـثَيرَيت بـة ثَيكتَينـاني      ) 
ــثاردنةكةيانةوة    ــذووي راســـــــــــ ــة مَيـــــــــــ ــي رؤذ لـــــــــــ ــةماوةي ســـــــــــ ــةويش لـــــــــــ ــةي وةزارة  ئـــــــــــ                                     (                 كابينـــــــــــ

 :ماددةي سَييةم

            .   ي ياساكة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوة(يازدةم) ماددةي 
    (.                   مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَي  و رَيسرةكةي بةياسا ديار دةكرَيت)

 :ماددةي ضوارةم
 .ي سيانزدةم و ضواردةمي ياساكة هةَلدةوةشَيندرَينةوةهةردوو ماددة

 :ماددةي ثَينيةم
 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية رَيبةرَي دةكةن

 :ماددةي شةشةم
 .بَيو دةكرَيتةوة( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة رَيبةرَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي 

 :سعيد بزازبةرؤَيز عوني كمال 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستاش دةدي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
 باسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الوعب

 اجمللس الوطين لكوردستان العراق

رضه املعدل وبناًء على ماع 1990لسنة (1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)إستنادًا ألحكام الفقرة 

 0226/ / العراق، قرر اجمللس الوطين جبلسته املنعقدة بتاريخ -العدد القانونى من جعضاء اجمللس الوطين لكوردستان 

 ا:توريع القانون االتي
 1002لسنة )      ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل األول لقانون رئاسة جقليم كوردستان 

 5002لسنة ( 1)رقم 

 
 (:األوىل) املادة
- :وحتل حملها مايأتي 0220لسنة ( 1)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االوىل) عدل املادة ت
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العراق رئيس يسمى رئيس اقليم كوردستان وهو الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  –يكون القليم كوردستان -1
 .اقليم كوردستان ثَيشمةرطةالعام لقوا  

 .الثَيشمةرطةه يف جداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العام لقوا  يكون لرئيس االقليم نائب يعاون-0

 .ُيّخوِل رئيس االقليم نائبه بعض صالحياته واختصاصاته-3
 (:الثانية)املادة 

عد تسميتهما تكليا رئيس الوزراء و نائبه ب:)من القانون وتقرج كامتي( العاشرة) من املادة ( الثانية عورة) تعدل الفقرة 
 .(العراق بتوكيل الوزارة  وذلك خالل مدة ثالثني يومًا من تأريخ تكليفهما –من قبل اجمللس الوطين لكوردستان 

 
 (:الثالثة ) املادة 

 (حيدد راتب و خمصصا  رئيس االقليم  ونائبه بقانون:)من القانون و تقرج كامتي( احلادية عورة)تعدل املادة 
 (:الرابعة)املادة 

 .تلغى املادة الثالثة عورة و الرابعة عورة من القانون 
 (:اخلامسة ) املادة 

 على اجلها  ذا  العالقة تنفيذ جحكام هذا القانون
 (:السادسة )املادة 

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن تأريخ إصداره وينوريف اجلريدة الرمسية 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي , ليذنةي ياسايي دةكةم لة ماوةي دوو سةعا  و ضارةكَيك بةم ياسايةدا بينةوة مونادةشةي بكةن مب داوا لة
, بةاَلم سةرنج بؤ شتَيك رادةكَيش , بؤ ئةوةي بتوانني دةرطاي مونادةشة بكرَيتةوة و بيكةيب, خؤيان هةموو يازر بكةن

ضونكة مواليةزم , لةبةر ئةوة ئيعتيماد دةكرَيت, ووسراوةئةويش ئةوةية ئَيمة لة ئةساسدا ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي ن
, بةَلكو هةموار كردنة, تةعديل كردن هةَلوةشاندنةوة نيية, كردووة لة تةررومة كردنيدا ضةند هةَلةيةك هةبوو

وسراوة هةروةها لة دانوني سةرؤكايةتي لة ماددة يةكدا بة عةرةبيةكةي نو, ثَيويستة ئةم وشةية لة كورديةكة بسؤرؤَينت
, ئةوةش كورديةكةي وةكو عةرةبيةكةي لَي بكرَيتةوة, (ُيّخوِل رئيس االقليم نائبه بعض صالحياته واختصاصاته)

, زؤر سوثاستان دةكةم, ئينشائةَلَي تةواوي دةكةيب, برؤطة بة برؤطة مونادةشةي دةكةيب, سةعا  ضوار كؤ دةبينةوة
 .زؤر سوثاس, عا  ضوارلَيرةوة كؤتايي بة دانيشتنةكةوة دَينني تا سة

 :ثاش ثشوو( 1)دانيشتين 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مواليةزةيةي كـة دامـان بـؤ    , دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستان تةواو دةكةيب, بةناوي خواي طةورة وميترةبان

انداية لةوانةيـة نوسخةشـي   ئـةوة لـة ذَيـر دةسـتت    , ئةوةي تةررومة كورديةكة ضاك بكرَيتةوة و ئَيستاش ضاك كراوةتةوة
لةبــةر ئــةوة ئةطــةر ئيختييفَيكــيش بـوو لــة نَيــوان هــةردوو نةصــة عةرةبيةكــة  , كـةم بَيــت و ثــةيتا ثــةيتا بؤتــان دَيـنني  

 .فةرموو كاك شَيروان بيخوَينةوة, وكورديةكة دةطةرؤَيينةوة سةر عةرةبيةكة
 :ييدري بةرؤَيز شَيروان ناصح

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

, ثاشـان دَيينـة سـةر دـانوني دووةم    , ئَيستا دةسـت بـة مونادةشـة كردنـي تةعـديلي دـانوني ئةجنومـةني وةزيـران دةكـةيب         
بةنيسبة  دانوني تةعديلي ئةجنومـةني وةزيـران ئَيسـتا بـراي بـةرؤَيزم كـاك كـري  ديبارةكـة دةخوَينَيتـةوة بـة كـوردي            
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ئَيمـة مـاددة بـة مـاددة راي     , ك عـةوني ديبارةكـة و مـاددة يـةك دةخوَينَيتـةوة بـة عـةرةبي       ثاشان كـا , لةطةَل ماددة يةك
 .سوثاس, خؤمان دةدةيب و ثاش ئةوة دةضينة ناو طفتوطؤ و مونادةشة كردني ثرؤذةكة

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 بةناوي خوداي طةورةو دَلؤظان

 بةناوي طةلةوة
 راقعَي –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

ي هةموار كراو و لةسةر 1990ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة (03)و ماددة (06)لة ماددةي ( 1)ثشت بة برؤطةي 
ئةجنومةني نيشتمانيي لة , عَيراق –خستنةرؤووي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 :ي دابرؤياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوة 0226/ /دانيشتين رؤذي 
   1002 بؤ ساَلي )   ( ياساي ذمارة 

 عَيراق –ياساي هةموار كردني يةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 

 ي هةموار كراو1991بؤ ساَلي ( 3)ذمارة 
 :ماددةي يةكةم

ني لة هةموار كردني يةكةمي ماددةي ضوارةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيرا( االستثناء)ئةو بةدةركردنةي -1
 .هةرَيمي كوردستاني هةموار كراودا هاتووة سةبارة  بة مةرري تةمةن هةَلدةوةشَيندرَيتةوة

مةررة ئةو كةسةي بؤ ثؤسيت بريكاري وةزارة  دادةنرَيت بةالي كةم هةَلسري برؤوانامةيةكي سةرةتايي -0
 .زانكؤ بَيت

 :بةزاز كمال سعيد بةرؤَيز عوني 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 عببأسم الو
 العراق-اجمللس الوطين لكوردستان

املعدل وبناًء على  1990لسنة ( 1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)استنادا ألحكام الفقرة 
العراق، قرر اجمللس الوطين جبلسته املنعقدة بتاريخ -ماعرضه العدد القانونى من جعضاء اجمللس الوطين لكوردستان 

 ا:لقانون االتيتوريع ا 0226/ / 

 1002لسنة )    ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل السابع لقانون جملس وزراء جقليم كوردستان 
 املعدل 1990لسنة ( 3)رقم 

 (:األوىل) املادة
العراق  –يلغى االستثناء الوارد يف التعديل االول للمادة الرابعة من قانون جملس وزراء جقليم كوردستان -1

 . ل شرط العمراملعدل حو
 .يورتط يف من يعني  نصب وكيل وزارة جن يكون حاصآل على شهادة زامعية جولية على االقل-0

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن بةنيسـبة  تةوزحيةكـة بـؤ ئـةوةي بـةرؤَيزا     , دوايي راي ليذنـةي دـانوني لةسـةر ماددةكـة دةدةم    , ثَيشَ تةوزحيَيك دةدةم
تةعـديلي رةدـةم يـةك كـرا لةسـةر دـانوني ئةجنومـةني        , ئةنداماني ثةرلةمان وَينةيـةكي ئاشـكرايان هـةبَي لـةو تةعديلـة     

بـةآلم تةعـديلي بةسـةر    , ساَل بـوو ( 32)وةزيران كاتي خؤي كة تةمةني وةزير وةكو تةمةني ئةندامي ثةرلةمان بوو كة 
( 32)وةزير بة هةمان تةمةني ئةنـدامي ثةرلـةمان دةبَيـت كـة     , ةدةيبئَيستا ئةو ئيستيسناية الد, ساَل( 01)داها  بووة 



 07 

فةدــةرةي دووش وا ئيتيفــاق كــرا كــة ئــةوةي تــةعني دةكــرَي بــة   , ئةمــة بةنيســبة  فةدــةرة يــةك , ســاَل كــةمَ نــةبَيت
يـل  بـةَلكو وةك , وصـيةةكةش وةكيـل وةزيـر نييـة    , مةنصةبي وةكيل وةزارة ئـةبَي شـةهادةيةكي رـاميعي ئـةوةلي هـةبَيت     

 .سوثاس, تَيبيين ليذنةي دانوني تةنتا ئةوةندةية كة وةكيل وةزير ببَيتة وةكيل وةزارة و لةطةَل رَيزمدا, وةزارةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, تةنيا وشة كة بسـؤرؤٍَِي ئـةويش وةكيـل وةزيـرة ببَيتـة وةكيـل وةزارة      , هةروةكو مواليةزةيةك ئةزارة كورديةكة راستَة
كـاك  , كـاك شـَيخ ادهـ    , كاك رةعفةر, كاك ممد فةرةج, سَي كةس دسة دةكةن, ةر ئةم دوو برؤطةية هةيةكَي دسةي لةس
 .ممد فةرموو

 
 

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةوة بـة  يـاني لَيـرة وةزارة  نابةسـَيَ   , ئةَلَي ئةضَيتةوة سـةر ثةرلـةمان  , ياني ئةو شةرتةي كة دانراوة كة شةرتي عومرة
بـة  , ئةطينا بـة مـةفتويي يـاني هـةر ضـةند ئـةوة يـةك       , ساَلةكة بسوترَي( 32)دةبَي , ئةبَي ئةوة دياري بكرَي, ثةرلةمان

, يـاني ئةطـةر مةبةسـيت ئـةوة بَيـت مةسـةلةن صـنفي يةكـة دووة        , نسبة  برؤطةي دووةم ئةَلَي شةهادة رامعيية ئةوةليـة 
 .سوثاس, كة شةهادةي رامعي هةبَيت, يان بَلَيب نْة  يان بَلَيب ئا, ئةمة شتَيكي طوجناو نيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـةالي مـب   , سـاَل بَيـت  ( 32)سـاَلة و وةزارةتـيش    ( 32)بةنيسبة  مواليةزةي يةكةمت وةنةبَي لةبةر ئةوةي ثةرلـةمان  

ئـةو تةعديلـةي كـة كـراوة     , ووسـاَل بـ  ( 32)وةكو ثةرلةمانيش واية وةكو ثَيشَيش دانوني ئةجنومةني وةزيرانيش هـةر  
ئيستيسنايةك بووة بؤ يالةتَيكي تايبة  و بسةرؤَيتـةوة سـةر ئوصـوَلي خـؤي لةطـةَل دةسـتووري عَيراديشـدا شـروتَيك كـة          

بةنيسبة  مواليـةزةي دووةمـةوة كـة دةَلـَي شـةهادة رامعييـة ئةوةليـة يـاني         , وةزير دانراوة بة هةمان شَيوة دةطوجنَيت
 .فةرموو كاك رعفر, استةريش هةية و دبلؤم عاليش هةية و دكتؤراش هةيةضونكة م, بةكالؤريؤس

 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةزانني كاديرَيكي زؤر هةية كة نةيتوانَي بساتـة ئـةو   , بةراي مب فةدةرةي دوو ئةو يةصانة دانةنرَي
با كراوة بَيت ئةوةي ئةو شةهادةي هةبَيت يان نةيبَيت كة خـةريي مةعتـدة   , شةهادةكةشةهادةية با ئيحتريام هةبَي بؤ 

 .سوثاس, يةدة ئةو مةرالة بدرَي بة وةكيل وةزيرةكان, يان ئامادةيي
 :بارزاني امحد عثمان بةرؤَيز شَيخ اده 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بةلَي ثةيوةندارة بة ظة هةردوو مـاددة , ظَي لة هةردوو ماددةئةز داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر بةيسَي مب دييةك دةركة

ــةوافقَيك       ــاش ت ــة برؤيــارا ث ــةنديت دةزانــَي ظ ــةرؤَيز و ســةرؤكايةتيا ثةرلــةمانَي ظــَي ض هــةروةكي هــةمي ثةرلــةمانتارَيت ب
ةعـديل تَيـدا   ماظبةينة هةردوو يزبا سةرةكي دا ظة رَيككةوتننامـة هاتيـا و ئيمـزا كـرن ظـة ياسـا دةرضـوون و هةنـدَيك ت        

ئـةز داوايـَي شـَيوةيةك    , وةكـي ثةرلـةمانتارَيكيش  , وةكـي كـوردةكي دبَيـذم   , ضوون و لَيرة ئةز وةكي كوردةكي دةسثَيكي دا
بكةن لة هةمي ثةرلةمانتارَيت بـةرؤَيز كـة مونادةشـة ظـَي ياسـايَي بـة شـَيوةيةك بَيتـة كـرن كـة ئـةظرؤؤ سـةرؤكَي هـةرَيما              

كـي سـةرؤكي ثـارتيش و سـةرؤكا ئةجنومـةني وةزيـرانيش كـة كـاك نَييـريظان بـارزاني يـة            كوردستانَي رةنابي بارزاني وة
برايَيت يةكَييت مونادةشة ظَي مةوزوعةي بـةو شـَيوة نةكـةن كـة دةسـةآلتَي زيـاتر دةنـة رَيسـرَي ظـة          , ئةويش لة ثارتيية

, تةوافقة مابةينا هةردوو يزبا داهةيضونكة دوو ! هةردووكا لة سةرؤكاتيا هةرَي  و سةرؤكايةتيا ئةجنومةنا وةزيران بؤ
, ثاش دوو ساَلي دي عةيين ياَل بةلكي سةرؤكا ئةجنومـةني وةزيـران ببَيتـة يـةكَييت و سـةرؤكا هـةرَيمي دةبَيتـة يـةكَييت        
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ئةز داوا دةكةم وةكي كوردةكي مونادةشة ظَي مةوزوعة بَيتة كرن كة هةم دانونـةكي سـةروبةرا و رَيـك وثَيـك دةربكـةيب      
 .دةية ميللةتي كورد وكوردستانَي و نة لة سياسةتي دوو يزبايةتي وسوثاس بؤ هةميانبؤ ئاين

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة ئَيمـة لَيـرة    , بـةآلم هَيشـتا كـةس مونادةشـةي واي نـةكردووة و ناشـيَب ئينشـاَلآل       , مواليةزةكة  بةرَييـة , سوثاس

ئةم دانونةية لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتننامةية كة ئيمـزا كـراوة    تةعدييتي, مةبةستمان دانونةكةية, دانون دادةنَيني
تةنيا يـةك مواليـةزة هةيـة    , بةنيسبة  ماددةي يةكةم مونادةشة تةواو بوو, و ثةرلةمانيش موصادةدةي لةسةر كردووة

ئةطـةر كةسـَيك    ,دةمةوَي بَلـَي  كـة شـةهادةكةي مـةرج نييـة بـةكالؤريؤس بَيـت و دةكـرَي سـانةوي بَيـت يـان دبلـؤم بَيـت             
ئةطةر نا وةكو خؤي دةيدةينـة  , تةئييدي ئةو ئيقَاية دةكا  با دةسيت بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي مونادةشةي زياتر بكةيب

, وةزير مةنصبَيكي سياسية دةكرَي ئينسـانَيك لةبـةر خـةباتي   , لةراستيدا رَيسري وةزير رَيسرَيكي ثرؤفيشنةَلة, دةنسدان
بـةآلم بريكـاري وةزارة  مةسـتولة لـة     , لةبةر هةر سةبةبَيك بَيت دةبَيتـة وةزيـر  , كةسايةتي لةبةر, لةبةر ثَيشمةرطايةتي

علمَيكـي تـةواوي نـةبَيت وةزارةتةكـة     , ئةطـةر شـارةزايي تـةواوي نـةبيَ    , لـة هـةموو بةشـةكاني   , هةموو بابةتَيكي وةزارة 
بـةآلم بـؤ وةكيـل    , هـية شـةرتَيك دانـةنراوة    بؤيـة بـؤ وةزيـر   , ئيمكان نيية سـةركةوتوو بَيـت  , ئيمكان نيية ثَيش بكةوَيت

 .فةرموو, وةزير ئةو شةرتة دابنرَيت ثَيمان واية لة دازاجني وةزارةتةكةية
 :       بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واديعةكةيـة هـةموو    بـةآلم يـةك شـت   , ئةوةي كة ثَيشنيار كرا بؤ وةكيلي وةزارة  مب ناَلَي  خراثة كة شـةهادةي طشـتيية  

ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر وةكيـل     , خوشك وبراياني ئةنداماني ثةرلةمان ئاطادارن مب ثَينج ساَل ونيو وةكيـل وةزيـر بوومـة   
بةآلم ئيقَاح دةكةم و هةرضةندة لة فةدةرةدا نيية وةكيـل  , وةزارة  شةهادةي دبلؤمي هةبَي يان صايب شةهادة بَيت و

هـةتا رؤذَيـك   , نيةتي و وةزير ئةوةي ثَيـي بسوترَيـت صـييية  نةيداوةتـة وةكيـل وةزيـر       وةزير ئةوةي صييية  بَيت
دةسـةآلتي وةكيـل وزيـر    , ما خيولة الوزير وةرة بـزائ ئـةو صـيييةتة ضـيية    , كاك عدنان بة مين و  نابَي هةواش رؤي

صـايب شـاهةدةيةك دوربةسـةر بَيـت و     ئينيا لةبةر ئةوة شةهادةي سَيي ناوةندي بكرَيت باشَة نةوةك , مايقررة الوزير
لةبـةر ئـةوة بـةراي مـب ماددةيـةك ئيقـترياح       , وةكيل وةزير هية صـيييةتي نييـة  , ئةمة يةديقةتة, هييي ثَي نةكرَيت

 .سوثاس, ضونكة رةجنةرؤؤية, دةكةم بكرَي هةر نةبَي بةعزَي صييية  بؤ ئةو وةكيل وةزيرة فةدرية دابنرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيـر هةيـة   , بـةآلم تائَيسـتا بـة ثَيـي عورفـةوة تةفاهومَيكـة بـةيين وةزيـر و وةكيـل وةزيـر          , ئةوة ئيقَايَيكـي بةرَييـة  
بةتايبةتي ئةطـةر وةكيـل وةزيـر شـارةزا بَيـت لـة       , هةموو دةسةآلتي خؤي و زؤربةي دةسةآلتي خؤي دةداتة وةكيل وةزير

وةشدا ئةوة مواليةزةيةكي باشة لـة نيزامـي ئةجنومـةني وةزيـران يـان      بةآلم لةطةَل ئة, بوارةكةي خؤي لة بؤ خؤي باشة
بةآلم وةكـو مةبـدةئي وةكيـل وةزارة  مـةفروزة صـايَيب      , وةزيرةكان يان وةزارة  يةدة رةضاو بكرَيت لة موستةدبةلدا

ماددةي , ة دةنسدانبا ئَيستا وةكو خؤي دةخوَينمةوة دوايي دةيدةين, ئةوةي موافقة لةسةر ئةو برؤطةية, ئيختيصاص بَيت
لـة هـةمواركردني يةكـةمي مـاددةي ضـوارةم لةياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي         ( االساتثناء )ئةو بةدةركردنةي يـاني  : يةكةم

مةررة ئةو كةسـةي  : دووةم. هةرَيمي كوردستاني هةمواركراودا هاتووة سةبارة  بة مةرري تةمةن هةَلدةوةشَيندرَيتةوة
ئةطـةر رازيـب ئـةو ماددةيـة     , رَيت بةالني كةم هةَلسري برؤوانامةي سةرةتايي زانكـؤ بَيـت  كةبؤ ثؤسيت كاري وةزارة  دادةن

ئةوة ماددةية دةبَي ثَيكةوة بدرَيتة دةنسدان برؤطـة بـة برؤطـة    , دانونية, ئةوة مواليةزةي كاك فرسةتة, دةخةينة دةنسدان
 .بة برؤطة دةخيةينة دةنسدان كةواتة برؤطة, و لةرووي ثرؤتؤكؤلةوة دوو مةوزوعي لَيك رياوازن, نيية

لـة هـةمواركردني يةكـةمي مـاددةي ضـوارةم لةياسـاي ئةجنومـةني وةزيرانـي         ( االساتثناء )ئةو بةدةركردنةي يـاني  : يةكةم
 . هةرَيمي كوردستاني هةمواركراودا هاتووة سةبارة  بة مةرري تةمةن هةَلدةوةشَيندرَيتةوة

ئيعتريازي هةية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ بـة ئةكسـةرية  وةرطـريا دوو كـةس      كَي, كَي موافيقة دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
 , ئيعتريازي هةية
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 .مةررة ئةو كةسةي كةبؤ ثؤسيت كاري وةزارة  دادةنرَيت بةالني كةم هةَلسري برؤوانامةي سةرةتايي زانكؤ بَيت: دووةم
 .؟ بة ئةكسةرية  وةرطرياكَي ئيعتريازي هةية, كَي ثشتسريي لةوة دةكا  دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس

 :عبداَ بةرؤَيز كري  رري
 :ماددةي دووةم

لة ماددةي يةكةمي ياساي هةموار كردني ثَينيةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران هةموار بكرَيت ( 1)برؤطةي -1
دةنرَيت ئةجنومةن بة بااَلتريب دةسةاَلتي رَيبةرَي كردني هةرَي  دا: )و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة

 (.و لة سةرؤك و رَيسرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَيت
سةرؤكي ئةجنومةني : )لة هةمان ماددة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو ئةمةي خوارةوة رَيساي دةطرَيتةوة( 0)برؤطة -0

 (.وةزيران رَيسرَيكي دةبَيت

سةرؤكي -أ: َيتةوةلة هةمان ماددة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطر( 3)برؤطة -3
لةكاتي ئامادة -ب. ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكاني خؤي بة رَيسرةكةي بدا 

 .نةبووني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراندا رَيسرةكةي رَيسةي ئةو دةطرَيتةوة

لة ياَلةتي ضؤَل بووني ) , تةوةي ماددةي يةوتةمي ياساكة هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَي(0)برؤطة 
ثؤسيت سةرؤكدا رَيسرةكةي كار و فةرماني ثؤستةكة دةطرَيتة ئةستؤ بؤ راثةرؤاندني كاروبارةكـان تـا دةستنيشـان كردنـي     

 (.رؤذ و ثَيكتَيناني وةزارةتَيكي نوَي( 10)سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي 
 :زازب سعيد كمالي بةرؤَيز عون

 (:الثانية)املادة 
:                                                                                                من املادة االوىل من قانون التعديل اخلامس لقانون جملس الوزراء وتقرج كامتي( 1)الفقرة  تعدل-1
 ((ءيعت  اجمللس جعلى هيئة تنفيذية لالقليم ويتكون من الرئيس وناِئبه والوزرا)) 
 ((يكون لرئيس جملس الوزراء نائب))  -:منها وحتل حملها مايلي( 0)تلغى  الفقرة  -0

                                                                             -:منها وحتل حملها مايلي( 3)تلغى الفقرة  -3
 .لرئيس جملس الوزراء ختويل بعض من صالحياته اىل نائبه -ج
 .يف حالة غياب رئيس جملس الوزراء ينوب عنه نا ئبُه -ب
                                                                                                                                    -:منه وتقِرج كامتي( السابعة) من املادة ( 0)تعدل الفقرة  -2
مخسة ( 10)و منصب الرئيس يتوىل مهام منصبه نائبُه لتموية االمور حلني تسمية رئيس زديد خالل يف حالة خل)) 

 ((عور يومًا وتوكيل الوزارة اجلديدة
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةندةيـة سـةرؤكي ئةجنومـةني    تـةنتا ئةو , و تةئييدي هـةر ضـوار برؤطـةي ماددةكـة دةكـةيب     , ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةيب

ئَيسـتا صـيةةتي مـوفرةد بـةكار     , واتـة صـيةةتي رـةمع بـةكار هـاتبوو     , وةزيران بة ثَيي ياساي ثَيشَ سـَي نـائييب هـةبوو   
ضـونكة يـةك نـائييب هةيـة ئيزافةتـةن لةسـةر ئـةوة لَيـرة سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران بـؤي هةيـة تـةخويلي               , هـاتووة 

رَيسرةكـةي دةسـةآلتةكان   , بكا  و ئةطةر هاتوو سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران غائيب بووهةندَي دةسةآل  بؤ نائيبةكةي 
 .سوثاس, ئةمة بة يةديقة  ئةو طؤرؤانكاريةية كة لةسةر ئةو ماددةيةدا هاتووة, بة كاردةهَيين

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـاك  , ناوةكـان , اتـةوة و ناوةكـان بنووسـني   ئَيستاش كَي لةسةر ئةو ماددةية مواليـةزةي هةيـة بـا دةسـيت بةرزبك    , سوثاس
خوشــكة , دكتــؤرة شــوكرية, كــاك رشــاد, كــاك خورشــيد, كــاك بكــر, كــاك مــةال ئــةنوةر, كــاك بــارزان, كــاك ممــد, رــةمال

 .كاك مجال فةرموو, كةسي ترمان لةبري ضووة, كوَيستان
 :بةرؤَيز مجال يوسف بؤتاني
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  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـب ثـَي  وايـة ئـةوها     ( .لارئيس جملاس الاوزراء ختويال نائباه بعاض مان صاالحياته         -ج( )أ)دـةرةي  تةررومةي عةرةبي فة

, تـةنتا تةدـدي  و تةئخريةكـة ببَيـت    (  .لرئيس جملس الوزراء ختويل بعض مان صاالحياته اىل نائباه   )لةرياتي , دروستَة
 .سوثاس, هةر ئةوةندة بوو

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ممد, دانونيةكان تةماشايةكي بكةن, وغةويةكة ئةوة راستَ بَيتئةطةر ناييةي ل, باشة

 
 
 

 :بةرؤَيز ممد ياري ممود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياني تةسبيت بـووة  , وةَلآل مب تةنتا يةك تَيبيني  هةبوو لةسةر ئةوةي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران يةك رَيسري هةية
بـةراي مـب سـَييان    , كةسيان نـاوَي لـة بـةينيان بَيـت باشـَة     , مةرال هةية كة دوواني هةبَيت يان, كة تةنيا يةكي هةبَيت

يــاني بــا ســييان بَيــت باشــَة , خــةَلكي تــر هةيــة, ئاشــور هةيــة, ئينيــا نةتــةوةي تــر هةيــة توركمــان هةيــة, بَيــت باشــَة
 .سوثاس, َي لة بةينيان باشَةئةطةر موشكيلةيةك هةبَي يةكَيك هةب, مةرالةكة تةسك مةكةن لةبةيين دوواندا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتنـةي كـة تةصـديقمان كـرد     , تةنيا وةكو مواليةزةيةك ئَيمة ئةو دانونةمان تةعديل كردووة

ةوة و ئةطــةر ســبةييَن زروفــةكي تــر هاتــة ثَيشــ  , لــةو رَيككةوتنــة هــاتووة رةئيســي مةرلســي وةزةرا و نائيبةكــةي  , لَيــرة
ئييابي كرد كـة رَيسرَيكـي تـريش هـةبَي و لةبـةر ئـةوةي نةتـةوةي        , كةركووك رزطار كرا كةوتة سةر هةرَيمي كوردستان

ئـةو وةختـة تةعـديلي دةكـةيب و ئَيسـتا وةزعـي       , ياخود هةر شتَيكي تـر ثَيويسـت بكـا    , توركمان طةورةتر دةبب دابنَيني
 .كاك بارزان فةرموو, كيفايةتة و ئيياب دةكا  ئةو تةعديلة بكةيبكوردستان بةو رَيككةوتنةي كة تةصديقمان كرد 

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنومةني وةزيـران بـة بـاآلتريب دةسـةآلتي رَيبـةرَي كردنـي هـةرَي  دادةنرَيـت         , بةراسيت مب ثرسيارم ال دروست بووة
 .سوثاس, كايةتي هةرَي  بةشَيك نيية لة دةسةآلتي تةنفيزيئةي سةرؤ, لةسةرؤك و رَيسرةكةي ثَيك دَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمــة باســي , ئةطــةر ســةرؤكي هــةرَي  بــةرزتريب دةســةآلتي رَيبــةرَي كردنــة, ســةرؤكي هــةرَي  نووســراوة لــة دانونةكــة

بـةآلم سـةرؤكي   , رَي كـردن ئـةويش روزئَيكـة لـة دةسـةآلتي رـَي بـة      , باسي ئةجنومةني وةزيران دةكا , يكومة  دةكا 
 .فةرموو, دةسةآلتي رَي بةرَي كردنة

 :ي انور ممد غفوربةرؤَيز م
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة برؤطةي يةكةم باسي ئةوة دةكا  كة ئةجنومةن بة باآلتريب دةسةآلتي رَيبةرَي كردني هةرَي  دادةنرَيت و لة سـةرؤك  
ضـونكة تةئكيـد كردنةوةيـة لةسـةرؤك و     , بؤضووني مب برؤطةي دووةمـي زيـادة  بة , و رَيسرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَيت

ئـةوة  , رَيسرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَيت و برطةي دووةميش هةر دةَلَي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران رَيسرَيكي دةبَيـت 
 .سوثاس, دووبارة بوونةوة نيية؟ ياني هةر يةك شَيوازة

 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني
 .رؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سة



 31 

مــاددةي دووةم فةدــةرةي ســَي و لقــي أ ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران بــؤي هةيــة هةنــدَيك لــة دةســةآلتةكاني خــؤي بــة  
تةبعـةن ثةرلـةمان ضـي نـةكردووة بـؤ وةزيـر ض       , مب ثشتيواني لة دسـةكةي كـاك خورشـيديش دةكـةم    , رَيسرةكةي بدا 

لَيـرة ثـَي  بـاش بـوو     , ةزةرا ض دةسـةآلتَيك بـدا  يـان نـائييب رةئـيس     يـا بـؤ رةئـيس و   , دةسةآلتَيكي هةبَي و يـا بـؤ وةكيـل   
بـؤي  , تةررومةكةي هةر وابَيت بَلَيني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هةندَيك لـة دةسـةآلتي خـؤي بـة رَيسرةكـةي دةدا      

ؤكي ئةجنومـةني  بةآلم ئةطةر وا بنووسراباية سةر, بةهةوةسي خؤيةتي, يان نايدا, هةية لةوانةية بة هةوةسي خؤي بَيت
ئةمـة ثشـتيواني لـة دسـةكةي كـاك ادهـةميش دةكـا  يـاني بـؤ          , وةزيران هةندَيك لةدةسةآلتي خؤي بدا  بة رَيسرةكةي

لةبـةر ئـةوة ئـةو شـتانة     , بـؤ هـةردوو اليـة   , رةنسة دةسةآلتةكان ئاَلوطؤرؤ بكرَيت, ئةوة نيية ئةمة بؤ مةريةلةي ئايندةية
ويسيت بة ياساي تريش هةية بؤ روونكردنةوة و لةناو ثةرلةمان بؤ دةركردنـي هةنـدَي   ثَي  واية ثَي, نةختَيك وازيح بَيت

 .يانيش ضؤنيةتي تةيديد كردني ئةو دةسةآلتانة و سوثاس, ياساي تر
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تولَيك ورَيسرةكـةي  دانونَيكي عام هةيـة لـة دونيـادا نييـة مةسـ     , ئَيمة دةمانةوَي شتَيكي بة رووني و بة صةراية  بَلَيني

ليذنــةي تــةنفيزي هةيــة و , نائيــب هةيــة, رةئــيس هةيــة, موئةسةســةيةكة, بــة دــانون دةســةآلتةكةيان رَيبــةرَي بكــةيب
بةآلم بـة دـانون   , ئةطةر تةفاهوم لة نَيوانياندا نةبَيت بة دانونيش تةفاهوم دروست ناكرَيت, مةرليسي ئيستيشاري هةية

لةبةر ئةوة هةر دةبـَي ئـةو   , راست نيية و لةهية شوَينَيك نةبووة, ةآل  تةوزيع بكةيتؤ تةدسيمي سوَلتا  بكةيت و دةس
وةزيـر دةسـةآلتي   , لـة تـةعريفي وةزارا  و لـة نيزامـي داخيلـي وةزارا      , روملةية كة لةهةموو دونيادا مةدبولةو دانراوة

ئـةوة لةبـةر   , اتـة بريكـاري وةزارةتةكـة   وةزارةتةكةي هةية و بؤي هةية بةشَيك لة دةسةآلتةكةي بداتة رَيسرةكةي و بيد
, لةبـةر رؤشـنايي ضـؤن راثةرؤانـدني ئـيش وكارةكـان دةبَيتـة وةكيـل وةزيـر         , لةبةر رؤشنايي تةفاهوم, رؤشنايي تَيسةيشنت

, ماناي واية رَيسة نادةي بـة دامةزرانـدني موئةسةسـا    , ئةطةر بَيتو لَيرةدا ئَيمة ئةو ملمينَيية تةسبيت بكةيب دانونيةن
ئةمــة , تــةنتا خــؤي ئــةبَي ئيمــزا بكــا  , آلم ئةطــةر وةزيرَيــك ثَيــي وابــَي هــةموو دةســةآلتةكة تــةنتا لــةالي خؤيــةتي   بــة

ئةطةر نا وةزير بؤ خؤي باشَة كة وةكيـل وةزيرةكـة وةكـو    , دةطةرؤَيتةوة سةر باش تَينةطةيشتين وةزيرةكة بؤ ئيشةكةي
, شي وةزارة  هةبَي عييدةي بة رانيب فةني و تـةكنيكي هـةبيَ  هةرضي ئي, تةكنيكية, فةنيية, عةرزم كردن ثرؤفشنةَلة

مـةفروز نييـة   , ئينيا وةكيل وةزيرةكة لة يزبةكـةي خـؤي بَيـت يـان لـةوي تـر بَيـت       , مةفروزة بدرَيتة وةكيل وةزيرةكة
ردن بـؤ  لـة وةزارة  مـةفروزة ملمينـَي هـةبَيت بـؤ باشـَيب خزمـة  كـ        , لةوةزارة  ملمينَي بكرَي و يزبايـةتي هـةبَيت  

ثـرؤذة تةدـدي  كـردن و    , نةهَيشـتين رؤتـني  , رَيبـةرَي كردنـي ئـيش وكاريـان    , ئـيش وكـاري خـةَلك   , راثةرؤانـدني , خةَلك
بؤيـةش مـب بـةش بـةياَلي خؤمـةوة ثـَي  بـاش        , ئةوانة هييَيكيان ئيياب ناكا  بَلَي ئةوةندة بؤ مـب وئةوةنـدةش بـؤ تـؤ    

بـؤ  , او ثَينيـي مةسـتوليةمت داوةتـة بريكـار لـة وةزارةتـي داد بـووم       لـة سـةدا يـةفت   , مب خـؤم وةزارةتيشـ  كـردووة   , نيية
ئَيسـتاكةش ئةطـةر ئييـازةش هـةبَي لـة رووي فةنييـةوة ئـةويش        , خؤميش هةر دازانج بوو و ئيشةكانيش باشَ رؤيشـت 

ئسـلوبة بـؤ   بؤيـة مـب ثـَي  وايـة ئـةوة باشـَيب       , هةرضي شتَيك دةبوو ليذنة وةرة كؤببـةوة وشـيَت بكـة   , داوَيتة ليذنةكان
ضونكة وةزيرَيك دةضَيتة سةر وةزارةتةكةي عةلةل ئةكسةر مةنتيقةن وةكيـل وةزيرةكـة باشـَ تَيـدةطا  لـة      , راثةرؤاندن

خـؤي  , فةشـةلي هَينـاوة  , لةبةر ئـةوة ئةطـةر نةيـدا ئـةوة مةسـتوليةتةكة خـؤي تةيـةمولي دةكـا         , ئيش وكاري وةزارة 
بؤية مةنتيقةن ئةوةية وةزير خؤي دَيـت بـة وةكيلةكـةي    , ر ئةستؤي ئةويةكةم كةسة كة فةشةل دةكا  و دةكةوَيتة سة

رــا دــةرارة , دةَلَيــت هةرضــي ئيشــي فةنييــة و ئيشــي وةزارةتــي رؤذانةيــة كــة عييدــةي بــة خيــربةوة هةيــة بــؤ تــؤ بَيــت  
كـاك  , مـب بَيـت  دةرارَيك ثَيويست بـة طـؤرؤيب دةكـا  و رةضـاوي زؤر شـت بكرَيـت الي       , سياسيةكة بؤ مب بَيت لة كؤتاييدا

 .خورشيد فةرموو
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة فةدةرة ضواردا هاتووة دةَلَي لة ياَلةتي ضؤَل بـووني ثؤسـيت سـةرؤكدا رَيسرةكـةي كـارو فـةرماني ثؤسـتةكة دةطرَيتـة         
يـةز دةكـةم ئـةوة بَلـَي      , ةماوةي ثـازدة رؤذدا ئةستؤي بؤ راثةرؤاندني كاروبارةكان تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي ل

تةشكيلي وةزارةتَيك موشكيلةيةك دروست , ئَيمة موشكيلةيةكي بيووكي نيو سةعاتيمان بة يةفتةيةك ثَي يةل ناكرَيت
يـاني دةناعـةتي هـية    , بـةالني كةمـةوة مانسَيـك فرسـةتيان بـدةنيَ     , بةراي مب ئيحرارَيكـي زؤر طةورةيـة  , بوو ثازدة رؤذ

ثـازدة رؤذ لـة تةشـكيلي وةزارة  ئـةوة خؤمـان      , ك لة ئَيمة كة واديعي خؤمان دةبينني نازائ هةتا ضةند ساَل بووةكةسَي
 .سوثاس, رؤذ( 32)بؤية ئيقترياح دةكةم ببَيتة , دةبينني لة دوو سَي تةرروبةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يف يالـة خلـو   )لَيـرة ئـةوةي لَيـرة هـاتووة دةَلـَي      , نةبَيتةوة دةبينني هةندَي رار تةوزيح دةدةم بؤ ئةوةي شتةكة دووبارة

ــيس الــوزرْا    ــو يــاني خوانةخواســتة ئيســتيقالةي داوة ( منصــب رئ ــاتووة , خل ــةكي بةســةردا ه ــتيقالةي , ياديس نــةك ئيس
يسـي  كةواتـة مةسـةلةكة تـةنتا طـؤرؤيين رةئ    , ئةطةر وةزارة  ئيستيقالةي بكـا  ئـةوة ئةزمةيـةكي وةزاري هةيـة    , وةزارة 

, كابينةكــة ناطؤرؤَيــت دةستنيشــان كردنــي رةئــيس وةزةرا كــرا و ئــةوة ثــازدة رؤذي ناوَيــت تــا طؤرؤانكــاري بوَيــت  , وةزةرايــة
بـةَلَي دسـةي   , تةشكيلي وةزارة  مانسَيكي بؤ دانراوة كة تةكليف دةكرَيت لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة مانسَيكي بؤ دانراوة

كةواتـة دةستنيشـانكردني تـةنتا ئـةو شةخصـةية دوو      , َي ئةطةر خلوي كرد مةسـةلةكة رةنابت راستة بؤ ئةو ياَلةتة دةَل
 .كاك رشاد فةرموو, هةفتة بةسة

 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الحياته بعاض صا  على رئيس الوزرْا  ختويـل  )واي بةباش دةزائ ببَيتة ( لرئيس الوزرْا ( )أ)فةدةرة , ماددة دوو ذمارة سَي
 .سوثاس( اىل نائبه

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم لـةناو ئةوانـة فَيـر     , هةرضـةندة مـب دـانوني نـي     , لَيرة دةسةآل  دانـة , وةكو ئةمرة( على), ناكرَيت دانونةن( على)

روملةيـة  يـاني دةسـةآلتةكةي دةدةيـيَت و ئيحتريامـةن ئـةو      , و ئةوانـة لـة دانونـدا زؤر دروسـت نييـة     ( على, يب)بوومة 
ئةوانـة  ( خيـول لـة   )ةكـة زةعيفـي دةكـا     (يـب ), ئةصلةكة هـي خؤيـةتي تـؤ ثَيـت نـةداوة     ( للرئيس), بةبةالش نةهاتووة

 .شوكرية فةرموو. د, خؤي صةالييةتةكة هةية, باشَة
 :شوكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة بةراسيت لَيرة هية ديار نيية كة سةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران    ,منيش راي خؤم دةخةمة ثاَل راي كاك بكر فتاح

, ئةي هي وةكيل وةزيـر ضـيية  , ئَيمة دةسةآلتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئةزانني ضيية, بؤي هةية كامة لة دةسةآل 
ب تؤ ئةيكـةي و مـب ئـةو    ئةو بَلَي ئيشةكاني م, هةلَيك دروست نةدةبوو, بؤمان روون بكةنةوة بؤ ئَيمة و ئةو كاتة شتَيك

 .سوثاس, ئيشة ناكةم ضونكة هي مب نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةسـةآلتي هةيـة لـة    , ضـوار , سَي, دوو, ناكرَيت ئَيمة لة دانونَيكدا يةك, دةسةآلتةكاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران زؤرة
تا ناردني خةَلك بـؤ دةرةوة ئةوانـة هـةموو    , يا تا ئيمزا كردني شيت موشتةرة, ئيمزا كردني كتَيب تا سةرف كردني ثارة

بؤي هةية هةم سةرؤك وةزيران و هةم وةكيل وةزير ئـةو دةسـةآلتانةي كـة ديـارة بةشـَيكي بداتـة نائيبةكـةي        , دةسةآلتب
لةبـةر رؤشـنايي ئـةو ئتيفادـة     , دوايي ئةوة ئيتيفادَيكة و موصادةدةمان لةسةر كـردووة , يان بةشَيكي بيداتة بريكارةكةي

وةكـو هـةر   , بةآلم خؤشـيان نيزاميـان هةيـة   , ئةوان بة نيزامي مةرليسي وةزةرا ئةوة دانونة, ئةو تةعدييتةمان كردووة
بة نيزامةكة دةسةآلتةكان تةيديد دةكرَيت دةدرَيت بةو كةسة كة بيَب بة مودير عـام تـا   , وةزارةتَيك نيزامي خؤي هةية

 .فةرموو كاك شَيروان, دواييش
 :ن ناصح ييدريبةرؤَيز شَيروا
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةو  : بةآلم مب يةز دةكةم تةنتا يةك روونكردنـةوة بَلـَي  ئـةويش ئةوةيـة    , زؤربةي ثرسيارةكان رةنابت وةآلمت دايةوة

واتـة مةبـدةئي تـةواف  و مةبـدةئي شـةراكة  دةورَيكـي ئةساسـي        , ثرؤذةية لةسةر ئةساسـي ئـةو رَيككةوتننامةيـة كـراوة    
تـةنتا ويسـتومانة تةررومـةي ثرؤذةكـة بكـةيب بـة       , ثرؤذةية و ئَيمة نةمانويستووة بيينة عومقي مةسةلةكانهةية لةو 

كابينةي تازةي يـةكسرتوو  , يةق واية ئَيمة هةندَي مةرال بةرَي بتَيَلني بؤ ئةجنومةني وةزيران, ياساكردني ثرؤذةكةية
 .لةطةَل رَيزماندا, بيانةوَي بؤيان بكةيبئةطةر ها  دةوامي كرد بؤ خؤيان ثرؤذة تةددي  بكةن و ضي 

 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم مـب رـارَيكي تـر تةئكيـد لـة دسـةكةي كـاك مجـال يوسـف و كـاك بـةكر             , لةطةَل ئةوةي رةنابت روونكردنـةوة  دا 
بـةآلم بـؤ   , يـةكَييت بـؤ دةورةيـةك و دوو دةورةي تـر    راستة ئَيستا ئيتيفـادي سياسـي هةيـة لـة نَيـوان ثـارتي و       , دةكةمةوة

ــة    , موســتةدبةلي كــورد ئَيمــة ئــةم ياســاية هــةموار دةكــةيب   ــان ضــيية كــة ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران هةنــدَي ل زةم
شتَيكي تر هةية برؤطة ضوار كة نووسـراوة لـة ياَلـةتي ضـؤَل بـووني ثؤسـيت       , صةالييةتةكاني خؤي بدا  بة رَيسرةكةي

سرةكــةي كــارو فــةرماني ثؤســتةكة دةطرَيتــة ئةســتؤ بــؤ راثةرؤانــدني كاروبارةكــان تــا دةســت نيشــان كردنــي    ســةرؤكدا رَي
ئـةو وةزارةتَيكـي نـوَي مةبةسـت     , ئـةوة وازيـح نييـة   , سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي ثازدة رؤذ و ثَيكتَينـاني وةزارةتَيكـي نـويَ   

 .سوثاس, ضيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زةمان ئةو رَيككةوتنةية كة لَيـرة هـةردوو بـةرؤَيز    , ثَيش هةموو شتَيك متمانة و سيقةية( ضمان), ةمانرارَي دةربارةي ز
دةَلَي ئةطـةر  , بَييسة لةوة شتَيكي تر هةية, زةمان ئةوةية كة ثةرلةمان شاهيدة, مام رةالل و كاك مةسعود ئيمزايان كرد

كةواتة ئةطةر بَيتو هةر تةرةفَيك ئيلتيزامـي نـةكرد   , دةكا اليةنَيك لة يكومةتةكة ئينسيحابي كرد يكومةتةكة سقو  
بؤيـة  , بةو رَيككةوتنـة دةتـوانَي ئييرائـاتي خـؤي وةربسرَيـت و ئينسـيحاب بكـا  و ئـةو وةختـة يكومـة  سـقو  دةكـا             

بـة   وةزارةتةكـة ئيعتيبـار دةكـريَ   , بةنسبة  نودتةي دووةمي كة ئةطةر بَيتـو سـةرؤك وةزيـران نـةما    , زةمانةكة لةوةداية
دةبَي رةئيس وةزةراكة كة تةعني كـرا  , ناكرَيت تةنتا سةرؤك وةزيرانةكة تةعني بكةيت, ياني ئؤتؤماتيكيةن, موستةديل

ضونكة سـةرؤك وةزيـران   , ئةطةر عةينةن لة وةزارة  ماوة يان تةعديلي كردووة بَيتةوة ئَيرة و رارَيكي تر متمانة بدا 
ئــةوة , طؤرؤانكــاري بَيــت, يــا وازهَينــان بَيــت, ئيســتيقالة بَيــت, َيك بَيــتمةنصــةبةكةي خلــوي كــرد بــة هــؤي هــةر ســةبةب 

 .فةرموو كاك ادهةم, ئيتيفادة هةردووكي وةكو يةكة, وةزارةتةكة هةمووي ئيعتيبار دةكرَي بة موستةديل
 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز شَيخ اده  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رـةنابت  , كة ماوةي درَيذ كـةي , كاك خورشيد ثرسيار كري بؤ ماوة, دةبين  ضه كادولة ئاخافتيَن نوكةي رةنابتةدا تةن

نوكـا رـةنابَي   , لةبةر ياديسةك يـا هـةر شـتةكيَ   , لَيرة نوكة طوتت ظة ماوةي ثازدة رؤذة تةنتا يةك شةخص دَيتة طؤرؤيب
,  وةزارة  هـةميَي بَيتـة ظـة طـؤرؤيب    تة روابا ثرسيارا ثةرلةمانتارَي دا رةنابت بَيذَي ئةطةر سةرؤكي ئةجنومةن ضـووتيبَ 

 .تَيدا نابيين؟ سوثاس قوضئايا لَيرة ض تةنا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, سةرؤك وةزيران كـة نـةما يكومةتةكـةي ئيعتبـار دةكـرَي بـة موسـتةديل       , عةفوم دةكةي ياشَيخ, نيية قوضنةخَير تةنا
تـةنيا ئـةو   , ياخود ئةزمةيةكي سياسي نييـة لـةطؤرؤيَ  , بسؤرؤيبةآلم ئةزمةيةك دروست نةبووة تؤ دةرار بدةي وةزيرةكان 

لةبةر ئـةوة ئـةو كَيشـةية دروسـت     , تةرةفةي كة رةئيس وةزةراية و لةاليةن ئةوةوة كة دةَلَي فآلن كةس رةئيس وةزةراية
, نيشـان كـرا دَيـت    يـاني كاديرةكـة يـازرة كةدةسـت    , نةخَير ئاوا نييـة , بَلَي وةزير كَيية و مب موافق  لةسةر ئةوة, نابَيت

دوا وةآلم كة كاك مةال ئةنوةر بوو باسـي  , بةآلم دانونةن كة رةئيس وةزةرا نةما وةزارةتةكة ئيعتيبار دةكرَي  موستةديلة
ثَيشـَ  ( يتكـون مـب الـرئيس و نائبـة و الـوزرْا      )كرد كة دةَلـَي مةرليسـي وةزةرا ئـةعي هةيتـةي تةنفيزيـة لـة هـةرَي  و        
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هةيتةتةكـة هةيتـةي تةنفيزيـة وبـةرزتريب هةيتةيـة بريتييـة لـة        , لةبةر رؤشنايي ئيتيفادةكةيـة  ئةوة ديسان, وانةبووة
بـةآلم ئـةوة بـؤ تـةوزحيي     , ئةو صيةةية لةطةَل نةصي ئيتيفادةكة دةطـوجنيَ , سةرؤك وةزيران و رَيسرةكةي و وةزيرةكان

بةآلم كة دَيية سةر سـةرؤكي  , وَلتةي تةنفيزيةدةَلَي هةيتةتي رةئيس وةزةرا ئةعي س, ثرسيارةكة بؤ سةرؤكايةتي هةرَي 
 .فةرموو, ئةوة رياي كردؤتةوة( الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية)دةَلَيي , هةرَي 

 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, وةزيرةكــان دةطرَيتــةوة ضــونكة وةزارةتةكــة, لَيــرة كةواتــة وشــةي وةزارةتَيكــي نــوَي ئــةبَي بســؤرؤَي بــؤ ســةرؤكَيكي نــويَ  
, ثرسـيارةكة ئـةوةي الي ئَيمـة روون نييـة    , تةنتا سةرؤكي يكومة  دةطؤرؤَي لـةو كاتـة  , كابينةكة وةكو خؤَي دةمَينَيتةوة

, ئايا بة طؤرؤاني سةرؤكي يكومـة  بةهـةرض هؤيـةك بَيـت ئةجنومـةني وةزيـران دةطـؤرؤَي يـان بـةس سـةرؤكةكة ئـةطؤرؤيَ           
 .سوثاس, رؤَي دةبَي ئةو وشة بسؤرؤَي ببَيتة سةرؤكَيكي نوَي نةوةك وةزارةتَيكي نوَيئةطةر بةس سةرؤكةكة بسؤ

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, وةزارةتةكـة ئيعتيبـار دةكـرَي سـقوتي كـردووة     , ومتان ئةطةر سةرؤك رَيساكةي خلو بوو يـان نـةما  , دانونةن باران كرد
بـةآلم بـؤي هةيـة كـة بـَي تةدـدكي وةزارةتةكـةي        , س وةزةرا دةطـؤرؤيَ بـةآلم مةنتيقـةن تـةنتا رةئـي    , ئيستيقالةي كردووة

بـةآلم مةبدةئيـةن هـية طؤرؤانكاريـةكي ثـَي ناوَيـت تـةنتا رةئيسـةكة         , رارَيكي تر سوَيند رؤن و طؤرؤانكـاري بكـا   , دةكا 
ة وةزارةتةكــة تازةيــة ضــونك, بــؤي هةيــة, ئةطــةر بَيتــو ئيمــزا بكــا  و وةزيرَيــك بســؤرؤي و دوو وةزيــر بســؤرؤي , دةطؤرؤَيــت

لـةوة ناضــَيت ئةطـةر بَيتــو   , بــةآلم مـب وةآلمةكــةي كـاك خورشــيدم بؤيـة داوة ومت ثــازدة رؤذ   , هـةمووش دةتــوانَي بسـؤرؤيَ  
ماناي وايـة ئةزمةيـةكي وةزاري دروسـت    , رةئيسي وةزةرا مةنصةبةكةي ئةطةر خلوي كرد و نةما لةبةر هةر هؤيةك بَيت

ئـةو  , بؤية تةصور ناكرَيت ئاواي لـَي بَيـت  , كَيشةيةك هةية تةنيا شةخصَيكة, لةي كردووةياخود تةرةفَيك ئيستيقا, بووة
شةخصة كة تةرية كرا مـةفروزة بـَي كَيشـة لـة خييلـي ضـةند رؤذَيكـدا ئـةو ثـةرؤي دوو هةفتـةدا بتوانَيـت وةزيرةكـان             

خاباتَيكـت كـردووة و تـةكليفي رةئـيس     ئـةو طؤرؤانكاريـة فـةرق دةكـا  لةطـةَل ئـةوةي تـؤ ئينتي       , ئةطةر طؤرؤانكاريش بكـا  
, راوَيـذي دةوَيـت لةطـةَل يزبـةكاني تـر     , وةزةرا و يان رَيسرةكةش دةكةي بؤ تةشكيلي وةزارة  ئةو وةختة زؤري دةوَيت

بةآلم لـةو  , لةوانةية يزبَيك بَلَي ئةو وةزارةتةم ناوَي ئةوةم دةوَي ئةوة وةخيت دةوَي, ئيتيفادي دةوَيت, طفتوطؤي دةوَيت
 .ئةطةر مونادةشةتان نةماوة فةرموو كاك ممد, َلةتةدا ئةوةي تَيدا نييةيا

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كابينة , مادام باسي رةئيسة كة نةما كابينةكة ئةويش هةَلدةوةشَيتةوة, بةراي مب ئةو وةزارةتانة بكرَي بة كابينة باشَة
 .سوثاس, باشَة لة وةزارة 

 :ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
لةبـةر ئـةو   , بةآلم لة دانوندا وشةي كابينة نةهاتووة, لة ئيعيم و لة اليةني سياسي كابينة هةية, لة دانوندا كابينة نيية

 .فةرموو, هؤية نةمانتَيناوة
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رؤذ بَيـت  ( 32)بةآلم لة شوَينَيكي تر ئةطةر تةشكيلي كابينةي تـازة سـي   , نيبةراي مب رةئيس وةزةرا لة ثازدة رؤذ دابنَي

 .سوثاس, بؤ ئةوةي رةئيس وةزارة  تةشكيل بكا 
 :بةرؤَبز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان  , دانـاني وةزارةتـي تـازة لةبـةر رؤشـنايي يـان طؤرؤانكارييـةكي طـةورة دةبَيـت         , برام ئةوةم دوو سَي رـار روون كـردةوة  
ئَيسـتا ئَيمـة تةشـكيلي وةزارةتَيكـي     , وةكو ئَيستا هةيـة , ن دةبَيت ثَيويست دةكا  طفتوطؤو راوَيذي لةسةر بكرَيتهةَلبذارد
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كاتيشـي دةوَي تـاكو رَيـك دةكـةويب فـآلن ببَيتـة وةزيـر و        , كاتي ويست تاكو طةيشـتينة ئـةو ئيتيفادـة   , يةكسرتوو دةكةيب
لةبةر هةر هؤيةك بَيـت واتـة   , سةرؤك وةزيران شوَينةكةي ضؤَل دةبَيتبةآلم ئةوة شتَيكة كة , فآلن ببَيت بة وةزيري تر

دانونــةن , ومتــان ئةطــةر ئييــاب بكــا  طؤرؤانكــاري بكــا  , بــةآلم ئــةوةمشان و , دةســت نيشــان كردنــي ســةرؤك وةزيرانــة 
ؤذة ضـونكة  لَيـرة ثـازدة ر  , يـاني موالبةسـةكةي فـةرق دةكـا     , وةزارةتةكة بة موستةديل ييساب دةكرَيت و سقو  دةكا 

, رؤذة ثَيويست بة كاري زياتر دةكا  و ثَيويسيت بة طفتوطؤي زياتر دةكـا  ( 32)لةوَي , كَيشة نيية, دةيران نيية, ئاسانة
ــَي    ــة دةَلـ ــاددةي دووةم كـ ــة مـ ــة كورديةكـ ــؤي لـ ــةرَيكردن )خـ ــةآلتي رَيبـ ــاآلتريب دةسـ ــةن بـ ــؤي ( ئةجنومـ ــتةي )خـ دةسـ

ثَيشــَ عــةرزم كــردن ئةطــةر ئيختــييف هــةبوو هــةر نةصــة عةرةبيةكــة   ,ئــةوة التــان ضــاك بكرَيتــةوة( رَيبةرَيكردنــة 
ضـونكة لـة عـةرةبي تةررومـة     , ئَيمـة نةصـة عةرةبيةكـةمان ال ئةساسـة    , هةر ئيختييفَيك هةبوو لة كورديةكة, ئةساسة

 .فةرموو, كراوة بؤ كوردي
 
 

 :بةرؤَيز سةردار صباح بوزو هةركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رـةنابت  ( على رئايس جملاس الاوزراء ختويال بعاض صاالحياته      )َيك  هةية لةسةر دسةي كاك رشاد كة دةَلَي تةنتا تةوزحي
تةنتا ئـةو تةوزحيـةم هةيـة دةواعيـدي دـانوني كـة تـةعريف دةكـرَي         , طوتت كة ئةمة صيةةي ئةمرة و شتَيكي ناياسايية

 .سوثاس, وتةنتا ئةوة بو( دواعد امرة و زردة)هةموو صيةةي كة ثَيي دةطوترَيت 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي دووةم برؤطة يةكي لة ماددةي يةكةمي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وةزيران هـةموار  , ماددةكة دةخوَينينةوة
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوة, دةكرَيت

لة سةرؤك و رَيسرةكةي و وةزيرةكان ثَيـك   ئةجنومةن بة باآلتريب دةستةي رَيبةرَي كردني هةرَي  دادةنرَيت و: يةكةم
 .دَيت

 :برؤطةي دوو لة هةمان ماددة هةَلدةوةشَينرَيتةوة و ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطرَيتةوة: دووةم
 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران رَيسرَيكي دةبَيت 

 :ةطرَيتةوةبرؤطةي سَي لة هةمان ماددة هةَلدةوةشَينرَيتةوة و ئةمةي خوارةوة رَيسةي د: سَي يةم
بيـةوَي لـة   . سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية هةندَيك لة دةسةآلتةكاني خـؤي بـة رَيسرةكـةي بـدا     -1

 .كاتي ئامادة نةبووني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران رَيسرةكةي رَيسةي ئةو دةطرَيتةوة
ئـةم سـَييانة ثَيكـةوة دةياخنةينـة     , رةنسـة ضـوارةم هةنـدَي ريـاوازي هـةبَيت     , ئةمة بةيةكـةوة بةسـَاوة ئـةم سـَي خاَلـة     

ئةوةي ئيعتريازي هةيـة دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ يـةك     , ئةوةي موافيقة لةسةري دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, دةنسدانةوة
لة ماددةي ثَيشوو يةوتة لةبةر ئةوةي ثةيوةنـدي بـةو سـَي    , برؤطةي دوو ماددةي يةوتي ياساكة, كةس ئيعتريازي هةية

 :اددة دوو و هةموار دةكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوةخاَلة هةية دَيتة م
ــةرؤكدا    ــيت س ــووني ثؤس ــؤَل ب ــةتي ض ــة ياَل ــدني     , ل ــؤ راثةران ــتؤ ب ــة ئةس ــتةكة دةطرَيت ــةرماني ثؤس ــارو ف ــةي ك رَيسرةك

كـَي موافيقـة   , كاروبارةكان تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي ثازدة رؤذةوة ثَيـك هَينـاني وةزارةتَيكـي نـويَ    
 .لةسةر ئةوة دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ بة ئةكسةريية  وةرطريا

 :سعيد بةزازكمال  بةرؤَيز عوني
 : ماددةي سَييةم

و ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران و سةررةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةريدا كراوة هةَلدةوةشَيندرَيتةوة
 .ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطرَيتةوة

 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ-أ
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 .وةزارةتي ناوخؤ-1

 .وةزارةتي دارايي و ئابووري-0

 .وةزارةتي داد-3

 .وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة-2

 .وةزارةتي طواستنةوة-0

 .وةزارةتي ثةروةردة-6

 .وةزارةتي تةندروسيت-7

 .ارةتي كاروباري كؤمةاَليةتيوةز-7

 .وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئاييين-9

 .وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان-12

 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةرَيكردن-11

 .وةزارةتي ثيندانان-10

 .وةزارةتي مايف مرؤظ-13

 .وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت-12

 .وةزارةتي كشتوكاَل-10

 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان-16

 .وةزارةتي رؤشنبريي-17

 .وةزارةتي كارةبا-17

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان-19

 .وةزارةتي شارةواني-02

 .وةزارةتي وةرزش و الوان-01

 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي -00

 .وةزارةتي بازرطاني-03

 .وةزارةتي ثيشةسازي-02

 .ينسةوةزارةتي ذ-00

 .وةزارةتي طةشت و طوزار-06

 .وةزارةتي طةياندن-07

 .دةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةند وةزيرَيكي هةرَي  بسرَيتة خؤ-ب
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, تةئيدي ماددةكة دةكةيب, ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل دةدي ماددةكةيب و

 :رمضانناصح غفور . د بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــارة   ــي ذم ــةي   12وةزارةت ــة كوردييةك ــدا هةيــة ل ــةكي تَي ــةي   , هةَلةي ــة عةرةبييةك ــة ب ــة هةي ــوارد مائي ــةن م ــةاَلم , تةبع ب
انـاي  م( املاوارد املائياة  ), كوردييةكةي كراوةتةوة وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكان مب ثَي  واية بة هةَلة تةررومة كراوةتةوة

هـةرةك بـة خـؤي    , بَيـت باشـَة  , (الثاروة املائياة  )ئينيـا ئةطـةر ثَيتـان باشـة عةرةبيةكـةش بكةنـة       , دَيـت ( الثروة املائياة )
, ضـونكة مـورد رودايـة   , باشـَة , بةاَلم تةررومةكةي بكةينـة وةزارةتـي سـامانة ئاوييـةكان    , الثروة املائيةواريدَيكة بَلَيني 

ئـةو  , (املائياة  الثاروة )يـان عةرةبيةكـةي بكةنـة   , دَي( املائية الثروة)املوارد املائية يةعين , لَيرة مورد دةستكةوتي ثارة نيية
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, خـاَلَيكي تـر  , ئةمـة خاَلَيـك  , ضونكة لَيرة بة غةَلة  تةررومـة كراوةتـةوة  , كاتةي كوردييةكةي دةبَيتة سامانة ئاوييةكان
وةزارةتـي كاروبـاري ناوضـةكان لـة     , ة  هـاتووة خـؤي تةبعةكـةي بـة غةلَـ    , كاك كـري  خـؤي ضـاكي كـردةوة     00وةزارةتي 

 .زؤر سوثاس, وتي وزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَي , دةرةوةي هةرَي  خؤي ضاكي كردةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

املـوارد   يكومـةتي فيـدراَل دةَلَيـت   , خؤي ئَيمة زياتر ئيعتيمادمان لةسـةر نـاوي وةزارةتـةكاني يكومـةتي فيـدراَل كـردووة      
ــة ــة    , املائي ــواردي مائي ــة م ــةي دةبَيت ــة كوردييةك ــريَ  , ب ــت وا دةنووس ــةي ض بَي ــةي دبوَلــة   , كوردييةك ــب ومت عةرةبيةك م

 .فةرموو, كاك ديلمان, المةكة زيادة, ئةوةي تريش خوَينرايةوة و ضاك كرايةوة, كوردييةكةي ض بَيت ئةوة دبوَلة
 (:ديلمان)بةرؤَيز ممد امحد صاحل

 .رؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سة
, بة تةسةورؤي مـب ئـةو دوو وةزارةتـة زيـادن    , ئةوة وا ثَي دةضَيت ناوي ئةو دوو وةزارةتة لةسةر يكومةتي فيدراَل هاتيَب

دوو وةزارةتـيش  , ئةطـةر ثَيـنج شةشـةكي زيـاديش هـةبَينت     , كـةس بَيـت   37يةعين هةذماردن لةو وةزارةتـة لـة يـدودي    
, تـةواو بـينت   0227لـة  , ةكـة (07)ضونكة دةستوري عَيراق ئةمما بـة ثَيـي   , َيك بَينتئةو وةزارةتة بؤ ساَل, خارري ادلي 

لـة ريـاتي ئـةو وةزارةتانـة هةيتـةتَيك بـينت تـابعي ئةجنومـةني وةزيـران بَيـت           , ئينيا دَيينة سةر ئيلةاي ئةو وةزارةتانـة 
 .زؤر سوثاس, باشَة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة وةزارةتـي خارريمـان    , ئةوةي كة ثَيويستة بؤ هةرَي  لَيمان وةرطرتـووة , ضةندة بةنيسبة  ئةمة يكومةتي فيدراَل

بةنيســبة  وةزارةتَيــك بــؤ , ضــونكة هةنــدَي وةزارة  هةيــة هــةروا, ضــونكة لَيــرة ئيختصاصــي يكومــةتي فيدراَلــة, نييــة
 136بـؤ رَيبـةرَي كردنـي مـاددةي     لةبةر ئةهميةتي كةركووك و ناوضةكاني تر كة دةبَيت بسةرؤَينـةوة  , دةرةوةي هةرَي 

ــاددةي   ــة م ــة ب ــتورة 07ك ــَينت  , مةش ــتةواي وةزارة  ب ــة موس ــت ل ــةيةكمان دةوَي ــة كــراوة , موئةسةس ــة , زؤر مونادةش بؤي
, ثَيويسـت دةكـاتب هـةموومان   , دةبَيت ئـةو ماددةيـة رَيبـةرَي بكـرَينت    , 0227ضونكة ثَيش كؤتايي , وةزارةتَيكمان داييَت

كـةي رَيبـةرَي بـوو؟ ئَيمـة     , طرنسيةكي زؤر هةية, بؤ ئةهمية  دانَيكة بةو ناوضانة, سةرف بكةنهةموو رتودَيكمان بؤ 
 .فةرموو, شرييب خان, وةزارةتةكة ئيلةا دةكةيب
 :بةرؤَيز شرييب عبدالرمحان دينؤ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـب ان ييـ  زلـس    )مـب باشـَة بكرَيتـة    بـةالي , (يوز ان يي  زلـس الـوزراو وزراو ادلـي    )كة دةَلَيت( ب)لة فةدةرةي 

 .زؤر سوثاس, بؤضي يوز؟ بؤضي ئيحتيمال, ة داعي نيينة(يوز)يةعين ئةو , بةس ئةظة, (الوزراو وزراو ادلي 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ايبةتــةوةزيــري هــةرَي  بــؤ كاروبــاري ت, ضــونكة هةنــدَي ياَلــة  دَيتــة ثَيشــةوة وةزيــري هــةرَيمي نــةوَيت, يــوز باشــَة
بـةاَلم  , بـؤ كاروبـاري وةزارةتَيكـي تـر    , مةسةلةن لةبةر ئةوةي ئيتفاق هةية دوو وةزير يان ضوار وةزيري هةرَيممان هةية

هةندَي رار وةزيري هةرَيممان دةوَيت بؤ كاروباري دةرةوة يان بؤ ئةجنومةن يان بؤ هـةر شـتَيكي   , ئةطةر ئةوةش نةبَيت
 .فةرموو, دةرطا دةكرَيتةوة, وزلةبةر ئةوة بوترَينت ي, تر بَيت

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, عةمةلييـةي رينؤسـايدة  , ضـونكة ئـةنفال  , مب تةنتا ئيزافةيةك بؤ وةزارةتي كاروباري شـةهيدان ئـةنفال ئـةَلَي  بكرَيـت    
ةر يكومـةتي مةركـةزي بكةوَيتـة ياَلـةي     ضونكة ئةو ياَلةتـة ئةنفالـة مـب وا دةزائ ئةطـ    , ياَلةي شةهيدي تةبيعي نيية

وةكو شـةهيدي تـةبعي   , يةعين وةك ياَلةتَيكي بةشدار كردني ياَلةتي رينؤسايدةكة, ئةوةي تةعويز وةربسرينةوة لَييان
 .سوثاس, نةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو, بةاَلم شةهيدان ئةنفاليش هةر شةهيدن, خؤي ئةوةش راستة
 :ية رسول ابراهي شكر. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ناردوومانـة بـؤ شـةهيدان   , ضـةند ياَلـةمتان هـةبووة   , لةبةر ئةوة مـب ماوةيـةكي زؤرة لةسـةنتةري ئـةنفال ئـيش دةكـةم      

, لةبةر ئةوة بـةراي مـب يـةعين زيـاد بكرَيـت     , شةهيد ريايةو ئةنفاليش رياية, دةَلَيب ئةمة لةطةَل ئَيمة يةك ناطرَيتةوة
 .سوثاس, يان رينؤسايد, زارةتي ئةنفالوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةكرَيت    ــاويش ن ــةر ن ــت ئةط ــؤي دةكرَي ــرَينت   , خ ــت بك ــةكان دروس ــة ئةنفال ــووني كَيش ــاي بةدواض ــؤ  , دةزط ــتاش خ ــا ئَيس ت

, تـة وةزارة  لة سلَيماني ثرؤؤذةش هةبوو كة ببَي, دةزطايةك بووة لة هةولَير بةتايبةتي, شةهيدانيش خؤ وةزارة  نةبووة
باشـة بـا بـزانني كيـَي تـر دسـة       , دةشكرَي كة ناوةكان بة رـودا بَيـت  , نازائ خؤي دةكرَيت هةردوو ناوةكة ثَيكةوة بَينت و

 .عورانلةسةر ئةو بابةتة دةكا ؟ فةرموو كاك 
 (:باني ماراني)عبداَ دادر عثمانبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةتي بة وةزارةتي مرؤظايةتيةوة هةيةكاروباري ئةنفالةكان عييد

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بةاَلم لَيـرة وةزارةتـي مـايف مـرؤظيش بـة رودايـة و عييدـةي بـة ئـةنفال نييـة          , راستة ئَيمة لة سلَيماني وامان لَيكردووة

 .لةوَيش نيية, بةاَلم لةوَيش لة  كراوة, منيش يةزم دةكرد ئةو وةاَلمة بَلَي 
 : ممد ران يسببةرؤَيز يامت

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكـو شـةهيدَيكي ميللـةتي ئَيمـة ريـا      , بة دانةعةتي مب لةسةر وةزارة  شةهيد يـان ئـةنفال هـية كـا  ريـا ناكرَيتـةوة      

 .يةعين وةكو وةزارةتي شةهيدان ييساب دةكرَيت, ناكرَيتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك خدر, ونودتةي نيزام نةبو, ئةوة رةئي بوو
 :سليمان خليل خضربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
طشــت كــوردَي موســلمان و هــي كــوردي ئَيزيــدي و هــي بــراي  , ثَيكتاتــا طــةلَي كوردســتانَي, هــةروةكي ئَيــوةي هَيــذا دةزانــب

ئَيمـة  , ورَيـز هاتـة طرتينـة   ئةطةر كوردستانَي دـةدةرَيك ثراكتيـك بـاش مـايف مـةي دي ثاراسـتينة       , كرستيانيَي ثَيك هاتية
ياسـا ثشـتيوانَي وَي كـارَي ثراكتيـك بـؤ ئَيمـة دةسـت        , ئةجنومةني وةزيران مادام ياسـايةك دارؤشـنت  , طةلةك ثَي خؤش بوو

يكومةتا نـاو كوردسـتانَي ظـة    , يكومةتا بةغدايَي ئةطةر بةراورد بكرَيت لةطةَل يكومةتا فيدراَل, ئةظة يةك, هاتي كردبا
ئَيمة هي ديب و ديانة  و تايفة ضي كري؟ بةديتنا مب ديـان و تايفـة ثـَ    , ةتي ئةوداف و كاروباري ئايينوةزار, كري ترة

ئةم و وةكو كوردَيـت ئَيزيـدي وةك بـرا كرسـتيان رَيـي مـة ظـة وةزارةتـَي ضـيية؟ ئـةم           , بسةنسدةترة وي ديب و وي تايفة
, خَير يـةكي طـر  و كـَي مـة تشـتةكي خـؤ نـةديت       نزانني مة راوةسـتني تـا يكومـةتا مـة يـةك دةبـينت كـة يكومـةتا بـة         

 .زؤر سوثاس, ئةم كورديب و ئَيمة مايف خؤ دوَيت, وةزيرَيك بؤ برا توركمان و وةزيرَيك بؤ برا كرستيان
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسـبة  ديانـةتي   , شروعَيكي تـةواو كامـل  مة, ئَيستا لة وةزارةتي ئةوداف مةشروعَيك هةية, ئةوةي ئةو براية كة وتي

ئـةم مةشــروعة وةك  , ئيشيشـي تَيـدا كـراوة و   , هـةتا مةسـةلةي كاكـةيي نووسـراوتةوة بــة كـاملي     , مةسـيحي و , يةزيـدي و 



 39 

بؤ ئةوةي ئةم , ضاوةرؤيَي يةكسرتنةوةي هةردوو يكومة  دةكةيب, ئةوةي كة مب ئاطادارم دراوةتةوة ئةجنومةني وةزيران
 .سوثاس, هةموو شتَيكي بؤ يازر كراوة, تة ثةرلةمانمةشروعة بَي

 :تاظسة ممد عليبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هـةولَير هةسـتيان   , ئةجنومـةني وةزيرانـي هـةردوو ئيـدارةي سـلَيماني و     , تةبعةن دواي ئةوةي كة وةزارةتةكان دانـراون و 
بـةناوي  , هةريةكـةيان ئافرةتَيكيـان تـةعني كـرد    , ةزيـران بؤ هـةر سـةرؤكي ئةجنومـةني و   , بةوةي كرد كة فةراغَيك هةية

را نازائ ئَيستا يـان فـةراغي ئةوةيـة ئةنـدامَيكي     , راوَيذكاري ئةجنومةني وةزيران بؤ كاروباري ئافرةتان و كاروباري ذنان
ئــافرة   مةســةلةي, يــان دةزائ لــة مةســةلةي مــايف مــرؤظ و ئةوانــة, مةكتــةبي سياســي ئــافرة  لــةو دانيشــتنانة هــةبووة

, لةبـةر ئـةوة دةبَيـت وةزارةتـي هـةبَيت     , دةزيـة ئـةوة نييـة كـة بَلَيـي ئـافرة  مـايف نييـة        , مةسةلةيةكي عالةميية ئـةمرؤؤ 
ئةطـةر وةزارةتـي ئافرةتـان يـان وةزارتـي      , بةاَلم هةسـت دةكـةم فـةراغَيك هةيـة    , احلمدَ مافةكاني زؤري دةستةبةر بوون

ــَيب  ــان دابن ــان و , ذن ــاري ذن ــؤ كاروب ــة , ب ــيش نيي ــَيب  , خؤش ــةرَي  دابن ــي ه ــةر وةزارةت ــرأة ), ئةط ــؤون امل ــة لش , (وزارة الدول
 .زؤر سوثاس, ئَيمة وةكو ئافرةتان و ذناني ثةرلةمان ثَيمان خؤشة ببَيت, وةزارةتَيكي فعلي بَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك غفور, زؤر سوثاس 

 :سعيد خمموري طاهربةرؤَيز غفور 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

 .بةناوي خواي طةورة و ميترةبان
ــت        ــةي دةَلَي ــة عةرةبييةك ــةتي ب ــاري كؤمةاَلي ــي كاروب ــت وةزارةت ــارة هةش ــي ذم ــةر وةزارةت وزارة العماال و الوااؤون   )لةس

دواتـر لةسـةر كاروبـاري    , ئـةوة تةررومةكـةي  , دةبَيت ئةوةش بكرَيتة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليـةتي , (االزتماعية
لةبــةر ئــةوةي بةداخــةوة , مــب دةنــري دةخةمــة ثــاَل ئــةو بةرؤَيزانــةي كةباســي مةســةلةي ئةنفالــةكانيان كــرد  , شــةهيدان

ئةطـةر ئَيمـة   , ئةنفالةكان وةكو ثَيويستة تا ئَيستا كاروباري ئةوان راناثةرؤَيندرَي وةكـو ثَيويسـت بايـةخيان ثـَي نـةدراوة و     
بؤية مـب لةطـةَل ئـةوةدام يـان     , فالةكان طلةيي زؤريان هةية لةو مةرالةزؤربةي زؤري كةس وكاري ئةن, تَيبينيش بكةيب

يان ئةوةتة ئيزافةي سةر ئةوة بكرَيـت وةزارةتـي كاروبـاري شـةهيدان و     , وةزارةتَيك بةناوي كاروباري ئةنفالةكان هةبَينت
وةزارةتـي ناوضـة بـة عـةرةب      مـب ثـَي  باشـة   , بةنيسبة  وةزارةتةكاني كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَي , ئةنفالةكان

ئةو ناوضانةش ثَيويستان بـة ئاوةدانكردنـةوة   , لةبةر ئةوةي ديارة مةبةستمان ئةو ناوضانةية, كراوةكاني كوردستان بَينت
ثَيويستان بة وةرطرتنـةوةي ئـةو موَلكـة زةو  كراوانـةي خؤيـان      , ثَيويستيان بة دةرةبووكردنةوةي زيانةكان هةية, هةية
لةبـةر  , هـةم بـة دـوة  تـريش دةبـَينت     , وةزارةتي ناوضة بةعةرةب كراوةكـاني كوردسـتان  , مة واي لَيبكةيببؤية ئَي, هةية

بـةاَلم ثـاش ماوةكـاني    , هةر دةبَيت دةطةرؤَينةوة سةر هـةرَيمي كوردسـتان  , ئةوةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان
بـةوة دةكـاتب بـؤ ماوةيـةكي زؤر ئَيمـة كـار لةسـةر ئـةوة          ثَيويسـت , بةعةرةب كردني كوردستان هةر دةمَييَن ئةو ناوضانة

, تَيبينيةكائ هةر ئةوةنـدة بـوون  , كة ثامشاوةكان ئةو تةغرية دكوغرافيةي لةو ناوضانة كراوة هةمووي نةهَيَلني, بكةيب
 .زؤر سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة لـة عةرةبيةكـةي    , اروبـاري كؤمةاَليـةتي بَيـت   دةبَيت بة كـوردي نـاوي كـارو ك   , بةنيسبة  ناوي وةزارةتةكة راستة

راي موختـةليف  , مواليةزاتـةكاني تـر   , دةبَيـت بـة كورديةكـةش وا بَيـت    , (وزارة العمل و الشـؤون االرتماعيـة  )نووسراوة
 .فةرموو, كاك مجال, دوايي مونادةشةي لَيدةكةيب, رياواز هةية, هةية

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة
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تةبيعي كؤمةَلسايةك كة بري دةكاتةوة لةوةي مةمجوعةيةكي زؤر وةزيـر دادةنـَي بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو كَيشـانةي كـة         
كـة  , ئةوةي مب تَيبيين دةكـةم لـة كؤمةَلسـةي مـةدةني مةمجوعةيـةك بةشـي تـر هةيـة        , ثةيوةندي بةو وةزارةتةوة هةية

, وةكـو وةزارةتَيـك بـؤ كرَيكـار    , وةكـو وةزارةتَيـك بـؤ هةَلبـذاردن    , نـةدراوة  طرنسي ثَيدراوة لةو وةزارةتةي ئَيمة طرنسي ثَي
ئَيمـة وةزارةتـي نـاوخؤ وشـةي سـةيارش       وةكو وةزارةتَيك بـؤ سـةيارة تـةبيعي الي   , ئةمة لة هةموو عالةم طرنسي ثَيدراوة

ئمني وةزارةتـي تايبـةتي خـؤي    هةروةها تـة , بةاَلم لة شوَيناني تر ظيكل خؤي دامودةزطايةكي تري هةية, ضارةسةر دةكا 
 .هةية يةدة بري لةوةش بكرَيتةوة

كة بري دةكاتةوة لةوةي هةموو اليةك زةريبةي خؤي , بةنيسبة  دةستكةو  و زةريبة وةزارةتي تايبةتي خؤي هةية
 .هةموو اليةك دةستكةوتةكاني خؤي راتة بةر دةست, بدا 

ئةم خااَلنة ئةطةر بة نةزةري ئيعيتبار وةربسريَيت و بريي لَي , َيكةئةوة وةزارةت, بَي كاري و تةئميين ذياني بَي كاري
 .بكرَيتةوة وةزارةتةكة فراوانَ بكرَيت و ئةم مةراالنةي تيايدا زياد بكرَيت

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
يكومةتي  وةكو عةرزم كردن لةبةر رؤشنايي وةزارةتةكاندا لة, ئةم وةزارةتانةي كة دةستنيشان كراوة, زؤر سوثاس

 .ئةمة يةك, عَيرادي فيدراَل
وةكو , وةكو تةئمينة, يان مديرياتب لة وةزارةتي ريا ريا, ئةو وةزارةتانةي كة ئيقَاح دةكرَيب هةمووي بةشب/ دوو

 .ئةوانة, زةريبةية
يةكسةر  رارَي نابَيت, عةفوم دةكةي لةوةدا نابَيت وةزارة  بَيت, وةزارةتي هةَلبذاردن نابَيت بة رةئي مب/ سَي

موستةديل بَينت لة ئةيزاب هةتا , دةبَيت هةيتةتَيكي موستةديل بَينت ثةرلةمان ثشتسرييي لَي بكاتب, يكومةتيش بَيت
كة يكومةتيش بَينت , يان زؤر ثَيشكةوتووة, لةبةر ئةوة ئةطةر وةزارة  لة واَلتَيكي تردا هةبَيت, لة يكومةتيش

, يان سيستةمَيكيان هةية ئةو وةزارةتة وا لَي دةكاتب سةربةخؤ بَينت, اكاتبتةئسريي لةوة ناكا  لة بَي اليةني خؤي ن
, هةيتةتي ضاودَيريية, هةيتةتي هةَلبذاردنة, ئةطةر دروستيش بكرَينت هةيتةتي نةزاهةية, ئةوة لةالي ئَيمةدا نيية

, ت عايدي يكومة  بَينتنابَي, هةيتةتي ضاودَيريش ئةطةر بة مةنتي  تةماشاي بكةيب, ئَيستا كة عايدي يكومةتة
ضؤن دةبَيت عايدي يكومة  بَينت؟ مةفروزة , خؤي رةدابةي يكومة  دةكاتب, ضونكة خؤي ضاودَيري يكومة  دةكاتب

هةيتةي , كة دةَلَي  موستةديل لة رووي دانونييةوة سةرؤك ثةرلةمان بَينت, موستةديل بَينت سةرؤك ثةرلةمان بَيت
 .ئةوانة هةمووي دةبَيت موستةديل بب, نزاهةية موستةديلة, هةيتةي فةسادة ,هةَلبذاردن لة بةغدا موستةديلة

 .فةرموو كاك عيزةديب
 :خديدا سلي بةرؤَيز عزالديب 
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

بةس هةروةكي خؤيا بوو ئةو وةزارةتا بؤ كاروباري دةرةوةي , بةرؤاسيت برادةران طةلَيك ئاخافنت لةسةر ضني و بَيذن
ئةطةر هاتو كةركووك ئان شةنسار , وةكي رةنابَيتة طوتي وةزارةتَيكا وةختيية, وابزائ وةزارةتَيكي وةختيية, هةرَي 

 .ئَيك, ئان هةر دةمينَيت كارَي خؤ ئةدا دكة , ئةو وةزارةتا لةغو دةبَيت, نةهاتة سةر وةزارةتا
يةعين , وةك ثرسيار, ئان نا, تيةناَي وةزارةتَيئةم دَي ئيس, ئان بَيذيت ئةطةر ماددا ثةجناو هَيشيَت هةتا تةتبي  كرن

ئان رازي بوونا خةلكةكي ئيت ظان وةزارةتا هةر , وةزارةتا هةرَيميش مةنةظَينت رةزامةنديا, روون كردنةوة بؤ ضةندَي
بةرؤاسيت , تئان خةلكةك هةبَيت وةزيرَيكي بؤ دائةنَي بَي كار و بَي تشتةك هةبَينت و وةزارةتَيك دابنَي, وةزيرَيك هةبَيت

بةس ئةطةر وةزارةتا هةرَي  دانَيني بؤ كاروبارَيت فين تشيت دةست , ئةوة تشتَيكي موزمينةو نة ئييابيية ئةو تشتة
ئةمة وةَلَي فةراغَيكي , نيشان بكةيب ئيت لة ياساَييدا مةعقولَة وةكو وةزارةتا ثشيت هَيظي دانان بؤ كاروبارَي ظان تشتا

 .زيرةك هةبينت بؤ وةزيري هةرَيمَي هةموو شتك سلبيية بةرؤاسيتضونكة كةسَيك بَينت وة
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بةس لة , وةزارةتا ئةوداف و كاروبارَي ئيسيمي وابزائ ئةطةر ئةمة ببَيت كاك خدر طوتي ئةو وةزارةتةش بَيتة كرن
ي ئةيوال دانونَي ئةيوال شةخسيدا هةية ئةم داخوازيت كةركووك لة دةستووريدا بَيتة ضةسثاندن وةكو دانونَيك

 .زؤر سوثاس, شةخسي هةبَينت و كاروباري ظَي خةلكي ئايين ئةظرؤبة بكا 
 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

تةبعةن لةطةَل رَي بةرَي كردني , ئةوة زؤر مونادةشةمان كردووة, بةنيسبة  وةزارةتي كاروباري دةرةوةي هةرَي 
بةاَلم هةر وةختَيك ثَيويسيت بَيت , ة ئيشةكةي نامَينَينتخؤي ئةو, كة بة ماددةي ثةجناو هةشت ناسراوة( 631)ماددةي 

بةَلَي كاك , ض خانةدني بَيت ئيش و كارةكةي خؤي دةكاتب, ض سنيار بَيت, را ض كةركووك بَيت و, و ئيشةكةي مابَيت
 .شَيروان
 :ييدري ناصحبةرؤَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
هةتا ئَيستا شةش رار تةعديل , دةرضووة 6991كة لة ساَلي , ني وةزيران بكةيبئَيمة ئةطةر تةماشاي دانوني ئةجنومة

, ئيلةاي وةزارة  كراوة بةثَيي ثَيويسيت ئةجنومةني وةزيران, دةزي وةزارة  كراوة, ي وةزارة  كراوة"استحداث", كراوة
, ةل ديسان تةعديي  بكرَيتئيمكان هةية لة موستةدب, ئةو ترويانةي برادةران دةكةن هةمووي لة رَيساي خؤيةتي

بؤية بة دةناعةتي مب ئةوة , ئيلةاش بكرَيتةوة, وةزارةتي تازةش بكرَيت, ئستيحداسي تازة بكرَيت, طؤرؤانكاري بكرَيت
 .داوا دةكةيب كة بدرَيتة دةنسدان لةطةَل رَيزماندا, مونادةشةيةكي زؤري برد

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
ئةمة , وشةي وةزيري هةرَي  ئةطةر بؤ كاروباري شتَيك نةبَينت, هةية لةسةر ئةوانةمب تَيبينيةك  , زؤر سوثاس

يةعين ئيمكان , رةنسة وةكو طومتان يكومةتَيكي ئيتتييفيية, رةنسة لةبةر ئةوةي ئيتيفادَيكي سياسيية, ئيتيفادَيكة
 .فةرموو كاك عادل, كاروبارةكةشيوةزارةتي هةرَي  بدرَينت بَي دةست نيشان كردني , هةبَيت بؤ رازي كردني اليةك

 :امني ممدبةرؤَيز عادل 
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

بةاَلم هةروةكو تَيبيين , كة ئيتيفاق كراوة لةسةر ئةو وةزارةتانةو تةوزيعيش كراوة, مب دةزائ رةنابتان باستان كرد
 .دةمةوَيت ثَيشنياري خؤم بدةم لةسةر ئةو وةزارةتانة

هةموومان دةزانني نيشتةرَي كردن نةخؤشييةكي درَيذ خايةني ئةم , كردنةوةو نيشتةرَي كردنوةزارةتي ئاوةدان 
يةعين بة رةئي مب وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة ريا بواية لةطةَل وةزارةتي , واَلتةية ئةزمةيةكي زؤر طةورة هةية

هةمووتان , وانَ و شيت زؤرتر دةطرَيتةوةلةبةر ئةوةي وةزارةتي ئاوةدانكرنةوة فرا, ئةويش ريا بواية, نيشتةرَي كردن
مب ثَي  , نيشتةرَي كردنيش كَيشةيةكي رؤذانةي خةَلك و زؤريش موزمينة, دةزانب كوردستان ضةند وَيران و كاوَلة

لةبةر ئةوةي لة ئاوي خواردنةوة دةست ثَي بكة تاوةكو دروست كردني , باش بوو وةزارةتي كارةبا و ئاو بةيةكةوة بواية
بؤ ئةوةي ئةطةر هاتو ئَيمة وةزارةتي كارةبا و ئاو بةيةكةوة , ئاودَيري كارةبا و ئاو ثةيوةسنت بةيةكةوة, ةنداوئاوي ب

ئاسانَ بوو بؤ وةزيرَيك تةعامول لةطةَل ئةو , لة كاتَيكدا كَيشةي ئاو ثَيويسيت بةوةية كارةباي بؤ دابني بكةيب, بواية
ضونكة لةسةردةمي دةوَلةتي عورانييةوة , ةدارا  و زةوي و زار هةبَيتمب ثَي  باش بوو وةزارةتي ع, وةزعة بكا 

ئةمة سةنةدَيكي , مب هةر بؤ منوونةش ثَيتان دةَلَيمةوة, تاوةكو ئَيستا كَيشةي زةوي و زار بةردةوامةو ضارةسةر نةكراوة
تاكو ئَيستا ماوةتةوةو ضارةسةر , وةسةد ساَل بةر لة ئَيستا ئةم سةنةدة لة دائريةي تاثؤ بةناوي كَي نووسرا, سةد ساَلية

بةاَلم وةزارةتي عةدل مةشةولي , وةزارةتي عةدل راستة تاثؤ وةكو خؤمان دةَلَيني عايدي وةزارةتي عةدلة, نةكراوة
يةعين بةرؤاسيت ئةوة كَيشةيةكي موزمينة ماوةتةوة نة خاوةن , زؤر طرنسي بة عةدارا  و ئةوانة نادا , دادطايةكانة

 6319رةنسة بةناوي كةسَيكةوة تؤمار كراوة ئةمة لة ساَلي , نة نةوةكانيش ديارة, دةتوانب بةكاري بَينبزةوي و زار 
يةعي يةق وا بوو , وةرسةكة دةطةينَيتة دوو هةزار كةس, تاكو ئَيستا بةردةوامة هةر بةناوي ئةو وةرسةوة دةرؤؤينةوة

سةبارة  بة ئةنفاليش بة رةئي مب ئةنفال , ايةنةضونكة كَيشةيةكي درَيذ خ, ئةو وةزارةتةشي مشول كردبواية
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بةاَلم ئةطةر ضي ناكرَيت رَيككةوتب هةية لةسةر ئةوة وةكو , كَيشةيةكة زؤري دةوَيت وةزارةتَيكي تابيةتي دةوَيت
َل يةق واية وةكو كاك غةفور وتي لةطة, لة بةغدا بةطوَيرةي وةزارةتةكاني بةغدا ئَيرةش دانراوة, رةنابتان فةرمووتان

 .زؤر سوثاس, وةزارةتي كاروباري شةهيدان ئةنفاليش ررَيتة ثاَلي
 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

 .فةرموو شوكري نَيرؤيي
 :متر صاحلبةرؤَيز شكري 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
بة تةسةوري مب ئةم مةوزوعة نةك بة تةسةوري مب هةموو دةزانب ئةم مةوزوعة لة دةرةوةي ثةرلةمان زؤر 

ئةم هةموو مونادةشةمان , دةشةي لةسةر كراوةو لةناو ثةرلةمانيش ليذنةي ياسايي ديارة زؤر ديراسةتي كردووةمونا
وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي و كار زياد , دةسةاَلتيش بكةينة دةستة و, كردووة توانيمانة وةزير بكةينة وةزارة  و

, بة تةسةوري مب ئةم هةموو مونادةشةي ثَي ناوَيت, دن زياترزياتر هية شتَيكي ترمان نةكردووة لة دسة كر, بكةيب
 .سوثاس, ضونكة شتةكة كراوةو ئيتري دةست بةرز بكةينةوة بؤ دةنسدان لةسةري

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
وو فةرم, دةَلَي  خاَلي نيزامي نيية, ئةطةر خاَلي نيزامي نةبَيت, ئةطةر خاَلي نيزامي هةية, يةعين مونادةشة داخرا

 .ضنار خان
 :عبداَ سعدبةرؤَيز ضنار 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
بةس , مامؤستا نازناز ناوي نووسي بوو ثَي  واية تَيبينيةكةمشان تؤزَيك لة رَيي خؤيةتي, مببوورة سةرؤكي ثةرلةمان

دةزائ بةس ئيدي , خاَلي نيزام نيية, يان مب لة رياتي ئةو دسة بكةم, يان ئةو دسان بكا , ئةطةر ئييازة بدةيت
 .سةبارة  بةناوي ثةروةردة, ناضاريب دسة بكةيب

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
, را نازناز نازائ بؤ ناوي نةنووسراوة, رةئي  نةداوةتةوة, تؤ ثَيشنيارَيكت كرد, رارَي ئيزئ نةداوي دسة بكةي

 .فةرموو خاتوو نازناز, داوةتة تؤ بؤ ئةوة تا دسة بكا  دسةكاني خؤي, تَيبينيش  كرد كة دةسيت بةرز كرد
 :عبدالقادر ممدبةرؤَيز نازناز 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
ضونكة لةوَي نووسراوة وةزارةتي , لَيرة هةَلةيةك هةية لة وةزارةتي تةعلي  عالي, ئةطةر تةررومةي وةزارةتةكان بكةيب

, خوَيندن تةررومةي تةعلي  نيية, وَيندني بااَلكةضي لة تةررومة كورديةكة بؤتة خ, تةعلي  عالي و بةيسي عيلمي
ضونكة خؤي لة , فَيركردني بااَلش بؤ ديراساتي عوليا غةَلةتة بةرؤاسيت, كةواتة لَيرة دةبَيت ببَيتة فَيركردني بااَل

ةبية بؤية با ئَيمة لة تةررومة كورديةكة راست برؤؤيب لة ئَيستاوة لةسةر تةررومة عةر, ئةساسدا ديراساتي عولياية
بةاَلم , بيكةيب بة وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت هةر هةمان تةررومةكةي خؤمان, ضةوتةكة نةرؤؤيب

ضونكة بةشَيك لة ثرؤسةي ئةو دوانزدة ساَلةي كة دوتابي , وةزارةتي ثةروةردة با ببَيتة وةزارةتي ثةروةردةو فَيركردن
, ضونكة تةنتا ئَيمة رانيب ثةروةردةييمان لةبةرضاو نيية, كةي ثَيوة بلكَيننيبؤية فَيركردنة, دةخوَينَيت فَيركردنة

بؤية ثَيشنيار , بةتايبةتي  لةخوَيندني دواي سَيي ناوةندي, هةدةيف دووةم فَيركردنة, رانيب ثةروةردة هةدةيف يةكةمة
ذنةي ثةروةردةش مونادةشةي ئةو شتةمان وةزارةتي ثةروةردة زؤر لة لي, دةكةم با ئَيمة هةر لة ئَيستاوة با راست برؤؤيب

زؤر , ئةويَيشيان وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت بَيت, وةزارةتي ثةروةردةو فَيركردن بَيت, كردووة
 .سوثاس

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
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لةطةَل يكومةتي هةرَي   بةنيسبة  وةزارةتي ثةروةردة, تَيبينيةكة  بةرَيية بةنيسبة  وةزارةتي خوَيندني بااَل
بةاَلم , تَيبينيةكة  فَيركردنيشة, ئةطةر ضي لة واديعدا ثةرةوردة تةنيا ئةوة نيية, لة بةغداش هةرواية, دانووسيووة

ضونكة مةسةلةي ئةوانة زياتر لة , بةرؤاسيت ئةطةر ئَيمة هةموو تَيبينيةك لَيرة وةربسريب لة يكومة  تَيك دةدةيب
ئَيستا لةبةر رؤشنايي ئةو ئيتيفادة دسة , ئةمة ئيستيسناية, ذةكة لة يكومةتةوة بؤمان بَينتئةساسدا دةبواية ثرؤ

, ئيستيحداسي وةزارةتةكان, ناوي وةزارةتةكان, ئةطةرنا تةعديلي وةزارةتةكان, دةكةيب و دانونةكان تةعديل دةكةيب
لةبةر , ةش بووة هةموار كردني وةزعةكةبةو ثةلة ثةلي, مةفروزة ثرؤذةيةك بَيت لةاليةن يكومةتةوة بؤمان بَيت

ثَيويستة يكومة  , هةتا ئةطةر وةزارةتيش دابنَيني, زؤر مةراملان نيية, رؤشنايي ئةو ئيتيفادةي كة دةنسمان بؤ دا
تكاية ياساي دامةزراندني ئيستيحداسي , بَلَيت ئةو وةزارةتة ئةوة ثَيداويستيةتي, ثَيمان بَلَينت و ثرؤذةيةكمان بداتَي

 .بةَلَي كاك مةال ئةنوةر, ةن بؤمان دابنَيببك
 :غفور ممدبةرؤَيز مي انور 
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

برييت ية لة تةعديل كردني دانوني ئةجنومةني , وةكو رةنابت رؤشنت كردةوة, ثَي  واية هةدةف لة دانيشتنةكةي ئَيمة
ض , يةعين ئةوة ئَيستا كاتي ئةو مونادةشة نيية, زارة وة( 11)وةزير بووة بة (61)يان لة , وةزير( 61)وةزيران لة 

, وةكو رةنابت ئيشارةتت ثَي كرد, وةزارةتَيكي تر هةبَيت و ضؤن بَيت و لةبةر رؤشنايي يكومةتي فيدراَلة دةزيةكة
وة وةخت لةبةر ئة, دةبَيت واديع رؤذطار وا لة ثةرلةمان بكا  ئيستيحداسي وةزارةتَيكي تر بكا  و دسةي لةسةر بكرَيت

 .زؤر سوثاس, لةوانةية لة مةسلةيةتي دانيشتنةكة نةبَيت, كوشنت بةو شَيوازة و بةو مةغريبة
 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

تةنيا يةك خاَل , خاَلي نيزام تةواو, ئةو هةموو مونادةشةية كؤتايي ثَي دَينني, نوَيذي مةغرييب دةزا بكةوة مامؤستا
ثَي  , ئايا ئةنفالي لةسةر ئيزافة بكرَينت, ئةويش مةوزوعي وةزارةتي شةهيدانة, ؤوةهةية لة مونادةشةكان دووبارة ب

ئايا , يةعين خؤي دوو رةئي هةية, ئةطةر ثَيتان باشة ئةنفال ئيزافة بكرَيتة سةر وةزارةتي شةهيدان, واية دةكرَينت
ياخود , ت لة زمين وةزارةتي شةهيدانيان وةكيل واتا موديريةشي بؤ دابنرَي, ئةنفال ببَيتة زمين تةشكييتي وةزار 

ئةطةر , ئةطةر نا وةزارةتي شةهيدان بة تةنيا موديريةتيشي دةبَيت, هةر دةبَي موديريةتَيكي هةبَيت, ببَيتة وةزارة 
را ئةوةي ثَيي واية ناوي , ئةوة ئةو وةختيش دةبَيت موديريةتي هةبَينت, وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان بَيت

, كَي ثَيي واية لةطةَلي بَينت؟ خؤش  تةئيدي ئةوةم, راوةكان لةطةَل وةزارةتي شةهيدان بَيت مب دةخيةمة دةنسدانئةنفالك
كَي ثَيي واية وةزارةتي شةهيدان بة تةنيا مبَينَيتةوة دةسيت بةرز بكا ؟ ئةكسةريةتي دةَلَيت دةبَيت وةزارةتي شةهيدان 

 .ك دلَيرفةرموو كا, ئةنفالكراوةكانيش لةطةَل بَيت
 :يقي شاوةيس اراعيلدلَير .بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
بةرؤاسيت مةسةلةي ئةنفال تؤزَيك مونادةشةو , يان ئةوة, ئةمة, هةندَيك شت هةية وا مونادةشة ناكرَيت, ببوورة

بةاَلم داناني , وةكو باس كرائَيمة مافمان نةداوة بة ئةنفالكراوةكان , شتَيكي زؤر زؤر طرنسة, دانوستاندن هةَلدةطرَيت
ضونكة ئَيمة نابَيت ئةنفالكراوةكان بة شةهيد , كَيشةي ئةنفال لةطةَل شةهيدان بة بؤضووني مب كارَيكي هةَلةية

, بؤية لة بةرذةوةندي نةتةوايةتي ئَيمة نيية, ضونكة ئةطةر بة شةهيدمان دانا دةبَيت ئةو مةلةفة داررَيت, دابنَيني
دةكرَيت لةطةَل كاروباري , دةتوانرَيت وةزارةتَيكي هةرَي  بؤ ئةنفال دابنرَيت, شةهيدان رَيك ررَيتئةو كارة لةطةَل 

بؤية ئةم مةسةلةية بةرؤاسيت دةبَيت تؤزَيك وردتر , دةكرَيت لةطةَل زؤر وةزارةتي تر بكرَيت, كؤمةاَليةتيدا يةك ررَيت
 .زؤر سوثاس, بريي لَي بكةينةوة

 :ومةنئةجنبةرؤَيز سةرؤكي 
ماناي واية كَي , كة دةَلَي وةزارةتي شةهيد و ئةنفال, دووةميش بؤ وةاَلمدانةي كاك دلَير, يةكةم دةنسمان لةسةر دا

بةثَييةوانةوة ئةطةر طوتت وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان ريا  , ماناي واية ناطرَينت, هةويةي شةهيدي ثَي داون
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فةرموو تؤ دسة  , خاَلي نيزام, ئةوة بة ثَييةوانةوة خؤ  ريا  كردةوة ,خؤي لة خؤيدا ريا  كردةوة, كردةوة
 .نةكردووة

 :صادق طاهر ممدبةرؤَيز شعبان 
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

 .وةزارةتي شةهيداو وةزارةتَي ئةنفالَي فةرديةك خستومة نَيوان هةردووكَي, بة رةئي مب دوو وةزارة  هةبَيت
 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

 .كاك مةمحةد فةرةج فةرموو, ئةوة ثَيشنيارة, ئةوة خاَلي نيزام نيية عةفوم بكة
 :فرج امحد ممدبةرؤَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرؤَيز 

دةكرَيت يةللي ئةم كَيشةيةي ثَي , لةوَي وةزارةتي هييرة هةية, ئةطةر دياسي ئةم وةزارةتانة لةسةر بةغدا بكةيب
دةتوانني ئةو ئيشكالةي , لَيرة وةزارةتي ئةنفال و ئاوارةكان بؤ منوونة, يرة لةوَي هةيةيةعين مادام وةزارةتي هي, بكةيب

دةكرَيت لَيرة ئةمةي ثَي يةل بكةيب هييرة  بكةيب بة , مادام لةوَي هةية, يةعين ئةوة لةوَي هةية, ثَي يةل بكةيب
 .وةزارةتي ئةنفال و ئاوارةكان

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
 .ال سةعدةديبفةرموو كاك مة

 
 :مي عبداَ مولود سعدالديببةرؤَيز مي 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
كة يةكَيك ضؤتة سةنتةري ئةنفال لة , با بةرؤَيوةبةرايةتي ئةنفال, باشة رةنابي سةرؤك ئةدي ئةنفال شةهيد نيية

, ةتوانني دةرارَيكي لةسةر دةربيوَييند, كة ئةنفال شةهيد نيية, ماناي ئةوة نيية, دةزطاي شةهيدان دةبوليان نةكردووة
 .زؤر سوثاس, كة ئَيستاكة زؤر زؤر ثَيويستيمان ثَي هةية وةكو دةومي كورد, خؤزطة وةزارةتي ئةمين دةوميش هةبواية

 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
يتيفادي ثَي رَي بةرَي ئةطةر نا ئَيمة هةر ضؤنَيك بَيت ئ, ئةطةر ضي لةبةر ئةوةي رَيي طةورةية, كاكة دةنسي لةسةر درا

, لةبةر رؤشنايي ئةو ثرؤذةيةي كة تةددي  كراوة بة تَيسةيشتين هةموو شتَيك, ئيتيفادَيكة دةيكةينة دانون, دةكةيب
كة ئةنفال , دووبارةي دةكةمةوة يةكةم ماناي ئةوة نيية, بةاَلم رةغبةتي زؤري ئةوةية كة ئةنفال ئيزافة بكرَينت

واتا بةشَيكي شةهيدان و , وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان, يةوانةوة ئَيستا رياي كردةوةبةثَي, بةشَيكة لة شةهيدان
دةخيوَينمةوة بةرةضاو كردني تَيبينيةكاني كة لة , ئَيستاش دةخيةينة دةنسدانةوة, بةشَيكي ئةنفالكراوةكان

 :مونادةشةكةتان دا بوو
 :ماددةي سَييةم

وةزيران و سةررةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةريدا كراوة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني 
 .ئةمةي خوارةوة رَيسةي دةطرَيتةوة

 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ -أ
 .وةزارةتي ناوخؤ-1

 .وةزارةتي دارايي و ئابووري-0

 .وةزارةتي داد-3

 .ةوةزارةتي كاروباري ثَيشمةرط-2

 .وةزارةتي طواستنةوة-0

 .وةزارةتي ثةروةردة-6
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 .وةزارةتي تةندروسيت-7

 .وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي-7

 .وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئاييين-9

 .ضي بَينت واي لَي بكرَيت( املوارد املائية)طومتان عةرةبيةكةي , وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان-12

 .و نيشتةرَيكردنوةزارةتي ئاوةدانكردنةوة-11

 .وةزارةتي ثيندانان-10

 .وةزارةتي مايف مرؤظ-13

 .وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت-12

 .وةزارةتي كشتوكاَل-10

 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان-16

 .وةزارةتي رؤشنبريي-17

 .وةزارةتي كارةبا-17

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان-19

 .ةزارةتي شارةوانيو-02

 .وةزارةتي وةرزش و الوان-01

 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي -00
 .وةزارةتي بازرطاني-03

 .وةزارةتي ثيشةسازي-02

 .وةزارةتي ذينسة-00

 .وةزارةتي طةشت و طوزار-06

 .وةزارةتي طةياندن-07

 .َيتة خؤدةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةند وةزيرَيكي هةرَي  بسر-ب
كَي دذيةتي دةسيت بةرز , زؤر سوثاس, ئةوةي تةئيدي دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة, ماددةكة دةخةمة دةنسدانةوة

 .ماددةي ضوارةم روَينةوة, ماددةكة بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, دوو كةس دذيةتي, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :هةمةوةندي ابوبكربةرؤَيز عبدالكري  

 .ومةنئةجنبةرؤَيز سةرؤكي 
 .كار بة هية دةدَيك ناكرَيت كة لةطةَل ئةيكامي ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت: ماددةي ضوارةم

 :بزاز سعيد كمالبةرؤَيز عوني 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرؤَيز 

 :ماددةكة بة عةرةبي دةخوَينمةوة
 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة الرابعة

 :مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو
كَي دذيةتي , تكا لة ئةندامة بةرؤَيزةكان دةكةم ئةوةي تةئيدي ئةم ماددةية دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .بةطشيت دةنري وةرطريا, دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :عبدالكري  ابوبكر هةمةوةندي بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ن دةبَي ئةيكامي ئةم ياساية رَيبةرَي بكا ئةجنومةني وةزيرا: ماددةي ثَينيةم

 :سعيد بزاز كمال عوني بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 :عةرةبي دةخوَينمةوة بة ماددةكة

 .احكام هذا القانون على جملس الوزراء تنفيذ: ةامساخل املادة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كَي دذيةتي , سوثاس زؤر ؟ئةم ماددةية دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوةئةندامة بةرؤَيزةكان دةكةم ئةوةي تةئيدي  لة تكا
 .وةرطريا بةطشيت دةنري, زؤر سوثاس ؟دةسيت بةرز بكاتةوة

 :هةمةوةندي ابوبكرعبدالكري   بةرؤَيز

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
( وةدايعي كوردستان) ئةم ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة رَيبةرَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي: ماددةي شةشةم
 .بَيو دةكرَيتةوة

 :بزاز سعيدكمال  عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 :عةرةبي دةخوَينمةوة بة ماددةكة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينور يف اجلريدة الرمسية : ةسادسال املادة
 
 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئةندامة بةرؤَيزةكان دةكةم ئةوةي  لة تكا, دةخيةينة دةنسدانةوة, شةشةم بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة ماددةي
بةطشيت , زؤر سوثاس ؟كَي دذيةتي دةسيت بةرز بكاتةوة, سوثاس زؤر ؟تةئيدي ئةم ماددةية دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة

ساي هةموار كردني يةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي يا, ياسايةكة هةمووي دةخةينة دةنسدانةوة, وةرطريا دةنري
, كة ماددةكامنان خوَيندةوة يةكة يةكة دةنسمان لةسةردا, ي هةموار كراو(1990)ي ساَلي (3)كوردستاني عَيراق ذمارة 

, ي دةنري وةرطرياكَي لةطةَل دةرضونيةتي دةستان بةرز بكةنةوة؟ كَي دذة؟ بة تَيكرؤا, ئَيستا بةطشيت دةخيةينة دةنسدانةوة
 .زؤر سوثاس

 .كاك شَيروان ياسايةكةي تر روَينةوة
 :ييدري ناصحبةرؤَيز شَيروان 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
 .براي بةرؤَيز كاك عةبدولكةري  ديبارةو ماددةي يةك دةخوَينَيتةوة بة كوردي, ئَيستا دةست بة ثرؤذةي دووةم دةكةيب

 :ديبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر هةمةوةن
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

          بةناوي خوادي طةورةو ميترةبان 
 بةناوي طةلةوة 

 عَيراق -ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
ي هةمواركراو ولةسةر 1991ي ساَلي ( 1)ي ياساي ذمارة ( 65)و مادة ( 65)لةمادةي ( 1)ثشت بة برؤطةي 

ئةجنومةني نيشتمانيي لة دانيشتين , عَيراق-ومةني نيشتمانيي كوردستانخستنةرؤووي ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ئةجن
 :                                                                          برياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 1005/   / رؤذي   

 1005بؤ ساَلي )      ( ياساي ذمارة
 عرياق –ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ياساي هةموار كردني يةكةمي 
 1006بؤ ساَلي (1)ذمارة 
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                                                                                        :ةي يةكةمدماد

وةي خـوارةوة  هـةمواردةكرَيت و بـةم شـيَ    1006بـؤ سـاَلي   ( 1)لة ياساي سـةرؤكايةتي هـةرَي  ذمـارة    ( يةكةم)ماددةي 
 :                                                             دةخوَيندرَيتةوة

هةرَيمي كوردستاني عَيراق سةرؤكَيكي دةبَيت ثَيي دةوترَيت سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و هةر بةخؤي سةرؤكي  -1
 .                                                           ةرَيمي كوردستانةباآلي دةسةآلتي رَيبةرَي كردن و فةرماندةي طشيت هَيزي ثَيشمةرطةي ه

ــةكاتي         -1 ــا  و لـ ــةآلتةكاني دا دةكـ ــةرك و دةسـ ــدني ئـ ــة رؤاثةرؤانـ ــةهاوكاري لـ ــت كـ ــي دةبَيـ ــةرَي  رَيسرَيكـ ــةرؤكي هـ سـ
 . ةرطةيةئامادةنةبوونيدا رَيسةي ئةو دةطرَيـتةوةو هةرخؤشي رَيسري فةرماندةي طشيت هَيزي ثَيشم

 .سةرؤكي هةرَي  هةندَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةرَيسرةكةي خؤي دةدا  -5
 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .با بفةرمووَيت, ئَيستاش كاك عةوني بةزاز ديبارة و ماددةي يةك بة زماني عةرةبي دةخوَينَيتةوة

 

 

 

 

 

 :زازسعيد ب كمالبةرؤَيز عوني 
 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

 باسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الوعب

 اجمللس الوطين لكوردستان العراق
املعدل وبناًء على ماعرضه  1990لسنة (1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)إستنادًا ألحكام الفقرة 

 0226/ / راق، قرر اجمللس الوطين جبلسته املنعقدة بتاريخ الع-العدد القانونى من جعضاء اجمللس الوطين لكوردستان 
 ا:توريع القانون االتي

 1002لسنة )   ( قانون رقم 
 العراق –قانون التعديل األول لقانون رئاسة جقليم كوردستان 

 5002لسنة ( 1)رقم 

 (:األوىل) املادة
- :وحتل حملها مايأتي 0220لسنة ( 1)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االوىل) تعدل املادة 

العراق رئيس يسمى رئيس اقليم كوردستان وهو الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  –يكون القليم كوردستان -1
 .اقليم كوردستان ثَيشمةرطةالعام لقوا  

 .الثَيشمةرطةام لقوا  يكون لرئيس االقليم نائب يعاونه يف جداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد الع-0

 .ُيّخوِل رئيس االقليم نائبه بعض صالحياته واختصاصاته-3
 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
, (تعدل)كردمان بة ( تلةى)لةبةر ئةوةي ئَيمة صيةةي , بةس يةك تَيبينيمان هةية, ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيب

 .زؤر سوثاس, (وحتل ملتا مايلي)لة رياتي ( وتقرأ كاالتي)ةرةكةش بَلَيني دةبَيت لة كؤتايي فةد
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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ئةطةر ئيلةا بواية دةبووة , (تقرا كاالتي)كة طوتت تةعدل , تَيبينيةكةتان بةرَيية مب خؤش  بة دةَلةم لَيرة نووسيومة
 .ك خورشيدفةرموو كا, كَي دةيةوَيت دسة بكا , (حتل حملها مايلي)

 :شرية سلي بةرؤَيز خورشيد 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

لرئيس جملس الوزراء ختويل بعض من )هي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هاتووة , لة تةمخني كردني هةردوو نائيبةكة
تَيدا نيية لة ئايا رياوازييةكي , (ُيّخوِل رئيس االقليم نائبه)بةاَلم لة هي سةرؤك هاتووة , (صالحياته اىل نائبه

 .سوثاس, تةعريفةكةي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

فةرموو كاك , لة سةالييةتي عةيين شت دةكا , بةاَلم لوغةويةن رياوازيةكي وا نيية, دانونيةن رياوازيةكي هةية
 .رؤبيتان
 :روست  ابراهي بةرؤَيز روبيتان 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
لةوةي , (يف حالة خلو منصبه ),(يف حالة غياب رئيس جملس الوزراء ينوب عنه نا ئبُه)لة ماددةي يةكةم هاتووة دةَلَيت 

 (.يف حالة خلو منصب)لةوةي , سةرؤكي ئيقلي  لةو رؤرةي تيا نيية
 :ومةنجنئة سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرموو ضنار خان, بؤية لَيرة باس نةكراوة, لة دانونة ئةساسييةكة هةية, لةوةش عةفوم بكة
 :عبداَ سعدضنار بةرؤَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بةاَلم رَيسرةكةي كَي , ئَيمة دةزانني بة هةَلبذاردن دةبَيت, سةبارة  بة داناني سةرؤكي هةرَي , ثرسيارة بةرؤاسيت
كَي , بةاَلم ثَيتان وا نيية لَيرة فةراغَيك هةية لة رووي دانونيةوة, راستة ئَيستا بة ئيتيفادة, دةستنيشاني دةكا 

ثرسيارَيكة دةمةوَيت وةاَلم  , مةعلوم ئةوة غامزة, ئايا ثةرلةمان دةنسي بؤ دةدا , موخةوةلة دةستنيشاني بكا 
 .بدةنةوة

, ئَيمة دةزانني ضةند مةررَيك هةية بؤ سةرؤكي هةرَي , سةبارة  بةو سيفةتانةي كة دةبَيت لة رَيسر دابَيت/ دووةم
دابني كراوة هةمان مةرج دةبَيت تةتبي  بكرَيت لةسةر ئةو كةسةي كة دةبَيتة ئايا دةبَيت ئةو مةررانةي بؤ سةرؤك 

 .سوثاس, رَيسري سةرؤكي هةرَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كوَيستان خان
 :عبداَ ممدبةرؤَيز كوَيستان 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
رَيككةوتننامةكة , امةي لة دانيشتين ثَيشوودا تةسديقمان كردبةثَيي ئةو رَيككةوتنن, ئةو تَيبينيانةي ضنار خائ هةبوو

مب ثَي  واية وا باشة لةم ياساية ئةو شةراكةتة رةنري , بةثَيي بنةماي شةرؤاكة  و تةوافوق و تةيكي  و هاوسةنري نيية
 .سوثاس, بداتةوةو

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو خاتوو طَييس
 :غريب الديب ممد ميبةرؤَيز طييس 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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بؤية مب دوو تَيبيني  هةية , يان بة اليةنَيكةوة بؤ ئايندةية, ثابةند نيية بة شةخسَيكةوة, ئةمة ياسايةكةو بؤ ئايندةية
سةرؤكي هةرَي  رَيسرَيكي دةبَيت كة هاوكاري لة راثةرؤاندني ئةرك و دةسةاَلتةكاني )لة ماددةي يةكةم خاَلي دووةم 

 .ئةمة خاَلَيك , بؤضي كة هاوبةشي نةكا , ( دةكا
نابَيت ئةو ئةرك و , سةرؤكي هةرَي  هةندَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةرَيسرةكةي خؤي دةدا / خاَلي دووةم 

 .سوثاس, دةسةاَلتانة دياري بكرَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

بةاَلم ثَي  واية كةي ئةوة دةستنيشان كرا , ان كردووةثَيشَيش بار, بةنيسبة  تَيبينيةكةي ضنار خان بةرَيية
, بةاَلم ئةوةي ئَيستا ئةهميةتي هةية و ئةوانة بةثَيي ئةو ئيتيفاديةتةي هاتووة, ئاليةتةكةي دةكرَيت لَيرة باسي بكةيت

ضارةسةري ئةو ماوةيةكي تر بؤ ئةوةي , ئَيمةش نةمانويست دواي رةيب, لةو ئيتيفاديةتة ئةو خاَلة يةك ال نةبؤتةوة
بةاَلم مةنتيقةن ثَيويست دةكا  هةركَي بَيت لَيرة لة ثةرلةماندا تاوةكو , ئاليةتة بدؤزينةوة رَيسرةكةي ضؤن دةبَيت

, بةاَلم دةطةرؤَيتةوة سةر ئيتيفادي هةردووال, لةو مةريةلةيةدا هةرضةندة ئيشي شةخسي خؤمة, متمانةي ثَي بدرَينت
دةكرَينت لة ثةرلةمانيش دةستنيشاني , لَير سةرؤكي هةرَي  دةستنيشاني بكاتب يةعين دوو صيةة هةية دةكرَينت

 .ئةوة خاَلَيكي بةرَيية بةرؤاسيت, بةاَلم بةهَيزتر واية لة ثةرلةماندا دةنسي بؤ بدرَيت, بكرَينت
ثةجنا بؤ , َي ثةجنا بؤ مبدانون ناتوانَينت بَلَي وةَل, بةنيسبة  كوَيستان خان كة دةَلَيت ماوةي شةراكةتةكة دياري بكرَينت

, سَي, دوو, لَيرة موصادةدةي لةسةر كراوة يةك, ئاليةتي شةراكةتةكة لة ئيتيفادةكةدا هةية, شيت وا لة دانوندا نيية, تؤ
ئةو ئاليةتة ديادةي هةردوو , بؤ هةَلبذاردني داهاتووشة, لةو يةك دوو ساَلةية, ضوار بةو شَيوةية ئةوة شةراكةتةية و

منوونةيةكي , ئةطةر بَيتو اليةنَيك ثَيي وا بوو شةراكةتةكة نيية, ئةو شةراكةتة رَي بةرَي بكةن, ي مةستوولبتةرةف لَي
نوَي رَيسا هةية بؤ ضارةسةر كردني لةوةشةوة طومتان لة يكومةتةوة ئةطةر رَيسرةكةي ئيسرايةتي كرد كابينةكة 

تاوةكو , ئةو يالةتة مةفروزة موةدةتة, ت تةرسيخي ئةو يالةتةبةاَلم دانونةن ناكرَي, ئةوة شةراكةتةكةية, سقو  دةكا 
ئةو وةخيت , ياسا دةبَيتة سةروةري هةموو شتَيك, كؤمةَلساي مةدةني دادةمةزرَينت, دامودةزطاي يكومة  دادةمةزرَينت

, وة تَيبيين هةبَيتكةس نيية لةسةر ئة, لةبةر ئةوةي ئةو تَيبينيانةم وةاَلم داوة, دةكرَينت بة نةوعَيكي تر بكةينةوة
- :وحتل حملها مايأتي 0220لسنة ( 1)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االوىل) تعدل املادة )ئَيستا دةخيوَينمةوة بؤتان 

العراق رئيس يسمى رئيس اقليم كوردستان وهو الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  –يكون القليم كوردستان -1
 .اقليم كوردستان ثَيشمةرطةالعام لقوا  

 .الثَيشمةرطةيكون لرئيس االقليم نائب يعاونه يف جداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العام لقوا  -0

لةرؤاستيدا ئةسَلةن ئيختيساساتةكة لة دانوني سةرؤكدا , (ُيّخوِل رئيس االقليم نائبه بعض صالحياته واختصاصاته-3
, لة ئةسَلدا زيادة, لَيرة كة هاتووة هةندَيك كةس دةَلَيب زيادة, ئيختيساسا  زيادة, سةاَليياتي هةية, هاتووة لةوَيش زيادة

ئةوانة , كؤمثيوتةرة, ئيختيساس ئةندازياري مةدةنيية, لة ئةسَلدا سةرؤك مومارةسةي سةاَليياتي خؤي دةكا 
ئةطةر مبَينَيتةوة ض فةردَيك , ية شةرح ئيزافييةلةبةر ئةوة ئةو هةلة, يةعين لة ئةسَلدا لةوة هاتووة, ئيختيساساتب

بؤية , بةاَلم ئةطةر نةمَينَيتةوة يةكَيك دَيت ثرسيار دةكا  باشة سةاَلييا  و ئيختيساساي خؤي يةعين يةك شتة, ناكا 
اددةي يةك بؤية م, ئةوة رةئي خؤم شةخسيية, بةاَلم لة ئةسَلةكةشدا زيادة, ضونكة لة ئةسَلةكة هاتووة, لةوَيدا هاتووة

 :دةخوَينمةوةو دةخيةينة دةنسدانةوة
هـةمواردةكرَيت و بـةم شـَيوةي خـوارةوة      1006بـؤ سـاَلي   ( 1)لة ياساي سـةرؤكايةتي هـةرَي  ذمـارة    ( يةكةم)ماددةي 

 :                                                             دةخوَيندرَيتةوة
َيكي دةبَيت ثَيي دةوترَيت سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و هةر بةخؤي سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني عَيراق سةرؤك -1

 .                               باآلي دةسةآلتي رَيبةرَي كردن و فةرماندةي طشيت هَيزي ثَيشمةرطةي هةرَيمي كوردستانة
ةكاني دا دةكا  و لةكاتي سةرؤكي هةرَي  رَيسرَيكي دةبَيت كةهاوكاري لة رؤاثةرؤاندني ئةرك و دةسةآلت -1

 .                       ئامادةنةبوونيدا رَيسةي ئةو دةطرَيـتةوةو هةرخؤشي رَيسري فةرماندةي طشيت هَيزي ثَيشمةرطةية
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 (.سةرؤكي هةرَي  هةندَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةرَيسرةكةي خؤي دةدا  -5
كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز , بةزر بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي موافيقة دةسيت , هةمووي دةخةمة دةنسدانةوة

 .كاك شَيروان ماددةي دووةم, لةبةر ئةوة بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, بكاتةوة؟ طييس خان ئيعتريازي هةية
 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .با بفةرمووَيت, ة كوردي دةخوَينَيتةوةئَيستا ماددةي دووةم براي بةرؤَيزم كاك عةبدولكةري  ب

 :هةمةوةندي ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 : ةي دووةمدماد

 :                 ي ياسايةكة  هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة(دةيةم)لةماددةي ( دوازدةم) برؤطةي 
اليةن ثةرلةماني كوردستانةوة سةرةك وةزيران و رَيسرةكةي ٍرادةسثَيرَيت بة ثَيكتَيناني دواي دةستنيشانكردنيان لة ) 

 (.كابينةي وةزارة  ئةويش لةماوةي سي رؤذ لة مَيذووي راسثاردنةكةيانةوة
 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عةوني ماددةي دووةم بة عةرةبي روَينةوة

 
 
 
 

 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 (:الثانية)املادة 

تكليا رئيس الوزراء و نائبه بعد تسميتهما :)من القانون وتقرج كامتي( العاشرة) من املادة ( الثانية عورة) تعدل الفقرة 
 (.دة ثالثني يومًا من تأريخ تكليفهماالعراق بتوكيل الوزارة  وذلك خالل م –من قبل اجمللس الوطين لكوردستان 

 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .زؤر سوثاس, ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيب

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عادل

 :امني ممدبةرؤَيز عادل 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

كاتَيك تةكليف دةكرَيت لةاليةن , لةماني عادةتةن سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانبةنيسبة  تةكليفةوة لة نيزامي ثةر
يةعين , (ونائبه)ئيَ ثَيويست ناكا  , ئَيستا لة كوردستانةوة لة سةرؤكي هةرَيمةوة تةكليف دةكرَيت, سةرؤكي واَلتةوة

با ( بتوكيل الوزارة)بة  ئةوةوة ئينيا بة نيس, سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران كافيية بؤ ئةوةي كة دةست نيشان بكرَيت
كاتَيك كة دةَلَيت تؤ سةييب سيقة دةكةيت لة , يكومة  و وةزارة  ض رياوازيةك هةية, (بتوكيل احلكومة)بنووسرَيت 

 .زؤر سوثاس, لة يكومة  سةييب سيقة دةكةيت, يكومة 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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, ئةمة يةكَيكة لة خاَلةكان كة ئيتيفادي لةسةر كراوة, كيلة نييةوةكو تؤ دةَلَيي ئةوة هية موش, ئةوة عةفوم دةكةيت
بؤ ئةوةي ببَيتة يةك يكومة  دةبَيت سةرؤك , ضونكة تةريةكة دوو يكومةتة, ئَيمة دانيشتينة ئةوة تةعديل دةكةيب

يان , ةتةبةنيسبة  ئةوة كة يكوم, بؤية دةبَيت تةكليفةكة وا بَيت, و رَيسرةكةي ثَيكةوة دةست نيشان بكرَيت
سةرؤكي هةرَي  بااَلتريب دةسةاَلتي , دووةمني كابينةش هةية, يكومة  شاملَة, يكومة  طرنسَة, مةرليس وزةراية

 .فةرموو كاك عيزةديب, يكومةتة
 :خديدا سلي بةرؤَيز عزالديب 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بةس لة رووي دانونييةوة وابزائ , ئةوة ئيتيفاق بَينتلة رووي ئيتيفادةوة دةبَينت , وابزائ عةيين تَيبينيا كاك عادلة

لة هية شوَينَيك نةبووة ثةرلةمان تةكليفي سةرؤكي هةرَي  و ئان رَيسرةكةشي بكا  لة رووي , ئةوة شتَيكي تازةية
 .سوثاس, بةاَلم وابزائ لة رووي دانوني ئةوة تَيسةيشتينة, دانونييةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
دوو , دوو كيان هةية, طومتان دوو يكومة  هةية, سةرؤكي يكومةتة و رَيسرةكةيةتي, ؤكي هةرَي  نييةرارَي سةر

ئةوة ئيتيفادَيكة موسادةدةي لةسةر , ياليةن بؤ تةوييدةكةيان لةو دؤناغةدا ئةوة ثَيويستة, ئةجنومةني وةزيران هةية
 .وري فةرمووكاك غةفور مةمخو, لةبةر ئةوة مونادةشةي لةسةر ناكةيب, كراوة
 :مةمخووري سعيد طاهربةرؤَيز غفور 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .زؤر سوثاس, مب هةمان رةئي برادةرائ هةبوو

 
 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بةاَلم تةددي  كردني بؤ , تةريةكة سةرؤك و رَيسرةكةي دةطرَينت, لَيرةش هةر واية, تةبعةن لة ئيتيفادةكة هاتووة

تةددكةكة , خؤ ناكرَيت دوو كةس بَيت, ة دَينت تةددي  دةكاتب بؤ ثةرلةمان يةك كةس تةددي  دةكاتبك, ثةرلةمان
 .فةرموو, كاك بةكر ئاخري كةسة دسة دةكاتب, ئةطةر مةدسةدتان ئةوةية هةر يةك كةسة, يةك كةس دةكاتب

 :يسنيبةرؤَيز بكر فتاح 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, ئةي ئةطةر لة سي رؤذدا نةيتواني, َي لة ماوةي سي رؤذدا دةبَيت كابينةكة تةشكيل بكرَيتلة نةصةكةدا هاتووة دةَل
 .زؤر سوثاس, لة سي رؤذدا ئةطةر نةيتواني ضي دةكا , يةدة ئيشارة  بةوة بكرَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, ةي كة تةكليف كراون ئةطةر ناتوانبيانيش ئةوان, ثةرلةمان يان تةمديدي دةكا , ئةوة لَيرة دةطةرؤَيتةوة ثةرلةمان

 .فةرموو, ياخود عوزريان هةية ئةوة يةكَيكي تر تةكليف دةكا 
 :عبداَري بةرؤَيز كري  ر

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, بةنيسبة  ئةم ثةرلةمانةوة بةثَيي ئيستحقاداتي ئينتيخاباتي ئَيمة ئينتيخابي نةبووة, ئةو بةرؤَيزانة باسي ئةوةيان كرد

يةعين لةبةر يةكسرتنةوةي دوو ئيدارة ثَي  واية بةيس , ياَلةتَيكي شازة, لةبةر ئةوة دوو ئيدارةش يةك دةطرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة ثَي  واية واز لَي بَينني باشة, كردن لةسةر ئةوة دةمانسةرؤَينَيتةوة بؤ مونادةشةيةكي بَيزةنيت

 :ايليا مشعونبةرؤَيز مجال 
 .ئةجنومةنرؤكي سة بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, ضونكة لةوانةية سَي و سي لة يةكَ نزيك بب, سي رؤذةكة بة ذمارة بنووسرَيت باشَة
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 :ماددةكة دةخوَينمةوةو دةخيةينة دةنسدانةوة, سي رؤذةكة بة ذمارةش بنووسرَيت

 خوارةوة شَيوةي بةم و هةمواردةكرَيت  سايةكةيا ي(دةيةم) لةماددةي( دوازدةم)  برؤطةي :دووةم ماددةي)
 ٍرادةسثَيرَيت رَيسرةكةي و وةزيران سةرةك كوردستانةوة ثةرلةماني اليةن لة دةستنيشانكردنيان دواي:)دةخوَيندرَيتةوة

بةرز  كَي لةطةَليةتي دةسيت, (راسثاردنةكةيانةوة مَيذووي لة رؤذ سي لةماوةي ئةويش وةزارة  كابينةي ثَيكتَيناني بة
ئةطةر بة زماني كوردي بو , كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةزؤرينةي دةنري وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
لةبةر ئةوة ئيعتيماد , تاوةكو ئَيمة ئيتيفادمان لةسةر وشةي ياسايي كوردي بَيت تاكو ئَيستا, شتَيكي ئةدةبي بَلَيي

تاكو  كوردييةكةي يةكيي , نت بة عةرةبيةكةي ئيعتيمادي لةسةر دةكةيبدةكرَيتة سةر نصوصي دانوني كة دةكرَي
, بؤية هةر خييفَيكمان هةبَينت دةطةرؤَيينةوة سةر عةرةبيةكة, لة رووي ياساييةوة ض ئيتيفادي لةسةر نةكرا, دةكةينةوة

بؤية , نَيت بؤ وشةي ياساييعةرةبيةكةي دةكةينة ئةساس تا ئةو رؤذةي لة ناييةي زماني كوردييةوة موشكيلةمان نامَي
, ثةرلةمانيش ئةطةر ضي لة دةستووري هةرَي  وابزائ داوا كراوة, نة طوترَيت يكومة , دةبَيت ئةوة رةضاو بكرَيت

بةاَلم تاكو ئَيستا ئَيمة , ثَيشنيار كراوة كة ناوي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بسؤرؤَيت بؤ ثةرلةماني كوردستان
 .                          كاك شَيروان فةرموو, كار دةهَيننينةصة عةرةبيةكة بة

 :ييدري ناصح شَيروان بةرؤَيز

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .با بفةرمووَيت, ئَيستا دةضينة ماددةي سَي كاك عةبدولكةري  بة كوردي دةخوَينَيتةوة

 :هةمةوةندي ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
مووضةو دةرماَلةي . )ي ياساكة   هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة(يازدةم) ماددةي :ددةي سَييةمما

 (.                   سةرؤكي هةرَي  و رَيسرةكةي بةياسا ديار دةكرَيت
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
  .با بفةرمووَيت, زماني عةرةبي دةخوَينَيتةوةكاك عةوني ماددةي سَييةم بة 

 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
حيدد راتب و خمصصا  رئيس االقليم  و نائبه :)من القانون و تقرج كامتي( احلادية عورة)تعدل املادة : املادة الثالثة

 (.بقانون
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .ؤكي ئةجنومةنسةر بةرؤَيز
 .زؤر سوثاس, لة فةدةرةكة ئيزافة كراوة( ونائبه)ئةوةي ئيزافة كراوة , ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيب

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
, كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بة كؤي دةنري وةرطريا, كَي موافيقة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةي ضوارةم
 :هةمةوةنديابوبكر  عبدالكري  ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ماددةي سيازدةي ياساكة هةَلدةوةشَيندرَيتةوة

 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .تلغى املادة الثالثة عورة من القانون: املادة الرابعة
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 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .جنومةنسةرؤكي ئة بةرؤَيز
يعني رئيس )دووةميش دةَلَيت , (رئيس االدلي  ودائد دوا  ثَيشمةرطة ادلي  كوردستان العراق)ئةو ماددةية دةَلَيت 

, كة ضووة ماددةي يةك ئةو ماددة سيازدة موريب ئيلةاية, ئةوانة نةما هةمووي ضووة ماددة يةك, (االدلي  نائبا دائد
 .زؤر سوثاس, بؤية ئيلةاي ماددةي سيازدةمان كردووة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ماددةي ثَينيةم, كةس ئيعتريازي هةية؟ ماددةكة بةكؤي دةنري وةرطريا

 :هةمةوةنديابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ماددةي ضواردةمي ياساكة هةَلدةوةشَيندرَيتةوة:ماددةي ثَينيةم

 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي َيزبةرؤ
 .تلغى املادة الرابعة عورة من القانون: املادة اخلامسة

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ضونكة ماددةي ئةسَلي ئةوة بوو ئةطةر هاتوو سةرؤكي هةرَي  غائيب بوو كاروبارةكاني , دةدي ئةو ئيلةاية تةئيد دةكةيب

ئةو ماددةية ثَيويسيت بة ئيلةا , لةبةر ئةوةي تةيديد ئةو ياَلةتانةمان كرد, يران دةيديتسةرؤكي ئةجنومةني وةز
 .زؤر سوثاس, هةية

 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز , كَي موافيقة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئةو ماددةية دةخةينة دةنسدانةوة
 .ماددةي شةشةم, طريابكاتةوة؟ بة كؤي دةنري وةر

 :هةمةوةنديابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية رَيبةرَي دةكةن: ماددةي شةشةم

 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .قانونعلى اجلها  ذا  العالقة تنفيذ احكام هذا ال: املادة السادسة

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .زؤر سوثاس, ئَيمة دةدي ماددةكة تةئيد دةكةيب

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز , كَي موافيقة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئةو ماددةية دةخةينة دةنسدانةوة

 .ماددةي يةوتةم, ةرطريابكاتةوة؟ بة كؤي دةنري و
 :هةمةوةنديابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
( وةدايعي كوردستان)ئةو ياساية لة رؤذي دةرضواندنيةوة رَيبةرَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي فةرمي : ماددةي يةوتةم
 .بَيو دةكرَيتةوة
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 :بزاز سعيد كمال عوني بةرؤَيز

 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةرؤَيز
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن تأريخ إصداره وينوريف اجلريدة الرمسية : املادة السابعة

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .زؤر سوثاس, ئةوة نةصَيكي ئيعتياديية

 :بةرؤَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بـةرز كـَي ئيعـتريازي هةيـة دةسـيت     , زؤر سـوثاس  ؟افيقة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة   كَي مو, دةنسدانةوةماددةية دةخةينة  ئةو

كَي لةطةَليةتي دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟    , هةموو تةعديلي دانونةكة دةخةينة دةنسدانةوة, بة كؤي دةنري وةرطريا ؟بكاتةوة
 .كَي ئيعتريازي هةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنسةوة وةرطريا, زؤر سوثاس

ئةطةر ضي ئَيمة لة تةعديلي دانوني مةرليسـي وزةرا كؤتاييمـان ثـَي هَينـا دةنسيشـمان بـؤ       , ن ئةنداماني ثةرلةمانبةرؤَيزا
دةربـارةي طـؤرؤيين وةزارةتـي شـةهيدان و     , هـةم بـة وةرؤدـةش بـؤم هـاتووة     , هةم لـة كـاك فةرسـةتةوة   , بةاَلم تَيبينيةك, دا

تَيبينيةكـةتان  , بـةاَلم دـةرار دةطةرؤَيتـةوة بـؤ ئَيـرة     , دة دةنسمان بؤ داوةبةاَلم هةرضةن, ئيشكالَيك هاتؤتة ثَيشةوة, ئةنفال
يـانيش ئيعتيبـاري دةكـةيب كؤتـايي     , يان دووبارةي دةكةينةوة لة ماوةي ثَينج دةديقةيةك يةكيي دةكةينـةوة , ثَي دةَلَي 

دةزيـــةي ئـــةنفال مةســـةلةيةكي , يـــةعين ئـــةنفال, يـــةكَيكيان دةَلَيـــت وةزارةتـــي ئـــةنفال , دوو تَيبينيـــان داوة, هـــاتووة
لَيـرةش رةبـيت   , لـة سـلَيمانيش رةبـيت وةزارةتـي مـايف مرؤظـة      , زياتر لـةوةي مةسـةلةيةكي شـةهيدان بَيـت    , كؤمةاَليةتيية

كـة دةَلَيـت نابَيـت    , لةبةر ئةوة مةنتيقةكة بةدوةتة تةئيـدي ئـةوةي كـاك دلَيـر دةكـةيب     , وابزائ وةزارةتي كؤمةاَليةتيية
بــةاَلم , ئةطــةر ضــي بــة مةبــدةئي هــةموومان دةزانــني كةســيان نــةماوة  , يســةملَينني ئَيســتاي شــةهيدان ئــةنفالكراوةكان ب

ئةمـة يـةك   , بؤ دةرةبوو كردنيـان دةبَيـت ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي مـاَل و منداَلـةكانيان       , دانونيةن بؤ بةدوا داضوونيان
 .تَيبيين

نـاوي وةزارةتـةكان بـؤ طؤرؤانكـاري دةبَيـت ثـرس       , بؤمان هاتووة دةَلَيت ئةو ثرؤذةية لة اليةن يكومةتةوة/ تَيبيين دووةم
را ئةو تَيبينية دةخةمة بةردةم ئةطةر تَيبيين تر لة التان بةدوةتة بـؤ  , بةوانيش بكرَيت و رةئي ئةوانيشي تَيدا هةبَيت

خـؤي ثـاش مونادةشـة    يـان بـةرَي بتـَيَلني وةكـو     , هَيشتنةوةي ناوي وةزارةتةكان و دووبارة كردنـةوةي مونادةشـة بكـةيب   
دةبَيت يةكـةم رـار رازي بـب لـةوةي     , ئةطةر ثَيتان واية ئةو فةدةرةية بسؤرؤَيت و وةكو خؤي مبَينَيتةوة, كردن و دةنسدان

 .ليذنةي دانونيش رةئي خؤي دةدا  لةسةر ئةو مةسةلةية, دووبارة نيقاش ررَيتة سةر تةعديلةكة
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .ي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤك
 .ئةوة يةك, بة ئةكسةرية  ئةوة ئيقرار كرا, ئةو مةوزوعة بة رةئي مب دةنسي لةسةر دراو كؤتايي ثَي ها  و

ئةطـةر تةعـديي    , يةعين دوو دةنسي لةسـةر دراوة , وةكو ياسايةكة بة كامليش دةنسي لةسةر دراوة, ماددةكة وةكو ماددة
 .زؤر سوثاس, تنة بة رةئي مبنةك لةو دانيش, هةبَيت ثاشان دةيدي ناكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضةند , ئةمة تَيبينيةك بوو بؤمان هاتبوو بة كاغةز, ضونكة ناتوانني دانون بشكَينني, باشة كةواتة رةئي دانوني دةخوا 

ئـةوة  , بشـكَينني  بـةاَلم نـاتوانني دانونةكـة   , ديارة ئةو كةسانة لة تةلـةفزيؤن موتابةعـة دةكـةن وايـان طوتبـوو     , تَيبينيةك
كؤتــايي بــة , زؤر ســوثاس, ئةطــةر زؤر زؤر ثَيويســيت كــرد لــة داهــاتوودا طؤرؤانكــاري تَيــدا دةكــرَينت  , كؤتــايي ثــَي هــاتووة 

 .بةخَير بَيب, دانيشتنةكة دةهَينني
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 نائاساييي (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 00/0/0226 رَيكةوتي ضوار شةممة

 ئةجنومةني نيشـتمانيي كوردسـتاني عَيـراق     00/0/0226رَيكةوتي  ةرؤذي ضوارشةممي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
, بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسري سةرؤك و بة ئامادةبووني, بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي ( 0226)سـاَلي  , مي هةَلبذاردني نائاسايي خولي دووة(3)دانيشتين ذمارة, بةرؤَيز فرست أمحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن
    .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990ثشت بـةو دةسـةآلتةي بـة ثَيـي برؤطـة يـةكي مـاددة شـةش لـة ثـةيرؤِِةوي نـاوخؤي ذمـارة يـةكي هـةموار كـراوي سـاَلي                

َيز ســةرؤكي و بــةثَيي برؤطــة يــةكي مــاددة بيســيت ثةيرؤةوةكــة لةســةر داواي بــةرؤ , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق
ي ثــاش (11)برؤيــاردرا بةرنامــةي كــاري دانيشــتنةكة لــة كــاتي , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان بــؤ دانيشــتنَيكي نائاســايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, دا ساز بدرَيت  00/0/0226نيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي 
 .وردستان و رَيسرةكةيدةستنيشانكردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي ك-1
 .لة هةرَيمي كوردستاني عَيراددا( تريؤر)خستنةرؤوو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي بةرةنساربوونةوةي تؤداندن -0

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ذمارةي دانيشـنت  , بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة, بةناوي خواي بةخشندةو ميترةبان

بةرنامةي كار ثشت بـةو دةسـةآلتةي بـة ثَيـي برؤطـة يـةكي مـاددة شـةش لـة           00/0/0226َيي نائاسايي رؤذي دانيشنت س
و بـةثَيي برؤطـة   , ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيـراق  1990ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة يةكي هةموار كراوي ساَلي 

, ؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بـؤ دانيشـتنَيكي نائاسـايي   يةكي ماددة بيسيت ثةيرؤةوةكة لةسةر داواي بةرؤَيز سةر



 07 

دا  00/0/0226ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي ضوار شةممة رَيكـةوتي   (1127)برؤيار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة لة كاتي 
 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, ساز بدرَيت

 .دستان و رَيسرةكةيدةستنيشانكردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كور-1
لـة هـةرَيمي كوردســتاني   ( تــريؤر)خسـتنةرؤوو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياســاي بةرةنساربوونـةوةي تؤدانـدن      -0

 .عَيراددا

خاَلي يةكةم لة بةرنامةكةماندا كة ئـةمرؤؤ بةشـَيوةيةكي نائاسـايي كؤبووينةتـةوة بـة ثَيـي عـوريف دةسـتووري لـة هـةموو           
ثارتي و يةكَييت رَيككةوتويب بـة  , رةش خؤمشان لة دوو كوتلةي هةرة طةورةي ناو ثةرلةمانلَي, نوزمي ثةرلةماني دونيادا

ثَيي ئةو بةرنامةية و ئةو ئيتيفادةي كة لةوَيدا خوَيندراوةتةوة و تةصديقمان لةسةر كرد لةسةر تةرشيح كردني بةرؤَيز 
تان و كاك عومةر فةتاح بـؤ رَيسـري سـةرؤكي    كاك نَييريظان ئيدريس بارزاني بؤ سةرؤكايةتي يكومةتي هةرَيمي كوردس

ثـَيش  . ي هـةموار كـراو  1990ي ( 1)لـة ياسـاي ذمـارة    ( 6)بـة ثَيـي فةدـةرة سـَيي مـاددة      , يكومةتي هةرَيمي كوردستان
 .ئةوةي داوا لة ئَيوة بكةم يان بيخةمة دةنري ئةو تةرشيحة يةز دةكةم دوو خاَلتان بؤ روون بكةمةوة

يح كراوة لةاليةن هةردوو يزبةكةوة بؤ سةرؤكي يكومة  و رَيسرةكةي لةبـةر رؤشـنايي ئـةو    ئةم دوو بةرؤَيزة كة تةرش
ي مـاددة  (3)رَيككةوتنةي كة لَيرةدا باران كرد و خوَيندرايةوة و تةصديقمان لةسةر كرد بة ثَيي دانوني خؤمان ذمـارة  

ــاَلي ( 06) ــب      1990س ــؤ دةدةي ــان ب ــة دةنسي ــةوةي ك ــاش ئ ــراو ث ــةموار ك ــةوة د, ي ه ــة ئ ــان كردن ــدا , ةستنيش لةثةرلةمان
دواتـر سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان داوا    , دةستنيشاني سةرؤك و رَيسرةكةي دةكةيب بة ثَيي ئةو دانونـةي كـة ئامـاذةم ثَيكـرد    

لةسةرؤكايةتي هةرَي  دةكا  كة لةبةر رؤشنايي برؤياري ثةرلةمان تةكليفي ئـةو دوو بـةرؤَيزة بكـا  بـؤ ئـةوةي يكومـة        
و دوو بةرؤَيزةش لةبةر رؤشنايي ئةو تةكليفة لـة ماوةيةكـدا نـابَي لـة رؤذي تـةكليف كردنيـان نـابَي لـة         ئة, تةشكيل بكةن

دةبــَي كابينةكــة تةشــكيل بكــةن ثــاش راوَيــذ كــردن لــةنَيوان خؤيانــدا لةطــةَل اليةنــةكاني تــردا كــة  , مانسَيــك زيــاتر بَيــت
رنامةي كاري يكومة  و كابينةكـة لَيـرةدا داواي سـيقةي    ئينيا دَينة ئَيرة ئةو وةخيت بة, بةشداري دةكةن لة يكومةتدا

تةبعةن كـة سـيقةيان ثـَي بـدةيب سـوَيند دةخـؤن       , ئةو كاتي خؤشيان يازر دةبب و لَيرةش مونادةشة دةكةيب, لَي دةكةن
ي (1) ئةو ماوةيةي كة دياريش كراوة بؤ تةشكيل كردني ئـةو كابينةيـة مانسَيكـة بـة ثَيـي دـانوني ذمـارة       , لةبةردةم ئَيوة

رـا مـب داوا لـة بـةرؤَيزتان دةكـةم لـةم رؤذة مَيذووييـةدا كـة         , دا دةرضـووة  0226ي رئاسةتي ئيقلـي  كـة لةسـاَلي    0220
طةلةكةمان ماوةيةكي دوورودرَيذة ضاوةرؤواني ئةو وةختةي دةكرد كة هةردوو ئيـدارة يـةك بسرَيتـةوة و بةَلَينيشـمان بـة      

ثةرلـةمان بـة وارـيب خـؤي هةَلبسـتَيت و يـةكَيك بـوو لـة موهيمةتـةكاني كـة            خةَلكةكة دابوو كـة لـة كـاتي هةَلبذاردنـدا    
ئةوةتا ئاواتي طةلةكةمان هاتة دي و ئةمرؤؤ هةنساوي يةكةمي ئـةو ئاواتةيـة بـةوةي    , هةردوو يكومةتةكةي يةك بسرَيت

رزاني بـؤ سـةرؤكي يكومـة  و    وةكو ئاماذةم ثَيكرد هةردوو بةرؤَيز كاك نَييريظان ئيدريس با, لَيرةدا دةستنيشان دةكرَيت
كـة هـةردوو كيـان دوو كوتلـةي     , بؤيـة لَيـرة ئَيمـة دةستنيشـاني دةكـةيب     , كاك عمر فتاح بـؤ رَيسـري سـةرؤكي يكومـة     

بؤيـة داوا دةكـةم ئـةوةي رازييـة بـةو داواكارييـةي هـةردوو ئـةو كوتلةيـة          , سةرةكني لة ثةرلـةمان و رَيـزي زؤريـان هةيـة    
, كـَي دذي ئـةو دةستنيشـان كردنةيـة دةسـيت بةرزبكاتـةوة      , سـوثاس , دان بؤ هةردوو بةرؤَيز دةسيت بةرز بكاتةوة بؤ دةنري

ئينشائةَلآل لة ماوةيةكي دياريكراودا ئةو ئاواتةي طةل دَيتة , كةواتة بة تَيكرؤايي دةنري دةنري درا بةدةست نيشان كردنيان
 .دي و يكومةتي يةكسرتووي كوردستان تةشكيل دةبَيت بةم زووانة

لـة  ( تـريؤر )ي دووةم لةبةرنامةي كارمانـدا خسـتنةرؤوو وطفتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي بةرةنساربوونـةوةي تؤداندنـة        خاَل
داوا لة كاك شَيروان و كاك عوني دةكةم بَيب بؤ خوَيندنةوةو مونادةشة كردنـي ثرؤذةكـة و داوا لـة    . هةرَيمي كوردستاندا

كـاك  , ضـونكة داوا لـةوانيش كرابـوو كـة راثؤرتيـان هـةبَيت      , ةم بـَيب نوَينةري ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي نـاوخؤش دةكـ  
 .شَيروان فةرموو

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيز خوشك وبراياني بةرؤَيز
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ان ثــرؤذةي ياســاي بةرةنساربوونــةوةي تــريؤر لــة ثةرلــةماني كوردســت 0220/ 07/10هــةروةكو هــةمووتان ئاطــادارن لــة 
, ليذنـةي مـايف مـرؤظ   , ليذنـةي ياسـا  , ثاشان ئـةو ثرؤذةيـة ئيحالـةي ليـذاني ثةيوةنـدار كـرا      , خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا

ئَيستاش راثؤرتةكان ئامادةية و , بؤ ئةوةي مونادةشةي ئةو ثرؤذةية بكةن و راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن, ليذنةي ناوخؤ
ثاشان راثؤرتي ليذنةي , ثرؤذةكة دةخوَينينةوة و لةطةَل ماددةي يةكةمي ياساكةئَيمة وةكو ليذنةي ياسا ئَيستا ديبارةي 

, دوايـي راثـؤرتي ليذنـةي نـاوخؤ    , دوايي راثؤرتي ليذنـةي مـايف مـرؤظ   , ياسايي دةخوَينرَيتةوة بة زماني كوردي و عةرةبي
ندنـةوةي راثؤرتـةكان لـة ليذنـةي     ئَيستا دةست ثَيدةكةيب بـة خويَ , دوايي دةضينة طفتوطؤي ثرؤذةكة بةشَيوةيةكي طشيت

 .مامؤستا كاكة بفةرمَي راثؤرتةكة بة زماني كوردي روَينَيتةوة, ياساوة دةست ثَي بكةيب
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةمة راثؤرتي ليذنةي كاروباري ياسايية لة ئةجنومةن بة كوردي دةخيوَينينةوة

 ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بةرؤَيز سةرؤكايةتي/ بؤ
 رؤاثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب

ة عرياق تاوتوَي كرد-َيمي كوردستانليذنةكةمانة ليذنةي كاروباري ياسايي ثرؤؤذةي ياساي بةرةنساربوونةوةي تريؤر لة هةر
ثَيشنيازةكاني خؤي ئةوا بةم شَيوةيةي خوارةوةش راثؤر  و رؤاسثاردة و . بؤي ناردرابووة 07/10/0220كة لة 

 :سةبارة  بة ثرؤذةكة ثَيشكةش دةكا 
 :ليذنةي ياسايية بةشَيوةيةكي طشيت ثشتسريي لةم ثرؤذةية دةكا ة دواي رةضاوكردني ئةم تَيبيين يانةي خوارةوة

ؤريسيت بؤ ثرؤذةكة زياد بكرَيتة ليذنة بةثةسةندي دةزانَي مادةيةكي سةربةخؤ بؤ ثَيناسكردني كاري تري:يةكةم
 :ةمةررَي وةك مادةي يةكةم لةسةرةوةي ثرؤذةكةدا دابنرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة روَينرَيتةوةب
 
 :ماددةي يةكةم 
كة تاوانكار ثةناي , يان هاندانة بؤي, يان هةرةشة ثَيكردنيةتي, , كاري تريؤرة كردني هةر كاريََكي تاوانكاريي رَيكخراوة)

تاوانكاري تاك تاكة يان كؤمةَلكوذية  وكةسَية يان كؤمةَلة كةسانَيكة يان طرووثَيك بؤ ئةجنامداني ثينَيكي ,  بؤ دةبا 
دةكاتة ئامانجة يان كوَيرانة ة ئةجنامي دةدا  بةمةبةسيت تؤداندن و ترس و دادوفيةان و ئاذاوةنانةوة لةناو رةماوةردا  

ئاسايش و سةالمةتي كؤمةَلسةو هةرَي  تووشي يان , يان بيانَسَييَن بةرؤرَي كة ثَيرؤ و سيستةمي طشيت بشلةذَييَن
بة موَلكي طشيت يان بةموَلكي تايبة  بسةيةنَي يان سةرضاوةي , بةدام ودةزطا, يان زيان بة ذينسة, مةترسي بكا 

 (.دةستاتَيكي سروشيت راتة بةر مةترسي
سةية هةمووةكي و طشتسري بَيت بؤهةر ليذنةكةمان لة دارؤشتين ثَيناسةي كاري تريؤردا ئةوةي رةضاوكردووة كة ئةم ثَينا

كارَيكي تريؤري ضاوةروانكراو وهةموو ئةو كارة تريؤريستيانةي دياركردووة  بة ثَيودانسي ئةو ياَلةتانةي كة لة 
بةزياد كردني ئةم . بةرامبةريان لة مادةكاني ثرؤذةكةدا هاتوون و بةرامبةر هةريةكةش لةم ياَلةتانة سزاكةي دياركراوة

 .زجنريةي مادةكاني ديكةش هةموار دةكرَيبمادةيةش 
- :تيبينيةكان سةبارة  بةمادةي يةكةمي برؤذة ثّيشكةشكراوةكة :دووةم 
بؤ ئةو كارانةي لة مادةي يةكةمي ثرؤذةكةدا هاتووة ئةوا زؤرينةي ئةنداماني ( اعدام)دةربارةي سزاي لةناوبردن  -1

دؤخة نالةبارةي عرياق و هةرَي  ثَييدا دةرؤؤن و لةبةر زؤريي كاري   ليذنة ثشتسريي لةم سزاية دةكةن ة لةبةر ئةو بارو
, تاواني تريؤر لة عَيرادداة بؤ ئةوةي تريؤر لة هةرَيمدا بنربؤبكرَيت و بةري لَيبسرييت وبواري هاتنة ناو هةرَيمي نةبَيت

ةربةستَيكي ياسايي و رَيسا لةوانة هةروةها بؤ ئةوةي سزاكة ببَيت بة ب, هةرضةند هةندَي كاري تريؤريش طةيشتة هةرَي 
بسرَي كة بري لةئةجنامداني هةر تاوانَيكي تريؤريسيت دةكةنةوةو بةرلةوةي تَيوة بسلَيب بريلةوةبكةنةوة كة سزاكةي 

ئةوسا لةوانةية طوَيي ثَي نةدا  , بةآلم ئةطةر بيين سزاكةي سةرةجنام هةر دةبَي بة زيندانيي هةتا هةتا. ئيعدامة
رؤذَيك دَيت لة رةوشَيكي سياسي يان ياساييدا  , ة ئةجنامداني نةكا  بة هيواي ئةوةي ئةطةر لة ذياندا  مبينَيتودوودَلي ل
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بةري دةدةنة را لةبةر ئةوةي ئةو رؤرة كةسانةي ئةو تاوانة تريؤريستيانة ئةجنام دةدةنة شايةني ذيان نني و ثَيويستة 
سزاي ئيعدام وَيرؤاي ئةوةي كةزؤر . كؤمةآليةتي وئاسايشةوة سةدامسريبَيتكؤمةَلسة ثاكتاويان بكا  تا لةرووي ياسايي و 

لةهةمان كاتيشدا دةستةبةرة بؤ ثاراستين كؤمةَلسة و ئاسايش وسةدامسرييي كؤمةَلسةة بةَلكو تاكة سزاية  كة ,  توندة
رَيساي تاوانيان لَي دةطرَيت  دةستةبةري رَيساطرتنة  لةرووداني هةندَي تاوانة ضونكة ترس دةخاتة دَلي تاوانكاران و

وئةوثةري لةدةمدانةوةي تاوانكاران لةخؤدةطرَيت ولة طشت سزايةك كاريسةرترة لة بةديتَيناني ئاماجني كؤمةَلسا 
 .لةبةرةنساربوونةوةي تاوانكاري تؤداندن وبةديتَيناني دادثةروةري

بةهؤي ( اعدام)ا  بةتايبةتي لةناوبردن زؤرينةي ئةندامان بةرةو بنةماي توندكردني سزاكاني ثرؤذةكة دةرو-0
بةئاماجني ئةوةي ثَيش رووداني بةرةنساري . ترسناكيي تاوانة تريؤريستيةكان وئةو زيانةزؤرةي لَييان دةكةوَيتةوة

ضونكة ئامانج لة ثرؤذةي ياساكة بةرةنساربوونةوةي تريؤر وثارَيزطاري لة سةروساماني . ببينةوة وخؤي لَي بثارَيزيب 
سةرباري ثارَيزطاري لة ئازادية , تيان وسامان ودةزطا طشتييةكان وثاراستين ئاسايش وسةدامسريية لة هةرَيمدا هاواَل

طشتيةكان وتايبةتيةكان وهَينانةكايةو دةستةبةركردني كةشي لةبارو دروسيت ثَيويستة بؤ ئةوةي هاواَلتيان ذيانَيكي 
 . سروشيت بسوزةرَينب

 ةكةمي ثرؤذةكةيةة ئةوة ليذنة رؤاي واية دةسةواذةي ي ماددةي ي(2)هةرضي برؤطة -3
 .زياد بكرَيةو لة كؤتايي ئةو برؤطةيةدا دابنرَية وبةم شَيوةيةي خوارةوة روَينرَيتةوة( بةمةبةسيت تريؤريسيت) 
ارايي بةهةر رَيسةيةك بَيت بؤ داضاندنةوةي د, يان لة ئازادي بَيبةشكردني كةسَيك, دةستبةسةركردن, طرتب, رفاندن) 

 (.يان بةمةبةسيت سياسي وثاَلنةري تريؤريسيت
ليذنة ثّيشنيار دةكا  رستةي  نيشماني ونَيو نةتةوةيي يكومي ونايكومي ررَيتة دواي وشةي  رَيكخراوةكان لة  -2

- :ي مادةي يةكةم دابندرَيت وبةم رؤرة روَيندرَيتةوة/0لةبرؤطة , دَيرؤي دووةم 
يان دةستة , كؤمةَلة كةسانَيك بة بارمتة بؤ ئةوةي كاربكاتة سةر دةزطاكاني هةرَي  يان , دةستبةسةركردني كةسَيك 

, ورَيكخراوة نيشتماني و نَيونةتةوةيي يكومي ونايكوميةكاني لة هةرَيمدا كاردةكةن بؤ بةدةستتَيناني سوود يا كةلكَيك
 . انةوةي بارَيكي ترس ودَلةرؤاوكَينةدةن يان بؤ نيان ناضاريان بكا  كارَيك ئةجنام بدةن يان ئةجنام , لةهةر رؤرَيك بَيت 

ي مادةي يةكةمي ثرؤذةكة البربَيت ضونكة لةو رَيسايةدا (7)لة دوادَيرؤي برؤطةي ( تاوانكار) ليذنة راي واية وشةي  -0
 .ناكا  وة لة رستةي ثَيشةوةي برؤطةكةدا هاتووةزيادة و ثَيويست بةمانةوةي 

- :بةمادةي دووةمي ثرؤذةكة تَيبينيةكان سةبارة  :سَييةم
سامانة )لةدواي ( تايبة )البربدرَيت و وشةي يان ( 7)لة برؤطة( بةئةنقةست)ليذنة بة ثةسةندي دةزانَيت وشةي  -1

- :دابندرَيت و بةم رؤرة روَيندرَيتةوة( طشتيةكان
, الر ودامةزراو وساماني طشيتيان هةندَيك بة تة, يان زيانثَيسةياندني تةواو, لةكةلك خسنت, رؤووخاندن, تَيكدان)

يان دةزطا طشتيةكان وبارةطاي ئةو ثار  وكؤمةاَلنةي ,يان تةرخانكراو بؤ فةرمانسة و بةرذةوةندية يكوميةكان, تايبة 
ئيستسةي وزةي , يان يةكَيك لة دامةزراوة نةوتيةكان يان هةر شتَيكي ديكة لة دامةزراوةكاني هةرَي  , بةياسا ناسراوون

شوَينةكاني تةرخانكراو بؤ , هؤيةكاني طةياندن ودامةزراوةكاني, بؤريةكاني ئاوي طشيت, بةنداو , يان ثرد, وكارةبا وئا
يان هةر سامانَيكي ديكةة كة , شوَيين ئامادةكراو بؤ هاموشؤي رةماوةر, شوَينةكاني خواثةرسيت, كؤبوونةوة طشتيةكان

 (.  ريسيت بؤ لةدكردني ئاسايشي وسةدامسريي لة هةرَيمدابةثالنةرَيكي تريؤ, طرنري بَيت بؤ ئابووري نيشتماني 
ي ماددةكةة ضونكة تاوانكاري  بةرامبةر بة فرؤؤكة زؤر (0)راطوَيزرآ بؤ شوَيين برؤطة(7)راي ليذنة ئةوةيةة برؤطةي  -0

 ‘‘فاندنيان يان رؤ‘‘طةورةيةوة فرؤؤكةو فرؤطةش لة كوردستاندا شتَيكي تازةيةة هةروةهاة راي ليذنةة ئةوةية وشةي 
( بة رستةي)ئةطةر كارةكة بوة هؤي ‘‘وطؤريين رستةي ‘‘دةستبةسةرداطسرتين فرؤكةكاني مةدةني‘‘ررَيتة دواي 

ضونكة ئةميانة لة رووي ياساييةوة زياتر لةبارة بؤ وةسف كردني ئةو بارةي كة ضاوةرؤوان ‘‘ئةطةر كارةكة لَيي كةوتةوة
- :برطةكة زياد بكرَيت وبةم رؤرة روَيندرَيتةوة لة كؤتايي( ثَ)دةكرآة هةروةها وشةي 
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ئةطةر كارةكة مردني ,(اعدام)دةستبةسةرداطرتين فرؤكة مةدةنيةكان يان فرؤاندنيان وسزاكةشي دةبَيتة لةناوبردن)
 (.مرؤظَيك يان ثَي لَيكةوتةوة

ي مادةكة و برؤطةكة بةم رؤرة /3 بسؤردرَيت لة برؤطة( هؤيةكان)بة وشةي ( رَيسةكان)ليذنة ثَيشنيار دةكا  وشةي  -3
- :روَيندرَيتةوة

يان زانياري و , ثةكخستين هؤيةكاني طةياندن و سيستةمي كؤمثيوتةرة ضوونة ناو تؤرؤةكاني و ذاوةذاو دانان لةسةري)
 (داتا خستنة ناويانةوة بةمةبةسيت ئاسانكاري ئةجنامداني تاوانة تريؤريستيةكان

 .ان رَيك دةخرَينةوةبةم ثَييةش زجنريةي برؤطةك -2
 :تَيبينيةكاني ليذنة سةبارة  بة مادةي سَييةمي ثرؤذةكة -:ضوارةم

لة كؤتايي ( فةرمانةكاني)لة دواي وشةي (  يكومةتي هةرَي  بة مةبةسيت تريؤريسيت)ليذنة راي واية دةسةواذةي  -1
 :برؤطةي يةكةم زياد بكرآ و وةك ئةمةي خوارةوة روَينرَيتةوة

يان زَيرةظاني هةرَي  هةبَيت وداواي لَيكردن , رمان ثَيكردني لةسةر كارمةنداني هَيزي ئاسايشي ناوةخؤ دةسةآلتي فة)
 (.يان رايسثاردن كار لةسةر ثةكخستين فةرمانةكاني يكومةتي هةرَي  بكةن بة ثاَلنةرَيكي تريؤريسيت

- :ةكة دابندرَيت و بةم رورة روَيندرَيتةوةي ماد3/لة برطة ( شرييت تؤماركراو)لة دواي رستةي ( هاوشَيوةي)وشةي  -0
يان , بةضاك زانني, يان وَينةي وا كة دنةدان , يان هاوشَيوةي, شرييت تؤماركراو, ضاثةمةني, بة بةدنيازي نووسراو)

يان بؤ ئةوةي , برةوثَيدان لةخؤ بسرن بؤ ئةجنامداني كارة تريؤريستيةكان بة مةبةسيت دابةشكردن وبَيوكردنةوةيان
 (.ةساني ديكة لَي ئاطادار بكاتةوةك
خزمةكاني تا دةطاتة )ي مادةكة بسؤرؤَيت بة دةستةواذةي /2لة برؤطة ( خزمةكاني تا دةطاتة ثلةي دووةم)دةستةواذةي  -3

كة دةكاتة باوك , بؤ ئةوةي لَيبةدةركردنةكة كةم بكرَيتةوة و تةنتا خزمي ثلةي يةكةمي لَي بةدةربكرَيت( ثلةي يةكةم
 (.ذن ومَيرد)ومنداَلان لةطةَل هاوسةرودايك 

 .تَيبيين لةسةر مادةي ضوارةمي ثرؤذةكة نية :ثَينيةم
لة دَيرؤي كؤتايي بكرَيت (يةكيكةرةوة)ليذنة ثّيشنيار دةكا  وشةي , سةبارة  بة مادةي ثَينيةميش لة ثرؤذةكة :شةشةم

- :وبةم رؤرة روَيندرَيتةوة( بنربؤ)بة وشةي 
 (.ة تاوانة تريؤريستيةكان بةربدرَيب بة دةستةبةر تا يوكمَيك يان بريارَيكي بنربؤ لة داواكة دةردةضَيتنا بَي تؤمةتبار ب)

 .تَيبيين لة سةر مادةكاني شةشةم ويةفتةم نية:يةفتةم
كةمينةي ليذنة ثَيي واية برؤي بةخششةكةي لة مادةكةدا هاتووة , سةبارة  بة مادةي هةشتةمي ثرؤذةكة :هةشتةم
 .مةري دياربكرَيت بة ثَيي بارودؤخ زياد وكةم بكرَيتبرؤَيكي 

سةبارة  بة مادةكاني نؤيةم ودةيةم ويازدةم ودوازدةمي ثرؤذةكة ليذنة تَيبيين لةسةريان نية تةنتا طؤرؤيين  :نؤيةم
 (.شكاتكردن)بة وشةي , كةلة مادةي دوازدةم هاتووة( لَيثرسينةوة)وشةي 

ئةنداماني ليذنة ناكؤك بوون لةسةر هَيشتنةوةي يان نةهَيشتين بةاَلم سةرؤكي  ,سةبارة  بة مادةي سَيازدةم :دةيةم
 .ليذنة ثشتسريي اليةني ثشتسري لة نةهَيشتين دةكا 

ي مادةي ضواردةم ( أ)ياساي بنةماكاني دادطايية سزاييةكان ررَيتة سةر برؤطة    )ثَيي ضاكة دةستةواذةي  ليذنة: يازدةم
- :سزاي عريادي و بنةماكاني دادطايية سزاييةكان بكرَيت وبةم رؤرة روَيندرَيتةوة( يو ئاماذة بة هةردوو ياسا

ي 03ي ذمارة /و ياساي بنةماكاني دادطايية سزاييةكان1969ي ساَلي  111/يوكمةكاني ياساي سزاكاني عريادي ذمارة)
 .(ثيادة دةكرَيت, ي كارا لةسةر هةر شتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَيت 1971ساَلي 

ليذنة بةباشي دةزانَيت كاتَيكي دياركراو بؤ كارثَيكردني ئةم ياساية دياربكرَيت و مادةي ثازدةم بةم رؤرة  :دوازدةم
- :دابرَيذرَيتةوة

ئةم ياساية بؤ ماوةي ضوار ساَل كاري ثَيدةكرَيت لة رؤذي بَيوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميةوة ودةكرَيش درَيذ ))
 (.بكرَيتةوة
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مادةي ديكة لة ثرؤذةكة زياد بكرَيت دواي الداني مادةي سيازدةمي ثرؤذةكة  بة ثةسةندي دةزانَيت سَي يذنةل :سيازدةم
- :زجنريةشيان بةم رؤرة دةبَيت

دةبَي دةزطا طشتيةكان رةضاوي بنةماكاني يوكمةكاني دةستوور وياسا وثةكان وبةَلَيننامة : مادةي سيازدةم)
 (. مرؤظ بكةن لةكاتي ثيادةكردني ئةم ياسايةدا نَيونةتةوييةكاني تايبة  بة مايف

عرياق ضاودَيري خاوخَيزاني دوربانياني كارة تريؤريستيةكان دةكا  -يكومةتي هةرَيمي كوردستان: مادةي ضواردةم
 .‘‘ودةرةبؤي زيانةكاني زيان لَيكةوتوان دةكاتةوة

ؤ وداد وئةوداف كاروباري ئاييين ورؤشنبريي ليذنةيةكي نيشتماني لة نوَينةراني وةزارةتي ناوةخ :مادةي ثازدةم
وثةروةردة وثَيشمةرطة ودارايي ودةستةي طشيت ئاسايشي هةرَي  ثَيك دةهَينرَيت بؤ ئةوةي كاري ثَيويست ئةجنام بدةن 
بؤ بةرةنساربوونةوةي تريؤر لة هةرَي  دا  تا وةكو نةهَيلب رووبدا  و لةطؤرؤبندرَيت بةو شَيوازانةي بة طوجناوي 

 .‘‘زانبدة
رَيكخستنةوةي زجنريةي مادةكان مادةي ضواردةمي ثرؤذةكة دةبَيتة شازدةم و مادةي ثازدةميش  بةدووبارة :ضواردةم

 .دةبَيتة يةظدةمة بةم رؤرة ذمارةي مادةكاني ثرؤذةكة دةبَيتة يةظدة مادة لةرياتي ثازدة مادة
 .ة ليذنة تَيبيين لةسةر نيةسةبارة  بة هؤيةكاني خوازياري داناني ياساكة دوارار :ثازدةم

 ضاوي ثَيدا رشَينب وررَيتة بةردةم ئةجنومةن بؤ تاوتوَيكردني راي طوجناوي لةسةر , هيواداريب بفةرموون
 ..لةطةَل رَيزدا. بدرَيت

 :بةرؤَِِيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةوةئَيستا كاك عوني راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينَيت
 

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 العراق -رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان /إىل

 تقرير اللجنة القانونية/ م
 العراق -لقد قام  جلنتنا بدراسة موروع قانون مكافحة االرهاب يف اقليم كوردستان 

نة تقريرها و توصياتها واقرتاحاتها بوأنه و وتقدم اللج 07/10/0220احملال اليها بعد القراءة االوىل له يف ال ملان بتاريخ 
- :كمايلي
 :ان اللجنة القانونية تؤيد املوروع بوكل عام بعد االخذ بنظر االعتبار املالحظا  امتية :جواًل

وتقرج مقدمة املوروع وكمادة اوىل اضافة مادة مستقلة اىل املوروع بتعريا الفعل االرهابي على ان تكون تلك املادة يف 
 ا:تيكام

الفعل االرهابي هو كل فعل ازرامي منظم والتهديد به جو التحريض عليه يلجأ إليه اجلاني تنفيذًا ملوروع ) املادة االوىل
إزرامي فردي اومجاعي يستهدف فردًا او جمموعة افراد جو مجاعا  او بوكل عووائي القصد منه ايقاع الرعب واخلوف 

من شأنه االخالل بالنظام العام او تعريض امن وسالمة اجملتمع واالقليم للخطر او والفزع والفوضى بني الناس او ترويعهم 
ايذاء االفراد او تعريض حياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او احلاق الضرر بالبيئة او باحد املراف  او االمالك العامة او 

 (اخلاصة او تعريض احد املوارد الطبيعية للخطر
نونية بنظر االعتبار عند صياغتها لتعريا الفعل االرهابي زعل التعريا عاما وشاماًل لالفعال وقد اخذ  اللجنة القا

املتوقعة وحتديد كل فعل ارهابي باحلاال  املبينة يف مقابلها الواردة يف مواد املوروع والعقوبا  املقابلة لكل حالة من تلك 
 .ل تسلسل ارقام املواد تبعًا لذلكاحلاال  وبعد تثبي  التعريا اعاله للفعل االرهابي تعدي

 ا:املالحظا  املتعلقة باملادة االوىل من اصل املوروع :ثانيًا
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ا فيما يتعل  بعقوبة االعدام لالفعال الوردة يف املادة االوىل من املوروع يؤيد اكثرية اعضاء اللجنة ما زاء يف املوروع من 1
ها العراق واالقليم وكثرة االفعال االزرامية االرهابية يف العراق وبغية حتديد العقوبة باالعدام نظرًا للظروف اليت مير ب

وحتى تكون العقوبة رادعًا قانونيًا ومانعًا ( رغم وصول بعض منها)مكافحتها يف االقليم واحليلولة دون وصوهلا اىل االقليم
ا وعلم بوزود عقوبة االعدام اما اذا وزد بان اذا فكّر بعقوباته, ملن يفكر يف ارتكاب اية زرمية ارهابية قبل االقدام عليها

العقوبة تنتهي يف النهاية بالسجن فانه من احملتمل ان ال يرتدد يف االقدام عليها وعلى امل ان يأتي يوم من االيام فيمااذا 
اجلرائم  و  ا ان امثال من يقدمون على ارتكاب, بقي على قيد احلياة ان يطل  سراحه الي ظرف سياسي او قانوني كان

االرهابية اليستحقون احلياة و على اجملتمع تصفيتهم من بني ظهرانيه حتى يستقر اجملتمع قانونيًا و ازتماعيًا و امنيًا و 
ان عقوبة االعدام رغم قساوتها فهي صمام االمان حلماية اجملتمع و امنه و استقراره بل هي العقوبة الوحيدة اليت تكفل 

يث يبعث اخلوف يف نفوس اجملرمني و يردعهم من اقرتاف زرائمهم النها تتضمن اقصى قدر منع و قوع بعض اجلرائم ح
 .من الززر و هي اكثر العقوبا  اثرًا يف حتقي  هدف اجملتمع يف مكافحة االزرام و االرهاب و حتقي  العدالة

سيما االعدام نظرًا خلطورة اجلرائم و لقد اجته  اكثرية اعضاء اللجنة اىل مبدج توديد العقوبا  الواردة يف املوروع ال
. االرهابية قبل زسامتها و االضرار املتولدة منها مستهدفة مكافحتها و االحرتاز من و قوعها قبل و قوعها و حدوثها
فاهلدف و الغاية من موروع القانون هي مكافحة االرهاب بغية محاية ارواح و ممتلكا  املواطنني و االمالك و املراف  

و محاية االمن و االستقرار يف االقليم باالضافة اىل محاية احلريا  العامة و اخلاصة و خل  و تامني االزواء املناسبة العامة 
 .و السليمة الضرورية ملمارسة املواطنني حياتهم الطبيعية

 آخر تللك الفقرة و لتقرج اىل( بدافع إرهابي) من املادة االوىل من املوروع تر  اللجنة اضافة عبارة ( 2)بالنسبة للفقرة  -0
- :كاالتي

خطا شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية و سيلة كان  لالبتزاز املالي او الغراض سياسية )
 (بدافع ارهابي

ما  الوطنية و الدولية احلكومية منها و غري احلكومية اىل ما بعد كلمة و املنظ)تر  اللجنة إضافة العبارة التالية  -3
- :من املادة االوىل و لتقرج كامتي( 0)الواردة يف السطر الثاني من الفقرة 

احتجاز شخص او جمموعة من االشخاص كرهائن بقصد التأثري على سلطا  االقليم او اهليئا  و املنظما  الوطنية و )
او مزية من اي نوع كان او االزبار  الدولية احلكومية منها و غري احلكومية العاملة يف االقليم بغية احلصول علي منفعه

 (.على القيام بعمل او االمتناع عن عمل معني او خل  حالة من الرعب و الفزع
منها لكونها زائدة عن موقعها و عدم احلازة اىل ( 7)من السطر االخري من الفقرة ( اجلاني)تر  اللجنة حذف كلمة  -2

 .بقائها لورودها يف سياق الفقرة ابتداًء
- :املالحظا  املتعلقة باملادة الثانية من اصل املوروع :ثالثَا

اىل ما بعد و االمالك العامة ( اواخلاصة)منها و إضافة كلمة ( 1)تر  اللجنة حذف كلمة عمدًا من الفقرة -1
- :الواردة فيها و لتقرج كامتي

مالك العامة او اخلاصة او املخصصة ختريب او هدم او اتالف او احداث ضرر كلي او ززئي باملباني و املؤسسا  و اال)
للدوائر و املصاحل احلكومية او املراف  العامة و مقرا  االحزاب او اجلمعيا  املعت ة قانونًا او احد  منوآ  النفط جو غريها 

ئل املواصال  و من منوآ  االقليم او حمطا  الطاقة الكهربائية و املائية او اجلسور او السدود او جماري املياه العامة او وسا
منوآتها او االماكن املعدة لالزتماعا  العامة او اماكن العبادة او االماكن املعدة الرتياد اجلمهور او اي مال له اهمية يف 

 (.االقتصاد الوطين بدافع ارهابي لزعزعة االمن و االستقرار يف االقليم
منها هلول الفعل االزرامي بوأن ( 0)حمل الفقرة  منها اي من املادة الثانية اىل( 7)تر  اللجنة نقل الفقرة -0

اىل ما ( او اختطافها) الطائرا  و كون الطائرا  و املطارا  حديثة العهد بالنسبة لكوردستان بعد اضافة عبارة 
لكونها اكثر ( اذا اد  الفعل)إىل عبارة (اذا جفضى الفعل)بعد االستيالء على الطائرا  املدنية و تغيري عبارة 
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اىل جخر الفقرة املذكورة و ( اكثر)مة من الناحية القانونية لوصا احلالة املتوقعة و كذلك اضافة كلمة مالئ
 :لتقرج على الوكل امتي 

 (.االستيالء على الطائرا  املدنية او اختطافها و تكون العقوبة االعدام اذا اد  الفعل اىل مو  انسان او اكثر)
وتقرج الفقرة بعد ذلك كاألتي ( وسائل)منها اىل كلمة ( 3)لواردة فى الفقرة ا( سبل)تر  اللجنة تبديل كلمة -3
: 
تعطيل و سائل االتصاال  و انظمة احلاسوب او اخرتاق شبكاتها او التوويش عليها او ادخال معلوما  او بيانا  فيها بهدف )

 ( تسهيل ارتكاب اجلرائم االرهابية 
 .ك تعاد ترتيب تسلسل الفقرا  على ضوء ذل-2

 :مالحظا  واقرتاحا  اللجنة بالنسبة للمادة الثالثة من املوروع :رابعًا
 :منها ولتقرج كامتي( 1)اىل ما بعد كلمة جوامر الواردة يف الفقرة( حكومة االقليم بدافع ارهابي)ا تر  اللجنة إضافة عبارة1
اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر كان له سلطة االمر على افراد قو  االمن الداخلي او حرس االقليم وطلب )

 (.حكومة االقليم بدافع ارهابي
 :منها ولتقرج كامتي( 3)الواردة يف الفقرة( او اشرطة مسجلة)اىل ما بعد كلمة( او نظائرها)ا إضافة كلمة1
حتبيذًا او تروجيًا  حاز جو احرز بسوء نية حمررا  جو مطبوعا  او اشرطة مسجلة او نظائرها او صورًا تتضمن حتريضًا او)

 (.الرتكاب اجلرائم االرهابية بقصد التوزيع او النور او الطالع الغري عليها
بغية تقليل ( واقاربه من الدرزة االوىل)منها اىل عبارة( 2)الواردة يف الفقرة( واقاربه اىل الدرزة الثانية) ا تبديل عبارة3

 .الوىل جي االباء واالمها  واالوالد فقط باالضافة اىل الزوج او الزوزةاالستثناء من حكم الفقرة لالقارب وحصره بالدرزة ا
 .ال توزد مالحظا  على املادة الرابعة من املوروع ا:خامسًا
الواردة يف السطر االخري منها اىل ( فاصل)من املوروع فرت  اللجنة تبديل كلمة( اخلامسة) اما بالنسبة للمادة ا:سادسًا
 ا:تيولتقرج كام( با )كلمة

 (.ال جيوز اخالء سبيل املتهم بارتكاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار با  يف الدعو )
 .ال توزد اية مالحظا  بالنسبة للمادتني السادسة والسابعة من املوروع ا:سابعًا
يد مبلغ املكافئة الواردة فيها  بالغ اما بالنسبة للمادة الثامنة من املوروع تر  االقلية من اعضاء اللجنة حتد ا:ثامنًا

 .مغرية وحمددة قابلة للزيادة والنقصان حسب تبدل الظروف
اما بالنسبة للمواد العاشرة واحلادية عورة والثانية عورة من املوروع فال توزد للجنة اية مالحظا  عليها سو   ا:تاسعًا

 (.مقاضاة)كلمة الواردة يف املادة الثانية عورة اىل( مساءلة) تبديل كلمة
فهناك خالف بوأنها حول االبقاء عليها او إلغائها والرجي الذي صو  له رئيس ( الثالثة عورة) اما بالنسبة للمادة ا:عاشرًا

 .اللجنة تؤيد الغاءها
( ج)قرةفرت  اللجنة اضافة قانون اصول احملاكما  اجلزائية ايضًا اىل الف( الرابعة عورة) اما بالنسبة للمادة ا:حادي عور

 ا:منها واالشارة اىل ارقام قانوني العقوبا  واالصول ولتقرج كامتي
 1971لسنة  03واصول احملاكما  اجلزائية رقم 1969لسنة  111ج ا تطب  احكام قانوني العقوبا  العراقي رقم )

 (.النافذة بكل ما مل يرد به نص يف هذا القانون
للعمل بالقانون وتغيري صيغة املادة اخلامسة عورة من املوروع ( معينةمدة )تر  اللجنة حتديد سقا زمين ا:ثاني عور
 (.ينفذ هذا القانون ملدة اربع سنوا  من تاريخ نوره يف اجلريدة الرمسية وقابل للتمديد) لتقرج كامتي
ملادة الثالثة عورة من بعد الغاء ا( الثالثة عورة)ا تر  اللجنة اضافة ثالث مواد اىل املوروع إبتداًء من املادة  :ثالث عور

 ا : املوروع و يكون تسلسلها كامتي
 (املضافة اجلديدة) املادة الثالثة عورة 



 60 

على السلطا  العامة مراعاة املبادئ الواردة يف احكام الدستور والقوانني ويف العهود واملواثي  الدولية اخلاصة حبقوق )
 ( االنسان عند تنفيذ احكام هذا القانون

 ( املضافة اجلديدة) بعة عورة املادة الرا
 (.العراق برعاية عوائل ضحايا االفعال االرهابية و تعويض املتضررين منها. تتكفل حكومة اقليم كوردستان) 

 (املضافة اجلديدة)املادة اخلامسة عورة 
واملالية  الثَيشمةرطةية وتوكل جلنة وطنية من ممثلي وزارا  الداخلية والعدل واالوقاف والوؤون الدينية والثقافة والرتب) 

واهليئة العامة ألمن االقليم الختاذ اخلطوا  الالزمة ملكافحة االرهاب يف االقليم ولتاليف وقوعه والقضاء عليه بالطرق 
 (.والوسائل اليت تراها مناسبة

 .يررازني التفصل باالطالع وعرض املوروع على اجمللس للمناقوة وابداء الرجي املناسب بصدده مع التقد
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس ليذنةي مايف مرؤظ با راثؤرتي خي روَينَيتةوة فةرموو
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةناوي خواي بةخشندةو ميترةبان
 بةرؤَيز سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/ بؤ 

 راثؤرتي ليذنة/ ب
بوةتـة ترسـناكَيب نةخؤشـي بـؤ سـةر تـةواوي كؤمةَلسـةي        , داندن كة تاسةرسـةري ريتـاني طرتؤتـةوة   ئةمرؤؤ دياردةي تؤ

بةَلكو خؤي خزانوةتة نـاو زؤر لـة فيكـرو ئـايني و ئايـدياو      , ئةم دياردة دزَيوة ناسنامةيةكي دياريكراوي نيية, مرؤظايةتي
 .كةوةتؤتة بةر ترس و شاآلوي تؤدانندنيةوة زؤر دةمَيكيشة كؤمةَلسةي مرؤظايةتي, سياسية  و ثةيوةندييةكانةوة

وة يةكةمني رارؤنامةي  1972نةتةوة يةكسرتووةكان لة ساَلي , بؤ رَيساطرتب و هةوَلي ضارةسةر كردني ئةو دياردة دزَيوة
بنـــةماكاني ياســـاي نَيـــوة دةوَلـــةتي تايبـــة  بـــة ثةيوةندييـــةكان دؤســـتايةتي و هاوكـــاري نَيـــوان دةوَلةتـــةكان )بـــةناوي 

دواتـر لةبـةر مةترسـيداربووني و    , كة ئةمة بةناوبانسَيب رارؤنامة دةذمَيرَيت كة دةربارةي تريؤر دةرضووة, (كردووةدةر
ــاَلي      ــةتا س ــة ه ــةو دياردةي ــووني ئ ــةرفراوان ب ــة   1996ب ــاتر ل ــردوة   13زي ــةي دةرك ــة و بةَلسةنام ــيت , رارؤنام بةمةبةس

 .وارةكاني لةسةر مرؤظةكان و كؤمةَلسةكانبةرةنساربوونةوةي تريؤر و هةوَلي ضارةسةركردني ئاسة
تةواوي ئةو بةَلسةنامة و رارؤنامانة هةموو رةخت لةسـةر ضـةند بنةمايـةك دةكةنـةوة و داوا لـة دةوَلةتـة ئةندامـةكاني        

 .دةكا  كة بة رددي ثابةند بب ثَيوة
 .يت دانابَي هية دةوَلةتَيك نة ثشتسريي و نةخؤشي دةسيت هةبَي لة هةر كارَيكي تريؤريس-1
 .دةبَيت هةموو دةوَلةتةكان بةرةنساربوونةوة و سزاي هةر كارو كةسَيكي تريؤريسيت بدةن-0

ــة و بةَلسةنامةكانــدا بســوجنَي      -3 ــةَل تــةواوي رارؤنام ــَي كــة لةط ــةكان بــةرؤرَي ب ــةمواركردني ياســا ناوخؤيي دانــان يــان ه
 .بةتايبةتي ئةوانةي تايبةتب بة مافةكاني مرؤظةوة

 .ردستان دواي ديكتاتؤريةتدا هةمان رَيوشوَيب بؤ بةرةنساربوونةوةي تريؤر طرياوةتةوة بةرلة عَيراق و كو
, هةر بؤية لة ثةرلةماني كوردستانيش دا رةشنووسي ياساي بةرةنساربونةوةي تريؤر خراية بـةر دةسـت بـؤ خوَيندنـةوةي    

بـؤ ئـةوةي خوَيندنـةوةي خـؤي لـة      , ا  وليذنةي مايف مرؤظيش بة مايف خؤي زاني و داواي وةرطرتين ئـةو رةشنووسـة بكـ   
 .روانسةي مايف مرؤظةوة لةسةر بكا 

دواتـر بـة   , ليذنة لة كؤبوونةوةيةكيدا بة ئامادة بـووني ئةنـداماني طفتوطؤيـةكي ضـرؤوثرؤي لةسـةر رةشنووسـةكةي كـردو       
بوارةكـاني مـايف مرؤظـدا لـة     ثةسةندي زاني بانستَيشيت كؤمةَلَي لـة نوَينـةراني كؤمةَلـة و رَيكخـراوة مةدةنيـةكاني كـة لـة        

هةَلبة  ئةمةيش دواي وةرطرتين رةزامةنـدي  , كوردستان دا كار دةكةن بكا  بؤ زياتر دةوَلةمةند كردني ثرؤذةي ياساكة
 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان
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بة ئامادةبووني ذمارةيةكي بةرضاوي ئةو رَيكخراو و كؤمةآلنـة ليذنـة كؤنفراسـَيكي يـةك رؤذةي      10/1/0226لة رؤذي 
هـةروةها رـةخت لةسـةر داكـؤكي و     , كة باس لة طرنسي ياساكة و بؤ بةرةنساربوونـةوةي ئـةو ديـاردة دزَيـو كـراو     ,  بةست

 .كة ئةويش ماف وئازاديةكانب, ثارَيزطاري لةبةرزتريب بةها و ثريؤزي مرؤظ كرايةوة
و ئـةم خاآلنـةي خـوارةوةي طةآلَلـة     دواتر ليذنة لة كؤبوونةوةيةكي تايبةتي خـؤي دا تـةواوي ثَيشـنيارةكاني تـاوتوو كـرد      

 :كرد
 .ماددةيةك لةياساكةدا بؤ ثَيناسةي زارةوة و دةستةواذةكان زياد بكرَيت-1
بـؤ خـؤي طرفـت و لةمثـةر     ( الطاوارئ )ضونكة راطةياندني ياَلةتي نائاسايي , داناني ماوةيةكي دياريكراو بؤ ئةو ياساية-0

 .رؤذنامةطةريةكان دروست دةكا  لةبةردةم هةموو ضاالكية سياسي و كؤمةآليةتي و

سزاي لة سَيدارةدان كة ئَيستا لة دنيـاي ثَيشـكةوتوودا بـةرةو كؤتـايي هاتنـة لةبـةر ئـةوةي رَيسـاي خؤيـةتي لَيرةيشـدا           -3
 .بازنةكةي كةم بكرَيتةوة

 .ضةكي ميكرؤبي بكرَيتة ضةكي بايةلؤذي 1برؤطةي سَييةمي لة ماددةي -2

 .شةي كؤمةَلةكانةوة بكرَيتة كؤمةَلة و رَيكخراوة مةدةنيةكانلةدواي و 0ي ماددةي 1برؤطةي -0

بةمـةررَيك ئـةم خاَلـة رؤَلـي رؤذنامةطـةري      )لـة كؤتـايي دا ئةمـةي خـوارةوةي بـؤ زيـاد بكرَيـت         3لة مـاددة   0برؤطةي -6
 (.رةخنةطرتب و رؤذنامةطةري ئازاد كةم نةكاتةوة

داكـؤكي لـَي كـردن و    )ئةمةي بؤ زياد بكرَيـت  ( داكؤكي لَي كردني)بؤ لة ماددةي دوانزةهةم دا و لةدَيري سَيتةمدا لةدواي 
 .زؤر سوثاس, (شوَيب و ضارةنووسي دياري بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .داوا لة ليذنةي ناوخؤ دةكةيب ئةوانيش راثؤرتي خؤيان ثَيكشةش بكةن, زؤر سوثاس

 
 
 
 

 :بةرؤَيز اخر شَيخ مجال انور
 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

 بةناوي خواي طةورة وميترةبان
 بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/ بؤ
 راي ليذنةي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/ بابة 

ئاطاداري بةرؤَيزتان دةكةينةوة كة دواي ئةوةي ليذنةكةمان كؤبوونـةوةي خـؤي ئةجنامـدا سـةبارة  بـة تـاوتووكردن       
ليذنةكةمان بة تَيكرؤاي دةنري دةدي ثرؤذةكة , بةرةنساربوونةوةي تريؤر لة هةرَيمي كوردستان لةسةر ثرؤذةي ياساي

 .لةطةَل ئةو تَيبينيانةي كةوا ليذنةي ياسايي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان لةسةر كردووة, ثةسةند دةكا 
 لةطةَل رَيزماندا

 اخر شَيخ مجال
 رَيسري ليذنةي ناوخؤ

 :مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو
مـب  , ثَيش ئةوةي دةست ثَي بكةيب بة مونادةشةي ياساكة, بؤ هةرسَي ليذنةي سايايي و مايف مرؤظ و ناوخؤ, زؤر سوثاس

يـةعين لـةو ماددانـةي    , كة ثرؤؤذةكةيان لة ثَيشة و ماوةيةكيشـة وةريـان طرتـووة   , داوا لة هةموو بةرؤَيزان ئةندامان دةكةم
زؤر , ضونكة وةختةكة كةمةو ئةطةر بَيت و لةسةر هةموو ماددةكـة دسـة بكـةيب    ,تةواو دسة بكةن, كة بؤضوونيان هةية

ثشـتسريي  , دسةكة با تكرار نةبَيتةوة بَلَيت دسةي مـب كـرا  , ئةطةر لةسةر زؤري ماددةكانيشدا دسةيان هةبوو, دةخايةنَيت
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, ايةكة تةواو بكةيب ئينشائةَلآلتاوةكو ياس, بؤ ئةوةي وةختةكة بةشَيوةيةك بةش بكا , لةو دسةية دةكةم كة فآلن كردي
, ليذنةي مـايف مـرؤظيش رةئـي خـؤي بـداتب     , ليذنةي ياسايي رةئي خؤي بداتب و, هةروةها ماددةيةكيش كة دةخوَينينةوة

لةبةر ئةوةي ليذنةي ناوخؤ هية رةئي نيية و ثشتسريي خؤي لة راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي , ئينيا مونادةشةي دةكةيب
, زؤر سوثاسـتان دةكـةيب  , كاك ممد فرج مبَينَيت بؤ هاوكاريكردني ئَيمـة , لة رَيساي خؤي دابنيشيتةوةدةتوانَيت , دةكا 

 .فةرموو
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثاشان دةضينة سةر طفتوطؤكردن لةسةر ماددةكة, دةخوَينمةوة( 1)ئَيستا دةدي ماددةي 

 0226ي ي ساَل)  ( ياساي ذمارة 
 لة هةرَيمي( تريؤر)ياساي بةرةنساربوونةوةي تؤداندن 

 عَيراق دا –كوردستاني 
 :ماددةي يةكةم

 :دادةندرَيب و سزايان لة سَيدارةدانة( تؤداندن)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 
بة ئامـاجني ئةجنامـداني   , يان كؤمةَلَيك, كةبن, باند, دةستة, كؤمةَلة, رَيكخسنت يان بةرؤَيوةبردني رَيكخراو, دامةزراندن-1

 .يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون
 .يان بةكافردانان, ئايديؤلؤري, تريؤركردن بؤ مةبةستَيكي سياسي-0

 ئـــامَيري دروســـتكراو بـــؤ تَيكـــدان و رووخانـــدن لةرَيســـةي , طرؤطـــرؤ, ســـووتَينةر, بـــةكارهَيناني كةرةســـتةي تةدينـــةوة-3
, ضـاندني بـؤميب خاثووركـار   , يـان مينرَيـذكردني ماشـَيب   , يان بة ئامَيري لـة دوور ئاراسـتةكراو  , تةداندنةوةي راستةوخؤ

يـان  , يان طازي ذةهراوي, مادة, يان نامةي مينرَيذكراو, ثشتَينةي خاثووركار, بةكارهَيناني هةموو رؤرة ضةكَيكي رةنسي
 .يان ثَي لَيكةوتةوة, ني كةسَيكئةطةر كارةكة مرد, يان تيشكدةر, ميكرؤبي

 .بةهةموو رؤرةكانيةوة, دةست بةسةر فرؤؤكة داطرتب-2

بـؤ داضـاندنةوة   , بةهـةر شـَيوازَيك بَيـت   , يان بَيبةشكردني كةسَيك لة ئازادي, دةستبةسةركردن, دةستسريكردن, رؤفاندن-0
 .يان بة مةبةسيت سياسي, ي دارايي(ابتزاز)

يـان لـةو دةسـتة و رَيكخـراوة نَيـوة      , ان كةسانَيك بؤ كارتَيكردن لـة دام و دةزطاكـاني هـةرَي    ي, بة بارمتةطرتين كةسَيك-6
يـان بـؤ ناضـاركردنيان بـؤ     , دةوَلةتةييانةي لـة هةرَيمـدا كاردةكـةن بـؤ بةدةسـتتَيناني هـةر رـؤرة سـوودَيك يـان كـةَلكَيك          

 .ؤداندنيان دروستكردني بارَيك لة ترس و ت, يان نةكردني, ئةجنامداني كارَيك

يان كوشتين كارمةنداني فةرمانسة و دةستة دةبلؤماسـي و   , كوشتين ئةو كةسانةي ثاراستين نَيو دةوَلةتي دةيانسرَيتةوة-7
يـان ئـةو كةسـانةي    , كؤنسؤلسةري و دامةزراوة و كؤمثانياي بياني و رَيكخراوة نَيو دةوَلةتييـة يكـوومي و نايكومييـةكان   

ئةطــةر , وســزاكةي دةبَيتــة زينــداني تاهــةتايي,  بَيــت( تــريؤر)كــةش بةمةبةســيت تؤدانــدن وتاوانة, لةطةَليانــدا كاردةكــةن
 .هَيرش بردنةكة مردني لَينةكةوتةوةو

ئةطـةر  , يـان كؤمـةَلَيك كـاري تؤدانـدن ئـةجنام بـدا       , بنكـة , (عصـابة )بـان  , دةسـتة , كؤمةَلـة , ضوونة ناو هةر رَيكخـراو -7
يـان ئةطـةر تاوانكـار مةشـقي     , بـوو ( ثَيشـمةرطة )يان زَيرةظانيي هةرَي  , ي ناوخؤئةجنامدةر كارمةند بَي لة هَيزي ئاسايش

 .يان هةواَلسري لةيةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي

يـان كـار بـؤ    , يان كؤمـةَلَيكي دةرةوةي وآل  , بنكة, باند, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, هاوكاريكردن لةطةَل وآلتَيكي بياني-9
 .هةر يةكَيكيان بكا  بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةدنووسكران ئةجنام بدا بةرذةوةندي 

ئَيمـة لَيـرة   , ئَيمة وةكو  ليذنةي ياسا ثَيش ئةوةي بيينة سةر مونادةشة كردنـي ئـةو ياسـاية   , بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةروةكو لة راثؤرتةكةدا هاتووة, هةروةها مودتةرةيَيكيشمان هةية, هةندَيك تةوزيامتان هةية و
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ضـةنديب كؤبوونـةوةمان   , تةبيعي ئةو مسوةدةي ياساية كة هاتـة ليذنـةي دـانوني ئَيمـة بةتةفصـيل مونادةشـةمان كـردو       
ئَيمـة لـة ليذنـةي دـانوني هاتينـة      , بةتايبـةتي لـة مةسـةلةي تـةعريفي ئريهـاب زؤر مونادةشـةمان كـرد       , لةسةر ئةجنامدا

بــةَلكو وشــةي كــاري تــريؤري ئَيمــة تــةعريفي بكــةيب و  , كــا  وشــةي ئريهــاب تــةعريف بكــةيب دةناعــة  كــة ثَيويســت نا
ئَيمة بة ثَيي زانياري خؤمان لةزؤربةي وآلتـاني دنيـا   , يةكةميان ئةوةية, لةبةر ضةند هؤيةكي سةرةكي, ثَيناسةي بكةيب

دا ئتيفادَيكي نَيو دةوَلةتيش نيية لةسـةر  لةهةمان كات, بؤ وشةي تريؤر و, ثَيناسةيةكي رامع نيية, ثَيناسةيةكي موةيةد
ــة الدا , بؤيــة ئَيمــة وةكــو ليذنــةي ياســا  , ثَيناســةي تــريؤر ــاري   , خؤمــان لــةو تةعريف بــةَلكو ضــووينة تــةعريف كردنــي ك

سةرضاوةي ئيش كردني ئَيمـة لةسـةر ئـةم ياسـاية     , دووةمني خاَل ئةوة بوو بة يةديقة , ئةمة خاَلي يةكةم,  تريؤرسيت
زائيـدةن ياسـاي   , يةكَيكيان ثرؤذةي ياساي ئيدارةي سلَيماني و ثرؤذةي ياسـاي ئيـدارةي هـةولَير   , وةيةك بووضةند سةرضا

, وةكـو ئــوردن , وةكـو ئيمــارا  و , زائيــدةن هةنـدَي لــةو ياسـايانةي وآلتــاني دةوروبـةري خؤمــان   , تـريؤري عَيرادــي فيـدرالَ  
, بـةَلكو تـةعريفي كـاري تريؤريسـتيان كـردووة     , نـةكردووة  تةعريفي ئريهابيان, ئةمانيش بةهةمان ئيتيياه رؤيشتوون و

لةم بةينةدا موئتةمةرَيك بةسَا لة ئةَلمانيا خوبةرايةكي زؤر لـةو  , خاَلي سَييةميش بة يةديقة , (الفعل االرهابي)واتا 
تـريؤري  ضـةند خوبـةراي   , رةنسـة راثـؤرتي موئتةمةرةكـةش ئَيمـة ئيتييعمـان لةسـةري كـرد       , موئتةمةرة يـازر بـوون و  

بؤيـة  , بةهةمان شَيوة ئةمانيش نةطةيشتنة ثَيناسةيةك كة بؤ تريؤر دةست نيشان بكـةيب , ئامادةي ئةو موئتةمةرة بوون
 .ئَيمة ئةو هةَلوَيستةمان وةرطر  لة ثَيناسةكة

ئـةويش   ,زائيدةن خاَلَيكي تريش هةية, بةيةديقة  ئةمة بوو بةكورتي ئةو خاآلنةي كة مب ويست  تةوزحيي بكةم لَيرة
تعتـرب االفعـال   )لةماددة دووش عيبارةتَيكمان ئيستعمال كـردووة كـة دةَلـَيني    , ئةوةية ئَيمة لة ماددة يةك و لةماددة سَي و

ضؤن , ئَيوة ئةطةر ئةزانب رةركةي ئريهابي ضيية؟ تةعريفي نةكةن, زؤر كةس لة ئَيمة دةثرسي( االتية ررائ  ارهابية
بؤية ئَيمة ئةو ثَيناسةمان دانا بة شَيوةيةكي رَيك وثَيك تةغتييةي ئـة  , رستيةكان بكةندةتوانب دةست نيشاني كارة تريؤ

لةة كؤتاييدا داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي دةكةم كة مودتةرةيةي ئَيمـة بـةرةورؤووي ئةنـداماني    , كارة تريؤرستيانة بكا 
ش ئـةوةي بيـينة مونادةشـةي مـاددة يـةكي      ثَـ , مونادةشـة بكـريَ  , بـؤ ئـةوةي طفتوطـؤي لةسـةر بكـرَي و     , ثةرلةمان بكـا  

 .زؤر سوثاس, ثرؤذةكة
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةيـةكيان  , ئيقَاح دةكةن كة ثَيناسةك بؤ كاري تريؤرسيت بكرَيت و, وةكو طوَيتان لة مودتةرةيي ليذنةي ياسايي بوو

فعلـةن  , ثَي  باشة كـة مونادةشـةي لةسـةر بكـةيب    , تةعريفي كاري تريؤريسيت بكا , هَيناوةتة ثَيش كة ببَيتة ماددة يةك
بؤ ئـةوةي كـة ثةسـةند كـرا بيخةينـة سـةرةتاي       , دةخيوَينمةوة بؤتان ودةخيةينة مونادةشة, ورتة  نةزةرةكةي مةدبولة

 .ياساكة
اي بـؤ  كـة تاوانكـار ثـةن   , يـان هةرؤةشـة ثَيكردنيـةتي يـان هاندانـة بـؤي      , كاري تريؤركردن هةركارَيكي تاوانكـاري رَيكخـراوة  

يـان  , يـان كؤمةَلةكةسـانَيك يـان طروثَيـك دةكاتـة ئامـانج      , يان كؤمةَلكوذي و كةسـي , بؤ ئةجنامداني كاري تاك تاك, دةبا 
يان بيان ترسَييَن بـة  , ئاذاوةنانةوة لةناو ضةماوةردا, كوَيرانة ئةجنامي دةدا  بةمةبةسيت تؤداندن و ترس ودادو فيةان و

يـان زيـان   , بشَيوَييَن يان ئاسايش و سةالمةتي كؤمةَلسة وهةرَي  تووشي مةترسي بكـا   رؤري كة ثَيرؤةو سيستةمي طشيت
بة ذينسة و بةدام و دةزطا و بةموَلكي طشيت يان بة موَلكي تايبة  بسةيةنَي يان سةرضاوةي دةسـتتاتَيكي سروشـيت راتـة    

 .مةترسي
بــا دةســيت , كـَي دةيــةوَيت دســةي لةسـةر بكــا   ,  ئةمـة ثَيناســةي كــاري تريؤرسـتية كــة ليذنــةي ياسـايي ثَيشــنياري دةكــا   

 .بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي ناوي بنووسني
 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــاتب        ــت بك ــاري تريؤرس ــؤ ك ــةيةك ب ــة ثَيناس ــةي كردي ــانون ماوةل ــةي د ــةندة ليذن ــةية    , هةرض ــةو ثَيناس ــتا ئ ــةآلم هَيش ب
, لةبـةيين كـاري تريؤرسـيت بـؤ ض مةبةسـتَيك     , ضونكة هية يةددَيكي فاصـَلي دانةنايـة   ,كةموكورتييةكي زؤري تَيدا هةية

ئَيمـة باسـي ئـةو مقاوةمـة ناكـةيب كـة ئَيسـتا لـة عَيـراق          , ياخود يةددي فاصَل لة بةيين كاري تريؤرسيت و يان مقاوةمـة 
هَيشـتا ضارةنووسـي   , وويب بةشـت باسي مقاوةمةي خؤمان دةكةيب هَيشتا ئَيمة نـةب , باسي خةباتي خؤمان دةكةيب, هةية

, دووضـارةي ض شكةسـتَيكي تـر دةبـني    , نازانني سبةي يان دووسبةي دووضاري ض داطريكـةرَيك دةبـني  , ئَيمة دابني نةكراية
ضونكة , فيدراَلية  و ئينتيخابا , دةستوور و, با لة ئَيستاوة ئَيمة خؤمان نةخةَلةتَينني بة دكوكراسيية  و( الرح اَ)

ــة وآلتــ  ــي        ل ــتووري و سياس ــادةالتي دةس ــةموو موع ــت ه ــةدوة  دةبَي ــكةر ب ــادةالتي عةس ــةموو موع ــةو ه ــةآل  ئ اني رؤذه
بؤية ثَيشنياري مب ئةوةية كة فةدةرةيةك ئيزافـة  , ئةوة منوونةي ثاكستانيش لةبةر ضاومانة,بةلةيزةيةك تَيك دةضَيت

يانيش هةر شتَيكي ديكـة يـةلَيك هـةبَيت لـةو     , ريكاريلة كاتي تووشبووني كوردستان لة كارَيكي داط, بكرَيت لةسةر ئةوة
ياخود تةعريفةكة زياتر تَيـر وثـرؤ بكرَيـت يـةدَيكي فاسـل لـة نَيـوان موداوةمـةي         , ئةو ياساية ديمةتي نةمَينَيت, ياساية

 .سوثاستان دةكةم, شةرعي شةريف و تريؤر دابنرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ناصح فةرموو

 :رمضان اصح غفورن.بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةي كورد لة هةموو , يان ئةم دياردةية وتووَيذ دةكا , لةسةر ئةم بابةتة, ئةمة يةكةم رار نيية ثةرلةماني كوردستان
 بةتايبةتي دواي رووداوة, بةاَلم لةم ثةرلةمانةدا, طةلَيكي دنيا ثَ دوضاري تريؤر و كوشنت و لةناوبردن بووينة

لةم ثةرلةمانةش بايةخَيكي تايبةتي درا بةم , 0221ي ئةيلوولي 11مَيذووييةكةي كةوا كارةساتي لَي دةوماوة لة 
ي خولي يةكةمي ثةرلةماني كوردستان بةدوور و درَيذي (7)لة دانيشتين ذمارة  12/0221/ي01لة رؤذي , دياردةية

تةنتا , نرا ئةم دياردةية وةكو ئَيستا ضؤن ياساي بؤ دةردةكرَيتبةاَلم بةداخةوة ئةو كاتة نةتوا, باسي ئةم دياردةية كرا
يان ياسايةك لة ثةرلةمان دةربيَيت لةبارةي ئةم , برؤيارَيك, كة ئَيمة بةردةوام بني لةسةري, ثَيشنياري ئةوةي بؤ كرا

ئةوةي ياسايةك لةبارةي  بؤ, ئةمرؤؤ ئَيمة باسي ئةم بابةتة دةكةيب, خؤشبةختانة ئَيستا ئةو بوارة رةخساوة, دياردةية
كة فيعلةن ئةوان ثَيناسةيةكيان , مب دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم, ئةم دياردةية ثةرلةماني كوردستان دةريبكا 

ئةطةر , مب ثَيشنيارم هةية بؤ دةستكاري كردني ئةم ثَيناسةية, بةاَلم داواي لَيبووردنيان لَي دةكةم, يازر كردووة
مب , بؤ ئةوةي ئةوانيش بتوانب شتَيكي لَي بنووسنةوة, لةسةرخؤ دةخيوَينمةوة, َينمةوةرووخست هةبَيت بيخو

يان بانسةشةو , كاري تريؤر كردن هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة)وةكو ئةوان دةسيت ثَي دةكةم , مةمنونيان دةمب
مياري و ئايديؤلؤري رياواز لةطةَل كة تاوانكار بةهؤي بري و بؤضووني را, يان هةرؤةشة ثَي كردنة, هاندانة بؤي

ض بة كؤمةَل بَيت ئةجنام دةدا  بة مةبةسيت تؤداندن و ترستاندن , مرؤظ ض بة تاك و, بةرامبةرةكةيدا هاناي بؤ دةبا 
, و رفاندن و بارمتةطرتب و بزر كردن و لةناوبردن وكوشنت و شَيواندن و ملكةض كردني بة زؤرة ملَي و ضةوساندنةوة

يان ئاسايش و سةالمةتي كومةَلسةو هةرَيمي , نانةوة لةناو رةماوةر و شَيواندني سيستةم و ثةيرؤةوي طشيت يان ئاذاوة
يان , يان بة موَلكي تايبةتي بسةيةنَي, يان زيان بة ذينسةو دامودةزطاو موَلكي طشيت, كوردستان تووشي مةترسي بكا 

هةر ئةمة بةاَلم مب تؤزَيك ئيزافةم , (بيخاتة بةر مةترسييةوةيان , زيان بة سةرضاوةي دةستتاتَيكي سروشيت بسةيةنَيت
 .سوثاس, ئةطةر ثَييان باش بَيت تةسليميان دةكةم, خستؤتة سةري

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر كةسَيك بةديلَيكي هةبَيت, بةاَلم تكاية يةعين بةديلي تةعريفةكة دةماخناتة ناو مونادةشةيةكي زؤر, زؤر سوثاس

, ضونكة ناكرَينت ئةوةي ال ببةيب و, ئةوة با دةست نيشاني بكا , يان وشةيةكي ثَي زياد هةبَينت, زيادي هةبَيت وشةي
با بَلَي ئةو , ض وشةيةك كةموكورؤي هةية, ض وشةي زيادة بَلَي ئةو وشةية زيادة, ئةو تةعريفة دراوة, ئةوةي دانَيني

يان يةكَيكي تر دةَلَيت صيةةيةكي , ئةوة زؤري دةخايةنَيت, ربسريب وضونكة ناتوانني ئةوةي وة, وشةية ئيزافة بكرَيت
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يان , بؤ ئةوةي ئيزافةي بكةيب, كة ثَيتان واية كةموكورؤي تياية, بؤية دةست نيشاني ئةو وشةية بكةن, تر دانَيب
 .بؤ ئةوةي ليذنةكة تَيك نةضَينت, وشةيةي ثَيتان واية بسؤرؤدرَيت بيسؤرؤن

 :رمضان ورناصح غف. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ببوورن, نةك بةديل, مب تةنتا طؤرؤانكاري  لةناو ثَيشنيارةكةي ئةوان دةكةم, مب بةديل  دانةناوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت بؤ بؤ ئةوةي ئاسانَ بَي, هةر بَلَي ئةو وشةية لة رياتي ئةو وشةية, يةعين مب مةدسةدم بةديليش نيية, بةَلَي عةفو
 .فةرموو كاك عوران, وةرطرتين تَيبينيةكان

 (:باني ماراني)عبداَ دادر  عثمانبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة ماوةيةكي زؤرة خةريكي رَيكخستين ئةو ثرؤذةي ياساي بةرةنساربوونةوةي , مب دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم
بؤ ئةوةي هةموومان بةرامبةري , تازةية, ةالي ئَيمة وةكو دةَلَيب سةرةتايةكةبةاَلم لةبةر ئةوةي ئةم ياساية ل, تريؤرن

وةكو ثَيي دةَلَيب , بؤية ثَيمان واية ياسايةكة رؤرَيك لة تَيكةَلي و ثَيكةَلي تَيداية, زؤر لةبةر ضاو روون نينة
مةسةلةن ئَيستا , يان ببَيت بة ئيعدام, توةكو دةَلَيت هةندَيك برؤطةي هةية بة دة دينار كابرا بةرائةي بَينَي, موزدةوةرة

لة ثَيناو مايف , لة ثَيناو مايف وةرزش كاران, كؤمةَلَيك دوتابي و خوَيندكاران موزاهةرؤة بكةن لة ثَيناو طةندةلي ئيداري
, مي بكا خوَيندكاران ثةالماري دائريةيةك دةدةن كورسي مَيزَيك بسوتَينب دةتوانيت ئةم ياساية بيكا  بة تريؤر و ئيعدا

مب ثَيشنيار دةكةم ئةم ثرؤذة ياسايية دوا , بؤية مب لةبةر ئةو مةسةلةية فيعلةن لةالي مب تؤزَيك بةرضاو روون نيية
ئةو كاتة ئَيمة دةتوانني لةبةر ضاو روونَ و بة باشَو تَيرو , تا ئةو كاتةي وةزارةتي داد يةكَ دةطرَيتةوة, ررَيت

, مب ثَيشنيارم ئةوة ئةم ثرؤذةية دواررَيت, بؤ ئةوةي هةموو خةَلك ثَيي مورتاح بَيت, تةسةلَ فةدةرةكان دابرؤَيذيب
 .زؤر سوثاس, ئةو كاتة كاري ثَي بكرَيت, ئةو كاتة هةردوو وةزارةتي داد يةكَ دةطرَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان يةيدةري

 
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 
هةموو ئةو , ئةو سةرضاوانةي كة  ئيشارةمتان ثَيدا, ةوة ئَيمة خةريكني07/10/0220ئةو ياساية بة يةديقة  لة 

هةتا بةنيسبةتي يةكي شوباتي ئَيمة , لةطةَل ئةو موئتةمةرةي كة كرا, سةرضاوانةية كة ثةنامان بؤ بردووة
هةندَيكيشمان بة نةزةري , مودةرةراتي ئةو كؤنفرانسة, نيمان كردووةوئيستيفادةمان لة مودةرةراتي كؤمةَلساي مةدة

لةاليةن دة ئةندامي ثةرلةمانةوة وةكو ذمارةي , بؤية بة يةديقة  ئةو مةسةلةية طةاَلَلة كراوة, ئيعتيبار وةرطرتووة
بةاَلم ئَيمة , شةي بكرَيتئَيستا زؤر ئيعتييادية مونادة, ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة

, لةطةَل ئةوة دايب ياسايةكة مونادةشة بكرَيت و مةرراي خؤي وةربسرَيت و, وةكو ليذنةي ياسايي لةطةَل تةئييل نني
 .زؤر سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة , يةكةمضونكة ئةو ثَيشنيارة دةبواية لة خوَيندنةوةي , منيش رةئي  لةطةَل ليذنةي دانونيية, زؤر سوثاس

ئةو وةختة دةبواية ثَيشنيارةكة تةددي  , سَي ليذنةكة داوايان لَي كرا راثؤر  بنووسب, درا بة ليذنةكان, خوَيندرايةوة و
 .ضيية خاَلي نيزامت هةية, بكرَيت

 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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رةنابت ثرسيار  كرد , يي و مايف مرؤظ و ناوخؤ بانري دةكرَيتدةبواية رةنابت ثَيش ئةوةي برادةراني ليذنةي ياسا
 .يان نا, ئايا بيخوَينينةوةو بيخةينة دةنسدان و مونادةشة كردن, بواية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة دةكاتة دوو مانري و نيو ثَيش ئَيستا 07/10/0220دووةميش ئةو ثرؤذةية لة , يةكةم رار ئةوة خاَلي نيزامي نيية

, داوا لةو سَي ليذنةية كرا كة ثةيوةنديدارن بةو ياساية, واتا خوَيندنةوةي يةكةمي كة خوَيندرايةوة, ندراوةتةوةخوَي
كؤنفرانس بةبؤنةي , هةتا كؤنفرانسَيك هاتة ثَيشةوة, ئَيمة لةسةر داواي ئةوان دواماخنست, ئةم ثرؤذةية ديراسة  بكةن

بؤ ئةوةي هةرضي ثَيشنياريان هةية بيدةن بة , مان لةبةر ئةوة بوويةكي شوباتةوة لةسةر مةسةلةي تريؤر ئةويشي
يةعين هةر ثَيشنيارَيك بؤ دواخستين , هةرسَي ليذنةكةش ديراسةتيان كرد, ثةرلةمان بؤ ئةوةي رةضاوي بكةيب

ة بةرنامةي كار نةك ئَيستاكة ئَيمة هاتوويب و برؤيار دراوةو خراوةت, مونادةشةكة دةبواية لة خوَيندنةوةي يةكةم بكراية
بةاَلم ئيلحايي هةردوو , منيش ئيعتيبار دةكةم لة ماوةيةكي كورتدا هةردوو يكومة  يةك بسرنةوة, دوا ناخرَيت

هةتا ئةطةر يكومةتيش يةك , لةبةر ئةوةية رةفتارةكة يةكة, ئيدارة هةية لةسةرمان بؤ ئةوةي ئةو ياساية دةربيَينت
دةبَيت رةدةكةي , لة كةركووك بَيت وةكو يةكة, لة دهؤك بَيت, لة هةولَير بَيت, بَيتئةو دياردةية لة سلَيماني , نةطرَينت

, يةعين مةسةلةيةك نيية رياوازي هةبَيت لة هةردوو ئيدارةكة, ئَيمة واريبمان ئةوةية, رةدي هةبَيت دانوني بَيت
اك عوران داي لةسةر ئةوةي كة دووةميش ئةو تَيبينيةي كة ك, كة بؤضوونةكةي رياواز بَيت لةسةري, رةئيةك نيية

, هةموو ياسايةك ئةطةر بتةوَي ضوونيةك نةبَيت بة تَيسةيشتين, مومكينة وا تةرتيب بكرَينت, موزاهةرةيةك بكرَيت
ئةويش ئةوةية نوَينةري ئةو هةموو وةزارةتانة , بةاَلم لَيرةدا ئاليةمتان داناوة, مومكينة بةكاري بتَينيت بة سةرؤك

خؤمان لة , ضةنديب وةزارةتي تر كةسةر بة ئةجنومةني وةزيرانب, وةزارةتي ناوخؤية, وةزارةتي دادة ,بةشداري دةكةن
لةبةر , ثةرلةمان ليذنةمان هةية موتابةعةي ئةوة دةكا  ضؤن ئةو ياساية رَي بةرَي دةكرَينت و راثؤر  دةنووسَيت

ياخود لة شوَينكي تر ناطوجنَيت لةطةَل مةبةسيت , يئةوة نابَيت خؤمان رَيسا بدةيب ئةو ياساية بةشَيوةيةكي نا تةبيع
, كةس ناتوانَيت بةو ياساية يوك  بكاتب, بؤية ئةطةر موزاهةرةيةك لة شوَينَيك بكرَينت, ئةو ياساية بةكار بَينت

ة هةر موزاهةرةيةك ب, دذي وةزارةتَيكة ئييازة دةكرَينت, دذي ئيدارةية, موزاهةرةيةك كة دةكرَينت دذي طةندةليية
بؤية دةبَيت ئَيمة ئةوة الي , ئييازة كرا وةزارةتي ناوخؤ دةبَيت مويافةزةي ئةوانة بكاتب كة موزاهةرةكة دةكةن

الي يكومة  و الي ئَيمةش ئةو ياساية نابَيت بةكار بَينت دذي ئةو شتانةي مةبةسيت تَيدا , خةَلكيش يةكي بكرَيتةوة
 .مووكاك مةمةدي ياري مةمحود فةر, دياري نةكراوة

 :بةرؤَيز ممد ياري ممود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة خؤتان دةزانب ئَيمة زياتر لة هةشتا ساَلة , مةسةلةي تريؤر بةرؤاسيت يةدة زياتر لةسةري بوةستني ئةو مةوزوعة
بةناو , ةكارهَينايبشةرعيشيان بؤ ب, بةهةموو شَيوةكاني دانونيشيان بؤ بةكار هَينايب, بةدةسيت تريؤرةوة طريمان كردووة

بؤية مب , ئيعداميشيان كردوويب بة دانون, زؤريان هةوَلدا لةطةَلمان واَلتةكةشيان سوتانديب بة دانون, تريؤريان كرديب
تةنتا ئةوة نيية , ئةوانةي لَيرة دةرارَيك دةدةن, ثَي  واية  ماوةي كةمَ لة دوو مانري زؤر كةمة بؤ دةرارَيكي وا طرنري

دةرارَيكة كة ئَيمة , ئةو دةرارة بؤ هةموومانة, ةرارة ئةوة بَيت خؤمان لَيرةيب و دةرارةكة دوورةكة ئَيمة ئةو د
لةعَيراددا لةطةَل ئةوانة , ئَيمة لة عَيراق لةطةَل كَي دةذيب, مومكينة بؤ دةيان ساَلي تر ئةو دةرارة رَي بةرَي بكرَيت

ئَيمة ريايي , بؤية مب لةطةَل ئةو رةئيةي كاك رةمال بووم, كة سبةييَن رةيشيان هةبوو ثةالمارمان بدةنةوة, دةذيب
بةو دانونةي خؤمان بَيب , سبةييَن ئةطةر بَينة سةرمان, مةسةلةي موداوةمة ريان, ضونكة مةسةلةي تريؤر و, بكةينةوة

َل ئةو مب لةطة, مةوزوعي ئةوةي كاك عورانيش باسي كرد, دةبَيت ئةو مةوزوعة ريا بكرَيتةوة, لةناومان بةرن
را بؤ ثرس بة , رةئيةم مةسةلةن ئةطةر فةرزة لةسةرمان هةر ئةمرؤؤ دةبَيت دةنسي بؤ بدةيب و رَي بةرَيي بكةيب

ثَيويستة , ئَيمة رةئيمان هةية, ئةو دوو ئيدارةية بكا , خؤتان بيكةن و ثرس بة ئَيمة مةكةن, ئَيمة دةكةن لة ثةرلةمان
دةست نيشان بكرَيت راستة ئةو برا , زؤر بة وردي ريا بكرَيتةوةو, تئةو دةرارو مةوزوعة عةرةلةي لَي نةكرَي
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بؤ ئَيمة , بةاَلم ئةوة هَيشتا كايف نيية, بةرؤَيزانة ئيستيفادةيان لة بؤضووني خؤيان و دةرةوة و اليةكاني تريان كردووة
بةاَلم ئةطةر سبةييَن , دابرؤَيذَيتمومكينة بؤضوونَيكي سياسي ئةو دةرارةي , باشة دةيدي ناكا  ئةمرؤؤ, دةرارَيك بدةيب

ئَيمة لةو مةوزوعة دةرار , ئةوة مب ثَي  وا نيية ئاسان بَيت, طؤرؤانَيكي تر بوو بة عةيين دةرار بةطيان خؤمان بَيتةوة
هةرضةندة لةوانةية لة زمانةواني زؤر شارةزا نةمب , يان ئريهاب, مب ثَي  واية مةوزوعي وشةكةش تريؤر, بدةيب

منيش داوا دةكةم ئةو , بكرَيتة رةشةكوذي ثَي  واية باشَ بَيت, نة بة عةرةبي, يةعين بؤ نة بة التيين بَيت ,رةشةكوذي
 .زؤر سوثاس, مةوزوعة ثةلةي لَي نةكرَيت و بة وردي و تاخرييش بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان يةيدةري

 :رؤَيز شَيروان ناصح ييدريبة
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

ئةويش ئةوةية مب يةز دةكةم بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان سورؤةتَيكي وازحييان هةبَيت لةو , مب يةك تةوزحي  هةية
ئةو فةدةرانةي كة ئَيمة لة دانوني تريؤر هاتينة خوارَي برايان , ئينيا ئازاديشب هةرض دسةيةك دةكةن, مةسةلةية

لة , بةاَلم رؤري عقوبةكة ئةمرؤؤ لة دانوني عقوبا  شتَيكة, يةز دةكةم ئةوة بزانب, هةمووي لة دانوني عقوبا  هةية
بةاَلم لة دانوني عقوبا  , ئَيمة لة دانوني ئريهاب بةرةو تةشديدي ئةو عقوباتانة ضوويب, دانوني ئريهاب شتَيكي ترة
, بةرؤَيزان ئيشارةتي ثَي دةدةن يةعين بةرؤاسيت ئةوة نيية ئةو مةسةلةي هةندَيك لة, هةمووي سزاي موخةفةفة

يةعين ئَيمة ويستمان , دانوني تريؤرة لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق, دانونةكةمشان بةرؤاسيت تايبةمتةندي خؤي هةية
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي لة سنووري هةرَيمي كوردستاني عَيراق ثيادة بكرَيت, تايبةمتةنديةك بدةيب بة ياسايةكة

 :ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ
 .فةرموو سةيد كاكة

 
 
 

 :بةرؤَيز سيد كاكة اراعيل عمر سيد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةها كاك عورانيش دةَلَيت سةبرَيكي , كة دةَلَي سةبرَيكي لَي بسرن, دةربارةي دسةي كاك ممدي ياري مةمحود
دةضَيت لةناو مزطةو  خؤي , ةتةدَينَيتةوةنازائ مةسةلةي تريؤر رؤذانة دةضَيت لةناو سةيارة خؤي د, لَي بسرن

ثاشان ئةو مةيكةمةية , لةسةر ضي لَي رادةوةسيت, دَينت لةناو عةمةلةو كرَيكار خؤي دةتةدَينَيتةوة, دةتةدَينَيتةوة
كابرايةك , ضونكة ئَيمة سةورةويب, دةخسرَيتة ثةرلةمان ترسنؤكيية بؤ يكومةتي عَيراق و يكومةتة كوردةكاني ئَيمة

يةدة مةرليسي ديادةي سةورؤة , ئَيستا شةرؤة لة طؤرؤَي, شةرؤ  لةطةَل دةكا , اية بةرامبةر سةورؤة شؤرؤش دةكا هةست
تؤ دةيسةرؤَينيت دةبَيت , ضي لَي كردي و لةطةلَي دةكةيت, هةر شةرؤَيك لةطةَل هةر كةسَيك بكةيت, ييساب بكاتب
يشة لَيرة خةَلكَيكي زؤر بزانَي ضي لةطةَل بكةيت تةريلي بيت دان, ئةطةر ئةوها لة دانون دايبنَييت, تةريلي بَيت

, ئةوة مةرليس ديادةي سةورؤة دةبَيت ئةو دةرارةي بدا , بؤضي بيكا , ئةو يكومةتة بؤ يكومةتيةتي دةكرد, باشَة
ئةطةر وةكو , َيبدةبَيت هةموو بكوذر, ضي لَي كرديت منداَلي لَي دةكوذَي, دةبوا شؤرؤشي لةطةَل بكةيت, ضي لَي كرديت

, ئةوة سةورؤةية, ئةو دسانة و دانيشتانانة و دانون وا بكا  و فين ئةوة بكا , دةبَيت تةريلي بيت, ئةو نةكةي
كؤمةَلَيك ميللةتةمان , ئَيمة شؤرؤمشان كردووة, يكومةتة كوردةكةي ئَيمةش تازة هاتووةو, يكومةتي بةغدا تازة هاتووة

, هاتينة لة سةر ئةوة راوةستني ئةو بَيت لة مزطةو  مبكوذَيت, شمةرطةمان بة كوشنت داوةكؤمةَلَيك ثَي, بة كوشنت داوة
كةي , وةرن دانوني بؤ دانَي  و تةبعي بكةم, منيش لة دياري راوةست  و دانوني بؤ دانَي  و مةرليسَيكي بؤ كؤبكةمةوة
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عييدةي بة مةرليس ديادةي , شةوة هةيةئةوة عييدةي بة شؤرؤ, ئةوة ترسنؤكي ديادةكاني ئَيمةية, لة دنيا واية
 .سوثاس, سةورؤةوة هةية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ رةئي زؤربةي , رارَي برؤَيك زياتر مونادةشةي بكةيب, ئَيمة تةبعةن دةرطا كراوةية, زؤر سوثاس بؤ خاَل سيد كاكة

ا يةك مواليةزةم هةية بة ئييازةي ليذنةي تةني, بة يةك دوو رةئي تَي ناطةيب رةئي ثةرلةمان ضية, زؤري ئةندامان
يةكَيك , كة ئةو سزاية بةرامبةر تاوان خؤي هةية لة دانوني عقوباتدا, ئةوان زؤر بة ضاكي روونيان كردةوة, دانوني

ضةند , موئةبةد, دةطاتة ئيعدام, دانوني عقوبا  يوكمي دةكاتب, يةكَيك دونبةلةيةك بتةدَينَيتةوة, كةسَيك بكوذَينت
تايبةمتةنديةكي دةداتَي بؤ , تةنيا ئةوةية ليذنةي دانوني وتيان ئةمة زياتر روون دةكاتةوة, بةطوَيرةي دانونةكة, ةساَل

دةيةوَيت كؤمةَلسا تَيك , كة دةيةوَينت هةموو شتَيكمان لَي تَيك بدا , ئةوةي ئةو دانونة لة ئاسيت ئةو دوذمنة بَينت
ئَيمة لة وةزعَيك دايب كة كؤمةَلساكةمان , ة مةسةلةيةكي وا بة تةبيعي وايةلةبةر ئةو, دةيةوَيت مرؤظ بكوذَيت, بدا 

, ئةوةي كة ئَيستا ثَيي دةَلَيب تريؤر و ئريهاب و هةموو اليةكي دةطرَيتةوة, تووشي نةخؤشييةك بووة لة ناو كؤمةَلدا
 .ئةمة يةك, ةري بكا بؤ ئةوةي ضارةس, دةبَيت دانونَيكي تايبة  هةبَيت, بؤية دانوني عقوبا  كايف نيية

ئةطةر بَيتو ئَيمة ئةمرؤؤ لة يوك  دابني و سبةييَن دوذمنان خوانة خواستة بتوانب , ئةو مواليةزةيةي كة دةدرَيت/ دوو
 :مب دوو مواليةزة دةدةم, رارَيكي تر يوكمي ئةو دانونة بةكار بَينَيت

لةكةمان رارَيكي تر واَلتةكةمان داطري بكا  و هةمان ئينشائةَلَي رؤذي ئةوةي رؤيي كةس بتوانَينت دذي طة: يةكَيكيان
 .سياسية  بةكار بَينَينت

دة  بة دانوني ئَيمة رةفتارمان , ئةطةر رؤذَيك لة رؤذان دةسيت رؤيي, ئةو دوذمنة درؤندةية خوانة خواستة: دووةميش
هةر , رابردوومشان ديارة, دة  ناَلَيت, تبلةبةر ئةوةي ئيعترياف بةو ثةرلةمانة نةكا, ئةوة دَلنيا بب لةوةي, لةطةَل ناكا 

دانوني دةرهَيناوة عةلي , مةرليس ديادةي سةورؤة كة ناشةرعيية, دةسةاَلتي داوةتة يةكَيك, بةثَيي دانوني نةكردووة
ضةكي كيمياي , يةسةن مةريد هةموو دةسةاَلتي داوةتَي لة هةشتاو ثَينيةوة لةو كوردستانة ضي خراثة كردوويةتي

تةنيا دةسةاَلتَيك لةاليةن , دَيتاتي سووتاندووة بةبَي ئةوةي هية دانونَيك هةبَيت, ئةنفالي كردووة, ناوةبةكار هَي
لةبةر ئةوة رانةوةستَيت لةسةر ئةوةي وةَلَي كارةكةي مب دانونيية تؤ دةكوذم , ئةجنومةنَيك ثَيي دراوة كة ناشةرعيية

ئةو دسةي كة كرا لةاليةن , ر ئةوة ئةطةر ضي يورةتي مةنتيقي هةيةلةبة, هةر ئيعيَاف بةو دانونة ناكا , بة دانون
, بةاَلم لة واديعدا نابَيت كؤس  بَيت لةبةردةم دةرهَيناني ئةم دانونة, كاك رةمال و كاك مةمةدي ياري مةمحودةوة

ةرارَيكي ثةرلةمان لة ساَلي هةر ئةوة ئيشارةتَيكة بة د, با بزانني رةئي بةرؤَيزان يةكة يةكة, ئةوة مونادةشةكة بةردةوامة
هةر , يةعين سزادان بة زيندان زياتر نةبَيت لة ثانزدة ساَل" يعادب بالسيب:"ةوة دةرضووة لةالي خؤمان دةَلَيت1990

ئةو , يان هَيناني شيت تةدينةوةو تؤداندن بةبَي ئييازة لة سوَلتاتي يكومة , كةسَيك هةَلستَيت بة دروست كردني
هةموو ئةو ئالةتانةش و ئةوانةش كة بةكاري دةهَينب لة يوكمي , بؤ تةداندنةوةو بةكاري دةهَينب شتانةي كة دةيتَينب

 .ئةو ماددةيةدا سزا دةدرَيت
ياخود لةبةر رؤشنايي , هةر كةسَيك ئةو تةدةمةنيانة بةكار بتَينَيت بة هةدةيف تةخريب, سزا دةبَيت بة ئيعدام/ دووةم

 .ذياني هاوواَلتيان دةخاتة مةترسييةوة, طةلةكةماندا هةيةتيئةو ثةيوةنديةي لةطةَل دوذمناني 
ئةو دةرارة لة , ةوة كة هَيشتا تريؤر بةو شَيوةيةي كة ئَيستا ثةرةي سةندووة نةببوو1990يةعين ئةمة لة ساَلي 

 .ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان دةرضوو
تةواو بووة , ثَينج مانسة ئةو دانونةي دةركردووةمجعييةي وةتةني عَيرادي ئةوة ضوار , ئَيمة ئَيستا دواكةوتوويب

ئَيمة دةبواية ئؤتؤماتيكيةن ئةو دانونة بَينني لَيرة ثاش تةعديل كردني مونادةشةي بكةيب و , رةفتاري لةسةر دةكاتب
, كمان هةبَينتلةبةر ئةوة شتةكة واريبَيكة لةسةرمان لة واَلتَيكدا ناذيب بَلَيي وةَلَي سةبةبَي, وةكو ياسايةك دةربيَينت

ئيعتريافيان , لة مكةمةدا ضاوةرؤواني ئةو دانونةن, ئةوة ضةنديب كةس هةنة طرياون و كاري تريؤريسيتان كردووة
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هةر سةريةك ئةطةر كةسَيك  لةبري ضوو , بةهةر ياَل مونادةشةكة تةواو دةكةيب, كردووةو خؤتان لة تةلةفزيؤن ديتتان
 .خاَلي نيزام ضيية فةرموو ,ناوم نةنووسي بوو ثَي  بَلَي, بوو

 :سيف الديب طلع  خضربةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةرنامةي , كؤبوونةوةكةي ئةمرؤؤمان كؤبوونةوةيةكي نائاسايية, مب ثرسيارةكةم ئاراستةي ليذنةي دانونيية
ئةوة دةكرَيت لة باري , رةكةيكارةكةمشان دوو خاَل هةية دةست نيشان كردني سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و رَيس

بةاَلم كؤبوونةوةي خستنةرؤوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي , ئيستيسناو لةباري كؤبوونةوةيةكي نائاسايي دابنَيب
 .سوثاس, ئةوة دةكرَيت ئَيمة بيخةينة ئةمرؤؤ ئةم كؤبوونةوةيةي ئةزارة, بةرامبةر بةرةنساربوونةوةي تريؤر

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم نابَيت , زؤر تةبيعيية ئةو خااَلنةي كة دياري كراون لة بةرنامةي كار لة كؤبوونةوةيةكي نائاسايي عةرز بكرَيب
 .زؤر سوثاس ,تةنيا ئةو دوو خاَلة دةبَيت مونادةشة بكرَيت, خاَلَيكي تر ئيزافة بكرَينت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةرخي

 :بةرؤَيز كرخي جن  الديب نورالديب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا هةموو , بَيسومان ئَيمة لة كار كردني ثةرلةمان و فةلسةفةي كار كردني ثةرلةمان ثةيوةستة بة واديعي كؤمةَلةوة
كةواتة , دةبَيت ثةرلةمانيش شتَيك بةرامبةر بة تريؤر بكا , يةكةو هةيةكؤكني لةسةر ئةوةي كة تريؤر دياردة

 .دةبَيت دانونَيك هةبَيت بؤ ئةوةي رةدعي ئةو تريؤر و تريؤركارانة بكا , مةبدةئيةن ثَيويستيمان بة دانونةكة هةية
بةاَلم راثؤرؤتي , كان هةيةبةنيسبة  راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة سوثاسةوة لةبةردةم هةموو ئةندامة بةرؤَيزة/ دووةم

داوا , تةنيا مامؤستا مةمةد فةرةج خوَينديةوة لةبةردةم ئةندامان نيية, ليذنةي مايف مرؤظ كة زؤر بة طرنسي دةزائ
( يان)بَيينة سةر ثَيناسةكة كؤمةَلَيك وشةي , دةكةم ئةويش وةكو راثؤرتي ليذنةكاني تر ررَيتة بةردةم ئةندامةكانةوة

, باشَ دةبَيت( و)انة هةمووي بكرَيت بة (يان)مب داوا دةكةم ئةم , ماندا وشةي يان بؤ رياوازي دادةنرَيتلة ز, هاتووة
 . سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ديلمان ئامَيدي, ليذنةي مايف مرؤظ ثاشان دةتوانَينت ئةو راثؤرتةي خؤي بدا  بة ئةنداماني ثةرلةمان

 :اراعيلبةرؤَيز ممد صاحل 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر كؤنة , سياسي و فيكريية, بة تةسةوري مب تريؤر زاهريةيةكي عالةميية, دسةي مب تةنتا لةسةر ثَيناسةي تريؤرة
لةو , كة دةسةاَل  دروست بوو ئريهابةكةش دروست بوو, وشةي ئريهاب هةتا لة كتابي سةماويش هاتووة, ئَيستاش نيية

تةعريفةكةش دةبَيت , ئَيستا كةس نةيتوانيووة تةعريفَيكي موتةفي  لةسةر ئريهاب بدؤزَيتةوة هةموو كةسةش تا
بة تةسةوري مب تةعريفةكةي تةواو , ئةوةي كة ئَيستا هةية, وازيح بَيت, موختةسةر بَيت, كور  بَيت, مويةدةد بَيت

هةمان موستةلةيا  لة ئةسبابي , موريبةلةطةَل ئةسبابي , رةنسة ئةطةر بيينةوة لةناو تةعريفةكة هاتووة, نيية
بةماناي ئةوةي ليذنةي دانوني بةخؤي نةيتوانيووة تةعريفَيك دانَينت وازيح بَينت بؤ تريؤر لةسةر ئاسيت , موريبة هةن

بسةرؤَيينةوة بؤ ثرؤذةي , هةر ئيلةاي بكةيب و, لةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم تةعريفةكة نةمَينَينت, كوردستاني بَينت
 .سوثاس, ياسايةكة
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمة يةك, خؤي ئةسبابي موريبة بةرؤاسيت مولةخةسي دةرضووني ياسايةكةية
لة خؤمانةوة دامان نةناوة طةرؤاينةوة  ئَيمة بةرؤاسيت ئةو تةعريفةي كة دامانناوة يةز دةكةم ئةوة روون بكةمةوة/ دوو

لة هةمان كاتدا ئيستيفادةمان كردووة لة ناييةي سزاو تاوان و ئةوانةمان هةمووي لَيك , بؤ دانونةكاني واَلتاني دةرةوةو
بة مةررَيك تةعريفةكةمان داناوة ئةو كارانةي كة دياري كراون لة , ئينيا هاتوينةتة سةر ئةو تةعريفة, داوةتةوة

 .سوثاس, كة بة كاري تريؤريسيت لة دةَلةم دةدرَيب, ايةكة هةموو كارةكان دةطرنةوةياس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو نازناز فةرموو, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز نازناز ممد عبدالقادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية ئايا , شتَيك هةية ناديارة لة ماددةي يةكةم و تةعريف كردنةكةش: يةكةميان, مب دوو مواليةزةم هةية

لةو ياَلةتةدا دانون ضؤن , يان بيانيية, يان عَيراديية, ئةو تريؤريستة كة كارةكة ئةجنام دةدا  هاوواَلتي كوردستانيية
يان هي دةرةوةي , ضونكة ئَيمة بةشَيك لة تريؤرمان هةية هي دةرةوةي هةرَيمة, بةسةريدا لة عقوبة رياوازي دةبَيت

ضونكة لةوانةية ببَيتة دةيرانَيك و تةنسذةيةكي , لةو ياَلةتةدا ئَيمة بة ض شَيوةيةك موعامةلةي لةطةَل دةكةيب, عَيرادة
لَيرةدا ئةمة دةبَيت روون بكرَيتةوة لة دانونةكة كة عقوبا  ضؤن دةبَيت , ئيقليمي لةناوضةكةدا لة واَلتاني ترةوة هاتنب

 .يان عَيراديية, ة لةطةَل ئةو كةسةي كة هاوواَلتي كوردستانييةلةبةرامبةر ئةو كةسةي كة بيانيي
 :ئةو دوو وشةية, هةر لة تةعريفةكة دوو وشة هةية كة دذ بةيةكب/ دووةميان

ئةمة دوو , لةدواييدا لة دَيري سَييةم دةَلَيت كوَيرانة, دةَلَيت كاري تريؤر كردن هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوةو/ يةكةم
يان ئةو طروثة تةنزكَيكي ديراسة كراو و بة بةرنامة و بة , يان ئةو شةخسة, يةعين ئةطةر ئةم باندة, يةكةشيت دذ بة

هةمووي موبةرمةرةو لة ثَيشةوة ديراسة , كةواتة بؤ بة كاري كوَيرانة بةجنام بدا , ئامانج و بة فين هاتؤتة ثَيش
ك هاتو راري وا هةية ئَيمة لةو رينايانةي كة لة دنيا ئةجنام بةاَلم ئةطةر كةسَي, كراوةو ئينيا كارةكة ئةجنام دةدا 

, لةوانةية بيَيت هوتَيلَيك بتةدَينَيتةوة نةخؤشي نةفسي هةبَيت, دةدرَيت دةبينني منداَلَيكي هةرزةكاري ضواردة ساَلي
كة بةرؤاسيت هةموو , تبؤية لَيرةدا ئةمةش دةبَيت دةست نيشان بكرَي, يان رةدي فيعلَيكة بةرامبةري ئةجنام دةدرَيت

را بؤ ئةو , ئةوانة تةنزكَيكب رَيكخراوة ديراسةيان كردووة بة مةبةستَيكي دياري كراو, ئَيمة تةئكيد بكةينةوة
 .سوثاس, نةك وشةي كوَيرانة نابَيت بةكاري بَينني, مةبةستانة كة دياري كراوة ئةجنام دةدا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرموو كاك شَيروانف

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يان خةَلكي ئَيرة نةبوو , ئةطةر هاتوو خةَلكي ئَيرة بَيت, هةمووي دةطرَيتةوة( اجلاني)لة دانونةكة هاتووة كةليمةي 
 .ئةوة يةك, ئةو دانونة لةسةري تةتبي  دةبَيت, بةشَيوةيةكي طشيت هاتووة

بةاَلم لة عةرةبيةكة , ؤ كوردي ئةوةي نازناز خان طوتي لةوانةية بةو شكلة تةفسري بكرَيترةنسة لة تةررومةيةي ب/ دوو
زؤر , عيشوائيكة ماناي ئةوة نيية مونةزةم نيية, هاتووة كاري تريؤريسيت مونةزةمة ئيمكان هةية بة عةشوائيش بَينت

 .سوثاس
 :رؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
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يان ض بة كوَيرانة بةبَي تةنزي  , ئةجنامي دةداتب سةر بة رَيكخراوةيةك بَينترةنسة مةدسةدي ئةوة بَينت ئةو كةسةي 
 .كاك كةري  ئةطةر تةفسريَيكي هةبَينت فةرموو, يان نامونةزةم بَيت هةمان شتة, ض مونةزةم بَيت, بَينت

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنامداني , بةاَلم ئةجنامداني بةشَيوةيةكي عيشوائيية, زةم ثَيي هةَلدةستَيتلَيرةدا خؤي ئريهاب بةشَيوةيةكي مونة
 .سوثاس, بةاَلم ئةجنامداني بةشَيوةيةكي عةشوائي دةكاتب, خؤي مونةزةمة, تاوانةكة بةشَيوةيةكي عةشوائي دةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو ضنار

 :بةرؤَيز ضنار سعد عبدَ
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س

بةاَلم مب , ئةوةي ليذنةي ياسايي كرديةتي ثَي  واية شتَيكي مشوليية, مب لةطةَل هةبووني تةعريفَيك  بؤ ئةو مةسةلةية
يةعين ئةوان هةوَليان داوة ئاليةتةكة و ئةو وةسيلةيةي كة ئريهاب بةكاري دةهَينَيت و كةسي , نةدسَيك دةبيني 

يةكَيك لةو ئاماجنانة باشانة بؤضي كةسي تريؤريست , بةاَلم ئامانج ديار نيية, دووةتريؤريست هةموويان تةيديد كر
ئاماجنةكة , ئةوانة هةمووي وةسيلةنة, ....بؤ بؤ بؤ, بؤ وَيران كردن, بؤ شلةذان, بؤ كوشنت, خةَلك دةترسَييَن بؤ تؤداندن

كة , يةكَيكيان يان ئةوةية طروثَيكي باندمان هةية, ةئةوة سةبةبَيكي تر, دةتؤدَييَن, دةترسَييَن, شتَيكي ترة لةثشت ئةوة
يان ئةوةتا طروثَيكي تريؤريستمان هةية بةتايبةتي ئةوةي كة ئَيستا   .ماددة بة دةست دةهَينب, بةوة رزق ثةيدا دةكةن

َيسةي فةرزي رةئيي ئايدلؤذييةتي خؤي دةكا  بةزؤر لة ر, زؤر شائيعة هةوَل دةدا  بةزؤر سوَلتة بةدةست بَينَيت
يان خؤ فةرزكردني , بؤية لَيرةدا ثَي  واية ئةم مةسةلةي بةزؤر فةرز كردن, شَلةذاندن, كوشنت, ترساندن, ئةوانةوة

لَيرةدا غائيبة بؤيةش كاك عوران كةدةَلَي ئةطةر رَيكخراوي دوتابيان و , ئايدلؤذيية  و طرتنة دةسيت دةسةآل 
ئاماجني ئةوان ثَي  وانيية زؤر خؤ , هةر مةسةلةيةك و يارةتَيكي ئةوانة خوَيندكاران ئةطةر موزاهةرةيان كرد و لةبةر

ئاماجني طروثي خوَيندكاري يان دوتابي ئةطةر بؤ وانيش بكا  , يان ئايدلؤذييةتي تايبةتي ئةوان بَيت, فةرزكردن بَيت
بةسيت ئةوة لَيرة ئةطةر بةآلم مة, يارةتَيكي هةية يان داواي شتَيك دةكاتة ئاماجنَيكي رةنسة مودةدةسي هةبَيت

, بؤ دةكوذية بؤ وادةكا ؟ ئاماجنةكةي ئةوة ناشةرعيية, ئاماجنةكةي تةيديد بكرَي بؤ وا دةكا  بؤ دةترسَييَن
, بؤية لَيرةدا مب تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة دةدةكة تةيديد بكرَيت و ضةند ئاماجنَيكي هةية, نائينسانيية

يانيش ثةلةي لَي نةكرَي مب دةَلَي  ئةطةر ئَيمة لة , لةسةر ئةوة دةكرَيت كة دوا ررَي سةبارة  بةوةي كة هةندَيك دسة
وةداية لة بؤ تووش بوومنان , وآلتَيك بايب كة تريؤر بةرؤكي نةطرتباينة رةنري بوو زؤر لةسةر خؤ بريمان لةوة دةكردةوة

ةبينةوة بؤ نةبووني ياسايةكي تريؤر نةدصَيكي بةآلم ئَيستا ئَيمة رؤذانة تووشي ئةوة د, زياتر وةخت بدةينة خؤمان
بةآلم دةَلَي  بة ديراسة كردن و دسةشي , ناَلَي  ثةلةي لَي بكةيب, ئَيمة ضؤن موارةهةي ئةو دياردةية بكةيب, طةورةية

 .سوثاس, لةسةر بكةيب و خؤماني لَي دوور نةخةينةوة
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ثَيويستة ئَيمة واديعي كوردستاني خؤمان لةبةر ضاو , ب بةشبةياَلي خؤم بة طومان ني  لة ئاماجني ئةو ياسايةم

هَيشتا ئاسارةكاني , بةش بةياَلي خؤم لةبةر ضاوي دةطرم هَيشتا ئاسةوارةكاني شةرؤي ناوخؤ لة كوردستان ماوة, بَيت
دام ودةزطاكاني , هَيشتاكة دام و دةزطاكاني ئاسايشمان دوونة, ماوة سياسة  و ياساكاني يكومةتي بةعس لة كوردستان

بةآلم هَيشتا دام و دةزطاكاني ئاسايش يةك ناخرَيتةوة , ئةوة برؤيار درا كة يكومة  يةكبخرَيتةوة, ثَيشمةرطةمان دوونة
مب لؤخؤم دَلنيام كة ئةو , يبئاسةوارةكاني شةرؤي ناوخؤ هةموو ئةو واديعةي كة ئَيمة ديتمان يةدة لةبةر ضاوي بسر, و

, ياساية ياسايةكي باشة و لةطةَل ئةوةشدام ئةطةر سزاكة لة ئيعداميش بةتووندتريب شَيوة ئةو كةسة ئيعدام بكرَيت
بةآلم , ياني كَيشة نيية لةو مةوزوعة, مب لةطةَل ئةوةدام, بةخراثَيب شَيوة يان بة دورسَيب شَيوة ئيعدام بكرَيت
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, مب بةش بةياَلي خؤم لَيرة بة طومائ, كَي ئةو ياساية رَي بةرَي دةكا  يان ضؤن رَيبةرَي دةكرَيتكَيشةكة ئةوةية 
, مةترسي  هةر لةوة نيية كة داطريكةر دَيتةوة, مةسةلةكة بة طومان بَي لة دوارؤذي ئةو واديعةي كة ئَيستا تَييداينة

ئَيستا كة باسي تريؤر دةكةن مب رةنابي سةرؤك  , ةر كردووينةبةَلَي داطريكةر ئةزانني هةشتا ساَلة كاري تريؤري بةرامب
كاتَي باسي تريؤري تةكفريي دةكةيب هةر ئةوم لةبةر ضاوة ديسان , دَيتةوة بري كة بة كاري تريؤري دةوَلة  بريندار بووة

لة كوردستان كة بةآلم مةترسي تريش هةية , ياني مةترسيةكامنان هةمووي لةبةر ضاوة, رارَيكي تر ئةو بةركةوتووة
مب بةش بةياَلي خؤم نابين  طةيشتبينة ئةو واديعةي بةراستيةكةي ئَيستا لةو , ئَيمة هَيشتا نةطةيشتوونة ئةجنام

رةنسة لة نةتييةي ملمينَي و لة نةتييةي هةندَي , بة ثَيي ياسا ئَيمة شتةكان بكةيب, دؤناغةدا ياسا سةروةر بَيت
لةبةر , واي ئةو ياساية خؤمان لةبةر دةمي خؤمان بةشَيوةيةكي خراث بةكاري بَيننيمب خؤم بة طومائ د, مةشاكيلي تر

كارَيكي زؤر , ئةوة داوام واية ئةو واديعة لةبةر ضاو بسريَي و ليذنةي ياساش كة ئةو كارةي كردووة دةستيان خؤش بَيت
ئةو , اسايش و ياسا لة هةرَيمي كوردستانبةآلم تا يةكسرتنةوةي دام و دةزطاكاني ئ, زؤر باشيان كردووة و سوودمةنديشة

ئةو وةختة ئةطةر ئيعتريايف ثَي , و كةدةَلَيب دوذمب ئةطةر ها  ئيعترياف بة ياساكاني ئَيمة ناكا , مةسةلةية لَي بسةرؤَيني
سة لة رةن, ئةطةر خوا بةو رؤذةي نةكا , رةنسة لة دذمان بةكاربَينَيت( كلمة ح  يراد بها باطل)نةكا  وةكو دةَلَيب 

, ئَيستاش يكومةتي بةعس بةو هةموو درؤندةيةي خؤي رؤيشتووة و لةسةر كار نةماوة و لةناوضووة, دذمان بةكاربَيت
خراوةتة سةر  96ئَيستاش مةمخوركة لة , كةضي ئَيمة ئَيستاش طريؤدةي دةسيت ئةو ياسايةيب كة رذَي  دةري كردووة

بؤضي ناكرَيت دةوَلةتَيك بَيت يان , اية دةكرَي كة دذي ئَيمة دةركراوةموسَل وناخرَيتةوة سةر كوردستان و كار بةو ياس
نودتةي دووةم ثرسيارَيك  لة كاك , ئةوة نودتةيةك بوو, مةركةزَيك بَيت دواي ئةو ياساية دذي ئَيمة بةكاري بَينَيتةوة

اسايي يان وةكو سةرؤكي ليذنة دواي ئايا ئةو لؤي هةية وةكو ليذنةي ي, شَيروان هةية كةدةَلَي ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي
سَييةم نودتةش ئةطةر ئييازة هةية لة ماددةي يةكةم لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي كاري تريؤري , ناخةيب ئةوة ثرسيارة

ضونكة , هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراو, نايَي هةر لة زمانةواني, كردني هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة ئةو كردبي
لة شوَينَيكي , لة زماني كوردي كردن كردار دةخرَيتة كؤتايي روملة و ئةو بزوَينة رَيي كارةكةي دةطرَيتةوةكردني 

هةمووةكي نا , تريش لة ثةرةطرايف دووةميشدا ئةو ثَيناسةية لةثةرةطرايف سَييةمي هةمان ماددةي يةكةمدا هةمووةكي
ئينيا لةسةر ثَيناسةكة ثَي  باشة بة كورتييةكةي ئةو , ووةطشيت يان طشتسري يان وشةيةكي تر لةباتي ئةوة بةكارهات

 .سوثاس, مةسةلة دواررَي تا يةكسرتنةوةي دام و دةزطاكاني يكومةتي هةرَي 
 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نا؟ بةَلَي كاك شَيروان يةدي  ئةوةي ثةيوةندي بة منةوة هةية كة دةَلَي كاك شَيروان يةدي هةية وةآلم داتةوة يان
ضونكة ئَيمة خؤمان تةهيتة كردووة هةموو ئةنداماني ليذنة و لةوَي لةسةر ئةو رةئيية بووينة كة ئةو ثرؤذةية , هةية

 .سوثاس, بؤية مب ئةو دةسةآلتةم هةية وةكو رةئيس ليذنة بة ناوي ئةوانةوة ئةو دسةية بكةم, مونادةشة بكرَيت
 :محدبةرؤَيز هيوا صابر ا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مبانةوَيت و نةمانةوَيت ئةبَي رةزامةندي هةردوو ليسيت , لةراستيدا زؤربةي دةرارو ئةو مةشروعانةي كةدَيتة ثةرلةمان

لةسةر بَيت و هةر ثرؤذةيةكيش لَيرة نارةزايي بةرامبةر دةردةبرؤَيت بةتايبةتي سةرؤكي يةكَيك لة ليستةكان و 
ضونكة , باشَ واية ثَيش ئةوةي مونادةشة بكرَيت تةصويتَيكي بؤ بكرَيتةوة لةناو ثةرلةمان, ندامةكانكؤمةَلَيك لة ئة

, بةراسيت يةك بووني دوو ئيدارةكة و يةكسرتنةوةي كة دةرارة ببَيت, هةر لة ئةوةَلةوة تا كؤتايي روودةكاتة ثرؤذةكة
ئَيمة , ونكة ئَيستا بةشَيكي زؤر نارؤازيب بةو دةزيةيةض, زؤر شت لةمانة دوارةيب تا يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارة

با ئةو بةشةي , تةكليف كردني سةرؤكي يكومةتة, ئةوةَل دةرار و يةكةم ئيشمان يةكبووني هةردوو ئيدارةي يكومةتة
 .سوثاس, ثرؤذةكة تةصويتَيكي بؤ بكةيب و ثَيش ئةوةي مونادةشةي بكةيب, ثَيش رةيب
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 (:اناز) خضربةرؤَيز دادر سعيد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةش بةياَلي خؤم منيش تةئييديان , منيش ثَي  واية دةبَي ئةو ثَيشنيارة يةكي بكرَيتةوة كة ئةو برادةرانة كرديان
, ثَي  واية ئةو دانيشتنة دانيشتين دووةمي خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساكة بَيت و خوَيندنةوةي راثؤرتةكان بَيت, دةكةم

ثَي  واية لة , راثؤرتي مايف مرؤظ ضاث نةكرا و نةكةوتؤتة بةردةسيت ئةندامان, م وكورؤي هةبوو لة راثؤرتةكةهةندَيك كة
 ..…راثؤرتي ليذنةي ياسايي برادةران لةوانةية شتَيكيان لةبري كردبَي لة ماددةي يةكةم 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئاماذةي بة مب , وونكردنةوة دةدةم لةسةر دسةكاني كاك ئارَيزوةَلآل مب هةندَي ر, ببورة ئةوة نودتةي نيزام نيية

لةو رؤذةي كة ئةو كارة تريؤريستة كرا سةد هةظاَل و برادةر و دؤست و , كرد كة مب بريندار بووم و ئةوة راستة
ةخصية بةآلم هةميشة رَيسة نادةم بة خؤم كة لَيرة دابنيش  بةو شتة ش, خؤشةويست لةبةر ضاوي خؤم شةهيد بوون

, دةبَي هةموو اليةنةكان رةئيي لةسةر بدةن, كة ئةو دانونة دانونَيكة دةبَي ياسايي بَيت, تةماشاي ئةو دانونة بكةم
ئةطةر نا زؤر فةرد  نيية , دراوةتة ئةو سَي ليذنةية و مب رَيسة نادةمة خؤم لةبةر بؤضووني خؤم شةخصي رايةك بدةم

دوو مب , ئةمة يةك, فعلي شةخصي وةربسرم ئةويش هةر تووشي ئةو كارة بووةلةطةَل كاك سيد كاكةي لةوانةية لة رد 
كَي ئةوانة رَيك , دوو ثَيشمةرطة هةية, يةكةم كة باسي ئةوة دةكةن كة دوو ئاسايش هةية و دوو وةزارةتي ناوخؤ هةية

كخستنيان و مولزةم بَيت بؤ ئةطةر دانوني مولزةم دةرنةَينني بؤ رَي, ئَيمة واربمان ئةوةية كة رَيكيان رةيب, دةخا 
كة ئةم دوو برادةرة تةكليف , ئةمة هةنساوي يةكةمي يةك يكومةتي ئةمرؤؤ دامان نا, كَي رَيكيان دةخا , هةموو اليةك

دووةم لةو دانوونةدا هاتووة ليذنةيةك ثَيك دَيت لة , دةكرَيب و كابينةكة لة خييلي مانسَيك دةبَي ئيعين بكرَيت
رَيسري , سةرؤكي يكومةتة, وةزارةتي ناوخؤ كَيية؟ وةزارةتي داد كَيية؟ ئةو وةزارةتانة تَيكةَلب ,وةزارةتي ناوخؤ

لةبةر ئةوة ئةو دانونة هةردووكيان رَي بةرَيي , هةردوو يكومةتةكةن و هةردوو ئيدارةكةن, سةرؤكي يكومةتة
ياني , يان وابَيت ئةو دانونة دةرنةضَيتمب ئةندامي مةكتةبي سياسي اليةك  هية شتَيك  نةبيستووة كة ثَي, دةكةن 

مب دسة دةكةم رةئيي خؤيةتي و تَيسةيشتين , هةريةكة بؤضووني ئازادة كاك عوران دسة دةكا , خةَلك واتَيبسا 
تَيسةيشتنَيكة , ئةمة بؤضوونَيكة, كاكة يةمة دسةي كرد يزبَيكي تريشة, خؤيةتي لةو فورسةتةدا دةبَيت وابكرَيت

مةنتيقي هةية , هةندَيك ثَييان واية دواررَيت ثاش ئةوةي كابينةكة ئيعين بكرَيت و دوةتي زياتر بَيت, رَيساي رَيزة
ئةو بَلَيت , بةآلم دةرارَيك نيية لة مةكتةبي سياسي يةكَييت يان مةكتةبي سياسي ثارتي ئةو بَلَيت زوو دةريبكةن, ئةوة

مب , رةئيي هةية لة هةردوو ال دةَلَي لةسةر خؤ بب, لةي لَي بكةنرةئيي هةية لة هةردوو ال دةَلَي ثة, درةنري دةريبخةن
ئةطةر رةئيي زؤرينة ئةوةبوو كة دواي رةيب , شةخصي ثَي  واية رَيزي هةية با رارَي طوَي لة دسةكاني ترتان بسريب

بةآلم , دوةتيشي هةية بةَلَي, بةآلم ثَي  واية ئةو ئةسبابانةي تا ئَيستا تةددي  دةكرَيب مةنتيقي هةية, دواي دةخةيب
خؤ رارَي لة بةغدا , سَي ضوار مانسة لة بةغدا ئيقرار كراوة ئةو دانونة و ئيشي ثَي دةكرَي, ئَيمة دواكةوتوويب

ئةوانةش , ئةو دةَلَي ميليشياتي فآلن واي لَي كردم, ئةو ئيتيتامي ئةو دةكا , نةرةيشي عَيرادي هةية ونة ثؤليس هةية
ئةو دانونة دةبَيتة هؤي ئةوةي دام و دةزطاكاني يكومةتي ئيتيحادي , ةرضووة و كاري ثَي دةكةنبةآلم دانونةكة د, نيية

دةبَي , دانونَيكيان هةية رةفتار دةكةن كَي دةبَيتة وةزارةتي ناوخؤ و كَي دةبَيتة وةزارةتي بةرطري, زووتر بةكاربَيت
ئَيمة كَي ئةو يكومةتة , اوة رووبةرووي ئريهاب بَيتةوةبةثَيي ئةو دانونةي كة لةاليةن رةمعيةي وةتةنييةوة ئيقرار كر

لةو ماوةية هةرضي , يكومةتةكة دواكةو , يةك يكومةتَيك كة هةتا ئةو ماوةيةي ئةطةر ئَيمة ئيقرارمان كرد, بوويب
لة  دةرارَيك بةرامبةر ئةو تريؤرة بدرَيت لة سلَيماني بَيت يان لة هةولَير دةبَي رةفتاري ئةو دةرارة بكا  كة

 .فةرموو. ثةرلةمانةوة دةردةضَيت و تةشريع دةكرَيت و ئيقرار دةكرَيت لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة
 :بةرؤَيز باثري كامي سلَيمان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ؤر ض ثَيشَيش لة كؤبوونةوةكاني رابردووشدا دوو مانري لةمةوبةر باس لةوة كرا كة تري, ديارة زؤر باران لة تريؤر كرد
بؤية ثَيش ئةوةي كة تريؤر , كاريسةريةكي خستؤتة سةر ذياني خةَلك و ض مةترسييةكي خستؤتة سةر ذياني خةَلك

ثةرلةمانيش لةثَيش هةموويانةوة , بةرةنساربوونةوة و ريشةكَيش كردني ئةركَيكي هةموو اليةكة, رةطي دابكوتَيت
مب ثَي  واية دةكرَي , نربؤكردني تريؤر يان بةرةنساربوونةوةيياسايةكي بؤ دةربكا  بة مةبةسيت ريشةكَيش كردني و ب

زياتر لَي ووردبوونةوةي بة دازانج دةزائ ضةند , بةآلم دواكةوتين بة دازانج نازائ, بووترَيت لَيي زياتر ووردبينةوة
وة بؤ ئةوةي هةموو ئةو رةلسةيةكي بؤ دابنَيني باشَة لةوةي كة بَلَيني دواي رةيب و بؤ ماوةيةكي تر لَي ووردبوونة

لة تةعريفةكةشدا مب دوو سةرجن  هةية لةسةري كاري تريؤر و ئةجنامداني , كةم و كورؤيانةي كة هةنة ضارةسةر بكرَيت
رَيكخراوة بة عةرةبيةكةي , ئةو بزوَينة رستةكة لَيرة لةنري دةكا  لةرووي زمانةوة, هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة

يةي كة ثاشسريةتي زياتر ( )و (ي)ئةو , ثَيكردني يان هانداني بؤي كة تاوانكار ثةناي بؤ دةبا يان هةرؤةشة ( منظم)
مانايةكي ئةوتؤ , لةرياتي بةمةبةسيت بؤ تؤداندن ترس و ئةو دادو فيةانة هية مانايةكي نادا , ماناكةي لةنري دةكا 

بةآلم  هية مانايةكي نادا  , دنة لة رَيسةي دادو فيةاننادا  كة بَلَيني يان نةمَينَيت ئةو داد و فيةانة يان هةراسان كر
 .ئيَ سوثاس, ئاذاوة نان لةناو رةماوةردا ئةو مةبةستةش لةرياتي مةبةسيت بؤ تؤداندن, وةكو هاوتايةكي الببدرَيت

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةر رةركةيةكي عادي ئةطةر رةبت بكرَي , ةعديلي سياسي نييةت, مب ئةو تةعديلة زياتر بة تةعديلي شةكلي دةزائ
, ئةطينا هةر رةركةيةك سياسةتي لَي دوور خرايةوة دةبَيتة رةركةيةكي عادي, بة مةسةلةيةكي سياسي ئةبَيتة تريؤر

يمةن مةسةلةي دائ, هةندَي ياَلةتي عقوبةدان ئةمة لة دانوني عقوباتي عَيراديدا هةية, ئةمة تةعريفَيكي سياسي نيية
, تةعريفَيك لة اليةك هةية رياواز بَيت, تريؤر بؤ مةسةلةي ئيبتيزازي سياسي تةدويزي نيزامي سياسي بؤ ئةوانة دَيت

بةآلم لة هةموواندا بة طشيت ئةطةر لة نَيوان غةرب و ئَيرة ئةطةر تةعريفَيكي , تةعريفَيك لة ئيدارةي تر رياواز بَيت
كةسيب سياسي و تةدويزي , ئةطينا تريؤر بة ماناي سياسي دَيت, مةسةلةيةكي سياسي موةيةد نةبَي بؤ تريؤر ئةوة

لة وآلتي ئَيمةشدا ئَيستا ئَيمة لة مةريةلةي رزطاري , سياسي و بةيسي سياسي بةرامبةر بة كةسان بةو ماناية دَيت
لة بنيادي مورتةمةعي , آلتيانهةندَيك ئيستيحقادا  كةلةسةر شاني دةسةآل  هةية بةرامبةر بة هاوو, نيشتمانيدايب

زؤر , دوو وةزارةي عةدملان هةية, لةم وآلتةي ئَيمةدا تا ئَيستا تةمييزَيك نيية, دةزطاي موةيةد, ئَيمةدا صةيافةي يور
مب ثَي  واية ئةمة لةسةر , شت لةمانة كة ئيستيحقاداتة لةسةر شان ئةمة زةمينةي ئريهابي دةوَلة  دَينَيتة ئاراوة

, ئةبَي رةدعَيكيش بؤ ئريهابي دةوَلةتيش دابنَيني, كةيب ضيت كرد وا  لَي دةكةيب و وادةكةيبهاووآلتي نة
ئا ئةمانةش ياَلةتي منع تةوازن ئةداتة , تةسك كردنةوةي بواري دكوكراتي, دةستسرتب بة سوَلتةوة, وابةستةبوون

يةرفَيك زيادة , نةدرَيتة اليةنة دةواعيديةكةيمب ثَي  واية زؤر بايةخ , شةكَيك و وةزنَيكي سياسي دةداتَي, دانونةكة
زيان طةياندن بة ذينسة ئةطةر تةعريفي , با هاووآلتي باري لةسةر دابنَيت, وةزني دانونةكة ضؤنة و ضؤن نيية, يان نا

لةبةر ئةوة تةخريب ئةطةر رةبت كرا بة مةسةلةي , سياسي تةخرييب نةدرَييَت ئةبَي نةورؤزيشمان لَي مةنع بكرَيت
 .سوثاس, ياسي ئةو كاتة ئةبَيتة تريؤرس

 :بةرؤَيز سارا فقي خدر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية كة ئَيمة دةَلَيني ياساي بةرةنساربوونةوةي تريؤر ياني ضارةسةر يان رووبةرووي تريؤر 
بةآلم لةهةمان كاتدا , رةنساري بكةيبمب ثَي  واية ضارةسةر كردني تريؤر راستة زةروورة كة بةياسا بة, ببينةوة

ثَيويستة ض لةسةر ثةرلةماني كوردستان و اليةنة ثةيوةندارةكانيش تةنتا وةك رووي بةرةنساربوونةوةكة بنوَينني بؤ 
با ئةو هؤكارانةش طرنسي ثَي , كة ئةويش تةنتا بة ياساية كة ضارةسةري ئةو مةسةلةي بكةيب لة كوردستان, تريؤر

يان ئةو هؤكارانة ضني كة وا لة طةجنَيكي , ةتة هؤي ئةوةي تريؤر بةربآلو بَيت ياخود بَيتة كوردستانةوةبدةيب كة بوون
ياني يةدة ئةو اليةنانة هَيندة و ضةند سةرداَلب كة بةياسا ضارةسةري بكةيب با بة , كورد دةكةن بيَب بة تريؤريست
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بؤ ئةوةي كة ئةو دياردةية كة كؤمةآليةتيشة كاري بؤ اليةنةكةي تريشةوة طرنسي ثَي بدةيب و هةوَلي ردي بدرَي 
يةكَيكيان ئةوةية ئايا ئَيمة كة دةَلَيني ياساي تريؤر وةكو هةندَيك دةَلَيب , دوو ثرسياريش  هةية, ئةوة تَيبينيةك, بكرَيت

اتوودا ياخود دواي ئايا ناكرَي لة داه, مادام ياساي سزادان هةية كة بةرامبةر ئةو تاوانانةي كة ئيشارةتي ثَيدراوة
بؤ ئةوةي , ناكرَي ئةو ياسايةش طؤرؤانكاري تَيدا بكرَيت, نووسينةوةي دةستوور كة ياساي نوَي دادةرَيذرَي بؤ سزادان

ياساي سزادان كة هةية ياساي , لةطةَل ئةو سةردةم و ئةو بارودؤخةي ئَيستادا بسوجنَي كة مةسةلةي تريؤر هاتؤتة ثَيشي
ياني لةطةَل ئةو , ناكرَي طؤرؤانكاري بكرَي لةو ياساية, ني كوردستان كة لة داهاتوودا دةنووسرَيتةوةسزاداني عَيرادي بَلَي

سةردةمةي ئَيستادا بسوجنَي؟ ثرسياري دووةم ئةوةية ئايا تريؤري ذنان دةكةوَيتة كوَيي ئةو ياساية؟ بةو شَيوة درؤندانةية 
َي بة شَيوةيةكي نامرؤظانة و درؤندانة بةرامبةر بة ذنان دةكةوَيتة كوَيي كة ئةجنام دةدر, كة لة كؤمةَلسةي ئَيمةدا دةكرَي

ثَي  واية , مةسةلةي كوَيرانةية, ئةو ياساية؟ يةك روونكردنةوةش  هةبوو لةسةر ئةوةي كة نازناز خان ئاماذةي ثَيدا
طةر يةكَيك كة طرووثَيك دةكاتة دةَلَي ئة, لةرووي رَيزمانةوة ئةو مةسةلةية ئةطةر مةرال هةبَي روونكردنةوةيةك بدةم

, وابزائ لَيرة مةبةست ئةوةية راري وا هةية راستة طرووثة تريؤريستة رَيكخراوةكة, ئامانج يان كوَيرانة ئةجنامي دةدا 
, لةوانةية ئةو رَيكخراوة مةبةسيت بَيت كة كةسَيكي موعةيةن تريؤر بكا , برؤيار دةدا  كارَيكي تريؤريسيت بكا 

ئينيا كَي , لةوانةشة هةر مةبةسيت بَيت تةدينةوةكة ئةجنام بدا , ةبةسيت بَيت كؤمةَلة خةَلكَيك تريؤر بكا لةوانةية م
 .زؤر سوثاس, وابزائ ئةو كوَيرانة بةو ماناية دَيت, طرنري ئةوةية شَيواندنَيك بكا , بةبةر دةكةوَيت طرنري نيية

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .نبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومة

بةنسبة  ضارةسةركردني تريؤر بةراسيت ئَيمة ليذنةيةكي وةتةنيمان دروست , وةَلآل دوو سَي نودتةي ئيسارة كرد
, ئةو ليذنةية ئةو كارةي هةية و ئةو كارةمان لةياساوة ثَيداوة, كردووة لةناو ياسايةكة و مادةيةكي تايبةتي هةية

ئةوة بة , ةر ئافرة  تريؤريست بَيت ياساكة ئيعتيادي دةيسرَيتةوةبةيةديقة  ئةط, بةنسبة  رَيساي ئافرة  لة ياساكة
زؤر بة رووني ئةو مةسةلةي ( 226)لة ماددة , تةفصيل لة ياساي سزاي عَيرادي هاتووة ئةوةي ئةو تةفصييتةي داوة

رةيَيك هةية كة ئَيستا لَيرة لة ليذنةي دانوني مودتة, بةنسبة  هةموار كردني ياسا زؤر ئيعتيادية, ضارةسةر كردووة
نةك مةسةلةي تةعديي  و ئةو شتانة و لةزكين ئةو ضوار , ئةو ياساية نافيزي مةفعول بَيت بؤ ماوةي ضوار ساَل

 .زؤر سوثاس, ساَلةش ئيمكان هةية تةعديي  لة زكين ئةو دانونة بكرَيت
 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اليةني كؤمةآليةتي , هةر ئَيمةية, مةستوليةتي كَيية, ة باسي كردمنيش هةر مواليةزةيةك  هةية لةسةر ئةو خاَلةي ك

ئةطةر لةو كؤنفراسةي كة كرا بؤ دذايةتي تريؤر ئةو مةوزووعة زؤر باس , و اليةني ئاييين و هةموو اليةك دةطرَيتةوة
ؤر دةخاتة سةر مةستوليةتي رووبةرووبوونةوةي تري, ئةو ديكؤمَينتةي كة بآلويان كردؤتةوة لة كؤنفراسةكة, كراوة

ئةوةي عايدي , ثةرلةمان, وةزارةتي ناوخؤ, وةزارةتي داد, رؤشنبريي, لة ثَيش هةموويانةوة ثةروةردة, هةموو كؤمةَلسا
واريب , لةرووي دانونةوة ئَيمة ضؤن رووبةرووي تريؤر دةبينةوة؟ بةآلم واريب وةزارةتي ثةروةردةشة, ثةرلةمانة دانونة

واريب هةموو يزبةكاني ترة كة رؤشنبريي بآلو , واريب وةزارةتي دادة, يزبة ئيسيميةكانةواريب , زاناياني ئايينية
ضةند , دةست نيشان بكرَيت كة تريؤر ضةند دذي مرؤظة, رؤشنبريي هةبَيت, بكةنةوة و دادثةروةري لة كؤمةَلسة هةبَيت

لة رياتي هةموويان لة دانوندا ئاماذة بةو لةبةر ئةوة ئَيمة ناتوانني , ئةو كةسةي كة تَيي نةطةيشتووة, دذي خؤيةتي
هةريةكة لة مةوديعي خؤيةوة دةبَي بةو مةستوليةتةوة , بةآلم ئةوانيش هةر يةك لةدَلي خؤيةوة, شتانة بكةيب

 .هةَلبستَيت
 :دلري اراعيل يقي شاوةيس.بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 71 

مب لةطةَل كاك ديلمائ باسي ئةوةي كرد دياردةي تريؤر , دةكةيب بةراسيت وةكو باس لة دياردةيةكي مَيذوويي طةورة
بةبريوبؤضووني مب ئةطةرؤَيتةوة بؤ ئةو سةردةمانةي كة موَلكداريةتي , دياردةيةكي مَيذوويية, دياردةيةكي نوَي نيية

ئةم تريؤرة , ووةهؤكارَيكي زؤر زؤر هةية كة تريؤري دروست كرد, تايبةتي وهؤيةكاني بةرهةمتَينان هاتؤتة ئاراوة
, ئةمة لةاليةك, بة رؤرةها شَيوة خؤي نيشان دةدا , طةشةي كردووة بة رؤرةها شَيوة لة دؤناغة رياوازةكاني مَيذوودا

لةاليةكي ترةوة دانوستاندن و باسكردنةكاني ئَيمة بؤ تريؤر بة داخةوة ئةوة نيشان دةدا  كة تاكو ئَيستا ئَيمةي 
هةر , ينَيكي ئاشكراو ديارمان نيية بؤ تريؤر و بؤ ئةو دياردانةو ئةو شتانةي كةباسي دةكةيبئةنداماني ثةرلةمان تَيرؤوان

داواي لَي بوردن دةكةم بؤ ئةو وشانةي كة , بؤية هةندَيك طريوطرفت و هةندَيك مونادةشةي زيادة ئةكةيب هةندَي رار
بؤية مب ئةوة , ةبَيتة هؤي كا  بة فريؤؤ بردنهةندَيك رار ئ, بةكاردةهَين  دةربارةي ئةو ياسايانةي كة دةريدةكةيب

ئةطةر ئَيمة , دةخةمةوة يادي بةرؤَيزتان كة كاتي خؤي مةسةلةيةك هةبوو كة بة ثةيرؤةوي ناوخؤي ثةرلةماندا بيينةوة
ان بؤ منوونة ياخود كؤمةَلَيك رينارم, بةراسيت هةندَيك ضاكسازكان بكردباية لة ثةيرؤةوي ناوخؤكة, ئةوةمان بكردبا

ثَي  , بؤ ئةنداماني ثةرلةمان سةبارة  بة دياردةي تريؤر بةو مةسةالنةي كة مونادةشةي دةكةيب, بسَيرؤيباية بؤ خؤمان
مب ثَي  وابَي ئَيمة ناتوانني ئةطةر , بةهةرياَل بَيمة سةر كرؤؤكي مةسةلةكة, وابَي ئةجنامةكةي باشَ دةبوو لة ئَيستا

بؤية مب بة ثَيويسيت دةزائ كة تريؤر , ناتوانني كاري تريؤريسيت ثَيناسة بكةيب, كةيببَيتوو ثَيناسةي دياردةي تريؤر نة
بؤ ئةم مةبةستةش ئةطةر رةنابتان رَيسةم بدةن مب ثَيناسةي خؤم  هةية بةراسيت هةندَي موساهةمة , ثَيناسة بكرَيت

ئةطةر رةنابت , بة خؤم دةدةم دسة بكةن بؤية يةق, هةندَي كؤرؤو رينارم كردووة لةو بابةتة, و هةندَي شت  نووسيوة
تريؤر بريتيية لة بةركارهَينان يان هةوَلدان بؤ بةكارهَيناني ), رَيسةم ثَي بدةيت ئةو ثَيناسةيةي خؤم دةخوَينمةوة

بؤ لةكارخستين و لةناوبردني نةياران يان , توندو تيذي بةشَيوةيةكي سيستيماتيكي لةاليةن كةسَيكةوة يان طروثَيكةوة
بةمةررَيك ببَيتة هؤي .. هتد, كؤمةآليةتي, ئابووري, كداني هَيمين لة ثَيناو بةدةست هَيناني مةبةستَيكي سياسيتَي

االرهاب عبارة عن استعمال ) بةعةرةبيش بؤتان دةخوَينمةوة ( تَيكداني ئارامي وئاسايشي طشيت لة هةرَيمي كوردستاندا
شخص او جمموعة من االشخاص هلدف تهويش او القضاء على املنافسني او حماولة استعمال العنا بصورة منظمة من قبل 
ازتماعية اخل بورط ان تؤدي اىل االخالل باالمن واالستقرار العام يف , او خل  بلبلة حالة عدم استقرار الغراض سياسية

ديسان , ل خستية رؤووبة بريوبؤضووني مب ئةم ثَيناسةية لةاليةك ئةو كَيشةية كة كاك مجا( اقليم كوردستان العراق 
كاك ممد تةئكيدي كردة سةر كة ئةمة لةاليةن دوذمناني بزووتنةوةي رزكارخيوازي طةلي كوردستانةوة بة 

ياني ئةوةي لة بةرذةوةندي , ئَيمة دةتوانني بة ثَيي ئةمة ضونكة ئَيمة باسي هةرَيمي كوردستان دةكةيب, كاردةهَينرَيت
هةم ئةتوانني شتةكان , بؤية ئةمة هةم لةو اليةنةوة ئيستيفادةي لَي دةكةيب, نييةهةرَيمي كوردستاندا دةكرَي تريؤر 

 .سوثاس, بؤية مب ثَي  وابَيت لةو رؤووةوة ئةتوانني شتَيك بكةيب, ئاسانَ بكةيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطةرضي ثَيناسةكةي روانةثَي  واية فةردَيك هةية , بةآلم مب لةرياتي ليذنةي دانون شتَيك دةَلَي , زؤر سوثاس
ئةو فةردة هةية وابزائ لة , كاري ئريهابيان ثَيناسة كرد, بةآلم ئةوان ئريهابيان ثَيناسة نةكرد, رةنابت راستت فةرموو

 .خاتوو خةمان فةرموو, مةسةلةكة
 :بةرؤَيز خةمان زرار اسعد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َلَي ئَيمة لةناو خؤمشان ئةنداماني ثةرلةمان بريوبؤضوون و تَيبيين و هةندَي مب تةئييدي دكتؤر دلَير دةكةم كاتَيك دة

مب لة خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي تريؤر و بةداخةوة ئةزارةش لة , رار رةنسة رةئيي سةير و نادروستيشمان هةبَيت
ئةويش ئةوةية ئةوةندة  ,خوَيندنةوةي دووةمي ئةم ثرؤذةي ياسايةي كة دانراوة هةست بة نيسةرانيةكي زؤر دةكةم

يان ئةم ثةلة ثةليةي ئَيستاكة ئةمانةوَي بة سةريعي برؤوا  و بةتايبةتي , ثةلة ثةلي دارؤشنت لةو ثرؤذةي ياساية كراوة
بةآلم ترسَيك الي مب دروست , كاتَيك كة ماددةكان دةخوَينينةوة هةست دةكةم ترسَيك الي مب دروست دةكا  بشمبوورن

ضونكة ئةوةندةي رةد فعلَيكة بةرامبةر بة كارَيكي , ي كة ئةم خةَلكانةي كة ئةم ماددةيان داناوةدةكا  لةو عةدَليةت
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ئةوةندة بريورؤاي , ئةوةندة كارَيكي ناياسايي نيية, نادروسيت نائينساني كة لةاليةن خةَلكانَيكي تريؤريستانةوة ئةكرَي
ب ديسان ثَي  واية ئةم ياساية ناكرَي ئةم ثةلة ثةليةي لَي لةبةر ئةوة م, خةَلكَيكي ياسايي و هَيمب دايان نةرؤشتووة

ئةبَي ئةوةمشان لةياد , بكرَيت و بةراسيت ئةبَي زؤر دانيشتين تري بؤ بكرَيت و ئةبَي تَيبيين زؤرتري لةسةر بكرَيت
ئةمانة موعالةرة  ,نةضَي كة ئَيمة دائيمةن دةَلَيني ئةم ياسايانة رارَي دووبارة كردنةوةي ياساكاني دانوني عقوباتة

مةعقول نيية ئَيمة ئَيستا , ياسايَيكة ثَيشَيلكاري مافةكاني مرؤظة, دانراوة 1969خؤي ياساي عقوبا  لة ساَلي , دةكرَيب
بَلَيني ئةوة  1969ياسايةكي تر بَينينةوة بةناوي ياساي تريؤر كة تةشديدتر و ثَيشَيلكارتر بَيت لة ياساي سزاداني 

لةبةر ئةوة ئةبَي بةراسيت , ريؤرة بؤ مافةكاني مرؤظ يان ثَيشَيلكاري رارنامةي مايف مرؤظيش بكةيببةناوي بنربؤكردني ت
 .سوثاس, ثةلةي لَي نةكرَيت و ديراسة و دانيشتين زؤرتري لةسةر بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دتةيةكي تر هةية لة ثاَل ئةوةدا يةز بةآلم نو, ثةلةي لَي بكرَيت و ثةلةي لَي نةكرَيت ئةوة مةسةلةيةكة, زؤر سوثاس

دياردةي تريؤر دياردةيةكة سةرتاسةري , ئةويش ئةوةية مةوزووع ثةلة كردن و ثةلة نةكردن نيية, دةكةم عةرزتان بكةم
هةموو ئةو وآلتانةي كة رووبةرؤووي تريؤر بوونةتةوة ض وآلتة ئيسيميةكان و ض وآلتة ئةوروثيةكان و , دنياي طرتؤتةوة

بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ثَيدا دةضنةوةو لةدواي ئةوةدا دةطةرؤَيب ثَيناسةي ئريهاب , يكا دانوني عقوباتيان هةيةض ئةمر
ثَيش ضةند رؤذَيك بةريتانيا دانونَيكي دةرهَينا و ثةلةشي لَيكرد و بة ئةكسةريةتيش , دانونَيك بؤ ئريهاب دابنَيب, بكةن

بةرامبةر كاري ئريهابي ناتوانب راوةسنت وةَلآل , ة ناتوانب راوةسنتضونك, زؤريش مونادةشةي لةسةر كرا, وةرطريا
لةبةر ئةوة مةوزووعةكة , ثَيداويسيت هةية و راي ليذنةي دانوني وةردةطريَي لةثةرلةماندا كة ئيقرار كرا دةبرؤَيتةوة

لة , ة خوَيندنةوةي يةكةم كراوةدوو مانس, وانةبَي دوَييَن هَينابَيتمان ئةوة نزيكةي دوومانسة, وةك ثةلةشي لَي نةكراوة
لةطةَل ئةوةشدا ليذنةي مايف مرؤظ داواي كرد , دوو مانسدا هية دانونَيك نيية ماوةي دوو مانسيشي بدةييَت و ثةلةش بَيت

و ثشتسريي لة ناو ثةرلةماندا طوَيمان لة هةموو , كؤنفراران بةست بة كاملي, كة تةئخري بكرَي و تاخريمان كرد
, كؤنفراسي دذة تريؤر كة كرا لةسةر وانيش هةر راوةستايب, رَيكخراوةكان بوو كة موهتةمب بة مايف مرؤظبؤضوونةكاني 

ليذنةي ناوخؤ ئةوانيش ديراسةتيان كرد ثةلةي لَي , ليذنةي دانوني داواي ماوةيةكي تري كردبوو ثَي  واية ماوةمان دان
 .فةرموو كوَيستان خان, ز ماون دسة بكةنبةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئَيستا دوو ئةندامي بةرؤَي, نةكرا

 
 

 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم كة هةر مونادةشةيةك , لةطةَل ئةوةي زؤربةي مواليةزةكائ وترا بةتايبةتي منيش لةطةَل تةئييل كردني بووم
ثرؤذةكة ئةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي تةررةمةكةي بةآلم بة عام , دةكةيب مب لةطةَل مانةوةي ثَيناسةي تريؤرم

, البةرة و بزوَيب البةرة( ي)زؤربةي ئةندامانيش لةسةر ثَيناسةكة كة هةندَيك , زؤر الوازة بةتايبةتي ثَيناسةكة, خراثة
 .سوثاس, ياني ئةطةر بكرَي ثَيناسةكة دابرؤَيذرَيتةوة بؤ ئةوةي مةفتومَ بَيت

 :مدبةرؤَيز خليل ابراهي  م
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هؤكارَيكة , ليذنةي ياساييش هةر بةو زاويةية سةيري كردووة, ئريهاب موستةلةيَيكة لة موستةلةياتي دانوني رةزائي
مب زؤر تةئييدي ئةوة دةكةم فعلةن نةدصَيك لة , لة هؤكارةكاني فشار بؤ طةيشنت بة هةندَي ئاماجني دياريكراو

دةواميس و مةعار  دياريكراوة دانوني سييريوس موعيةمي موستةلةياتي فيقتي و دانوني تةعريف هةية و زؤر لة 
, مةوسوعةي سياسة, مةوسوعةي عةرةبي عالةمي, داموسي سياسي, و موعيةمي موستةلةياتي علومي ئييتيماعي

ياني نة تةنفيزن , ردئةمانة هةموو باسي عونصرَيك دةكةن لة تةعريف كة خوشكة ضنارو كاك بارزان ئيشارةتيان ثَيك
سياسيية ...  وصوال اىل حتقي  اهداف و غايا  معينة)بةآلم , خؤي فيعلةكة فيعلَيكي ئييراميية, لة مةشروعي ئييرامي
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ئيشارة  بة غةرةز هةتا لة تةعريف باسي غةرةزي سياسي كة , مادديية يةعين مةكاسيب ماددية, ئايدؤلؤريية
ئةوة ئيزافة بكرَيت بؤ , يةعين موهي  غةرزَيكي ترة غةيري ئريهابي و, يدؤلؤريعونسرَيكي موهيمة بؤ ئريهاب يان ئا

, زؤر ئيشارةتي بةوةي داوة كة استعمال عنف غري دانوني, شتَيكي تر لةو مةعار  دةواميسانةم ديت, تةعريف زؤر باشة
ئةم دوو , نةضَيتة ذَيريمةوزوعي مقاوةمة ئةم شتانة , يعين ئيزافةي دةيدي غةيري دانوني تا مةوزوعي تةيرير

وصواًل اىل حتقي  )ئةَلَيني, يةعين لة رياتي بَلَيني يري الية اجلاني ملشروع االررامي, دةيدة باشة ئيزافةي بكرَيت
 .زؤر سوثاس, يان هةر شتَيكي تر تةواو, (االهداف او الغايا  السياسية او ايدولوزية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك شَيروان

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هية رةئييةكي موخاليف نةبووة بيمام , بة ئييماعي ليذنةي دانوني بووة, ئَيمة كة ئةو تةعريفةمان ثَيشكةش كردية
ند كردني دوو بة دةناعةتي مب ئةو دانونة يةكةمني ياساية دواي ثةسة, ئةوة يةك, فيت  كاك خليل كة لةطةَلمان بووة

باشة , مونادةشة دةكرَيت بؤ ئةوةي ثةسةند بكرَيت, لة هةرَيمي كوردستان, دةستووري عَيراق كة تابعي رةزائي هةية
يان خؤمان وةكو هةرَي  تايبةمتةندييةك , ئَيمة هةر ضاوةرؤَي بكةيب لة بةغداوة ياسامان بؤ بَينت و ئةوي تةتبي  بكةيب

ئةطةر , ئةمة خاَلَيك خاَلَيكي تريش هةية, زووتريب كا  لة ثةرلةمان ثةسةندي بكةيببثارَيزيب ئةو رؤرة ياسايانة بة 
يةعين لةوانةي صياغةكةش لة هةندَيك ئَيمة , ئةمة لة خؤمانةوة ئةو برؤطانةمان نةهَيناية يةزدةكةم ئةو بزانب

يقابيةكةمان بة نةزةر ئيعتيبار راستة ئَيمة رانيب رةزائي و ع, هةمووي لةمةصادر وةرمان طرتية, بةشدارمان كردبَي
ئةو , مب لة بيداية  ئيشارةمت بةوةدا كة ئَيمة خؤمان دوور خستؤتةوة لة تةعريفي ئريهاب, ئةوة لةطةَلة, وةرطرتية

كة , زؤربةي دةضَيتة سةر تةعريفة ئةصليةكة كة ئريهابة, مواليةزاتانةي ئةو برايانة كة مواليةزةي لةسةر دةدةن
, ئَيمة ماددةيةكي صةرحيمان ثَيشنيار كردية, بةنيسبة  بنةماكاني ئةوةي مايف مرؤظ, ةعريفة الداوةئَيمة خؤمان لةو ت

كة ثَيويستة رةضاوي بنةماكاني مايف مرؤظ بكرَيت لة كاتي رَيبةرَي كردني ئةم , ئةطةر راثؤرتةكة مواليةزة بكةن
ئةطةر بَيتة , متان با دسةو دسةلؤكي لةسةر نةكرَيتبةاَلم و, هةرضةندة ئةو مةبدةئة مةبدةئَيكي دةستووريية, ياساية

بة يةديقة  ئَيمة يةق نيية فةراغَيكي وا دروست , لةاليةكي تريشةوة, ناو دانونةكةش وابزائ هية زةرةرَيكي نيية
ضةند تةئييلي ئةو ثرؤؤذةية بكرَيت بة , ياسايةك ثيادة بكرَيت كة عقوبةكةي لةسةر تريؤرستان خةفيفة, بكةيب

, نةك بكةوتة ذَيرباَلي ئةو ياساية, اعةتي ئَيمة ئةوةندة ماوة دةدةيب كة ئةو تريؤرستة عقوبةي خةفيف وةربسرَيتدةن
 .زؤر سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك بكر, زؤر سوثاس

 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةسبابي مورةبي , بعةن بة نيسبة  تةئييل كردني ئةو ماددةيةتة, ئةو بةرؤَيزانة زؤر باسي ئةوةيان كرد
ثَي  واية ئةم , هةريةكة ئةسبابي خؤي هةية, بؤ بةردةوام بوون و تةصويت كردني ئةسبابي مورةبي هةية, هةية

هية درزَيكي , تهية كةلةبةري تَيدا نةبَي, ثَيويستة ئَيمة كة دانونَيك دادةرؤَيذيب, مةسةلةية مةسةلةيةكي زؤر طرنسة
نابَي ئَيمة بةو نةفةسة دسة بكةيب كة ئةمرؤؤ , ئةوةتا لةسةر تةعريفةكةي مونادةشاتي زؤر هةية, تَيدا نةبَيت

ئَيمة هةموومان دووضاري ئافةي ئريهاب , نابَي بةو نةفةسةش دسة بكةيب كة تةئييلي دةكةيب, رَيبةرَيي دةكةيب و
تةئييل , ة لةو ماوةي دوايية زةختةكةي كةمَيش بوويتةوة لةسااَلني رابردوورةنس, ئريهاب تازة نيية, بووينةتةوة و

ثَيويستة ئَيمة زؤر بة , مب ثَيت دةَلَي  مونادةشةكردن لةسةري زؤري دةوَيت و, كردني يان مونادةشة كردن لةسةري
تب برادةرَيكي تريش باسي مةسةلةن بؤ رَيسر, را يةكَيك لةو شتانةي كة مب خوَيندوومةوة, وردي دسةي لةسةر بكةيب
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مةفروزة ئَيمة لة دانونةكةماندا هية رَيسا بةوة , ئريهاب هةر ئريهابة, وابزائ ئريهابي دةوَلة  هييي تيادا نيية, كرد
ئةسةري , رسة لةوةي دةبَيت ئةو دانونةي كة دةري دةكةن,  لةناو ئَيدارةي ئَيمةدا هةبَيت, نةدةيب كة ئريهابي دةوَلة 

, كة رةنسة رووبارَيكي خؤيب هةبووة لة كوردستاني ئَيمةدا, ئَيمة بةداخةوة بة فةتريةكدا تَيثةرؤ بوويب, ترةرعي نةبَي
ئةوانة لةوانةية رارَيكي تر , يان كردوويةتي نازانني, رةركةكة ئيَ بؤي دروست كراوة, كؤمةَلَيك رةركةي كردووة

ابَي ئةو دانونةي كة دةري دةكةيب لة موستةدبةلدا ئةسري رةرعي ن, بَيتةوة ئةطةر لة دانونةكة رَيسةي بؤ نةكةيتةوة
لةبةر ئةوةي مب ثَي  واية ئةمة مونادةشةيةكي زؤري , يةكَيكي تر بَينني بةو توهمةتة موياكةمةي بكةيب, هةبَيت

سوثاستان , ةبَيتوا نةكةيب كة شتَيكي وا بكةيب كاَل وكرض بَيت و زةرةري بؤ هةندَي ه, ثةلةي تَيدا نةكةيب, دةوَيت و
 .دةكةم

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةك بة ثَيي بنةمايةكي , بة ثَيي بنةمايةكي دةستووري, دانون ئةسةري رةرعي نيية, بةنيسبة  ئةسةري رةرعي
سروشيت خؤمانة لَيرة لةطةَل ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا مافَيكي , بةنيسبة  تةئييل كردنةوةي, ئةوة مةفروغ منة, دانوني

بؤية , رةنابيشت مافَيكي سروشيت خؤتة كة بَلَيي تةئييل بكرَيت يان مونادةشة بكرَيت, ئةوة بني كة مونادةشة بكرَيت
 .زؤر سوثاس, ئةوةي مب وتوومة تةمسيلي ليذنةي دانوني دةكا 

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين ئَيستا ئَيمة كة ياسايةك بؤ , بؤ هةر مةسةلةيةك ضوارضَيوة و مةررةعي ئةساسي ئةو شتةيةمب ثَي  واية ياسا 
يةعين موعالةرةي تريؤر , دةبَيتة ضوارضَيوة بؤ هةموو موعالةرةتةكاني تر, ئةمة دةبَيتة مةررع, تريؤر دادةنَيني

هةم لةرؤووي , هةم لةرؤووي ثةروةردةوة, مب وهةم لةرؤووي ئة, بةالي كةمةوة ثَيويسيت ماوة هةم لة رووي سياسيةوة
بةاَلم داناني ياساكة , زؤر روو هةية دةبَيت موعالةرة بكرَيت, لةرؤووي فيكرييةوة, هةم لةرؤووي دينييةوة, رؤشنبريييةوة

بةر لة, هةمووي ئةو موعالةرةتانة دةبَيت لةو ضوارضَيوةيانةوة بَيت, ضوارضَيوةية بؤ هةمووي, مةررةعة بؤ هةمووي
لةو وشانةي كة هةميشة بؤ , مب ئةوةي كة دةيبين  لَيرة, زؤر بة دوة  ترة, ئةوةي ئةمة تا مةيةك  ترو توكمةتر بَيت

ئريهاب هةميشة فعلةكةي لة , فيعل ئاسةوارةكاني ئةو فيعلة لةطةَل مةبةستةكة, دووشت هةية رياية, تةعريف كراوة
كاوَل كارييةك لة شوَينَيكدا دروست , يةعين خوَينَيك, ةكي تر دةكا مةبةستةكةي ئاراستةي رَيساي, رَيسايةك دةكا 

دةيةوَيت ثَيي , يان كارَيكي هةية, بؤ ئةوةي فشار لةسةر دةسةاَل  يان كيانَيك دروست بكا  بؤ دوو مةبةست, دةكا 
ةعريفةكة ئةم دوو شتة ئيَ ئةمة دةبَيت لة ت, يان مةسةلةيةك هةية دةيةوَيت ئةو دةسةاَلتة خؤي لَي بوَيرَي, بكا 

مةطةر رَيي ثَي , هةرطيز نايةوَيت ديبلؤماتكارَيك بكوذَيت, فيعلةكة بؤ موباشري نيية بؤ بةرامبةرةكة, دةبَيت ديار بَيت
بةاَلم لة شوَينَيكدا , بؤ ؟ ضونكة ئةزانَي ئةمة رَيسةي ديار نيية, بكةوَيت بَلَيت تازة بةرضاوم كةوتووة با بيكوذم

ئةمة , لةسةر دةسةاَلتةكان نةك نةفةرَيك بكوذَي, ئةوة كاريسةري زياتر دروست دةكا , وَيناوي دةكا مةسايةيةكي خ
تةعريفي ئريهاب هةميشة ئيعتيماد لةسةر , زةيايةكان دوربانني, فيعلَيك لة رَيسايةك روودةدا , دووشيت رياوازن

, خةَلكاني بَي تاوانب, زةيايةكاني ئةو كردةوة خراثة دزَيوةدةبَيت ئَيمة بَلَيني , ئةوة دةكا  كة ئَيمة دياركان نةكردووة
يةزم لَيية ئةوةش بَلَي  هةر بؤ رؤشنكردنةوة نةك , بةاَلم بة ئاماجنَيكي سياسي يان بة ئاماجنَيكي تر كة دياري دةكا 

لة  12/3/1793تارخيي دةست ثَيكردني ئريهاب وةكو رةركةيةكي مونةزةم تةئرخيةكةي بزةبت لة , بؤ شيت تر
رؤبسبَير كة سةرؤكايةتي ئةو ئينقييبة مةدةنيةي كرد لة فةرةنسا لةسةر , مجتوريةتي يةكةمي فةرةنسا دروست بووة

باكوؤنيك و كؤمةَلَيك لةوانة كة هةستيان كرد كة مةترسييةكة , ثاشايةتيدا ئةو و رةفيقةكاني دايتؤن و ماراتا و
بةس  102يةعين , رةيشَيك بؤ ئريهاب, ةيشَيكيان دروست كردهةستان ر, بةرامبةر بة دةسةالتةكةيان هةية

عةمةلي مونةزي  , مقصةلةيان دانا بؤ سةرؤبرؤيين خةَلك, هةزار ئةندامي هةبوو 6222, ئةو رةيشة, مةدةفةعي هةبوو
سا ئةوة نابَيتة يةعين كة ئةَلَيني كةسَيك بة كارَيك هةَل, مب ثَي  واية لَيرة ئَيمة ئةوةش ريا بكةينةوة, لةطةَل رةركة
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بةاَلم تةنفيزةكةي تةنيا كةسَيك دةيكا  يان , كؤمةَلَيك خةَلك دةيكا , عةمةلي مونةزةم هةميشة بؤ دارؤَيذراوة, ئريهاب
ئةطينا ئَيستا كابرايةك مةسةلةن , ئةصَل ئةوةية كة ئةمة شتَيكي بةدواوة دَيت, ئةمة نابَيتة مةسةلة, دةكةسة

, بةاَلم كؤمةَلَيك هةَلسب, رةركةية, ضونكة عةمةلَيكي فةرديية, زؤر بةطرنري نايسريب بؤ هةَلدةسيَت دة كةس دةكوذَي
هةميشة ئيمكانيةتَيكي بةهَيز لة , كة بَيسومان كة ئةمة دادةرؤَيذن بةرؤاسيت هةميشة دةستَيك لة ثشتيةتي, ئةمة دارؤَيذن

نابَيت بة , يةعين نَيوان تاوان و تريؤر زؤر رياوازة, لةبةر ئةوة دةبَيت ئريهاب ئةم دوو شتة ريا بكاتةوة, ثشتيةتي
بةاَلم ئةمة دارؤَيذراوةو , نةخَير كةسَيك بةوة هةَلبستَيت دةبَيتة تاوان يةك نةفةرة, كةسَيك بَلَيني بةوة هةَلدةستَيت

لة عَيراددا ئةمريكا ئَيستا دةبينني , كاري بؤ كراوة دةستَيكي طةورة لة ثشتيةتي ئيمكانيةتَيكي بةوةية كة لة ثشتييةتي
خةَلكي عَيرادمان بيين تواناي لة , ئةمة بة نةفةر دةكرَيت, بةم هةموو توانايةو بةو هةموو تةكنةلؤريةي بةدةستةوة

, ئةوةش كة دةَلَيب ئةم ياساية رةضاوي مافةكاني مرؤظ كراوة, كةوا بوو يةعين رياوازي ئةم دوو شتة بكرَيت, كوَي داية
, (للحقوق السياسية واملدنية)مةسةلةن بؤ منوونة لة عةهدي دةولي , بةاَلم هةموو نا, دَيكيزؤر روانة كراوة هةن

ئَيمة دةبَيت بَيني بة شيت تر , (حتري  االعدام)يةعين , ثرؤتؤكؤلي دووةمي موحلةدي ئةوة ئيعدام كردن مةمنوعة
 :ضارةسةري ئةم مةسةلةية بة دوو شت دةكرَيت, ضارةسةري ئةمة بكةيب

 .رَيز طرتنَيكي روان لة مافةكاني مرؤظ /يةكةم
 .لة ياسا سةروةري/ دووةم

لةناو بردني , لةناو بردني مافةكاني مرؤظة, ضونكة مةبةسيت ئةساسي تريؤر لة ئةسَلدا شكاندني ئةم دوو بنةمايةية
, ئةوان زةعيف بكةيب تا بتوانني ئةم اليةنانةي, دةبَيت ئَيمة بَيني ئةم دوو بنةماية بةدوة  بكةيب, ياسا سةروةريية

هةم , هةم سةروةري ياسا الواز دةبَيت, بةاَلم هةندَي رار لة ضارةسةرة ئةمنيةكاندا ئةم دووانة هةردووكيان الواز دةبب
زؤر باشَ لة , دةكرَيت زؤر روانَ, لةبةر ئةوة ئةطةر ئَيمة دواكةوتوويب, بنةماكاني مايف مرؤظيش دةبب بة ذَيرةوة

ئَيستا ئةوا ئَيمة دوو , مب وابزائ هةر مونادةشةكة تةبيعةتةكةي واية درَيذ دةبَيت, تةرتيب بكةيبخةَلكاني تر ئةمة 
لةبةر , ماددةمان ماوة( 17), كة ئةوا دةكرَيت ضةند ماددةمان ماوة, كاتذمَيرة دانيشتوويب لة تةعريفةكة دةرنةضوويب

 .سوثاستان دةكةم, ئةوة وةخيت بدةييَن بةناوي مونادةشة كردن شتَيكي زؤر باشة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم هةروةكو مواليةزةيةك مب رةئي  واية ئريهاب ثَيش سةورةي فةرةنسي بوو رؤبسبَير و , زؤر سوثاس مامؤستا
 .بةاَلم شَيوةكةي ئَيستاكة بةو شَيوةية نةبووة, لةطةَل مرؤظ دروست بووة كاري ئريهابي هةبووة, ئةوانة زؤر كؤنَن

بةاَلم , سةروةري ياسا و مايف مرؤظ ئةساسب, وةكو مامؤستا مةمةد فةرةج فةرمووي راست دةكا , سةروةري ياسا/ مدووة
, نابَيت هية وةختَيك ئةم وشةية كؤس  بَيت لةبةردةم ئةوةي ئَيمة بة ياسا رووبةرووي ئةم دياردةية بينةوة

ئةويش ئَيمة , سةروةري ياسا مبَينَيت و بيةسثَيت ,بةشَيوةيةك وةكو ثةرلةمان دةتوانني مايف مرؤظ بثارَيزيب
ئةطةر ئةو دانونةيان بةشَيوةيةك رةفتاريان , ئاليةتَيكمان هةية دةسةاَلتي رَي بةرَي كردن ئاسايش و ئةمب و ئةوانةية

يللة  بة لةبةردةم م, لَيرة لةبةردةم ثةرلةمان, بؤمان هةية وةزيرةكة بانري بكةيب, لةطةَل نةصي دانونةكة نةطوجنَيت
كة لة اليةن ليذنة ريارياكان و ثةرلةمان تةددي  , بة عةلةنية  رووبةرووي ئةو دياردانةي بكةينةوة, شةفافية 

, دةتوانني بيينة وةزارةتةكان, ئَيمة ثةرلةمانني دةسةاَلتي طةملان هةية, لةبةر ئةوة نابَيت لةوة بَسَيني, دةكرَينت
, لةبةر ئةوةي خؤمان مةستوولني و ضاودَيري بكةيب, نةترسَينت, ثةرلةمانةئةوة ئةركي , دةتوانني تةيقي  بكةيب

ياخود هةر ئيستيةيلَيك لةو , هةر ثَيشَيل كردنَيك, هةر كةم تةرخةميةك, بزانني ئةو دانونة ضؤن رَي بةرَي دةكرَينت
, وةنديدارةكة بانري بكةيب وئَيمة بؤمان هةية وةزيرة ثةي, يان دةسةاَلتَيك, دانونةدا بكرَيت نوَينةراني يزبَيك

دوو سَي كةس داواتان , ئةطةر كةم تةرخةمي هةبَيت لَييان, رووبةرووي بكةينةوةو داواي لَي بكةيب تةيقي  بكاتب
ضونكة مونادةشةكان بة , راستيةكةي ئَيستاكة ئةطةر ئييازةم بدةن, ئَيستا داوا دةكةن, نةكرد بوو دسة بكةن

يان دوا , ئةويش ئةوةية دواررَيت, ة ناضاريب ئةو ئيتيياهة رةينة بةردةم دةنسدانلةبةر ئةو, ئيتيياهَيك رؤيشنت
, ضونكة بةرؤاسيت خؤي دواكةوتووة, ئينيا ئةوةي داوا دةكا  دوا ررَيت دةبَيت ماوةكةي بؤ دياري بكةيب, نةخرَيت
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كة لة , ي ثةرلةماني ئاسايي0226ي ساَلي لَيرةدا ثَيشنيارَيك هةية ئاَلوطؤرؤي رةئيمان كرد لةسةري كة يةكةم كؤبوونةوة
ئةوةي ثَيي باشة كؤبوونةوةكة تةئييل بكرَينت بؤ يةكةم , ئةوة ررَيتة بةرنامةي كار, سةرةتاي مانسي سَيدا دةكرَينت

لةبةر رؤشنايي , دووبارةي دةكةمةوة تَي نةطةيشنت, زؤر سوثاس, دةسيت بةرز بكاتةوة 0226كؤبوونةوةي ئاسايي ساَلي 
هَيشتا رارَي بة ثَيناسةكةية , ادةشةكانتان و موداخةلةكانتان لة اليةن زؤربةي زؤري رةئي ئةندامان تةرح كرايةوةمون

 .فةرموو, كاك عوران خاَلي نيزامت هةية, دوا خستنةكةي, داوا كرا كة دوا ررَيت, مونادةشة كراو
 (:باني ماراني)عبداَ دادر  عثمان بةرؤَيز

 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة
ضونكة با , نةمانسو  تا مانسَيك, ئَيمة داواي ئةوةمان كرد طومتان تا هةردوو وةزارةتي داد يةك دةطرَيتةوة دواي رةيب

بؤ ئةوةي ياساي بةرةنساري تريؤر لة دواي ئةو , بيكةينة وةردةيةكي زةختيش بؤ يةكسرتنةوةي هةردوو وةزارةتي داد
 .زؤر سوثاس, مب ئَيستا يةز دةكةم ئةمة نةخةية دةنسدانةوةضونكة , مةسةلةية رَي بةرَي بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئةوانةي موداخةلةيان كرد داواي , ئةو ثَيشنيارة بةس رةنابت وتت دواررَيت بؤ يةكسرتنةوةي دوو وةزارةتةكة

ثَيويسيت بة مونادةشةي , ة تاوتؤكردن هةيةرةبتيان بةوة كرد زياتر ثَيويسيت ب, تةئييليان كرد و رةبتيان بةوة نةكرد
تةنيا يةك رةئي هةبوو , لةبةر ئةوة مب مواليةزاتي طشتي  وةرطر , ئيزافا  لةسةر تةعريفةكة بكرَيت, زياتر هةية

ضونكة ئةمة دةرارَيكة كابينةكة , مب ثَي  وانيية رةبيت بةوةوة هةبَيت, دواررَيت تاوةكو يكومةتةكة يةكَ دةطرَيتةوة
هةم , كة كابينةكة تةواو بووة, يةعين ئةو شكة نابَيت رةينة ناو دَلمانةوة, ةبَيت دامبةزرَيت لة ماوةي مانسَيك دايةد

 .خاَلي نيزامت هةية فةرموو, ئينشائةَلَي لة ماوةي مانسَيكدا تةواو دةكرَينت, هةم تةرية كراوة, بؤتة دةرار
 :بةرؤَيز ممد ياري ممود

 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ
 .زؤر سوثاس, تا ئةو دوو وةزارةتةي داد يةك دةطرنةوة, منيش هةر ئةو رةئيةي كاك عورائ هةية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةمال. فةرموو كاك د

 
 

 (:كمال كركوكي.د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و براياني بةرؤَيز
بةاَلم ذياني هاوواَلتياني كوردستان طةلَيك لة هةموو شتَيك , ية ضةند رَيك و ثَيك بَيت باشَةبة يةديقة  ئةو ياسا

ضونكة , ئَيمة ناتوانني بةو ياساية سزاي بدةيب, تاوانَيك بكا , ئةمرؤؤ تريؤرَيك, لة يةكسرتين ئيدارةش طرنسَة, طرنسَة
كَ ياسايةكة دةربكةيب لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان و بؤية ضةند زووتر بتوانني رَيكوثَي, ياسايةكة دةرنةضووة

لةبةر ئةوة ياسايةكة , زؤريش موعةدةدة, ئريهاب دياردةيةكي زؤر كؤنةو, هةرَيمي كوردستان و دذ بة تريؤر و ئريهابة
, ةبَيتة عةردةلةيةعين ئةمة ن, دةتوانرَيت تةعديل بكرَيت و طرنسَ بكرَيت, دةربيَيت بةثَيي زوروف و بةثَيي ثَيزانني

منيش لةطةَل رةئي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستائ بؤ يةكةم دانيشتين ئاسايي مانسي داهاتوو كة دانيشتين دةستثَيكة 
 .زؤر سوثاس, بةرنامةي كار دابنَيب لةناو مانسي سَي كؤتايي ثَي بَينني و, ثَيشنيار بكةن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية ئَيمة دواي , بؤ ئةوةي ثَيشنيارةكة ببَيتة يةك ثَيشنيار, وداخةلةكةيكةمال بؤ م. زؤر سوثاس بؤ د

تا ئةو وةخيت ئَيمة بريو را ئاَلوطؤرؤ , ةوة دةست ثَي دةكا (1/3)كة لة  0226دةخةيب بؤ يةكةم خولي ئاسايي ساَلي 
بزانني كؤس  و رةئي وا , ةوةي يةكةمئةطةر ض كؤسثَيك لةبةردةم نيية دةخيةينة كؤبوون, دةكةيب و ضاالكَي دةكةيب
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دةتوانني بيخةينة , كة دواي رةيب تا يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارة ئيعين دةكرَيت, هةية لة اليةن هةردوو ئيدارةكةوة
را ئةوةي لةطةَل تةئييلة بةو شَيوةيةي كة ررَيتة كؤبوونةوةي يةكةمي خولي ئاسايي كة لة مانسي سَيةوة , دواتر

ئةطةر بة ثَيويستمان زاني دةخيةينة , لةبةر رؤشنايي طفتوطؤ كردن هةموو اليةكاني ثةيوةنديدار, دةكا دةست ثَي 
, كَي لةطةَل تةئييلة دةسيت بةرز بكاتةوة, ئةطةر بة ثَيويستمان زاني دةخيةينة كؤبوونةوةي دواتر, كؤبوونةوةي يةكةم

 .زؤر سوثاس, زؤرينةي دةنري دواخرا, وثاسزؤر س, كَي دذي تةئييلة دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس
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بـة    ئةجنومةني نيشتمانيي كوردسـتاني عَيـراق     9/3/0226رَيكةوتي  رؤذي شةممةي سةر لة بةياني (12)كاتذمَير   
َ ممد دبةرؤَيز بة ئامادةبووني, سةرؤكي ئةجنومةن وعدنان رشاد مفيت سةرؤكايةتي بةرؤَيز  ( كمـال كـةركووكي  .د)ادر عبـدا

ي ( 0226)سـاَلي  , دووةمخـولي   دانيشتين دةسـتثَيكي ,  سكرتَيري ئةجنومةنفرست أمحد عبداَ بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ومــةني ي ئةجن1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيـداني يةكـةمي   خـولي   كردنـةوةي دانيشـتين  درا دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن برؤيـار    , نيشتمانيي كوردستاني عَيـراق 
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 .ني عَيراق و بزووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستاندةديقةيةك وةستاني ماتةميين بؤ طياني ثاكي شةهيدا-1
 .رَيزدار سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان وتاري كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمان ثَيشكةش دةكا  -0

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

رَيورؤةري كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي , ةكةيببةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةست ثَي د
 عَيراق –دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

عَيراق ذمارة  –لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ( 02)ي ماددة (120)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
برؤياردرا دانيشتين كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي , اي هةموار كراود1990ي ساَلي (1)

 :عَيراق بةم شَيوةية بَيت –هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 
 .دةديقةيةك وةستاني ماتةميين بؤ طياني ثاكي شةهيداني عَيراق و بزووتنةوةي  رزطارخيوازي كوردستان-1
نيشتمانيي كوردستان وتاري كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمان ثَيشكةش  رَيزدار سةرؤكي ئةجنومةني-0

 .دةكا 
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 .بةناوي طةلي كوردستان
 .....خوشك و براياني خؤشةويست

ةرلةمان برؤيار وابوو كة بةرؤَيز رةنابي كاك مةسعود بارزاني سةرؤكي هةرَي  بةشداريي لة كردنةوةي ئةم خولةي ث
هةروةها وةك نةريتَيكي باو لة كردنةوةي خولةكاني ثةرلةماندا , بكا  و وتارَيك بةو بؤنةيةوة ثَيشكةش بكا 

بةاَلم بةهؤي سةرداليي هةموواليةكيان بة , ذمارةيةك لة لَيثرسراواني يزب و يكومةتي هةرَيميش ئامادة بب
ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و ثَيداويسيت بارودؤخةكة  طفتوطؤكاني بةغدا و ئامادةكاري بؤ بةستين كؤبوونةوةي

ئومَيدةواريب لة كارةنياندا . وايكرد كة زؤربةيان لة دةرةوةي هةرَي  بب و لة ثايتةخيت عَيرادي فيدراَليدا مبَيننةو
م رؤذانة ضونكة ئة, سةركةوتووبب و ئةجنامي باشي بؤ طةلي عَيراق بةطشيت و كوردستان بةتايبةتي لَيبكةوَيتةوة

ضارةنووسسازن لة بنيادنانةوةي عَيرادي تازة لةبةر رؤشنايي دةستووري هةميشةيي عَيراق كة دةنسمان بؤ داوة بة 
 .ئومَيدي ضةسثاندني مافةكامنان و دامةزراندني عَيرادَيكي دكوكرا  و فيدراَل

دواييش , ة باسيان لةسةر بكةيبكة ثَيويست, ضةند مةسةلةيةكي طرنري هةية, لةسةر ئاسيت عَيراق و كوردستاندا
هةَلوةستة لةسةر ئةرك و رؤَلي ثةرلةمانةكةمان بكةيب لة دؤناغي ئَيستاو داهاتووي نزيكدا كة دةخوازَي و ضاوةرؤوان 

بؤ ئةوةي ضؤن خةَلك متمانةي بة ئَيمةدا ئاوةها لة ئاسيت ئةو مةستوولييةتةدابني وةعدو , دةكرَيت كاري لةسةر بكةيب
 .رَيبةرَي بكةيب و ثابةندي ئةو سوَيندةبني كة لةبةردةم ثةرلةماندا خواردوومانة بةَلَينةكان

, كة خؤتان دةزانب ثاش ئةوةي ئةجنامةكاني هةَلبذاردن بَيو كرايةوة, سةرةتا لة مةسةلةي عَيراق دةست ثَي دةكةم
ي رَيذةي ئةنداماني ليسيت هاوثةكانيي لة كاتي راطةياند و دياريكردن, سةرةرؤاي ئةو زوَلمةي كة لة طةلي كوردستان كرا

بةرذةوةنديي طةالني عَيراق ثَيويسيت بةوة دةكرد , ئَيمة ثشتسريكان لة ثرؤسةكة كرد, كوردستان لة ثةرلةماني عَيراددا
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لةسةر بنةماي يةكَ , بةطيانَيكي لَيبووردةييةوة بةشداريي لة ثرؤسةي سياسي و بنياتنانةوةي عَيرادي نوَي بكةيب
كة ثَيمان واية برؤياردان لةسةر مةسةلة طرنري و , لكردن و رةضاو كردني بةرذةوةنديي طشت ثَيكتاتةكاني عَيراقدبو

 .ثَيويستة بةشَيوةي تةوافوق و رَيزلَيسرتب بَيت, بنيينةييةكان و وةرطرتين برؤيارة ضارةنووسسازةكان
ق تَيثةر دةبَيت هَيشتا ئةجنومةني نوَينةران نةيتوانيوة ئةوة مانسَيك بةسةر راطةياندني ئةجنامي هةَلبذاردنةكاني عَيرا

لة ثَيش هةموويانةوة هةرؤةشةو هةوَلي تريؤريستان بؤ تَيكداني , كؤببَيتةوة لةبةر ئةو طريوطرفتانةي هاتوونةتة ثَيشةوة
طةنيان بؤ داناوة تا ريزةكاني طةل و نانةوةي شةرؤي تايفةطةري لةنَيوان شيعةو سوننةدا كة هةر لةسةرةتاوة ثييني بؤ 

لة شاري سامةرؤا ( عةلي ئةهلادي و يةسةن ئةلعةسكةري)طةيشتة ئةوةي كة ثةالماري مةزاري هةردوو ئيمامي ثريؤز 
بةهؤيةوة ثةالماري دةيان مزطةو  و شوَيين , كة بةداخةوة كاردانةوةي توندي ضةكداريي بةدواداها , بدةن و تَيكيبدةن

بةاَلم طةلي عَيراق و , لة ئةجنامدا دةيان كةس بوونة دورباني ئةم رؤرة ئاذاوانة, درانثريؤزي خواثةرسيت دراو تَيك
تا ئاستَيكي , سةركردة سياسيةكان و مةررةعة ئايينييةكان بةهةستكردن بةلَيثرسراوَييت مَيذوويي لةم دؤناغة ناسكةدا

ثَيويستة هةموواليةك , طةورةية هةر لةئاراداية بةاَلم هَيشتا ئةو مةترسيية, باش توانييان كؤنَؤَلي بارودؤخةكة بكةن
بؤ ئةوةي لة رووي فيكريي و , بة هوشياريي و لَيثرسراويةتييةوة رووبةرؤووي ثيين و مةرامي طَيوي تريؤريستان ببنةوة

ةكي ئةمةش ئةركي هةمواليةك و ثَيكتاتةي, عةمةلي و كؤمةاَليةتي و ئايينةوة بةرنامة طَيوةكانيان لة طؤرؤبنرَيت
 .عَيرادةو تةنانة  هاوواَلتيانيش بةرثرسب لةوةي كة ئةمب و ئاسايش و ئارامي بؤ عَيراق بسةرؤَيتةوة

برؤيارواية رؤذي يةكشةممةي داهاتوو ئةجنومةني نوَينةران كؤبوونةوةكاني لة بةغدا دةست , بةثَيي هةواَلةكاني دوَييَن
ني ئةنداماني دةستةي سةرؤكايةتي خؤي و دواتريش سةرؤكايةتي ثَي بكا  كة لة يةكةم دانيشتنيدا دواي سوَيندخوارد

كانديدي خؤي بؤ ثؤسيت سةرؤك , ئةويش داوا لة طةورةتريب كوتلةي ثةرلةمان دةكا , كؤماري عَيراق هةَلبذَيرَي
اهي  كة ئةمةش ثَيشَ لة اليةن ليسيت ئيتتيييف يةكسرتووةوة راطةيةنراوة كة بةرؤَيز ابر, وةزيران دياري بكا 

رةعفةري .رةعفةري ية ليسيت هاوثةكانيي كوردستان سةرةرؤاي تَيبينييةكاني خؤي لةسةر ئةدائي يكومةتي د
تَيبينيةكاني طةلةكةمان لةسةر كةموكورؤييةكاني سياسةتي بةرؤَيز , لةماوةي رابردوودا كة وةك ثَيويست نةبوو

كة , راسيمي سوَيند خواردني كابينةكةي دةطةرؤَيتةوةرةعفةري بةرامبةر بةكوردستان بؤ سةرةتاي يكومةتةكةي و مة
كة هية هةنساوَيكي بؤ رَيبةرَي كردني , (07)تيايدا وشةي فيدراَليةتيان لة ناوةرؤؤكي سوَيندةكة البردبوو تا دةطاتة 

اَلي هية ئيلتيزامَيكيشي بةرامبةر بة كؤميتةي با, ئةو ماددةيةو ئاساييكردنةوةي بارودؤخي شاري كةركووك نةنا
سةرةرؤاي كةمتةرخةميي يكومةتةكةي لة بوارةكاني بةرةنساربوونةوةي , بةرَي نةطةياند( 07)رَيبةرَيكردني ماددةي 

بة ئومَيدي دؤزينةوةي رَيسا , تريؤرو دابينكردني خزمةتسوزاريي و باشكردني ذيان و طوزةراني كؤمةاَلني خةَلكي عَيراق
كة وةك ( ئيتتيييف عَيرادي يةكسرتوو)نايي طفتوطؤيةكي برايانة لةطةَل ليسيت كة لةبةر رؤش, ضارةي ئةم كَيشانة بوويب

دؤستَيكي سَاتيذي هاوثةكانيي كوردستان لة رابردوودا بؤ ئَيستاو ئايندةي عَيراديش بةرذوةنديي هاوبةش 
 .بةيةكةوةمان دةبةستَيتةوة لةو عَيرادة دكوكرا  و فيدراَلةدا

هاتووةتة بةردةم رةوتي ئةو كؤبوونةوانةي كة ئَيستا لة بةغدا لة نَيوان سةررةم اليةنة  بةداخةوة ضةند طريوطرفتَيك
رةعفةري خةتي .سياسييةكان بةرؤَيوة دةضَيت كة سةرةتاكةي دةطةرؤَيتةوة بؤ ئةوةي كة هةندَيك اليةني نزيك لة د

كة ئةمةش , نابَيت داخيلي يكومة  بب كة, سووريان بؤ هةندَيك كةسايةتي دياري نَيو ليستةكاني ثةرلةمان دياريكرد
عَيرادي تازة ثَيويسيت بة يكومةتَيكي , لةطةَل هةوَلةكامنان و تَيسةيشتين ئَيمة بؤ عَيرادي نوَي ناطوجنَيت كة ثَيمان واية

بة لةبةرضاوطرتين رَيذةي . كة سةررةم ثَيكتاتةكاني عَيراق بةشداريي تَيدا بكةن, نيشتمانيي بنكة فراوان هةية
رةعفةري طةيشتة ئةو رادةيةي كة لة ثرؤَيكداو بةبَي هية .ةندامانيان لة نَيو ثةرلةماندا تاكرؤةوي سياسةتي دئ

ثَيويستييةكي واَل  و بةبَي ئاطاداريي اليةنةكاني تري يكومةتي عَيراق كة بةثَيي دانوني ئيدارةي دةوَلة  كة تا 
بة ياوةريي , رَيت تا ئةو رؤذةي كة ثةرلةماني نوَي كؤدةبَيتةوةئَيستاش لة كاري سياسي يكومةتي عَيراق كاري ثَيدةك

وةفدَيكي يكومةتةكةي خؤي كة تةنيا لةو كةسانة ثَيكتاتبوو كة خؤي دياري كردبوون و متمانةي ثَييان هةبوو 
 .سةرداني توركياي كرد
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ي خةَلكي كوردستان بة تايبةتي و بووة هؤي وروذاندني مةترسي كؤمةاَلن, ئةم هةنساوةشي وةكو هةنساوةكاني ثَيشووتري
سةررةم هَيزةكان و ثَيكتاتة سياسييةكاني تري عَيراق بةطشيت لةبةردةوامبووني بةرؤَيز رةعفةري لةسةر ثةيرؤةو 

 .كردني سياسةتي تاكرؤةويي لة دةسةاَلتدا
ييةكي تر بؤ ثؤسيت سةرؤك كة ثَيويستة ئيتتيييف عَيرادي يةكسرتوو كةسايةت: بؤية هاوثةكانيي كوردستان رايسةياند

كة بتوانَي متمانةي هةموو اليةنةكان و طةالني عَيراق وةربسرَيت و بةئارؤاستةيةكيش , وةزيراني عَيراق دةستنيشان بكا 
هاوئاهةنسيي و طياني برايانةو رَيزطرتب لة ئريادةي  كة ثشت بة بنةماي هاوبةشيكردن لةبرؤياردان و, كاربكا 

 .تَيتثَيكتاتةكاني تر ببةس
تةوافودي )بةاَلم تَيروانني و هةَلوَيسيت ليستةكاني , ئةمةش تةنيا هةَلوَيست و بؤضووني هاوثةكانيي كوردستان نيية

 .ةوة(ئيتتيييف عَيرادي يةكسرتوو)و تا دةطاتة ناو خودي (عَيراق و ئةلعرادية
وَيست و بريورؤايانة بكا  و بةطيانَيكي رةعفةري رةضاوي ئةو هةموو هةَل.بؤية ثَيمان واية كة ثَيويستة بةرؤَيز د

ئةطةر ئةم كارة , لَيبووردةييةوة رَيسا بدا  هةظاَل و هاوبريَيكي تري خؤي لةنَيو ليسيت ئيتتييفدا بةم ئةركة هةَلبستَيت
 ضونكة ئةو كةسايةتييةكي بةرؤَيزو, نةك كةمدةكاتةوة, بكا  بؤي ئةذمار دةكرَيت و لة كةسايةتيي ئةو زياد دةكا 

, ناسراوةو دةورَيكي كاريسةري لة خةبا  دذي رذَيمي سةددام بينيوةو خؤي و يزبةكةشي لةو ثَيناوةدا دوربانييان داوة
 .ئةم لةخؤبووردييةي ثَيويستة, بةاَلم بةرذةوةنديي طةالني عَيراق و دؤناغة ضارةنووسسازةكة

 .دوذمناني طةلةكةمان و تريؤريستانداية ئةمةش لة دازاجني, ئةطةر نا ثرؤسةي سياسي لة عَيراق دوادةكةوَيت
لَيرةدا دةستخؤشيي لة سةرؤك كؤماري عَيرادي فيدراَل رةنابي مام رةالل و سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كاك مةسعود 

لة ثَيناو , و سةركردايةتي سياسي كوردستان بةطشيت دةكةيب بؤ ئةو هةوَل و كؤششانةي داويانةو دةيدةن لة بةغدا
لة مافةكاني طةلي كوردستان و دؤزينةوةي رَيساضارةيةكي طوجناو بؤ دةيراني سياسي لة عَيراددا ئةمةش داكؤكيكردن 

ئةو راستيية دووثاتدةكاتةوة كة طةلي كوردستان و سةركردايةتي سياسي رؤَلَيكي طةورة لة بيناكردنةوةي عَيراق دةبينب 
ئومَيدةواريب بةهاوكاري هةموو , لة عَيرادي نوَيدا و فاكتةرَيكي طرنسي ضةسثاندني دكوكراتييةتي راستةدينةن

ئةجنامي باش لةم نزيكانة بة طةالني , لةبةر رؤشنايي بنةماي دكوكراسي و ديالؤط و لَيك تيسةيشنت, اليةنةكاني تر
 .عَيراق رابسةيةنرَيت

 .خوشك و براياني بةرؤَيز
مانري بةسةر يةكةم دانيشتين ( 9)ثةربووني زياتر لة دةست ثَيدةكا  ثاش تَي( 0226)لة كاتَيكدا خولي نوَيي ساَلي 

مانسي رابردوو بكةيب سةرةرؤاي ( 9)ئةطةر سةيري , ثةرلةمان كوردستان لة دواي هةَلبذاردني خولي دووةمييةوة
ثةرلةمان بة ئةركي خؤي هةَلساوةو لة ئاسيت مةستولييةتدا بووة , كةموكورؤييةكان كة بةشَيكي زؤريان بابةتي بوون

 .رامبةر بةو سوَيندةي كة ئَيوة خواردووتانة كة دةبَي بةرذةوةنديي طةل لة سةرووي هةموو شتَيكي ترةوة بَيتبة
لة ئاسيت , رَيي خؤيةتي لَيرةدا ئاماذة بةوة بكةيب كة ئَيمة لة هةَلبذاردندا بةَلَينمان بة خةَلكي كوردستان دا

, َيش هةمووشيانةوة يةكسرتنةوةي يكومةتي هةرَيمي كوردستانلة ث, مةستولييةتدابني بؤ ضارةسةركردني كَيشةكانيان
كةخؤشبةختانة ثةرلةمان دةوري خؤي تَيدا بيين لة ثشتسريييكردني طفتوطؤكاني نَيوان ثارتي دكوكراتي كوردستان و 

ةردوو بةرؤَيزان يةكَييت نيشتماني كوردستان و متمانةي بةو رَيككةوتنة مَيذووييةشدا كة لةبةردةم ثةرلةماندا لةاليةن ه
كة دواتريش لة دانيشتنَيكي نائاساييدا دةست نيشاني بةرؤَيزان , رةنابي مام رةالل و رةنابي كاك مةسعود ئيمزا كرا

 .كاك نَييريظان بارزاني بؤ ثؤسيت سةرؤك وةزيران وكاك عومةر فةتاح بؤ ثؤسيت رَيسري سةرؤكي وةزيران كرا
ةن سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة بة رةريي تةكليف بكرَيت كة يكومةتي ضاوةرؤوان دةكرَي لةم رؤذانةدا لةالي

ئةمةش هةنساوَيكي طةورةو كاريسةر دةبَيت بؤ ئةوةي ثةرلةمان باشَ بة ئةركي خؤي , هةرَيمي كوردستان ثَيك بتَينب
 .هةَلبستَيت

بؤ دارؤشتين ياساي ! خؤي هةَلنةستاوةديارة هةندَيك رار طلةيي لة ثةرلةمان دةكرَي كة طواية وةك ثَيويست بة دةوري 
ثَيويست و ضاودَيري كردني يكومة  و بانستَيشت كردني وةزيرةكان بؤ طفتوطؤكردن و لَيثَييينةوةو بةدواداضووني 
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ئةطةر ئةو كةسانةي كة رةخنة , لَيرةدا وةكو هةميشة بارانكردووة رةخنةيةكي بةرَيية, كةموكورؤيي وةزارةتةكان
دةبَي ئةو دوو ئيدارةية , كة بة خةَلكمان دابوو, راستييةكةش ئةو بةَلَينةية! ةكان ئاطادار نةببدةطرن لة راستيي

 .كة خؤشبةختانة ئَيستا هاتووةتةدي, يةكبسرَيتةوة
ي ثةرلةماني (02)كة بةثَيي برؤياري ذمارة , بؤية ثَيويستة بؤ زياتر روونكردنةوةي ئةم بؤضوونة ئاماذة بةوة دةكةم

ثةرلةماني كوردستان مامةلة لةطةَل ئةو دوو ئيدارةية : تيايدا دةَلَيت, دا دةريكردووة(6/11/0220)لة  كوردستان كة
يان هةَلبذاردنَيكي طشتيي بؤ , تا ئةو كاتةي كة يةكدةطرنةوة( ئيدارةي هةولَير –ئيدارةي سلَيماني )واتة , دةكا 

 .كامةيان زووتر بَيت, ثةرلةمان دةكرَيتةوة
بؤية هية , مامةلة كردن لةطةَل ئةم دوو ئيدارةية راطريا, يش كرا بةثَيي ئةو برؤيارةي ثةرلةمانكة هةَلبذاردن

ضاودَيريي , ثرؤذةيةكي تيايبةتي و ياساييمان لَيوةرنةدةطرتب و متمانةمشان بة طؤرؤانكاريي نَيو وةزارةتةكانيان نةدةدا
يارةي ثةرلةمان وةكو كارتَيكي طوشار بؤ سةر هةردووال بؤ ئةوةي ئةو برؤ. ثَيويسيت ئةدائي كارةكانيشمان نةدةكردن

 .ببَيتة هؤي ثةلةكردن لة يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارةكة
كة , دانيشتين خؤي كردووة( 00)مانسي رابردوودا ( 9)ثةرلةماني كوردستان لة ماوةي , سةرةرؤاي ئةو واديعةش

برؤياري ( 19)ياساي طرنري و ( 2)لةو ماوةيةشدا , ايي بوونيشيان كؤبوونةوةي نائاس(2)يان كؤبوونةوةي ئاسايي و (17)
و ثاشانيش هةموار كردني ياساكةو ثةسند ( ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان)كة لة هةموويان طرنسَ , دةركردووة

برؤياري  لةطةَل ضةنديب ياساو( رَيككةوتننامةي يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارةكةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان)كردني 
 .ديكة كة بة ثَيويسيت زانيبَيت

 .خوشك و براياني بةرؤَيز
دةبَيت ثةرلةمان و ثةرلةمانتارانيش تةواوي كاتي خؤمان و دورسايي خؤمان تةرخان , بةهؤي طرنسيي دؤناغي داهاتوو

كان و ضاودَيري بؤ بةهَيز كردن و ثشتسريي كردن لة يكومةتي هةرَيمي كوردستان و بنياتنانةوةي دامةزراوة, بكةيب
بةتايبةتي ثاش ثيادة كردني دةستووري , كردني وةزارةتةكان و هةموار كردني ضةنديب ياساي تر كةثَيويسنت

ض ئةو ثرؤذانةي كة لةاليةن , هةميشةيي عَيراق ض ئةو ياسايانةي كة لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيرادةوة دةردةضَيت
روةها ئةو ياسايانةي كة وةك ثرؤذة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني هة, يكومةتي هةرَيمةوة بؤمان دةنَيردرَيت

لة ثَيش هةمووشيانةوة ياساي رووبةرؤووبوونةوةي تريؤر و ياساي , ثةرلةمانةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة
بةثَيي ئةو , ذرَيتديارة ثَيويستة ياساي وةزارةتة تازةكانيش دابرؤَي. هتد...... و ياساي ذينسةو(استثمار)وةبةرهَينان 

طؤرؤانكارييانةي كة لة ذمارةي وةزارةتةكان و ثَيكتاتةي يكومةتدا لة ثةرلةمان برؤياري لةسةردراوة ئةمةش ثَيويستة 
 .لةاليةن يكومةتي هةرَيمةوة بؤمان بةرز بكرَيتةوة

وي ئَيوة دةبَيتةوة كاريسةرانة كة ئةو ثرؤذانةي رووبةرؤو, لَيرةدا روو لة ئَيوة دةكةم لة ليذنة ريارياكاني ثةرلةمان
بة رةضاو كردني تايبةمتةنديي و , لة رووي ياسايي و زانستييةوة, رؤَلي خؤتان لة دةوَلةمةند كردنياندا ببينب

هةروةها ليذنةكان لة كاتي ثَيويستدا دةتوانب هاوكاريي و راوَيذ لةطةَل ثسثؤرؤاني . ثَيداويستيةكاني كؤمةَلسةي كوردستان
هةروةك ضاوةرؤوان دةكرَيت . بةثَيي ئةو دةسةاَلتةي كة ثةيرؤةوي ناوخؤيي بة ليذنةكاني داوة, رةكاندا بكةنسةررةم بوا

ياخود ضةنديب وةفدي ثةرلةمان , لة ماوةي داهاتوودا ضةنديب وةفدي واَلتان سةرداني كوردستان و ثةرلةمان بكةن
ئةوةي ثةيوةندييةكاني ثةرلةمان و طةلي كوردستان لةطةَل  ئةمةش دةرفةتَيكي باشة بؤ, سةرداني واَلتاني دةرةوة بكةن

بؤ ئةوةي لة نزيكةوة ئاطايان لة ئةزمووني دكوكراتيي هةرَيمي كوردستان , طةالن و ثةرلةماني واَلتان بةهَيز بكرَيت
 .بَيت

 .بةرؤَيزان
ةيوةستةو ثَيويستة ضةنديب ليذنةي هةر ليذنةيةك بةكاروباري وةزارةتَيك ث, ديارة بةنيسبة  ليذنةكاني نَيو ثةرلةمان

هةروةها ثَيويستيمان بة ليذنةيةكي تايبة  هةية بؤ بةداواداضوون و , ديكة بةثَيي ذمارةي وةزارةتة تازةكان دابنرَيب
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ثشتسريي كردن لة رَيكخراوةكاني كؤمةَلسةي مةدةني بؤ ئةوةي ئةوانيش رؤَلي راستةدينةي خؤيان لة ثَيشخستين كؤمةَل 
 .ةماي دكوكراسي و دامةزراندني كؤمةَلسةي مةدةنيدا ببينبلةسةر بن

دةبَيت لة دؤناغي , رسة لة ئةركة دياري كراوةكاني, بؤ ئةوةي ثةرلةمان بتوانَيت بةتةواوةتي بة ئةركي خؤي هةَلبسيَت
ةر كردني بؤ نةهَيشتين دياردةي طةندةَلي و ضاك كردني طوزةراني خةَلك و ضارةس, داهاتوودا كؤششي زياتر بكا 

دةبَيت هةموو اليةكمان ئةو راستيية بزانني كة دذايةتي , ئةمةش بة تَيسةيشتين تةواو دةبَيت, كَيشةكاني نَيو كؤمةَل
بةَلكو هةنساوَيكي طرنسة بؤ ثشتيواني , كردني طةندةَلي و نةهَيشتين كاري ناياسايي دذايةتي كردني يكومة  نيية

 :مةبةستةش ضةند هةنساوَيكي طرنري ثَيويستة بؤ ئةم, كردن و بةهَيز كردني يكومة 
بةدوا داضووني راثؤرتةكانيان , بةهَيز كردني سةربةخؤيي دةستةي دادوةري و دادطاكان لة هةرَيمي كوردستان-1

 .بةشَيوةيةكي ياسايي
ة ئةستؤي يةكخسنت و كاراكردني ديواني ضاودَيريي دارايي و ثَيويستة ليذنةكاني نَيو ثةرلةمان ئةو ئةركة رةن-0

 .كة لةم بوارةدا هاوكاري و هةماهةنسيي لةطةَل وةزارةتةكاندا بةهَيزتر بكةن, خؤيان
بةهاوكاريي لةطةَل ليذنةي , كة دةبَيت سةر بة ثةرلةماني كوردستان بَيت( دةستثاكي)دامةزراندني دةستةي نةزاهة  -3

 .نةزاهةتي يكومةتي عَيرادي فيدراَل كة بة ياسا دامةزراوة
شتين ياساو دةركردني برؤياري ثَيويست بؤ رَيسرتب لة دياردةي طةندةَلي و ثيادة كردني شةفافيية  لة كاري دارؤ-2

 .رؤذانةي دامودةزطاكاني يكومةتدا
 .بةرؤَيزان

نووسينةوةي ثرؤذةي دةستووري , وةكو خؤتان دةزانب كة يةكَيك لةمةسةلة هةرة طرنسةكان كة لة ئةستؤي ثةرلةمانداية
بؤ ئةمةش ليذنةيةكي تايبة  بة برؤياري ئَيوةي بةرؤَيز دانراوة تا ئَيستا دؤناغي باشيان برؤيوةو , وردستانةهةرَيمي ك

 :بؤ رةضاو كردني ئةوةي كة, كؤبوونةوةو هةوَلةكانيان بةردةوامة بؤ تةواو كردني نووسينةوةي دةستوور
. ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة( 0220)تايي ساَلي ئةم ثرؤذةيةي كة لة اليةن يزبة سياسيةكاني كوردستانةوة لة كؤ-1

 .كراوةتة بنةماي نووسينةوةي دةستوورةكة
كة دةنسمان بؤ داوةو بةشَيكي زؤري , لةنووسينةوةي دةستوورةكةشدا رةضاوي دةستووري هةميشةيي عَيراق كراوة-0

 .مافةكاني طةلي كوردستاني تَيدا رَيسري كراوة
دووبارة دةخيةينة بةردةم يزبة سياسييةكان و رَيكخراوةكاني كؤمةَلسةي , ئامادة دةبَيتكة ثرؤذةكة , لةم نزيكانةدا-3

بؤ ئةوةي لة ماوةيةكي دياريكراودا سةررةم , مةدةني و كؤمةاَليةتيي خةَلك و لة ميدياكانيشدا بَيو دةكةينةوة
 .سةرنج و ثَيشنياز و بؤضووني خؤيان لةسةر ثرؤذةكة بؤمان بنَيرن, اليةنةكان

كة دواتر دةخرَيتة بةرنامةي دانيشتنَيكي ثةرلةماني كوردستان بؤ . لة ثَيناو دةوَلةمةند كردني ثرؤذةي دةستوورةكة
 .برؤياردان لةسةري

ديارة سةررةم دانيشتنةكاني ثَيشووي ثةرلةماني كوردستان راستةوخؤ لةاليةن كةناَلةكاني راطةياندني ناوخؤو دةرةوة 
ةي هية راستييةك لة روانسةي ئةوةي كة برؤواي تةواومان بة ئازاديي كاري ميدياكان و مايف بةبَي شاردنةو, ثةخشكراوة

ئةم , هاوواَلتيان هةية لةوةرطرتين زانياريي و بة ئاطابوونيان لة طفتوطؤكاني ناو ثةرلةمانةوة سةرضاوةي طرتووة
كة لة نزيكةوة لة رَيي سةتةاليتةكاني هةنساوةش دةرفةتَيكي باشي بؤ كوردستانياني ناوةوةو دةرةوة رةخساندووة 

لَيرةدا بة , كوردستانةوة ئاطايان لة ناوةرؤؤكي  كؤبوونةوةكان و ديد و بؤضووني سةررةم ئةنداماني ثةرلةمان بَيت
ثَيويسيت دةزائ كة سوثاسي كةناَلةكاني راطةياندن و سةررةم تةلةفزيؤن و رؤذنامةو راديؤكان بكةيب كة دَلسؤزانة 

 .نسيان لة طواستنةوةي دانيشتنةكاندا بينيووةرؤَلي طر
وةك ثَيويست ئةركةكاني , لة كؤتاييدا هيوادارم بةهاوكاريي هةموواليةك بتوانني لةم خولةي ساَلي نوَيي ثةرلةماندا

 .سةرشامنان رَيبةرَي بكةيب
 .خواست و داواكاني طةلي كوردستان بةدي بتَينني
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 .هةر بذيب و زؤر سوثاستان دةكةم, بؤ شةهيداني طةلةكةمان و ذيان بؤ كوردستان و نةمري و سةربةرزي
بة ئومَيدي ئةوةيب لة دانيشتنةكاني , زؤر سوثاستان دةكةيب, بةم شَيوةية كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني

 .زؤر سوثاس, كة بريو راي ئَيوةش بوو بةدي دةهَينني, داهاتوومان لةبةر رؤشنايي ئةو راستيانة
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 بذاردني خولي هةَل(1)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 16/3/0226 شةممة رَيكةوتيثَينج 

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بـة   16/3/0226 شةممة رَيكةوتيثَينج ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي (11)كاتذمَير 
 ,بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسـري سـةرؤك و   بة ئامادةبووني, سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (1)دانيشتين ذمـارة , َيز فرست امحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةنبةرؤ
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (1)ستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة دة, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت16/3/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 .ثَينج دةديقة راوةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كيمياباراني هةَلةجبةي شةهيد-1

 .اري بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بةم بؤنةيةوت-0

ــتمانيي      -3 ــةني نيش ــة ئةجنوم ــراوة ب ــكةش ك ــة ثَيش ــاري هةَلةجبــة ك ــتواني ش ــتنامةي دانيش ــتنةرؤووي ياداش خس
 .عَيراق –كوردستان 
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي (1)بة ثَيي يوكمةكاني برؤطة. دةستثَيدةكةيب بةناوي خواي طةورةو ميترةبان بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان

, ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عرياق1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة( 02)ماددة
ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة (1)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة

 :بةم شَيوةية بَيت 16/3/0226شنيوةرؤؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي ي ثَي( 20/12)كا 
 .ـ ثَينج دةديقة راوةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كيمياباراني هةَلةرةي شةهيد1
 .ـ وتاري بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بةم بؤنةيةوة0
كة ثَيشكةشكراوة بة ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ  ,ـ خستنةرؤووي ياداشتنامةي دانيشتواني شاري هةَلةجبة3

 .عرياق
بة ثَيي يةيرؤةوي ناوخؤ دةبَي بؤ راِِثةرؤاندني , سةرةتا لةبةر ئةوةي كاك فرسة  سكرتَيري ئةجنومةن لَيرة نيية

, ة خربةتيكؤبوونةوةكة داوا دةكةم دةنري بدةن بة كاك شَيروان لةبةر رؤشنايي هةمان شةرح كة ثَيشَ كردوومانة ب
بؤ , ئةطةر موافقب دةسيت بؤ بَلند بكةن, بؤ ئةوةي بة كاروباري سكرتَير هةَلبستَيت, نةك لةبةر استحادادا  و ئةوانة

دوو دةديقةي تر لة هةموو كوردستاندا . فةرموو كاك شَيروان. بة تَيكرؤاي دةنري ثةسند كرا. ئةوةي دةست بةكاربَي
بؤية لةم دوو دةديقةية داوا دةكةم مؤمةكان لةالي , ياني ثاكي شةهيداني هةَلةجبةثَينج دةديقة راوةستان دةبَيت بؤ ط

ئَيستاش سةعا  يانزةي تةواوة داواتان لَيدةكةم  . راوةستانةكة دةستثَيبكا( 11)خؤتانةوة ثَيبكةن بؤ ئةوةي لة كاتي
 . بوةسنتثَينج دةديقة بؤ طياني ثاكي شةهيداني هةَلةجبة و سةررةم شةهيداني كوردستان 

 .خاَلي دووةمي كؤبوونةوةكةمان ضةند دسةيةكة لة خزمةتتانة لة يادي ئةم رؤذةدا بيكةم
بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة و بةناوي ئَيوةوة هةزاران سَيو دةنَيريب بؤ طياني ثاكي شةهيداني شاري هةَلةجبةي 

, اباران و ئةنفال و شةهيداني طةلي كوردستانبؤ شةهيداني سةررةم دوربانياني كيمي, خؤشةويست, هةميشة زيندوو
دوذمين سةرسةخيت , ئةم يادة ثريؤزة كة لة رؤذَيكي وةكو ئةمرؤؤدا دوذمناني طةلةكةمان, بةرز و طةورة رادةطريب

بؤ يةكةم رار لة مَيذووي  1977رذَيمي سةدامي لةناو ضوو لة ساَلي , طةلةكةمان رذَيمي بةعسي طؤرؤ بة طؤرؤ ضوو
كة , ميللةتي خؤي بةكاربَينَيت بةناو, تدا ضةكي وا كوشندة و دةدةغة كراو بة كؤمةَل كوذ دذي ميللةتَيكئينسانية

كة , بةكارهَينا, واتة رذَيمي عرياق لةم رؤذةدا ضةكي كيمياوي لة بةشَيك لة عرياق ضارةيةكي عرياق, ميللةتي خؤيةتي
دوذمب ثَيي وابوو وةك سياسةتةكةي ثَيشوو كة , شةهيد بببووة هؤي ئةوةي ثَينج هةزار كةسي ئةم شارة خؤشةويستة 

داي رَيشت بوو بؤ لةناو بردني طةلةكةمان و سةركو  كردني بزووتنةوةكةي و نةهَيشتين ثَيشمةرطة , ثيني بؤ دانابوو
ي طةلي بة بةعس كردني ضةند ساَلَيك بوو هةموو رؤرة ضةكَيكي بةكارهَينا دذ, و لةناو بردني طةل بة عةرةب كردني

لة  ةوة دونبوولةي ناثاَل (1972)هةر لة ساىل , ئةوةي كة ثَييبَلَيني رينَوسايد بؤ لةناو بردني طةلةكةمان, كوردستان
ةوة دةسيت ثَيكرد بة بةرنامةيةكي  1976دواتر لة ساَلي , هةزاران كةس بوونة شةهيد و دورباني, كوردستان بةكارها 

ش ئةوةبوو بة تَيكداني دَيتا  و سووتاني دَيتاتةكان و دروست كردني ئَوردوطاي ئةوي, تر بؤ لةناو بردني طةلةكةمان
وةكو بةرنامةيةك بؤ نةهَيشتين بزووتنةوةي رزطارخيوازي طةلةكةمان دواتر بة عةرةب كردني خةَلكي , زَورة ملييةكان

يةدي خؤي بكا  ئةم سياسةتة كوردستان بؤ ئةوةي طةلي كورد رارَيكي تر نةتوانَيت دةنسي بةرز بكاتةوة و داواي 
بؤطةنة نةك هةر سةري نةطر  و كورديش نةك هةر سوور بوو لةسةر ئةوةي خةباتي خؤي دةوام بداتب و داواي 

بةَلكو كوردستان بوو بة بناغةي خةباتَيكي دوور و درَيذ بؤ لةناو بردني ئةو دوذمنة ديكتاتؤرة , مافةكاني خؤي بكاتب
هةموو رؤرة ضةكَيكي دذي طةلي , ةيةكي ئينساني ئةو سياسةتةي بةكار نةدةهَيناكة لةسةر هية بنام, فاشيستة

ئيعدام , بةكارهَيناني ذةهر, لةناو بردني بة كؤمةَل, ئةشكةجنةدان, ن برؤيب,كوشت, سووتاندن, كوردستان بةكارهَينا
ضةكي , ثَيشَ ثيني بؤ دانابوو هةر بةو هةدةفةي كة, بزر كردن تا طةيشتة ئةوةي ضةكي كيمياويش بةكاربَيَننت, كردن

لة طؤث , لة بادينان, لة باليسان, بةَلكو ثَيشَيش بة ضةند مانسَيك لة شَيخ وةسان, كيمياوي بة هةَلةجبة دةسيت ثَينةكرد
بوون هَيشتا وا  بةو شَيوةية , هَيشتا سةرةتاي دروست كردني ئةو ضةكة, لة دةيان شوَيين تر, لة ياخ سةمةر, تةثة



 99 

, ئَيمةش نةمان دةزاني ضيية ئةو رؤرة ضةكة, بة مةدفةع بةكاري هَينا, لة سةرةتاي تاديكردنةوةكاني بوونكوشنت 
, تا لة شَيخ وةسانان بةكارها  هةتا, وردة وردة زانيمان ئةوة ضةكي كيمياوية, تةنتا بؤني سَيوي بؤطةني لَيي دةها 

ضةند , ئةم بريندارانة هؤيان ضيية و ضيان بةسةر هاتووة خةَلكي ناوضةكة بة هَيزةكاني يكومةتيشةوة نةياندةزاني
عةسكةر خؤي طواستييةوة بؤ ئةوةي بزانب ئةم نةخؤشيية ضيية , سةد كةسَيك لة شَيخ وةسانان طواسَانةوة بؤ هةولَير

شةوَيك  لة خستةخانةكاني هةولَير ضةند, بةاَلم خةَلكانَيكب  دةمرن, نة طوللةييان ثَي كةووتوة نة بريندار بوون
دةنري و باس بؤ ئَيمة ها  , بةاَلم دواتر ئةمريان بؤ ها  لة بةغداوة دةيانزاني ئةمان كَيب شوَيب بزريان كردن, مانةوة

دواتر ثاش  راثةرؤيب ئاشكرا , دةمانزاني ئةمانة كيمياوي لَيدراوون, كة ئةوانة ئةم ياديسةية بةم شَيوةية روويداوة ئَيمة
بةشَيكيان لةوَي , بة رل و بةرطيانةوة لة دةبرستانَيكي بة كؤمةَل لة رَيساي مةمخوور, دبوونبوو زيندة بة ضاَليان كر

ضوويب هةموومان دانةوة , لةوَي شايدم كة كؤمةَلة دةبرسانةكة ئاشكرا بوو, شاردرابوونةوة بة رل و بةرطيانةوة خؤم
ةاَلم طةوةتريب تاوان لة بةكارهَيناني كيميا لة ب, لة بادينان لة باليسان, خةَلكي شَيخ وةسانان دواتر لة طؤث تةثة

تةيارةكاني يكومةتي عرياق دةستيان ثَيكرد لةسةر ( 11)لة رؤذَيكي وةكو ئةمرؤؤدا سةعا  , هةَلةجبةي شةهيد بوو
ةن بة بؤ ئةوةي كة ضةكةكةي لَي بد, هةَلةجبة بسوورؤَينةوة وةرؤةدةيان فرؤَي ئةدا بؤ ئةوةي بزانب هةوا بةكام ال دةضينت

سةعا  دوانزة كةم ضارَيك يةكةم ساروخيان لةو شارةدا ئةوةي ئةو هةوايةي مذي شةهيد بوو ياخود , خةسار نةضَيت
رسة لة دةنسداني شارةكة رسة لة ئاسةواري كة تا ئَيستا ماوة رسة لةو يةيواناتانةي كة هةموو بةو , بريندار بوو

نةيزاني لةو رؤذةدا , ة ئيدي كؤتايي بة طةلي كوردستان دَينتدوذمب واي تةسةور كرد بةو ضةك ,ضةكة فةو  بوون
ئةويش ئةوة بوو ئةو تاوانة , سةردةمي تازة دةستيثَيكرد لة دونيادا, دونياي ئةوا رؤؤشتبوو, طؤرؤي خؤي هةَلكةند
بة شَيوةيةك بوو ئةو  بةاَلم لةبةر ئةوةي دونيا, وةكو ثَيشَ تاواني زؤر دةكرا لة دذي طةلةكةمان, طةورانة ناشاردرَينةوة

بة , ئةو رؤذةي ئةم ضةكة بةكارها  وةكو هةميشة تاوانةكاني ثَيشوو, نةدةطةيشتة دةوَلةتان, تاوانة نةدةطةيشتة عالةم
تا ئةو لةيزةيةي تةلةفزيؤن و رؤاديؤ و رؤذنامة , بةاَلم كةس باوةرؤي ثَينةدةكرديب, تةلةفؤن بة بةياننامة باران كرد

ي وَينة و رةري ئةو خةَلكة طةيشتة دونيا و هةموو دونياي ,بة ضاوي خؤيان كارةساتةكةيان بني, ةجبةروويان كردة هةَل
دؤسيت رذَيمي سةدام بوون ثشتسرييان دةكرد هةتا , تةنانة  ئةو كةسانةي كة هاوكاري رذَيمي سةدام بوون, هةذاندةوة

ئةم , نةيانتواني بَي دةنري بب, ةوة بؤ دروست كردني ئةو ضةكةئةو دةوَلةتانةي هاوكاريان داوة لة رؤَيساي كؤمثانياكانيان
بةاَلم لة , رؤذَيكي لة دةست داني هةزاران شةهيدة, خوَيناويية رؤذَيكي ثرؤ غةمة, بةَلَي رؤذَيكي كارةساتة رؤذَيكي, رؤذة

هةَلةجبة , امةي طةلبوو بة ناسن, هةَلةجبة بة عةكسي خواسيت دوذمب.هةمان كاتدا رؤذَيكي طةورةية بؤ طةلةكةمان
ناوبانسي ضووة رَيزي , بوو بة شارَيكي نَيودةوَلةتي, مةَلبةندي خةبا  لة كوردستاني عرياق, شارَيكي رةوشةنبريي
لةبةر ئةوة رَيي خؤيةتي هةموو ساَل يادي , ئةو شارة طةورانةي كة تاواني طةورةي لَيكراوة, هريؤشيما و ناكازاكي

دةرةبووي زيانةكانيان , خزمةتي كةس و كاري شةهيدان بكةيب, مةتي شارةكة بكةيبخز, بةرزي رابسريب, بكةينةوة
ن رَيي خؤيةتي لة هةموو مةرؤاييلةكاني خوَيندن وةكو دةرسَيك ,رَيي خؤيةتي كة زياتر بة دونياي بناسَيين, بكةيب

كوردستان ثَيشَ بةوة ناسرا بوو  ضونكة مب هةميشة دةيَلَي  طةلي, لة ناوةندي لة زانكؤكان, بووترَيتةوة لة سةرةتايي
بةاَلم ئَيمة , هةر وةختَيك دوذمب ثةالماري دابَي ضووينةتة شاخ و ديفاعمان لة خؤمان كردووة, كة تةنيا دؤسيت شاخة

ئةمرؤؤ خاوةني  ئةو كارةساتانةيب كة دوةتَيكي طةورةيان بؤ ئَيمة هَيشتووة و لة ئايندةشدا هةر دَي ئةو دوةتة زياتر 
خةبامتان ئيدامة بداتب تا طةيشنت بة هةموو , يةك هةَلوَيست بني, لَي بكا  كة هَيزةكامنان يةك رةيبوامان 

كَيشةي ميللةتي كورد كة , كَيشةي كوردة, دؤسيت تريشمان هةية ئةويش ئةوةية ئةو دةزييةية, ئاماجنةكامنان ديارة
ئةو دوربانيية طةورةييةي كة , ئةو خةباتة دوورو درَيذةيئَيستاكة لةبةر , راران دةيانويست وا بكةن دونيا لةبريي بكا

, وةكو هةَلةجبة و ئةنفال, ئةو كارةساتانةي كة بةسةرمان هاتووة, طةلي كوردستان لة ثَيناو ئاماجنةكاني خؤي داويةتي و
َيرةوة بَلَي مب بؤ ئةوةي ل, بوونةتة هؤي ئةوةي خةَلك لة دوورة واَلتةوة بَينت روو بكاتة ئَيرة, بوونةتة ناسنامة

ئةوةتا ضةنديب وةفدي دةرةوة هاتوون لة ئيتاَليا لة يابان لة واَلتاني تري ئةوروثا بؤ ئةوةي , ثشتسريي ئَيوةم
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هاو هةَلوَيستني لةطةَل طةلي ئَيوةيب و دذي ئةو , لةو رؤذةدا ثَيمان بَلَيب ئَيمة هاودةنسني بؤ ئَيوة, بةشداركان بكةن
 .بة طةلةكةتان كراوة كارةساتةيب كة بةرامبةر

بة تةنيا ديار نةبَيت ساَلَي رارَيك كؤببينةوة , لة يادي هةَلةجبةي شةهيد دةبَي بة تةنيا بة دسةش باسيان نةكةيب
ئةوةندةي لة توانادا , يكومةتي هةرَيمي كوردستان دةد درَيةي نةكردووة, باسي بكةيب و راوةستني تؤزَيك درؤود  تةواو

بةاَلم ثَيويستة زياتر ئيتتيمامي ثَي بدا  ثَيويستة زياتر , ئةم شارة ثيني بؤ ثَيشخستين داناوةبَيت لة خزمةتكردني 
يكومةتي عريادي , بؤ ثَيشخستين لة هةموو روويةكانيةوة, بؤ ثَيشكةوتين, بايةخ بة ويسيت خةَلكي هةَلةجبة بداتب

ئةو برؤيارةي دا ئةو ضةكةي بةكارهَينا لة , لةوَي بووئةو دوذمنة درؤندةيةي كة , فيدرؤاَلي كة ئةمرؤؤ يكومةتي خؤمانة
سةرؤك , طةلي كوريش بةشداري دةكاتب لةو يوكمة, خةَلك دةنسي بؤ داوة, رياتي ئةو دوذمنة يكومةتَيكة هي ميللةتة

, بخؤمشان لة هةرَيمدا بةرةو ئةوة دةرؤؤيب هةموو دام و دةزطاكاني خؤمان تةواو بكةي, كؤمار رةنابي مام رةاللة
رةنابي كاك مةسعوديشمان هةَلبذاردووة , ناوضةكاني تر بسةرؤَينينةوة سةر هةرَيمي كوردستان, كةركوك بسةرؤَينينةوة

داوا لة هةردوو بةرؤَيز دةكةيب سةرؤكي  كؤمار و سةرؤكي هةرَي  و سةرؤكي يكومةتي يةكسرتوو , وةك سةؤكي هةرَي 
موو هاوثةكاناني خؤمان كة بةشدار بوون لة خةبا  دذي ديكتاتؤر هة, كة لةم ضةند هةفتةيةدا ثَيك دةهَينرَيـت

ئةوانيش دوربانيان هةية و ئَيستاش دورباني دةدةن ئةوةتا تةماشا دةكةيب دوذمناني طةلةكةمان بةردةوامب لة بةستين 
نةكامنان طةيشتؤتة كة لةم ضةند هةفتةيةي رابووردوودا ثيني تريؤرستان ثيني دوذم, رؤَيسا بؤ طةيشتمان بة ئازادي

بؤية لةم . بة كؤمةَل خةَلك بكوذن, مزطةو  بتةدَيننةوة, رادةي ئةوةي مةزاري ثريؤزي ئيسيم لة سامةرا بتةدَيننةوة
ئيدانةي ئةو هةموو تاوانانة دةكةيب كة بةرامبةر بة , يادي هةَلةجبة دةكةيب, وةختةدا كة ئةم يادة ثريؤزة دةكةينةوة

رؤَيساي طةيشنت بة , رؤَيساي دكوكراسيية, رؤَيساي ئازادية, يةك رؤَيسامان هةية. ة اليةن دوذمنانةوةطةلي عرياق دةكرَينت ل
لة عرياددا هةموو مةالييين عريادي , ئةطةر عرياق وةربسريب, بؤية ئةم رؤَيساية هةموو دونياي لةطةَلة, ئاماجنةكامنانة
بة هةسيت طةل ئينشائةَلَي يةمتةن فةشةل , بة وشياري طةل, دةنسةد كةسَيك دةيانةوَيت لَيمان تَيك ب, لةطةَلة ضةند

. لةوَيندةر ميللةتيش هةر سةركةووتوو دةبينت, دَيننةوة لةسةر دؤزةخي رةهةنةم و تارخيةوة رَيساي رةشيان دةبَيتةوة
ةَلبية لة هةموومان خةَلكي ه, هةموومان دةبي وشيار بني هةموو طةلي كوردستان, لة يادي هةَلةجبةدا دةبَي وشيار بني

ئةطةر خزمةتيان , ئةوة منة  نيية بةسةريانةوة بكةيب, يةدي خةَلكي هةَلةجبة لةسةر هةموومان هةية و, زياتر
ضونكة واربةكي سةرشاني ئَيمةية ض خةَلكي هةَلةجبة ض خةَلكي شوَينةكاني تري , بكةيب هية منةتي تَيدا نيية

ن لةبةر ئةوة ضي ,ئَيمة هةموومان دةرزاري ئةواني, نيانةكاني ئةنفالبض ئةوانةي كة دوربا, دوربانياني كيمياو
ئاطادار بب , بةاَلم دةبَي خةَلكي هةَلةجبةش وشيار بب. يكومةتي هةرَي  لةبؤيان دةكاتب بة مةمنوونية  لةبؤيان بكاتب

, ةتي هةَلةجبة و طةلةكةمانكار بكةيب بؤ خزم, كة ئَيمة هَيشتا كة ثَيويستيمان بةوة هةية بةيةكةوة خةبا  بكةيب و
رؤَيسا نةدةيب دوذمناني طةلةكةمان هية , نةيَيَلني, بةَلكو سونبولَيكة, هةَلةجبة ريا نيية لة خةباتي طةلةكةمان

خةَلكي . ئةمنية  و ئاسايشمان لَي تَيك بدةن, وةزعييةمتان تَيك بدةن, فرسةتةك ببيننةوة بؤ ئةوةي  بَينةوة ناومان
, يةك دةنسيشب لة ياد كردنةوةي هةَلةجبةدا, ي هةولَير و بادينان يةك دةنسب لة بةرامبةر دوذمنداهةَلةجبة و خةَلك

ثةرلةمانيش وةك . بريين خةَلكي هةَلةجبة و خةَلكي سلَيماني و كةركوك و دهؤك و هةولَيرو هةموو شوَينةكاني ترة
رؤَيز بؤ , دووبارة سَيو, رة بةرز رؤادةطريب ئةو يادةدووبا, نوَينةراني خةَلكي كوردستان ئةمرؤؤ كة ئةو يادة ئةكاتةوة

كةس و كاري شةهيدان دَلنيا دةكةينةوة كة هةردةم لة خزمةتيان دةبني وة ئةوةي بؤمان بكرَينت , طياني ثاكي شةهيدان
ةم كة ئةويش سوثاستان دةكةم بؤ ئةوةي بيمة سةر خاَلي سَيي, مب لَيرةدا كؤتايي بة دسةكائ دَين , رَيبةرَيي دةكةيب

ياداشتنامةيةك لةاليةن خةَلكي شاري . ضونكة خاَلي سَييةميش هةر باس كردني هةَلةجبةية. ئيدامةية بؤ دسةكائ
, نووسينسةي ثةرلةماني هةَلةجبة, ئةنداماني ثةرلةمان, هةَلةجبة ثَيش ضةند هةفتةيةك درا بة نووسينسةي هةَلةجبة

مايةكي تريشمان بؤم هاتووة بة ئيمزاي ثَينج هةزار كةس لة خةَلكي هةَلةجبة ثَيش ئةوةي ياداشتنامةكة روَينمةوة نا
داواكارييةكانيان تيادا نووسيوة كة ئةو ثَينج هةزار كةسة هةموو , بؤ ثةرلةمانيان ناردووة, بة دةستمان طةيشتووة

تةعبري لة خةَلكي هةَلةجبة  بؤية, هةموو يزبةكان, توَيذةكاني ناو كؤمةَلي هةَلةجبة دةطرَيتةوة هةموو ريتاتةكان
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كة لة ئةساسدا داواكارييةكانيان . دةكاتب بةرؤَيزةوة وةرمان طرتووة و دةخةينةوة بةردةم كؤبوونةوة و ديراسة  كردني
يةكيان داوةتة سةرؤكي كؤمار و سةرؤكي هةرَي  و ثةرلةمان (مذكرة)هةمان داواكاري ئةو خؤثيشاندةرانةن كة 

بؤتان , بةناوي كؤمةَلةي دوربانياني كيمياباراني هةَلةجبةية, ةتي يةكسرتووي كوردستانويكومةتي عَيراق و يكوم
ئَيمةش لةم رؤذة بؤتان , ضونكة ئةنداماني ثةرلةمان وةعديان دابوو كة بيسةيننةوة بة ئَيمة, ئةخوَينمةوة

ن وةكو يةكة كةواتة ئةو داواكارييةكانيا, ئةخوَينينةوة كة لةطةَل ثَينج هةزار ئيمزايةكةش يةك دةطرَيتةوة
 .بةَلَي فةرموو, خوَيندنةوةي داواكاري ئةو ثَينج هةزار كةسةكةية, خوَيندنةوةي ئةوة

 ـ:بارزاني امحد عثمانبةرؤَيز اده  
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة بةرؤَيزةكان كة لةاليةن يةكَيك لة خةَلكي هةَلةجبة لة ثةرلةمانتار, ثَيشنيار ئةكةم ياداشتنامةكةي خةَلكي هةَلةجبة 
 .سوثاس, لَيرةن لةسةر منةصة روَينرَيتةوة

 ـ:بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر سةبر  كردبا ثاشي خوَيندنةوةي ادَايةكة  بة , لةبةر ئةوة خؤي دةخوَينَيتةوة, ئةوة بة سةرؤكايةتي دراوة
 .ئةوة هةر دةبَي خؤش  يبخوَينمةوة لةبةر, تةوريتي مب كراوة, بؤ منيش نووسراوة. نةوعةكي تر رَيدةطرَيتةوة

 بةرؤَيز سةرؤك كؤماري عريادي فيدراَل هةظاَل مام رةالل
 بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كاك مةسعود بارزاني

 بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني عرياق
 ثةرلةماني كوردستان 

 يكومةتي هةرَي 
رةماوةري خؤرؤاطر و شةهيد , دائمقامي دةزاي هةَلةجبة, اني هةَلةجبةشارةو, اليةنة سياسيةكان, وةزارةتي مايف مرؤظ
سَيوي طةرمي كةس و كاري شةهيداني كيمياباراني هةَلةجبةتان لَيبَيت ثاش تَيثةرؤ بووني هةذدة . ثةروةري كوردستان

ةجبة ئةو رؤاستيية وةبري ساَل بةسةر كارةساتي كيمياباراني هةَلةجبةدا ئَيمةي كةس وكاري شةهيداني كيمياباراني هةَل
كة ئةو ئَيش و ئازارةي كة لة دَلي ئَيمة داية بةرؤَيزيشتان درك بةو رؤاستيية دةكةن وة دةزانب , بةرؤَيزتان دةهَينينةوة

ئةو برينة ضةندة كاريسةرو بةردةوام و خاس و ثَيويسيت داواكارييةكاني كةس و كاري شةهيداني شارةكةمان ضيية؟ 
رَيبةرَي كردني هةندَي كاري باش و دياري كة , نَيكة بة هيوايب خواست و ئاواتةكامنان بَيتة دي وَيرايسااَلنَيك و تةمة

بةاَلم زؤرَيك لة داواكارييةكامنان ماون كة , رَيسةي ئةو ثةرؤي رَيز و ستايشمانب وة رؤَيز لة كارو ثرؤذةكانتان دةطريب
و كاري بؤ بكرَيت و ضاوةرؤَي دةكةيب لة يادي هةذدة ساَلةي  ثَيويست دةكا  زؤر بوَيرانة برؤياري لةسةر بدرَيت

 .كيمياباراني هةَلةجبةدا ئةم خااَلنةي كة تؤمار كراون خاسب بة كةس و كارمان رَيبةرَي بكرَيت لةطةَل رؤَيزماندا
اني هةَلةجبة دةرةبوو كردنةوةي زياني مادي و زيانةكاني هةَلةجبة و بة تايبةتي كةس و كاري شةهيداني كيميابار-1

 .لةسةر بورةي عرياق
 .ضارةسةر كردني بة ثةلةي بَي دةيد و شةرتي برينداراني ئةو كارةساتة لة ناوةوة و دةرةوةي واَل -0
 .داناني بورةيةكي تايبة  بؤ بوذاندنةوةو هةستانةوةي شارةكةمان لةاليةن يكومةتي عريادةوة-3
 .منان و بةثَيي ذمارةي شةهيدداناني مووضةيةكي شياو بؤ كةس و كاري شةهيدا-2
 .وةك رؤذي شةهيد و ماتةمني لةسةرتاسةري عرياق و لة كوردستاندا 16/3ناساندني -0
 .دروست كردني خانوو بؤ كةس و كاري شةهيداني كيمياباراني هةَلةجبة-6
 .رياقداناني نوَينةري كةس و كاري دوربانياني كيمياباراني هةَلةجبة لة ثةرلةماني  كوردستان و ع-7
ثَيداني مووضة بةو خَيزانانةي كة لةبةر بووني يةك شةهيد يان ئاَل و طؤرؤي ليست مووضةكانيان برؤاوة و دةرةبوو -7

 .كردنةوةيان
 .كةس و كاري شةهيداني كيمياباران  سةرثةرشيت بكةن, دروست كردني بةرؤَيوةبةرايةتيةكي تايبة  بة كيمياباران و-9
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 .بؤ كؤمةَلةكةمان كة تيايدا وادةكان و لَيكؤَلينةوة و بةدواداضووني تَيدا بكرَيتدروست كردني سةنتةرَيك -12
 .كة تا ئَيستا زةويان وةرنةطرتووة, ثَيداني زةوي بة وارسان-11

 .هيواي سةربةرزي و سةرفرازي بؤ هةموو اليةكتان
اَلم زؤر ثاشي مونادةشة كردن لةطةَل بة, دواي ئةمة لة بةرنامةكة ئةوة نةبوو كة غةيري خوَيندنةوةي وتارو ئةو هينة

كةمال و كاك شَيروانيش وامان بةباش زاني هةر بؤ ئةوةي خاَلَيك لةوَيدا هاتووة . مةستولي فراكسيؤنةكان و كاك د
داناني نوَينةري كةس وكاري دوربانياني هةَلةجبة لة ثةرلةماني كوردستاندا بؤ ئةوةي خةَلك بزانينت لة ثةرلةماني 

 .بؤية واي بةباش زاني, ذمارةيةكي باش ئةنداماني ثةرلةمان بةثَيي شايستةي خؤي خةَلكي هةَلةجبةن كوردستاندا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرةدا دسة لةسةر ئةو هينـة بكـةن و ض   , ض تَيبينيةك دةيانةوَي دسة بكةن, ئةو ئةندامانةي ثةرلةماني خةَلكي هةَلةجبة
خةَلكي هةَلةجبة كاك ممد تؤش خةَلكي . كة ثَيويستة دةخيةينة ثَيش ضاوي بةرؤَيزتان ادَايَيكيان هةية دوايش ئةوةي

, ئَيمة دةمانةوَي ثيشان بدةيب لة ثةرلةماندا ضةند ئةندام هةية خةَلكي هةَلةجبةن, عةفووم دةكةي مامؤستا. هةَلةجبةي
 .كاك ممد فةرموو.يشت دسة بكةيضونكة ئةوة يةكَيكة لة داواكاريةكانيان كة تةواومان كرد دةكرَي رةناب

 ـ:بةرؤَيز ممد ياري ممود
  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةَلةجبـة يةكَيكـة لـةو رَيسايانـةي     , ئةمرؤؤ بة تةئكيد ئةوةي رةنابتان باستان كرد, هةموو ئةنداماني بةرؤَيزي ثةرلةمان
وة عـةتفي هـةموو   , اني طةيانـدة هـةموو دنيـا   و دةنسـي خةفـة كـراوي خـةَلكي كوردسـت     , كة بووة ثَيناسةي ميللةتةكـةمان 

ئةوانـة خـؤي بـؤ خـؤي هةرضـةندة لـة كاتَيكـدا ميللـةتاني دونيـا          , ي ثاريسي لَي كةوتةوة79دنياشي رؤاكَيشا و كؤنفراسي 
بـةاَلم ئَيمـة بـة داخـةوة ثَيـنج هـةزار شـةهيد بـوو بـة          , زؤري بة خؤثيشاندانَيك ئةناسرا يا سـةربةخؤي بـة دةسـت هَينـا    

بةَلكو خوَينيان بووة بة بورؤكانَيـك  , بةاَلم ئةو ثَينج هةزار شةهيدة نةك خوَينيان بة زايع ضووة, ةي ميللةتةكةمانثَيناس
كــة ئــةمرؤؤ وةكــو رــةنابتان ئيشــارةتان ثَيــدا رئيســي رــةمتور و , ي لَيكةوتــةوة9/2/0223و  91و بــة رؤرَيــك ئــازاري 

ئةوانــة هــةمووي بةرهــةمي , ان و هــةنساو نــان بــؤ يةكسرتنــةوةيةكخســتنةوةي مــاَلي كــوردي و رئيســي هــةرَيمي كوردســت
ــةوة       ــذة ريارياكاني ــني و توَي ــةموو ض ــة ه ــةمانب ل ــكي ميللةتةك ــوَيب و فرمَيس ــةبا  و خ ــاَل   . خ ــةذدة س ــادي ه ــةمرؤؤ ي ئ

ثَيـي توانـا و   شت كـراوة بـؤ هةَلةجبـة بـة     , ئَيمة ثَيمان واية ناَلَيني هية نةكراوة بؤ هةَلةجبة, يادي هةَلةجبة,  دةكرَيتةوة
بةاَلم دةبوو ئَيمة هةَلةجبة وا لَيبكةيب وةكو ئـةوةي  , زروفةكانةوة ئةوةندة يارمةتي دراوة هةندَي شت كراوة بؤ هةَلةجبة

بــؤ ئــةوةي زيــاتر عــةتفي دونيــا وة هــةروةها , ضــؤن هةميشــة بيَليينــةوة يــان بيكــةيب بــة يوســَيين خؤمــان وون نــةبَيت
بـؤ ئـةوةش و بـؤ دَلخـؤش كردنـي كـةس و كـاري شـةهيدان و بـؤ مانـةوةي           , ونيا بدةيبمةزندةي ميللةتةكةمان ثيشاني د

بـة تةئكيـد ئَيمـة دوَينـَيش كؤمـةَلَيك لـة رؤشـنبريان و خـةَلكي هةَلةجبـة ئـةو           , شوَينةوارةكانيش زياتر شتيان بؤ كرابَيت
بة ييزبةكانيش نةك هـةر تـةنتا خـةَلكي    ئةوة داواي هةموو ثَيكتاتةكانيةتي , ثَينج هةزار ئيمزايانةي هَينا بؤ ثةرلةمان

ئَيمـة ثَيمـان وايـة    , ئةوان ئَيستا مومكينة هةندَيك طلـةيي و ئـةو شـتانةيان هةيـة    , هةموو اليةك بووة, هةَلةجبة بة تةنتا
, ثَيويستة هةندَيك كاري وا بكرَيت يةكَيك لةوانة ئَيمة هـةموو رؤةرـي شـةهيد عمـر خـاوةر بـة يةدـةي هةمووتانةوةيـة        

هــةوَل بدرايــة , كراوةتــة مؤزةخانةيــةك؟ واتــة ماَلةكــةي تــا ئَيســتا وةك كةالوةيــةك كــةوتووة  , كــةي دروســت كــراوة ماَلة
وة هـةوَليش بـدةيب ئَيمـة زؤر رـار باسـي ئـةوة ئـةكرَيت ئةطـةر         , زانكؤيةك بؤ هةَلةجبـة شـتَيكي طـرنري بـوو كرابَيتـةوة     

ئـةوة ئـةو خاَلـة    , فوسـةكةي داوا ئةكـةن بكـرَي بـة ثارَيزطـا     هةَلةجبـة بـة ثَيـي ن   , وةزعي ئيداري مةنتيقة يارمةتي ئةدا 
بـةاَلم ئـةمرؤؤ   , رسـة لةوانـةي كـة رـةنابتان  لـة ياداشـتةكةي خؤيانـة باسـيان كـردووة ئةوانـةن          , سةرةتاييانةن كـة هـةن  

خـةَلكي  بؤيـة مـب لَيـرةوة داوا دةكـةم ض لـة      , بةرؤاسيت ئةوةي كة ئَيمـة بيسـتمان خـةَلك هةنـدَيك خؤثيشـانانيان كـردووة      
هةم لة يكومة  داوا بكرَيـت , هةَلةجبة هةموو ض لة توَيذةكانةوة رةنابيشتان لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان داوايةك بكرَيت

هـةروةها داوا لـة    , ضـونكة تـا ئَيسـتا شـةهيدَيك و ضـوار برينـدار هةيـة       , توندو تيذي لةناو هةَلةجبـة بـةكار نـةهَينَينرَيت   
خةَلكي هةَلةجبة رؤاستة يةديان هةيـة داواكانيـان ثَيشـكةش    , مة يادي هةَلةجبة ئةكةينةوةئَي, خةَلكي هةَلةجبةش بكرَيـت
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ئـةوة بةرؤاسـيت يـةعين شـتَيكة هـةم بـؤ       , ري شـةهيدان بسـووتَينب  اياخود بـرؤؤن مـةز  , بةاَلم نةك بةو توندوتيذيية, بكةن
, بـؤ هـةموو خـةَلكي تـريش خراثـة     , خراثـة بؤ ئَيمةي خةَلكي هةَلةجبـة  , هةم بؤ هةموو اليةك خراثة, ئةوانيش خةراثة

وة هـةم داوا لـة   , سـةرؤكي ثةرلـةمان هـةم داوا لـة ئيـدارةي هةَلةجبـة بكـا       , بؤية ئَيمة داوا ئةكةيب سةرؤكايةتي ثةرلةمان
رؤَيسايـان نـةدا   , وةفـدي دةرةوة , ضـونكة ئـةمرؤؤ وةفـدَيك هـاتووة    , خةَلكي هةَلةجبةش بكـا  كـة هـةردوو ال هـَيمين رؤاطـرن     

ضـونكة  , كة بة رؤاسيت بـةو شـَيوةية مـب ثـَي  وا نييـة هـةموو شـتةكان ضارةسـةر ئـةكرَيت         , تة سةر مةزراي شةهيدانبيَي
يـةعين  , ئةمرؤؤ لة نةرويج و لة ئةوروثاو لة هةموو دونيادا يادي هةَلةجبة دةكرَيتةوة, نةك ئَيمة لَيرة, ئَيمة هةموو لَيرة

مــب رــارَيكي تــر زؤر  , كردنــةوةي ئةوةيَيكــة زةرةر لــة هــةموومان ئــةدا  بيــووك, ئةطــةر شــتَيكي وا بكــرَي لــة هةَلةجبــة 
 .سوثاستان ئةكةم

 ـ:بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرمووكاك رعفر 

 ـ:معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 
  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيـنج هـةزار شـةهيدي بـَي      سـَيو بـؤ  , مب ئةمةوَيت ثَيشةكيةكي كورتي لةسةر بـاس بكـةم  , ئةطةر رةنابتان رؤَيسةم بدةن
كـة زؤر مةردانـة بوونـة ثـةناطاي     , سـَيو بـؤ خـةَلكي هـةولَير    , دة هـةزار برينـداري بـَي سـةرو شـوَيب     , طوناهي هةَلةجبـة و 

كـة منيـان بـة    , سـوثاس بـؤ هةَلةجبةييـةكان   , مـب وةكـو شـايةد ياَلَيـك    , هةموو ئـةو لَيقةوماوانـةي كيميابـاراني هةلَةجبـة    
يةكَيك بوويب لـةو كةسـانةي كـة لـة دواي     , مب و ضةند هةظاَلَيكي كة, كاتي لَيداني شاري هةَلةجبة, دهةَلةجبةيي دبوَل كر

مب تةشييعي ئةو توند و تيذيية ناكةم كة ئَيسـتا لـة   , هةَلةجبة هةرضييةك بَلَيب هةديانة, كارةساتةكة ضووينة هةَلةجبة
رارَيكيان بة ضـةكي كيميـاوي وةكـو رـةنابي     , ي كيمياباران بووبةاَلم هةَلةجبة سَي رار تووش, هةَلةجبة دةسيت ثَيكردووة

تةنتا لة شاري , شةوي دوووةمي كيميابارانةكة بوو, ئةو شةوةي كة ئَيمة ضووينة هةَلةجبة, سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد
دبـوو و سةرثةرشـتيان   ثريةذنةكانيان لة ماَلَيك كؤ كر, هةَلةجبة ضةند ثريةذنَيك و دوو ثريةمَيردي ثةككةووتة مابوونةوة

كـة رؤذ بـؤوة هاتينـةوة نـاو     , تةماشاي ضـي , بؤ بةياني كة هاتينة  دةرةوةي شار, تةدريبةن ثانزة ثريةذن ئةبوون, دةكرد
, ئـةوةي مـب لـة هةَلةجبـة بينـي      , تـةنتا يـةك  دوو سـةيارةي سـوثاي ثاسـداراني ئـريان      , هية كةسَيكي تيـا نـةبوو  , شارةكة

بـةاَلم ئـةو ليذنةيـةي كـة ضـوو بـة ثَيـنج هـةزار         , ب تةصـةور ئةكـةم لـة ثَيـنج هـةزار زيـاترة      مـ , شةهيدَيكي بـَي ئةنـدازة  
مةرؤ و مااَل  و تةيرو ئينسـانةكان هـةمووي بـة تَيكـةَلي     , هية زيندةوةرَيك نةمابوو, لةناو طوندي عةنةب, تةدديري كرد

, هةردووكيان ثَيكـةوة طيانيـان دةرضـوو بـوو    كة دايك مناَلةكةي لةبةر مةمكي بووة , مب بة ضاوي خؤم بيني , مرد بوون
سـةيارةيةكي ثاسـدار   , لة تةنيشيت شةهيد عومةري خاوةر, مب ئةو كاتةي ضوومة سةر رةنازةي شةهيد عومةري خاوةر

دوكان و بـازارؤي هةَلةجبـة بـةبَي ئـةوةي كـةس      , شيت بؤ خؤي ئةدزي, خةريكي تااَلن كردني ماَلَيك بوو, كة لةوَي بينيمان
بازارؤةكـة بـة بـازارؤَيكي كـراوة     , لة زةخيت تةيارةكان دةرؤابـةكان دةرضـووبوون  , هةموو خؤي كرابوووةوة, كة بكاتةوةدةرؤابة

بانسمـان كـرد   , هاواري لَي كرديب بةرَي  نـةهَيَلب , ئَيمة سةيارةكي عةسكةركان ثَي بوو, يةك ثريةمَيردمان بيين, ئةبينرا
اَل  شةهيد بوون لةناو دَيراوي طؤلي تةماتةكاندا شاردومنةتةوة طَل  كردووة ضي ئةكةي لَيرة؟ وتي ذنةكةم و يةو  مند

ضـونكة هـةمووي بـؤ سـةر ئاوةكـة      , تةددير ئةكرا بة شـةش سـةد رـةنازة   , لةسةر يةوزي عةنةب, بةسةر رةنازةكانةوة
هةشـت سـةد   , دتةدـدير ئـةكرا بـة يـةو  سـة     , لـة نَيـو مزطـةوتي عةنـةب    , ضوو بوون دوايَي ثَيكـةوة شـةهيد بـوو بـوون    

ثاشـان سـةيارة بةسـةر    , كيلؤمـةترَيك ئـةبيَ  , لـة بـةيين هةَلةجبـة بـؤ عةنـةب     , ديسان بؤ سةر ئاوةكة ضـوو بـوون  , رةنازة
كاريسـةي  , برينـدارَيكي زؤريـش درا بـوو   , لـةوَي شـةهيدَيكي زؤر هـةبوو   , تاصةي لةسـةر ئـةكردن  , رةنازةكان رؤة  ئةبوو

تةداندنـةوةي شـارةكة لـة خيلـي دوو     , تَيكـداني شـارةكة بـوو   , رـةنابتان دةزانـب  وةكـو  , دووةم كة بةسةر هةَلةجبةدا ها 
واتـة  ,لةطةَل خاكـدا يةكسـاني كـرد   , و بة شةفَل شارةكةي وَيران كرد بة تةواوةتي( T.N.T)يكومةتي عريادي بة , مانري

, ةوة تـااَلن كردنـي هةَلةجبـة بـوو    لة بةيين كيميابارانةكة بـة داخـ  , لة بةيين تَيكداني شارو, ةتر بوورئةمة زةرةرَيكي طةو
ئَيمة كاتي خؤي  داكمقامي هةَلةجبـة نوَينـةري رةمتوريـةي ئيسـيمي     , خةَلكي هةَلةجبة ئةمة بةاليانةوة دورس تر بوو
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كــة ئــةو مةويلــةو عــةموودة كارةباييانــةي كــة , ئَيمــة داوامــان لــة مجتوريــةي ئيســيمي ئَيــران كــرد, ئَيــران هاتــة ئــةوَي
تـااَلن  , ثـاش تَيكـداني شـارةكة   , ئـةويش نةيانسَيرؤايـةوة  , وةعديشـيان دا ئَيسـتاش لـة ثـاوةن    , ةن بـة شـارةكة  بردوويانة بيد

ئةوان بةوة زياتر موتةئسـري  , كة مب زؤر لةطةَليان ذياووم و لة خزمةتيان بووم, خةَلكي هةَلةجبة, كردني ثاشان تَيكداني
ئةو مةشروعةي كة لةم دوايية  ئَيستا , اني كةمة رةنابتان دةزانبمةشروعي ئاوةك, ئةو كا  هةَلةجبة ئاوي نةبوو, بوون

خـةَلكي هةَلةجبـة   , ئةو كاتة بة تةدديري يةك مليؤن و نيو دينار هَينامان, بة فةرماني رةنابي سةرؤك بارزاني هَينامان
ريةكـان رـةنازةي تيـا    ضـونكة زؤربـةي زؤري ب  , كة عادةتةن نةخؤشي زؤر تيا بآلودةبَيتةوة هـي ثيسـي ئـاوي بريةكانيانـة    

نـاَلَي   , ئَيمة لـة ثـاش ئـةو وةزعـةي كـة بةسـةر هةَلةجبـةدا هـا         , لة رؤَيي ئاوةدانيةوة, كةوتبوو و ئَيستاش ئاسةواري ماوة
طةرؤأنـةوةي روونـاكي   , يـةكَيك لةوانـة  , بةاَلم كؤمةَلَيك ئيشي زؤر بةسيتمان كرد ئةوةندةي كة توانيمان, خزمةمتان كردن
لةثاشـانيش دريتـاوكردن و   , لةثاشـان هَينـاني مةشـروعي ئـاو لـة زةَلمـةوة      , ة كرؤيين ضـةند مةويلةيـةك  بوو بؤ شارةكة ب

كـة طلـةيي   , خةَلكي هةَلةجبة, ثاك كردنةوةيةكي زؤر روزئي ناو بازارؤةكة, كؤنكريت كردني ضةند شةدامَيكي ناو شارةكة
رؤأسـتة  , تَيك بدةيب بةوةي كة بَلَيني لةبةر فَين شتبرؤواش ناكةم هية شةرعية, لة يكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةكةن
ضـونكة بـووة سَيسؤشـةيةك لـةو     , لـة شـةرؤي نـاخؤش زةرةري دورسـي بةركـةو      , هةَلةجبة كة تووشـي كيميابارانةكـة بـوو   

هَيزَيكــي زؤري ضــةكداري , لــة معةســكةرَيك دةضــوو, هةميشــة ئــان و دةم و واتــة هةَلةجبــة لــة شــار نةدةضــوو  , مةيدانــة
هــةتا رؤذانــي يادةكــاني , هــةموو شــةوَيك لــة هةَلةجبــة موشــكيلةيةك دروســت ئــةبوو , هةمــة يزبــي تيــابوو, اليــةنهةمة

, كارةسـاتي وا روو ئـةدا  , كاك ممدي ياري ممود لةنزيكةوة لةوة ئةضـَي ئاطـاداربَي يـان بـرادةران كـة لَيـرةن      , هةَلةجبة
زؤر رـار شـةرؤمان   , برينـدار ئـةبوو لـة كـاتي يادةكـاني هةَلةجبـة      خةَلك , خةَلك دةكوذرا, ديسان برينةكاني دؤَل ئةكردةوة

, نـةبوو بـة مـوَلكي ميللـة     , يةعين هةَلةجبة بوو بة موَلكي كؤمـةَلَيك خـةَلك  , ئةبوو لةسةر ضؤنَييت ياد كردني هةَلةجبة
, خـةَلكي دةرةوة هـاتوون   نـاَلَي  , ئةوةي كـة داواكـاري خـةَلكي هةَلةجبـة بـوو     , ئةوةي كة مب لة نزيكةوة ئاطامان لَييان بوو

باش بؤ هةَلةجبـة كـراو لـة ئـةتراف بـة       يكؤمةَلي ئيش, مونةزةمةي كرؤش كؤمةَلة خةدةماتي لة ناوضةكة ثَيشكةش كرد
, كؤمةَلة خةدةما  لـة ناوضـةي هةَلةجبـة ثَيشـكةش كـراوة     , ئةتراف هةَلةجبة لَيدراوة نزيكةي ضل ثةجنا بري لة,  تايبةتي

بـؤ خـةَلكي   , ة ئَيمة كاتي خؤشي وةك ثَيشـنيارَيك ئةوانـةمان دا بـة يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان      بةاَلم خةَلكي هةَلةجب
ـــت    ــةزل بكرَي ــارةكة ع ــوو ش ــت ب ــة ثَيويس ــةرَيبتَيَلرَيت   , هةَلةجب ــوو ب ــران ب ــة وَي ــارةكة ك ــةرة زؤري ش ــَيكي ه ــاري , بةش ش

بةاَلم ئةمانة , ثشيت هةَلةجبة دروست بكرَيتةوةوة ياخود بيَيت لة , هةَلةجبةي تر لة بةردةم هةَلةجبة دروست بكرَيتةوة
كـة ئيعـتريايف كـرد ئـةوان     , ئةو دةوَلةتانةي كة وةكو دةَلةتي ئـةَلمانيا , ئةو مونةزةمانةي كة هاتنة هةَلةجبة, هييي نةكرا

, كةنـةوة ئةوانة وةعـديان دابـوو كـة دـةرةبووي ب    , اشَاكي كيمياباراني هةَلةجبةيان كردووة بة دروست كردني ئةو ضةكة
زؤر بـة داخـةوة هـةتا ئـةمرؤؤ     , خةَلكي هةَلةجبة داوامان لَي ئةكةن شـارةكة نـوَي بكرَيتـةوة   , دةرةبووةكة رَيبةرَي نةكرا

فعلـةن  , وةك كاك ممدي ياري ممود باسي كرد ووتي هَيشتا ماَلي عومةري خـاوةر خانووةكـةي دروسـت نةكراوةتـةوة    
, بازةرؤةكان بة وَيراني ماوةتةوة, تةوةنةشةدامة رئيسيةكان ثان نةكراوة, وةنةك دروست نةكراوةتة, دروست نةكراوةتةوة

ئةمـة بةنةدـدي   , سـةرو سـيمايةكي بـَي سـةروبةري    , تةنيا كـةرتي تايبـة  نـةبَي توانيـان ضـةند شـوَينَيك دروسـت بكـةن        
خؤيشـي خـةَلكي هةَلةجبـة     ئَيمة بؤيةش كـاتي , بةس بَي سةرو بةريةكي زؤر بة شاري هةَلةجبةوة ديارة, يكومةتي ناَلَي 

برينـةكاني سـارَيذ   ( حمافظاة )لةبةر ئةوةي كة بتوانَي كـة بـوو بـة   , كةي ئةكردةوة(حمافظة)زؤر تةئكيديان لةسةر بوونة 
موخافـةزة بينـاي   , كة بوو بة مويافةزة ئةتوانَي مةعتـدي تيـا بكرَيتـةوة   , زانكؤي تيا ئةكرَيتةوة حمافظةكة بوو بة , بكا

ئـةوةي كـة كـراوة زؤر    , بةاَلم تا ئَيستا بة داخةوة وةكـو وومت هييـي رَيبـةرَي نـةكراوة    , دروست بكرَيت رؤَيك و ثَيكي تيا
ئَيمةش ثشتسريي داواكاري ئةو ثَينج هـةزار كةسـة   , بؤية داوا ئةكةيب لة سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان, زؤر روزئية

ــةنابتان خوَيندتانــ    ــب كــة ر ــة داي ــةو خااَلن ــةَل ئ ــاتي زوودا  , ةوةئةكــةيب و لةط ــة ك ــةوَل بــدرَي ل ــة ه ــاوةرؤَيي , ك ئةطــةر ض
زؤر , لَيذنةيةكي موشـتةرةك ثَيـك بتَينرَيـت خزمـةتي شـاري هةَلةجبـة بكـا        , يكومةتيش نةكةيب كةي يةك ئةطرَيتةوة

 .زؤر سوثاس

 ـ:بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرمووكاك ممد فرج 
 :بةرؤيََز ممد فرج امحد
 .ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

بــةرؤَيز ســةرؤكي ئةجنومــةني نيشــتمانيي . بــةناوي خــواي بةخشــندةو ميترةبــان, مــب ئــةوةي ئةمــةوَي بيَلــَي  نووســيومة
وة زؤر سوثاسيشـتان ئةكـةيب بـة    , سـيََوي ثـرؤ ميترةبـاني خواتـان لـَييبَ     , بةرؤَيز خوشك و براياني ثةرلةمانتار, كوردستان

كـة ئـةم رؤؤذة كردمـان بـة     , هـةم بـؤ بـةرؤَيزتان   , هةم سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و  بؤ , ناوي ثةرلةمانتاراني دةظةري هةَلةجبة
يةكَيك لـةو سـةروةريي وشـانازييانةي هـةر طـةل و نةتةوةيـةك كـة        , نةريتَيك بؤ دانيشتين ياد كردنةوةي شاري هةَلةجبة

وايةتي بؤ نةوةكاني ئاينـدةي  دةيكاتة داستانَيكي نةتة, خؤي ثَي بة سةر بةرز دةزانَيت و بةوةش ثَيناسةي خؤي دةكا  و
لةسةر زةويشدا بة فيداكاري ودلسؤزي و رؤَلة بة وةفايةكانيةتي بؤ طةيشنت بـة مافـة   , دواي ثشت بةسنت بة خواو, ئةوَي

يةكَيك لـةو خاَلـة طرنسانـة كارةسـاتي كيميابـاراني      , طةلي كورد لةو مةيدانةدا دوو خاَلي طرنري و طةورةي هةية, رؤةواكاني
بـَي دةنسيــةكي نَيــو  , كـة لةهــةناوي نائومَيـدي و تاريكــة شــةوي سـتةمي رذَيمــي بةعسـي ديكتــاتؤرو    , شــةهيدةهةَلةجبـةي  

ــدي رؤةوانــدةوة   , دةوَلةتيــدا و لةبةرامبــةر كَيشــةي رؤةواي طةلةكةيــةوة  هةَلةجبــة رــارَيكي تــرو بــةهَيزتريب شــَيوة نائومَي
طـرؤي  , وةكـو شـةمعة بـؤ ثةروانةكـةي خـؤي سـووتاندو      , دئـةو بـَي دةنسيةشـي تؤدانـ    , ثةردةي رؤةشي ئةو ستةمةي درؤانـدو 
بة ديـذةو هـاوارو   , بةاَلم بة رووناكي طرؤةكةي طشت ئاداري طةلةكةي رووناك كردةوة, بةرداية رةستةي خؤي و رؤؤلةكاني

نـد و  فؤغاني دايكان و باوكان و كيان و كورؤان هةست و سـؤزي زؤر شـوَيين دونيـاي بـةرةو كَيشـةي رؤةواي طةلةكـةي هةذا      
ئـةوةي هةَلةجبـةي شـةهيد    , هةروةها بة طرؤي ئاطرةكةشي تةنوري سزا دان بؤ تاوانباراني ئةو كارةسـاتة طـةرم كـرد   , هَينا

, بةَلكو ئةوة ئةركي خؤيةتي لة ثَيناو سةربةرزي طةلة ستةم ديدةكةي كردوويـةتي , كردوويةتي هية منةتَيكي تَيدا نيية
هةَلةجبـةي شـةهيد   , ةي لةو ثَيناوةدا بةسةري هاتووة بة مةدالياي شـةرةف دةزانـي  ئةو دورباني و دةربةدةري و كاولكاريي

كــة ئــةمرؤؤ بــؤ ئَيمــة و ئاييندةيــةكي طــةش تــر بــؤ نــةوةي دادَي لــَي  , بــةو رــؤرة خزمــةتي طــةل و كَيشــة رؤةواكــةي كــرد 
ان بـؤ  دوربانيـان و ئـةو شـارة     بةاَلم ئايا ئـةركي ئَيمـة لـة ثةرلـةمان و يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـت       , دةكةوَيتةوة ئنشااَ

شةهيدة ضيية؟ ديارة كاري خزمةتسوزاري و يارةمةتي دان و ئاوةدانكردنةوة لة اليةن يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة    
بةاَلم دوولي برينةكة و دةوارةي كارةساتةكة ئةوةندة طةورةية ثَيويسـيت بـة خزمـة  و بـة     , بؤ هةَلةجبةي شةهيد كراوة

بكرَيتـة  , ئـةوةي ئـةمرؤؤ ثةرلـةمان كـردي    : يةكـةم : بؤ ئةو مةبةستة ثَيشنيار دةكةم, تر و باشَ هةيةدةمةوة ضووني زيا
بؤ ئةو ساَليادةو بكرَيتة دةروازةيةكي بؤ بة دةمةوة ضووني رديانةي ئةو شارة شةهيدة و , نةريتَيكي سااَلنةي ثةرلةمان

لةماني كوردسـتان بـة فـةرمي يكومـةتي يـةكسرتووي ئاينـدة       ثةر: دووةم. طشت ناوضة كيمياباران كراو و ئةنفالكراوةكان
كة ئاوةدانكردنـةوةو خزمـة  كردنـي شـاري هةَلةجبـة بكاتـة ئةولةويـةتي كـاري خـؤي و بـؤ ئـةو مةبةسـتة             , تةكليف بكا

ئــةو , ثةرلــةماني كوردسـتان داوا لـة ثةرلــةماني عريادـي فيــدراَل بكـا     : سـَييةم . بودرـةي ديـاريكراوي بــؤ تـةرخان بكــا    
, رمةتية نَيو دةوَلةتيانةي بؤ ئاوةدانكردنةوةي عَيراق و ئةو بودرةيةي كـة دةوَلـة  بـؤ ئاوةدانكردنـةوة ديـاري دةكـا       يا

ثةرلـةماني كوردسـتان يكومـةتي    : ضـوارةم . ثشكَيكي شياو وطوجناو بؤ ئاوةدانكردنةوةي هةَلةجبةي شةهيد تةرخان بكا 
ةجبةي شةهيد بة رةرـي و ئَيمـة لـةم بارةيـةوة داواكارييـةك بـؤ تةئكيـد        هةرَي  تةكليف بكا  بؤ بة ثارَيزطا كردني هةَل

بؤ زانياري رةنابيشتان ئـةو داواكارييـةي كـة دامـان بـة ثةرلـةمان بـؤ        , كردنةوة دةخةينة بةردةم سةرؤكايةتي ثةرلةمان
هيـواداريب  , تارة كوردةكانـةوة ياد كردنةوةي ئةم رؤؤذة هةمان داواكاريشمان داوة بة ثةرلةماني عَيراق لة رؤَيسةي ثةرلـةمان 

 .ئيَ سوثاس. بة طوَيمان بكةن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عبدالرمحب
 :رضابةرؤَيز عبدالرمحب امحد 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ؤ كـة ئـةم كؤبوونـةوةو كـاري بةرنامـةيان تـةرخان كـرد بـ        , سةرةتا زؤر سوثاسي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةيب  
بـةرؤَيز كـاك   , بةرؤَيزان منيش بة كورتي ضةند ئاماذةيةك دةكةم و ناضـمة نـاو تةفاصـيلةوة   , مةسةلةي هةَلةجبةي شةهيد

ئَيمـةش بـة هـةمان شـَيوة      , ممدي ياري ممود ئاماذةي كرد بؤ وةزعي ئَيستاي هةَلةجبة كة ئةو بؤنةيةش لةوَي هةية
كـة ضـؤن هةَلةجبـة بؤتـة     , ةر لَيـرةوة داوا دةكـةيب لـة خـةَلكي هةَلةجبـة     بـةس هـ  , بريتان دةكةينةوة كة شتَيكي ئاوا بـووة 

داواى دةكـةيب  , هةرواش ثرؤسـةي هةبَيــت  , هةرواش مةسريةي هةبَيت, مةَلبةندي رؤشنبريي و ئايين و لةنسة فرؤشةكان
ؤشةويسـتان ئـةوةتان    خ, بة ئاشتيانة وبة زانستيانة وبة ئصوليانة داواكانيان ثَيشكةش بكـةن و ثـةنا بـؤ شـيت تـر نةبـةن      

بةَلكو بـؤ  , ئةوةش بؤ دوذمنايةتي نيية, لةم رؤؤذة بَيزاري هةبَيـت, ياد كةمةوة ئةطةر بَيتادةتي خةَلكي هةَلبةرة هةبَيت
دةيانةوَي ئةو ناسنامةيةي كة هةَلةجبة داويةتي بـة كـورد ثـارَيزراو    , دةيانةوَي ثرؤسةي هةَلةجبة ثارَيزراو بَيت, دَلسؤزية

كة كـوردي ناسـاند ثـَي دةضـَيت     , ةنتا مةبةسيت خةَلكي هةَلةجبة لَيرةدا ئةوة بَيت تةنتا ئةو ثَيناسةية بثارَيزرَيتت, بَيـت
خؤشةويسـتان دةمـةوَي بـة كـورتي ئامـاذة بكـةم بـة        , لةم رؤؤدا لة دةرةوةش نةك لة كوردستان يـادي هةَلةجبـة بكرَيــتةوة   

هةَلةجبـة سـةدو   , ئـةوةي رةماوةرةكـةمان ضـاكَ و باشـَ هةَلةجبـة بناسـب      بؤ , تارخيي هةَلةجبة بؤ ئةوةي ثةرلةمانتاران
, عورـان ثاشـاي رـاف يةكـةم دائيمقـامي هةَلةجبـة بـووة       , لة سـةردةمي عورانيـةكان   1779ساَلي , يةظدة ساَلة دةزاية

, ةوروبـةري هةيـة  طونـد لـة د  ( 126)و هةَلةجبـة , هةزار دانيشـتواني هةيـة  (00)نزيكةي, كةواتة هةَلةجبة رَيساي بايةخة
دةَلَي  لَيرةوة دام ودةزطاكـاني يكومـةتي هـةرَي     , و زياتر كاتتان لَي نةطرم, ئةمة كورتةيةك  باسي ئةو وةزعي هةَلةجبة

, هةَلةجبــة كـةالوة بــوو , بــةاَلم ئايـا بؤضـي ديــار نييـة؟ لةبــةر ئـةوةي هةَلةجبـة وَيرانــة بـوو      , ئيشـي كـردووة بــؤ هةَلةجبـة   
دام و دةزطاكـاني يكومـةتي   , بـةاَلم دواي ئـةوة بـوو بـة وَيرانـة     , ثـَيش كيميابـاران شـار بـوو     1977هةَلةجبة ثـَيش سـاَلي   

دةَلـَيب ئةوةنـدة ئـيش كـراوة بـؤ      , بةرثرسـي وةيـدةي ئيـداري هةَلةجبـة بةرثرسـاني مةيـداني      , هةرَي  ئيشي بـؤ كـردووة  
ماويـةتي هـةتا وةكـو    % 72واتة ماويةتي لة, لَي بَيتةوة ي1977ئيش كراوة بؤ هةَلةجبة وةكو سااَلني ثَيش %32هةَلةجبة

كةواتـة  , ضونكة كةالوة و وَيران بووة, بؤية ئةو ثرؤذانةي ثَيوة ديار نيية, لَي بَيتةوة وئاوةدان بَيـتةوة1977ساَلي ثَيش 
شـَي بـؤ   دةكـرا شـيت با  , لةطـةَل ئةوةشـدا تايبةمتةنـدي هةَلةجبـة دةخـوازيَ     , با نةَلَيب هييي بؤ نـةكراوة , ئيشي بؤ كراوة

وة لَيرةشـةوة داوا دةكـةم لــة   , ئومَيـد دةكـةيب لــة داهـاتوودا وا نـةبَيت    , بـةاَلم وةزعـي خؤمـان ئــاوا بـوو وا هـاتووة     , بكـريَ 
واتـة يـةك   , براياني ئةندام ثةرلةمانتاران كة يةك دةنري بني ئاماذةكامنـان تـةعبريي سياسـيانةي تيايـدا نةخوَيندرَيتـةوة     

با هةموومشان بةو , ةرؤيََز سةرؤكي ثةرلةمان ئاماذةي كرد كة هةَلةجبة مولََكي هةموومانةضؤن ب, بؤ هةَلةجبة, دةنري بني
خؤشةويسـتان بـة كـورتي    , ئةطةر واش نةبَيت ثَي ئةضَيت دسةكامنان بةرهةمي نةبَيــت , شيََََوةية دسة بكةيب بؤ هةَلةجبة

بةالَََم ضـونكة وَيرانـة   , رد بؤ دةزاكاني تريش كراوةوةكو ضؤن بؤتان عةرزم ك, هةلَََةجبة ضي بؤ كراووةو, عةرزتان دةكةم
مب لَيرةوة داوا دةكةم لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ولـة     , داواكاني خةَلكي هةَلةجبةش, بؤية ثَيوةي ديار نيية, و كاول بووة

ةماوةر خـؤش  بـؤ ئـةوةي دلََـي رـ    , ئةنداماني ثةرلةمان كة برؤيارَيكي ضاك و تارخيي ضارةنووس ساز بـدةيب بـؤ هةَلةجبـة   
وة بــةرؤَِِيزانيش ثــَيش مــب , ئــةم ضــةند خاَلــة كــور  دةكةمــةوة, بــؤ ئــةوةي ببَيــت بــة مَيذوويــةك بــؤ ثةرلــةمان , بكــةيب

 ,كة داواكاريةكاني خةَلكي  هةَلةجبة ئةوةية وةك عةرزم كردن بؤ ئةوةي ئةو ناسنامةية بثارَيزيب, ئاماذةيان ثَيكرد
ئةطةر لة رَيساي دةستوريي عَيرادي فيدراَليةوةو هـةريََََََمي كوردسـتانةوة   , تة ثارَيزطائةوةية كة هةَلةجبة ببَي: خاَلي يةكةم

, دانيشــتواني ناوضــةكةوة , روطرافيــاي ناوضــةكةوة , لــة رووي دــاتعي ناوضــةكةوة  , لــة رووي ياســاييةوة رؤَيســة بــدرَيت   
انكؤيةك بؤ هةَلةجبـة زؤر زةرووريـةو داواكـاري    ز. بةَلسةي هةية و رؤَيسة هةية كة بكرَيتة ثارَيزطا, تايبةمتةندي ناوضةكة

هةَلةجبـة زيـاتر دةرؤازَينَيتـةوة و ثَيدةضـَي لـة      , ثَيدةضَي لة دةزا و ناييـةكاني تـر زانكـؤ هـةبَيت و    , خةَلكي هةَلةجبةية و
ةَلةجبـة  بادينانةوة بؤ ناوضةي طةرميان دوتابياني كوردستان يةز ئةكةن دوتابياني واَلتانيش يـةز ئةكـةن لـة زانكـؤي ه    

ئومَيــد دةكــةيب كــة طرفــت و داواكــاني كؤمةَلــةي دوربانيــاني  . كةواتــة طوجنــاو و لــةبارة زانكؤيــةك هــةبَيت , دةوام بكــةن
بـة تـةواوي داواكـاني كؤمةَلـةي     , هةَلةجبة مةشةوليةتي هةَلةجبة لـةم دانيشـتنةدا و لـة يكومـةتي يـةكسرتووي ئايينـدةدا      

هةروةها ئاوةدانكردنةوةي هةَلةجبةو نيشتةرَي كردن , ي ثةرلةمان خوَينديةوةكة سةرؤك, دوربانيان ضارةسةر بكرَيتةوة
بةرؤَيزان دةمـةوَي عةرزتانكـةم هةَلةجبـة    , و نةماني ئاساري ئةو وَيرانية ئومَيد دةكةيب لةم رووةوة ثرؤسةيةك دابرؤَيذيب
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كـة  , بَيسانةكان كـة دَيـب مةزارةكـة دةبيـنب     بيانيةكان و خةَلكة, مؤنؤمَينتةكي هةية هةر ئةوة ديارة, مةزارَيكي بؤ كراوة
لةبــةر ئــةوةي ئــاوةدان , ئــةوة دةبَيتــة تــةعنَيك بــؤ خؤمــان, دةضــَيتة نــاو هةَلةجبــةوة ســةير دةكــا  وَيرانــي ثَيــوة ديــارة 

ي ضؤن هةَلةجبة رَيزَيكي مةعنةو, كردنةوةي هةَلةجبة ثَيناسةكةمان ضاكَ دةثارَيزَي و زياتر رَيز و دةدرة بؤ هةموومان
هةروةها داواكاري خةَلكي هةَلةجبة ئةوةية , ثَيويستة هةموومان ئةو رَيزة بثارَيزيب, و سياسي بؤ هةموومان دروست كرد

ئـةو  , بـؤ ئـةو رَيكخراوانـةي كـة هاوكـاري بـؤ هةَلةجبـة دةنَيـرن        , كة سندوودَيكي مةركةزي هةبَيت بؤ ئةو خَيرخوازانةي
بـؤ ئـةوةي زيـاتر    , رَيكخـراوة مةدةنييـةكان  , خانـةوادةي شـةهيدان  , دا بَيـت سندوودة مةركةزيةش نوَينةري يكومةتي تَي

هةروةها ثارك , خؤشةويستان لةرووي باري تةندروسيت و رؤشنبريي و هةروةها كشتوكاَل و, ئيتتيمام بة هةَلةجبة بدرَيت
و ثرؤسةكة لةبةردةم بـةرؤَيزان   لةبةر ئةوةي داواكارييةكان, كاتتان لَي ناطرم, و باخيةو ئةوانةش ناضمة ناو تةفاصيلةوة

هـةروةها  , زؤر ثَيويستيشـي بةوانـة هةيـة هةَلةجبـة    , و دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان هةيـة و ناضـمة نـاو تةفاصـيلةوة      
شـوَيين  , هـةروةها هـؤَلي نييـة   , تاكو ئَيستاش هييي بؤ نةكراوة, سةنتةري رؤشنبريي و ياريسايةكي بؤ دةرضووة هةَلةجبة

شـوَينَيكي  , عةرزم كردن ئةطـةر بتـوانرَي لـة بةرنامةكةمانـدا ضـاكَ هةَلةجبـة بكةينـة شـوَينَيكي ئـاوةدان         , ثَيويسيت نيية
داوا دةكةيب كة لة ئـةمرؤؤوة ئامـاذة بـة خاَلَيـك بكـةيب رؤذَيكـي تايبـة         , بؤ ئايندةمان ضاكة, بؤ هةموومان ضاكَة, ديار

رزم كــردن ثــَي دةضــَي ئــةمرؤؤ لــةدةرةوةي هــةرَيميش يــادي ضــونكة ئةمــة بؤنةيــة وةكــو عــة, ديـاري بكــةيب بــؤ هةَلةجبــة 
بؤ ئةوةي رةماوةري هةَلةجبة , بةآلم ثةرلةمان رؤذَيك دياري بكا  بؤ خواستةكاني خةَلكي هةَلةجبة, هةَلةجبة بكرَيتةوة

 .استان دةكةمرارَيكي تر سوث, بؤ ئةوةي ثةرلةمان ئينشائةَلآل هةَلةجبة بةرَيتة دؤخَيكي ترةوة, هةموو دَلخؤش بَيت
 :بةرؤَيز صربية غفار امني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
داواكـاري  , كـة ئـةم دانيشـتنةي تايبـة  كـردو     , لةم دانيشتنة تايبةتية بةراسيت سوثاسـَيكي طـةرمي سـةرؤكايةتي ئةكـةيب    

ثةرلـةماني  , م ثةرلةمانـة لـة , ئيستييابةيةكي طةرمي لةطةَلدا كـرا , ئةنداماني هةَلةجبة و كؤمةَلَيكي زؤر لة ئةنداماني تر
شةهيداني كيميـا بـاراني هةَلةجبـة و سـةررةم شـةهيداني      , كوردستان هةزاران سآلو بؤ طياني ثاكي شةهيدامنان ئةنَيريب

, ئَيمة خؤشحاَلني وةكو تاكَيك لةناو هةَلةجبـةوة لةطـةَل هـةموو موعاناتـةكاني هةَلةجبـة بةراسـيت كامتـان بـردووة        , ترمان
لة كيميا بارانيشةوة ئةتوانني بَلَيني عومرَيك كة سةراثاي كارةساتة دوا لةدوايةكـةكاني  , وتة بوويبهةر لة دةصف بةركة

بؤني ثةرلـةمانَيكي سـةربةخؤي خـؤي    , خةوني هةَلةجبة كوردستانَيكي ئازاد بوو, هةَلةجبة تياية ثشكي خؤمان تَيدا بووة
ــوو ــة   , ب ــة دس ــة ئــةمرؤؤ بيانتوانيباي ــةهيداني هةَلةجب ــةر ش ــوون ئةط ــةن دَلخــؤش ب ــزورةي  , بك ــةم ي ــرؤا ب ــةنسيان دةطَي ئاه

لـة  , بةآلم لةاليـةكي تريشـةوة سةرسـام دةبـوون لـة كؤمـةَلَيك شـت دواي دة سـالَ        , كوردستان و بةم ثةرلةمان سةربةخؤية
ؤم يةز دةكـةم نـاخي خـ   , دكةني هةَلةجبةيةكي كيميا باراني ناسنامةي ناساندني كورد بة دونيا و بةسةر طةالني ريتان

, لة رةذني دورباندا يةزم كرد رـةذن لـة هةَلةجبـة لـةناو كـةس وكـارم بكـةم       , بةراسيت لَيرة رةمة بةر ديدي رةنابتان
بانسيـان  , سـَي رؤذ لةسـةر يـةك بـاران بـوو     , تةبعـةن دوو , بةآلم بريا ئَيستا لةثَيش ضاوي رةنابتان دةبـوو بانسيـان كـردم   

بينـي  منـداآلني كـؤآلن هـةموو خؤيـان طؤرؤيـوة و رلـي رـوان و دةم         , بكـة كردم بـةياني زوو وةرة دةرةوة سـةيري كـؤآلن    
بـةهية رؤرَيـك   , بـةآلم بةداخـةوة لةطـةَل رَيـزم بـؤ رـةنابتان ثَيآلويـان لـة عـةرز طـري بـوو بـوو لـةناو دورؤةكـة              , بةزةردة

ائ لـة بـةيين دوو كؤآلنـدا    بةراسيت وادةز, ياني دَل طرانيةكي وام بؤ دروست بوو, نةياندةتواني داضيان لة عةرز بكةنةوة
ئَيمة ثاداشتمان بؤ هةَلةجبـة  , نةمدةزاني خةراَلةتي ضؤن بكةم, سَي رار سةيارةكةمان ضةدي, ويست  دوو سةردان بكةم

سـوثاس بـؤ خـودا كوردسـتان ئـازادة و ثةرلـةماني       , و بؤ كةس وكـاري هةَلةجبـة وائـةزائ خةونـةكانيان زؤري هاتؤتـة دي     
ئةطـةر بَيتـو بـة هةنـد بسـريَي      , نـاتوانني ئَيمـة بيكـةيب   , َيني داواكارييةكانيان شـتاني بـةديتي نـني   ئةشَي بَل, خؤمان هةية

رـارَيكي تـر   , هةَلةجبة وةكو دةزانـني دواي كيميـا بـارانيش و دةسـت ثَيكردنـةوةي ذيـاني ئـازاد       , لةاليةن هةموو اليةكةوة
ئَيمـة ئـةو   , ؤ و ئـازارداني دايكـة رـةرط سـووتاوةكان    بةداخـةوة لـة ثـاَل ديـوارة رووخاوةكـاني بـووة النكـةي شـةرؤي نـاوخ         

بؤ منوونة ئةمرؤؤ لـة سـاَليادي   , الثةرانة هةموو بةالوة دةخةيب و بة طيانَيكي ثَيكةوة بوون و لةم ثةرلةمانة برؤيار بدةيب
بـؤ هـةموو ئـةو    دا ليذنةيـةكي تايبـة  بـة هةَلةجبـة دروسـت بـيَب و لةطـةَل ثاَلثشـتَيك         16/3كيميا باراني هةَلةجبة و لة 
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بةدواداضـوونَيكي  , بةآلم ئةمةش شتَيكي دياريكراو و كاتي بَيـت و زةمـةني بـؤ ديـاري بكرَيـت     , ثَيشنيارة باشانةي كةكران
وا ئــةزائ , طــةرم بكــا  بــؤ ســةررةم ئــةو داواكارييانــةي كــةس وكــاري شــةهيدان و هــةموو هاوآلتيــاني نــاو هةَلةجبــةوة    

لةماوةيـةكي زةمـةني ديـاريكراو زؤرَيـك لـة خواسـتةكانيان ض لـة        , و زةرةرمةنديـة بةركةوتة بوون و بَي بةش نةبوون لـة 
كة بةراسيت وةكو ليذنةيةكي ثةرلةمان سةرداني هةَلةجبةمان كرد و خةسـتةخانةكةمان لـة نزيكـةوة    , بواري تةندروسيت

, سـَي سـةد بـةتاني كـؤن بـوو     ئـةو خةسـتةخانة طةورةيـة خـاوةن     , بةرؤَيزان ئةنداماني نووسينسةي هةَلةجبة ئةزانب, بيين
وةَلـآل بةشـي بووذانـةوةي    , نةخؤشةكان خؤيان سؤبةيان لةطةَل خؤيان هَينا بوو, كةلةو كؤآلنانة بكةوَي كةس هةَليناطرَي

هـةمووي خةمـة يـةز ناكـةيب     , كارةبـاي هـية تَيـدا نـةبوو    , بةراسيت ئةوةي ساغ بووباية بة نةخؤشي ئةهاتة دةرةوة, دَل
بـةآلم  , بةراسيت ئـةمرؤؤ بـةدَل يـةزم دةكـرد لةسـةر مـةكؤي طـؤرؤي ئـةو دؤسـت و ئازيزانـةم مب          , ننيبيني دكةنةكان ببي

بـةآلم لةضـاو كارةسـاتة طةورةكـةي هةَلةجبـةوة      , كراوة و نسـبةتَيكي باشيشـة  , نةمدةزاني بَلَي  ئاها ئَيمة بَي ئينصاف نني
ئةطـةر دوو  , هةَلةجبة هةمووي بةسةليب لَيـك نةدةينـةوة   رق و كينةي ئةمرؤؤي الواني, وادةزاني لة ئاسيت ثَيويستدا نيية

سـَي هةفتــة ثــَيش ئَيسـتا بةراســيت وائــةزائ لـة الثــةرؤةي رؤذنامةكانــةوة هـةموو دســةيان لةســةر ئـةوة دةكــرد كــة ئةمــة      
انتان ليذنةيـةكي بـة ســةريعي بةدواداضـوونَيكي بكردايـة و بـةَلَيين بدابايــة بـة سـةدفَيكي زةمـةني داواكارييــةك        , رووئـةدا 

لـة  , وابزائ ئةو خؤثيشـاندان و رـةوة ناشايسـتةي كـة كـةران ثَيمـان خـؤش نـةبوو ئـةمرؤؤ رووبـدا           , رَيبةرَي دةكةن
بؤيـة رـارَيكي تـر دووبـارةي ئةكةمـةوة داواكـاري  ئةوةيـة كـة ليذنةيـةكي تايبـة  لـةم دانيشـتنة             , هةَلةجبة رووينةئـةدا 

ضوونَيك بكا  بؤ داواكارييـةكاني خـةَلكي هةَلةجبـة وبشـتوانني بةراسـيت      لة مودةيةكي زةمةنيدا بةدوادا, تةشكيل بكرَيت
بؤتــان , ثَييــان بَلــَيني و رايبسةيــةنني كــة ئَيمــة توانيمــان لةســةدا ئةوةنــدةي داواكارييــةكانتان كــة رووي لــة ئَيمــة ئــةكرد 

 .سةركةوتب بؤ هةموو اليةك, سوثاس بؤ هةموو اليةك و سوثاس , رَيبةرَي بكةيب
 :ارزان ممد دادربةرؤَيز ب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دا كـة ئـةم    16/3مب ثَيشنيار دةكةم كة هةموو ساَلَيك لـة يـادي   , سةرةتا مب دةستخؤشي ئةم كؤبوونةوةيةتان لَي دةكةم

ثةرلـةماني كوردسـتان بـة مةبةسـيت بـؤ هةميشـة        16/3ثَيشـنيار دةكـةم لـة سـاآلني ئاينـدةش لـة       , ساَل نةكرا بةداخةوة
مـب  , بـرادةران ئيشـارةيان بـة زؤر شـت دا    , ثريؤز راطرتين ئةو يادة لة هةَلةجبةي شةهيددا ئةو كؤبوونةوةية بكرَي بةرزو

هةَلةجبــة وةك هــةموو غــةمي نةتةوةيةكــة كــة  , دةَلــَي  هةَلةجبــة بــا وةك موعانــاتي شــارَيك ضــاو لــَي نةكــةيب بةراســيت  
هةية بؤ ضارةسةركردني كَيشة و طريوطرفتـةكاني هةَلةجبـة لـة     ثَيويستيمان بة ثرؤذةي نةتةوةيي و بةرنامةي نةتةوةيي

را بة يوكمي ئةوةي مب خةَلكي دةظةرةكةم و سةرثةرشيت نووسينسةي ثةرلةماني كوردسـتان دةكـةم   , هةموو بوارةكاندا
ةي زؤرتــريب ضــني وتوَيــذة ريارياكــاني خــةَلكي دةظــةري هةَلةجبــة و ناوضــةكة دَينــة نووســينس  , لــة هةَلةجبــةي شــةهيد

بؤيـة مـب كؤمـةَلَيك ثَيشـنيار و داواكـاري بـةناوي ئةوانـةوة الم        , ثَيشنيار و داواكاري ثَيشكةش بة ئَيمة ئةكـةن , ثةرلةمان
وةك رؤذَيكي نَيو نةتـةوةيي ثةرلـةماني    16/3سةرةتا ثَيشنيار دةكةم , يةز دةكةم عةرزي رةنابتاني بكةم, طةآلَلة بووة

 .َيكي نَيو نةتةوةيي بؤ بةطذداضوونةوةي ضةكي كيمياويي و كؤمةَل كوذ لة ريتانداوةك رؤذ, كوردستان هةوَلي بؤ بدا 
 .سةدام يوسَيب و رذَيمةكةي لة هةَلةجبة دادطايي بكرَيب: دوو
هةَلةجبـة  , هةروةك برادةران ئيشـارةيان ثَيـدا هـةوَل بـدرَي ئةطـةر لـةرووي ياسـايي و دةسـتوورييةوة طرفـت نـةبَيت          : سَي

 .بكرَيتة ثارَيزطا
 .دةرةبوو كردنةوةي ماددي و مةعنةوي سةررةم دوربانياني كارةساتي هةَلةجبة و زيان لَيكةوتوان: ضوارةم

يـان  , داوايةكي ياسايي تؤمار بكرَيت لةسةر ئةو وآل  و كؤمثانيانةي كة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان دةستيان هـةبووة : ثَينج
كـة بَيسومـان ئةطـةر ئـةو داوا ياسـاييانة      , كؤمةَل كوذ و كيمياويهاوكاري رذَيمي بةعس بوونة لة دروست كردني ضةكي  

وةك ئــةتوانرَي وةك هــةَلؤ , ئــةوة ئــةبَيت بــة ديكــؤمَينتَيكي نَيــو نةتــةوةيي بــؤ مةســةلةي نةتــةوةييمان  , بــةري هــةبَيت
ئةستؤي ئـةو وآل   سةرةرؤاي ئةوة ئيلتيزاماتَيكي زؤر ئةخاتة , كؤستةكةي رولةكة بةراسيت ئيستيسمار بكرَي لة ئايندةدا

 .و كؤمثانيايانة كة ئةمةش كاريسةري زؤري هةية بؤ بوذانةوةي ذَيرخاني ئابووري لة دةظةرةكة و لة كوردستانيشدا
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بودرةيـةكي تايبـة  بـة بوذاندنـةوة و ئـاوةدان      , مب داواكارم لة كاتي دياريكردني بودرـةي هـةرَيمي كوردسـتاندا   : شةش
لةرَيسـةي ئـةو   , يان ئةطةر ئةوةش نـةكرَيت سـندودَيكي ئـةعماري تةمنيـة دامبـةزرَيت     , كردنةوةي هةَلةجبة دياري بكرَيت

سندودةشةوة موفاتةيةي دوةلي ماحنة و ئةو وآل  و رَيكخراوة و اليةنانة بكرَيت كة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان هاوسـؤزن  
 .لةطةَل كَيشةي هةَلةجبة يان لةطةَل كَيشةي نةتةوايةتي طةلي كورد

لة يكومةتي ئيتيحادي بكرَيت كة هةروةك ضؤن هةميشة ثابةندبووني خؤي و ئيلتيزاماتي خؤي بةرامبـةر  داوا : يةو 
بةو ثرؤتؤكؤل و ئيتيفادية نَيو دةوَلةتيانةي كة سةدام يوسَيب و رذَيمةكةي لةسةردةمي ئةوان كراوة لة زؤر موناسةبا  

يزامـاتَيكي ئـةخيدي و ويـذداني دةرهـةق بـة هةَلةجبـة و       ئـاواش وةكـو ئيلت  , و بؤنةدا ثابةند بـووني خؤيـان رادةطةيـةنب   
بةرنامــةي ئــاوةدان , بــةدةر لــة بودرةكــةي هــةرَيمي كوردســتان و , كَيشــةي هةَلةجبــة بودرةيــةكي تايبــة  ديــاري بكــةن 

 .كردنةوةيان هةبَيت
وةزعَيكـي نـا    ,دةرهاوَيشـتةي ئـةو شـةرؤة ناوخؤيـةش    , بةداخـةوة بـةهؤي كارةسـاتي نةطريسـي شـةرؤي نـاوخؤوة و      : هةشت

ــةدا   ــة هةَلةجب ــيت ل ــةبيعي و ناسروش ــوو    , ت ــت ب ــاآل دةس ــةكة ب ــةَلكي ناوض ــريادةي خ ــة ئ ــةدةر ل ــاري و  , ب ــة هاوك ــرد ك وايك
هـةر بؤيـة لَيـرة داوا    , بة بةراورد لةطةَل ناوضةكاني تردا كةمَ بساتة دةظةرةكـةي ئَيمـة  , ئاوةدانكردني يكومةتي هةرَي 

يكومةتي هةرَيمي كوردستان ئيلتيزام بكا  بةوةي كـة بـة بةرنامـة    , َلةكاني خؤيةوةدةكةم ثةرلةماني كوردستان لة كةنا
دـةرةبووي ضـةند سـاَلةي غيـابي خـؤي لـة ناوضـةكة        , و ثرؤذةي تَيروتةسةلي و هةمة اليـةن يكومـةتي هـةرَيمي ئاينـدة    

 .ةدابة دروست كردني بووذانةوةي ذَيرخاني ئابووري ناوضةكة و ئاوةداني لة دةظةرةك, بكاتةوة
كــة بةشــَيك لــة كــارو ثــرؤذةو , مــب داوا دةكــةم ثةرلــةماني كوردســتان بــةرةري داوا لــة تيثــي زةيتــوني كؤريــا بكــا : نــؤ

 .ضاآلكيةكاني لة هةَلةجبة رَيبةرَي بكرَيت
ت هـةوَل بـدريَ  , ئومَيدةوارم لـة ئاينـدة ثةسـند بكـرَيب و كاريـان بـؤ بكرَيـت       , ئةمة سةررةم ئةو ثَيشنيار و داواكارييانةن

 .زؤر سوثاستان دةكةم, بةشَيك لة موعاناتي ئةو خةَلكة كةم بكرَيتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوةي ثـاش دكتـؤر فوئـاد      , ئةوان دسة بكـةن , ببورن ئةوانةي ئةنداماني ثةرلةمان كة خةَلكي هةَلةجبةن, سوثاس
 .درَي دسة بكةنئةوانةي كة زؤر داوايان كرد بة ئييازةي ئَيوة رَيسةيان ثَي ب

 :امحد ممد بابان فؤاد. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةكارهَيناني لةشــاري هةَلةجبــة , تــاوانَيكي مرؤيــي طــةورة بــوو و, تــاواني بــةكارهَيناني ضــةكي كيميــاوي لــة كوردســتاندا 
بةداخـةوة كارةسـاتي   , و ناكـازاكي بـوو  ئةتوانني بَلَيني وةك تاوانةكاني خـاثوور كردنـي هريؤشـيما    , تاوانَيكي منونةيي بوو

نزيكةي بيست هةزار كةس لة دانيشـتوانةكةي  , هةَلةجبة تةنتا ئةوة نةبوو ثَينج هةزار كةسي بَي تاواني كرد بة دورباني
بةآلم ئـةو ئاسـةوارةي لةسـةر ذينسـة و لةسـةر دانيشـتوانةكةي بـةرَي        , تا ئَيستاش ئةناَلَينب بة دةست ضةكي كيمياويةوة

لَيكؤَلينةوة زانستيةكان دةرياخنستووة كـة بـةدةيان سـاَلي تـر و بـؤ نـةوةكاني داهـاتوو بـةداخَيكي زؤر طرانـةوة          , وةهَيشتو
بةيارمةتي و هاوكـاري زانكـؤي   , دا بة يارمةتي مةعتةدي كوردي لة واشنتؤن1997ئَيمة لةساَلي , لةوانةية بةردةوام بَيت

زانستيمان كـرد و دةركـةو  كـةوا دانيشـتواني شـاري هةَلةجبـة ئـةناَلَينب بـة          لَيكؤَلينةوةيةكي, هةولَيرو سلَيماني و دهؤك
وةكو نةخؤشـي سـةرةتان و نةخؤشـي زطمـاكي و نةخؤشـي دةروونـي و       , دةست ضةنديب نةخؤشي دةرووني و عةزوييةوة

وسـيت و  نةخؤشي ثَيست و ضاوو و هةناسة و طةلَيك نةخؤشـي تـر كـة ئةمانـة هـةموويان بارطرانيـةكي نـةك هـةر تةندر        
ئةمـةوَي لَيـرة بَلـَي  كارةسـاتي كيميـا      , شَيواندني ذياني كؤمةآليةتي وئابووري ئةو شارةيان دروسـت كـردووة  , كؤمةآليةتي

بـة بةرنامةيـةكي تَيروتةسـةلي بـةرفراواني بةرنامـة دارَيـذراو لةاليـةن رذَيمـي صـةدامةوة لةسـاَلي           , باران لة كوردسـتاندا 
َييســة لةشـــاري هةَلةجبــةدا دوو ســـةدو ثــةجنا دَي و شارؤضـــكةي ئــةم كوردســـتانة     لةكوردســتاندا ب , دا 1977و  1977

كـةتا  , ئَيمة مةزندة دةكةيب دوو سةدو ثةجنا هةزار كةس لةم كوردستانة دوربـاني ضـةكي كيميـاويب   , بةكيمياوي لَيدراوة
بــةآلم ئَيمــة لةراســتيدا   ,ئَيســتاش هةنــدَيكيان لةوانةيــة خؤشــيان نــةزانب كــة لــةدوا رؤذدا بةداخــةوة ضــيان بةســةردَيت   
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دةستمان لةسةر دَلمانة بؤيان كةوا لةوانةية طةلَيك لةوانةي كة ضةكي كيمياويان بةركةوتووة لةشـارةكان و لـةو دَيتاتانـة    
لةبةر ئةوة مب نامةوَي طةلَيك لة داواكـاني برادةرانـي خـؤم    , كة لةئةجنامدا تووشي طةلَيك نارةيةتي و نةخؤشي ببنةوة

كـةوا داوا بكـةيب دةزطايـةكي لَيكؤَلينـةوة بـؤ      , بةآلم ئـةوةي زؤر طرنسـة بـةالي منـةوة وةكـو ثزيشـكَيك      , وةدووبارة بكةمة
بةتايبةتي لة ئـاو ولـة هـةواو لـة خـؤَلي هةَلةجبـة تـا بـزانني زيـاني ضـيية بـؤ            , لَيكؤَلينةوةي زانسيت لة ذينسةي هةَلةجبة

ــب    ــةدا دةذي ــة هةَلةجب ــتا ل ــة ئَيس ــةوةكاني ك ــةكي ت, ن ــؤ    ليذنةي ــةوة ب ــةتي هةرَيم ــةن يكوم ــت لةالي ــت بكرَي ــةتي دروس ايب
كـةوا ضـي ثَيويسـتة بكـرَي وضـي ثَيويسـتة لـة        , بؤ ئةوةي شتةكان بة هةرةمةكي نـةكرَيت , ثياضوونةوة و ديراسة كردني

لةبــةر ئــةوة ئَيمــة لــةو رؤذانــة كــة ســةرداني بــةرؤَيز ســةرؤكي يكومــةتي ئيــدارةي   , ئةولــةويا  ضــيية, ثَيشــةوة بكرَيــت
لةطةَل كاك عومةر فةتاح دا دانيشتني و دةركةو  كةوا لةو ضـةند سـاَلةدا نزيكـةي بـايي يـةفتا مليـؤن       , َيمانيمان كردسل

كارةبـاي  , بةآلم هةروةكو برادةران ئاماذةيان ثَيكـرد هةَلةجبـة شـارَيك بـوو وَيـران كرابـوو      , دؤالر ثرؤذة لة هةَلةجبة كراوة
كـاتي خـؤي لـة    , كؤآلنـةكاني بووبـو بـة زبَلخانـة    , بيناي تَيدا نةمابوو, ؤني تَيدا نةبووتةلةف, ئاوي تَيدا نةبوو, تَيدا نةبوو

لةبـةر  , بؤ ئةوةي ثـاكي بكةنـةوة  , ثاش راثةرؤيب بةسةدان تةن بةلةديةي سلَيماني هةموو ئالياتي خؤيان برد بؤ هةَلةجبة
بةآلم ئةمة ثاساو نيية بَلـَيني نـابي   , كي سةير نييةثَي  واية شتَي, ئةوةي ئةطةر شار منوونةي وَيرانكردني ثَيوة ديار بَيت

ئـةبَي دَلنـةوايي خـةَلك بكـرَي و اليـةنَيكي طـةورةي كارةسـاتي        , بةراسـيت ئـةبَي زؤر شـيت تـر بكرَيـت     , هية ئـيش نـةكريَ  
َيشـوو  رذَيمـي ث  1972ئـةو كارةسـاتة تـةنتا كارةسـا  نـةبووة لـة هةَلةجبـة لةسـاَلي         , هةَلةجبة شَيواندني دةرووني خةَلكة

, لةبــةر ئــةوة كارةســاتي هةَلةجبــة, طــةرؤةكَيكي ســةرتاثاي شــارةكةي وَيرانكــرد 1977لــة ســاَلي , شــارةكةي بؤمبــاران كــرد
كارةساتَيكي بةردةوام بـووة لـة دةيـان سـاَلي ثَيشـووةوة و راثـَية كردنـي خةَلكةكـة بـؤ دةرةوةي كوردسـتان و ذيـان لـةذَير             

ئةمانة هـةمووي  , رؤانةوةيان دووبارة ئاوارةكردنيان بؤ رَيسةي دوور لةشاري هةَلةجبةبارَيكي نالةبار لة ئوردوطاكاندا و طة
كة مب ثَي  سةير نييـة خـةَلكي هةَلةجبـة كـة بةداخـةوة ئـةيَلَي  ئـةمرؤؤ وا        , بارَيكي دةرووني وا نالةباري دروست كردووة

ئَيمـة ئـةبَي   , مـة لةراسـتيدا شـتَيكي ناشـياوة    كـة ئة , رةنسدانةوةي ببَيت بةسةر رةوتي ياد كردنـةوةي كارةسـاتي هةَلةجبـة   
كارةسـاتَيكي رينؤسـايدة كـة    , كارةسـاتي تـاكي هةَلةجبـة نييـة    , كارةساتي هةَلةجبةييةكان نيية, بزانني كارةساتي هةَلةجبة

بيـووكي  , وا بـة طـةورةيي هةَليبسـةنسَينني   , ئةبَي ئَيمة ئاوا تةماشاي كارةساتي هةَلةجبة بكةيب, بةرامبةر بة كورد كراوة
لةبـةر ئـةوة   , نةكةينةوة و بيكةيب بة كارةساتي عةشرية  و بيكةيب بة كارةساتي كؤمةَل و يـزب و اليـةن و تاكـة كـةس    

ئَيمة ئةبَي ئةو كارةساتة وا بة طةورةيي رايبسريب و داوا لة يكومـةتي عَيـراق بكـةيب كـة ثياضـوونةوةيةكي هـةبَيت بـؤ        
 .زؤر سوثاس, رينؤسايدي بةرامبةر بة طةلي كورد ئةجنام داوةكة كاري , تاوانبار كردني رذَيمي ثَيشوو

 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة هةريةكـة دةيـةوَي هةسـيت خـؤي بةرامبـةر       , مب ئةزائ هةمووتان يةز دةكةن دسة لةو يادة بكـةن , زؤر سوثاس

لة ئَيـوة دةكـةن و هةريةكـة لـة ئَيمـةش       ثَيش  واية ئةوانةي دسةيان كرد تةعبري لة هةريةكة, شةهيداني هةَلةجبة بَلَيت
, تةنيا ثَيشـَيش ضـوار كـةس داوايـان كردبـوو     , لةبةر ئةوة ئييازةم بدةن ناتوائ مةرال بدةم هةموو دسة بكةن, دةكةن

مةرالي يةكَيك بـدةم مانـاي دةبـَي مـةرالي     , عةفوم بكةن ئةطةر هةموو بَيت زؤر دةبَيت, ئةو ضوار كةسة ناوم نووسيوة
لةبـةر ئـةوةي نـاوم    , ئـةو ناوانـة دةنووسـ  عـةفوم دةكـةي كـاك عورـان       , ضـوار ثَيـنج كـةس زيـاتر نييـة     , بدةمهةمووان 
ئييازة بدة داوامان كـرد لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان دسـة      , ئةطةر مةرالي تؤ بدةم دةبَي مةرالي هةمووان بدةم, نةنوسيوة

ضونكة دةزائ هةر هةموويان دةيانةوَي هةسيت خؤيان , ةنئةطةر رَيسا بدةم هةمووتان دةبَي دسة بك, دسةيان كرد, بكةن
يـان دةبـَي   , ئينيا يـان دةبـَي رَيسـة بـدةم هـةمووتان دسـة بكـةن       , ثَيش  واية تةعبري لة هةستتان دةكةن, بَلَيب لةو رؤذةدا

 .فةرموو, كاك دكتؤر كةمال دسة دةكا , ئييازة بدةن خؤم ئيختيار بكةم
 :(كمال كةركووكي. د:)ممد دادر عبداَبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بـةس مـب لةسـةر ضـةند خاَلَيكـدا      , لةراستيدا ضةند باسي هةَلةجبة و شوَينةكاني تري كوردسـتان بكـةيب كةمـة   , بةرؤَيزان
وةي لةبـةر ئـة  , لةبـةر ئـةوةي دذي هةَلةجبةيـة   , ئةوة ئـةَلَي  كـة لـة هةلَةةجبـة درا رذَيمـي ديكتـاتؤر لَيـي نـةدا        , رادةوةست 

لةبـةر ئـةوة لـة    , هةَلةجبة خاكي كوردستانة و لةطةَل خـةَلكي كوردسـتان داواي مـايف خـؤي و دكوكراتيـةتي خـؤي دةكـا        
هــةر بــةردَيكي كوردســتان ئةطــةر رــوان  , لةبــةر ئــةوة لــة شــوَينةكاتي تــري يةكــة يةكــةي كوردســتان درا   , هةَلةجبــة درا

ضـي  , ضـي زاخـؤ  , هةر كورؤَيكي كوردستان ضي هةَلةجبة, كؤكوذي ثَيوةية طوللة و ناثامل و ضةكي, لَيكؤَلينةوةي لَي بكرَيت
بؤيـة بـؤ   , لةبةر ئةمة لة هةَلةجبة درا, لة هةموو شوَينَيكي كوردستان شةهيد و برينداري هةية, ضي كةركووك, سلَيماني

ئـةبَي بـزر نـةبَي المـان     بـةآلم  , لةطـةَل ئـةو داخوازيانـة   , هةَلةجبة وةكـو شـوَينَيكي تـري كوردسـتان هةرضـي بكـةي كةمـة       
لـة  , لة زاخؤ هةية, لة كةركووك هةية, كةم وكورتيمان لة هةَلةجبة هةية, هةموومان ئةزانني هَيشتا كةموكورتيمان زؤرة

بـؤ ئـةوةي ئـةو برينانـة ثَيكـةوة ضـار       , وةكـو ثزيشـكي ثسـثؤر كـار بكـةيب     , ئةبَي ئَيمـة وةكـو تيمَيـك   , لة دهؤك, سلَيماني
مب سـلَيماني  عييدـةم نييـة    , بَلَيني مب كةركووكي  عييدةم نيية بة هةَلةجبةوة, كةينةوة لةيةكخؤمان ريا نة, بكةيب

رووبةرؤووي دوذمين درؤندة بووبوينةوة , خاوةني يةك دةزيةيب, نةخَير ئَيمة هةموومان يةك عائيلةيب, بة كةركووكيةوة
ئةو ديكتاتؤرانة ضةثَلةي بؤ لَيـدةن و  , ةي ئةو دوذمنانةكردةو, وئَيستاش كةسانَيك هةن ئةيانةوَي ئاسةواري ئةو دوذمنة

, مــةمخور, زةمــار, ســنيار, كــةركووك, بؤيــة ئــةبَي ئَيمــة بةيــةك تــني هــةوَل بــدةيب ئــةو وةزعانــة ضــاك بكــةيب  , مبــَييَن
ةو لـة  ئةمانة هةمووي ئةمرؤؤ ثارضـةيةكي خؤشةويسـنت لةلةشـي ئَيمـةدا دابـرؤاو     , رةسان, بدرة, شارةبان, ديالة, خانةدني

ثَيويســتمان بــة خــةَلكي هةَلةجبــة و دَل  , بيسةرؤَينينــةوة ســةر شــوَيين خــؤي , كــاري بــؤ بكــةيب, رَيسايــةكي تــردا دانــراوة
ئةوةي هـية  , راطرتنيان و هةروةها خةَلكي هةموو كوردستان و هةموو كوردَيك هةية لة هةر ثارضةيةكي كوردستان بَيت

ب و ئارةدةي شةهيد و ثَيشمةرطة و رةماوةري كوردسـتان ئـةم ثةرلةمانـةي    ياني بةراسيت خوَي, نةكراوة ئةوةش طوناية
دةستووري عَيرادي مةربور كردووة دان بة مافةكاني كوردستان و كورد , يكومةتي كوردستاني ثَيك هَيناوة, ثَيك هَيناوة

, نةتـةوةي عـةرةب لـةو وآلتـة     لة دةستووري عَيراق دان بةوة نراوة كة كورد نةتةوةيةكي رةئيسـية لةطـةلَ  , بنَيب لة ناوي
ئيعـتريايف بـةوة كـردووة كـة     , داني بة زماني شرييين زطماكي كوردي ناوة كـة ئـةم زبانـة زبـاني رةرـي دةوَلـةتي عَيرادـة       

ئيعتريايف بةوة كردووة سـةروة  و سـاماني   , ئيعتريايف بةوة كردووة فيدراَلي هةبَيت, كوردستان ئةبَي ثَيشمةرطة بيثارَيزَي
ئيعـتريايف بـةوة كـردووة هـةرَيمي كوردسـتان و هةرَيمـةكاني تـر لـة هـةموو          , بـؤ خـةَلكي كوردسـتان بـةكاربَيت    كوردستان 

ئةمة هةمووي خةون وئارةدةي ئـةو شـةهيدانةي هةَلةجبـةو    , سةفاراتي عَيراق لةسةرتاسةري دنيا نوَينةرايةتيان هةبَيت
بـؤ ضـاك   , بب نـةهاتوي هييكـي ثَيشـمةرطةي ئَيمةيـة    شوَينةكاني تـري كوردسـتان و خـةباتي رـةماوةري كوردسـتان و لـة      

ئَيمة ئةبَي , كردنةوةي وةزع لةطةَل ئةوةيب ئةو داخوازيانة كة شتَيكي زؤر بةسيت و كةمب لة داخوازي خةَلكي هةَلةجبة
وةكـو   ,زيـاتر بـة ثرييانـةوة بـرؤؤيب و ئـةو شـارة برينـدارة بـة شـَيوةيةك موراعـا  بكرَيـت           , زؤر لةوة زياتريان بـؤ بكـةيب  

بـةآلم ضـاككردني هـةموو كوردسـتان مةشـاريعي زؤر      , ئَيمة سةبر سةبر لةطـةَلي ئـةرؤؤيب  , منداَلَيك كة تازة لة دايك دةبَي
داوا لة ئيدارةي خؤمان بكـةيب كـة لـةو ثـارة زؤرةي كـة بـؤ بنياتنانـةوةي        , وةكو ثةرلةمان ثشتيواني لَي بكةيب, طةورةية

لـةباتي  , كة هةموو كوردستان ثَيكةوة رةبت بكرَيـت , دةولي كة دةرزي بة عَيراق داوبؤ سندودي نةددي , عَيراق داندراوة
بؤ لـة هةَلةجبـةو سـلَيماني و كـةركووك     , رَيساي ئاسين ئؤتؤظان لة خانةدينةوة, يان شتَيكي بيووك بكةيب, دوتارانةيةك

سةروة  و , مايف خؤمانة, ةدي خؤمانةي, وهةولَير و ياري ئؤمةران و زاخؤ و دهؤك و شوَينةكاني تري كوردستان بسا 
هةَلةجبـةش دةبـَي لـةناو    , ئَيمة داواي ئةوانة بكةيب كة كوردستان ئةبَي هـةمووي ثَيكـةوة رةبـت بكـةيب    , ساماني خؤمانة

لـة هـةمان كاتـدا    , مناَلةكانيشيان ئـةتوانب تـةعني بـب و بتـوانب بـذَيوَيكي باشـيان هـةبَيت       , ئةو دورؤو ضَلثاوة رزطاري بَيت
لةبةر ئةوةي لة دَييةكـةي مـب يـان لـة شـارةكةي مـب شـتَيك        , يةك ريزي ميللةتي ئَيمة لة يةك بوونداية, َي وريا بنيدةب

عةردةلـة رةمـة ثـَيش كـة ئـةم هـةموو شـتةي ئـةمرؤؤ ديـادة ئـةيكا  لةطـةَل            , ناكرَيت بةرامبةر ديادةكةي خؤم بوةست 
ئـةمرؤؤ رةئيسـي كؤمـاري عَيـراق     , ي هـةموو عَيـراق رزطـار بكـا     خةَلكَيكي بري توند و دواكـةوتوو خةريكـة ئـةمرؤؤ كَيشـة    

سةرؤكي هةرَي  كة هةموو دونيا لة دوةلي عوزماوة بسرة لة هةموو دنياوة ئيعتريايف ثَيكـرا كـة   , رَيزدار مام رةالل كوردة
نةيةكي بةرزو روان بؤ هـةموو  يةكةي فيدراَلي لةناو عَيراق ئةتوائ بَلَي  ئةبَيتة منوو, ئةم هةرَيمة هةرَيمَيكي فيدراَلية
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ئةوانـةي كـة كـةم وكـورتي     , نةددي يةك نةكةيب, تانة لةيةكَ نةدةيب, ئَيمة ئةبَي يةك هةَلوَيست بني, شةردي ئةوسة 
لـة ميانَيكـدا بـرؤؤيب    , ئةبينني ئةبَي بة هَيمين وةكو يةك عائيلـة كـة نةمانـةوَي سـرؤمان دةرضـَي و بيـَيتة ثـَيش دةميـان        

و دةسـت خــةَلكي زاخـؤ و هةَلةجبـة و كـةركووك و سـلَيماني و هــةولَير و يـاري ئؤمـةران ثَيكـةوة كــار         دةسـت رةينـة نـا   
ئَيمـة بةيـةك   , ئـةها ئـةم خراثـةي كـردووة و بـة كوتـةك لةسـةري يـةك بـدةيب         , لةكةمني نةبني بةرامبـةر يـةك  , بكةيب

ؤشَ و بةرزتر بـؤ هـةموو كوردسـتان و لـةناو     بةيةك هةَلوَيسيت دوارؤذَيكي باشَ و روونَ و خ, هةَلوَيسيت سةرئةكةويب
 .زؤر سوثاس, كوردستان و هةَلةجبةش دروست دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك اراعيل فةرموو, دوو دةدة زياتر دسة نةكةن و تيكراري نةكةنةوة, تكام واية ئةوانةي دسة دةكةن

 :بةرؤَيز اراعيل ممود عبداَ
 .مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو

ضـونكة وةكـو رـةنابت طوتـت     , مب نامةوَي لةسةر هةَلةجبـة و كارةسـاتي هةَلةجبـة و ئـَيش وئـازاري هةَلةجبـة دسـة بكـةم        
, بةآلم هةندَي لة خوشك و براياني هةَلةجبـة كـة باسـي هةَلةجبـة دةكـةن     , راستت كرد ثَيويست ناكا  دووبارةي بكةينةوة

دوايـي باسـي   , هةر نةَلَيب هييي بؤ نةكراوة كاك شَيخ رعفـر دةَلـيَ  , اوةيةدة باسي ئةوةش بكةن كة ضي بؤ هةَلةجبة كر
يةدة لَيرة مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم رةنابت و هةموو ثةرلةمانيش سوثاسـي مجتـوري ئيسـيمي    , خةَلكي تريش بكرَي

ئـةو كـاتي ئَيمـة هـية      ,دةنسـي هةَلةجبـة و دةنسـي كـوردي بـة دونيـا ناسـاند       , كة تةنتا تاكة دةوَلة  بوو ئةو كاتي, بكةيب
كاك , كاك شَيخ رعفر دةَلَي ئةوة بؤ لةسةر ثةرلةمان نةكةيب, راديؤ و كةناَل و تةلةفزيؤمنان نةبوو ثيشاني دونيا بدةيب

كة بةداخةوة مب ثَي  وايـة يةدـة سوثاسـي مجتـوري ئيسـيمي      , شَيخ رعفر دةَلَي سةيارةي ثاسدارمان دي دزييان دةكرد
هـي مجتـوري ئيسـيمية طرتويـةتي و ثيشـاني      , انةي كة ئَيستا لة ناو دونيا و ثةرلةمان دةيبننيضونكة ئةو رةر, بكةيب

يـان نةخؤشـخانةي هةَلةجبـة    , دوو ئةو خوشكة دةَلَي هية بؤ هةَلةجبة نةكراوةو سـةيارةم لـةناو دـورؤ ضـةديوة    , دونياي دا
يةدة بانسي وةزيري تةندروسيت بكرَيت بـؤ  , َيستايةهي سي ساَل ثَيش ئ, ببينني كؤنة بةتاني لَيية و كةس ثَيي ناخةوَي

يـةفتا مليـؤن دؤالر   , ناو ثةرلةمان تاكو بزانني وةزيري تةندروسيت ئيدارةي هةرَيمي سلَيماني ضي بؤ هةَلةجبـة كـردووة  
مـب كـة خـؤم طـوَي  لةسـةرؤكي يكومـةتي هـةرَي         , لةيةك ساَل و بيست ويةك رؤذدا بؤ هةَلةجبةي شةهيد صةرف كراوة

سـةدان مليـؤن   , ووة ئيدارةي سلَيماني يـةفتا مليـؤن دؤالر لـة سـاَلَيك و بيسـت ويـةك رؤذدا بـؤ هةَلةجبـة صـةرف كـراوة          ب
بــرادةران ئةنــداماني ثةرلــةماني هةَلةجبــة خؤيــان دةتــوانب شــايةدي ئــةوة بــدةن كــة    , دؤالريــش ئَيســتا لــة ثــرؤذة دايــة 

, ضـي بكـا  لـةوة زيـاتر    , يست و يةك رؤذة هةَلةجبـةي بةدةسـتةوةية  ئيدارةي سلَيماني ساَلَيك و ب, لةرَيبةرَي كردن داية
رسـة  , مـب ويسـت  ئـةوة بـاس بكـةم بةراسـيت      , ئةو ثارةي كة رةنابتان باش دةزانب كة لة ثارةكةوة دةسـت نيشـان كـراوة   

ن تـا هةَلةجبـة   دةيان سةركردة و كادير و ثَيشمةرطة شةهيد بـوو , لةوةش سةدان دورباني دراوة تاكو هةَلةجبة ئازاد كراوة
مـب  , يةدة بةراسـيت سوثاسـي ئيـدارةي سـلَيماني بكـةيب     , بؤ ئةوة بيسةينينة رؤذَيكي وةك ئةمرؤؤ, لةو وةزعة رزطار بَيت

ئةوةي كة تةددكيان كردووة وةكو رةنابي كاك دكتؤر كـةمال  , كة بؤي كراوة, دةَلَي  ثَيويستة زؤر لةوة زياتري بؤ بكرَي
, بةآلم يةدة شتةكاني تريش وةكو خؤي بـاس بكرَيـت  , َيويستة زؤر لةوة زياتريان بؤ بكرَيتث, وتي هية نيية زؤر كةمة

 .زؤر سوثاس
 :سعيد خمموري طاهربةرؤَيز غفور 

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
ســةرةتا لــةو رؤذةدا ثرســة و سةرةخؤشــي طــةرمي خؤمــان ئاراســتةي كــةس وكــارو بنةماَلــةي شــةهيداني ئــةو كارةســاتة    

مـب لَيـرةدا دوو ثَيشـنيارم    , هيواي ضاك بوونةوة بؤ ئةو بريندارانة دةخوازيب كة تا ئَيستاكة ضاك نةبوونةتـةوة , دةكةيب
يةكيان ئةوةية كة ثةرلةماني كوردستان داوا لة ثةرلةماني عَيراق بكا  , هةية مب نامةوَي بسةرؤَيمةوة سةر دسةي برايان

لةبةر ئةوةي بةداخةوة تـا ئَيسـتا   , اوي ليذنةي دةرةبووكردنةوةي هةَلةجبةليذنةيةكي كاتي بةن, كة ليذنةيةك ثَيك بَيت
لةماوةي ئةوةندة ساَلةي كة ئَيمة كاردةكةيب بؤ ئةمـة ئيشـي لةسـةر    , دةرةبووي زةرةر لَيكةوتواني هةَلةجبة نةكراوةتةوة
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ئَي باشة دةبـَي  , دينةي صةدر صةرف كراهةر دوَييَن و ثَيرَي تةماشا دةكةيب مليارَيك و زياتر لة مليارَيك بؤ مة, نةكراوة
لة بودرةي عَيـراديش كـارَيكي وا بكرَيـت مةبلـةغَيكي ئـاوا بـؤ ئاوةدانكردنـةوةي هةَلةجبـة صـةرف بكرَيـت و دـةرةبووي            

ــةوة  ــةوتوان بكرَيت ــةك , زةرةرلَيك ــةوة ي ــةي       , ئ ــةناوي ليذن ــةك ب ــتاندا ليذنةي ــةماني كوردس ــة ثةرل ــة ل ــَي  باش ــب ث دوو م
ئَيسـتا ضـؤن ليذنـةي بـة دواداضـووني      , ئةو ليذنة دةست بةكاربَيت, وةدان كردنةوةي هةَلةجبة ثَيك بَيتبةدواداضووني ئا

يكومةتي هةرَيمي كوردستانيش مولزةم بكرَيـت لةيةكـةم   , ليذنةيةكي بةو شَيوةية هةبَيت, ماددةي ثةجناو هةشت هةية
ــا     ــةية بك ــةو ناوض ــةوةي ئ ــت بةئاوةدانكردن ــدا دةس ــة , كاري ــةو ليذنةي ــةبَيت ئ ــووني ه ــدا  , ش بةدواداض ــة كاتَيك ــةر ل ئةط

بتـوانني ئةوانـةي كـة مةسـتوليةتي ئاوةدانكردنـةوةي      , يكومةتي كوردستان وةكو ثَيويست بة ئةركـةكاني خـؤي رانـةبوو   
 .زؤر سوثاس, بيانتَينينة ثةرلةمان و ماسةبةيان بكةيب و طفتوطؤيان لةطةَل بكةيب, ئةو ناوضةيةي كةوتؤتة سةرشان

 :ي انور ممد غفورم بةرؤَيز
 .بس  اَ الرمحب الريي 

 (.و اذا املوؤدة سئل  بأي ذنب قتل )
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم بانسـةوازَيك لـة رـةماوةري باليسـان رابسةيـةئ كـة ئـةويش         , يةز دةكةم لة باسي هةَلةجبة هةر باسةكة هةر ئـةوة 
 .هةر لةسةر كارةساتي كيميا بارانة

 بةرؤَيز مام ريل سةرؤكي كؤماري عَيراقبؤ بةرؤَيزان 
 .بةرؤَيز مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
 بةرؤَيز عدنان مفيت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان

ــة , لــة يكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان , بــةرؤَيزان وةزارةتــةكاني مــايف مــرؤظ لــة يكومــةتي عَيرادــي فيــدراَلي    طشــت اليةن
 .ثةيوةنديدارةكان

بةتايبــةتي لــة , ارةســاتي كيميــا بــاراني رينؤســايد كردنــي بةكؤمــةَل بــة ضــةكي كيميــاوي لــة ناوضــةي باليســان  يةكــةم ك
بة كارهَينرا و زياتر لة دوو سةدو شةسـت   16/2/1977طوندةكاني شَيخ وةسان و باليسان و وةرَي و خةتَي لة بةرواري 

ؤري لة رووي ذينسة و سـاماني ئـاذةَل و سـاماني طشـيت و     رسة لة زيانَيكي ز, شةهيد و ضوار سةد بريندار دورباني هةبوو
 :بؤية بة ثَيويسيت دةزانني, هةموو بوارةكاني تر

بكرَيــت بــة كَيشــةيةكي تايبــة  و كــاري ثَيويســيت بــؤ بكرَيــت و بــؤ دادطــايي كردنــي     16/2/1977كارةســاتي : يةكــةم 
 .بةرَيكةر و فرؤكةوانوةكو برؤياردةر و رَي, تاوانباران كة دةستيان لةو تاوانةدا هةية

 .دةرةبووكردنةوةي بنةماَلةي شةهيدان و بريندارةكان و زيان لَيكةوتواني ئةم تاوانة: دووةم
ضارةســةر كردنــي برينــدارةكان و ئةوانــةي بــةهؤي بـؤ مــاوةيي كاريســةري كيمياييــان لةســةر مــاوة بةشــَيوةيةكي  : سـَييةم 

 .بةردةوام و بنربؤ
لةرؤووي راطةياندنـةوة طرنسيـةكي زيـاتري ثـَي     , ساتة بة شَيوةيةكي مَيذوويي و ئةكادكيديراسة كردني ئةم كارة: ضوارةم

 .كة لةطةَل ئاسيت مَيذووي ئةم كارةساتة بسوجنَي, بدرَي
 لةطةَل رَيزماندا

 رةماوةري دؤَلي باليسان
تـةبيعي ئـةوة   , ةهيد كرديـان ئةو دسانةي كة ئةو برايانةي ئةنداماني ثةرلةمان لة هةلَةةجبةي شـ , بةرؤَيز رةنابي سةرؤك

بـةآلم مـب ثةنـدَيكي كـوردي دةَلـَي       , هةمووي رَيسةي دةست خؤشيية و هةموومشان دةنسمـان دةخةينـة ثـاَل ئـةو دةنسـة     
بؤية ثَيويستة بة خؤمان خـةم  ( هةركةسَيك ضاوةرؤواني ماَلي رريان بَيت ضَيشيت بؤ بَينَيت بة برسيةتي سةر ئةنَيتةوة)

ئـةوة مـةوزووعي   , خـةَلكي تـر دَيـت يارمـةتيمان دةدا     , ئةطةر خؤمان بةردمان لةسةر يـةك دانـا   لةو مةوزوعة رؤيب و
ئةو رؤذةي كـة كيميـا بـاران كـرا و خـةَلكَيكي زؤر       1977ثَيشنيارَيك  هةية تةبيعي مب لة دؤَلي باليسان لة ساَلي , يةكةم

ضونكة نةدةوَيران كةس تـةراوز  , ووم لةو كةسانةمب يةكَيك ب, مةنتيقةي مويةرةمة بوو, كة تووشي ئةو كارةساتة بوو
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بكا  لة مةنتيقةي باليسان بةخؤم زياتر لة بيست كةس زيـاتر لـة كارةسـاتةكة كـة وةفاتيـان كردبـوو شووشـنران و كفـب         
ثَيشــنيار دةكــةم لــة , ضــونكة كــةس نـةدةوَيرا بيــَيت , كـران و مــب تــةلقين  دان كــة بـة داضــاغي ضــوويب بــؤ ئـةو شــوَينة   

لةسةر , ي كوردستان ئةو بيست كةسة كة زياتر منداَلي ساواي تَيدا بوو و دايكي تَيدا بوو و ثريةمَيردي تَيدا بووثةرلةمان
ثَيشنيار دةكةم بة مةراسيمَيك ئةو رةنازانة بيب بؤ طؤرؤستاني باليسـان كـة شـوَينَيكة    , لَيواري رووبارَيكمان شاردونةتةوة

ببَيـت بـة مةعلـةمَيك و مةراسـيمَيك     , انةي كة بةو كارةساتة وةفاتيـان كـردووة  بؤ ئةوةي ئةو كةس, ميكرؤكؤيةك دانراوة
بَيت تا ئةو خةَلكةي كة لةوَيدا شاردراوةتةوة زياتر لة بيست كةسة رووبار نةيبا  و ئةو خةَلكانة شَيوازَيكيان بؤ بكرَيت 

 .لةطةَل رَيزماندا, باشة
 :هالة ستيل وادي. بةرؤَيز د

 .مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو
لـة  , سـَي رـار سـةرداني مةنتيقـةي باليسـائ كـردووة      , بـةآلم لـةو فـةترةي ئـةخريدا    , بةراسيت مـب خـةَلكي هةَلةجبـة نـي     

رؤذانـة منـداَلي   , ئـةو كارةسـاتة رؤذانـة دووبـارة دةبَيتـةوة     , نزيكةوة بـؤم دةركـةو  ئـةو كارةسـاتة كؤتـايي ثـَي نـةهاتووة       
ثَيــرَي دوو , ئــازاري هةيــة ئــةمري خــوا دةكــةن, خــةَلك موعانــاتي هةيــة رؤذانــة, مشــةوةهو كــةم ئةنــدام لــةدايك دةبَيــت

يـاني تـا ئـةمرؤؤ شـتةكة     , 1977نةخؤش لة باليسان ئةمري خواي كردووة بة موزاعةفاتي نةخؤشي كيميـا بـاراني سـاَلي    
ة كـة لـةناو   بؤيـة مـب ثَيشـنيارَيك  هةيـة كـة بودرةيـةك تـةرخان بكرَيـت بـؤ ئـةو نةخؤشـان           , دووبارة دةبَيتـةوة رؤذانـة  

ــاكرَيب  ــدا ضارةســةر ن ــت , هةرَيم ــةي دةرةوةي وآل  بكرَي ــريب  , رةوان ــةو موزاعةفاتانــة بس ــةوةي رَي ل ــاومان  , بــؤ ئ هــةر ض
, ئةطةر خؤمشان نـاتوانني , لةدةسيت رَيكخراوةكان نةبَيت كة بَيب ئةوان يارمةتيان بدةن ورؤةوانةي دةرةوةي وآلتيان بكةن

ئةطـةر مانسانـة لـة    , ئَيمة يةك مليؤن فةرمانبةرمان هةية كة مووضـة خـؤرن  , بؤ بكا  يكومةمتان ناتوانَيت ئةو شتةيان
, ئةوة كـةم نييـة  , دةكا  مانسانة يةك مليؤن دينار, مووضةي هةر فةرمانبةرَيك يةك دينار دانرَي بؤ ئةو نةوعة ثرؤذانة

ــدةيب     ــان ب ــةتي خؤم ــوانني يارم ــان دةت ــةر خؤم ــة متما   , ه ــوانني ب ــة دةت ــة ئَيم ــةو كات ــراوة   ئ ــةموو رَيكخ ــاري ه ــة داواك ن
 .زؤر سوثاس, يان خةَلكاني دةرةوة بكةيب كة يارمةتيمان بدةن, مرؤظاييةكان بكةيب

 :باني ماراني عبداهلل قادر عثمانبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةمرؤؤ  , ثا بـةرز راطـريا  زؤر سوثاس كة ئةمرؤؤ ئةم يادة هةم لة ثةرلةماني كوردستان و هةم لة بةشَيك لة وآلتـاني ئـةورو  
بـة  , لة يادي كيميا باراني هةَلةجبةي شةهيد هةزاران هةزار سآلو بؤ طياني ثاكي شةهيداني هةَلةجبةي دارةمـان دةنَيـريب  

كـة زةرةري  , داخةوة ئةمرؤؤ كةس وكاري شةهيداني هةَلةجبة بةم شَيوة توند وتيذية داواكاريةكاني خؤيان ثَيشكةش كرد
كـة  , مب كة لةم كاتةدا يادي كيميا باراني هةلَةةجبـة دةكرَيتـةوة ضـةنديب وفـودي بيـاني هـاتووة      , ةياندبة هةموو اليةك ط

لةرَيسـةي ئـةو شـتانةوة زيـاتر     , لةطةَل ئَيش وئازارةكاني ميللةتي ئَيمة بةشداري بكـةن , لةم رؤذةدا لةطةَل موعاناتي ئَيمة
ديـارة بـةرؤَيزان سـنووري    , ةداخـةوة ئـةمرؤؤ ئـةو كـارة روويـدا     ب, كاري خزمة  طوزاري باش بـؤ خـةَلكي هةَلةجبـة بكرَيـت    

يكومةتي هةرَي  لة كارةساتي لةم شَيوةية رسة لـة هةَلةجبـة ضـةنديب شـَيوةي تـري هةيـة وةكـو ئـةنفال و كيميـا بـاران           
بـة دةيـان    ,كـة بـة هـةزاران دَيتـا  و رسـة لـة كيميابـاران و ئـةنفال        , كردني ضةنديب شوَيين تر كة برادةران باسيان كرد

ديـارة  , طونديش كاول كرا كة تـا ئَيسـتا دـةرةبووي زؤربـةي زؤري دَيتاتـةكان و شـوَينةكاني تـري كوردسـتان نةكراوةتـةوة         
بَلـَيني سـنووري ئيـدارةي سـلَيماني بـة هـؤي طـةرم        , كوردستان شـوَينَيك بـووة بةتايبـةتي سـنووري رؤذهـةآلتي كوردسـتان      

ــَيني يــان نــةَلَيني هَيــرش و  , فعلــةن زةغــيت زيــاتر لةســةر بــووة , كوردســتان وطــورؤي بــةرةنسار بوونــةوةي داطريكــةراني  بَل
بؤيـة ئـاوةدان كردنـةوةي ديـارة     , ثةالمارداني داطريكةران زياتر لةو سنوورة بووة و زةرةرو زياني زؤرتر لةو ناوة كةوتيـة 

لةاليـةن شةمشـةمةكوَيرةكاني دذي    ديارة هـةموو اليـةك ئاطـادارن هةَلةجبـةي شـةهيد تـا ئـازادكردني عَيـراق        , كاتي دةوَي
لةطـةَل ئـازادي   , وخودي هةَلةجبة بةشَيك بوو لة ئةفةانستان تا ئازادي عَيـراق , ئاوةداني و دذي شارستانية  داطري كرابوو

ي ديارة ئَيمة ئةمرؤؤ لَيرة كؤبووينةوة كَيشةي هةَلةجبة و كَيشـة , عَيراق توانرا دةسيت ئاوةدان كردنةوة بسا  بة هةَلةجبة
بؤيـة  , كة هـةموو كَيشـةي ميللةتةكـةمانب و بارزانيـةكان و هـةموويان     , باليسان و كَيشةي كةركووك و كَيشةي ئةنفالةكان
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ضـي بكـةيب بـؤ ئـةو مةئسـاتة طةورانـةي       , يةدة هـةموومان دابنيشـني تـةطبري بكـةيب    , هةق نيية ئَيمة تريوتوانج بدةيب
ا بةيــةك ريــزي ميللةتةكــةمان دةتــوانني هــةم دــةرةبووي ئــةم زيانــة  بةســةر ميللةتةكةمانــدا هــاتووة؟ ديــارة ئَيمــة تــةنت 

, بـةَلَي ئَيسـتا رسـة لـة هةَلةجبـة     , طةورانة بكةينةوة و هةم ئةو كيانةي كـة بـؤ ميللةتةكـةمان هاتؤتـة كايـةوة بيثـارَيزيب      
زار بـارزانيش  هةشـت هـة  , وةرَيـش هييـي بـؤ نـةكراوة    , شَيخ وةسانيش هييي بـؤ نـةكراوة  , باليسانيش هييي بؤ نةكراوة

ئةطةر خةَلكَيك ثَيي وابـَي هـية بـؤ هةَلةجبـة     , سةدو هةشتاو دوو هةزار ئةنفاليش هييي بؤ نةكراوة,  هييي بؤ نةكراوة
هةَلةجبـة  , بـةآلم فعلـةن كـاول كـراوة    , هةَلةجبة يةفتا مليؤن دؤالري بـؤ صـةرف كـراوة   , رةنسة بَي ويذداني بَيت, نةكراوة

تةئكيد يكومةتي هةرَيمي كوردسـتان ئيـدارةي سـلَيماني بـة تـةنتا نـاتوانَي ئـةم هـةموو زيـان           ئَيمة بة, ثَيوةي ديار نيية
, كـة هـةمووي بـَي بـةخيت كةوتؤتـة ئـةو سـنوورة       , لَيكةوتوانةي سنووري وةكو باس  كرد طةرميان و هةَلةجبـة و باليسـان  

ــةوة     ــاوةداني بكات ــة ئ ــةو بودرةي ــاتوانَي ب ــةنيا ن ــةموومان ث  , بةت ــَي ه ــارة دةب ــةيب  دي ــاهةمة بك ــةوة موس ــةتي , َيك يكوم
هـةموومان ثَيكـةوة موسـاهةمة    , يةكسرتووي هـةرَيمي كوردسـتان كـة ئينشـائةَلآل لـة ضـةند رؤذي داهـاتوو دروسـت دةبـيَ         

بكةيب لة ئاوةدان كـردن و دةرةبووكردنـةوةي سـةررةم خـةَلكي كوردسـتان كـةزيانيان لـَي كـةوتووة هـةر لـة زاخـؤ تـاكو             
بةيةك دةنسي زةغت رةينة سةر ثةرلةمان و يكومةتي عَيراق كة بةشَيك لة داهـاتي عَيـراق    خؤمشان هةموو, خانةدني

لـة ئـةَلمانيا ثَيـدابسريب بـؤ     , و ئييباريان بكةيب بؤ ئاوةدانكردنةوةي شوَينةوارة رينؤسايدةكةي كوردستان دياري بكـةيب 
مةســةلةن مانسانــة يــان ســاآلنة وةكــو ضــؤن , قئــةوةي ئــةَلمانيا كــة ئــةو كؤمثانيايــةي كيميــايي داوة بــة يكومــةتي عَيــرا

ئَيمــةش ئــةوة وةربسرينــةوة وبــؤ هةَلةجبــةي صــةرف بكــةيب ثَيــي ئــاوةداني   , رولةكــةكان لــة دونيــا ئــةوة وةردةطرنــةوة 
خؤمـان زؤر لـةوة   , بؤية داواكاري  لة هةموو هةظاآلني ثةرلةمان و هةموو برايـاني بـةرؤَيزي ثةرلـةمان ئةوةيـة    , بكةينةوة
يـان برادةرَيـك هةسـيَت ئـةو     , نةك تةعب لَي داني ئةواليـةن و ئةواليـةن  , مةستول بزانني لة ئاسيت كارةساتةكان زياتر بة

, داواكارم لةمةوال هةموو بةيةك تـني , سنوورة خةسارة  مةندة كةوتؤتة سنووري ئةو ئيدارة و بةعةكسةوة باسي بكةيب
 .سوثاستان دةكةم, نةوةي سنوورةكانبةيةك دةنري داوا بكةيب بؤ دةرةبووكردنةوةي و ضاك كرد

 :ابراهي  شكرية رسول. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسـيت  , لَيرةوة هةزاران سآلو لة طياني ثاكي شةهيداني هةَلةجبةي شةهيد و شَيخ وةسان و باليسان و طؤثتةثة دةنَيـرم 
, ئةخيديـة , مرؤيـي , توانني بَلَيني مةسـةلةيةكي سياسـي  بةَلكو دة, مةسةلةي هةَلةجبة مةسةلةيةكي تةدليدي ساكار نيية

بـــؤ تواندنـــةوةي , مةســـةلةي هةَلةجبةمةســـةلةيةكة كـــة رذَيمـــي بـــةعس بةشـــَيوةيةكي مـــةدروس نةخشـــة بؤكَيشـــراو  
هةر بؤيـة ئـةم مةسـةلةية كـة ئـةمرؤؤ ئَيمـة يـادي دةكةينـةوة لـة          , دكؤطرافيايي كورد و لةطةَل خاكي كوردستان داينابوو

ئـةوة هـةذدة سـاَلة ئَيمـة     , را بؤية ئَيمة كة باسي يادي هةَلةجبة دةكةينـةوة , تي بةعسدا نةخشةي بؤ دارؤَيذرا بووعةدَلية
ضـونكة هةَلةجبـة ببـووة تـةراتَيين يزبـة ئيسـيميةكان و       , سـَي ساَليشـة هةَلةجبـة ئـاوةدان دةكرَيتـةوة     , وشة هةَلدةرؤَيذيب

هَيشتا زؤر زؤري دةوَيت بةثَيي ئةو كارةساتة طةورةيةي كـة  , رؤي لَي درابَيتةوةئةطةر سَي ساَلة ئاو, يزبة دةسةاَلتدارةكان
كـة  , بؤية دةتوانني بة دَلسؤزيةوة لة ئَيش و ئازارةكامنانةوة لة هةست و نةسيت هةموو كـوردةوةوة , روويداوة لة مَيذوودا

, سةيري الثةرؤةكاني طؤظـارو رؤذنامـةكان بكـةن   , هةموو كوردةكاني دنيا يادي هةَلةجبة دةكةنةوة, ئةمرؤؤ لة هةموو دنيادا
بؤيـة كـة ئَيمـة دةَلـَيني ئةمرؤؤكـة ثَيويسـت ناكـا  ئَيمـة         , لة شـوَينةكان يـادي ئـةم رؤذة نةكاتـةوة    , كَي هةية لة كوردةكان

بـؤ   ئةو وةاَلمي ئةوة بداتةوة ضي بكـةيب , ثَيويستة لة رياتي ئةوةي رةخنة لة يةكَي بسريب, رةخنة لة يةكَي بسريب
ئةوةي كةوا ثَيويستة كـة ئَيمـة دةَلـَيني لـة ريـاتي      , مب لَيرةوة هةذدة خاَل  نووسيووة زؤريان ئَيوة باستان كرد, هةَلةجبة

كـة هـةموو دنيـا لـة     , وةكـو دـةتل و عـامي ئةرمةنييـةكان    , وةكو هريؤشيما, ئةو تراذيدية طةورةية نيية وةكو هؤلؤكؤست
ئَيمة دةبَيت , ناساند و توانيان زؤربةي دةرةبووةكان وةكو هؤلؤكؤست ئَيستا بكةنةوة رَيسةي كةناَلةكاني دنياوة بة دنياي

ئَيستا دؤسيةكي تايبةتي لة بةغـدا  , ياخود ئَيمة ضي بكةيب, داوا بكةيب كة ليذنةيةك دابنرَي, هةنساو بةرةو ئةوة بنَيني
ئَيســتا ثَيويســتة ئَيمــة هــةوَل بــدةيب  , كةيكــة دؤســَيي هةَلةجبةيــة دةخرَيتــة بــةردةمي ســةددام يوســَيب و دارو دةســتة  

ئَيستا ثَيويستة ئَيمـة هـةوَل بـدةيب كـة داوا لـة كؤمـاري       , هةَلةجبةيةكان و دةنسي هةَلةجبةييةكان بة رووي ئَيمة دابنَيني
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لـةو   ضـونكة , ئةو كاسَيتانةي كة كاتي خؤي طرتؤيةتي مبان دةنَي سوثاسيشي دةكةيب, ئةو وَينانة, ئيسيمي ئَيران بكةيب
ئــةو , بــة هةليشــيان زانــي كــة نةخؤشــةكان بسوازَيتــةوة بــؤ دةرةوةو , كــاتي ئــةوان لةطــةَل رذَيمــي عَيــراق شــةرؤيان بــوو و 

را بؤية مب لَيرةدا دةَلَي  ئَيمـة ضـي   , ئةوانيش مةرامَيكيان هةبوو, بؤية سوثاسيان دةكةيب, وَينةيةش نيشاني دنيا بدا 
بـةَلكو ئـةوةي كـة ماوةتـةوة لـة      , ة هةر تووشي ئةوة نةبوو خةَلكةكةي لةناو ضـوو هةَلةجب, بكةيب بؤ هةَلةجبة هةر كةمة

زؤر لــة , هةَلةجبــة ئَيســتا بــةثَيي ئــةو ديراســةتانةي كــة ئَيمــة رؤذ بــةرؤذ خوَيندومانةتــةوة لــة مــاوةي ئــةم هــةذدة ســاَلة
ثياوةكانيـان  , تاني مـةمك بـوون  ذنةكانيان تووشي نةخؤشـي سـةرؤة  , ض ثياو تووشي نةزؤكي بوون, كةساني هةَلةجبة ض ذن

ئَيمة ضؤن بتوانني مةعنةوياتي ئةو , زؤر لةو كةسوكارانة تووشي نةخؤشي نةفسي و دةرووني بوون, زؤريان ثةككةوتةن
, كـة بةرؤاسـيت بـة ضـاوَيكي وةك بـاوك     , ئَيمة لة رَيي ئةو ميللةتة داوا لة دةسـةاَلتداران دةكـةيب  , خةَلكانة بةرز بكةينةوة

, وةك مةسـةلةيةكي ئـةخَيدي و مرؤيـي خؤمـان دةبَيـت بـؤ خؤمـان ئـةم كـارة بكـةيب          , ستييةك سةيري بكةيبوةكو ثَيوي
 .زؤر سوثاس, دةنسي هةَلةجبة بكةينة خاَلَيك كةوا ثَيويستة دةرةبوو بكرَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةرؤَيز د
 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة

مب , لةم رؤذةدا ئَيمة هةرضةند باسي هةَلةجبة بكةيب هَيشتا هةر كةمة, سوثاس رةنابي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان
 :تةنيا وةكو ثَيشنيازَيك, دووبارة كردنةوةي دسةكاني برادةران و خوشكةكان ناكةمةوة سةبارة  بةو دسانةي كة كرديان

, ةيب لة ثةرلةماني عَيراق كةوا عوزر روازَيت لة خةَلكي هةَلةجبةي شةهيدئَيمةي ثةرلةماني كوردستان داوا بك-1
 .ئةوةش ئاكامي دانوني لَي دةبَيتةوة

رسة لة وتةكاني , ئةمرؤؤكة كؤمةَلَيك ثَيشنياز لةاليةن ئةو برادةرانةي كةوا خراوةتة بةردةم ئَيوةي بةرؤَيز-0
ثاشان ررَيتة بةردةم , بؤ ثَيداضوونةوةي ئةو ثَيشنيازانة, ثَيك بَيتهةموو كؤ بكرَينةوة ليذنةيةك , ثةرلةمانتاراني تر

ئةو دةمةي كةوا يكومةتي , يان دانونَيك لة اليةن ثةرلةمانةوة ثةسند بكرَيت, ليذنةي دانوني وةكو برؤيارَيك
دابيَيت بؤ رَي  ثةرلةمانيش بة دواي, ئةو يكومةتة ثابةند بَيت بةو دانونةوة, يةكسرتووي كوردستان دروست دةبَيت
لةبةر ئةوة تكا دةكةم ئةو ليذنانة لةطةَل ئةو داواكاريانة بةزووتريب كا  كؤ , بةرَي كردني ئةو هةموو ثَيشنيازانة

زؤر سوثاستان , يان دانونَيكيان بؤ ثةسند بكرَيت لةاليةن ثةرلةمانةوة, بؤ ئةوةي برؤيارَيك, بكرَينةوةو دةست بةكار بب
 .دةكةم

 
 :كي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤ

 .كاك بةكر فةرموو
 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ثَي  باش بوو ئامادةكاري بكراية, زؤر سوثاس كة توانيمان ئةمرؤؤ ئةو يادة ثريؤزة بةرز رابسريب و, ئةندامة بةرؤَيزةكان
بةتة ئةو برادةرانة زؤر باسي ئةو كارةساتانةي كة هةَل, كة لةم رؤذةدا سةرداني مةزاري شةهيدامنان بكرداية لة هةَلةجبة

هةَلةجبة بؤ خؤي ضةنديب كارةساتي بةسةردا , هةَلةجبة تةنيا كارةسا  نيية و, بةسةر كوردستاندا هاتووة كرديان
ئةو رينؤسايدةي لة , را سةيري ئةو كارةساتانةي تر بكةيب لة دةاَلدزَي و لة طةرميان  و لة ئةنفال و, هاتووة

هةرضي بؤ هةَلةجبة , دةتوائ بَلَي  لة كارةساتَيكي يةديقي بووة لة كوردستان روويداوة, دستاندا روويداوة بةطشيتكور
بؤ خؤش  برينداري , مب بؤ خؤم باوك  هةَلةجبةيية, هةرضي بؤ هةموو ناوضةكاني تر بكةيت هةر كةمة, بكةيت كةمة

هةر لةو شوَينةي مب بريندار , خَيزانةكةش  بريندار بووة, كيميايي لة ثَيش هةَلةجبةش بريندار بووم بة, كيميايي بووم
كة , باشيش  برية, لةبةر ئةوة موعاناتي كيميايي باش دةزائ, بووم سَي سةد بريندار و ضل شةهيدي كيميايي هةبوو
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كردني سياسيةتي  باسي ئةوة دةكةم ئةمة يكومةتي عَيراق بةشَيوةيةكي مونةزةم دةيويست كورد ئيبادة بكا  بة رةضاو
تةنتا ئةو شارانة مابوون , ي كوردستان وَيران بكرَيت%72بووة هؤي ئةوةي لة , يان بَلَيني رينؤسايد, زةوي سوتناك

لةبةر ئةوةي كة باسي هةَلةجبة , هةموو دَيتاتةكاني تر تةخت بوون, سلَيماني و هةولَير و كةركووك و دهؤك مابوون
مب ثشتسرييي لةو ثَيشنيارانة دةكةم كة ئةو ئةندامة , كة هةموو كوردستاني طرتؤتةوةدةكةيب بةشَيكة لةو كارةساتةي 

بؤ , بةَلكو بؤ هةموو كوردستان بَيت و, ثَي  واية بؤ هةَلةجبة نةبَيت, بةرؤَيزانة كرديان بؤ دةرةبوو كردنةوةي هةَلةجبةو
, ضَيت كة مب يةك شت هةية طرنسة بة المةوةبةاَلم بريمان نة, هةموو دَيتاتانةي كة وَيران كراون و تةخت كراون

ئةوةية كة هةَلةجبة رةنسة زؤر دةسيت ئاوةدانكردنةوةي نةطةيشت بَييَت لَيرةدا نامةوَيت باسي ئةو يادةوةرية تااَلنة 
هةمووشتان , فةرموو هةمووتان دةزانب خؤ خةَلكي غةريب نني لةم واَلتة, كة كوردستان بةسةري هاتووة, بكةم

رةنسة هةندَي كةس بَلَي , لةبةر ئةوة هةموومان دةزانني واَلتةكةمان بة ض مةريةلةيةك تَيثةرؤيووة, ني خةَلكبنوَينةرا
بةاَلم شانزدة ساَلةكة وةرن خؤتان سةيري بكةن بة ض , ئةوة شانزدة ساَلة يكومةتي هةرَيمي كوردستان هةية

ئةو شةرؤة خوَيناويةي كة ئينشائةَلَي هةتا هةتاية , بووةئةو يةسارةي لةسةر كوردستان , مةريةلةيةكدا تَي ثةرؤيووةو
 ,بووة هؤي ئةوةي كة ثرؤسةي ئاوةدانكردنةوة لة كوردستاندا دوارا  و زؤر بةرةو دواوة بيَيت, كوردستان نايبينَيتةوة

ئاوةدانكردنةوة بؤ كة نةمان توانييوة بةثَيي توانا دةسيت , لةبةر ئةوة كؤمةَلَيك ئةسبابي تريش هةية كة واي كردووة
يةك , ضونكة لة هةَلةجبة وةزعَيكي تايبةتي ئةوهاي هةبووة, بةتايبةتيش هةَلةجبة درَيذ بكةيب, هةموو كوردستان و

مةسةلةي تر هةية يةز دةكةم باسي بكةم كةوا زؤر طرنسة بةالمةوة دةسيت طَيرةشَيوَيين بؤ طزَيو كردني 
ومةتي عَيراق بة هةموو توانايةوة هةتا رووخانيشي واي ئيديعا كرد كة ئَيوة خؤتان دةزانب يك, يادةوةريةكامنان

مب ثَي  واية هية هةسيت نةتةوايةتيان , هةَلبةتة ئَيمة زؤر لة خةَلكي كورديش, يكومةتي عَيراق لة هةَلةجبةي نةداوة
, خؤتان بيستووتانة, لَي نةدةها دةيانسو  طواية ئةطةر ثارتي و يةكَييت ئَيرانيان دةعوة  نةكرداية هةَلةجبة واي , نيية

ئةو برادةرانة هةندَيكيان وتيان سوثاس بؤ مجتوري ئيسيمي ئَيران كة رَيساي دا ئيعيم بساتة , مب هةموو رار دةَلَي 
يةكةميان لة هةَلةجبة كة مجتوري ئيسيمي ئَيران , دوو رار ئيعيم فرياي ئَيمة كةوتووة, رةري بسرن, كوردستان و

كة ئةو وةختة هةردووال دةمانويست رذَيمي عَيراق برووخَينني دزَيوي بكةيب لةناو , بةرذةوةندي خؤي تةبعةن بؤ
ئةم كارةساتة خؤ لة هةموو شوَينةكاني تر , ئةوة بوو ئةو رةس  و فليمانة طةيشتنة دةست ميدياي ريتاني و, كؤمةَلسا

بةاَلم ئةم , وردستان تووشي كارةساتي شةرؤي كيميايي بووةهةموو ك, شاناخسَي, ئةوة لة باليسان, ئةوة لة طؤثتةثة, بوو
 .دةزية طةورة بوو لةبةر ئةوةي كة رَيسا درا بتوانَيت ميدياي ئَيران ئةمة بسوازَيتةوة بؤ  ميدياي ريتاني

رةرة  طةر ميدياي ريتاني بَيوي نةكردبايةوة ئةو, دووةم كارةسا  كة ميديا دةوري ئةساسي بيين كارةساتي كؤرؤةو بوو
لةبةر ئةوة فيعلةن دةبَيت سوثاسي , كارةساتي كؤرؤةو رةنسة وةكو كارةساتي تري رنووب بواية, راتة بةردةمي عالةم

كة ثَي  واية , ئَيستا هةندَيك طَيرة شَيوَيب, كة ميديا تواني ئةم كارةساتة وةكو خؤي بة زيندوويي رايبسرَي, ئةوة بكةيب
ضونكة هةموو سةرتانسةري ريتاندا دةَلَيب ثَيشنيارةكانتان داوا دةكةن بيكةن بة , دا ئةمة زةرةر لة ميللةتةكةمان دة

كةضي , لة هةموو سةرتانسةري ريتاني ئَيمة دةمانةوَيت ئةم رؤذة بةرز رابسريب مةراسيمي بؤ بسَيرؤيب, رؤذي ريتاني
ةزية طةورةية نيية مردني دةزيةكة ئةمة بؤ خؤي كةمكردنةوةي ئةو د, لة هةَلةجبة نةتوانني ئةم مةراسيمة بكةيب

هةوَل بدةيب , موزايةدةش نةكةيب و, دةبَيت مةستووالنة دسة بكةيب و, نيية؟ لةبةر ئةوة دةبَيت ئَيمة كة دسة دةكةيب
واديعةكة روون بكةينةوة بؤ , بةضي بة طةورةيي خؤي بيتَيَلينةوة, ئةم دةزية وةكو طةورةيي خؤي بيتَيَلينةوة

دةسيت طَيرةشَيوَيين نةهَيَلني لةناو ئةو خةَلكانة بتوانني كة ئةو مةسةلة طةورانة كة , ي كوردستان وكؤمةاَلني خةَلك
زؤر , بؤ سةررةمي شةهيداني كوردستان, كة دةبَيت سةري رَيز و نةوازش دانَيني, خؤمان شانازييان ثَيوة دةكةيب

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ضنار فةرموو
 :ضنار سعد عبداَ بةرؤَيز
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو شةهيدة سةربةرزةكاني كوردستان و هةموو , لة يادي هةَلةجبة مب سَيو دةنَيرم بؤ كةسوكاري شاري هةَلةجبةو

تر  بةاَلم بة شَيوازَيكي, ضونكة ثَي  واية كارةساتةكان زؤرن هةموو شكلَيكة لة هةَلةجبة, هةَلةجبةكاني تري كوردستان
ئةوان مايف خؤيانة كة داوا بكةن نوَينةريان هةبَيت و تايبة  , يةك داواكاري  لة شاري هةَلةجبة هةية, دووبارة بوويتةوة

بةاَلم مب ئةو داوايةيان لَي دةكةم كة ئَيمةي  ئةنداماني ثةرلةمان نوَينةري هةموو , بَيت و خةَلكي شاري هةَلةجبة بَيت
وةعدي ئةوةشيان ثَي دةدةيب وةكو كةسي خؤم تةئكيدش  كة , نةري خؤيان دةبوَل بكةنكوردستانني و ئَيمةش بة نوَي

ضونكة هةَلةجبة بةشَيكة لة كوردستان و ريا , برادةران لَيرة يةمتةن وةكو هةَلةجبةيي كار بؤ هةَلةجبة دةكةيب
ئةوة زؤر لة , وَلي بؤ بدةيبثَي  واية ئةطةر ثةرلةمان ديراسةي بكا  و هة, مب دوو ثَيشنيارم هةية, نابَيتةوة

كاتَيك شوَينَيك تووشي كارةساتَيك , ئةوة عورفَيكة لة دنيادا, بةرذةوةندي هةموو كوردستانةو هةَلةجبةش بةشَيكة لةوة
يان بة هةر شتَيك بةكار دَيت دذي , ئينيا بة ئةسليحةيةك, دةبَيت لة ئةجنامي ئةوةي كةسَيك تاوانبار دةبَيت

بؤ ئةوةي ديفاع لة , كة يةدي ئةوةيان هةية لةسةر ئاسيت دةولي مويامي بؤ خؤيان بسرنئةو خةَل, نةتةوةيةك
دةبَيت ئةو , ئَيمة يةدي ئةوةمان هةية ئةو واَلتانةي كة ضةكي كيمياييان فرؤشتووة بة عَيراق, دةزيةكةيان بكا 

يةعين لَيرةدا هؤلةندا يةكَيك لةوانة , نواَلتانة لة مكةمةي دةولي داوا بكةيب دةرةبووي ئةو زيان لَيكةوتووةكان بكة
ثَي  واية زؤر لة واَلتاني ديكة تاوانبارن لةوةي كة ضةكي , بوو كة بارزطانةكة وةكو ئاطادار كرايب ئةوة مةيكوم كرا لةوة

َيب بؤ دةبَيت ئَيمة لةسةر ئةوانة دةعوا تةسييل بكةيب و ناضاريان بكةيب مادييةن ب, كيمياييان فرؤشتووةتة عَيراق
 .دةرةبووي خةَلكي ئةو ناوضانة بكةنةوة, دةرةبووي ئةو ناوضانة بكةنةوة

ئةوةية وةكو مب ئاطادار بووكة كة شيعة داوايان كردووة لة نةوتي عَيراق بةشَيكي بؤ / ثَيشنياري دووةم
دةبَيت لةو , ةوتوويبلةبةر ئةوةي ئَيمةش زيان لَي ك, ئَيمةش دةبَيت داوا بكةيب, ئاوةدانكردنةوةي رنوب بةكار بَيت

دةبَيت بةشَيكيش لةو نةوتة بؤ ئةو مةنيتقانةي , نةوتةي لة عَيراق دةفرؤشرَيت و دةدرَيتةوة دةرد و دةدرَيتةوة رنوب
 .زؤر سوثاس, كة زةرةريان ثَي كةوتووةو, كوردستان دابني بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مةمةد يةكي  فةرموو

 
 
 
 

 :يكي  رباربةرؤَيز ممد 
 .بس  اَ الرمحب الريي 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية رةخنةمان لَي دةطريَيت و خةريكة دةبينة , مب دةترس  لة دةرةوة لةسةر ئةو مةسةلةية دةرزار بار بني

وةدانكردنةوةي كة مةسةلةي ئا, يةزم نةكرد دسةكان ئادارَيكي وا وةرطرن, ضةند بةشَيك لةسةر باس كردني هةَلةجبة
ئةميش فرَيي دةداتة , ئةم فرَيي دةداتة سايةي ئةم و, وةكو سايةي فتبؤلي لَي دَيت, هةَلةجبة و ضي بؤ هةَلةجبة كراوة

ئةوةندةية مب وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك ثشتسريي , وا خةريكة دةخرَيتة سايةي ضةند اليةني تريش, سايةي ئةو
مب ثَي  خؤش نةبوو زؤر شت , هةروةها دةرزَيك, َيمدا هةية بؤ هةَلةجبة بكرَيتدةكةم كة ضي لة تواناي يكومةتي هةر

, بةاَلم ئةم طَيرة موزاهةرؤةية واي لَي كردم كة ثَيشنيارَيك بكةم, بةاَلم غةيري مةسةلةي هةَلةجبة, لة رووداو باس بكةم
يةديقة  رةماوةري كوردستان كة ئَيمة  بة, (الوقاية خري من العالج)ئةويش ئةوةية كة ئَيمة  وةكو عةرةب دةَلَيت 

بَي تادةتي و نارةيةتي و طوَي نةطرتب لَييان زؤر رار وا دةكا  كة ثةنا بؤ خؤثيشاندان و , نوَينةريانني زؤر بَي تادةتب
مة بةاَلم با ئَي, سوتاندني مةزارةكان و دامودةزطا يزبيةكان, مب خؤم ثَي  باش نيية ئيدانةي دةكةم, موزاهةرة ببةن و
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ئةويش كَيشةي , ئَيستاش كَيشةيةكي طةورة لة كوردستان هةية, ثَيش لةوة بسريب كة رةماوةر روو لة ياَلةتي وا بكةن
مب تكام واية ثةرلةماني كوردستان برايان ثشتسري بب كة هةردوو بةرثرسي سووتةمةني لة , ئةزمةي سووتةمةنيية

بزانني ئةم كَيشةية بؤ , رةلسةيةكي نزيكدا لة هةفتةي داهاتوودا ئيدارةي هةولَير و سلَيماني بانري بكةينة ئَيرة لة
مب , ئَيمةش طلةييان لَي دةكةيب لةو كاتةو, ضونكة دوايَي خةَلك رَيي موزاهةرؤةي خراث دةطرَيتة بةر, ضارةسةر ناكرَيت

مة بةردةم ئَيوةو ئيدارةي ثشتسريي هةموو ئةو ثَيشنيارانةي كة كراون دةخة, ثَيشنيارَيكيش  هةية بؤ دةزيةي هةَلةجبة
, رَيذةيةكي طوجناو بؤ شاري هةَلةجبة تةرخان بكا , ميزانييةك 0226يكومةتي هةولَير وةكو ديارييةك لة ميزانيةي 

هةردوو ئيدارةكةو يكومةتيش يةك بسرَيتةوة مايةوةو وةكو يةك  0226ضونكة ئَيمة دةزانني لة ميزانييةي 
داوا دةكةيب لة ئيدارةي سلَيماني رَيذةيةكي زياتر لةوةي كة باس كراوة , ي خؤيةتيهةر يةكة ميزانية لةال, ماوةتةوة

لةوالوةش لة ئيدارةي ئَيرةش رَيذةيةك وةكو دياري بؤ شاري هةَلةجبة بؤ ئاوةداني , يةفتا مليؤن دؤالر سةرف بكا 
 .سوثاس, شارةكة سةرف بكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :ز ئارَيز عبداَ امحدبةرؤَي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كارةساتةكة طةورةية, ديارة وةكو زؤر لة بةرؤَيوةبةران باسيان كرد, بة تةئكيد ئَيمة ئةمرؤؤ يادي هةَلةجبة دةكةينةوة
تر ضةكي ديارة ئةطةر باسي ضةكي كيميايي بكةيب لة زؤر ناوضةي , ئةو كارةساتةش تةنيا لة هةَلةجبة رووي نةداوة

بةاَلم , لةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم راستة ئةمرؤؤ يادي هةَلةجبةيةو هةَلةجبةش كراوةتة رةمز, كيميايي بةكار هاتووة
كاتَيك كة باسي , با ئةوة يادي هةموو ئةو كارةساتانة بَيت كة بة ضةكي كيميايي بةسةر خةَلكي كوردستاندا هاتووةو

كة بةبةر ضةكي , باسي هةموو ئةو شوينانةي تريش بكةيب, ؤر لة برادةران باسيان كردوةكو لَيرةش ز, هةَلةجبة دةكةيب
 .ئةوة يةك, كيميايي كةوتوون

, بة تةئكيد واية لةبةر ئةوة مب لَيرة ثَيشنيار دةكةم, كة ئَيمة دةرزاري راطةياندنني, كاك بةكر باسي ئةوةي كرد/ دوو
يةعين ئةو , بؤ ئةوةي ضي تر خةَلك تووشي مةرطةسا  نةبَيت, بَيت لة كوردستان ضةندي دةكرَيت راطةياندن ئازاد

 .ياسايةي كة دةردةكرَيت ئازادي تَيدا بة تةواوي بةردةرار بَيت
هةردوو ئيدارةكة يةك , ئةمرؤؤ ثَيويست بوو لة هةموو رؤذان زياتر فشار رةينة سةر يكومةتي هةرَيمي كوردستان/ سَي

ئةو دسانةي تاكو , خؤم هييي تر لة الي مب دةبول نيية يةك نةطرتنةوةي هةردوو ئيدارة لةبةر ئةوة بة راي, بسرَيتةوة
ئَيستا دةكرَيت لة سةركردايةتي سياسي مب رَيزم هةية بؤ سةركردايةتي سياسي مولتةزمني بة هةموو ئةو دةرار و 

, نة ئَيرة بؤ يةك نةطرتنةوةي ئيدارةبةاَلم الي مب دةبول نيية ضي تر بَي, دانونةي لة سةركردايةتي سياسي دةردةضَيت
راستة ئَيستا , بؤ ئةوةي يةك بسرنةوة, لةبةر ئةوةي ثَيويست بوو ئةمرؤؤ زياتر فيشار رةينة سةر هةردوو ئيدارةكة

رةنسة , بةاَلم دَلنياش بب لةوةي هَيشتا مةترسي كارةسامتان لة ثَيش ماوة, ئَيمة يادي كارةساتةكاني رابردوو دةكةينةوة
هةتا ئَيستاش طةلي , بةاَلم هةر خؤمان ئَيستا واديعةكة دةبينني, دةدةر ئةو كارةساتةي بةسةرماندا هاتبَيتبة 

لةبةر , هةتا ئَيستاش كورد لة ذَير ناوضةي هةرؤةشةي كوشتين لَي دةكرَينت, كوردستان لةبةر هةرؤةشةي دوذمنان داية
ئةطةر لةو يادة دا سةركردايةتي ئةو , ة نةكةيب يةك بسرنةوةئةوة وةكو رؤذَيكي وا ئَيمة داوا لة هةردوو ئيدارةك

, لةبةر ئةوة مب بةش بةياَلي خؤم داوا دةكةم يةك خاَلي تر هةية, كةي لةبةرضاوي بسريب, طرنسية لةبةرضاو نةطرَيت
لة رؤشنبرياني  ,منيش لَيرة داوا لة دةوَلةمةندةكاني هةَلةجبة دةكةم, ضؤن داوا كرا ئيش بؤ خةَلكي هةَلةجبة بكرَيت

ئةوانيش خؤبةخشانة و بة طيانَيكي نيشتمان ثةروةرانة روو لة , لة دكتؤرةكاني هةَلةجبة دةكةم, هةَلةجبة دةكةم
, دكتؤرةكان لة نةخؤشخانة تيماري نةخؤشةكان بكةن, ثرؤذةي ثيشةسازي, ثرؤذةي ئاوةدانكردنةوة, هةَلةجبة بكةن

هةسيت ثَي دةكةيب زؤر لة خةَلكي هةَلةجبة لة هةَلةجبةييةكان لة شوَينةكاني  ئةوةي ئَيمة, ئةوانيش لة رَيي خؤيانةوة
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, نةك هةر ئةوةو ناوضةكاني تريش و, ئَيستا دةتوانب بةشَيوةيةك لة شَيوةكان خزمةتي ناوضةكةي خؤيان بكةن, ترن
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر ناصح فةرموو

 :غفور رمضانناصح .بةرؤَيز د
 .رؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

, ثَيشةكي هةزاران سَيو و درود بؤ طياني ثاكي شةهيداني كارةساتي هةَلةجبة و هةموو شةهيداني تري كوردستان
ئةمة يةكةم دانيشنت نةبوو لة , يةز دةكةم رووني بكةمةوة, كة ئةمرؤؤ بكرَيت, بَيسومان ئةو دانيشتنة رَيي خؤي بوو

رسة لةوة لةم , ضةنديب دانيشتين تر كراوة بةبؤنةي ئةم يادةو, ي هةَلةجبةوة بكرَيت وثةرلةماني كوردستان بةبؤنة
ئةم ثَينج دةديقةية لة ثةرلةمان برؤياري لةسةر , ثةرلةمانة برؤيار وةردةطريا كة ثَينج دةديقةي كة ئَيستا راوةستايب

لةم , رد بؤ ثارَيزطا كردني هةَلةجبة بووهةروةها يةكَيك لة داواكاني ئةو خوشك و برايانةي كة دسةيان ك, دراوةو
يةعين ثَيويسيت بة , بةاَلم رَي بةرَي كردنةكةي يةمتةن ثَيويسيت بة زةمان و كا  هةية, ثةرلةمانة برؤيار دةرضووة

, هةَلةجبة لةطةَل سؤران, و ئةطةرنا لةم ثةرلةمانة برؤيار وةرطرياوة بة ثارَيزطا كردني ئاكرَي, بارودؤخي طوجناو هةية
مب , مب بةداخةوة وا هةست  كرد لة برادةران كة باسي كارةساتةكانيان كرد لة هةَلةجبة, بؤية ئةو برؤيارة هةية لَيرةدا

ئةم كارةساتة ثَيش , باسي كةموكورؤيةكاني خؤيان بكةن, ثَي  واية يةدي خؤيانة باسي كارةساتةكاني هةَلةجبة بكةن
بةَلكو شازدة ساَلة يكومةتي هةرَيمي , وردستان تةنيا سَي ساَل نيية لةوَييكومةتي هةرَيمي ك, هةذدة ساَل روويداوة

, وا خةريكة ثَينيةم كابينةية دروست دةكةيب لة هةرَيمي كوردستان, يةعين ئةوة ضةند كابينةية, كوردستان هةية
ساَلة ضي بؤ هةَلةجبة  يةعين لة ماوةي ئةم شازدة, يان بة يةك كاتةوة نيية, يةعين عييدةي بة يةك كابينةوة نيية

, ئةطةر طلةييش كرا يةق نيية خةَلكي تر برادةران بؤ اليةنَيكي دةبول بكةن, يةعين مةفروزة وا لَيك بدرَيتةوة, كراوة
, ئةو زياتر هةسيت ثَي دةكا , ئةي ئةطةر ئةو وا لةناو ئاطرةكةية و لةناو ئَيش و ئازارةكةية, يةدي خؤيانة طلةيي بكةن

بةبؤنةي , بةاَلم هةَلةجبة تايبةمتةندي خؤي هةبوو, سالي هةَلةجبة لة زؤر شوَيين تر كارةسا  بووةفةردي هةية مي
هةشت هةزار بارزانيمان بَي سةرو , هةزار ئةنفاملان هةية 170ئةطينا , ضةكة كيمياييةكةي كةوا ئَيمة باسي دةكةيب

لة يةديقة  وا , طواية لةم ناوضانة موداوةمة  كراوة دةَلَيب تةنتا, طةلي بازَيمان هةية, شوَيب كران و ئةنفال كران
كة موداوةمة  و شؤرؤش و بةرخوداني تَيدا , موداوةمةتي كوردستان لة هية بب بةردَيكي ئةم كوردستانة نيية, نيية

يةعين بة , راستة تايبةمتةنديش هةبوو كة هةَلةجبة بة كيميا لَيدرا, ناكرَيت بةو شَيوةية لَيك بدرَيتةوة, نةكرا بَيت
نةخَير باسي هةموو , يةعين ئةطةر ئَيمة باسي هةَلةجبة بكةيب باسي شوَيين تر ناكةيب, يةساسية  شتةكان وةرنةطريَي

سَي ساَلة ئَيمة , بؤ ئاطاداري لةوانةية سبةي خةَلكي كةركووك بَيب لَيرة موزاهةرؤة بكةن, شوَينةكاني تر دةكةيب
مب , بةاَلم لةو ئاستةدا نةخَير, كةركووك كردووة؟ مةسةلةن هةندَيك شت كراوةضيمان بؤ , كةركووكمان ئازاد كردووة

شؤراو تةبعةن لة رَيساي خؤي , شؤراو ئاوةدان كراوةتةوة, كة لَيرةوة دةض  بؤ كةركووك دةبين  بؤ منوونة طورطة ضاَل
تةماشاي شؤرؤاو دةكاتب دوو شيت ئةوةي , ئةوةي تةماشاي طورطة ضاَل دةكاتب, نةبوو لةم الوة تر ئاوةدان كراوةتةوة

ئَيوة برؤؤن ئةو شوَينانة , باشة ئةي ناو شاري كةركووك, ئةوةي بؤ شؤرؤاو كراوة دةَلَيي بؤ دةوَلةمةندةكان كراوة, رياوازن
, لةبةر ئةوة خةَلكي ئةو مةنيتقانة وةختَيك طلةيي دةكةن يةدي خؤيانة, بزانب ض كارةساتَيكي لَي دةوماوة, ببينب

راستة لة رَيسةي راطةياندني , يان باسي ئَيران دةكرَيت, ضؤنيةتي ضارةسةر, م دةبَيت ضارةسةري بؤ بدؤزةرَيتةوةبةاَل
يان خةلةلَيك ئَيرانيةكان دروستيان , ماناي ئةوة نيية ئةطةر كةموكورؤيةك, ئَيرانةوة ئَيمة ئةو شتانةمان بيين و زانيمان

نةك بةداخةوة خةَلكي خؤمشان ئةو دةست درَيذي , فيعلةن ئةوانةش كراوة, َيرنةخ, ئَيمة نابَيت باسي بكةيب, كرد بَيت
مب خؤم دَيتة بريم يةكَيك لةوانةي كة كوردة ئةو وةختة سةر بة رذَي  بوو مودابةلةي , و شيت نارؤةواي كرد بَيت لَيرة

ؤ ئةوةي مودابةلة لةطةَل ئةو ب, يكومةتي بةغدا بردبووي بؤ ئةوَي, تةلةفزيؤني سويدي هاتبوو لةطةَلياندا دةكرد
, كاتي خؤي مويافز بوو, ئةو كابراية ناوي مةمةد ثريؤزة خةَلكي كةركووكة, دةيو  بَلَيب ئَيران لَييداوة, خةَلكة بكا 



 101 

, لةبةر ئةوة ناكرَيت, نةيدةطو  عَيراق لَييداوة, دةضوو دةيسو  بَلَي ئَيران لَييداوة, يةعين ئَيمة راشي وامشان هةبوو
مب , بةاَلم دةبَيت ضارةسةري بؤ بدؤزينةوة, يةديقةتةكة ضؤنة با بيخةينة بةر ضاو, مة شتةكان با نةشارينةوةئَي

لةوانةية فيعلةن , لةوانةية هةندَيكي ضارةسةر كرا بَيت, ئةو ثَينج هةزار كةسةي داوايان كردووة, لةطةَل ئةو داواكاريةم
تةنتا ليذنةيةكي ثةرلةمان , مب ثَي  واية تةنتا ئيشي ثةرلةمان نيية, هةندَيكي ثَيويسيت بة ضارةسةر كردن هةبَيت

ضونكة ئةوة , دةبَيت لةطةَل يكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةو داواكارية ثَيشكةش بكرَيت, ناتوانَيت ئةمة بكا 
 .سوثاس, ئينيا ئةو ميزانية يكومة  بةثَيي دؤناغةكة ئةمة رَي بةرَي بكا , ميزانيةي ثَيويستة

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤ
 .فةرموو سارا خان

 :ثريو  خضربةرؤَيز سارا 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو خةَلكَيكي دةاَلدزَي دةمةوَيت هاوخةمي خؤمان دةربربؤيب لةو رؤذة ثرسة و سةرةخؤشي لة خةَلكي شاري هةَلةجبة 
ضونكة دةاَلدزَي بة دةستة خوشكي , دزَيي نةكردالم سةير بوو لةو يادة لة كاك بةكري زياتر كةس باسي دةاَل, دةكةيب

دةاَلدزَي بةدةسيت رذَيمي بةعس بؤردومان  02/2/1972وةكو لة بريمان بَيت لة , هةَلةجبة ناسراوة لة تارخيي كؤمناندا
, ةجبةلةبةر ئةوة هاوخةمي و هاوشَيوةيةكة لة نَيوان دةاَلدزَي و هةَل, هةَلةجبةش بؤردومان كرا 06/2/1972لة , كرا

لةبةر ئةوة مب وةكو كةسَيكي دةاَلدزةيي هاوخةمي خؤمان دةردةبرؤيب و لةطةَل هةموو ئةو داواكاريانة دايب كة خةَلكي 
لةطةَل هةموو ئةو ئةندام ثةرلةمان بةرؤَيزانةدا رةئيمان داوة , هةَلةجبة ثَيشنياريان كردووة بؤ ثةرلةمان و يكومة  و

هةروةها داواي , ةَلكة بكةيب و داواي دةرةبووي زيان لَي كةوتوو ئةو شارة بكةيبكةوا داكؤكي لة داواكاري ئةو خ
هيوادارم ئةو ليذنانةي كة ثَيك دَيت باس لة  دةرةبوو , دةرةبووي كةسوكاري شةهيداني شاري هةَلةجبة دةكةيب

يذنانة ثَيك بَيب بؤ ئةو ل, وةكو مةسةلةيةكي تةواوةتي و مشولي كوردستان تةماشا بكرَيت و, كردنةوة دةكرَيت
, ياخود ثشدةر بةطشيت, ئَيمة دةزانني يةوزي ثشدةر, ئاوةدانكردنةوةو دةرةبوو كردنةوةي هةموو شارةكاني كوردستان

بةرؤاسيت ئةو كاتةي كة دةاَلدزَي بؤردومان , بَييسة لةو بؤردومانةي كة يةكةم كاري رينؤسايد بةرامبةر بة كورد كرا
هيوادارم لة راطةياندةكانيشدا لة دادطايي , يةكةم كاري كؤمةَل كوذي لةسةردةمي بةعس بوو, كرا كؤمةَل كوذي نةبوو

لة هةمان كاتدا هةوَل بدرَيت كار بؤ ئةو شارانة بة تايبةتي , كردني سةددام يوسَينيشدا ئةو مةسةالنة ررَينة بةرضاو
ناَلَيني , ئةو شوَينانة شتيان زؤر بؤ كراوة, يان كردهةروةكو بةرؤَيزان باس, بودرة تايبةتيان بؤ تةرخان بكرَيت, بكرَيت

بؤ منوونة دةالدزَيش و طوندةكاني دةوربةريشي , بةاَلم لةبةر ئةوةي لةسةر خاكَيكي خاثوور كار كراوة, بؤيان نةكراوة
ضاوَيكي  لةبةر ئةوة هيواداريب, كاتَيك كة ئيش كراوة هةر لة شوَينة كؤنةكان كار كراوة, هةر هةمووي تةخت كراون

 .زؤر سوثاستان دةكةيب, هةموو شارةكاني كوردستان رشَينرَيت, بة دةاَلدزَي, تايبة  بةو شوَينانةي هةَلةجبةو
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دلَير
 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةنتا مب ثَي  باشة لة ضوارضَيوةيةكي , ي دذ بة مرؤظايةتييةراسيت هةموومان دةزانني كارةساتي هةَلةجبة كارةساتَيك

ضونكة ئةمرؤؤ طةورة كردنةوةي كارةساتي هةَلةجبة لَيدانة بةرؤاسيت بؤ هةموو ئةو ئةنزكة , ناوخؤيي سةيري نةكةيب
سةرتانسةري ريتان  ئيَ لةمةودوا خةريكة بَلَي  ذياني سياسي لة, سياسيانةي كة بةو شَيوازة دةسةاَلتيان بردؤتة رَيوة

هةَلةجبة يةكَيكة لةم رةمزانةي كة ئةمرؤؤكة لةم , كة ئيَ دةبولي ئةو دةسةاَلتانة نةكرَيت, خةريكة بةو شَيوازة دةرؤوا 
هةندَيك ثَيشنيار هةية , مب نامةوَي بيمة زؤر تةفاسيلةوة, سةردةمةدا رةمزَيكة بؤ ئةم روو بةرؤوو بوونةوةيةو

ثَي  واية باشَيب شت ئةوة بَيت كة يكومةتي , ةرلةمان عةمةلي ئيشي لةسةر دةكةيبئَيمة وةكو ث, دةكرَيت
يةكسرتووي كوردستان عةرةلةي لَي بكرَيت كة ئةوة راستة و ثَيويست دةكا  بةرؤاسيت ئَيمة لةمرؤؤوة برؤيار بدةيب كة 
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كة ئةو ثابةند بوونة , بكةيبلةو يكومةتة يةكسرتووةي كة دروست دةبَيت لة كوردستان ثابةند بوونَيك دروست 
هةندَيك ثرؤذةي رددي بَيت بؤ ضاك كردني بارو طوزةراني ئةو ناوضانةي كة فيعلةن بوونةتة دورباني سياسةتي 

بةاَلم باليسان و , فيعلةن هةَلةجبة رةمزي طةورةترييانة تياياندا, كة لةوانة نةك هةر هةَلةجبةية بةتةنتا, رينؤسايد
ضونكة ئةطةر ئَيمة سةيري تاوان بكةيب وةك تاواني نَيودةوَلةتي , لة بادينان كراوة, رة بووة تيايداطؤثتةثة بةرؤاسيت طةو
كةواتة ئةمة بؤ , ذمارةي دياري كراوي نيةتي ئييرامي بةرامبةر ئةو تاوانة لة هةمووياندا هةية, بة ذمارةي زؤري نيية

رارَيكي تر لة , كة ئيَ دةبول ناكرَيت, ك كردويةتيخؤي هةر لة ماددةيةكةوة بةشَيكة لة تاوانَيك كة نيزامَي
بؤية دةبَيت ئَيمة لة ثةرلةمان , عَيراديشدا و لة كوردستانيشدا ئةو نةوعة دةسةاَلتة  رَيي ببَيتةوة لة واَلتي ئَيمةدا

اصح وتي فيعلةن وةكو دكتؤر ن, ئةزارة تةئكيد لةوة بكةيب كة ثابةند بوونَيك دروست بكةيب كة ناكرَيت ئَيستا
يان , يان ثرؤذةيةك, بةاَلم دةكرَيت ثابةند بوونَيك, ضونكة هَيشتا يكومة  ثَيك نةهَينراوة, دانونيةن ناكرَيت

بودرةكان بةرياوازي , ضونكة بةرؤاسيت ئةو بودرةيةي دانراوة, ثَيشنيارَيك ررَيتة بةردةم يكومةتي يةكسرتوو
كة بةرؤاسيت كوردستان هةمووي , نة ئيلتيزامَيك كة ئيشي لةسةر بكةيبئَيمة دةكرَيت بيكةي, دانراون بة دياري كراوي

ضونكة مب بةش بة ياَلي خؤم , بةاَلم ئةم شوَينانة بكرَينة شوَيين باشَ, هةمووي ئيشي ثَي دةوَيت, ضاكسسازي دةوَيت
وو رووداو لةوَي بوومة ثيا مب لة كاتي رووداوي كيمياباراني طؤثتةثة و شَيخ وةسانانيش لة هةرد, طؤثتةثة زؤر دةبين 

فيعلةن مب بؤ خؤم كة , ئَيستاش دةضمة طؤثتةثة هيي  تيا نةبينيووة لة رةمزَيك زياتر, رة  بوومة لة هةردووكيان
يةعين زياتر ثَيويستة بسريب بة , ثَيشمةرطة بوومة لةو ناوة شعور دةكةم و خةمي لَي دةخؤم تا دةضمة ئةو ناوضةوة

 .سوثاستان دةكةم, لة بادينان ثَيويست دةكا , لة باليسان ثَيويست دةكا ,  ثَي بكةن تا دةكرَيتدةم و ضاويانةوةو هةسيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان ئامَيدي فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي) بةرؤَيز ممد امحد صاحل

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رَيز و سَيومان هةية , لةبةر ئةوة ناوي خؤمان تةسييل نةكرد, ةكةنوا تَيسةيشت  كة تةنتا نوَينةراني هةَلةجبة دسة د

وا دةزائ ئةو داواكاريانة كةمة رَي بةرَي , بؤ خةَلكي هةَلةجبةي سةر بةرزو ثشتسريي تةواوي داواكانيان دةكةم و
ذَيمي ديكتاتؤري ضونكة ياسايةك لة ئةجنومةني نيشتماني عَيراق دةرضووة دةرةبوو كردني دوربانيةكاني ر, بكرَيت

سياسةتةكاني و لة زمين ئةو ياساية باشة فةرمووية بيكةينة ئةنداماني نوَينةراني كوردستان لةوَي كة تةفيعلي ئةو 
 .ياساية بكةيب

يةكةم درَيذ خايةنة ئةويش ئةوةية كة يكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ثاشةرؤذ شارَيكي نوَي لة : دوو ثَيشنيارم هةية
 .ت بكاتب بؤ دةرةبوو كردني وةك شارَيكي كوردستاني بؤ هةَلةجبةهةَلةجبة دروس

كة داوا دةكةن بودرةيةك لة , ثَيشنيارَيكي تازة بؤ ئةولةوياتي ئةمرؤؤي ثَيداويستيةكاني خةَلكي هةَلةجبة/ دووةم
َلةباني و بارزاني لة ضونكة بةثَيي رَيككةوتين هةردوو بةرؤَيز تا, كة دةَلَيني هةردوو ئيدارة, بودرةي هةردوو ئيدارة

تةنتا ئةوةي موشتةرةكة بؤ ثةرلةمان و , هةر ئيدارةيةك بؤ خؤيةتي 0226ثةرلةمان مؤريان كرد بودرةي ساَلي 
لةبةر ئةوة بودرةيةك لة هةردوو ئيدارةكة هةبَينت بؤ , ئةجنومةني وةزيران و سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستانة

, داوا دةكةيب لة خةَلكي هةَلةجبة كة داواكاريةكان بة توند و تيذي سةرنةكةون و, ئةولةوياتي ئةمرؤؤي خةَلكي هةَلةجبة
ئومَيدةوارم لةطةَل يكومة  بة ئاساني كارةكانيان , ئَيمة ثاَلثشيت داواكانيان دةكةيب, بةَلكو بة هَيمين و رَيساي ياسايي

 .سوثاس, ضارةسةر بكةيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك هيوا فةرموو
 :رؤَيز هيوا صابر امحدبة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 103 

ثرؤيةتي لة ئَيش و ئازار بؤ هةريةك , لةرؤاستيدا ئةم يادة رَيسةي خؤيةتي ضةند طرنسي و بايةخي ثَي بدةيب هةر كةمة
دو سَيوي لةم مينبةرةوة مينبةري ثةرلةمان درو, بةتايبةتي ئةوانةي كة تيا ذياويب و بةشداركان تيا كردووة, لة ئَيمة

بؤ هةموو شةهيداني , خؤم دةنَيرم بؤ شةهيداني هةَلةجبة ئةو خوشك برا ئازيزانةمان كة طيانيان بةخشيووة
هةَلةجبة و هةموو دةظةرةكاني تري كوردستان هةموو , بةرؤاسيت دةمةوَيت ئةوة بة بريي هةمووتان بَينمةوة, كوردستان

بةرؤاسيت دَلخؤش  لة كاتَيكدا ئَيمة يادي ئةوة , كتاتؤري خؤويستييةبةرهةمي فيكري دي, بةرهةمي عةدليةتي شؤفَيين
كة ئةوة ضارةنووسي هةموو ديكتاتؤر , دةكةينةوة ئَيستا ديكتاتؤر كَيش دةكرَيت بؤ دادطا و لَيكؤَلينةوةي لةطةَل دةكرَيت

لةرؤاستيدا دةمةوَيت عةرزي , مب لة زؤربةي ئةمسالي ئَيوةش لة زيندان طيانيان بةخشي, و خؤثةرست و شؤظَينيةكانة
بةاَلم دنياي مرؤظ , مايف خؤيانة دوو شت ئازار دانة, ئَيوة بكةم كة مب ثشتيواني خؤم لةو داوايانة دةكةم يةدي خؤيانة

رَيي خؤيةتي ثةرلةمان بثرسَيتةوة بؤضي ئَيستا خةَلكي هةَلةجبة بَي تادةتب و دَل طةرمب نارازيب , ئةوةي تيا دةكرَيت
لة مينبةري , لة هؤكاري ئةوة بكؤَلينةوةو لةسةريدا تَيثةر نةبني, ا يةكَيك بيَيت سةردانيان بكا لةوةي كةو

دةبَيت ئاسايي , ئةوة شتَيكي ئاسايية, دةبينني كة ثةرلةمانيش دةبَيتة رَيساي ملمينَي. ثةرلةمانةوة ئةو شتانة كة
بةرؤاسيت لةم رؤذة كة , دةرانة منيش تةئيكدي لَيدةكةمةوةداواي ئةو برا, بةاَلم ثَيويستة كاري بؤ بكةيب, وةري بسريب

داواي يةكخستنةوةي هةردوو ئيدارةي , رؤذي ساَليادي كيمياباراني هةَلةجبة و طيان بةخشيين هةزاران خوشك و برامانة
اويةتي بؤ ئةو برؤيارةي كة كاتي خؤي ثةرلةمانيش د, هةرَي  و رَيبةرَي كردني ئةو برؤيارةي كة دراوة زوو بكرَيت

, ضونكة ئةو تايبةمتةندي خؤي هةية, مب ئةَلَي  هةلةجبة ريا بكةينةوة لة دةظةرةكاني تر, ثارَيزطاركردني هةَلةجبة
هةتا , ئَيمة دةتوانني هةَلةجبة بكةيب بة شارَيك و رةمزَيك, وةكو هةندَي لةو خؤشك و برايانةي ئةماذةيان ثَيكرد

بيَب بة نةخش و لةعنةتَيكيش بةناوضاوي هةموو دوذمناني , َيمي كوردستانهةتاية ببَيت بة داهاتَيكيش بؤ هةر
مب لةم بةرةوة , مرؤظايةتي ئةوانةي كة يةز ويستةكاني خؤيان دةخةنة سةر طياني خةَلكي و خوَيين خةَلكي دةرؤَيذن

و بةدةميوونةوةي هةموو ئةو انشااَ هةموومان الثةرةي تازة هةَلبدةينةوة بؤ ئاوةدانكردنةوةي كوردستان , داوا دةكةم
 .سوثاستان دةكةم, خوشك وبرايانةمان لة دةظةرةكاني كوردستان كة زةحيةي دةسةاَلتي ستةمكاري بةعسيةكانب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بةرؤاسيت بةرةغمي ئةوةي كة وشةي رياواز بةكار ها , بؤ هةموو ئةو بةرؤَيزانةي كة دسةيان كرد, زؤر سوثاس

بةاَلم هةموو ئةو , تةعبريةكةيان لة وشةي ريا فةردي هةبوو, ئةوةي كة نوَينةري اليةني ريا ريا بوونبةرةغمي 
تةئكيديان لةسةر ئةو داواكارييانةيان كردةوة كة لةاليةن نوَينةراني خةَلكي هةَلةجبة ض بة , بةرؤَيزانةي كة دسةيان كرد

بؤية وةكو ثةرلةمان كوردستان ثشتسريي لة , طةيشتووةكة بة ئَيمة , ض بة ثَينج هةزار ئيمزاكة, ياداشتةكة
, ئةو شتانةي كة رَيبةرَي نةبووة, لةبةر رؤشنايي ئةو دسةكردنة كة هةمووتان تةئيدتان كرد, داواكارييةكانيان دةكةيب

لَيي بَي بةاَلم رةنسة خةَلك , رَيبةرَي بووة, كة زؤر شت هةية, بةرؤاسيت لة نةتييةي ئةو مونادةشة بؤ مب دةركةو 
ئةمرؤؤ هةشت كةس , مةسةلةن لة داواكارييةكانيان دةَلَيب دةبَيت نوَينةري هةَلةجبة هةبَينت لة ثةرلةمان, +ئاطابَي

دوو داوا , يةدي خؤيةتي, بةزياديشةوة, ئةمة يةكيان رَيبةرَي بووة و, بةناوي نوَينةري هةَلةجبة لَيرة دسةي كرد
بة برؤيارَيكي ثةرلةمان ئةم رؤذة ئيعتيبار  01/11/1990لة ساَلي , يارَيكي هةبَيتثةرلةمان برؤ, رؤذي هةَلةجبة, دةكةن

بةاَلم ئةو برؤيارة نةهاتؤتة ئةوةي كة هةموو خةَلك تَي , ئةمةش لة دواكارييةكانة, كرا كة بة رؤذي شةهيدي كوردستان
كردنةكةي يكومة  ثَيي بةرَي رَي, كا ضونكة ئَيمة ثةرلةمان كة برؤيارَيك دةردة, دةبواية يكومةتي هةرَي , بساتب

دةَلَيب زؤر شت  , بةاَلم ئةو برؤيارة لة ثةرلةماندا هةية, بَيوكردنةكةي رَيبةرَي كردنةكةي كاري يكومةتة, هةَلدةسيَت
, كراوة مب ناَلَي  زؤر, ثَي  واية شيت باش كراوة, بةاَلم ئةوة وانيية هية نةكرا بَيت, بةَلَي واية, نةكراوة بؤ هةَلةجبة

, لةبةر ضةند هؤيةك, هةمووي سَي ساَلة, شيت باش بكرَيت, بةاَلم ئةو ماوةيةي كة مةرال بووة, بةاَلم شيت باش كراوة
ئَيمة خؤمان هةولَير و سلَيمانيش وةزعي , ضةند ساَلة, ةكةوة وةزعي كوردستان هةمووي خراث بووة 91يةكةم لة 

ئةوةندةي مب , ثاشان كة بووة بة دوو يكومة , يةك يكومة  بووةيكومةتي هةرَي  يةكةم رار كة , خراث بووة
بة ثانزة رؤذ ئةطةر فرياي , ي مانسةوة دةستمان كرد بة معاش دان 10لة سلَيماني لة , ئاطادرام كة وةزيري دارايي بووم
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ياخود دةرةبوو كردني , لةبةر ئةوةي مةرالَيكمان نةبوو بؤ بنيادنانةوةي ياخود ئاوةدانكردنةوةي, معاشدان بكةوتبايب
لة ثَيش هةموو ثرؤؤذةكاني تر بووة هةَلةجبة , بةرةغمي ئةوةش كة يةكةم فرؤسة  بووة, شتَيكي طةورة بكةيب, هةَلةجبة

ضةكدرا , وةزعَيكي نائارامي هةبووة, تةبعةن كَيشة هةبوو لة ناوضةكة, بؤ ئاوةدنكردنةوةي ئةوةندي ثَيمان كرا بَيت
شةرؤي ناوخؤ تةئسريي خؤي هةبووة ,   فةترةيةكي دوورو درَيذ نةيتوانيوة بساتة ئةو ناوضانةيكومةتي هةرَي, هةبووة

لةو , دةرطا كراوةتةوة بؤ هاوكاري كردن, بةاَلم لةوةتي رذَيمي سةددام و طؤرؤبةطؤرؤ ضوو رووخاوة, لةسةر ئةو ناوضانة
ةم تةرخةمي بكاتب لة ئاوةدانكردنةوةو ئةطةر ك, يكومةتي هةرَيمي كوردستان, رؤذةوة هية مةهانةيةكي نيية

, ئةوةندةي مب بزائ برؤياري لةسةر دراوة و, ضةنديب ثرؤؤذة هةية لة داواكارييةكاندا هاتووة, خزمةتكردني شارةكة
يةعين يةرري ئةساسيشي بؤ دانراوة لةوانة ياريساري ناو شارةكة , تةنانة  دةستيش ثَيكراوة, بودرةي بؤ دانراوة

تةنانة  , ميزانيةشي بؤ دانراوة, وةكو ثرؤؤذة ئيقرار كراوة, ر شيت تريش كة لة داواكارييةكاندا هةيةزؤ, مةكتةبة
يةدة يكومةتي هةرَي  زياتر بايةخيان , بةاَلم داواكارييةكانيان ديسان دةَلَي  يةدة, هةندَيكيش دةست ثَيكراوة

مانري بةبريمان  ي16بةتةنيا رارَيك لة , ثَيبدةيب ئيتتيماميان, يةدة ئَيمةش زياتر بايةخيان ثَيبدةيب, ثَيبدا 
را لَيرة ضةند , بةَلكو بةدواضووني ئةو مةسةالنة ئةركي هةموومانة, دابينشني و دسةي لةسةر بكةيب, بَيتةوة

كة مةسةلةن لةرياتي , بةاَلم خوالصةي ثَيشنيارةكان ئةوةي لةطةَل وادعية  و ئيمكانية  بسوجنَينت, ثَيشنيارَيك كرا
ي ةمب ثَي  باشة مادام ئةو يةو  هةشت ئةندام, ضونكة ئَيمة كَيشةي زؤرمان هةية لةرؤاستيدا, اناني ليذنةيةكد

ئةو نووسينسةية مةستول بينت بؤ , نووسينسةيةكي بة دوةمتان هةية لة هةَلةجبة, ثةرلةمان هةية لة هةَلةجبةدا
بةهاوكاري هةموو ئةو ليذنانةي تر كة ثةيوةندييان , تانبةدواداضووني ئةو داواكارييانةي كة ئةمرؤؤ خراية بةردةمت

ليذنةي , ليذنةي ثةروةردة ثةيوةندي هةية, ثةيوةندي نةبَيت, هية ليذنةيةك لَيرة نيية, بةو مةسةلةية هةية
هةم بةدواداضووني هةم يةدةطرتين , بةاَلم ئةساسةكة بكرَيتة سةر نووسينسةي هةَلةجبة, رؤشنبريي ثةيوةندي هةية

, ئةو ثرؤؤذانةي كة برؤياري لَيدراوة, ثَيويسيت بة ئيدامة هةية,  ئةو ثرؤؤذانةي كة رَيبةرَي كراوة, ومةتي هةرَي يك
را تةبيعي يكومةتي هةرَي  كة دةَلَيب , ئةو ثرؤؤذانةش كة ثَيويستة ئيقرار بكرَيت, دةبَيت دةست ثَي بكرَيت

لة سلَيماني لة ميزانية بودرة تةرخان , دا0226لة , رياوازة 0226 كة ميزانيةي, بةَلَي ئيشارة  بةوة كرا, يةكسرتووة
بةشداري  0226ئةطةر ثَيويسيت كرد دةبَيت يكومةتي هةرَي  لة بةشةكةي خؤي لة هةولَيردا بؤ ميزانيةي , كراوة
ثاشي ئةوة  ضونكة مب رةنابي سةرؤكي هةرَي  رارَيكيان لة دسةكردنيان وتي ئةطةر بَيت و, مب لةوة دَلنيام, بكا 

يةعين ئةو سةردانة , يةزدةكةم كارَيكيان بؤ بكةيب, سةردانَيكي ناوضةي هةَلةجبة بكةم, يكومة  تةشكيل بكرَيت
برادةرَيك وتي و , خؤي ئيقتريايي خؤيةتي, ماناي ئةوةية دةتوانني داواي لةوة بكةيب كة بودرةيةك تةرخان بكرَينت

ئةوة , لةبةر ئةوة خوالصةي دسةكانتان, خزمةتي ئةو ناوضةية بكةيب ئةمةش وا دةكا  كة زياتر, سوثاسي دةكةيب
بةاَلم يةك شتيش بة , باشة نووسينسةي هةَلةجبة بة هاوكاري هةموو ليذنةكاني تر بةدواي ئةو دواكارييانة بيينت

زؤر , ثَيش ضاوي ئَيمةئةو داواكارييانة يةدة بة ثَينج هةزار ئيمزاوة كة دَيتة , خوشك وبراياني شاري هةَلةجبة دةَلَي 
, كَيندةر تَيك بدةن, بينة كَي, ضةند كةسَيك بةناوي ئَيوةوة ئاذاوة بنَيتةوة, سةداو دوةتي مةعنةوي رؤذانةي زياترة

 .فةرموو, دةتوانب بةرَيساي فةرمي بزائ ضي دةَلَيي, رةمزي شةهيدةكانة, ئةوة رةمزي ئَيوةية, مةزاري شةهيدان
 :بةرؤَيز خةمان زرار اسعد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و راستيش , واش نةبَيت, هيوام واية غةَلة  بَيـت و, بةاَلم مب طوَي بيسيت شتَيك بووم, ئةو دسةي مب نودتةي نيزاميية

, بةشَيوةيةكي توندو تيذ خؤيان ثيشانداوة, ئةَلَي ئةو خةَلكةي كة خؤي ثيشانداوة, بةاَلم طوَي بسيت بووم, نةبَيت
خةَلكانَيك , لة ئةجنامي ئةوةشدا خةَلكانَيك كوذراون, ةجبة و بةييساب ئةو مؤنةمَينتةيان سووتاندووةضوونةتة هةَل

با , ئَيمة نووسينسةي هةَلةجبة كردووة, بةاَلم ئةطةر ئةوة راست بَيت, بةم هيوايةم راست نةبَيت ئةمة, بريندار بووينة
بةزووتريب كا  ئةو نووسينسةية هةر لةمرؤؤوة بسةنةوة , بَلَيني ئةو ليذنةي بةدةمداضووني ئةو كارانةوة بيَيت

 ...دةست بة ئيش وكارةكاني خؤيان بكةن, هةَلةجبة
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو واديعة لة دسةكردنةكةتدا باس , ضونكة دةبواية داواي دسة بكةي, ئةوة نودتةي نيزامي نيية, عةفووم دةكةي

ئَيمة , مةعلوماتَيكت ثَيسةيشتووة, تؤ باسي رووداوَيك دةكةي, ةي نيزامي نةبوونودت, ئَيمةش رواب بدةينةوة, بكةي
دةَلَي  , خؤم ئاماذةم ثَيكرد, بةاَلم ئةمرؤؤ رووادوَيك بووة, نة ثَيمان طةيشتووة بةرؤةري, ناتوانني بة ديقة  وةربسريب

, ئةمة ثَينج هةزار ئيمزاية, انوني مبان دةنَيدواكارييةكانيان بة شَيوةيةكي رةري و د, خةَلكي هةَلةجبة يةدي خؤيانة
ياداشت نامةكة بة موزاهةرةكة خؤثيشاندانَيكي رةري بة , كةس ناتوانَي لَيي بَيدةنري بَي, بةدوةتة, زؤر كارَيكي روانة

 يياداشتنامةكة, فوئاد بابان دسةي بؤ كردوون. مونادةشةي لَيكراوة كة د, دانوني ضوونةتة بةردةم نووسينسة
خستوومانةتة ناو بةرنامة و , رطرتووة كة يةكَيك لة اليةنةكاني كة ثَيشكةشي كراوة ئةو ياداشتنامة ثةرلةمانةوة

, كارَيكي دانونيية, بينة بةردةم يكومةتي هةرَي , داواي خؤثيشاندان دةكةن, كارَيكي دانونيية, مونادةشةي دةكةيب
وةفد لة دةرةوة هاتوون بؤ ئةوةي , بؤ ئةوةي بةرز رابسريَيت, ةجبةيةخةَلك دونيا ضاوي لة هةَل, بةاَلم لة رؤذَيكي ئةوها

, رَيسا بسريب لةوةي كة مةراسيمَيك لةوَي بكرَينت, دياريان بؤ كةس كاري شةهيدان هَيناوة, بيب بةشداري لةوَي بكةن
, ةجبة رَيسة بةوة بدةنمب ثَيش  واية نابَي خةَلكي هةَل, مب بة كارَيكي باشي نازائ, بيَيت سةر مةزاري شةهيدان

 ةوةدةنسيان بةرز بكةن, واكارييةكانيان بةرز بكةنةوةاد, %122تةئكيدي ئةوةش دةكةمةوة كة يةدي خؤيانة 
ئَيمةش , ئةوانة هةمووي يةدي خؤيانة, ياداشيت ئةوهامان بدةنَي, لة راديؤدا دسة بكةن, لةرؤذنامةكاندا بنووسب

, موشكيلة نني, ئَيمة لة واَلتَيكي ئةوروثا بَيني, دةبَيت شتَيكمان لة ثَيش ضاودا بَينت بةاَلم, واربمان بة دةنسيانةوة بيني
ئةو هةموو شتانةمان لَي تَيك , كارَيكي ئةوها مومكينة بة ئاساني تريؤريستَيك بَينت, دةورو ثشتمان هةموو دوذمنب

كة بتوانني , وي دامةزراوة يكومةتي فيدارَلية لة عَيراق بة تةوا, لةبةر ئةوة دةبَيت وشيار بني لةو شتانةدا, بداتب
نة كةركووكمان بؤ طةرؤاتةوة , نةخؤمان يكومةتةكةمان ئيعين كراوة, كَيشةكاني عَيراق خؤتان دةبينب, ئتمتنان بكةيب

بةتي وا موناسة, بؤية نابَي رَيسا بدةيب كاري وا, نة ئاسايشي خؤمان دةتوانني سةدلةسةد بَلَيني ئةمنيةتي ثاراستووة, و
بةَلكو بة ماناي بةدةنسةوة , ئةو دسانةم بة ماناي ئةوة نةديزةكةي ,ةديسان تةئكيد دةكةمةو, طةورة لَيمان تَيك بدرَيت
رَيبةرَي , ضونكة ئةو داواكارييانة بةو رَيساية دةبَيت, بةدةنسةوة ضووني داواكارييةكانيان, ضووني خةَلكي هةَلةجبة

هةدةف ضيية؟ , ئاوةدان بكرَينةوة, ثارةيان بؤ تةرخان بكرَينت, داوا لة يكومة  بكةيب, كة ليذنة دابنَيني, بكرَينت
هةدةف ئةوة , هةدةف رَيساو بان نيية, هةدةف ئاوةدانكردنةوة نيية, وةزعي هةَلةجبة ضاك بكرَيت, هةدةف ئةوة نيية

لةبةر ئةوة مب , بؤ ئةوةي بكرَينت, ةيةئةو شتانة بةكاري دانوني رَيساي خؤي ه, نيية كة هةَلةجبة بكرَيتة ثارَيزطا
ئةو ليذنةيةش ثَيدابيَيتةوة , دةنسي ئَيوة تةئيدي داواكارييةكاني خةَلكي هةَلةجبة دةكةم, بةناوي ثةرلةماني كوردستان

شَيخ رؤذَيكي تر دابنَيني بؤ هةَلةجبة و , مب ثَي  باشة ئةطةر موافةدة  بكةن, ئةو هةموو داواكارييانة دةبَيتة ئةوة, و
بزانني , ئةو رؤذةش بةدواي ئةو دةضينةوة, بة تَيرو تةسةلي تةرخان دةكةيب بؤ ئةمانةو, وةسانان و ئةنفال و ئةمانة

رةلسةيةكي تايبةتي بؤ , بزانني ئةمرؤؤ ضي دةكرَي و, كؤبوونةوة تا ئةمرؤؤذةي دياري دةكةيب, ئةمرؤؤ ضي كراوة
ئةم , كمال ئيشارةتي ثَيكرد. ئَيمةش لة يةديقةتدا وةكو د, ةبؤ مونادةش كردني ئةو هةموو شتان, دادةنَيني

ئةمرؤؤ رؤذي , هةفتةيةك ثَيش ئَيستا بة بامشان زانيوة وةكو برؤياري ثةرلةمان, دانيشتنةمان بةو رووداوةي ئةمرؤؤ نيية
ان و مونادةشةي ياداشتةكةش رةينة بةردةمت, رةلسةيةكي تايبةتي بؤ تةرخان بكةيب, دا داويةتي 1990لة , شةهيدة

كة ئةو داواكارييانة بةدةنسيانةوة , داوا لة يكومةتي بةغدا بكةيب, بيني داوا لة يكومةتي هةرَي  بكةيب, لةسةر بكةيب
 .فةرموو, نودتةي نيزامت هةية, رَيبةرَيي بكةيب, بيني

 :بةرؤَيز ئارام رسول مامند
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةي ئةمرؤؤ ثةرلةمان برؤياري ئةوة بدا  كة ثاش شةش مانسي تر رةلسةيةكي تايبة  لة كؤتايي رةل, ثَيمان باش بوو
 ....تةيديد بكرَي, كة بزانني ضةندي رَيبةرَي بكرَي, بة شاري هةَلةجبة و داواكاري خةَلكي هةَلةجبة و, ببةسََيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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با مانسَيكي تر , ئَيمة خؤمان دياري وةختةكةي دةكةيب, دةكةيب ومت دانيشتنَيكي تايبة , ئةوة خؤم باس  كرد, بةَلَي
, بؤ ئةوةي زياتر عةمةليةن بةرنامةيةك دابنَيني, لةوانةية دوو سَي هةفتةي تر بَي, شةش مانسي تري بؤ ضيية, بَيت

يايي لَي بةكار هةموو شوَينةكاني كة ضةكي كيم, بادينان, شَيخ وةسان و, ضؤن خزمةتي خةَلكي هةَلةجبة و باليسان و
دوربانيةكانشي دةيان , هةروةها مةسةلةي ئةنفاليش كة طةورةتريب كارةساتة بةرامبةر بة طةلةكةمانةوة كراوة, هاتووة

 .زؤر سوثاس, مب لَيرةدا كؤتايي بة دانيشتنةكامنان دَينني و, لةبةر ئةوة ئةوة واربَيكي ئَيمةية, هةزارن
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ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بـة   09/3/0226 شةممة رَيكةوتي ضواري ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي (11)كاتذمَير 
 ,بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسـري سـةرؤك و   بة ئامادةبووني, سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (0)دانيشتين ذمـارة , سكرتَيري ئةجنومةنبةرؤَيز فرست امحد عبداَ 
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (0)ةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنوم, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت09/3/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 .عَيراددالة هةرَيمي كوردستاني ( تريؤر)ندن خستنةرؤوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي بةرةنساربوونةوةي تؤدا-1
 :ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
ئينيا دةست , كاك شَيروان بةرنامةي كار دةخوَينَيتةوة, كؤبوونةوةكةمان دةست ثَي دةكةيب, بةناوي طةلي كوردستانةوة

 .فةرموو كاك شَيروان, ثَي دةكةيب
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي طةورةو ميترةبانبةناوي خوا

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (0)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت09/3/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)دن لة كا  دووةمي هةَلبذار

 .عَيراددا –لة هةرَيمي كوردستان ( تريؤر)خستنةرؤوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي بةرةنساربونةوةي تؤداندن -1
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و براياني بةرؤَيز
 .ئةنداماني بةرؤَيز

, ضةند مانسَيك ثَيش ئَيستا خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا, يارة ئةم ثرؤذةية كة لةبةردةمتانداية زؤر طرنسي هةيةد
ئةوانيش ماوةيةكي باشيان , ليذنةي ناوخؤ, دواي ئةوةش دراية لَيذنةكاني تايبة  ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ

دانيشتنَيكي ترمان كرد راثؤرتةكاني ليذنةكامنان , لةسةر كرا وةرطر  بؤ ديراسة كردني و كؤبوونةوةي رؤراورؤري
ئَيمةش دوامان , داواتان كرد دواررَيت, بؤ ئةوةي زياتر راوبؤضووني خؤتان يازر بكةن, لةسةر داواي ئَيوة, خوَيندةوة

ئَيمة ئةمرؤؤ , وةضةند خاَلَيك هةية يةز دةكةم ثَيش ئةوةي دةست بة مونادةشة بكةيب رووني بكةمة, خست بؤ ئةمرؤؤ
ئَيمةش داوامان كرد راوبؤضوونتان بة راثؤر  , رؤذة داواتان كرد ئةم ثرؤذةية تةئييل بكةيب( 07)و (06)نزيكةي 

يةعين ضاوةرؤوان دةكرا ئةم , بةاَلم شتَيكي ئةوتؤ بؤ ليذنةكان نةهاتووة لةسةر ئةم ثرؤذةية, بنووسب بؤ ليذنةكان
بةاَلم بؤ , بؤ ئةمرؤؤ مونادةشة بكةن, م ديارة مواليةزةكان بؤ ئةمرؤؤتان يازر كردووةبةاَل, ثرؤذةية دةوَلةمةند بكرَيت

مةدالةيةكيش لة اليةن , تةنيا يةك راثؤر  نةبَينت لة اليةن دكتؤر ناصحةوة, ليذنةكان هية راثؤرتَيك نةهاتووة
 .وابزائ كاك بارزانة ضي تر نةهاتووة, رؤذنامةكان لةسةرةوة نووسراوة

كة , زؤر كةس وا تَيسةيشتبو لةبةر مونادةشاتي ثَيشوومان, خاَلَيك هةية دةمةوَيت لَيرة رووني بكةمةوة /دوو
تَي نةطةيشتين موداخةلةيةكي كاك شَيروان , بؤية ببووة سةبةبي ئةوةي دوا خستنةكة, مةترسييةكي ثةيدا كرد بوو

, نيية, ية ياسايةكي رينائي ئةسةرَيكي رةرعي نابَيت وه, كة ئةم ياساية و, كة ئةو تةئكيدي لةسةر ئةوة كردةوة, بوو
هية ياسايةكي رينائي ئةسةرَيكي رةرعي , كة دةَلَيت ئةسةرَيكي رةرعي هةية, ذمارةيةك وا تَي طةيشتوون, خةَلكانَيك
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بؤ دابنَيت بؤ رَي  ياخود ئةم برؤيارة تارخيَيكي كؤني, مةطةر خاَلَيك هةبَينت بَلَي ئةم ياساية, هةتا ياسايةكي تريش, نيية
لة كاتَيكدا لةاليةن ئَيمةوة ثةسند دةكرَيت و تةشريع , لةبةر ئةوة ئةم ثرؤذةيةش كة لةبةر دةمتانداية, بةرَي كردني

 .لةو رؤذةوة رَي بةرَي دةكرَيت, كةي ئيمزا كرا لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمةوة, دةكرَيت
, يان نةبَيت, كة ئايا ثَيناسة هةبَيت, سةلةي ثَيناسةية دَيينة سةريمة, ئةو مواليةزةتانةي باس كراوة/ خاَلي دووةم 

ديار بوو ليذنةي ناوخؤ هية تَيبينيةكيان لةسةر , ئةو سَي راثؤرتةي كة ثَيشكةش كران, ئَيوة دةرار دةدةن لةسةر ئةوة
هةروةها ليذنةي ,  زؤري هةيةبةاَلم ليذنةي ياسايي تَيبيين, ثشتسريي راثؤرتةكةي ليذنةي ياساييان كرد, ثرؤذةكة نةبوو

هةروةها كاك مةمةد فةرةريش كة سةرؤكي , بؤية مب داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي بَيب لَيرة دانيشب, مايف مرؤظيش
, لة كاتي مونادةشة كردندا وةاَلم بدةنةوة, ئةويش ضةند تَيبينيةكي هةية بَيت دابنيشَيت, ليذنةي مايف مرؤظة

هةر بةثَيي ثةَيرؤةوي ناوخؤمشان بؤ رَي بةرَي كردني ئةم ياساية زؤر مونادةشة , ترمان هةيةداواكاريةكي , فةرموون
, ديارة دةنسي بؤ دةدرَينت, ثاشي تةواو كردني فةدةراتي ماددةكان, ماددة بة ماددة, برؤطةكاني يةكة يةكة, هةَلدةطرَيت

ماناي ئةوةية , مارة زؤرةي كة دةيانةوَيت دسة بكةنداواكاريةكائ ئةوةية ئةطةر هاتوو لةسةر هةموو ماددةيةك ئةو ذ
بؤية داواكاريةكةم ئةوةية كة ئةندامة بةرؤَيزةكاني ثةرلةمان ئةو خااَلنةي كة , بة ضةند رؤذَيكيش تةواو نابني

, اننةك هةموو ماددةك, تةنيا ئةو خااَلنة مونادةشة بكةن, تَيبينيان لةسةر هةية, دةيانةوَيت مونادةشةي لةسةر بكةن
يان ئةطةر تَيبيين هةبَينت ئيختيار بكاتب كام ماددة ثَيي واية ثَيويستة ئةم , تَيبينيشي نةبَيت رةئي لةسةر بداتب

 .تَيبينيةي لةسةر نيشان بداتب
, ثَيشَ ئةندامَيكي بةرؤَيزي تر ئاماذةي ثَي كرد بوو, ئةطةر رةئييةك بوو وةك لة ثةيرؤةوي ناوخؤشدا نووسراوة/ دوو

 .دةكةيب بَلَي رةئيةكةي مب ئاماذةي ثَي كراو دووبارةي ناكةمةوة سوثاسي
ئييازة بدةن ئةطةر زؤر بوو ناتوانني لةسةر هةموو ماددةيةك هةموو ئةندامةكان دسة , تةيديد كردني كا / سَي

ةيديدي سةرؤكايةتي ت, بةثَيي هةَلسرتين مونادةشةكة, بؤية تةيديدي ذمارةيةك بةثَيي ئةهميةتي ماددةكة, بكةن
ماناي ئةوةية برؤطةي تر هةية , بة ماناي ئةوةي نة يةدي كةسَيكمان خواردووة خوانة خواستة, كاتةكة دةكاتب

مب داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم برؤطة بة , بةتايبةتي ئةطةر تَيبينيةكان دووبارةي تَي كةو , دةتوانَيت موداخةلة بكا 
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي بكةوينة مونادةشة كردن, ةي ئةطةر تَييدا هةبووبرؤطة روَينَيتةوة ئةسَلةكةي و بةديلةك

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيزان ئةنداماني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
طفتوطؤيةكة , مي كوردستانطفتوطؤ كرا لةسةر ياساي بةرةنساربوونةوةي تريؤر لة هةرَي 00/0/0226لة كؤبوونةوةي 

بةاَلم , دةوَلةمةند كردني بة ثَيشنياري نوَي, لةسةر ماددةي يةك راوةستاو دواخرا بؤ زياتر ديراسة  كردني ياسايةكةو
برادةراني ثةرلةمانتار  لة هةتا ئَيستا رسة لة دوو ثَيشنيار لةاليةن دوو , وةكو رةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَيدا

ئَيستاش , ئةويَيان لةاليةن بةرؤَيز بارزانةوة هاتووة, يةكَيكيان لةاليةن دكتؤر ناصحةوة, ان بؤ نةهاتووةهييي ترم
ثاش ئةوةي ثَيشنيار دةكةم كةوا , بةرؤَيز مامؤستا كاكة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي لةسةر ماددةي يةكةم دةخوَينَيتةوة

ئةو , يان نةبَيت, ئايا تةعريفي تريؤر هةبَيت, ي لةسةر بدا سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان برؤيار
 .لةطةَل رَيز و سوثاردا, خاَلةش راتة دةنسدانةوة

 
 

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بةم رؤرةية
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, ناسة كردني كـاري تريؤريسـيت بـؤ ثرؤذةكـة زيـاد بكرَيـت      ليذنة بة ثةسندي دةزانَيت ماددةيةكي سةربةخؤ بؤ ثَي: يةكةم
 :بة مةررَيك وةك ماددةي يةكةم لةسةرةوةي ثرؤذةكةدا دابنرَيت و بةم شَيوةيةي خوارةوة روَيندرَيتةوة

كـة  , يـان هاندانـة بـؤي   , يان هةرةشـة ثـَي كردنيـةتي   , كاري تريؤر كردني هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة: ماددةي يةكةم
يــان كؤمةَلــة , يــان كؤمــةَل كــوذي و كةســَيك, بــؤ ئةجنامــداني ثينَيكــي تاوانكــاري تــاك تــاك, تاوانكــار ثــةناي دةباتــة بــةر

يان كوَيرانة ئةجنامي دةدا  بة مةبةسيت تؤداندن و ترس و داد و فيةـان و ئـاذاوة   , يان طروثَيك دةكاتة ئامانج, كةسانَيك
يان ئاسايش و سـةالمةتي  , نَيت بة رؤرَيك كة ثةيرؤةو و سيستةمي طشيت بشلةذَييَنيان بيانَسَي, نانةوة لةناو رةماوةردا

يـان بـة مـوَلكي تايبـة      , يان زيان بة ذينسـة و دامودةزطاكـان و مـوَلكي طشـيت و    , كؤمةَلسا و هةرَي  تووشي مةترسي بكا 
 .يان سةرضاوةي دةستتاتَيكي سروشيت راتة بةر مةترسي, بسةيةنَيت

كة ئةم ثَيناسةية هةموو وةكي و طشيت بَيت , ة دابةش كردني ثَيناسةي كاري تريؤردا ئةوةي رةضاو كردووةليذنةكةمان ل
بة ثَيوداني ئةو ياَلةتانةي كة , بؤ هةر كارَيكي تريؤري ضاوةرؤوان كراو و هةموو ئةو كارة تريؤريستانةي ديكةيان كردووة

بـةزياد كردنـي   , امبةر هةريةكة لةو ياَلةتانـةش سـزاكةي ديـار كـراوة    بةر, بةرامبةريان لة ماددةكاني ثرؤذةكةدا هاتووةو
 .ئةم ماددةيةش زجنريةي ماددةكاني تريش هةموار دةكرَيت

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستا دةدي ماددة يةك بة عةرةبي دةخوَينمةوة
او حتاريض علياه يلجاأ الياه اجلااني تنفياذا ملواروع        , او تهديد به, امي منظمالفعل االرهابي هو كل فعل ازر: املادة االوىل)

يقصااد منااه ايقاااع الرعااب , او بوااكل عوااوائي, او مجاعااا , او جمموعااة افااراد, او مجاااعي يسااتهدف فااردَا, ازرامااي فااردي
وساالمة اجملتماع واالقلايم     او تعريض امن, او ترويعها من شأنه االخالل بالنظام العام, واخلوف والفزع والفوضى بني الناس

او , او باحاد املرافا   , او احلااق الضارر بالبيئاة   , او امانهم للخطار  , او حرمااتهم , او تعريض حيااتهم , او ايذاء االفراد, للخطر
 (.او تعريض احد املوارد الطبيعية للخطر, او اخلاصة, االمالك العامة

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ماددةي يةكةمة كة ليذنةي ياسايي بؤ ثَيناسةي فعلي تريؤري دايناوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 ليذنةي ياسايي خؤي رةئي ضيية؟

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
تـةعريفي فعلـي ئريهـابي    داوا دةكا  ماددةيـةك ئيزافـة بكرَيـت بـة     , ليذنةي ياسايي تةئيدي مةشروعةكة دةكا  بةطشيت

 .سوثاس, بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ئــةم , ثَيشــنيارَيكي ليذنــةي ياســايي هةيــة كــة دةَلَيــت ثَيناســةي هــةبَينت , ديــارة لــة ثرؤذةكــة ثَيناســة نييــة, زؤر ســوثاس
, ياسايةي كة دةريدةكةيب ثَيناسةي هـةبَيت  مونادةشةي ئةوة بكةيب ئايا ئةم, مةسةلةية ثَيش ئةوةي مونادةشةي بكةيب

بؤيـة دةرطـا دةكةمـةوة بـؤ     , ليذنةي ياسايي ثَيـي وايـة ثَيناسـةي تَيـدا هـةبَيت     , يان نةبَيت, ثَيناسةي تريؤري تَيدا هةبَيت
ار سَي ضو, سَي ضوار كةس باس لةوة بكا  كة ثَيناسةي بؤضي هةبَيت, ضةند كةسَيك كة لةطةَل ئةوةية ثَيناسةي هةبَيت

ئينيــا , ئةطـةر كـؤي دةنســةكان طوتيـان ثَيناسـةي هـةبَيت     , ئينيــا دةخةينـة دةنسدانـةوة  , كةسـيش ثَيناسـة بؤضـي نـةبَيت    
يـان تـةرك   , ضـؤن ئيزافـاتي بـؤ بكرَيـت    , ضـؤنة , دةضينة سةر مونادةشـةي ثَيناسـةكة بـةو شـَيوةيةي كـة هـاتووة بكرَيـت       

نةخَير عةفوم دةكةن ثَيشَ ومت ضـوار كـةس   , دةسيت هةَلبسرَيت, تكَي موئةيدي ئةوةية كة ثَيناسةي تَيدا هةبَي, بكرَيت
, كـاك ئـارام  , كـاك سـةردار  , كَي دةيةوَيت دسة بكاتب لةسةر ئةوةي كة ثَيناسـة هـةبَيت  , رةئي بداتب و دسة بكاتب لةسةري
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سةكان وةكو يةك ضونكة هةمووتان موئةيدي ئةوةن كة ثَيناسة هةبَيت د, بةسة ضوار كةس, دكتؤرة شوكرية, كاك ناصح
 .كاك سةردار فةرموو, دةبَينت

 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بَيتو تةعريفي تَيـدا  , (بقصد ارهابي)لة زؤر ماددةكان كة باسي تةعريفي تاوانةكان دةكا  لة زؤري هاتووة دةَلَيت 
بــةاَلم كــة تــةعريفمان بــؤ دانــا شــَيوةكةي      , ثَيي ئــريادةي يــاك   يــةعين دةمَينَيتــةوة دابيليــةي تــةئويل بــة    , نــةبَينت

 .سوثاس, دةبةستَيتةوةو مةرالي تةئويل كردني تَيدا نامَينَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك ئارام
 :بةرؤَيز ارام رسول مامند

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـان ثَيناسـةي   , بـة رةئـي مـب ثَيويسـتة ثَيناسـةي تـريؤر      , ي تـريؤر ئةطةر بتةوَيت ياسايةك دةربكةيت بؤ بةرةنساربوونةوة

 .زؤر سوثاس, كة لة ياساي ضةند واَلتاني تريشدا بةدي دةكرَيت, كاري تريؤر لة ثَيشةكي ئةم ياسايةدا هةبَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو دكتؤر ناصح
 :رمضان غفورناصح . بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة وةكـو ماددةكـة    , نةك هةر باشـَة , كة ثَيناسة هةبَيت باشَة, منيش دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسي هةردوو بةرؤَيزان

يـان تـريؤر كـَي    , ضؤن ئَيمة دوايي دةتوانني تريؤر بةثَيي ماددةكاني تر ضؤن باسي تـريؤر بكـةيب  , ئةطةر ثَيناسةي نةبَيت
 .ئةمة اليةنَيك, دةطرَيتةوة
, ري بَلَي  خةَلكي تر تا ئَيستا تةعريفي تريؤري نةكردووةو بريو بؤضـووني ريـاواز هةيـة بةرامبـةر بـة تـريؤر      اليةنَيكي ت

ئينيــا ئــةو , تــاكو ئَيســتا لــةوةي كــةوا تــريؤر تــةعريف بكرَيــت , ئَيمــة دةزانــني لــة مةســةلةكاني سياســي دةوري بينيــووة 
بـةاَلم  , راستة ناوي بَلؤكيش لـة غـةرب نـةماوة   , ؤيان ماونةتةوةبَلؤكانةي كة هةبوون هَيشتا بة واديع و بة كامريا وةكو خ

لةاليـةن  , بـؤ منوونـة رَيكخـراوي يزبـي دةوريشـيان نييـة ئَيسـتا لـةناو يكومةتةكانـدا         , ئةو بَلؤكانة تـا ئَيسـتا ماونةتـةوة   
بـةر ئـةوة بؤضـووني ريـاواز     لة, لة اليةن هةندَي واَلتةوة ثَيشوازي لَي دةكرَيـت , هةندَيك واَلتةوة بة تريؤريست دادةنرَيب

لةبـةر ئـةوة ثـَي  وايـة زؤر     , ئَيمة خؤمان كوشـتةي دةسـيت تريؤريـب   , بةاَلم بة نيسبة  ئَيمةي كوردستانةوة, هةية راستة
 .لةطةَل رَيز و سوثاردا, زؤر دةبَيت بة وازحيي بَلَيني تريؤر ض دةطرَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـؤ  , واتا ناوي خؤيان بَلـَيب , كة هةَلدةسنت وةكو ثةيرؤةوي ناوخؤ بةكار بَينب, ةكاني ثةرلةمانهةر يةك لة ئةندامة بةرؤَيز

 .فةرموو دكتؤرة شوكرية, ئةوةي لة ئينسا  ضاث بكرَيت
 :شكرية رسول ابراهي .بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة زانكـؤي سـلَيمانيش يـةكَيكي     , ثَيشـكةش كـراوة   تاكو ئَيستا لة زانكؤي سةاليةديب دوو نامـةي مارسـتَير لةسـةر تـريؤر    

, هــةر ياســايةكيش ئةطــةر دةربيــَيت , بــؤ هــةر يــةكَيك لةمانــة ثَيناســةيةكي زؤر كــراوة بــؤ مةســةلةي تــريؤر  , مارســتَير
تـؤ كَييـت؟ تـؤ    , كة دةَلَيت تكايـة خـؤ  بناسـَينة بـؤ راطةيانـدن     , لة خودي خؤمانةوة بسرة, ثَيويستة ثَيناسةيةكي هةبَيت

بـؤ ئـةوةي بـة خـةَلك رابسةيـةنني كـة       , لةبـةر ئـةوة مـب لةطـةَل ئـةوةدام ثَيناسـةيةكي هـةبَيت       , ناسةي خـؤ  دةكـةيت  ثَي
 .ئةمة خاَلَيك, ئاماجني ئَيمة لة ثَيناسة كردني ئةمة ضيية
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ر كـور   مـب ئـةم دوورو درَيـذةم زؤ   , ئـةم ثَيناسـةية زؤر زؤر دوور و درَيـذة   , خاَلَيكي تريش يةز دةكـةم وةكـو تَيبينيـةك   
 .زؤر سوثاس, كردوومة بة ضوار خاَل, كردؤتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر ويستت ئـةو دسـانةي كـة دةكـةيب ئيزافـةي بكـةن      , كَي دةيةوَي دسة بكا  لةسةر ئةوةي كة ئةو ثَيناسةية نةبَيت

 .فةرموو, ئةوة دوايَي رَيسةتان ثَي دةدةم
 :امحد رضابةرؤَيز عبدالرمحب 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 
ــو    , لةبــةر ئــةوةي ياســاي تــريؤر ثَيناســةيةكي ريتــاني نييــة   ئَيمــةش دةمانــةوَيت ئــةو ياســايانة نزيــك بَيــت لــة ياســا نَي

ثاشـان  , نـةك سياسـي  , بةاَلم ياَلةتي مـاددي بةررةسـتة دةكـا    , هةروةها تريؤر بؤخؤي ضةنتَيكي سياسيية, دةوَلةتيةكان
ثــَي  وايــة بــة ســةركةوتوويي , بــةم شــَيوةية ئَيمــة ئةطــةر ثَيناســةيةكي بكــةيب , يينــةنــة هــي ئا, تــريؤر نــة هــي دةوَلةتــة

بـؤ هـةر ئةطـةرَيك    , ثاشان لة بةشَيكي ئةو تةعريفة هاتووة دةَلَيت ئةم ثَيناسةية دةبَيتة ثَيناسةيةكي مشولي, دةرناضَيت
ئـةو تةعريفـةي بـة    , طومـان هةيـة رووبـدا     وةزعَيـك كـة  , ياَلـةتَيك , شـَيتَيك , كةواتة ئةطةر شتَيكي كتوثرؤي, كة روويدا

زؤر , لةبـةر ئـةو هؤيانـة   , مب ثَي  واية ئةو تةعريفةي نـةبَيت باشـة  , شَيوةي خؤي بؤ تةفسري دةكرَيت و ثَيناسة دةكرَيت
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عوران

 :امحد محد امني عثمانبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة لـة كـاري رينـائي شةخسـي ريـا       , بةاَلم خاَلَيك لة ثَيناسـةكة ديـاري بكرَيـت   , ن ثَيناسة لة هةموو شتَيك طرنسةتةبعة
, كـارَيكي تاوانكـاري رَيكخـراوة   , ضونكة ئةوة ثَيناسةكة كاري تريؤر, يةعين يان مواليةزةيةك لةطةَل ثَيناسةكة, بكرَيتةوة

ئةطةرنا خؤ راري وا هةية تاكة كةسَيك كارَيكي رينـائي زؤر طـةورة   , اوةضونكة ئةوة خةتةري طةورةية كاري ثَي رَيكخر
راري وا هةية يةك تاكة شةخسَيك كارَيكي كـردووة  , لةوانةية بةكارَيكي رَيكخراويش هةر ئةوة بكرَيت بؤ منوونة, دةكا 

واليةزةيــةكي وا ديــاري ئةطــةر لــة ثَيناســةكةدا م, بــة شــاراوةيي دواي فةترةيــةكي زؤريشــةوة بــووة, نــؤ كةســي كوشــتووة
ئةو كاتـة كـاري رينـائي لةطـةَل تـريؤر تَيكـةَل دةكرَيـت واديعـةن وازحيـيش          , كة لة كاري رينائي ريا بكرَيتةوة, نةكرَيت

ضونكة بادي شةريياتي ماددةكـاني ديكـة لةرؤاسـتيدا دةبَيـت لةسـةر      , بةنيسبة  ثَيناسةوة ثَيناسة زؤر زؤر طرنسة, نابَيت
باسـي هـةموو كيميـا و فيزيـا لـة ئةساسـي ثَيناسـةي فيزيـا و         , بؤ منوونة ثَيناسـةي كيميـا و فيزيـا   , رَيثَيناسةكةدا هةَلين

لة زمانةوانيشدا مةسةلةن تةعريفي فعل باسي فراواني فيعل كـة دكتـؤراي لةسـةر وةردةطريَيـت لـة      , كيمياوة وةردةطرَيت
, ئَيمة وةكو كـورد لـة كوردسـتاني خؤمانـدا    , ر زؤر زةروورةبؤية لةرؤاستيدا ثَيناسة زؤ, ثَيناسةكةوة سةرضاوة وةردةطريَيت

 .زؤر سوثاس, بةاَلم طرنسة, راستة لة دنيا تا ئَيستا ثَيناسةيةكي موةيةد نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةَلعة  فةرموو, تؤ موئةيدي ثَيناسةي مندااَلن بكة كة ئةوةي يةكَي بسريَينت, مامؤستا عوران ببوورة
 :سيف الديب طلع  خضرَيز بةرؤ

  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةندَي كةليماتيشي تَيدا , بةاَلم ئةو ثَيناسةية بةرؤاسيت ثَيناسةيةكي دوور و درَيذة, مب لةطةَل بووني ثَيناسةكةمة

 .ئةطةر ثَيناسةكة كور  بكرَيتةوة, دةكرَيت( ايقاع و رعب و خوف و فزع)باسي , هاتووة
 

 :ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي
 .مامؤستا تؤش موئةيدي وا بة رَيساية, تؤ رةنابيشت وةكو كاك عوران موئةيدي
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 :بةرؤَيز فتاح عبداَ نقشبندي
 .بس  اَ الرمحب الريي 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةوييـةكي  , ي نييـة ضونكة مب ثَي  واية تريؤر ثَيناسـة , بؤضي؟ لةبةر ئةوة لةطةَل ثَيناسة نيي , مب لةطةَل ثَيناسة نيي 

لـة هـةموو دنيـا ئـةوةي     , خةَلكَيك هةبَيت بةناوي تريؤر ئاشكرا و مةعلوم بَيت لة دنيا كـة ئـةوة خـةَلكَيكي تـريؤرة    , نيية
لةبـةر ئـةوة   , ئةطةر منيش مب هةر تـريؤرة , ئةو تؤداندن و طرتب و كوشنت و ترساندنة, ثةناي بردة بةر ئةو كارة تريؤرة

هـةر  , وةكو خةَلكَيكي موعيـةن و مـةعلوم ئـةوة تـريؤرة    , هةوييةكي نيية, ثَيناسةيةكي بؤ دانانرَيت, تريؤر ثَيناسةي نيية
نـاوي لـَي   , را بؤية مـب ثـَي  وايـة ئـةوةي تـريؤري كـرد      , بَيسومان ئةوة تريؤرة, خةَلكَيك ثةناي بردة بةر ئةو كارة تريؤرة

 .مدالةطةَل رَيز. سزايةكةشي بة توندي سزا بدرَيت, بنرَيت تريؤر
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك رةمال
 :بةرؤَيز مجال ممد داس 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 
بةتايبـةتي لـة كـاتي ثيـادة كردنـي ياسـا لةسـةر ئـةو         , بةيةديقة  دياري كردني ثَيناسة كارَيكي زؤر سـةخت و طةورةيـة  

يـةعين كـةس   , بؤ دةست نيشان كردني ثَيناسـة , ةري ريتانتا ئَيستا بريوبؤضووني زؤر رياواز هةية لةسةرتانس, بنةماية
, بة دةناعةتي مب ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي خـؤي لةخؤيـدا ثَيناسـةية   , نةيتوانيوة بساتة ئةو مةوزوعة دياري بكا 

نةمايةكـة  هـةم ب , هـةم وةكـو ثَيناسـة نييـة    , بةاَلم ئةطةر بة ثةسندي بزانب ئـةوةي لـة دانونةكـة هـاتووة    , مب لةطةَل ني 
 .سوثاس, ئةسبابي مورةبة, دةتوانرَيت ئيستيفادةي لَي بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثةخشـان خـان   , رـةنابت لةطـةَل ئـةوةي كـة ثَيناسـةكة نـةبَيت      , يـان نـةبَينت تـةنيا   , ثَيناسة هةبَيت, لة مةوزوعةكة نيية

 .فةرموو
 :بةرؤَيز ثخشان عبداَ يسني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـان  , نَيـوان رةئـي بـؤ ئـةوةي كـة ثَيناسـةي كـاري تـريؤر هـةبَيت         , مب هةست دةكـةم لـة مونادةشـةكاندا تَيكـةَلي دةكرَيـت     

 .زؤر سوثاس, ئَيمة كاميامنان دةوَيت و كاميامنان ناوَيت, باشة با ئةوة تةيديد بكرَيت, ثَيناسةي تريؤر نةبَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, موسـتةَلةية , ثَيناسـة شـتَيكة  , روونكردنةوةيـةك بكـةيب  , بةاَلم ثـَيش ئـةوةي رةينـة دةنسـدان    , ةدوو دسة هةي, ببوورن
, ئةم كارانة كاري تريؤريستينة يةك و دوو و سَي و ضوار ئةوانـة هةنـة  , ئةويَ دياري كردني كاري تريؤرة, يةعين وةسفة

موسـتةَلةيةكة  , وةسـف كردنـي كارةكـة   , ريسـيت شـتَيكة  ماناي واية دياري كردني ئةو كارانـةي كـة ثَيـي دةَلـَيب كـاري تريؤ     
مومكينــة , لــة تةفســييتدا, وةســف كردنــي ئــةو كارانــةي ثَيــي دةوترَيــت تريؤريســيت خــيييف لةســةر نييــة  , شــتَيكي تــرة

لـةوة دةضـَيت لـة كـاري تريؤريسـيت      , لة زؤربةي زؤري ئةو واَلتانةي ياساي تريؤريستيان هةيـة , خييفَيكي بيووك هةبَيت
كـام  , ريـاوازي بؤضـوون هةيـة لـةو موسـتةَلةيةدا     , بؤضوونَيك هةيـة , بةاَلم لة ثَيناسة خييفَيك هةية, تيفاديان هةيةئي

كـاري تريؤريسـيت   , بةتايبةتي لة هةندَي واَلتـي عةرةبيـدا دةيانـةوَيت ريـاي بكةنـةوة     , لة هةندَي واَلتاندا, كار تريؤريستة
بــةاَلم ئَيســتاكة بــة , فةلةســتينيةكان بةرامبــةر بــة ئيســرائيل, َيب موداوةمــةتَيكــةَل نةكــةن لةطــةَل ئــةوةي كــة ثَيــي دةلـَـ 

بـةالي منـةوة   , ثـةرةي سـةندووة  , كـاري تريؤريسـيت مشوليـةتي ثةيـدا كـردووة     , يةديقة  لةو سـَي ضـوار سـاَلةي دواييـدا    
وة لـة موداوةمـة   ئـة , موداوةمـةي وةتـةني كـة مـةدةني كوشـت     , تةواوةتي ريا بؤتةوة لـة مةسـةلةي موداوةمـةي وةتـةني    

ــَيت ــةبَيت   , دةردةض ــةوة ه ــيمان ل ــا  مةترس ــت ناك ــت   , ثَيويس ــةدةني كوش ــرد م ــةوةروهي ك ــة ت ــة  , ك ــةتا ل ــة ه مةدةنيةك
ئةطـةر راسـت   , وةتةنية  ئةوةية تـؤ داطريكةرةكـة  , ئةمة كارَيكي ئريهابيية لة وةتةنية  دةردةضَيت, دوذمنةكانيش بَيت
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ديفاعـت  , روو  لة داطريكةر كرد, بةثَيي مةباديئ و وةتةنية  داطريكةر بوو, دةكةيت فعلةن داطريكةرةكة بةثَيي دانون و
بـةاَلم  , ئـةوة لـةوة دةرضـووة   , بةاَلم كة تؤ خـةَلكي مـةدةنيت كوشـت   , ئةوة كارَيكي وةتةنيية و موداوةمةية, لة خؤ  كرد

ئيختييفَيك هةيـة لـةنَيوان   , ئريهاب لةسةر ثَيناسةي, هَيشتا نةطةيشتؤتة ئةوةي ئيتفادَيكي دوةلي هةبَيت لةسةر ثَيناسة
ئـةم كارانـة   , بةاَلم لةسـةر كـاري تريؤريسـيت خـييف نييـة     , لة نَيوان ئةم دارةية تاو ئةو دارةية, ئةم واَلتة و تا ئةو واَلتة

ب تَيكداني دامودةزطاكاني يكومة  بة هـةدةيف ئريهـا  , كوشتين خةَلك بة كؤمةَل, لَيرةش وةسف كراوة كاري تريؤريستيية
ئةو وةخـيت ئـةو مواليةزاتانـة درا    , تةبعةن ئةطةر ئيقراريشتان ثَي كرد, بؤية هةردوو اليةكة هةَلدةطرَيت, وةكو هاتووة

ئيختيسـار  , يـان نـةبَيت  , ئـةو روملةيـة هـةبَيت   , لةسةر خـودي ثَيناسـةكة موسـةتةَلةيةكة مونادةشـةيةكي هةَلـدةطرَيت     
دــابيلي طــؤرؤاني , دــابيلي كــةم كــردنب, دــابيلي زيــاد كــردنب, مونادةشــةنئةوانــة هــةمووي دــابيلي , يــان نــةكرَيت, بكرَيــت

 .فةرموو كاك تةَلعة , خاَلي نيزامة, را ئةطةر ثَيتان باشة, بةاَلم مةبدةئةكة بةو شَيوةية, وشةيةكب لَيرةو لةوَي
 :سيف الديب طلع  خضربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةنَيوان بوون و نةبوونـدا كـورتَ بكرَيتـةوة    , دابينةوة كاتَيك كة مونادةشة دةكرَيتئةطةر ئةنداماني ليذنةي ياسايي ثَي

 .لة تةعريفةكةي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم منـيش عـةرزم    , ليذنـةي ياسـايي رةئـي وايـة ثَيناسـة هـةبَيت      , ئةوة خاَلي نيزام نيية كاك تةَلعة  عـةفووم دةكـةي  
بـةاَلم ثَيتـان دةَلـَي  ئيختييفَيـك هـةبَيت لةسـةر ئـةوةي ثَيناسـة         , يـان نـةبَينت  , بَينتثَيناسـة هـة  , كردن رةئي خـؤم نييـة  

 .فةرموو كاك دكتؤر نوري خاَلي نيزامي هةية, يان نةبَينت, هةبَينت
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, يـان نـةبَيت  , كة طوتيان ثَيناسة هـةبَيت , نةي ياسايي نةبووبة تَيكرؤاي دةنسي ئةنداماني ليذ, ئةو بة زؤرينةي دةنري بوو

 .زؤر سوثاس, ثَي  خؤشة كةوا ليذنةي ياسايي ئةوة روون بكاتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئينيا وةكو عـةرزم  , يان نا, لة ليذنةي ياساييش بة زؤرينةي دةنري بووة ثَيناسة هةبَيت, ئةوة خاَلَيكي نيزاميية, سوثاس
يـان  , بةبَي ئةوةي بَلَي  موئةيدي ئـةوةم ثَيناسـة هـةبَيت   , تةبعةن ئةطةر ثَيناسةش نةبَيت بة رةئي خؤم شةخسي ,كردن

, دانونةكـة دةرؤواتـب كـةموكورؤي نييـة    , تـؤ مـادام كـاري ئريهابيـت تةيديـد كـردووة      , بةاَلم لة دانونةكـة كـةم ناكاتـةوة   , نا
 .بةَلَي كاك عةوني, هةيةبةاَلم مادام ئيختييف , ثَيناسة هةبَيت باشَة
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةوانةيـة ئـةو   , بـة ئيتيفـاق بـووة   , بةنيسبة  تةعريفي عةمةلي ئريهابي بةزؤرينةي دةنـري نـةبووة لـة ليذنـةي ياسـايي     

 .سوثاس, رؤذةي دةرارمان لةسةردا دكتؤر نوري لةوَي نةبوو بَيت
 :جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة

كة غائيب بـووة  , بةَلكو بة تَيكرؤاي دةنري بووة, بة زؤرينةي دةنري نةبووة, لةبةر ئةوةي ئةو رؤذة كاك نوري غائيب بووة
, ئَيستا وابزائ ئةو برادةرانةي كة دسةيان كرد تةئيدي ئةوةيان كرد كة ثَيناسـة هـةبَينت  , يةدي نيية دوايي دةنري بدا 

ئينيـا  , ئةطةر ثَيتان باشة ثَيناسة هةبَينت, دةخيةمة دةنسدانةوة, ةيان كرد ثَيناسة نةبَيتئةو برادةرانةي كة تةئيدي ئةو
كـَي ثَيـي باشـة    , زؤر سـوثاس , كَي ثَيي باشة ئةو ثرؤذةية ثَيناسةي هةبَينت دةسيت بـةرز بكاتـةوة  , دةخيةينة مونادةشةوة

رـارَيكي تـر مـب    , ي هـةبَينت و دةكةينـة مونادةشـة   كةواتـة ثَيناسـة  , زؤر سـوثاس , ثَيناسة نـةبَينت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة    
 :دةخيوَينمةوة
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كـة  , يـان هاندانـة بـؤي   , يان هةرةشة ثَي كردنيـةتي , كاري تريؤر كردني هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة: ماددةي يةكةم)
يــان كؤمةَلــة , ةســَيكيــان كؤمــةَل كــوذي و ك, بــؤ ئةجنامــداني ثينَيكــي تاوانكــاري تــاك تــاك, تاوانكــار ثــةناي دةباتــة بــةر

و ئـاذاوة   نيان كوَيرانة ئةجنامي دةدا  بة مةبةسيت تؤداندن و ترس و داد و فيةـا , يان طروثَيك دةكاتة ئامانج, كةسانَيك
يان ئاسايش و سـةالمةتي  , يان بيانَسَينَيت بة رؤرَيك كة ثةيرؤةو و سيستةمي طشيت بشلةذَييَن, نانةوة لةناو رةماوةردا

يـان بـة مـوَلكي تايبـة      , يان زيان بة ذينسـة و دامودةزطاكـان و مـوَلكي طشـيت و    , رَي  تووشي مةترسي بكا كؤمةَلسا و هة
 .(يان سةرضاوةي دةستتاتَيكي سروشيت راتة بةر مةترسي, بسةيةنَيت

نيزامـي  كاك خورشـيد خـاَلي   , وةكو عةرزم كردن, ئةمة ثَيناسةكةية كَي دةيةوَي دسةي لةسةر بكا  دةسيت بةرز بكاتةوة
 .هةية

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةيديد بكرَيت ضةند كةس دسة بكا  باشَة, ثَي  واية رةنابت بة موافةدة و بَي موافةدة مونادةشةي ثَيشوو كرا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــاك مــةال , كــاك مةمــةد فــةرةج , ناصــحكــاك دكتــؤر , كــاك ســةردار)دة كــةس نــاوي نووســراوة دةخوَينمــةوة  , ســوثاس
, كاك مةمـةد عةبـدوَلرةمحان  , كاك ديلمان, كاك مةمةد يةكي , كاك كةري  رري, كاك ئارَيز, كاك بارزان, سةعدةديب
رَيسـة  , ئةو بةرؤَيزانـةي كـة نـاوم نةنووسـيوون دسـةيةك نـةكرا بـوو       , ئةطةر ئةوانة دسةيان كرد, (كاكة يةمة, ضنار خان

فـةرموو ضـنار خـان خـاَلي     , بةس ئَيستاكة بؤ ئـةوةي ثَيشـنيارةكةي كـاك خورشـيد رـَي بـةرَي بكـةيب       , كةندةدةم دسة ب
 .نيزامت هةية

 :بةرؤَيز ضنار سعد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, هةر كةسَيك تةنتا يةك دةديقة يان دوو دةديقة دسة بكا , مب ثَيشنيار دةكةم كا  دابنَيي
 :ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر

 .فةرموو كاك سةردار, مب بة دوو دةديقةش مةمنووئ, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة دةبيـن  ئـةو تةعريفـة     , ئةطةر رَيسام ثَي بدةي ثَيناسةكة بة عةرةبيةكة رارَيكي تر روَينمـةوةو ثَيدادةضـينةوة  

او , يساتهدف فارداَ  , مانظم  او فاردي او مجااعي   كل فعال ازراماي   هوالفعل االرهابي : االوىل ةاملاد) دابيليةي تةئويل كردنة
مـب ئـةوةي تـةرك دةكـةم دَيمـة سـةر       , ئينيـا لَيـرة دةَلَيـت ئـةو    , (او قصد مناه , عووائي بوكلاو مجاعا  , جمموعة افراد
تةعريفةكة واي لـَي دَيـت   , ةطةر بةس ئةو دووةي وةرطريبيةعين ئ, (او احلاق الضرر بالبيئة, ايذاء االفراد)ئةوةي دةَلَيت 

او مجاعاا   , او جمموعاة افاراد  , يستهدف فردَا, منظم او فردي او مجاعي كل فعل ازرامي هوالفعل االرهابي : االوىل ةاملاد)
 (.اهلدف منه إيذاء االفراد, عووائي بوكل

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دوو سَي شت تؤ خوَيندتةوة لةالي مب نيية, نيية ئةوةي دةخوَينيةوة لةالي مب وا

 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بقصاد حتقيا    )لة كؤتايي برؤطةكة بَلَيي , بةهةر ياَل رةنابي سةرؤك كاك كةري  ثَيشنيار دةكا  دَيرَيكي ئيزافة كردووة
, ر ئــةو دَيــرةي بــؤ زيــاد بكرَيــت مــةرالي تــةئويلي تَيــدا نامَينَيــتئةطــة, (مااأرب سياسااية او عقائيديااة عاان طرياا  العنااا

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ي مانري لةسةر نووسـراوة  (01)ئةوةي , كاك سةردار ئةو ثَيناسةي تؤ خوَيندؤتةوة لةطةَل ثَيناسةكةي ئَيمة فةردي هةية
او تهدياد  , كال فعال ازراماي مانظم     هاو الفعل االرهابي : االوىل ةاملاد)كاكة با بة عةرةبيةكةتان بؤ روَينمةوة , ئةوة هةوة

او , او جمموعاة افااراد , او مجااعي يساتهدف فارداَ   , ازراماي فااردي  ملواروع او حتاريض علياه يلجاأ اليااه اجلااني تنفياذا      , باه 
االخاالل   شاأنه  مان او ترويعاه  , باني النااس   ىاو قصد منه ايقاع رعيب واخلوف والفزع والفوض, عووائي بوكلاو , مجاعا 

او امنهم , او حرماتهم, او تعريض حياتهم, ايذاء االفراد او, او تعريض االمن وسالمة اجملتمع واالقليم للخطر, بالنظام العام
, (للخطار  الطبيعياة او تعاريض احاد املاوارد    , او اخلاصة, او االمالك العامة, او باحد املراف , بالبيئةاو احلاق الضرر , للخطر

 .يةئةوة عةرةبيةكة
 :صباح بوزو هركي سردار بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبــةر ئــةوةي , ئةطــةر بَيتـو ئــةو دَيــرةي كؤتـايي ئيزافــة نةكـةيب   , هـةر هــةمان مانـا دةدا  لةطــةَل ضــةند طؤرؤانكارييـةك   

او حتاريض  , هدياد باه  او ت, كال فعال ازراماي مانظم     هاو الفعل االرهاابي  : االوىل املاد)تةعريفةكة لةو ياَلةتة واي لَي دَيت 
 بواكل او , او مجاعاا  , او جمموعاة افاراد  , او مجااعي يساتهدف فارداَ   , ازراماي فاردي   ملوروععليه يلجأ اليه اجلاني تنفيذا 

ئةوة ناكاتة ئريهـاب مةسـةلةن تـؤزَي شـتَيكي مونـةزةم دذي      , (او ااحلاق االضرار بالبيئة, إيذاء االفراد قصد منهال, عووائي
ئةطـةر بَيتـو ئـةو دَيـرةي بـؤ ئيزافـة       , ئةوة ناكاتة ئريهاب, يان بيتة, بؤ زةرةر طةياندن بة كةسَيك, ينيةكَيك بةكار دةهَي

 (.القصد منه حتقي  مآرب سياسية او عقائيدية عن طري  العنا)نةكةيب 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دكتؤر ناصح
 :رمضانناصح غفور .بةرؤَيز د

 .ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم
يـةعين طؤرؤانكاريـةك   . رارَيكي تريش خوَيندمةوة, ثَيشةكي مب بة نووسراو ثَيشنيارَيك  ئاراستةي ليذنةي ياسايي كرد و

بةدةناعـةتي خـؤم مـب ثـَي  وايـة باشـَم       , تؤزَيـك وزويـي زيـاترة   , واتـا فـةردي هةيـة   , لةنَيوان ئةوةي مب و ئةوان هةية
, مةسةلةن لة ئيزافاتةكان مب باسـي رفانـدن دةكـةم   , لةطةَل هةندَيك ئيزافاتي ترهةر ثَيناسةكةي ئةوانة و , دارَيذتؤتةوة

ئـةويش  , مـب ثَيشـنيارَيك  هةيـة   , بـؤ ئـةوةي وزويـي زيـاتر تَيـدا بَيـت      , را ئةطةر رَيسةم بدةي ثَيشـنيارةكةم روَينمـةوة  
كـاري تـريؤر كردنـي    )ردني كاري تـريؤر  ثَيشنيار بؤ ثَيناسة ك, ثَيناسةيةكةم بةتةواوي كردووة لةسةر ثَيشنيارةكةي ئةوان

كـة  , بـؤ بـردن و هةرةشـة ثـَي كردنيـةتي     ثـةنا  يان , هاندانة بؤي بانسةشة كردني ويان , هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة
ــدؤلؤري     ــيت ئاي ــوون و هةَلوَيس ــري و بؤض ــةهؤي ب ــار ب ــاري, تاوانك ــةتي, رامي ــدي, كؤمةاَلي ــةَل   , عةدائي ــاواز لةط ــايين ري ئ

رفانــدن و بةبارمتــةطرتب و  بــة مةبةســيت تؤدانــدن وئــةجنامي دةدا  كؤمــةَل بــة يــان , بَيــتتــاك  ض بــة, كــةيبةرامبةرة
ئـاذاوة نانـةوة لـةناو     يـان , بزكردن و لـةناوبردن وشـَيواندن و كوشـنت وملكـةض كردنـي بـة زؤرة ملـَي و ضةوسـاندنةوةيان        

ســةالمةتي ئــارامي و ئاســايش و  يانــدن بــة ئاشــيت وزيــان طة يــان, وسيســتةمي طشــيت  شــَيواندني ثــةَيرؤةو و, ورــةماوةر
يـان بـة مـوَلكي    , ذينسـة و دامودةزطاكـان و مـوَلكي طشـيت و     طةياندن بة يان زيان بةرذةوةندي بااَلي كوردستان كؤمةَلسا و 

 (.كةو  و بةروبوومة سروشتييةكاندةست كانيسةرضاوةزيان طةياندن بة يان , ي هاوواَلتيان وتايبةت
ئةطـةر ثةسـندي   , بـةاَلم تؤزَيـك دةسـتكاريةك و صـياغةيةكي تَيدايـة     , هي ليذنةي ياساييشي هـةموو تَيدايـة  ئةمة ئةوةي 

 .زؤر سوثاس, ئةوة دةراري ئَيوةو ثةرلةمانة, مب مةمنون دةمب و ثةسنديشي نةكةن, بكةن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـاك  , ئةطةرنا لة رةوهةردا خييفَيكـي نييـة  , تر دراوةتَيشتَيكي باشة بةاَلم ورد كراوةتةوةو تةفسييتي زيا, زؤر سوثاس
 .مةمةد فةرةج فةرموو

 
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد  
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دؤنـاغي  / دؤنـاغي يةكـةم  , مـب ثـَي  وايـة يـةعين سـةبةبي ئـةوةي كـة تـريؤر ثَيناسـة نـةكراوة بـة دوو دؤنـاغ تَيثـةريووة             

ساَلي يـةفتا يةكـةم بـاس لةسـةر تـريؤر دةرضـووة لـة        , يةعين هةتا بيدايةتي نةوةتةكان, رَيك نةدةكةوتب, ئيستعمار بوو
بؤضي رَيك نةكةوتووة؟ لةبةر ئـةوة ئـةو ثَيناسـانةي شـةرعيةتي دةدا     , لةوَيوة دةسيت ثَي كردووة, نةتةوة يةكسرتووةكان

كـة ثَيناسـةيةكي   , رؤذئاوا ثَييان خؤش بوو, ربلةدواي نةوةتةكان بابَلَيني غة, بة موداوةمة دذ بة داطريكةر و ئيمثريالزم
لةبةر ئةوة وا رَيككةوتبوو لةو ماوةية بـةدواوة زؤرتـري ئـةو كارانـةي كـة      , ئةم ثَيناسةية ئيسيمي ثَيوة ديار بَيت, بكةن

وةيان يـان رَيكخـراوة ئيسـيميةكانيش مـةرالي ئـة     , واَلتـة ئيسـيميةكان  , دةكرا طروثي ئيسيمي تونـدرؤؤ ثـَي هةَلدةسـتان   
, دةبَيـت ثَيناسـةي هـةبَيت   , ئةم ثَيناسةيةي كة ئَيستا لةبةر دةسـتتداية , ئيَ ئةم دياردةية بةبَي ثَيناسة ماوةتةوة, نةدان

 :دةبَيت ماددةكان ئةم ثَيناسةية ئةم وشانة بب, ئةوانةي هةموو كؤكب لةسةري
 .بةبَي مةبةست نيية, مةبةستَيك هةبَيت/يةكةم
, سـازكراو , نـةك مونـةزةم  , ضـونكة رَيكخـراو مونةزةمةيـة   , مب ثَي  باشـة لـةرياتي رَيكخـراو   , بَيتدةبَيت سازكراو /دووةم

وةكو بَلَيي دارَيذرا , ئةو وشةية نةخشةي بؤ كَيشرا بَيت, دةبَيت سازكراو بَيت, ئامادةي دةكةيت, شتَيك كة سازي دةكةيت
 .لة دةرئةجنامةكةي دةردةكةوَيت, وةكو لة كردندا, بَيت

 .لَيكةوتنةوةي زيان و تؤداندن/مسَيتة
 .خةَلكي مةدةني بب, ئةو خةَلكةي كة لةسةري تةتبي  دةبَيت/ضوارةم

لَيكةوتنةوةي , سازكراو بَيت, مةبةستَيك ديار بَيت, ئةم ضوار خاَلةي تيا بَيت, دةبَيت هةر تةعريفَيك بؤ ئريهاب دةكرَيت
بؤ ئةوةي لةم مةسـةلةيةش دةربـاز   , دةكرَيت خةَلكي مةدةني بَيتئةو كةسةشي كة لةسةري , تؤداندن و زياني تَيدا بَيت

ضـونكة دةَلَيـت ئـةو ئـةو     , ئةمـة مـةفتومي ئريهابـة   , ئةمة تةعريف نيية, ئةطةر نةمانتواني تةعريفي كور  بكةيب, بني
, بَيـت دوو شـت بَيـت   دة, تةفسيل لة تةعريفدا هةرطيز نابَيت, ئةوة تةفسيلة, ئةو ئةو ئةو, ئةوة نا ئةو, ئةوة نا ئةو, ئةو

ئةمــةي كــة ليذنــةي دــانوني , يــان ئةطــةر نــةبوو بَلــَيني مــةفتومي تــريؤر ئاوايــة , يــان تــةعريفَيكي كــور  لــة دوو دَيــردا 
 :ئةطةر ثَيتان باش بوو, مب كورتييةكةم نووسيووة, دةكرَيت ناوي لَي بنرَيت مةفتوم, دارَيذراوة

بة لَيكةوتنةوةي كوشنت و وَيران كردن و , بة مةبةستَيكي سياسي, ازكراوتريؤر بريتيية لة بةكارهَيناني توند و تيذي س)
ضونكة ئةو كةسـةي  , (يان نةكردني, كردني كارَيك, تَيكداني باري ئاسايش و تؤداندني خةَلكي مةدةني بة ئييبار كردني

, يـان هـةر شـتَيك بَيـت    , تَيكةيـان دةسـةالَ  , يان اليةنَيكـة , دةيةوَيت لة رَيسايةك بيكا  كة يكومةتة, كة ئةم ئيشة دةكا 
 .سوثاستان دةكةم, يان بة نةكردني, ئييباري بكا  بة كردني شتَيك

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئَيمـة ئيشـارةمتان ثَيـدا لـة ليذنـةي      , سةبارة  بة روونكردنةوةي مامؤستا مةمـةد فـةرةج لـة تةعريفةكـةي زؤر وازحيـة     
 .زؤر سوثاس, كة فةرد زائيدةن مورتةمةع و ئيقلي  بةشَيوةيةكي طشيت, كةوا مشولي فةرد دةكا , دانوني

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو مامؤستا سةعددةيب

 
 
 
 

 :بةرؤَيز مي سعدالديب مي عبداَ مولود
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 .بس  اَ الرمحب الريي 
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س

رـا لـةو   , يةعين دانونةكة بزةبت ماوة و كاتَيكي دياري كراوي بؤ دانـراوة , دانونَيكي تةواريية, لة تةبيعةتي ئةو دانونةدا
يةعين ئةطـةر بـةياني   , يةعين كة باسي رةماعة  دةكا , تةعريفي فيعلي ئريهابي  هةندَيك شت هاتووة غموزي تَيداية

وا باشـة شـتةكان ديـاري    , نةفسي ئةو شتةي لةسةر تةتبي  دةبـَينت , ة مةشاكيلَيك دروست بكا رةماعةتَيك هةَلبستَيتةو
 .ئةوة ياَلةتَيك, يان تةعريفةكةي دياري بكرَينت, يان فيعلةكان, يةعين ئةعمالةكان, بكرَينت

ئَيسـتا ئـةو   , ؤر كـراوة بـةَلَي تـةعريفي ئريهـاب ز   , كة تـةعريفي ئريهـاب نـةكراوة   , باسي ئةوة دةكرَينت/ياَلةتي دووةميش
يــةكَيك لةوانــة مةســةلةن هــةتا باســي , دةوَلةتــةي كــة دــانوني ئريهــابي دةرهَينــاوة هــةمووي تــةعريفي ئريهــابي كــردووة

ئيتيحــادي ئــةوروثي تــةعريفَيكي زؤر زؤر وازحيــي لةســةر ئريهــاب هةيــة و بــاس   , ئيتيحادةكــان و مونةزةمــةكان بكــةيب
شـتَيكيش  , بةريتانيا تـةعريفي ئريهـابي كـردووة   , ئَيستا تةعريفي ئريهابي كردووة, ةئةمريكا طةورةتريب دةوَلةت, دةكاتب

كـة ئـةمري   , يةعين هةتا لة هةولَيري بواية مب باسـ  دةكـرد  , لة هةَلةجبة لةسةر ئةو شتة, هةية يةز دةكةم باسي بكةم
ئايا بة ض يـةدَيك  , ئةم دانونة دةرنةضَيتبةرؤاسيت هةتا , كة دسة هةية ئَيستاكة, ئيعدام لة بؤ دة دوانزدة كةس هاتبَينت

ئةطةر وا نةبَيت شـتةكة  , ئةطةر وا بَيت, يةعين ئيعادة نةزةرَيك بةو ئيشة بكرَيتةوة, ئةو دوانزادة كةسة ئيعدام دةكرَيب
 تـةعريفي ئيتيحـادي ئـةوروثي   , يان بة راثؤر  بؤتي رةوانة بكةم, تةعريفةكةش بؤ  روَينمةوة, ئةسَل و ئةساسي نيية

 .سوثاس, كة تةعريفَيكي زؤر زؤر رَيك و ثَيك و بةرَيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة  , تـؤ رةئـي دسـةي ياكمَيـك دةكـةيت     , ضونكة ئَيمة باسي مونادةشةي شـتَيك دةكـةيب  , مامؤستا لة مةوزوع دةرمةضوو
 .ئيشي ئَيمة نيية

 :بةرؤَيز مي سعدالديب مي عبداَ مولود
 .مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو

, زؤر زؤر شتَيكي تةبيعيية, ئةطةر دانوني لةسةر تةتبي  بكرَيت, ضؤن عةمةل بةو شتة دةكا , ئةطةر دانون دةرنةضَيت
 .ئَيمة ثشتسرييشي دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةي ثةيوةنـدي  وةاَلم دانـ , رةئي خؤي بـووة , دسةيةكي كردووة, ئةوة رةئيةكي ياكمة, عةفووم دةكةي ئَيستا ثَيت دةَلَي 

لـة بةرنامةمشانـدا   , ئيشـي ئـةو كؤبوونةوةيـة نييـة    , بةكاري موختةسـةوة هةيـة  , بة تةمييزةوة هةية, بة ياكمةوة هةية
 .لةبةر ئةوة بسةرؤَيوة سةر مةوزوعةكة  تكاية, نيية

 :بةرؤَيز مي سعدالديب مي عبداَ مولود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داواي , كـة تـةعريفَيكي زؤر زؤر رَيـك و ثَيكـة    , كة تةعريفي ئيتيحادي ئـةوروثي بكـةم  , دةيَيتةنيا نيو دةديقة مةرامل ب
 :لَيبووردنيش دةكةم كة بة عةرةبي دةخوَينمةوة

او , او تقاود املؤسساا  السياساية   , او يساعى اىل زعزعاة االساتقرار   , وهو العمل الذي يؤدي اىل ترويع املواطنني بوكل خطري)
او اهلجماا  ضاد الساالمة    , مثال هجماا  ضاحايا االفاراد    , او االزتماعية الحد  الدول واملنظما , تصاديةاو االق, الدستورية

او اختطاف الطائرا  ووساائل  , او احداث اضرار كبرية باملؤسسا  احلكومية, او اختطاف واحتجاز الرهائن, اجلسدية لالفراد
او موااركة يف انواطة   , او ادارة مجاعاة ارهابياة  , وياة والبيولوزياة  او حيازة مواد االسلحة الكيميا, او تصنيع, النقل االخر 

 (.اجلماعا  االرهابية
زؤر , يةعين هةموو اليةنةكاني ديـاري كـردووة  , هةموو شتَيكي دياري كردووة, ئةوة تةعريفةكةي ئيتيحادي ئةوروثي ية

 .زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو كاك تارق
 :سعيد رامباز ممد طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تــةنيا عَيــراق , مــب وةك ئةنــدامَيك لــة ليذنــةي ياســايي لــة ئةنتــةرنَيت زؤر طــةرؤام , كاتَيــك كــة باســي تــةعريف دةكرَيــت

هـةتا ئَيسـتا لـة يـوئَينيش دوو     , يان عةمـةلي ئريهـابي هةيـة   , يان فيعلي, لة دةوَلةتةكانيشي تريش كاري, تةعريفي هةية
 .ئةوة يةك, بةاَلم عةمةلي ئريهاب هةية, بؤ تةعريف رَيك نةكةوتوون لةسةر وشةي ئريهاب, بري دانيشتوونسةد خة

ئَيســتا , رـَي بــةرَي ناكرَيـت  , ثـاش دةرضــووني رـَي بــةرَي دةكرَيـت   , ئــةو دانونـة كــة دةرضـوو  , دَلنياتـان دةكةمـةوة  /دوو
بـةَلكو ثـاش ئـةوةي رـَي بـةرَي      , يـان لـة دهـؤك   , ةركووكيـان لـة كـ   , يـان لـة سـلَيماني   , ياديسةيةك لة هةولَير روويـداوة 

 .سوثاس, كة لةاليةن سةرؤكي هةرَي  تةوديع دةكرَيت, وةك رةنابي سةرؤكي ثةرلةمانيش باسي كرد, دةكرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك مةال
 :بةرؤَيز مي سعدالديب مي عبداَ مولود

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـا مةودعةكـةي بـدةمَي لةسـةرة     , نيزامي  هةية لةسةر ئةوةي كة دةَلَينت مب بة ئةنتةرنَيت لةسةر ئـةو مةوزوعـة   خاَلي

كة لة نةصي , لةسةر مةوديعةكاني تريشت ثَي ثيشان دةدةم تةعريفةكانيشتان ثَي ثيشان دةدةم, كة مةوديعي ئةمريكاية
 .ماددة دةستووريةكاندا هاتووة

 :مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو
واَلتان فيعلي , لةسةر فيعلي ئريهاب نووسراوة, ئةوةي منيش ئاطادار مب هية تةعريفَيكي نَيودةوَلةتي لةسةر ئريهاب نيية

كـاري  , ئَيستا دةنووسرَيت ئةو كارانةي خوارةوة ئريهـابي ييسـاب دةكـرَيب   , وةكو ثَيناسةيةك, ئريهابيان تةعريف كردووة
ئةو تةعريفة ئيختيييف لةسةر هةية لة واَلتَيك بـؤ واَلتَيكـي   , ئةو تةعريفة نيية, ةيةئةوانةش لة زمين ئةو, تريؤريستني

لـة واَلتـي تـر ئةوانـة     , ي كـردووة (اختطااف الطاائرا   )باسـي  , ي كـردووة (اسلحة الادمار الواامل  )مةسةلةن لَيرة باسي , تر
ئَيمــة لَيــرة , لَييــان داوة بــاس دةكــاتب مةســةلةن ئــةمريكا بــة تــةيارة, ئــةو واَلتانــةي كــة موعــةرةزن بــؤ ئــةو شــتة, نييــة

ئةوةنـدةي مـب   , بـةاَلم ئـةوةي رـةنابت باسـت كـرد     , رةنسـة هـةبَيت باشـَة   , رةنسة لة بريمان ضـوو بَيـت  , تةيارةمان نيية
بـةاَلم مـب شـةك     , ثَيمـان بَلـيَ  , ئةطةر هةبَينت مةمنونت دةبني, ئاطادار بووم هةمووي تةيديد كردني ئةفعالي ئريهابيية

 .فةرموو, ضونكة مب ئاطام لَي نيية, دانونَيك دةرضووبَيت لة ئةروروثا تةعريفي دانوني ئريهابي كرد بَيت هةية
 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة  , ةبَيتبة رةئي مب ثَيويست نيية رةنابَيتة سةرةدف لة هةر ثةرلةمانتارَيكي تةعليقَيكي ه, وةكي خاَلَيكا نيزامَي

 .زؤر سوثاس, زؤربةيا هةي رةئي خؤي دةردةبري
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئـةو شـتةي دةَلـَينت   , بـؤ ئـةوةي ئَيـوة بـزانب    , بةاَلم ضـاكردنةوةي مـةعلوماتَيك بـوو   , ئةوة تةعلي  نيية, سوثاست دةكةم
لةبـةر  , عتيبار وةريبسرَينت و بةدوةتي بكاتبدةبواية ليذنةي دانوني بة نةزةري ئي, ئةطةر تةعريفَيكي ئةوروثي هةبواية

مـب يـةز دةكـةم    , ئةطةر كةسَيكيش ثَيي واية تةعريفَيكي ئريهاب هةية لة هةر واَلتَيكـةوة , ئةوة بؤ زياتر ئاشنايي كردن
 مـنش ومت ئَيـوة هـةر كةسـَيك شـتَيكي هـةبَينت      , ضـؤن ئَيسـتا كـاك تـاري  وتـي     , زانياري ليذنةي دانوني دةوَلةمةند بكاتب

 .كاك بارزان فةرموو, بَلَينت
 
 

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كل فعال ازراماي    هو)ئةمة لَيرة نووسراوة , كة تؤ دةَلَي ثَيناسة يةعين تةيديد داناني ضوارضَيوةيةك, مب لةطةَل ئةوةم

ئَيسـتا لـة   , وةك ئةو برادةرانـة باسـيان كـرد   , (ئديةلغرض او لغاية سياسية وعقا)دةتوانني ئيزافةي بكةيب بَلَيني , (منظم
بؤ ئةوةي دانون , يانة نةخراوةتة خوار تريؤرةوة(دانوني ارتماعي)موعارةزة ثَيي دةَلَيب , فةرةنسا يةَلةتي موشاغةبةية

,  سياسـييةوة نةضـَيتة دـاَليب  , يـان يـةكَيك شـتَيكي لـَي بكةوَيتـةوة     , هةر بزانني خؤثيشـاندانَيك مةدةنيانـة  , نةبَيتة شتَيك
 .سوثاس, سياسي عةدائيدي ئايديؤلؤري, دةبَيت نايية سياسيةكةي دياري بكرَيت, كابراي ئاذاوة دةكا  نةبَيتة ئريهابي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
غاري قاانوني   )سـةبارة  بـة ئيزافـة كردنـي وشـةي      , نيارَيكي تةدـدي  كـردووة  وا ديارة مامؤستا خـةليل ئيـرباهيميش ثَيشـ   

ئةطـةر دةخيةنـة دةنسـدان كـة ئـةوةش      , (لتحقي  االغراض السياسية االيدلوزية او الوطنية او الدينياة )دووةمني , (للعنا
 .زؤر سوثاس, وابزائ شتَيكي باشة, ئيزافة بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي بَلَيببة كورديةكةش

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةعين بةكارهَيناني توندوتيذي ناياسايي, لة بةكارهَيناني توندوتيذي لة ثاَلي بنووسرَيت ياسايي نةبَيت

, ؤلؤرييـان ئايـدي  , بؤ رَي بـةرَي كردنـي مةبةسـتَيكي سياسـي    , كاتَيك كة باسي ثاَلنةرو هؤكارةكاني دةكرَيت/ دووةميش
 .زؤر سوثاس, يةعين ئةو مةبةستةي كة داوايان كرد, (يان ئاينيي, يان نةتةوةيي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ئارَيز
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
برؤيارةكـةش  , سـتان داش عَيرادـة  ضؤن ناوي ئةجنومةني نيشتمانيي كورد, ئةطةر دةرارَيك دةردةضَيت, مب ثَيشنيار دةكةم

وةكـو ئَيسـتا هـاتووة ياسـاي دذة تـريؤر لـة هـةرَيمي        , عَيـراق بَيـت   -نةك كوردستان يةكسةر كوردستان , بةهةمان ناو بَيت
كةواتـة ثَيويسـتة دـانون و دةرارةكـةش بـة      , ضـونكة نـاوي ئةجنومةنةكـة هَينـرا    , ئةو هةرَيمة ثَيويسـت ناكـا   , كوردستان

, داواكارم لةمةودوا ئةو برادةرانةي ليذنةي ياسايي كة زؤر مانـدووش دةبـب دةزائ  / دوو. ئةوة يةك, بَيت طوَيرةي ناوةكة
بـؤ ئـةوةي بـة زمـاني     , بيدةنةوة ليذنةيـةكي تايبـةتي زمـاني كـوردي    , بةاَلم دواي ئةوةي كة خؤيان بة كوردي دايدةرَيذن

هةرةشــة ثــَي كــردن زؤر رــار لــة  , (هةرؤةشــة ثــَي كردنيــةتييــان )ضــونكة مــب لَيــرةدا , كــوردي وا بــَينت ئينســان تَيبســا  
يـان هةنـدَي وشـةي تَيدايـة بةهـةر يـاَل       , عةشريةتةكة  ئيبـادة دةكـةم  , كوردةواري دةَلَيت مب خَيزانةكة  ئيبادة دةكةم

بدرَيتـة   ,لةبـةر ئـةوة ثـَي  باشـة بدرَيتـة زمـاني كـوردي       , ثَيويسـتة لَيـي بـة ديقـة  بـني     , نوَينة دَينـة نـاو زمـاني كـوردي    
 .ئةوة دوو, ليذنةيةكي ثسثؤرؤ لة زماني كوردي

, يـةعين دةبـوو بـة مانشـَيت هاتبوايـة خـواريَ      , كاري تريؤر يةكسـةر نيـو رسـتةية   , ماددةي يةكةم دةَلَيت كاري تريؤر/ سَي
وايـة رـارَيكي   ئينيـا هاتب , يـان ثَيناسـةي كـاري تـريؤر    , كـاري تـريؤر ثَيناسـة دةكـةيب    , ئَيمة ثَيناسةي كاري تـريؤر دةكـةيب  

, دةوَلةتيشـي ررَيتـة ثـالَ   , يـان طروثَيكـة  , لة ثاَل ئةوةش ئَيمة بةكاري دةهَيـنني كؤمةَلـة كةسـانَيكة   , دووبارة كرا بوايةوة
ئةوةنـدة كوشـتةي دةسـيت طـروث و تادمـةكان      , ضونكة ئَيمة ميللةتي كوردستانني ئةوةندةي كوشتةي دةسـتةي ئريهـابني  

, تَيكـدان , لة رياتي ئةوةي بشلةذَيين تَيـك بـدا   , يزي ثَينيةم باسي ئةوة دةكاتب بشلةذَييَنلة شوَينَيكي تريش لة ر, نني
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لة ريـزي  , زؤر رار دةبينني شتَيكي سادة دةبَيت شلةذان دةبَيت, ضونكة شلةذاندن زؤر سوكَة لة تَيكدان, نةك شلةذاندن
ضونكة , مورتةمةعيش دةطرَيتةوة, واَلتيش دةطرَيتةوةكؤمةَلسا خؤي , ثَينيةم لة ئاسايش و سةالمةتي كؤمةَلساو هةرَي 

لة كؤتاييشـدا  , ثَيويست ناكا  دووبارة بكرَيتةوة, ش يةعين شوَينة هةردووكي دةطرَيتةوة(طا), كؤمةَل يةعين مورتةمةع
تة هـةموومان  ثَيويسـ , بـؤ ئـةوة وةكـو بـةرؤَيزتان بـاس دةكـةن      , داوا دةكةم لةمةودوا تةنيا بة زماني كوردي روَيندرَيتةوة

ئــةو وةختــةي بــة , زؤرتــريش ئةنــداماني ثةرلــةمان دســة بكــةن و طفتوطؤيةكـةمان تَيــرو تةســةل تــر بَيــت , دسـة بكــةيب 
ئةطــةر بــة ثةســند , رســتةيةكي تريشــ  هةيــة ئيزافــةي بكــةيب, عــةرةبي دةخوَيندرَيتــةوة بــا بــة زمــاني كورديةكــة بَيــت

ئـةوةش ررَيتـة   , مب هةر وا سـةر ثَييـي باسـي دةكـةم    , يان بؤ بكرَيتةوةبزانرَيت ئيزافةتةن بؤ ئةوانة لة شوَينَيك رَيسة
طـؤرؤي سـةركردةكاني   , ثةالمار داني سيمبولة نيشتمانيي و نةتةوةييةكاني ثةرلةمان مؤنةمَينيت شةهيدان)ناو ثَيناسةكة 

هـةروةها هَيـرش   , درَيـت طـؤرؤي ثيـاو ضـاكان بـة كـاري تريؤريسـيت لـة دةَلـةم دة        , كةنيسـة , سنبلة ئاينةكاني وةك مزطةو 
, كردنة سةر مؤزةي كتَيبخانـةي طشـيت و شـوَينةوار و دةزطاكـاني خزمـةتسوزاري وةك ثـةروةردةو تةندروسـيت و دادطـاش        

 .زؤر سوثاس, ئةوانةش ررَينة داليب كاري تريؤريستييةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تارق فةرموو

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

بـة داخَيكـي زؤرةوة يـةك    , ئَيمةي ليذنةي ياسايي لة كؤبوونـةوةي رابـردوو راثؤرتةكـةمان خوَيندرايـةوة    , دةربارةي زمان
سوثاسي كـاك  , كة ئَيمة ئةوة ضابكةينةوةو هةَلةكان ضاك بكةيب, برادةر لةو هؤَلة بة يةك وشة ئَيمةي بةسةر نةكردةوة

هةتاكو ئَيمة تةئكيـدي بكةينـةوةو سـوودي لـَي     , لة ئايندةدا كة شتَيكتان وةرطر  بؤمان بنووسبئارَيز دةكةم ثَي  خؤشة 
 .ئةوة يةك, وةربسريب

, رَيـي طشـيت ئـةو شـوَينة دةطرَيتـةوة كـة تـةعريف باسـي كـرد         , كة دةَلَيت رَيي طشيت, كاك ئارَيز باسي شتَيكي تري كرد
 .سوثاس, ناطةينة نةتييةيةك, بةاَلم ئةطةر ئَيمة كورتي بكةينةوة, تةوةئةو شوَينة طشتيانة هةموو دةطرَي( اماكن عامة)

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةس تكاية دووبارة نةبَيت, كاك كةري  بةيري فةرموو

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةرؤاسيت بؤم دةركةو  وةكو بةرؤَيز كـاك  , بةاَلم دوايي ,مب لة ليذنةي ياسايي بةشداري  كردووة لة دارؤشتين ئةو ثَيناسةدا
واتـا ثَيـنج   , بةاَلم ثَي  وايـة ثَيـنج تومخـة   , ئةو ثَيناسةية ضوار توخ  دةبَيت, مةمةد فةرةج ئةندام ثةرلةمان فةرمووي

ت ضـي  يةعين دةصدةكةي دةصدي تريؤر ئـةو كـارة تـريؤرة دةبيَـ    , لة عونسوري ثَينيةميش دةصدةكةي كةمة, عونسورة
ئيزافـة بكرَيتـة سـةر ئـةو     ( بقصاد حتقيا  ماآرب سياساية وعقائدياة     )مب ثَي  واية ئةوةي كاك سـةردار باسـي كـرد    , بَيت

ثـَي  وايـة باشـَة    , كـور  بكرَيتـةوة  , لةطةَل ئةو ثَيناسةيةي كـاك مةمـةد فـةرةج باسـي كـرد ثوخـت بكـرَينت       , ثَيناسةية
ئـةو برادةرانـةي كـةوا دةَلـَيب لـة واَلتـاني تـر        , يشـ  هةيـة ئيزافـةي بكـةم    هةروةها شـتَيكي تر , لةوةي بة تةفسيلي هاتووة
لةبـةر ئـةوة   , بةاَلم هةر واَلتَيك ثَيناسةي تايبةمتةندي خؤي هةيـة , مب ثَي  واية راستة هةية, ثَيناسة بةو شَيوةية هةية

 .سوثاس, دةبَيت تايبةمتةندي خؤشي هةبَيت و
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نيليذنةي دانو
 
 

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( القصاد مناه  , او بواكل عواوائي  )بـة عةرةبيةكـةي   , ئَيمـة ئيشـارةمتان ثَيـداوة   , ئةو خاَلةي كة كاك كةري  ئيشارةتي ثَيدا

 .زؤر سوثاس, دةصدةكة مشولي هةموو دةكا 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك كةري 
 :كري  رري عبداَ بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اهلادف  )ئـةويَيان بكرَيتـة   , (بقصد حتقي  مآرب السياسية والعقائدية)دوايَي بكرَيتة ( اهلدف منه) دةصدةكة بكرَيت بة 

 .سوثاس, ئةوة هةدةفة, (منه
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةمان ماناي دةدا , ان هةمان شتةدةصد و هةدةف هةردووكي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مةمةد يةكي  فةرموو

 :بةرؤَيز ممد يكي  ربار
 .بس  اَ الرمحب الريي 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وو هـةم / يةكـةم , دوو تَيبيني  هةيـة , دسةيةك  هةية ئةطةر مببوورن دةيكةم, بة يةديقة  مب يةكةم رارة دسة دةكةم

بةيةديقة  مب , ئةويش هية شتَيكمان ثَي نةطةيشتووة, بيست و يةو  رؤذة, تاخري بوونةكةتان ماوةي مانسَيك زياترة
لةسـةر  , كة ئَيمـة ثَيشـنيار بنووسـني   , بؤ ئةو مةبةستة نةبوو, ثَي  واية ئةو خوشك و برايانةي كة لةطةَل تاخري دابوويب

كـة ئيـدارة يـةكي نةطرتؤتـةوةو دادطـاش تـا سـاَلي        , و هةلومةررـةدا دةرنةضـَيت  كة لة, خودي برؤيارةكة تَيبينيمان هةبوو
ئـةوة تَيبـيين   , ئـةوة يةديقةتَيكـة  , لة ئيدارةي هةردووال, يةكَي دةطرَيتةوة 0227بة رياوازي دةمَينَيتةوة لة  0226
 .بؤية ئةو ثَيشنيارةمشان نووسي, يةكةم

ئـةو  , ضونكة ئةوة ثةيوةندي بـة ئةمنيةتـةوة هةيـة   , ئةسةري رةرعي نابَيت رةنابتان دةَلَيب ئةو برؤيارة/ تَيبيين دووةم
ئـةوة يةديقةتَيكـة هـةتا بـرادةران     , مب ئاطـادارم دامودةزطاكـاني هـةردووال ضـاوةرؤواني ئـةم برؤيـارةن      , برؤيارة دةردةكرَيت

بـة دةرفـةتي   , وةرؤواني ئـةوةيب دةَلـَيب ئَيمـةش ضـا   , داوايان لَي كردووم و نوسـخةيةي تريشـ  بـؤ هةنـدَي بـرادةر نـاردووة      
بؤ ئةوةي كَيشةكامنان يةل , دةزائ بةرؤاسيت وةكو يزبَيك ئَيمة كَيشةيةكمان هةية ضاوةرؤَيي ئةو برؤيارةيب كة دةربيَيت

ئَيمـة لةبـةر ئـةوةي ليسـيت يزبـةكان بـووة       , برايـاني بـةرؤَيز ئَيمـة كـة ئةنـدامي ثةرلـةمانني نوَينـةري خـةَلكَيكني        , بكا 
بؤية بةيةديقـة  ئَيمـةش لةبـةر ئـةوةي     , ي رةماوةري يزبةكامنانني ساَلَيكة ئةم ثةرلةمانة كة برؤيار دةردةكا نوَينةر

ــةبووةو    ــةتي ه ــتَيكي نةتةواي ــام و مةبةس ــيةةيةكي ع ــان ص ــدارة  , برؤيارةك ــةتي و يةكسرتنــةوةي ئي ــةرةو براي ــةمووي , ب ه
ضـونكة ئـةوة مةسـي    , رةزة دةردةبـريب و دسـةي تَيـدا دةكـةيب    لةم برؤيارة كة دسة دةكةيب و موعـا , دةستمان بؤ هةَلربؤيوة

ئَيمة لة كاتَيكدا رؤَل و روهدي ضةند سـاَلةي دامودةزطـا   , مةسي ذياني يزبةكةي منيش دةكا , ذياني هاوواَلتيان دةكا 
كان و ئَيمــةي يزبــة, ديــارة ثَيشــيان خؤشــة دائــي  سوثاســيان بكــةيب و مــةدييان بكــةيب, ئةمنيــةكان بــةرز دةنــرخَينني

كة يةدي خؤيـةتي لـة ثةرلـةمان    , سةركردايةتي سياسي هةردوو يزبةكةش لة هةمان كاتدا دةبَيت ضاوةرؤَيي ئةوةش بب
, دانونةكـة ضـؤن تـةركيز دةكرَيـت    , يـةعين ئَيمـة لـةم دانونـة لـة وشـة موشـكيلة نييـة        , هةنـدَي تَيبـيين خـؤي دةربربَيـت    

كةي ئَيستا تةوديف ثـانزدة رؤذةو  , يشدا بة ئةمري دادطا خةَلك دةطريَيبريتةتي تةنفيز كَيية؟ كةي لة ئَيمة و لة عَيراد
, ضـوار سـاَل تاوانبـارةو نادرَيتـة دادطـا     , (املاتهم بارئ حتاى تثبا  ادانتاه     )ئةو تاوابنارانة , دوايي تاوانبار دةدرَيتة مكةمة

كـة مةسـي ذيـاني    , ئـةم برؤيـارة دةردةضـَيت   بةاَلم ئَيمـة ضـاوةرؤَيني كـةوا    , بةَلَي دةزائ دسةكان لة صوليب مةوزوعدا نةبب
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ئَيمـة كؤمةَلـة   , كـة بـة يةديقـة  وا دةربيـَيت كـة واديعـي بَيـت و مةشـاكيلمان بـؤ يـةل بكـا            , هةموو اليةكمان دةكا 
, كـة ئـةو كَيشـانة ضارةسـةر بكـا      , داوا لة ثةرلةمان دةكةيب دواي دةرضووني ئةم برؤيارة, مةشاكيلَيك رووي تَي كردوويب

ئَيمة وةكو كؤمةَلةي ئيسيمي ئيدانةي هةموو كـارَيكي تؤدَينـةر   , طرياوَيك هةنة ضوار ساَلة بَي مةيكةمة طرياون كؤمةَلة
بـةاَلم لـة هـةمان كاتيشـدا يـةدي      , و كوشنت و ئةوةي كة ئَيستا لة عَيراددا دةيبينني كوشتين مـةدةني و ئةوانـة دةكـةيب   

بةداخـةوة تـاكو   , يزبَيكي ترة ديفـاعي لـَي بكـةيب و وةاَلمَيـك وةربسـريب     يان , خؤمانة تاوانبارَيك سةر بة يزبي ئَيمةية
بـةس مـب لـةو    , هةموو ضـاوةرؤوانب , كة داواكاري كؤمةَلة طرياوَيك طةيشتووة, ئَيستا وابزائ مب لة رؤذنامةش خوَيندمةوة

يـةعين  , ني طفتوطؤي كةمَ تَيدايةيةعين زما, يةعين ئةو دانونة ثرؤة لة ئيعدام, دانونة يةلي ئةو كَيشانةي تَيدا نابين 
ضـونكة هـةر ئـةو    , بؤيـة داوام وايـة  , يـةدي مـايف مرؤظـي كـةمَ تَيـدا بـةدي دةكرَيـت       , ئةوةي كةوا يـةدي تاوانبـار بَيـت   

لةبـةر ئـةوةي ريتـةتَيكي تـةنفيزي     , تكام واية ئَيمـة ورد بـني لـة مةسـةلةكةدا و    , رارةش لةسةر ئةو دانونة دسة دةكةم
, داوام واية لة رَيي ثةرلةمانةوة لةطةَل ئةو دامودةزطايانةي ئَيمة وا بـب لـة ئاسـيت واديعةكـة بـب     , ةكاننيدامودةزطا ئةمني

هـةروةها تـةعاموليش لةطـةَل تاوانبارانـدا بدةينـة      , هةموومان وةكو ضؤن روهديان لة ثاراستين كوردستاندا دةرنـرخَينب 
مةترسـيمان لـة خـراث بـةكارهَيناني     , ة خـودي دانونةكـة نييـة   ئةطـةرنا مةترسـيمان لـ   , شـتةكان زوو روون بَيتـةوة  , دادطا

 .زؤر سوثاس, دانونةكةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عةوني
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـؤ  , ةرعـي نييـة  بةنيسبة  دسةكاني كاك مةمةد سةبارة  بة ئةسةري رةرعـي دـةوانيين رـةزائي هـةرطيز ئةسـةري ر     

بـة عـةرةبي دةخوَينمـةوة برؤطـةي     ( 19)تةسبيت كردني ئةو واديعةتةش نةصي دةستووري عَيرادي دةخوَينمةوة مـاددة  
بـةثَيي  , كراوة 0222واتا بؤ منوونة رةركةك ساَلي  ,(ال يسري القانون اجلزائي بأثر رزعي اال اذا كان اصلح للمتهم-12)

دانونـة كؤنةكـة   , ئَيستا دانونَيك دةربيَينت يوكمي ئيعدام بَيـت , يوكمي ثانزدة ساَل بوودانونةكة ئةو وةخيت , دانونَيك
لـةو رؤذةي بـَيو   , واتـا دـانوني رـةزائي ئةسـةري رةرعـي نييـة ئيتيدـةن       , نـةك دـانوني ئَيسـتا   , لةسةري تةتبي  دةبَيـت 

ئةطةر ماوةيـةكي ديـاري كـراوي بـؤ     , كرَيتلةو رؤذة رَي بةرَي دة, دةكرَيتةوة ثاش ئيسدار كردني لة هةرَيمي كوردستان
 .لةطةَل رَيز و سوثاس , دانةنرا بَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضةند مواليةزةيةكت كـاك مامؤسـتا   , ئَيستاش بة ثَيويسيت دةزائ, موداخةال  يةدي خؤمة بيكةم ئةطةر ثَيويست بَينت

كـة ئـةو دانونـة ثَيويسـت     , ئـةو دانونـةمان دوا نةخسـت    ئَيمـة , مـب رةدي ئـةو مواليةزانـةن دةدةمـةوة    , مةمةد يةكي 
ضــونكة زؤربــةي زؤري ئةنــداماني , ئــةو دانونــةمان دواخســت, ئــةو دانونــة لــة هةرَيمــدا ثَيويســتة, نــةبَينت لــة هةرَيمــدا

وة لـةبارةي ثَيناسـةكة  , ثةرلةمان داوايـان كـرد و مةترسـيان هـةبوو لـة بـةكارهَيناني ئـةو دانونـة بةشـَيوةيةكي ناتـةبيعي          
لــة كؤتــايي , هةنــدَيك ثَييــان وا بــوو ئةســةري رةرعــي هةيــة , هةنــدَيك تةفاســيليان هــةبوو, مةتــةفي  نــةبوون لةســةري

راوبؤضووني هةية , بؤ ئةوةي ئةو كةسةي ثَيشنيازي هةية, ئَيمة دانونةكةمان دواخست, دسةكاندا مب باش بة بريم دَيت
 .ئةوة يةك, ةي ئيلةاي بكةيبواتا دوامان نةخست بؤ ئةو, بيداتة ليذنةي دانوني

, ئةو ثةرلةمانةي ئَيستا ثةرلةماني نةوةتـةكان نييـة  , يةديقةتَيك هةية يةز دةكةم لةبريتان بَيت و لةبريمان بَيت/ دوو
ئةطـةر  , هةر ياسايةك لـةوَي دةربيـَينت  , كة دةستوورةكةي دةنسمان ثَيداوة, ئَيمة ئَيستا ثابةنديب بة عَيرادَيكي فيدراَلةوة

مـةياك   , ئَيستا ئـةو دانونـة لَيـرة دةرنةكـةيب    , ئةو ياساية مولزةمة لَيرة, هةمواري نةكةيب, ة لَيرة ثةسندي نةكةيبئَيم
لة كوردستاندا دةتوانب ثشت بة ياساي تريؤر كة ثةسند كـراوة لةاليـةن رةمعيـةي وةتةنييـةوة ببةسـنت برؤيـاري خؤيـان        

دةسـتوور كـة   , لـةو رؤذةي يكومـة  ئـيعين دةكرَيـت    , مـةتي عَيـراق  ئةطةر ئَيمة لَيـرة تـا دةسـت ثـَي كردنـي يكو     , بدةن
بؤيـة لَيـرة ئَيمـة يـةدي خؤمانـة بـةثَيي ئـةو        , مولزكة بةرَي بةرَي كردني و دانونةكانيش مولزةمـة , دةنسمان بؤ داوة
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ةكـةيب لةبـةر   يـان هـةمواري د  , لَيـرة مونادةشـةي بكـةيب و ثةسـندي دةكـةيب     , دةستوورة ئةو دانونانةي لَيرة دةردةكرَيب
ئةو كةموكورؤيانةي كة ثَيمان وايـة نودسـانيية لـة    , باشَمان كردووة, ئَيمة زؤرمان هةموار كردووةو, رؤشنايي طؤرؤانكاري

 .ئةوة يةك, لةبةر ئةوة ئةو دانونة زةروورةتَيكي هةرَيمة, ياسايةكةي بةغدا لة ثرؤذةكةي ئَيمة تَيدا نيية
ئـةو كةموكورؤييـة بـؤ ئـةوة     , ئةطةر كةموكورؤي لة شوَينَيك هـةبَينت , رةرعي نييةتةئكيد دةكةمةوة كة ئةسةري / دووش

دـةزا  , دةسـةاَلتي تـةنفيزي  , دةسـةاَلتي تةشـريعي  , كؤمةَلسا بـة سـَي ضـوار شـتة    , نابَينت تؤ شوَينةكاني تر تةمجيد بكةيت
ئـةو ياسـاية   , ضاودَيري كردني يكومةتـة ئَيمة ئيشمان داناني ياسايةو , كؤمةَلساي مةدةني ئةوانة هةمووي بةرؤَيوة دةبةن

هـية  , كـة لَيـرة دةَلـَي  ئةسـةري رةرعـي نييـة      , كة ضـؤن رـَي بـةرَي دةبـَينت    , كة دايدةنَيني خؤمان ضاودَيريشي دةكةيب
دـانوني عقوبـا  هةيـة ئَيسـتا     , مكةمةيةك بؤي نيية بةثَيي ئةو دانونة يةكَيك يوك  بـداتب ثـَيش دوو سـاَل طـريا بَيـت     

بةاَلم لة ثاش دةرضووني ئةو دانونة هةر كةسَيك ئةطـةر  , زؤر يوك  دراوة بة دانوني عقوبا , بيداتة مكةمةدةتوانَيت 
لةبـةر ئـةو دوو خاَلـة يـةزم كـرد الي ئةنـدامان روون       , ئةو دانونة لةسـةري مةمشولـة  , طرياو تاواني تريؤريسيت ثَيوة كرا

ضـونكة ئَيمـة يكومـةتَيكي    , ياساي دادةنـَيني بـؤ دةوَلـةتَيكي سـةربةخؤ    ئَيمة , بةتايبةتي بؤ ئةوةي ثَيمان وانةبَينت, بَيت
 .فةرموو كاك مةمةد يةكي , ثابةنديب بة دةستووري عَيراديشةوة, ناوضةيةكي فيدراَلمان هةية, فيدراَلني

 :بةرؤَيز ممد يكي  ربار
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ دةبَيت لَيرةدا بَلَيت ئةوانةي ثَيشَ بة دـانوني عقوبـا    , و دانونةيبكة باسي دةكةن دةَلَيب ضاوةرؤَيي ئة, مب باس  كرد
 .لةاليةن هةردوو يكومةتيش دةربيَيت, يان دةبَيت تةعميمَيكي ثةرلةمان بَيت, يةعين ضي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, دةكاتب مولزةم ني  ثَيييةكَيك دسةي , مامؤستا مةمةد يةكي  رةنابت ئةندامي ثةرلةماني و مةستوولَيكي سياسيشي

كـة ثاشـان ئيسـدار    , ئـةو دانونـة مولزةمـة   , ئَيمـة لَيـرة دـانون دادةنـَيني    , بـا بـؤ خـؤي دسـة بكـاتب     , تؤش مولزةم ني ثَيـي 
ئــةو ضــاوةرؤواني كــردووةو بةرنامــةي خــؤي لــة داهــاتوو  , مةســتوولَيكي ئــةمين دةَلــَي ضــاوةرؤَيي ئــةو دانونــةيب, دةكــرَينت
ئـةوة لـة رةلسـةيةكي    , ئةوة مةوزوعَيكي ترة مامؤستا, مةي ثَيشوو بؤ ئةو دانونة رَي بةرَي بكاتبنةك بةرنا, دادةنَينت

 .فةرموو كاك تارق, لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ باسي دةكةيب, تردا لةطةَل تؤ
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر شت بَيو دةكرَيتةوة بـةبَي ئـةوةي شـارةزايي    , ا رادةيةك ضاوةشة كردووةميدياكان بةرؤاسيت لةوةي خةَلكدا دةتوانب ت

دةَلَيـت هةنـدَيك مةسـتوولني ئـةوة     , ئةو شتةي كـة مةمـةد يـةكي  باسـي كـرد     , ياساييان هةبَيت شتةكة بَيو دةكةنةوة
, ؤذةي كـة دةردةضـَيت  دانونةكة وةك سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد لـة تـةنفيز و تـةتبي  شـةرتة لـةو ر     , رةئي شةخسييت

يــةعين تــةواو , مــب ئــةوة دووبــارة دةكةمــةوة شــتَيكي دةســتوورية لــة هــةموو دنيــادا دــانوني رــةزائي رةرعيــةتي نييــة   
 .سوثاس, لةم رؤذةي كة رَي بةرَي دةكرَيت لةمةو ثاش, ناطةرؤَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ةنيا ئةطةر دازاجني تاوانباري تَيدا بَيت ئةسةري رةرعـي هةيـة  ت, يةك شت هةية كة ئَيمة دةَلَيني ئةسةري رةرعي نيية

دةتوانَيـت بـةكاري   , ئةو دانونةش هةية ئةطةر تاوانبارَيكي ثَيشوو ئةو دانونة دازاجني بَيت, يةعين دانوني عقوبا  هةية
 .فةرموو كاك ديلمان ئامَيدي, بَينَيت

 (:ديلمان ئامَيدي)امحد صاحل  بةرؤَيز ممد
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س

لةبةر ئةوة دةَلَي  لـة  , بةاَلم كامل نةبوو, رةنسة هةندَي لة بةرؤَيزان ئاماذةيان ثَي كرد بَيت, ثَيشنيارَيكي مويةدةدم هةية
لبواعاث سياساية او   )ئـةو ثَيشـنيارة لـةوَي ئيزافـة بـَينت      ( او مجاعي, تنفيذا ملوروع ازرامي فردي)دَيري دووةم كة دَينت 

ضونكة سبةييَن مةستوولي ناوضةكاني تريش ( تكفريية او طائفية او عنصرية اضافة والقتل على اساس هويةعقائدية او 
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او جمماوع  , يساتهدف فاردا  )كـة دةَلَيـت   , دَينة سةر كوردستانَي لةوةي هَيزةكاني كوردستانَي بكوذن لةسةر ئةساسي هةوية
 .سوثاس, (باعتبارها منظما للسلم االهلي او كيانها السياسي, الدولة)لةوة بَينت ( او مجاعة, افراد

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر عةبدولرؤةمحان فةرموو

 :بةرؤَيز عمر عبدالرمحب علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـب ثـَي    , (الفعل االرهابي هو كل فعال ازراماي  )دةَلَيت , بةنيسبة  تةعريف لة ماددةي يةكةم باسي لةسةر ئةوة كردووة
هـةروةها  , تـةعريفي ئريهـاب كـارَيكي ئاسـان نييـة     , اية هةرضةندة برادةراني ليذنةي ياسايي ئـةركَيكي زؤريـان كَيشـاوةو   و

مـب ثـَي  وايـة هـةر     , لةبةر ئةوة تا ئَيستا ئةو تةعريفة بة شامل نةهاتووة, بتوانني بة ضةند دَيرَيك باسي لةسةر بكةيب
تـا ئَيسـتا كـةس    , راستة زؤر تةواوة ئريهاب شـتَيكي زؤر فراوانـة  , ةر كَيشاوةضةندة برادةراني ليذنةي ياساي ئةركيان لةس

مـب ثـَي  وايـة ئةطـةر     , كـة وةسـفي ئريهابيةكـة بكـا  بـة كـاملي      , شـاملي بـداتيَ  , مـانيعي ,نةيتوانيوة تةعريفَيكي راميعي
فعل االرهابي هو كل اسالوب مرتكاب   ال)ببَيتة ( الفعل االرهابي هو كل فعل ازرامي)كة دةَلَيت , برادةران بة ئةركي نةزانب

تـةكيفي دـانوني بـؤ يـاكمي     , ئةمـة لَيـرة ئةطـةر بـةم نةصـة بَيـت      , (بواسطة الرعاب والعناا بقصاد حتقيا  هادف معاني      
 .ئةمة لة اليةك, كة ئةو ئريهابية بةو يالةتانة سةهل تر دةبَيت, بؤ دادطاي موختةس, تةيقي 

يـةعين  , فيعل يةعين دةست كردن بة عةمةلية , يعل و تةيريز كردووةهةر لة تةعريفةكة باسي لة ف, لة اليةكي ديكة
بةاَلم لة ماددةي ضواري هةر ئـةو دانونـة   , تةيريزيش يةعين هاندانة, تةنفيز و ئيتمامي عةمةلي ئييراميةكة دةكرَيت

ةعريفةكة بكرَيت مب ثَي  واية عقوبةي شروع لة زمين ت, لة تةعريفةكة نةهاتووة, خؤيدا باس لة عقوبةي شروع كراوة
 .سوثاس, زؤر باشة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيش ئةوةي ئةجنومةني نيشـتمانيي كـؤ ببَيتـةوة   , دةبواية كاك عومةر ثَيشنيارةكةي خؤي بة نووسني ثَيشكةمشان بكا 

 .ئةوة يةك
وابـزائ ليذنـةي دـانوني زؤر بـة وردي بـؤ تـةعريفي فيعلـي ئريهـابي         , ةبارة  ئةو خاَلةي كة ئيشارةتي ثَيداس/ دووةمني

شروع ثةيوةنـدي بـةو مةوزوعـةدا    , مشولي هةموو يااَلتي موتةوةديع دةكاتب و, كة تةعريفَيكي دةديقي كردووةو, ضووة
 .لةطةَل رَيزمدا, ديدي ياَلةتةكانيشي بؤ كراوةتةي, شروع لة ماددةي ضوار بة رياوازي باسي لَي كراوة, نيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ضنار خان

 :بةرؤَيز ضنار سعد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووبارةي دةكةمةوة دةنسي خؤم دةخةمة , منيش سةبارة  بة ثَيناسةكة لة دانيشتين ثَيشووش هةر هةمان تَيبيني  دا و
اك سةردار و كاك بارزان و كاك مةمةد فةرةج و كاك كةري  بةيري و كاك ديلمان ئامَيـدي لـةوةي كـة لـةو     ثاَل دةنسي ك

, يةعين هةمووي وةسيلةية دةكـوذي و بـة كوشـنت لـة ثَينـاو كوشـنت نييـة       , تةعريفة مب هةست دةكةم هةدةف ديار نيية
رـا تكـا دةكـةيب دةسـدةكة لَيـرة تةيديـد       , تـري هةيـة   بـةَلكو دةصـدَيكي  , بؤية وَيران كردني لة ثَيناو وَيران كردن نيية

هـةر دةصـدَيكة لَيـرة دةصـدةكة تةئكيـدي لةسـةر       , هةدةيف تر نيية, طةيشنت بة سوَلتةية, را هةدةفةكة سياسيية, بكةن
ر رةنسـة لـة كؤمـةَلساي ئَيمـة رـار رـا      , بـةَلَي راسـت دةكـا    , يةك تَيبينيش  هةية بؤ بةرؤَيز كاك مةمةد يةكي , بكرَيت

بةاَلم ثَي  واية ئةوة زوعفي خـودي ئةنـدام ثةرلةمانةكانـة    , وةكو ثَيويست رَي بةرَي ناكرَيت, دانونةكة ثَيشَيل دةكرَيت
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بؤية لةمـةودوا  , ئَيمة لةوَي بة رواب بَيني, لة كوَي ئةطةر دانون ثَيشَيل دةكرَيت, لةوةي ناتوانب مورادةبةي دانون بكةن
بـزانني لـة كـوَي ثَيشـَيلكاركان ديـت      , ي ثةرلةمان با مورادييب ئةو مةسةلة دانونانة بنيرةنابي و مب و هةموو ئةندامان

 .سوثاس, نةك لة تاوانبار, بةاَلم ديفاع لة يةق دةكةيب, دسةي لَي دةكةيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك يةسةن
 :بةرؤَيز يسب بابكر امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئَيمـة بـا بسةرؤَينـةوة سـةر داموسـي زمـان      , بؤ مةسةلةي تةعريفي ئريهابكاريش, تةعريفةكة زؤر درَيذةوبة نةزةري مب 

ئةسـَلةن لـة عالـةمي ئيسـيميش     , وةكـو بـؤ خؤتـان دةزانـب    , تريؤر وشـةيةكي فةرةنسـيية  , بزانني تريؤر لة ضيةوة هاتووة
ياتر لة تةعريفةكةدا لة كوشنت و تةداندنـةوةو ئةوانـة   را مةسةلةي تريؤر و ئةفعالي تريؤر ز, هةَلنةدوليووة ئةو وشةية

رسـة لـة تةداندنـةوةو كوشـنت و     , بـة نـةزةري مـب مةسـةلةي تـريؤر هةنـدَيك مةسـةلةي تـر دةطرَيتـةوة         , كورد هـةاَلتووة 
 يـان بـة هـةر شـَيوةيةكي    , بؤ ئةوةي كة بتةوَيت رةئي خؤ  فةرز بكةيت لةسةر خةَلكَيكدا بة ضاوسوور كردنةوة, ئةوانة

 .تر بَيت
يـةعين سـوَلتة و يكومـة  رـاري وا هةيـة هةنـدَيك شـت دةكـا  زؤر كـاري          , مةسةلةيةكي ديكة دةزيةي تـريؤري سـوَلتة  

رـا بـارودؤخ و   , يان فةردَيك بيكا , يان كؤمةَلَيك, تريؤريستةكةي بةدوةتر و كاريسةر تر و سليب ترة لةوةي كة خةَلكَيك
مةسـةلةن كوردسـتاني ئَيمـةش بـارودؤخَيكي     , دةرخسنت و دةركردني دـةرارا  دةوروبةرو بيتةش كاريسةري هةية لةسةر 

بـةوةي  , ئةوةي كاك مةمةد يةكيميش باسـي كـرد  , بةرؤاسيت يةعين موراعاتي ئةو شتانة بكرَيت و, تايبةتي خؤي هةية
وةي خـةَلكي كوردسـتان و   بؤ ئة, ئةوة مايف خؤمانة لة ثةرلةمان, كة خةَلكَيكي ئَيمة طرياون ضةند ساَلة مكةمة نةكراون

بةرؤاسـيت ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةدانيني     , بزانب كة ئَيمة ديفاع لة يةدي ئةوان دةكةيب, خةَلكي خؤمشان لة ذَير زختَيك دايب
بةاَلم كـة خـةَلكَيك سـَي ضـوار     , ضونكة ئَيمة وةكو ئيسيمي زةييةي ئريهابني لةو مةسةلةدا, با دانوني ئريهاب دةربيَيت

ئةطـةر ئـةوةش ئةسـةري    , دةَلـَيني بـا مكةمـة بكـرَيب    , ئَيمة داوايةكةمان داوايـةكي زؤر شـةرعي و دانونييـة    ,ساَلة طرياوة
دةَلـَيب كاكـة   , مب وةكو عييداتي كؤمةَلةي ئيسيمي لة هةولَير ضةند راران بة رةري ثَيمان راطةيـةنراوة , رةرعي نيية

بؤيـة  , ئينيا ئَيمـة رـوابي خؤمـان هةيـة بـؤ ئَيـوة      , دةرئةضَيت سةبر بسرن هةتا دانوني ئريهاب لة ثةرلةماني كوردستان
 .سوثاس, ئَيمة ضاوةرؤواني ئةوةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مب تةئكيدم كردةوة ئَيمة نـاتوانني لَيـرة دانيشـني لةسـةر يـةكَيك تةفسـريَيكي       , عةفووم بكة, لة مةوزوعةكةي دةرضووي

, يان لة وةاَلمدانةي ثرسياريةوة, بؤ ئةوةي تةمحول بكاتب لة مةستووليةتي, تةوةيان وةاَلمَيكي بؤ ئةوة داوة, خؤي هةية
ئَيمــة لَيــرةدا مةســتوول نــني بيخةينــة بةرنامــةوةو رةئيــةك بــدةيب كــة نايناســني كَييــة؟ فــةرموو كــاك مةمــةد يــاري  

 .مةمحود
 :بةرؤَيز ممد ياري ممود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هيـن  بـيين كـة    ( 20)بةرؤاسـيت لـةو كاتـةوة تـا ئَيسـتا      , مب لةو رؤذانة زؤر بة دوايدا طـةرؤام , ؤرسةبارة  بة ثَيناسةي تري
ــا    ــريؤر دةك ــي ت ــة  , باس ــتونةتة نةتيي ــيان نةطةيش ــدا  , هيي ــايتةكان زؤر هةوَلم ــةموو س ــة ه ــة , ل ــي  ( 20)ل ــةدار هيي وت

ثَيشـَ  , كـو مامؤسـتا مةمـةد باسـي كـرد     لةبـةر ئـةوة وة  , بؤ ئةوةي تريؤر ضؤن دةكرَيت, نةطةيشتؤتة تةعريفَيكي تةواو
لـة  , اليـةكي بـة تـريؤر   , اليةكيان بـة موداوةمـة زانـراوةو   , هةم غةرب و هةم شةرق, هةردوو رةمسةرةكةي سياسي دنياية

رـَي  , ئَيمـة ثَيمـان وايـة مةسـةلة دانونةيةكـة زةروورييـة      , بةاَلم لةطةَل هةموو ئةوانـةدا , دوايشدا هةندَيك شيت بؤ كراوة
نـاتوانني ئَيمـة ثَيناسـةكة دابنـَيني     , ئةوة مـب ثـَي  باشـة ضوارضـَيوةيةك هـةبَيت     , كردني دانونةكان ضؤن دةكرَيتبةرَي 

بـةاَلم  , مب ثَي  واية ئةوةمان بؤ بة ئاساني ريا ناكرَيتـةوة ئَيسـتا  , ئةوة فين تريؤر نيية, بَلَيني ئةوة فين و فين تريؤرة
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كة دةَلَيت مةسةلةن ثـارةي خـةَلكي   , ئَيستا بةثَيي ئةمة بَيت, ارضَيوةية باس دةكا ئَيمة لةو ضو, ضوارضَيوةيةك دابنَيني
لة ئَيستاوة هةر بةشـي ئـةم خةَلكـة ناكـا  لـة مـاوةي سـَي        , دةبَيت سينَيكي طةورة بكةينةوة, يان هي يكومة , بردووةو

ئةو مةسةلةي مامؤستا مةمـةد يـةكي    مةسةلةن , زؤري تر لةو مةسةالنة, يةعين ئةوة يةكَيكة لةوانة, ساَل ضي كراوة
داوامان كرد طومتان ئةوة نةتييةكةي ضية؟ طوتيان ضـاوةرؤَيي ئَيـوة دةكـةيب    , مب ئةمرم لةالية ئةمري ئيعدام, باسي كرد

دةَلـَيب  , هـةموو ئـةمرةكان بـة ليسـت لـةالي منـة      , راست دةكا  ئةمري ئيعدامةكان لةالية هـي شـةش يـةو  كـةس    , كاكة
رـا لةبـةر ئـةوة    , ئةوة يةكَيكة لةو مةوزوعانة ئةمرةكةشتان دةوَيت تةسليمتان دةكـةم , يةي ئَيوة دةكةيبضاوةرؤَيي نةتي

بةاَلم رَي بةرَي كردنةكةي هةردوو وةزارةتي داد , مب ثَي  باشة مةسةلةي داناني ضوارضَيوةكة بؤ مةسةلةي تريؤر باشة
, ضـونكة هـةمووي دةسـت نيشـان كـراوة     , ةسـةلةي ئـةوة  هـةردووال مةسـةلةي ئاسـايش و م   , كة يةك دةطرنـةوة مةسـةلةن  

ئـةو تةعريفـةي   , هـةم ئةوةشـ  ثـَي باشـة    , يةعين ثَي  باشة وا هةم ئةسةري رةرعـي تيـا نـةبَيت   , يةعين تةداخول بكةن
 .زؤر سوثاس, لةطةَل ئةوانةي ضنار خان و ئةوانة ئيشارةتيان ثَيدا, مامؤستاش  ثَي باشة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .موو كاك بارزانفةر

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين مـب ثـَي  باشـة بـؤ ئـةوةي تؤكمـة تـر بَيـت باسـي مـةنعي تةزيـدي            , ئَيمة باسي تةهديد و تةيريز و ئةوانة كرا
 .ئريهابيش بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ياتةم, بةسة تةواو, ثَينج, ضوار, سَي, دوو, يةك, يةعين نةكرا بَينت, كةس دسةي ئيزافةي هةية

 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزائ ئةو مةوزوعة سَي رةلسةية ئَيمة لةسةر ئةو , بةس ئةوةي تياية يةكَي لةوانة, تةدريبةن شتةكان زؤر باس كران
يةدـة زوو كؤتـايي ثـَي    , بةتايبـةتي لـةو هةلومةررـةي كوردسـتان    , بكرَيت دةبواية تةواو و تةكويب, ياساية دسة دةكةيب

 .ئةوة يةك, بَينني
نـازائ دادو فيةـان بكرَيتـة تؤدانـدن و     , دةَلَيت بة مةبةسـيت تؤدانـدن و تـرس و دادو فيةـان    , لة ثَيناسةكةدا هاتووة/ دوو

ــَة  ــةرؤاوكَي زؤر باشـ ــة دادو فية , تـــرس و دَلـ ــة لـ ــونكة دَلةرؤاوكَييةكـ ــةناو ثَيناســـةكةوة  ضـ ــة بـــةهَيزتر بَيـــت لـ ــة , انةكـ بـ
, يةدة ئَيمة هـةوَل بـدةيب هـية مةنفـةزَيك نةهَيَلينـةوة بـؤ كـاري ثؤليسـي        , ثَييةوانةشةوة مب لةطةَل هةندَي رةئي ني 

بؤيــة يةدــة لــةو , كــة كــاري تريؤيســتيمان بةرامبــةر بكرَيــت , ضــونكة ئــةمرؤؤ ئَيمــة زيــاتر لــةمرؤؤوة هةرةشــة لَيكــراويب 
كة , هةوَل بدةيب هية مةنفةزَيك نةهَيَلني بؤ هية كارَيكي ثؤليسي, مةررةي كوردستان ئَيمة زؤري لَيي بة ئاطا بنيهةلو

 .زؤر سوثاس, ئةجنام دراوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو خاتوو سارا
 :خضربةرؤَيز سارا فقي 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بـة مـوَلكي طشـيت   , زيان بـة ذينسـة و بـة دامودةزطاكـان    )بةشي دواوةي كة دةَلَيت , يةتَيبيين مب لةسةر كؤتايي ثَيناسةكة

يـةعين تَيكـةَل كرابَيـت    , واتا تَيكدان, تةخريب بَيت, وا تَيدةطةم ئةوةيان كاري تريؤريسيت نةبَيت( يان تايبة  بسةيةنَيت
 .سوثاس, لةطةَل ئةو ثَيناسةية

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .مةمةد فةرةج لة ليذنةي مايف مرؤظ تةوزحيي هةية فةرموو كاك
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة بـة دـانوني عقوبـاتي    , ئةو كةسةي كة ئَيستا مةلةيف هةيةو طرياوة, مب ثَي  واية ئةوةي لةبةرضاو طرياوة لةو ياساية

ئـةو كةسـة دةبَيـت دواي ئةمـة ئـةم ياسـاية       , ئةم ياساية دةكـةوَيت  ئةو كةسةي كة بةر, عَيرادي مامةَلةي لةطةَل دةكرَيت
ئةم ياساية مشولي ئـةو كةسـة   , لة دواي ئةوة هةر كةسَيك بةم تؤمةتة طريا, لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة ئيصدار دةكرَيت

 .ئةوة يةك, دةكا 
هـةتا  , نةتةوة يةكسرتووةكانيش هةروايـة لة , لةم دةيراني تةعريفة, مب ثَي  واية بؤ خؤ رزطار كردن لةم ئةزمةية/ دوو

ــتا  ــووة ( 00)ئَيس ــا دةرض ــةر    , ياس ــتؤتة س ــتَيكي خس ــارةي ش ــةر ر ــة    , ه ــةيارة فرؤأندن ــدا ت ــتَيك رووي ــة ش ــوَيب  , ك ــان ش ي
مــب ئَيســتا نــازائ ئَيمــة مبانــةوَيت ئــةو شــتانةي ئَيســتا ئريهــاب بؤتــة   , ياســا بــةوة دةرضــووة, تةداندنةوةيــةكي طشــتيية

ئَيمـة شـتَيكي رـاميع و مـانيع     , وا نازائ ئَيستا ئَيمة بتوانني لةم ثَيناسةية رَيي بكةينـةوة , ي ئريهابرووبةرؤوو بوونةوة
 .سوثاستان دةكةم, دوايي بؤ تاكةكاني دةبَيت ياساي تر دةربكةيب, دروست بكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ظيان خان

 :باشا خضربةرؤَيز ظيان امحد 
 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ

بـةاَلم ئَيسـتاكة ثَيناسـةي ئريهـاب ئـةوةي كـة ضـنار خـان و         , مب لةسةرةتاي ثَيناسةكةوة دةمويست ئةو دسةي خؤم بكـةم 
مـب دـانوني نيمـة باسـي     , بةاَلم هةدةفةكة نيية, لة باسي ثَيناسةكة تةنتا رَيسايةك باس دةكا , برادةراني تر باسيان كرد

ضـونكة  , تـريؤر لـة تـاوان ريـا بكرَيتـةوة     , ويستة بكرَيت و ماوة زةمنيةكةي بـؤ دابنرَيـت  بةاَلم ثَيناسةي ئريهاب ثَي, بكةم
ضـونكة دةبَيـت ئـةوة زيـاتر لـة      , نـةك دةسـةاَل   , دانونةكة لة بةرذوةندي طـةل و رـةماوةر و خـةَلك لةبـةر ضـاو بكرَيـت      

دةرانةشـيان وتيـان زيـاتر رَيسايـةكان     لة دةسةاَل  ئةوةي بـة رةئـي مـب ئـةوةي ئـةو برا     , ثَيشخستين مايف تاك و مرؤظ بَيت
 .سوثاس, نةك ئاماجني تريؤرةكة, بوو

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاَلي نيزامي هةية
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوان بـة  , ةكراوندةَلَيت ئةوانةي كة ئَيستا طرياون مكةمة ن, مامؤستا لة تةعريفةكة دةَلَي ئةسةري رةرعي باس دةكا 
ئايــا بـةو دانونــةي كــة ئَيســتا  , كةواتـة ئــةوان تــاكو ئَيســتا يـوك  نــةكراون تــةوديفب  , دـانوني عقوبــا  مكةمــة دةكــرَيب 

 .وا نيشان دراوة, ضونكة ئةوان مكةمة نةكراون, يان بة دانوني عقوبا , دةردةضَيت مكةمة دةكرَيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وني وةاَلم دةداتةوةئةو ثرسيارة كاك عة
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةثَيي دـانوني عقوبـاتي عَيرادـي كـة ئَيسـتا بـةكارة لـة         , تةوديفـة , ئةو كةسةي كة ئَيستا كَيشةي لةسةرة لة دادطا طرياوة

ئةو دانونة مشـولي ئـةو ياَلةتانـة    , دانوننةك بةو دانونةي كة ئَيستا رارَي نةبؤتة , كوردستان بةوي موياكةمة دةكرَيب
 .لةطةَل رَيز و سوثاردا, كة ثاش دةرضووني و ثةسند كردني, دةكا 

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو كاك عادل
 :بةرؤَيز عادل ممد امني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئايـا ئـةمري ئيعـدامي بـؤ دةرضـووةو ضـاوةرؤَيي       ئَيمة ئَيستا زؤر دسةمان كرد لةسةر ئـةوة , مب تةعليق  هةية بةرؤاسيت

, مونادةشـة , ثرؤذة, ياسا كؤمةَلَي دؤناغي هةية, يةعين ئةمة هةموومان بزانني وةكو دةزطايةكي ياسا دانان, ئةمة دةكةن
 .ئةمة يةديقةتَيكة دةبَيت هةموو اليةك بيزانني, دوايي ماوةي تةنفيزي, دوايي ئيصدار, دةنسدان

بــةاَلم , دةنـري درا لةسـةر ئـةوةي كــة ئريهـاب تـةعريفي هـةبَيت      , مـب ئيزديواريــةتَيك  بـيين  , ئةوةيـة  تـةعليقي دووةمـ   
لةبةر ئـةوةي  , بة ئاساني تةعريف ناكرَيت, هةموو دةناعة  ئةوةية كة تا ئَيستا ئريهاب نةتوانراوة تةعريفَيك بكرَيت و

ضؤن لةشـي مـرؤظ تووشـي نةخؤشـي شـَيرثةجنة      , ممب مةوزوعي ئريهاب بةوة تةشبيتي دةكة, زؤر مةوزوعَيكي يةساسة
دـانوني ئريهـاب دةبَيـت    , دكتؤري زيرةك و زانا و لَيزان بة ئةشيعةي لَيـزةر دةيـةوَيت خانـة سـةرؤةتانيةكة بكوذَيـت     , بَيت

يـةعين مـب   , يـةعين بةرؤاسـيت ئـةم مةوزوعـة زؤر يةساسـة     , ئَيمة ئةوةندة ورد بني تيايدا خانةي زيند و باش نـةكوذيب 
بـؤ ئـةوةي ئَيمـة    / يـةك , بةاَلم لةطةَل ئةوةش  كة كردارةكاني ئريهاب دانة بة دانـة , دذي ئةوةم كة تةعريف هةبَيت خؤم

بـؤ ئـةوةي مـةرال نةدةينـة دـازي ئـريادةي خــؤي لـة كـاتي رـَي بـةرَي كردنـدا راتـة شـوَيين ئــريادةي              , يةسـري بكـةيب  
 .زؤر سوثاس, كة ثةرلةمانة و, موشةرؤيع
 :ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 

 .فةرموو خاتوو طوَلناز
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, رةنسة ثَيش دادطا خةَلك ثَيناسـةي بكـا  و بزانَيـت ئةمـة كـارَيكي تريؤرييـة      , ئةو تاوانانةي بةناوي تريؤر دةكرَيت/ يةك

مـب ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم لـة مـاددةي يةكةمـدا كـة          ,يان كارَيكة لة ئةجنامي داخوازيـةكي كؤمةَلـة خةَلكَيكـةوة هـاتووة    
ثاَلنةرةكـة  , (يـان ناوخؤييـةوة  , بـةهؤي ثاَلنـةرَيكي دةرةكـي   , كاري تريؤر كردني هةر كـارَيكي تاوانكـاري رَيكخـراوة   )دةَلَيت 

يـان بـةهؤي   , نةيةيان ئاماجنَيكي تَيكدةرا, كة ئايا ئاماجني داخوازي ثَيويسيت و زانينةكاني خةَلكة, دةست نيشان دةكرَيت
 .يان بةهؤي ئاماجنَيكي دةوليةوةية, ئاماجنَيكي سياسييانةية

عةمةلَيكة زياتر لة ثروثاطةندةوة نابَيتـة ئـةوةي كـة    , يان شلةذاندن ناطاتة عةمةلي فيعلي, مةسةلةي دادو فيةان/ دووةم
ي دةســتتا  و سروشــيت راتــة بــةر سةرضــاوة)دةَلَيــت , لــة كؤتــايي رســتةكة دا هــاتووة, فيعــل بةســةريدا تــةتبي  بكرَيــت

ئةطةر بَيتـو ئَيسـتا لةطـةَل ئـةم تةعريفـة ئَيمـة       , ضونكة ئةمانة هةموويان, (كةوتة بةر مةترسي)دةبَيت بَلَيب ( مةترسي
, هيـوادارم نـةك بـة ثَيناسـة    , يان كؤمةَلَيك شةريياتي طةورةمان نـةبَيت ئازاديـةكاني دةخاتـة مةترسـييةوة    , ناميلكةيةك
 .سوثاس, ي كردنةوةيةكي تةواو ليذنةي ياسايي بؤ ياَلةتةكان كاري ئةوة بكةنبةَلكو بة ش

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عيزةديب

 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو تةعريفـة   , ك خـؤ ئةم كوردستانَي خـؤ طـوجنني تـةعريفَيكَي بـةخؤوة وة    , ئةطةر بَيذيت بة تةعريفي نينا ئةلعالةمَي
دةولةتا مةساحلا خـؤي  , ضونكة ئةوان مةساحلي خؤي هةينة, ئةطةر رياواز بيت لة هةندةك كؤمةلة طةل لة كؤمةلي دي

بـةاَلم تـةعريفَي ئـةم    , ئـةز مونادةشـة فيعلـي ئريهـابي ناكـةم     , هةر يةكة بؤضوونة  خؤ لـةوَي تـةعريفَيت دَيـنت   , هةينة
ضـونكة ئيسـلوبا ئريهـابَي طةلـةكب     , ئةطةر عةرةبي بواية بـؤ رةنابَيتـة رـوَين    , ليا ذيتةعريفَي كو وازحيانة مشو, طشيت

تةعريفَيكـة  , ئةوةي فيعلي ئريهـابي دَيتـة بـةيس كـرن    , زؤرن, عةدائيدية, دينيية, ئييتيماعية, سياسيية, ئيقتيصايدية
عناا بغياة التطااول علاى االرواح     هاو اشااعة الرعاب واخلاوف وا  منحاى اخار نتيجاة التطارف وال        )بة عـةرةبي دةخـوَين    
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ئــةوة ثَيشــةكية بــؤ ئــةو , (واالمااوال العامااة اااالف احكااام القااوانني املرعيااة واملواثياا  واالنظمااة اخلاصااة حبقااوق االنسااان  
 .زؤر سوثاس, تةعريفةي ئريهاب هاتبَيتة دانان باشة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عوران

 (:باني ماراني)عبداَ دادر  عثمانبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة بةرؤاسيت , ثَيشةكي ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان دةكةم بةبؤنةي يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارةي هةولَير و سلَيماني
ديـارة ئـةوة يةدةسـَيكي طةورةيـة كـاري ئَيمـةش لَيـرة        , خةونَيكي لة مَيذينةي هةموو كؤمةاَلني خـةَلكي كوردسـتان بـوو   

, هةم لة رووي تـةفعيل كردنـي ئةنـداماني ثةرلـةمان و ليذنـةكامنان     , هةم لة رووي بريكردنةوةمان, ؤرؤاني بةسةر دادَيتط
بةداخـةوة ئـةمرؤؤ يةكـةم رةلسـةية     , ديارة ئةوة كارَيكي زؤر باشة و خؤشيةكي طةورةي خستؤتة دةرووني هةموومانةوة

كـاري دـانوني لـة خزمـةتي خـةَلك ثَيشـكةش       , كـاري خزمـةتسوزاري و  ئَيمة لةرياتي , دواي يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارة
مـب وةكـو رةئـي خـؤم هـةر      , كة تا ئَيسـتا هييـمان بـؤ خـةَلك نـةكردووة     , ئةوة ئةمرؤؤ باسي دانوني تريؤر دةكةيب, بكةيب

ئيـنج  , رةئييـة ئـةوة  , ئينيـا ئـةو دانونـة رـَي بـةرَي بكرَيـت      , لةطةَل ئةوة بوومة هةردوو وةزارةتي داد يـةكَ بسرَيتـةوة  
 .بكرَيت و نةكرَيت دةبَيت رةئي خؤم بدةم

كــةوا بــة كــارَيكي زؤر , ثةرلــةمان بــة رةرــي ئيدانــةي بكــا  , خــاَلَيكي تــر ثَيشــنيار دةكــةم تَيكــداني مــةزاري شــةهيدان  
ةم وابـزائ  ثَيشنياريش دةكةم ئةطةر ئةو ياساية رَي بةرَي بَيـت لـةماددةي ثَينيـ   , ناشارستاني و كارَيكي خراثة بةرؤاسيت

يةعين هةتا ئةو سـووتاندنةي لَيـرةش   , يةعين سووتاندن و ئةوانة نابَيتة كارَيكي تريؤري, هاتووة باسي سووتاندن دةكا 
داواش دةكـةم ئةطـةر ئـةو ياسـاية رـَي بـةرَي بَيـت سـةدفَيكي         , زياتر كارة تةدَينـةرةكان كـاري تريؤريسـتينةو   , بكرَيتةوة

ئةطـةر  , ثاشي دوو سـاَلة ثَيدابيـينةوةو رةلسـةي بـؤ بكرَيـت     , لة دوو ساَل تَيثةر نةبَيتئةويش , زةمين بؤ دياري بكرَيت
 .سوثاستان دةكةم, ئةطةر خاَلي باشيش هةبوو تةئيدي لةسةر بكةينةوة, خاَلي الوازي هةبوو طةشةي ثَي بدرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نــاتوانني راوةســتني لةســةر ئــةوةي يكومــة  ئــيعين  , دئَيمــة هؤيــةكاني مونادةشــة كردنــي ئــةو ثرؤذةيــةمان بــاس كــر  

ئـةو دانونـةي لـةوَي ثةسـند كـراوة لَيـرة مورةمـةد        , طومت يكومـةتي بةغـدا لةطـةَل ئـةوةي دةسـت بـةكار بـوو       , دةكرَيت
هةندَيك خـاَل بـاس كـرد ثةيوةنـدي بـة خاَلـةكاني       , ئةطةر ئَيمة هةموارمان نةكرد بَيت لة وةخيت دانوني خؤيدا, دةبَيت

 .فةرموو, رةوة هةيةت
 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, واتا دةستووري كوردستان, ئةي دةستوورةكة بؤ ثَيش دةستووري عَيرادي ناخرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةختمـان هةيـة بـؤ ئـةوةي مونادةشـةي      , دةستوور دـانوني ئةساسـيية  , ئةو ياساية شتَيكة, دةستووري هةرَي  شتَيكي ترة

يـةعين ئةطـةر دةسـتوورمان سـاَلَيكي     , ليذنةكـةش بةردةوامـة لةسـةرياندا   , يةعين شتَيكي ثةلة نييـة لةسـةريدا  , بكةيب و
هـةرَي  دةســتووري خـؤي هةيـة بــةثَيي دةسـتووري عَيـراق كــة      , دةســتووري عَيرادـي لَيـرة ثــةيرؤةو ناكرَيـت   , تـريش بَيـت  

ئةطـةر  , مـاوةي زةمـين بـؤ دانـةنراوة ئةوةنـدة     , هةر هةرَيمَيك دةستووري خؤي دةبَيت, شةريي كردووة دةنسمان بؤ داوة
هـية دانونَيـك   , ضونكة ئَيمة خسوسية  و تايبةتي خؤمان هةيـة , نةكرَينت دانوني بةغدا دةستووري بةغدا لَيرة دةبَينت

 .رَيساي ئةو خسوسياتة نابَيتةوة
ناكرَيـت دواي  , مـب وةختَيكـي تـةواوم ثَيـدا بـؤ مونادةشـة كردنـي       , ان ئامـاذةي ثَيـدا  لة مةسةلةكاني تـري كـة كـاك عورـ    

دـانوني  , وةكو لـة سـةرةتادا بارـان كـرد مةسـةلةيةكي طـرنري و يةساسـة       , بةاَلم ئةو موداخةالنةي كة ئَيستا كرا, رةيب
, رَينت بةشـَيوةيةكي تـر ررَيتـة رَيـي    ئَيسـتا وشـةيةك زيـاد بكـ    , ئيختييفـاتي هةَلـدةطرَيت  , ئةوةية رياوازي هةَلدةطرَيت
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بـةَلكو لـة   , نـةك تـةنيا لـة كوردسـتان    , مةسـةلةيةكي تازةشـة  , رَيي خؤيـةتي نيسـةراني هـةبَينت لةاليـةن زؤر كةسـَيكةوة     
, رياوازيةكة وةكو ئاماذةمان ثَيدا لـة هـةموو شـوَينَيك ضارةسـةري هةيـة     , لة دنياشدا, لة رؤذهةاَلتي ناوةندي و, عَيراق و

مـب ثَيشـنيار   , ئةم ماددةية طرنسة واتا ثَيناسةكة طرنسة, ئةم خاَلة, ماددةكان زؤرن, ديارة ئةو ثرؤذةية تةواو نابَيتبؤية 
لةو ماوةيةدا ئةو برادةرةي دسةي كـردووة  , واتا رةلسةي تر, بيخةينة كؤتايي رةلسةكة, دةكةم ئَيستا دةنسي بؤ نةدةيب

رةئيـةكي تايبـةتي   , هـةر كةسـَيكي دسـةي نـةكردووة    , سني بدةنة ليذنةي دانونيثَيشنياري داوة بة نوو, لةسةر ثَيناسةكة
ثـاش نيـوةرؤؤ   , يـةعين ئةطـةر ئـةمرؤؤ رةلسـةكةمان تـةواو كـرد      , بؤ ئةوةي ئةطةر سبةينَيية, هةية بدةنة ليذنةي دانوني

بةاَلم داوا دةكةم هةر , بكةيب ئةطةر هةية ئَيمة لةو ماوةية مونادةشةي, ثشوويةكي بؤ دةدةيب, باوةرؤ ناكةم تةواو بكةيب
بـؤ ئـةوةي بتـوانني    , ئةمرؤؤ ئةوةي دسةي كردووة بة كورتي و ثوختةيي ناوي خـؤي بنووسـَيت و بداتـة ليذنـةي دـانوني     

وةختَيكـي تـري بـؤ    , دواتر كة خاَلةكاني ترمان تةواو كـرد دَيينـةوة سـةري   , تةعدييتي ثَيويست بكةيب لةسةر ثَيناسةكة
ئـةوة دةخيةينـة دةنسـةوةو دةخيةينـة نـاو      , ئةطـةر ئيتيفادمـان لةسـةر نـةكرد    , نكة ئةوانة دةهَينَينتضو, تةرخان دةكةيب

 .ثرؤذةكةوة
 .ماددةي دووةم روَينةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :زايان لة سَيدارةدانةدادةندرَيب و س( تؤداندن)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني كاري : ماددةي دووةم
ــدن -1 ــنت, دامةزران ــراو  , رَيكخس ــةرؤَيوةبردني رَيكخ ــان ب ــة, ي ــتة, كؤمةَل ــد, دةس ــة, بان ــةَلَيك , بنك ــان كؤم ــاجني  , ي ــة ئام ب

 .ئةجنامداني يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون
 .يان بة كافردانان, ئايدؤلؤري, تريؤر كردن بؤ مةبةستَيكي سياسي -0
ــةوة   -3 ــتةي تةدين ــةكارهَيناني كةرةس ــووتَينةر, ب ــر, س ــةي      , طرؤط ــة رَيس ــدن ل ــدان و رووخان ــؤ تَيك ــتكراو ب ــامَيري دروس ئ

, ضـاندني بـؤميب خـاثوور كـار    , يان مينرَيذ كردنـي ماشـَيب  , يان بةئامَيري لة دوور ئاراستةكراو, تةداندنةوةي راستةوخؤ
, يـان طـازي ذةهـراوي   , مـاددة , يان نامةي مينرَيذكراو, ةي خاثوور كارثشتَين, بةكارهَيناني هةموو رؤرة ضةكَيكي رةنسي

 .يان ثَي لَيكةوتةوة, ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, يان تيشكدةر, يان ميكرؤبي
ئةوي ثاشي دَيـت دةبَيتـة خـاَلي ضـوارةم ئـةواني تـريش طؤرؤانيـان بةسـةر         , ي ثَيشَ رةش بكةنةوة(2)ببوورن ئةو خاَلي 

وةرنـة سـةر   , خالي ضوارةم رةش بكةنةوة, رارةكةي تريش وابزائ عةرزم كردن, ة ضاث غةلة  دةرضووةبةخؤي ل, دَيت
 .دةبَيتة خاَلي ضوارةم, خاَلي ثَينيةم

بــؤ , بةهــةر شــَيوازَيك بَيــت , يــان بَيبةشــكردني كةســَيك لــة ئــازادي , دةســت بةســةر كــردن , دةســتسري كــردن, رفانــدن -2
 .يان بة مةبةسيت سياسي, ي دارايي(ابتزاز)داضاندنةوة 

يـان لـةو دةسـتةو رَيكخـراوة نَيـو      , يـان كةسـانَيك بـؤ كـارتَيكردن لـة دامودةزطاكـاني هـةرَي        , بةبارمتة طرتين كةسـَيك  -0
يـان بـؤ ناضـار كردنيـان بـؤ      , يـان كـةَلكَيك  , بؤ بةدةستتَيناني هةر رؤرة سـوودَيك , دةوَلةتةييانةي لة هةرَيمدا كار دةكةن

 .يان دروستكردني بارَيك لة ترس و تؤدني, يان نةكردني, كئةجنامداني كارَي
يان كوشتين كارمةنداني فةرمانسة و دةستة دةبلؤماسـي و  , كوشتين ئةو كةسانةي ثاراستين نَيودةوَلةتي دةيانسرَيتةوة -6

ان ئـةو كةسـانةي   يـ , كؤنسؤلسةري و دامةزراوةو كؤمثانيـاي بيـاني و رَيكخـراوة نَيـو دةوَلةتييـة يكـومي و نايكومييـةكان       
ئةطةر هَيـرش  , سزاكةي دةبَيتة زينداني تاهةتايي, بَيت( تريؤر)تاوانةكةشي بة مةبةسيت تؤداندن , لةطةَلياندا كار دةكةن

 .بردنكة مردني لَينةكةوتةوة
ئةطـةر   ,يـان كؤمـةَلَيك كـاري تؤدانـدن ئـةجنام بـدا       , بنكـة , (عصـابة )باند , دةستة, كؤمةَلة, ضوونة ناو هةر رَيكخراو -7

يـان ئةطـةر تاوانكـار مةشـقي     , بـوو ( ثَيشـمةرطة )يان زَيرةظانيي هةرَي  , ئةجنامدةر كارمةند بَي لة هَيزي ئاسايشي ناوخؤ
 .يان هةواَلسري لة يةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي



 103 

يان كـار بـؤ   , كؤمةَلَيكي دةرةوةي واَل يان , بنكة, باند, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, هاوكاريكردن لةطةَل واَلتَيكي بياني -7
 .بةرذةوةندي هةر يةكَيكيان بكا  بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةدنووسكراوون ئةجنام بدا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة رةئـي ليذنـةي   بـةاَلم فةدـةرة بـة فةدـةر    , مب ثَي  واية ثَيويسـت ناكـا  بـة زمـاني عـةرةبي روَيندرَيتـةوة      , زؤر سوثاس

ئـةم كردةوانـةي   : فةدةرةي يةكةم لة ماددةي دووةمـدا , بة زماني عةرةبي با ئةو كاتي روَيندرَيتةوة, دانوني وةردةطريب
يةعين ئـةو فةدةرانـةي خـوارةوة ئـةجنام دةدةن     , سزايةكةي لة سَيدارةدانة, دادةنرَيت( تؤداندن)خوارةوة بة كاري تريؤر 

 .ةكرَيببة سزاي سَيدارة ئيعدام د
بة ئاماجني ئةجنامـداني  , يان كؤمةَلَيك, بنكة, باند, دةستة, كؤمةَلة, يان بةرؤَيوةبردني رَيكخراو, رَيكخسنت, دامةزراندن-1

 .يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون
 .بة زماني عةرةبي روَينةوة

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة األوىل

 -:تعد االفعال االتية ررائ  أرهابية و يعادب عليتا باالعدام
تأسيس جو تنظيم جو إدارة منظمة جو مجعية جو هيئاة جو عصاابة جو مركاز جو مجاعاة جو تاولي زعامتهاا جو قيادتهاا بهادف         -1

 .ارتكاب إحد  اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون
 :ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي

 .رةئي ليذنةي دانوني
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتسريي لة ماددةكة دةكةيب, ئَيمة هية تَيبينيةكمان لةسةر نيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي مايف مرؤظ

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو لةسةر ئةوة كؤ بووينـةوة لةسـةر ئـةوةي سـزاي     , دامودةزطايانةي كؤمةَلةي مةدةنيشمان دواندئَيمة هةروةكو ئةو 
يـةعين وشـةي ئيعـدام تةررومـةي     , بةاَلم ئةطةر لةو دؤناغة ئةطةر بة ثَيويسيت دةزانب مبَينَيـت , لة سَيدارةدان نةمَينَيت
ئةطــةر برؤيــار بَيــت ســزادان بــؤ رةدع و تةســييلي  , وةيةســَيدارةدان هةَلواســيين زةالمــي دولؤشــية, لــة ســَيدارةدان دورســة

هـةتا نـاتوانني   , زةالمـي هةَلدةواسـيت و ملـي درَيـذ دةبَيـت     , ئةمـة وةكـو بَلـَيني سـؤزي بـؤ دروسـت بكـا        , تاوانبارَيك بَيت
ئةم وشةي لة لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم , بؤ ئةوةي رةدع بَيت, مةفروزة ياسا سزاكة نيشاني خةَلك بدا , نيشاني بدةيب

شتَيكي تـر دابنـَيني لـة    , يةعين سرؤينةوةيةك ديار نةخستنة, ئةطةر هةتا وشةي ئيعدامةكة مبَينَيت, سَيدارةدانة بسؤرؤَيت
 .سوثاس, رَيساي كوشتنةوةي شتَيك بسوجنَيت لةطةَل ئَيستاي مايف مرؤظ

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني تكاية رةئيتان

 :كمال سعيد بزاز نيعو بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وشـةي ئيعـدام   , بةاَلم هةر دةتوانني بة ئيعداميش بـةكاري بَيـنني  , بةنيسبة  ئيعدام تةررومةكةي بةو وةزعة دةرضووة

 .يان مةرط كردني لة ذيان, لة رياتي لة سَيدارةدان
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك تارق

 :سعيد رامباز ممد طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان لـة ذوورَيكـي    , يـان ذةهـرة  , يـان لـة سـَيدارةدانة   , يـان طوللـة بـاران كردنـة    , رؤرةكاني ئيعدام ضةند رـؤرَيكب لـة دنيـا   
ضـونكة ئـةو ئينسـانة نامَينَيـت بـة هـةر       , هـةمووي دةطرَيتـةوة  , بة رةئي خؤم ئةطةر وشةي لـةناوبردن دابنـَيني  , دادةنَيب

 .سوثاس, بةاَلم لةناو بردنةكة هةموو رؤرةكان دةطرَيتةوةو, بةاَلم لة سَيدارةدان يةكي دةطرَيتةوة, رَيك بَيترؤ
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عةوني
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطـةر هـاتو   , يـان عةسـكةري ئةطـةر تـاوانَيكي بكـا      , كةريدةبَيت ئَيمة لَيرة ريـاواز بكةينـةوة بةنيسـبة  تـاواني عةسـ     

دةبَيـت بـة لـة    , بـةاَلم بةنيسـبة  مـةدةني رةمـي كـردن نييـة      , يوكمي ئيعدامي لةسةر دةرضوو بة طوللة رةمـي دةكرَيـت  
 .سوثاس, سَيدارة بَيت شةن  بَيت هةتا مردن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو كوَيستان مةمةد

 :كوَيستان ممد عبداَ بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منـيش لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي      , بةاَلم ئةطةر خراية دةنسدان و لة سَيدارةدان مايةوة, منيش دذي لة سَيدارةدائ
ئةطةر , وة بَيتهةر عةمةلَيكي ئريهابي سَيدارةداني بة دوا, كة مةسةلةي لة سَيدارةدان زؤر تةسك بكرَيتةوة, مايف مرؤظ 

بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم خـاَلي يـةك لـة مـاددةي دووةم كـة ئَيسـتا خوَيندرايـةوة           , ئةجنامةكةي مردني خةَلكي بةدواوة بَيت
 .سوثاس, نةك لة سَيدارةدان, بيَيتة بابي سزاي هةميشةييةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك خورشيد, ئةمرؤؤ دسةي باش دةكةيت

 :رشيد سلي  شريةبةرؤَيز خو
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة  , سـَيدارةدان وشـةيةكي كـوردي ثةتييـة تةررومـةي ئيعدامـة كردنةكةيـة       , ئَيستا سزاي لة سـَيدارةدان و ئيعـدام كـردن   
ثاشـان ئـةوةي كـة لـة     , هةموو ئةو نووسينانةي خوَيندمانةوةو بيستوومانة وشةي لة سَيدارةدان لة كوردي بـةكار هـاتووة  

ئـةوةي واَل  وَيـران   , ئـةوةي خَيزانَيكـي خـةَلك وَيـران دةكـا      , رة دةدرَيت كَيية؟ ئةوةي كؤمـةَلَيك خـةَلك دةكوذَيـت   سَيدا
ئـةوة ض ثةيوةنـدي بـة مـايف     , بؤ ئَيمة ثَيـي نـةوَيرايب كـابرا ئـةو هـةموو تاوانـةي كـرد تؤزَيـك ملـي درَيـذ دةبَيـت           , دةكا 

ئـةوان  , ئـةو خَيزانانـةو مندااَلنـة كـة وَيـران كـراوةو ثارضـة ثارضـة كـراوة         مـايف  , ئةي مايف ئةو مرؤظانةو, مرؤظةوة هةية
لةبةر ئـةوة ثـَي  وايـة وشـةي     , ئةي ئةوان مليان درَيذ نةبووة, مافيان نيية رةنابي سةرؤك؟ ئةي زطمان بةوان نةسووتَي

 .سوثاس, لة سَيدارةدان وشةيةكة ثرؤ بة ثيسيت خؤيةتي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئيعـدام شـةنقيش دةطرَيتـةوة   , سـَيدارةدان شـةنقة  , بـةاَلم لـة سـَيدارةدان ئيعـدام نييـة     , دة مب زمانـةوانيش نـي   هةرضةن
لةبةر ئةوة ثَي  واية شـاملَ  , هةمووي دةطرَيتةوة, بة يةبل, بة طاز, بةكارةبا كوشتنيش دةطرَيتةوة, رةميش دةطرَيتةوة

ئـةو دسـانةي كـة كـرا مواليـةزةيان لةسـةر       , ي دـانوني تةفسـرييان هةيـة   ئةطةر ليذنة, ضونكة وام ثَي باشَة, لةناوبردنة
 .خاَلي نيزامة فةرموو, هةبوو
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 :غفور رمضانناصح .بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةس لـةناوبردن بَيـت ثـاش ئـةوةي ئيعـدام       , ئةطـةر ئيعـدام بنووسـرَيتةوة   , منيش ثشتسريي لةوة دةكةم لة وشةي ئيعدام
 (.ئيعدام)واتا لة ناوبردن , تة ئيشكالةكة هةمووي ضاك دةبَيت بة كوردي و عةرةبييةكةئةو كا, بَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر ليذنةي ياسايي ثةسندي دةكا , ئةو ثَيشنيارةش باشة 

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي ثةسندي دةكةيب

 :ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
فـةرموو  , ئةطةر نا ئةوةي دسة كرا لةسةر ئةو مةوزوعة رةئيـةكي تـر موخـالف   , ئةطةر رةئييةكي ترتان هةية دسة بكةن

 .كاك زرار
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, زايان كوشتنةمب ثَي  باشة لة ماددةي يةكةم ئةم كردةوانةي خوارةوة بةتاواني تريؤركاري تؤداندن دابنرَيت س

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مامؤستا فةرموو, شاملَة( ئيعدام)سزايان لةناوبردنة 
 :بةرؤَيز مي انور ممد غفور

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
االتياة   تعد األفعال)بؤية دةَلَيت , يةعين تةعريفةكة ئَيستا دةمج نةكراوة, ماددةي يةكةم كة دانراوة ثَيشي تةعريف بووة

ئةطةر , يةعين باسةكة باسي فيعلة, ئَيمة لة تةعريفدا باسي ئةفعالةكان دةكةيب, (زرائم جرهابية و يعاقب عليها باالعدام
, هةشت ماددةية بـؤ ئيعـدام زؤرة  , را مب ثَيشنيارم واية ئةو شةش, ئةوة زياد دةبَيت, بَيتو تةعريفةكة بَيتة ناوةرؤؤكةوة

بـةاَلم ئةطـةر بكةوَيتـة    , يـان رـةماعي  , رـا ض دـةتلي فـةردي بَيـت    , كةوتةوة ئيعدامي هةبَيتهةر كردةوةيةك كوشتين لَي
 .سوثاس, ضونكة ماددةكان زؤرن, ئةوة بيَيتة يوكمي موئةبةد باشَة, بابي ترساندن و تؤداندن و هةر يةك لةوانة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة مـاددةي يةكـةم بـةو يالةتانـةي      , لة ئةسَلي ثرؤذةي ياساي بةرةنساربوونـةوةي تـريؤر يـاالتي ئيعـدام تةيديـد كـراوة      

لـة مـاددةي سـَييةم سـزاي هـةتا      , واتا سيين هةتاهةتايي ديـار كـراوة  , لةماددةي دووةم يالةتي سيين موئةبةد, دارَيذراوة
ئـةويش يوكمـةكان دَيتـة خـوارَي ئةطـةر      , لةماددةي ضـوارةم باسـي يالـةتي شـروع كـراوة     , ديار كراوةثانزدة ساَل نةبَيت 

 .سوثاس, واتا تةوزحيمان كردووة رياوازيةكة ديارة, ئةجنامةكةي تةيقي  نةبوو
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو خاتوو كةذال
 :بةرؤَيز كذاَل زيد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةنانـة  تريؤركـاري   , ثَيشنيار دةكةم نابَيت بكرَيت بةو كردةوانةي خـوارةوة , ش تَيبيني  لةسةر ماددةي دووةم هةيةمني

ضونكة ئَيستا  هةموو دنيا بةرةو ئةوةية لـة سـَيدارةدان   , يان سيين هةتاهةتايي, سزايان لة سَيدارةدانة,دانون دابنرَيت و
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بـا مـةرالَيكيش هـةبَيت و دـازيي دةسـيت      , بـةاَلم تايبةمتةنـد نـةبَيت بـةو ماددةيـة     , با لة سَيدارةدان نـةمَينَيت , نةمَينَيت
 .سوثاس, با بيكاتة سيين هةتاهةتايي, ئةطةر كةسَيك زؤر زرم بَيت, كراوة بَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك زانا

 :خضربةرؤَيز دادر سعيد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـب و دكتـؤر نـوري رةئيمـان وا بـوو      , موتةفي  نـةبوويب , ادارن كة ئَيمة لةسةر تةعريفي مودةدكةكةليذنةي ياسايي ئاط

بؤ ئةوةي ئيعـدام  , هةر بؤ هةمان مةبةست, يان سيين هةتاهةتايي, سزاي لة سَيدارةدانة: كة ثَيناسةكة بةو شَيوةية بَيت
ئةطـةر مردنـي لـَي    , دوويـان هـةبَيت مردنـي لـَي ناكةوَيتـةوة     لةوانـة  , كةم بَيتةوة لَيرة هةشت برؤطةمان هةية ئيعدام بَيت

بــؤ ئــةو كةســةي ئةديلــةي ســبوتي , دــازيي دةســيت وااَل بــَينت و مــةرالَيكي هــةبَيت, ناكةوَيتــةوة ئيعــدام نــةبَيت باشــَةو
, ازادي بكـا  دةبَيـت دـازيي ئـ   , ئيعـدام نـةبَيت  , لةو يالةتة ئةطةر ئةو ماددةيةي لةسةر رَي بةرَي نةبَيت, بةدوةتي نيية

يـان سـيين   , ئةطةر لة ثَيناسةكة بنووسني لة سـَيدارةدان , لةنَيوان ئازاد كردن و ئيعدام كردن مةسافةيةكي زؤر زؤر هةية
 .سوثاس, ئةوة باشَةو رةئي ئَيمة بووة لة ليذنةي دانوني, هةتاهةتايي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :يةعين خؤي دوو رةئي هةية

( ئيعـدام )بكرَيتـة لـةناوبردن   , نةكة تةدريبـةن ئةكسـةريةتةكة وايـة كـة وشـةيةكي زؤر بـةرَي نييـة       لة سـَيدارةدا /يةكةم
 .وابزائ خييفَيكي ئةوتؤي لةسةر نيية, باشَة

هةنـدَيكي تـر ثَييـان وايـة يوكمةكـة      , هةندَيك رةئييان واية دذي ئيعدامب, كة خيييف لةسةرة, دةمَينَيت لةسةر خاَلي تر
 .كاك ممد تةوزحيَيكي هةية فةرموو, لةرياتي ئيعدام هةتاهةتايي بَيت

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بـةاَلم ئةطـةر يـةك نةفـةر بـوو     , ئـةوة سـزاكةي ئيعـدام بَيـت    , يـةعين خـةَلكي زؤر بـوو   , ئةطةر لَيكةوتنةوةكـةي زؤر بـوو  

لـة هـةموو دنيـا لـة     , يـةكَيك ناكوذرَيتـةوة  , هؤي يةكَيكـةوة بـة , ئَيستاكة لة دانوني عقوبا  يةك نةفـةر بَيـت هـةر سـينة    
 .زؤر سوثاس, ئةطةر يةك نةفةر بَيت بيكةينة سيين هةتاهةتايي, دانوندا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةري , ئيي ئةطةر خاَلي نيزامي هةبَيت, مونادةشةكة بة تَيرو تةسةلي كراوة, ئةطةر خاَلي نيزامي نيية

 :كري  رري عبداَ َيزبةرؤ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةلسـفةي ئـةو تاوانانـة لـة     , سةبارة  بةو تاوانانـةي كـة لـةو ثـرؤذة ديـاري كـراوة      , تةنيا تةوزحيَيك وةكو ليذنةي ياسايي

بـةثَيي  , (تيزينـداني كـا  , زينداني هةميشةيي, ئيعدام)بؤية سَي خاَلي بؤ دانراوة , خوتورةتي تاوانةكة سةرضاوة دةطرَينت
 .سوثاس, ئةندامانيش ئازادن لة را دةربرؤيب, خوتورةتي تاوانةكة ئةو خااَلنة دانراون

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك بةكر

 :يسني بةرؤَيز بكر فتاح

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ر يةكةيان سزاي ئيعداميان بؤ دانـراوة كة هة, تةنيا ئةو خااَلنةي كة كؤكراونةتةوة, ثرسيارةكةي مب خاَلي نيزامي نيية

, دةبَيـت سزايةكةشـيان ريـاوازي هـةبَيت    , يةعين مب دةثرس ؟ ئايا ئةو تاوانانة رياوازيان نيية؟ ئةطةر رياوازيان هةيـة 
 .سوثاس
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, تـةبيعي مونادةشـة دةكـةيب   ئَيمة لَيرة يالةتَيكي نا, عةفووم دةكةن, بةخؤي ثرسيارةكة  خؤي لةخؤيدا شةرييش بوو

هـةموو دنيـا ئـةو    , لة عالةميشـدا , لة رؤذهةاَلتي ناوةراستيش, لة كوردستانيش, لة عَيراديش, لة وةزعَيكي ناتةبيعي دايب
فـةرموو واَلتَيكـي   , ضـونكة ذيامنـان تَيكيـووة   , ئةطةر ناويشي دةنَيـَيب ناتـةبيعي  , ناتةبيعيية بة برؤياري ناتةبيعيش بابَلَي 

ضونكة تةماشا دةكةن ئـةو  , كة دووسةد ساَلة رايسرتووةو كاري ثَي ناكا , تووي وةكو بةريتانيا دةوانني دةردةكا ثَيشكةو
ئةطـةر لـة وةزعَيكـي    , وةنةبَيت كةس نييـة ئـةمرؤؤ لةطـةَل سـَيدارةدان بَيـت     , كارانة ثةرةي سةندووةو ذيانيان لَي تَيكداوة

مــةرال هــةبَينت زينــدان ببَيتــة رَيســاي  , خةتــةري لةســةر نــةبَينت , ا بــَينتلــة واَلتَيكــي بــَي موشــكيلةد , تةبيعيــدا بــَينت
, ثـاش ئـةوةي كـة سـزايةكةي تـةواو دةكـاتب      , بكرَيتة رَيسـاي ئـةوةي ئـةو تاوانبـارة ثةشـيمان بَيتـةوة      , ثةروةردةي خةَلك

ياسـاكاني  , ةع لة خةتةر دايةمورتةم, كؤمةَل هةمووي لة خةتةر داية, بتوانَيت بسةرؤَيتةوة ذيانَيكي تةبيعي, بيست ساَلة
, ضـوار سـاَل ثَيشـنيار كـرا بـوو     , بـؤ وةزعَيكـي ناتةبيعييـة   , لةبـةر ئـةوةي ئـةو ياسـايةي كـة دةردةكـةوَينت      , لة خةتـةر دان 

دوو ساَلي تر ثةرلـةمان كؤببَيتـةوة بزانَيـت ئـةو     , بكرَيتة دوو ساَل, رةئيةك وا بوو كة كاك عورانيش ئيشارةتي ثَي كرد
ئـةو دانونـة دانونَيكـة بـؤ     , يـان نـا  , تـاوةكو ئـةو دانونـة رابسـرن    , دوايـي بـزانب وةزع طـؤرؤاوة   , تـةتبي  كـراوة  دانونة ضؤن 

بةثَيي ياسـا ذمارةيـةك لـة    , دوو ساَلي تر ئةطةر ثَيويسيت كرد زووتريش, وةختَيك تاوةكو ئريهاب لةناو بيَيت ئينشائةَلَي
, لةبـةر ئـةوة مةسـةلةكة ئـةوة نييـة     , كةن مونادةشـةي ئـةوة بكرَيتـةوة   ئةنداماني ثةرلةمان هةر وةختَيك دةتوانب داوا ب

بؤية بؤ ئـةوةي بيـينةوة   , ئَيمة دانيشتووينة ثشتمان كردؤتةوةو هية موشكيلةيةكةمان نةبَينت مونادةشةي ئةوة بكةيب
يـان تَيـدا   , دا بـَينت ي تيَـ (ئيعـدام )لـةناوبردن  , دوو رةئيةكة لةطةَل ئةوةشدا ئةو رةئيةي خؤم وتـوةو , سةر رَيسةي خؤمان

ئـةوةي لةطـةَلي   , زؤر سـوثاس , ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةي لةطةَل ئةوةية ئيعـدامي تَيـدا بَيـت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة      , نةبَيت
 .ئةكسةرية  ثةسندي كرد كة ئيعدامي تَيدا بَيت, زؤر سوثاس, نيية دةسيت بةرز بكاتةوة

ئـةوة تـةواو بـوو لـةناوبردن     , لةناوبردن بووة ئيعدام, ئةوانة دةطرَيتةوة, دامةرزاندن و رَيكخسنت يةعين لة سَيدارةدان-1
 .بةَلَي فةرموو, ئةوة تةواو دةنسمان بؤ دا, (ئيعدام)دةبَيت 

 (:زانا) خضربةرؤَيز دادر سعيد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سيين هةتاهةتايي+ لة سَيدارةدان , ثَيشنيارةكةي مب ضي لَيتا 
 :ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ

 .بؤ تةفسريي ياك  بةرَي دةمَينَيت, شيت موعةلةق بةرَي دَيلَينت, ئةويَ نابَيت, لةناوبردنةكة سةري طر 
 (:ئيعدام)دادةندرَيب و سزايان لة ناوبردنة ( تؤداندن)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني كاري 

بة ئاماجني ئةجنامـداني  , يان كؤمةَلَيك, بنكة, باند, دةستة, كؤمةَلة, يان بةرؤَيوةبردني رَيكخراو, رَيكخسنت, دامةزراندن-1
 .يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون

 .ليذنةي دانوني ض ثَيشنيارَيكتان هةية, ثةسندة لةالتان
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي ثةسندي دةكا 

 :ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر
 .فةرموو, ليذنةي مايف مرؤظيش ثشتسريي كردووة لة راثؤرتةكةي ثَيشوودا باسي كردووة

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة لةسةر فيعل عقوبة دةدةيب
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :بؤ ئةوةي بيينة سةر برؤطةكةي تر, مب دووبارة دةخيوَينمةوة

 :(ئيعدام)ناوبردنة دادةندرَيب و سزايان لة ( تؤداندن) كاريكردةوانةي خوارةوة بة تاواني  مئة

ــدن -1 ــنت, دامةزران ــراو  , رَيكخس ــةرؤَيوةبردني رَيكخ ــان ب ــة, ي ــتة, كؤمةَل ــد, دةس ــة, بان ــةَلَيك , بنك ــان كؤم ــاجني  , ي ــة ئام ب
 .ئةجنامداني يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون

كـةس هةيـة ئيعـتريازي    , زؤر سـوثاس , تكا لةو ئةندامانة دةكةم ئةوةي موافيقة لةسةر ئةو برؤطةية دةسيت بةرز بكاتـةوة 
 هةبَيت؟

 .يان بة كافردانان, ؤلؤرييئايد, تريؤر كردن بؤ مةبةستَيكي سياسي -0
 .ليذنةي ياسايي تَيبينيتان هةية

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ
 .سوثاس, ثشتسريي لَي دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي مايف مرؤظ

 :ممد فرج امحد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ثشتسريي لَي دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـة ئةكسـةرية  ئـةوةش ثةسـند     , وةدةسيت بةرز بكاتة, كَي لةطةَلي نيية, زؤر سوثاس, كَي موئةيدة دةسيت بةرز بكاتةوة

 .برؤطةي سَييةم, كرا
ــةوة   -3 ــتةي تةدين ــةكارهَيناني كةرةس ــووتَينةر, ب ــر, س ــةي      , طرؤط ــة رَيس ــدن ل ــدان و رووخان ــؤ تَيك ــتكراو ب ــامَيري دروس ئ

, ارضـاندني بـؤميب خـاثوور كـ    , يان مينرَيذ كردنـي ماشـَيب  , يان بةئامَيري لة دوور ئاراستةكراو, تةداندنةوةي راستةوخؤ
, يـان طـازي ذةهـراوي   , مـاددة , يان نامةي مينرَيذكراو, ثشتَينةي خاثوور كار, بةكارهَيناني هةموو رؤرة ضةكَيكي رةنسي

 .يان ثَي لَيكةوتةوة, ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, يان تيشكدةر, يان ميكرؤبي
 .ليذنةي ياسايي فةرموو

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
 .سوثاس, ثشتسريي لَي دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي مايف مرؤظ

 :ممد فرج امحد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رـار وا  , ببَيتـة ضـةكي بـايؤلؤري   , يةعين ميكرؤبي ماناي ئـةوةي نييـة  , طومتان زؤر لةطةَل ئةوةيب كة بكرَيتة بايؤلؤري

 .زؤر سوثاس, ةر ميكرؤب بَيتمةرج نيية ه, هةية ظايرؤسة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كَي دةيةوَيت دسة لةسةر ئةو برؤطةية بكا 
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 :بةرؤَيز عبدالرمحب اراعيل سلي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, سـووتَينةر  ,بـةكارهَيناني كةرةسـتةي تةدينـةوة   )ئةو فةدةرةية هاتووة , مب تَيبيني  هةية لةسةر ماددةي دوو برطة سَي
بـةكار بَيـنني   ( مفردعا )ئةطةر ئَيمة , خؤي وشةي دووبارةية( مفردعا  و متفيرا )لَيرةدا , (ئامَيري دروستكراو, طرؤطر

لةطـةَل  , زيـادة ( متفيـرا  )ئةو وةخـيت  , هةم مةواد موتةفةرريةش دةطرَيتةوة, هةم مةواد يةريقةش دةطرَيتةوة, شاملة
بـةكار بَيـنني لةطـةَل    ( متفيـرا  )ئةطـةر ئَيمـة   , ئـةويش دةبَيـت بـةكار بَيـنني    , يش(السريع االشتع)سوتةمةنيش دةبَيت 

 .ئةمة لة ناييةي فةني زيادة, دةبَيت لةوَي هةَل بسريَيت, ةكة زيادة(مفردعا ), مةواد يةريقة
لـةو برادةرانـة   تةبعـةن دةسـت خؤشـي    , (مينرَيذ كردني ماشني)تَيبينيةكي ترم هةية لة هةمان فةدةرة لة رَيزي سَييةم 

ئةطةر هاتبوايـة بـة   , دةبَيتة تةَلة كردن, نابَيتة مينرَيذكراو( تفخيخ)واتا , كة وةريانسَيراوة لة عةرةبي بؤ كوردي, دةكةم
 .سوثاس, ئةو وةخيت دةبووة مينرَيذ كردن, (تلةي  االليا )عةرةبي نووسرا بواية 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي

 :كمال سعيد بزاز يعون بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هية رةئي لةسةر نيية, بةنيسبة  فةدةرة سَي ليذنةي ياسايي ثشتسريي دةكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مينرَيذ كردن نيية, كردن( تفخيخ)ئايا 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضونكة ئةوة ئالةية رياوازي نيية,   ئةو رؤرة ضةكانة هةمان شت دةطةيةنَيتبةنيسبة( تفخيخ و تلةي )

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةثَيي  , تكايـة ئـةو وشـانة بـة نـةزةري ئيعتيبـار وةربسـرن و ضـاكي بكةنـةوةو هـةمواري بكـةن           , ئةوة لة تةررومة كردن

 .فةرموو, ئةسَلةكة
 :بةرؤَيز يسب بابكر امحد

 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ
يـةعين ئـةو   , (اساتخدام بادوافع ارهابياة ماواد مفرقعاة     ), لة كورديةكة تةررومة نةكراوةتـةوةو ( استخدام دوافع ارهابية)
 .ئةوة يةك, (استخدام مواد مفرقعة)هةر , بيَيتة ئاخريي رستةكة( بدوافع ارهابية)

تــةكفرييش , (ية او عقائديااة او تكفرييااةاالغتيااال لبواعااث سياساا)فةدــةرة دوو رــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان  / دووةميــان
ئةطةر بة كافر دانان دروسـت  , بة نةزةري مب مةستةلةيَيكي زياتر هي شيعةية بَيو بؤتةوة, دةضَيتةوة زمين عةدائيدي

كةواتــة , دروســت نييــة لةســةر بــة موســَلمان بــوونيش ئيةتييــال بكرَيــت , نــةبَيت لةســةر بــة كافردانــان ئيةتيــال بكرَيــت 
 .سوثاس, البيَيت باشَةتةكفرييةكة 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةتـوانني  , بةنيسـبة  برؤطـةي سـَييةم مـةرالي مونادةشـةي هةيـة      , بةنيسبة  برؤطةي دووةم دةنسي لةسةر درا تةواو بوو

 .ئةطةر ئةنداماني ثةرلةمان رةئيان لةسةر هةبَيت ,ئريهابيةكة رةينة ئاخريي رستةكة
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك خورشيد, بة هةر ياَل لة ناييةي صيةة و زمانةواني هةية ضاك بكرَيتةوة

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية مـب ثَيشـنيار دةكـةم ئَيسـتا ليذنةيـةك      , ني و مانايةكانةثَي  واية زؤربةي زؤري مونادةشةكامنان لةسةر ئةو زمانةوا
بـؤ تةررومـة كـردن و رَيكخسـتين ئـةو برؤيـار و ياسـايانةي ليذنـةي         , لةو ثسثؤرؤانةي لة زمـاني كـوردي ثسـثؤرؤن دابنـرَيب    

 .زؤر سوثاس, دانوني دةردةكا 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اوةيس فةرمووكاك دلَير ش, ئةوة ثَيشنيار بوو كاك خورشيد
 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةمة يةك, ئةي ئةطةر ماشَيب نةبوو شتَيكي تر بوو مينرَيذ كرا, لة برؤطةي سَييةم نووسراوة مينرَيذكردني ماشَيب

, وةكـو عارةبانـةش مينرَيـذ دةكرَيـت    , تلةوانةيـة شـيت تـريش بيَـ    , ضونكة مةرج نييـة , بةاَلم تؤزَيك عمومياتي تَيدا بَيت
ئـةي ئةطـةر   , ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك يان ثَي لَيكةوتـةوة , لة كؤتايي ئةم خاَلة هاتووة, طيانلةبةر مينرَيذ دةكرَيت

خؤي بة نيازي كوشـتين كؤمةَلـة   , بةاَلم كؤمةَلة خةَلكَيك بريندار بوو, كةسَيك شتَيكي تةداندةوة بة سودفة كةس نةمرد
, يان بريندار بـووني كةسـَيك يـان ثـَي لَيكةوتـةوة     , بؤية مب وا بة باش دةزائ ئةطةر كارةكة مردن, خةَلكَيك كرد بووي

 .سوثاس, بةو شَيوةية دابرَيذرَيتةوة ثَي  واية ضاكَ بَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عةوني
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
ئَيسـتا ئَيمـة باسـي تاوانـةكاني ئيعـدام      , لـة مـاددةي دووةم باسـي لـَي كـراوة     , ئةو ياَلةتـةي كـة كـاك دلَيـر ئيشـارةتي ثَيـدا      

 .زؤر سوثاس, لة ماددةي دووةم و سَييةم باس كراوة, يان سيين موئةبةدة, لةوةي عقوبةي ئيعدامة, دةكةيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دلَير
 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس.ةرؤَيز دب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةعين ئةمـة مورؤاعـاتَيكي    , بةاَلم بة سودفة خةَلك نةكوذراوة بريندار بـووة , ئةو مةبةسيت كوشتين خةَلك بووة, ببوورن

كـاري تريؤريسـتيية    ئةمـة تةبـةني كردنـي   , ئةمة مورؤاعـاتَيكي زؤر سـةيرة بـؤ كـاري تريؤريسـيت     , زؤر سةيرة بؤ ثياو كوذ
ئَيمــة , مـب ثــَي  ضـاكة ئةمــة دووثـا  بكةمــةوة   , مــب واي بـؤ دةضــ  ئةمـة تةبــةني كردنـي كــاري تريؤريســتيية   , لةرؤاسـيت 

نـةك تـةنتا لـة    , تـريؤر و كـاري تريؤريسـيت لَيـرة مةترسـييةكي طـةورة      , ياَلةتَيكي زؤر ناتةبيعي, بةرامبةر بة ياَلةتَيكني
بـؤ  , بـؤ ثاراسـتين خـةَلكي خؤمـان    , يةعين ئَيمة دةبَيـت بـؤ ثاراسـتين واَلتـي خؤمـان     , ريتانةلة سةرانسةري , واَلتي ئَيمة

نـةك بـؤ مورؤعـا  كردنـي ثيـاو      , هةنـدَيك هـةنساو هةيـة دةبَيـت بينـَيني     , ثاراستين ميللة  و خةَلكي كوردستاني خؤمـان 
, ؤية بةرؤاسيت مب لةطةَل ثياو كوشتنةكة ني ب, ئيدعاي هةندَيك اليةن و شيعاراتي ئينساني بكةيب بةو ناوة, كوذةكان بَي

بـةاَلم كـة كـار هاتـة سـةر      , كـةس بكوذرَيـت  , كـةس ئيعـدام بكرَيـت و   , مب ثَي  خؤش نييـة , مب لةطةَل ئيعدام كردندا ني 
 .سسوثا, بؤ نا, ئةوةي بة هةَلواسيين كةسَيك و بة كوشتين كةسَيك و كؤمةَلة خةَلكَيك و ئاسايشي نةتةوةيي بثارَيزَيت و

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني ئةو خاَلةي كة بريندارةكاني تَيداية ضؤن نووسراوة
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 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 شروعةكان: ماددةي ضوار
 .ا القانونمن هذ( جالوىل)يعاقب بالسجن املؤبد كل من شرع يف إرتكاب إحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة -ا
 .من هذا القانون( الثانية) يعاقب بالسجن املؤق   كل من شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة -ب
 .من هذا القانون( الثالثة) يعاقب باحلبس الوديد كل من شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة -ج

ماددةي ضواري لةسةر , ئةجنامي نةدرا, سَي, تي ثَي دراوة لة ماددةي يةك و دووواتا ئةطةر ئةو حاَلةتانةي ئيوارة
 .تةتبي  دةبَي  شروع

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي , بةاَلم ئَيمة لَيرة بةرؤاسيت دانوني بةغدا وةكو رةنابت دةَلَي واية, ئةو مواليةزةيةي كاك دكتؤر دلَير دةَلَي راستة

دةمَينَيتةوة بؤ ياك  و , راثؤرتي مايف مرؤظ ئةطةر كوشتاري تَيدا نةبوو ئيعدام نةكرَينت, ن وةرطرتووةتؤزَيك بة نةزةرما
بةاَلم لَيرة ئةطةر كةس نةكوذرا بَينت بَلَي ئيعدام , لة نةتييةي مكةمةدا ئةو خؤي دةرار دةداتب, بؤضووني دةراري مكةمة

ئةطةر نا لة ئةسَلي دانونةكة لة بةغدا ئةو , بؤية طؤرؤانكاري كراوة, اطومتان با خةفيف تر بَيت لة هي بةغد, دةكرَينت
 .خاَلي نيزامية فةرموو, دةَلَي ئةطةر برينداريش بَيت كةسيش نةكوذرا بَيت دةبَيت هةر ئيعدام بكرَيت, مواليةزةية هةية

 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شروع مانايةكي تر دةداتةوة , كة دةَلَيت شروع, بةاَلم لةسةر تةوزحيي كاك عةوني, ؤر دلَير دةكةمثشتسريي تةواوي كاك دكت
بةاَلم ئةوةي كاك دكتؤر دلَير , بةاَلم لةبةر سةبةبَيكي دةرةوةي ئريادةي ئةو نةكراوة, كابرا نيةتي هةبووة تاوانةكة بكا 

 .سوثاس, نةوةك شروع, ةعين رةركةكة ئةجنام بدرَينتي, دةَلَيت مةسةلةي كوشتين تَيدا نةبَيت, باسي دةكا 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك مةمةد يةكي 
 :بةرؤَيز ممد يكي  ربار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ربةي دةَلَيت لةكاتي دةنسدان بؤ برؤيارةكة زؤ, مب هةر تَيبينيةك لة ثةرلةمانتارة كورديةكاني ثةرلةماني بةغدام بيستووة

 .هةر ثَي  خؤشة ئَيمة لَيرة باسي دةكةيب, كوردةكان ضونةتة دةرةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوةي دذي دةنسي نةداوة, ئةوةي ضووتة دةرةوةو, دانون كة بة ئةكسةرية  بوو, عةفووم دةكةي ئةوةش خاَلي نيزامي نيية
نيسابي دانونيان وةرطر  ثةجناو يةك كةس بوو يةك , ةمان نةكردهةر موشارةك, ئَيمة لة دانوني هةَلبذاردن, مولزةمة ثَيي

كة ليسيت , بةاَلم هةَلبذاردنةكة لةبةر رؤشنايي ئةو دانونة كرا, كورديش تَيدا بةشدار نةبَيت لة ليسيت هاوثةكاني
 .فةرموو, ووم دةكةيلةبةر ئةوةي ئةو كوردةي دةنسي بؤ نةداوة مولزةمب ثَيي عةف, هاوثةكاني كوردستان دةنسي بؤ نةدا

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياسا دةبَيت ثَيوانةيةك , بةتايبةتي لة ياسا, بؤ هةموو كارةكان, ناتوانرَيت تةنتا دةرارَيك دةربكرَيت, هةر كارَيك بكرَيت
دانون وا , ذرَيت نابَيت ئيعدام بكرَيتكاك يةمةي ياري وتي يةك بكو, هةبَيت ييساب بؤ هةموو تاوانَيك وةكو خؤي بكا 

لةوانةية دة , يان شةرؤ  لةطةَل يةكَيك كرد لة كاتَيكدا ضةكةكت دةرهَيناو كوشتت, ئَيستا ئةطةر تؤ يةكَيكت كوشت, ناَلَيت
نيدا طةرؤايي بةاَلم شةرؤ  لةطةَل يةكَيك دابوو ضوويتة ماَلةوة ضةكةكت هَيناو بة شوَي, يان دوانزدة ساَل يوك  بدرَيت, ساَل

بةاَلم ئةطةر ثياوةكة  طر  و كوشتت هةر هةمان ثياو  بة ضةدؤ ثارضة ثارضة , كوشتت بيست و ثَينج ساَل يوك  دةدرَيت
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, لةبةر ئةوةي تةنتا كةسَيك بَيت, تؤضةر يوكمي ئيعدامة, دةبَيت تؤضةر, ئةوة ئيَ كوشنت نامَينَيت, يان سةر  برؤي, كرد
 .سوثاس, شتَيكي بنةما نيية بؤ ئيعدام ئةوة, يان كؤمةَل بَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك بارزان

 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دادةنرَيب سزايان لة ( تؤداندن)ثَيشنيارةكةم لة ماددةي يةكةم نووسراوة ئةو كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 
 .بةم شَيوةية بَيت, دةستةواذةيةكي بؤ زياد بكرَيت, انةسَيدارةد

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيخ اَ فةرموو, ئَيمة دةنسمان بؤ داوة تةواو بووة

 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شَيخ اَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تريؤريستَيك بؤمبَيك لة , خةَلكَيك, ئةوة باس بكةم ضونكة هةر دةمويست, مب ثشتسريي رةئيةكةي كاك دكتؤر دلَير دةكةم
, نةك هةر كةسي لَي دةربيَيت, بة مةبةسيت ئةوةش دادةنَيت هةمووي درؤ بكا , شوَينَيك دادةنَيت ضل كةس دةفةوتَينَيت

باسي , ستة دَيتبة زةييمان بةو تريؤري, خةَلكانَيك لةو بريندارانة دةمَينَينةوة هةموو اليةزةيةك هيواي مردن دةخوازَيت
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي سزاكةي شتَيكي تر بَيت, نازائ ئةوة ض مرؤظَيكة, مايف مرؤظي بؤ دةكةن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك سامل مةمةد عةلي

 :بةرؤَيز سامل ممد علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةلكي دةهينيتة سةر , (اذا اد  الفعل اىل مو  انسان او اكثر), البربَيت( اذا)ئةو , شةرتية( اذا)مب لةطةل هَيندة مة لة فةدةرة 
ببَيتة نودتة و تةواو , ئةو دةبا  بؤ مكةمة, ديارة ئةظة ئيعدام نابَيت, كةس نايةتة كوشنت, دةه دوكان دةتةدينَيت

 .نةمَينَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ناصح
 :غفور رمضانناصح .بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةس لة رياتي ئةوةي بَلَيب مينرَيذ , لَيرةش رريانةكان ديسان رةئيان هةية, مب ئيزافةم هةية, لةسةر مينرَيذ كردني ماشَيب

, ضونكة زؤر شيت تر مينرَيذ دةكرَيت, بَلَيني مينرَيذ كردني هةر كةس و طيانلةبةر و ماشَيب و شتَيكي تر, كردني ماشَيب
كة ئَيمة بة  , زؤر خةَلك هةية ئةوانةي كة كوذراون, شةخسَيك مينرَيذ دةكرَيت, كةسَيك, عين شةر  نيية ئيي ماشَيب بَيتية

خؤيان تريؤريست نيني طرياون و تريؤريستةكان , لة واديعدا بؤ خؤيان ئةوانةي كة مينرَيذ كراون, تريؤريستيان دادةنَيني
 .ئةوة كةسَيكة, ناردوويانب خةَلكيان ثَي كوشتوونطرتوويانب و مينرَيذيان كردوون و 

يةعين بؤية , يان مةسةلةن عارةبانةيةك دةهَينب مينرَيذي دةكةن, يان بؤ منوونة طوَيدرَيذَيك دةهَينب مينرَيذي دةكةن
 .لةطةَل رَيزمدا, باشَة بَلَيي مينرَيذ كردني هةر كةس و طيانلةبةر و ماشَيب و هةر شتَيكي تر

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س
لة شوَينَيكي , هةر شتَيكي تر, لة رياتي ماشني ئامَير بنووسرَيت و, تكاية ليذنةي دانوني ئةو رةئية ثةسندة بة رةئي مب

بةهةر ياَل ليذنةي دانوني صيةةيةك بدؤزنةوة كة هةر , تريش نووسراوة دةَلَيت ييزامي ناسيف بؤ ئةوانةي شةخسي
 .وفةرمو, وةسيلةيةك بسرَيتةوة
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 :باشا خضربةرؤَيز ظيان امحد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيَ نازائ ئةوةش , ئةطةر ئةو برؤطةية زياد بكرَيت لةناوبردني ثسثؤرؤي دروستكةري موتةفةررياتةكانيش زياد بكرَيت
 .ئيَ سوثاس, يان ناكرَيت, دةكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك دلَير مةمةد

 :دلَير ممد شريفبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين , يةعين بؤ خؤي ئةو دانونة موشةدةدة, ديارة بَيسومان دانوني عقوبامتان لةبةر ضاوة, ئَيمة كة ئةو ياساية دادةنَيني
َيك تاوان هةية يةعين كةواتة كؤمةَل, بؤ ياَلةتَيكي مويةدةديش كة ثَيي دةَلَيب تريؤر, ئةساسةن مةبدةئي تةشديدي تَيداية

يةعين لة ئةسَلدا بةزةيي تيا , ئَيمةش دانونَيك دادةنَيني كة موشةدةدة لة ئةسَلدا, لة ثَيناوي ئةوة ناومان نا ئةوانة تريؤرن
دةَلَيت تا هةندَيك ياَلةتي تر ئَيمة دةبَيت رةضاوي , هية ثةيوةنديشي نيية بةو مةسائيينةي كة لَيرة باس دةكةيب, نيية و
كة بة مةبدةئي , ئةوةش كة ثةيوةندي هةية بة هةندَيك ياَلةتي تايبة  بةو شةخسةي كة تاوانةكة دةكا , بكةيب

ئةسَلةن بؤ خؤي , بؤية كاتَيك كة ياَلةتَيك روودةدا , يان لة ماددةي دوودا رَيي كراوةتةوة, موخةفةف لة ويذداني ئينسان
دةتلي ناعةمدي لة دانوني عقوباتدا بؤ خؤي , ي عةمدةمنان هةيةضونكة دةتل, تؤ لة هةموو ياَلةتَيكي كوشنت, موشةدةدة

لةبةر , لَيرة موشةدةدترة لةوَيش, بؤ خؤي دةبَيتة موشةدةد, كةدةبَيتة عةمد و سةبقي ئيسراري لةطةَلدا دةبَيت, موخةفةفة
دافيعة ئريهابيةكة كة لة لةم ياَلةتة ئَيمة دةبَيت ئةوةمان لةبري نةضَيت , ئةوةي بؤ خؤي لةناو دانوني ئريهاب داية

عةرةبيةكة زؤر رَيكَ , تةررومةكةي بةداخةوة, مب ثَي  واية كلَيشةي كورديةكة زؤر نارَيكة, كورديةكة نةهاتووة بةرؤاسيت
مب تةمةنا دةكةم سةرضاوةكان و هةموو , هةندَي موفرةداتي دانوني هةية لة دانوندا بةدةست ئَيمة نيية وةكو كورد, هاتووة

كاتَيك , بةاَلم هةندَيك موفرةدا  هةية بؤ خؤي بوعدي مةكاني و زةماني هةية لة تةفسريي دانونيدا, بة كوردي بَيتشتةكان 
لةبةر ئةوة باشَة بسةرؤَيينةوة سةر هةندَي وشةي , نازاني مةتاتيةتي بؤ دروست دةبَيت, كة دةيكةيتة زماني كوردي نامَينَيت

يان دازي كاتَيك كة تةفسريي دةكا  تةئويلي , بؤ ئةوةي كة موشةريع, ة تةك دانَينييان بة اليةني كةم عةرةبيةكةي ل, تر
ئةطةر يةكَيك , بةتايبةتي لةو ياَلةتة دروست دةبَيت, تري بؤ دروست نةكا  و ئيشكاالتي دانوني لةسةر دروست نةبَيت

اشَ واية لة هةموو ماددةكان لة بريمان بةاَلم ب, يةكَيكيشيان يوكمَيكي درَيذتر, كةمي بؤ دابنرَيت يوكمةكةي كةمَة
بة دةناعةتي مب تةئكيد كردن لة دةسدي ئييرامي لة رةركة دةبَيت لة بري , دةبَيت دافيعي ئريهابيةكةي تيا بَيت, نةضَيت
 .زؤر سوثاس, دافيعةكةش دافيعي ئريهابيية, كة ئةسَلةن دانونةكة خؤي دانوني ئريهابة, نةضَيت

 :ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
 .كاك شَيروان يةيدةري فةرموو

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة دانونةكة ماددةيةكمان داناوة ئةطةر هاتو هية تاوانَيك لةو , هةر تةئكيدةن لةسةر دسةكاني براي بةرؤَيزم كاك دلَير
لة هةمان كاتدا لة ئييرائاتةكة فةرق و , 1969ساَلي  111عقوبا   ئَيمة دةطةرؤَيينةوة بؤ دانوني, دانونة زيكر نةكرا بوو

بؤ ثرؤ كردنةوةي ئةو فةراغاتانةي , رياوازي هةبوو لةو دانونة نةبوو دةطةرؤَيينةوة سةر دانوني ئوسولي موياكةماتي رةزائي
 .زؤر سوثاس, لةو دانونةدا لةكاتي رَي بةرَي كردن دروست دةبَيت

 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم
 .فةرموو, ئةطةر ئيزافة بَينت ثَيت دةبرؤم ببوورة
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 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةوةية كة , بةاَلم لةسةر خاَلةكان نةهاتووة, يةك خاَلة ديارة دواي تةعديل كردنة لة الي ليذنةي ياسايش هاتووة
برؤطةي دووي ماددةكة يةكَيكيان رفاندني تةيارةو , ازرَيتةوة بؤ شوَيين برؤطة دوودةَلَيت راي ليذنة ئةوةية برؤطةي يةو  بسو

ضونكة , دةبواية بتاتبواية, بةاَلم لةو نؤ خااَلنة نةهاتووة, بةاَلم ئةوة نةهاتووة وةكو فرؤكة, دةست بةسةر داطرتين تةيارة
 .سوثاس, ئةوة ياساي سزاي ئيعدام دةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كوَيستان خان

 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ناوَيكي مويةدةديش يةعين سَي كةس بَيت, كة دةخرَيتة مونادةشةوة ناو بنووسرَيت, مب ثَيشنيارةكةم بؤ هةر خاَلَيك بوو
 .سوثاس, يةعين ئَيستا هةرضي دةسيت هةَلدةبرؤي هةَلدةستَيت دسة دةكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضوار كةس  دةست , بةاَلم خؤتان ئيلزام ناكةن, سوثاسي ئةو ثَيشنيارة  دةكةم, سوثاست دةكةم خاَلَيكي نيزامي باش بوو

ئةطةر رَيساشي ثَي نةدةم رةخنةيةك  لةسةر تةسييل , هةموو لة هةر ماوةي دسة كردندا دةيةوَيت دسة بكاتب, نيشان كرد
 .فةرموو, لةبةر ئةوة باشَ واية دسة بكاتب, و كؤبوونةوةي تر رةخنةكة دووبارة دةكاتةوةلة دو, دةكا  و

 :بةرؤَيز عادل ممد امني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( تؤداندن)مب لة ماددةي دوو فةدةرة سَي لة زماني كورديةكةي دةَلَيت ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 
يةعين هةر , (طرؤطر, سووتَينةر, بةكارهَيناني كةرةستةي تةدينةوة -3)ئةمة زؤر موتلةدة , ن لة سَيدارةدانةدادةنرَيب و سزايا

بةاَلم لة , يةعين لة عةرةبيةكة نووسراوة بة دةوافعي ئريهابيية, ئيَ دةبَيتة ئةوةي كابرا لة سَيدارة بدرَيت, بةكارهَيناني
 .كورديةكة هييي ئاماذة بةوة نةدراوة

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤ
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ضونكة لة كوردييةكة وازيح ترة, لة سةرةتا عةرةبيةكة دةخوَينمةوة
واتا زؤر وازحية  ,(إذا جد  الفعل إىل مو  إنسان جو جكثر)دوايي كؤتايي رستةي ماددةكة دةَلَيت , (إستخدام بدوافع جرهابية)

 .سوثاس, دةوافيعي ئريهابي تَيدايةو مردني مرؤظيشي لةدواية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة تةررومة كردنةكةي لة عةرةبيةكةي بؤ , ثَيويستة ليذنةي ياسايي ثَيدا بيَيتةوة, بؤ ضاكردنةوةي مواليةزةكانتان
ئةويش ئةوةية تةنيا ئةطةر , ةمةوة ثَي  واية يةك خيييف لةسةرةلة برؤطةي سَيي, مواليةزةكانتان وةربسرَيت, كوردييةكةي

رةضاوي , كة ثَيشَ مونادةشةيان كردووة, ليذنةي دانوني زؤر لة هينةكانيش, ياخود برينداريش بَيت, يةكَيكي تَيدا مبرَينت
بَييسة , زاي يوكمي هةتاهةتاييبة س, ئةطةر كوشتين تَيدا نةبَيت لة رَيسايةكي ديكة ضارةسةري كردووة, مايف مرؤظ دةكةن

بة , رسة لة زمانةوانيةكان بة رةضاو كردني ئةو تَيبينيانةي كة ليذنةي دانوني دايان, لةو خاَلة هية خييفَيكي ترمان نيية
ئةو وشةية , تةنيا ميكرؤبيةكة بايؤلؤري يةكة باشَة, رةضاو كردني تر ثَيويستة لة رووي زمانةوانييةوة ديقة  هةبَينت

تةنيا ئةو كةسةي كة ئةو , وةكو خؤي هاتووة, يان نا, مةسةلةي ئةوةي تةنيا برينداريش ئةو دانونة بيسرَيتةوة, ؤرؤدرَيتبس
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, ئةوةي كة لةطةَل ئةوةدا وةكو خؤي مبَينَيتةوة, يان زياتر بكوذرَيت ئيعدام بكرَيت, دةبَيتة هؤي ئةوةي يةكَيك, شتانة دةكاتب
 .فةرموو, ةمةندي دةكةيتئةطةر دةوَل, خاَلي نيزامية

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يوكمي , بريندار بوون دةكةوَيتة يوكمي شروع, بريندار لةو يوكمة رةيت, ئةو مةسةلةي ئةطةر بَيتو برينداري تَي رةيت
بؤية ناكرَينت , يةك ناطرَيتةوة لةطةَل مةسةلةي دةتل, يوكمي شروع يوكمي رياي خؤي هةية, شروعيش ئةيكام عامة

 .سوثاس, ناكرَيت ررَيتة دةنسدانةوة, دةبَيت لة هةمان ماددةي ضوار رةضاو بكرَيت, بريندار لةو ماددةية دابنرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةماليش دةيةوَيت دسة بكا  فةرموو, لةبةر ئةوةشدا سوثاس, ئةو دسةية ثَيشني كرا
 (:كمال كركوكي.د)ز ممد دادر عبداَ بةرؤَي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ياساية دادةنرَيت لةبةر , زؤر شتيش روون كرايةوة, كة بة رَيكي مونادةشةكان دةكةن, بةرؤاسيت سوثاس بؤ ئَيوةي بةرؤَيز

ضونكة دةوانني , ةي بؤ دادةنرَيتئةم ياساي, بؤية ئةم مونادةشةية دةكرَيت و, ئةوةي كارةكة زؤر سةخت و طرنري و دذوارة
ئةوانةي بريي لَي , يةعين بؤ ئةوةي تريؤريستان و, يان برينداري بكا  رةركةي عاديية, هةية بؤ كةسَيكي يةكَيك بكوذَيت

, ةبة رةئي مب ئةوانةي ئيعدام دةيانسرَيتةو, بؤية ئةم ياساية دادةنرَيت, بزانب يوكمَيكي داسي بةرامبةريان هةية, دةكةنةوة
, ئةوانةي كة يوك  دةيانسرَيتةوة لة ماددةي دوو فةدةرةي سَي و ضواريش دَيتة ذَير ماددةي يةك, ثَيش ئةوةي ئيعدام بَيت

مةسةلةن فةدةرةي سَيي ماددة دوو لة ئاسانكاري هاتنة ذوورةوةو ضوونة دةرةوةي , بؤ ئةوةي ئةوانيش يوك  بيانسرَيتةوة
يان بة كةسَيكي تر , بةخؤيان, يان يةشاردانيان, كردني شوَيين يةوانةوةيان شاردنةوةيانيان دابني , هةرَي  بؤ تريؤريستان

يان بؤ دةست ثَي كردني , بؤ يارمةتيدانيان بة هةوَلدانيان ثَيشكةش كردني ئةو زانياريانةي ثاَلي ثَيوة دةنَيب بؤ ثين دانان
نةك ئَيستا دةنري بدةيب لةسةر , ئةمة بَيتة ماددةي يةك, انَيتبةمةررَيك بة كارةكة بز, رَي بةرَي كردني تاواني تريؤركاري

نةك , بؤية ماددةي يةك و سَي و ضوار بربدرَيتة ئةو ماددةيةي كة يوكمي ئيعدام بيانسرَيتةوة, ئةوة دواررَينت, يةك برؤؤيب
 .سوثاس, هةتاهةتايي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةرطرتين ئةو , وو بة رةضاو كردني وةكو ومت ضاكردنةوةي زمانةوانييةكةوبةهةر ياَل ئَيمة برؤطةي سَي لة ماددةي د

كَي لةطةَلي نيية , زؤر سوثاس, ئةطةر ثةسندي دةكةن دةستتان بةرز بكةنةوة, مواليةزتانةي كة ليذنةي دانوني داويةتي
 .كاك عةوني روَينةوة, برؤطةي ضوار, بةزؤرينةي دةنري وةرطريا, دةسيت بةرز بكاتةوة

 :َيز عوني كمال سعيد بزازبةرؤ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارة  بة برؤطةي ضواري ماددةي يةك ليذنةي ياسايي راي واية دةستةواذةي بة مةبةسيت تريؤريسيت زياد بكرَيت و لة 
م لةسةر ثَيشنياري دوايي بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دووة, بةم شَيوةية خوارةوة روَيندرَيتةوة, كؤتايي ئةم برؤطةية دابنرَيت

 .ثاش نووسيين راثؤر , هةندَي برادةراني ليذنةي ياسايي
بؤ داضاندنةوة , بَيت بةهةر رَيسةيةكبَيبةشكردني كةسَيك لة ئازادي يان , دةست بةسةر كردن, دةستسري كردن, رفاندن-2
 .ثاَلنةري تريؤريسيت, و يان بة مةبةسيت سياسي, ي دارايي(ابتزاز)

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
واتا سزايةكةي ئيعدام نةبَيت و سيين هةتاهةتايي , يةعين رةئي ليذنةي ياسايي ئةوةية كة ئةم فةدةرةية بيَيتة ماددة دوو

فةرموو , كَي دسةي لةسةر ئةو فةدةرةية, فيعلةن ئةطةر تةماشاي بكةيب وةكو ئةو شتانةية لة ماددةي دوو داهاتووة, بَيت
 .كاك زرار
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 :امني طاهر بةرؤَيز زرار
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

بةهةر , يان بَيبةشكردني كةسَيك لة ئازادي, دةست بةسةر كردن, دةستسري كردن, رفاندن)فةدةرة ضوار لة ماددة يةك 
 لةبةر, ئةوة زؤر ثَيويستة ررَيتة ماددةي دوو, (يان بة مةبةسيت سياسي, ي دارايي(ابتزاز)بؤ داضاندنةوة , شَيوازَيك بَيت

لةبةر ئةوة زؤر , بزانَيت ئةوةي رفانديةتي دوايَي دةيكوذن بةهية شَيوةيةك ئازادي ناكا , ئةوةي ئةطةر كةسَيك برؤفَيندرَيت
 .زؤر سوثاس, واتا برؤطةي ضوار لة ماددةي يةك بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو, زؤر ثَيويستة ررَيتة ماددةي دوو

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ئةدهةمفةرموو كاك 

 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, كة رةئي ياسايي لة بةغدا دةرضوو, ئةطةر تَيبينيا مب نودتة نيزامي بَيت لة دوو تةوزحياتي نوكة ثَيش رةنابَيتة داي
ئةطةر , ن رَي رَي كردنة هةرة ياسايييا, يان مولزةمة تةنفيز, هةرَيما كوردستانَيش لة دوو دةستووراو ديار كريَي عَيرادَي

يةعين لة بةندا زيندانَي كردنا هةميشةيي بوو بؤ , ئةظة ماددة لة فين بةندَي بسوازَينت بؤ بةندَي, بشَيت ئايا ضؤن ئانديشَيب
زحياتَي ثَيش هةر لةسةر تةو, ئايا ئةظة نابَيتة دذايةتي ياسا كة لة بةغدا دةرضووة, يان بة ثَييةوانة, بةندا ئيعدام كردن

 .سوثاس, رةنابتةدا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, بةاَلم ثةرلةمان بؤي هةية هةمواري بكا , وةكو عةرزم كردن, خؤي ئةو ياسايةي لة بةغدا دةردةضَيت لَيرة مولزةمة
دانونةيةي ليذنةي  ثَيشَ ئةو ذمارة, ئةوةي لةوَي ليذنةي ياسايي ئةو ثرؤذةيةيان تةددي  كردووة, مواليةزةي خؤي بدا  و

يةدي , ئةو طؤرؤانكاريانةي لَيرة كردوومانة, لةبةر رؤشنايي تَيسةيشتين هةندَي دةستووري عَيرادي, دانوني ثَيدا ضوونة
ئةوة ئةو وةختة بةغدا دةتوانَيت ئيعترياز بسرَيت , ئةطةر خوا نةخواستة شتَيك هةبوو خيييف ئةوة بوو, دةسةاَلتي خؤمانة
كؤتايي مكةمةي دةستووري رةئيةكةي مولزةمة لةسةر , يان ئةوان راسنت, ئَيمة راستني, ر دةرار بدا مكةمةي دةستوو

 .هةردووكمان
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ياسايةكان  لةوَي لة هةندَي ماددة بة راشكاوي دان بة ثةرلةماني كوردستان و, ماددةية 122لة دةستووري عَيرادي كة 

بة  121لةطةَل ماددةي , ئةطةر بسةرؤَييةوة سةري 110ماددةي , بة شةرتَي موخاليفي دةستووري عَيرادي نةبَيت, دادةنَيب
هي ئةوان رَي بةرَي , هي ئَيمة دةخوا , تايبةمتةنديةكةش ئةطةر خييفيشي هةبوو لةطةَل ئةوان, راشكاوي دان ثَي دادةنَي و

 .سوثاس, ناكرَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  زبةرؤَي

 .فةرموو كاك ئيحسان
 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بةهةر شَيوازَيك , يان بَيبةشكردني كةسَيك لة ئازادي, سةبارة  بة ضارَي رةظاندن و دةستسري كردن و دةست بةسةر طرتب

, ئان لة زينداني ئةوانةوة تووشي مردن ببَينت, دةسيت ئةوانةوةلةوانةية لةو فةترةية كابرا دةست بةسةر بكرَينت لة , بَيت
ئةطةر لَيرة لة يالةتي , ماناي واية ضووة يوكمي موئةبةد, ئةطةر ئةوة ضووة بةندي ماددةي دووةم, يان كوشتين لَي بكةوَينت

, يةكةم بَيت ئيعدام بَيتئةو كاتة دةبَيت عقوبةي خؤ عقوبةي ماددةي , طرتب و دةست بةسةر كردن و مردني لَيكةوتةوة
ئةطةر هاتة طرتب و بؤ , يالةتا ئةوة كة هاتة طرتب مردني لَيكةفت ئةظة روداية, لةبةر هةندَي دةبَيت ببَيتة دوو يالة 

 .سوثاس, ماوةيةك ئازادي لة دةستدا
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ليذنةي ياسايي ض تةعليقتان لةسةر ئةوة هةية

 :يد بزازكمال سع عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .هية دسةمان لةسةر نيية, نةخَير

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو خاتوو طَييس

 :بةرؤَيز طَييس مي الديب ممد غريب
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, سةر ناموسي بؤ ئيزافة بكرَيتيان دةست درَيذ كردنة , (اغتصاب)ثَيشنيار دةكةم كة وشةي , مب لةسةر ئةم خاَلة ثَي  باشة
 .لةبةر ئةوةي ئَيستا كارة تريؤريستيةكان بةشَيك لةوةي تياية

 .سوثاس, ئةطةر وشةيةكي تري بؤ بةكار بَينب, تؤزَيك نةناسراوة, ئةوةي بؤ داضاندنةوة, تَيبينيةكي ترم هةية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو مشسة خان
 :بةرؤَيز مشسة سعيد ممود

 .س  اَ الرمحب الريي ب
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

يان , دةستسري كردن, ئةو ياَلةتانةي وةكو رفاندن, ئةو شتانةي هاتوونة, مب ثَي  واية لة برؤطةي ضواري ئةم ماددةيةدا
, ةاَليةتيشةزؤر رار مةسةلةي كؤم, ياخود سياسي بَيت, ي مالي بَيت(ابتزاز)ئةوانةي كة لة دواوة هاتوون رياية لةطةَل 

, دةكرَيت لة خَيزانَيك ئافرةتَيك دةبردرَيت, يان بؤ تؤَلةية, لةوانةية بؤ سوكايةتيية, ضونكة راري وا هةية رفاندن دةكرَيت
ياخود زؤر رار لةبةيين كَيشةي , بؤ سوكايةتي ثَي كردنة, مةسةلةن لة ياَلةتي دةست درَيذيشي لةسةر رَي بةرَي دةكرَيت

ئةوة ياَلةتي وا , مةسةلةن لةسةر منداَلةكان بينراوة, ةن خَيزانَيك ثَيش ئةوةي دةراري مكةمة دةربيَيتمةسةل, دوو خَيزان
ثَيش ئةوةي مكةمة دةراري بةسةر بدرَيت , يان لة الي باوكةكة, بووة مةسةلةن منداَلَيك مبَينَيتةوة لة الي دايكةكة

ثَيويستة ئةو , ئةو ياَلةتي رفاندنة لَيرة, ضؤتةوة ماَلي باوكي فرَيي داوة مةسةلةن ئافرةتةكة, منداَلةكة لة اليةن اليةكيانةوة
 .زؤر سوثاس, مةسةلةية بؤ كؤمةاَليةتيش رَيساي بكرَيتةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عةوني

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
لة دانوني عقوباتي عَيرادي رَي بةرَي كراوة بةشَيوةيةكي تةواوي , َيزة ئيشارةتيان ثَيدائةو خااَلنةي كة ئةو دوو خوشكة بةرؤ

, ضونكة ئيعتيبار ناكرَيت لة تاوانةكاني ئريهابي, واتا ئيياب ناكا  ئَيمة لَيرة ئيشارةتي ثَي بدةيب, 202و  203لة ماددةي 
وةي تريؤر دةَلَيب دانوني عقوباتي عَيرادي دانوني ئوسول هةروةها ئَيمة ماددةيةكمان داناوة لة ياساي بةرةنساربوونة

 .زؤر سوثاس, موياكةماتي رةزائي تةتبي  دةبَيت لةو ياَلةتانةي كة كةموكورؤي هةية لة دانونةكةي ئَيمة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك بةكر
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 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

بةتايبةتي ئةو دانونةي دةمانةوَيت دةربكةيب بؤ بةرةنساربوونةوةي ئريهاب زياتر بؤ رؤةدع و ئيسَيح , سزا دانمب ثَي  واية 
ثَي  واية ئةو خاَلة وةكو لة ثَيشةوةش باس  كرد , ثَي  واية هةندَيك داسي بَيت لةو ياَلةتانة, نةك ئينتيقام بَيت, بَيت

 .سوثاس, لةبةر ئةوة ثَي  باشة ئةو برؤطةية بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو, اوةفةردي هةبَيت لةطةَل ئةو تاوانانةي كة كر
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو دكتؤر رةمةزان
 :رضاعبدالرمحان ممد  رمضان.بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ثَي  باشة دوو شت بكرَيت, مب لةطةَل تَيكرؤاي بؤضوون و راي برادةرائ

كة زؤربةمان تايبةمتةند , هةموو ثرؤذةكان ثَيش ئةوةي بَيتة ثةرلةمان لةسةر ئةلف و بَي ئَيمة مونادةشةي بكةيب/يةكةم
نةك لةسةر , بؤ ئةوةي ئَيمة مونادةشةكةمان لةسةر ناوةرؤؤكي ماددةكة بَيت, بدرَيتة ليذنةيةكي زمانةواني ثَيدابيَيتةوة, نني

ضونكة ئَيمة لة كؤمةَلة شوَينَيكي ريا ريا هاتوويب تَيسةيشتنمان رةنسة بؤ وشةكان , ةبة رةئي مب ئةوةم ثَي باش, بؤضوومنان
 .بةاَلم بؤضوونةكان با لة رَيسةي كؤمةَلَيك خةَلكي تايبةمتةندةوة لةسةري ئيتيفاق بني, بؤضووني رياي هةبَيت

يان , مةرالي رةئي دازي, يسيت بؤ ئامادة بكرَيتكة كا  و ثَيداو, داناني دادطايةكي تابية  بؤ بةرةنساربوونةوةي تريؤر/دووةم
, لَيرة تاوانبار لةسةر غةرةزةكة موياكةمة دةكرَيت, كة مكةمةكة خؤمان كردوومانة, ئَيمة وةكو وامان داناوة, ياك  ببَيت

َي درَيذَيكي بة بة سودفة طو, مب ضووم تةودييت سةيارةيةك  كردووة, وةكو كاك دلَير ئاماذةي ثَيدا, نةك لةسةر نةتييةكةي
بؤ كؤمةَلَيك دوتابي  داناوة بةرَيكةو   وا نةهاتوون بة طوَي درَيذَيكدا , بةاَلم مب بؤ سةد كةس  داناوة, تةنيشتدا دَيت

نيةتةكةي مب لة , سبةييَن مب بة تاواني كوشتين طوَي درَيذَيك موياسةبة ناكرَي , مب نيةتةكةم تاوان بووة, تةديتةوة
ئةويش لة رَيساي داناني , مةفروزة ئةو مةرالة بؤ ياك  بةثَيي شارةزايي خؤي بنَيردرَيتةوة, ك مرؤظ بووةناوبردني كؤمةَلَي

 .بؤ ئةوةي لة ئاسيت بةرةنساربوونةوةكةدا بب, كردنةوةي كؤمةَلَيك دةورا  لةناوةوةو دةرةوة, دادطايةكي تايبة  بة تريؤر
كةوا , بةاَلم ئيش كردن بؤ روو نةداني تريؤر زؤر زةروورة, ةكو واديعَيك هةيةكة و, ئَيمة بةرةنساري تريؤر دةبينةوة/ سَييةم

كة , لة رووي رَيكخستين طةندةلييةوة, لة رووي خةدةماتي طشتييةوة, كارَيكي ثشتسريي دةوَيت لة رووي ثةروةردةييةوة
 .سوثاس, ئةمانة زةرووريَن وةك لة هةندَيك ئةو واديعةتةي كة هةية

 :ئةجنومةني سةرؤك بةرؤَيز
 .فةرموو كاك بارزان

 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصر اَ
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

مب ثَيشنيار دةكةم ماددةي يةكةم و دووةم بكرَيتة يةك , باس لةوةي كرا كة برؤطةي ضوار ررَيتة زمين ماددةي دووةمةوة
تايبةمتةند لة دؤناغة ريارياكاني تةيقيقدا دةطاتة ( تةدديريسوَلتةي )شيَت عورفَيكي دةزائي هةية ثَيي دةطوترَيت , ماددة

ثاشان بؤ هةموو ماددةكان مةفروزة , يان لة سَيدارةدان, كة ئايا ئةوة لة زينداني هةتاهةتايي بَيت, دةرئةجنامَيك
بة تاواني كة ئةويش مةبةست لة ئةجنامي كارة تريؤريستيةكةية كة ئةجنام دةدرَيت , دةستةواذةيةك ئيزافة بكرَيت

روكنة مادديةكة , روكين مةعنةوي, روكين ماددي, لةبةر ئةوةي هةموو تاوانَيك لة دوو روكب ثَيك دَيت, تريؤركاري دادةنرَيت
ضونكة , روكنة مةعنةويةكةش ئةوةية كة مةبةست لة ئةجنامداني كارة تريؤريستيةكةية, ئةوةية كة تاوانةكة ئةجنام دةدةن

ثَيويست بة , دةضَيتة زمين دانوني عقوباتي عَيرادييةوة, رةنسدانةوةي لةسةر ماددةكان نةبَيتئةطةر روكنة مةعنةويةكة 
 .سوثاس, داناني ئةو ماددانة ناكا 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عةوني
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 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

دةستووري عَيرادي , نيية ماكمي تايبة  دابنرَيت بؤ تاوانةكاني ئريهابي رائيز, سةبارة  بة دسةكاني دكتؤر رةمةزان
 .زؤر سوثاس, نابَيت هةبَيت, لة هةرَيمي كوردستانيش مكةمةي تايبةتيمان نييةو, ئةوةشي كردووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو سؤزان خان

 :بةرؤَيز سؤزان شتاب نوري
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ضونكة لةبةر ئةوةي دةست درَيذي كردنيش , نسي خؤم دةخةمة ثاَل خوشكة طَييس خان و خوشكة مشسة خانمب دة
كةواتة ئةوة يةكَيكة لة , وةكو ئةوةي شَيخ زانا ضةندةها  ذني بةكار هَينا بؤ ئةو كارة, دةتوانب بةكار بَينب وةكو كاري تريؤري

ةر ئيةتيصاب كردني ذن و ئةزية  داني ذن بة بارمتةطرتين بؤ نةخرَيتة لةبةر ئةوة ئةط, زمين موخةتةتاتي تريؤريستيةكة
دةبَيت يةدي , بةاَلم ئةطةر دةكرَيت شتَيكي وا بَيت, هةرضةندة مب خؤم لةطةَل يوكمي ئيعدامةكة ني , ناو ئةم بةندانةوة

بةاَلم , ثياو و ذن فةرق ناكا , َي كراياخود تةعةداي ل, ياخود ئيةتيصاب كرا, ئةطةر ذن بة بارمتة طريا, ئةوةشي تيا هةبَيت
 .زؤر سوثاس, دةست درَيذي كردن بؤ خؤي دةبَيت تيايدا بَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عةبدولرؤةمحان

 :رضابةرؤَيز عبدالرمحان امحد 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 :دوو خاَل  هةية لةم برؤطةية
واتا دةزطايةكي , ئةطةر دامودةزطايةكي يكومة  كردي, يان دةست بةسةر داطرتب, ئازاديبَيبةشكردن لة مايف /خاَلي يةكةم

 يان نا؟, ئايا ياساي لةسةردا رَي بةرَي دةكرَيت, موخابةرؤا  لة ثاَل يكومة  ئةم كارةي كرد
, بةشَيك لةو برؤيارة, ناضَيتة خانةي تريؤرييةوة, هةمووي هؤيةكي كؤمةاَليةتيية, بؤ داضاندنةوةي دارايي/خاَلي دووةم

 .سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك سةردار
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بةاَلم دةكرَيت ماددةيةكي تر ثَيشنيار بكرَيت , بةرؤاسيت مب ثشتسريي رةئيةكاني سؤزان خان و ئةو خوشكانة دةكةم

 393ئيةيتصاب ضارةسةر كرا لة دانوني عقوبا  لة ماددةي , واني رنسي تةنتا ئيةتيصاب نييةتا, لةدةرةوةي ئةو ماددةية
, وةكو ئةوةي لة طروثةكةي شَيخ زانامان بيين, تاواني رنسي غةيري ئةو تاوانةي هةية, عقوبةكةي ثانزدة ساَلة, ثَي  وا بَيت

( استخدام الوسائل اجلنسية)وةم لة فةدةرةيةك بسوترَيت بؤية دةكرَيت ثَيشنيار بكةيب ماددةيةكي تر لة زمين ماددةي دو
 .سوثاس, (غري موروعة وابتزاز وضغط على اجملنى عليه بغية حتقي  اهداف سياسية)ياخود 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو خاتوو طوَلناز
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, كة ئَيمة بؤ خؤمان فرؤكةخانةمان هةية, ي دةست بةسةر داطرتين فرؤكة لةم ياسايةدا نةبَيتبؤضي مةسةلة, مب ثَي  شازة
 .ئةمة يةك, ئةو شتة ثةيوةندي بة ناوضةي ئَيمةوة هةية



 172 

شت مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم لة ماددةي يةكةم برؤطةي ضوار و ثَينج و شةش لةطةَل هةشت و نؤ بسوازرَيتةوة /دووةم
ضونكة ئةو تاوانانة , لة ماددةي دووةم برؤطةي سَي و ضوار و ثَينج و شةش بَيتةوة بؤ ماددةي يةكةم, بؤ ماددةي دووةم

تَيبينيةكي زةق لةسةر ياسايةكة , لةوَيش زينداني هةتاهةتايي, كة لَيرة ئيعدامة, زؤر دورسَن لة ماددةي ثَيشوو
دةكرَيت , ئةوة نةدسَيكة, كةضي زؤرتريب خاَلي بردووة, دانكة ئَيمة بيووكَيب مةيدامنان داناوة بؤ لة سَيدارة, ئةوةية

 .سوثاس, ئةو طؤرؤانكاريية ثَيويستة بؤ ماددةكان بكرَيت, ماددةكاني تر زؤرتريب عقوبةي تيا رَي بةرَي بكرَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ئةو هةموو ماددانة كَي , ة لةسةريماددة بة مادد, تؤش زياتر دورسي دةكةيت, خؤي لة خؤيدا مةسةلةيةكي ئاسان نيية
 .فةرموو كاك عةوني, ئَيستا ئَيمة لة فةدةرة ضواريب, دةتوانَيت بَلَي ئةوة لة شوَينَيك رَيي ببَيتةوة

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
بؤ وةاَلمدانةوةي ئةو خوشكة  بةتايبةتي, لة دانوني عقوباتي عَيرادي 203ثَي  خؤشة ئيشارة  بدةم بة ماددةي 

 .كة داوايان كرد ببَيتة ماددةيةك, بةرؤَيزانة
يعاقاب بالساجن   , مان العمار  10بطريقة اكراه او حيلة ذكرَا او انثى متا   , او بواسطة غريه, من خطا بنفسه:)203املادة 

, (العقوبة االعدام او السجن املؤبدفتكون , او الوروع فيه, واذا صاحب خطا وايقاع اجملنى عليها, سنة 10مدة ال تقل عن 
 .لةطةَل رَيزماندا, واتا ئَيمة هية ثَيويستيمان نابَيت لة دانوني ئريهاب ئيشارة  بةو ماددانة بدةيب

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
ر كـراوة لـة   زؤر رار ئـةوة ضارةسـة  , باسي تريؤر دةكةيب, ئَيمة ئَيستا باسي ئريهاب دةكةيب, ئَيمة شتَيكمان لةبري نةضَينت

ئـةوة مـادام بـةم شـَيوةية ضارةسـةر      , ناكرَينت بيينةوة سةر ئةو هةموو تافاسيينة, دانوني عقوبا  و لة دانوني رةزائي
ئةطـةر  , لةبةر ئةوة برؤطةي ضوار لة ماددةي يةك دةخةينـة دةنسدانـةوة  , ثَيويست ناكا  لةوَي دووبارةي بكةينةوة, كراوة

هةم بسوازرَيتـةوة بـؤ   , رةئي بدةن لةسةر ئةوةي هةم ثةسندة, و شوَينةي كة رةئيتان داوةثةسندة دةيروَينني دةبةينة ئة
بـة  , زؤر سـوثاس , كَي موئةيدي نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة   , زؤر سوثاس, كَي موئةيدة دةسيت بةرز بكاتةوة, ماددةي دوو

نـدَي بـرادةر مواليـةزةيان نـاردووة دةَلـَيب      هة, ئَيمة ضوار فةدةرةمان ماوة لة ماددةي يةكةم, زؤرينةي دةنري ثةسند كرا
فةدــةرةي ثَينيــةم كــاك عــةوني , ثــَي  باشــة تــةواوي بكــةيب, ئايــا ئــةو ضــوار فةدةرةيــة تــةواو بكــةيب, ثشــوو وةربســريب

 .روَينةوة
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبيلةط, ئَيستا برؤطةي ثَينج لة ماددةي يةك دةخوَينمةوة

الوطنية والدولية احلكومية منها وغري احلكومية اىل ما بعد الكلماة واملنظماا  الاواردة يف    :)تر  اللجنة اضافة العبارة التالية
 :من املادة االوىل ولتقرج كاالتي 0السطر الثاني من الفقرة 

هاائن بقصااد التااأثري علاى ساالطا  االقلاايم جو اهليئاا  واملنظمااا  الوطنيااة    احتجااز شااخص جو جمموعاة ماان األشااخاص كر  -0
الدولية احلكومية منها وغري احلكومية العاملة يف االقليم بغياة احلصاول علاى منفعاة جو مزياة مان جي ناوع كاان جو االزباار          

 (.للقيام بعمل جو االمتناع عن عمل معني جو خل  حالة من الرعب والفزع
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك مامؤستا عةبدولكةري 
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنة ثَيشنيار دةكا  رستةي نيشتمانيي و نَيونةتةوةيي يكومي و نايكومي ررَيتة دواي وشةي رَيكخراوةكان لة دَيري 

 :م رؤرة روَيندرَيتةوةدووةم لة برؤطةي ثَينيي ماددةي يةك دابنردرَيت و بة
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يان دةستةو , دةزطاكاني هةرَي  بكاتة سةر كار ئةوةي بؤ, بةبارمتةيان كؤمةَلة كةسانَيك , دةست بةسةر طرتين كةسَيك)
, بؤ بةدةستتَيناني سوودَيك, لة هةرَيمدا كار دةكةن نيشتمانيي و نَيو نةتةوةيي و يكومي ونايكوميةكان كة رَيكخراوة

 بؤ نانةوةييان , ئةجنام نةدةنيان , بدةيب ئةجناميان بكا  كارَيك ناضار ئةوةي يان بؤ, هةر رؤرَيك بَيت لة يان كةَلكَيك
 (.دَلة رؤاوكَيترس و  يبارَيك

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
زؤرينةي بة , كَي لةطةَل ئةو خاَلة نيية دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس, كَي لةطةَل ئةو خاَلةية دةسيت بةرز بكاتةوة

 .فةرموو كاك ئارام, دةنري وةرطريا
 :بةرؤَيز ارام رسول مامند

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
ئةطةر بسرَيت لة كوردستان لةوانةية روانَ رَيك , تةنتا هةندَيك لة وشةي هةرَي  ضةند رارَيك دووبارة دةبَيتةوة

 .سوثاس, بكةوَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, كة ياسا  دانا دةبَيت وشةكانيش دانوني بَيت, ياساي هةرَيمي كوردستانة, دوو سَي ياسا دادةنَيني ئَيمة, عةفووم دةكةن
, بةاَلم كة ياسا  دانا, شت دةنووسي, كؤنفرانس دةطري, بةاَلم مةدالة دةنووسي, لةطةَل دةستووري عَيراددا بسوجنَينت

, بؤ شتَيك دابنَيني, دةضَيتة مكةمةي دةستووري, ة بةغداضونكة ئةم ياساية دةضَيت, دةبَيت ئةو وشةية بةكار بَينيت
 .برؤطةي شةشةم كاك عةوني تكاية, دوايَي بَلَيب ئَيرة دةبَيت واي لَي بكةن

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 :سةبارة  بة برؤطةي شةشةم لة ماددةي يةكةم
وعادم احلازاة اىل البقااء    , لكونهاا زائادا عان موقعهاا    , منهاا 6االخري مان الفقارة    كلمة اجلاني من السطر تر  اللجنة حذف)

 (.لورودها يف سياق الفقرة ابتداَء
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .بة تةعديلةوة بيخوَينةوة
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة لـةو رَيسايـةدا    , برؤطـة شةشـةمي مـاددةي يـةكي ثرؤذةكـة البربَيـت      ليذنة راي واية وشةي تاوانكار لـة دوا دَيـر لـة    

 .زيادةو ثَيويست بة مانةوةي ناكا  و لة رستةي ثَيشةوةي برؤطةكةدا هاتووة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاكة بيخوَينةوة بة تةعديلةوة
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـان كوشـتين كارمةنـداني فةرمانسـة و دةسـتة دةبلؤماسـي و       , كةسانةي ثاراستين نَيودةوَلـةتي دةيانسرَيتـةوة  كوشتين ئةو 

يـان ئـةو كةسـانةي    , كؤنسؤلسةري و دامةزراوةو كؤمثانيـاي بيـاني و رَيكخـراوة نَيـو دةوَلةتييـة يكـومي و نايكومييـةكان       
ئةطـةر  , تاهـةتايي هةسـزاكةي دةبَيتـة زينـداني    , بَيـت ( تـريؤر )تاوانةكةشي بة مةبةسـيت تؤدانـدن   , لةطةَلياندا كار دةكةن

 .هَيرش بردنكة مردني لَينةكةوتةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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كـَي لـة الي ثةسـندة    , بة زينداني هةتاهةتايي يـوك  دةكرَيـت  , ئةوة وازحية يةعين لة لةناوبردندا ئةطةر كةسَيك نةمرد
فـةرموو  . بةزؤرينـةي دةنـري وةرطـريا   , سـوثاس , طةَلي نيية دةسيت بةرز بكاتـةوة كَي لة, زؤر سوثاس, دةسيت بةرز بكاتةوة

 .هةرضةند دةنسمان لةسةر داوة, بزائ ئيزافةكة ضيية دةخيةيتة سةري
 :بةرؤَيز مجال يوسف بؤتاني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ض ئةوانـةي هاوواَلتيـاني   ,  ئريهابيـةكان وةرطـرتين , خاَلَيك هةية ئةويش تةسلي  كردني ئريهابيةكانة بؤ واَلتـاني دةرةوةو 
واتـا رنسـييةي هةيـة    , يـاخود ئـةوةي رنسـيةي مـوزدةوةري هةيـة     , ض ئةوانـةي بيـاني بـب لـة كوردسـتان     , كوردستان بب

, بـة رةئـي مـب زةروورة   , ئةو خاَلة ئةطةر ئيزافـة بكـرَينت و شـوَينَيكي بـؤ بكرَيـت     , رنسيةشي هةية بيانيية, عَيراديية و
 .سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  َيزبةرؤ
 .فةرموو كاك تارق

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةوَلـةتي فيـدراَلي كـة    , ئيتيفاديا  دةوَلـة  دةيكـا   , تةبعةن ئةوة سةاَليياتي ئيتيحاديية, ئةوةي كاك رةمال باسي كرد

َل دةكا  بؤ تةسلي  كردني تاوانبارةكـان بـةطوَيرةي ئـةوة عَيـراق     بةطوَيرةي ئةو دةوَلةتانةي كة ئيتيفافيان لةطة, عَيرادة
 .هةرَي  ئةو دةسةاَلتةي نيية, دةيكا 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك رؤميؤ, خاَلي نيزامة

 :بةرؤَيز روميو يزيران نيسان
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

بةرؤاسـيت مـب   , ضونكة مةرالتان نةهَيشت لة سةرةتا دسـة بكـةم  , كةمبةاَلم لة رَيسةي خاَلي نيزامةوة دةي, خؤي ثَيشنيارة
ــة   ــةو برؤطةي ــن  ل ــةنادوزَيك دةبي ــةتي    , رــؤرة ت ــتين نَيودةوَل ــانةي ثاراس ــةو كةس ــتين ئ ــت كوش ــةرةتاوة دةَلَي ــة س ــَي , ل دواي

ردنةكــة مردنــي ئةطــةر هَيــرش ب, لــة كؤتاييــدا دةَلَيــت ســزاكةي دةبَيتــة زينــداني هةتاهــةتايي, دةبلؤماســي و ئــةو شــتانة
مـب ثـَي  باشـة رسـتةي ثـَيش      , كوشـتين لَينةكةوَيتـةوة  , ئةوة وةكو ئةوة واية ئةطةر بَلَيي تـؤ ئـةو كوشـتنة   , لَينةكةوتةوة

 .سوثاس, نةمَينَيت و هةَلبسريَيتةوة, كؤتايي لة سزاكةيةوة هةَلبةوةشَيتةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 ؟ليذنةي دانوني رةئيتان هةية لةسةر ئةوة
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .كؤتايي ثَي هاتووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو, خاَلي نيزاميية

 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

مانـاي وايـة ئـةوة زيـاد     , كراوة( رائمالوروع يف اجل)لةبةر ئةوةي لة ماددةي ضوارةم باسي , خؤي ئةو دَيرةي كؤتايي زيادة
 .سوثاس, لةبةر ئةوةي لة ماددةي ضوار باس كراوة, (وتكون العقوبة السجن املؤبد)دةبَينت 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك عةوني
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 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .سوثاس, نةك مردن, تةكة برينداري لَيكةوتةوةئةطةر ياَلة, ئةو ياَلةتة تةفسري ئةوة دةكا 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, تةئكيدةن لةوةية, ئةطةر لةو شوَينانةي كة دةَلَيت زينداني هةتاهةتايي يوك  دةدرَينت, مب ثَي  واية تةبيعيية مبَينَينت

كـراوةو تايبةتـة بـةوان تةنادوضـيش      رفاندني دبلؤماسـي و ئـةو كةسـانة بـة زةدـي باسـي      , بةاَلم  لَيرة مردن باس دةكاتب
ئـةوةي تـريش   , ئةطـةر برينـدار بـوو   , مانـةوةي لَيـرة تةئكيدَيكـة بـؤ دوايـي     , دةنسيشـمان بـؤداوة  , لـةوَيوةش هـاتووة  , نيية

 .فةرموو كاك عيزةديب.تةئكيد دةكا 
 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
نـةوعي  , باسـي ئيعتيـدا دةكـا    , باسـي برينـدار ناكـا    , كـاتب دةَلـَي سـيين موئةبـةد    ئةمةو ئيعتيدا ضيية؟ ئةوةي دسة دة

 .ئيعتيدائةكة ضيية؟ سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, يـةعين ئـةو فيعينـةي سـةرةوة ئةطـةر كةسـي لـَي نـةكوذرا و برينـدار بـوون          , ناَلَيت ئيعتيدا, ئةوة دةَلَي كوشتين خةَلك 
 .تكاية برؤطةي يةوتةم روَينةوة, اهةتايي دةبَيتئةوة سزايةكةي زينداني هةت

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
االنضمام إىل جية منظمة جو مجعية جو هيئة جو عصابة جو مركاز جو مجاعاة متاارس اإلرهااب إذا كاان اجلااني مان منتسايب          -7

 .جو كان قد تلقى تدريبا  عسكرية جو جمنية لد  جي منها (الثَيشمةرطة )قو  جالمن الداخلي جو حرس االقليم 
وعادم احلازاة اىل البقااء    , لكونهاا زائادا عان موقعهاا    , منهاا 7كلمة اجلاني من الساطر االخاري مان الفقارة      تر  اللجنة حذف

 (لورودها يف سياق الفقرة ابتداَء
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو مامؤستا عةبدولكةري 
 :مصطفىابوبكر  الكري عبد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطـةر  , يـان كؤمـةَلَيك كـاري تؤدانـدن ئـةجنام بـدا       , بنكـة , (عصـابة )بانـد  , دةسـتة , كؤمةَلـة , ضوونة ناو هـةر رَيكخـراو  -

, َيت البربَيتدةب( تاوانكار)ئةو , بوو( ثَيشمةرطة)يان زَيرةظانيي هةرَي  , ئةجنامدةر كارمةند بَي لة هَيزي ئاسايشي ناوخؤ

 .يان هةواَلسري لة يةكَيك لةم اليةنانةدا ثَيكرا بوو, مةشقي سةربازي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .تَيبينيت هةية فةرموو, دووبارةية, يةعين تاوانكارةكة زيادة
 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بؤضـي عييدـةي بـة مكةمةيـةكي مةدةنيـةوة      , ي عةسكةرييةوة هةيـة ثَي  واية زياتر ئةمة عييدةي بة دانوني عقوبات

 .هةبَيت؟ بةاَلم ئةوان دةتوانب لةوَي خؤيان دانوني عقوباتيان هةية و هةمان ئييرائاتيش
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك ئارَيز
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 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

يـةعين  , لة اليـةكي تـر دةَلَيـت ئةطـةر ئةجنامـدةر     , لة اليةك دةَلَيت ضوونة ناو, ةو ماددةية روون نييةلَيرة ئةو رستةي ئ
 .سوثاس, هةتا ئةو مةسةلةية يةك نةطرَيتةوة, ئةجنامدةريش فةردي هةية, يةك ماددةية ضوونة ناو فةردي هةية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, طةر بيـَيتة نـاو ئـةو رَيكخـراوةي كـة كـاري ئةجنامـداني تريؤريسـيت بكـاتب         مةدسةدي ئةوةية ئةو كارمةندةي ئاسايش ئة

, ئـةوةي كؤمةَلةكـة ئـةجنام دةدا    , يان دامودةزطاكاني يكومة  بيـَيتة نـاوي  , يةعين شةر  نيية ئةو ئةندامةي ئاسايش
 .فةرموو, بةاَلم لة كورديةكة نازائ, لة عةرةبيةكة زؤر وازحية

 :فرج امحد   ممد بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, وا دةزانب ئةطةر ئةمة وشةيةكي بؤ زياد بكرَيت بة مةبةسيت تريؤركاري لةم طرفتة رزطارمان دةبَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو

 :بةرؤَيز ممد رفعت عبدالرمحب
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ئـةي ئةطـةر هـاوواَلتي ضـووة نـاو ئـةو رَيكخراوانـة ئيشـي كـرد و كـاري           , ئةمة تةنتا بؤ ئاسايش و ثَيشـمةرطة و ئةوانةيـة  
 .سوثاس, تريؤريسيت كرد

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو, باسي ئةوةش هاتووة وابزائ

 :بةرؤَيز نسريب ممد صاحل
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

بةشـَيوازَيكي  , ة كـة لـة مـاددةي يةكـدا ناويـان هـاتووة      سةبارة  بة سزاي ئيعدام كة دانراوة لةم ياسايانةدا بؤ ئةو كارانةيـ 
كة لة ماددةي يةكدا هاتوون هةموويان لـة يـةك   , لةبةر ئةوة ئةطةر سةيري ئةو ياسايانة بكةيت, طشيت بة رةوا دانانرَيت

ددةي بؤ منوونة ئةطةر سةيري برؤطـةي يـةو  لـة مـا    , واتا مةترسيدار هةية مةترسيةكةي كةمَة, ئاسيت مةترسيدا نني
لةبةر ئـةوة برؤطـةي يـةو  بـاس     , يةك بكةيب دةبينني خوتوراتي كةمَة بة بةراورد لةطةَل برؤطةكاني تري ئةم ماددةية

هـةر بـووني بـة ئةنـدام     , مةرج نيية ئةو كةسـة كـاري تريؤريسـيت ئـةجنام بـدا      , لة ضوونة ناو رَيكخراو و كؤمةَلة دةكا 
بـةاَلم يـةكَيك لـة بنـةما ئةساسـيةكاني دـانوني رينـائي        , مي لةسـةر دابنرَيـت  ثَيويسـتة سـزاي ئيعـدا   , بةثَيي ئةم ماددةية

كةواتـة لَيـرةدا مـب بـة باشـي      , بةثَيي ئةو كـارة دةكـةوَينت  , ئةوةية سزاي هةر كارَيك بةثَيي ئةو مةترسييةو زةرةرة بَيت
لـة اليـةكي تـرةوة ئـةوةي     , رَيـت دةزائ هةر كارَيك لةو ماددةي يةكدا هاتووة با بة ئاسيت خوتـورةي خـؤي سـزاي بـؤ دابن    

, ثَيويسـتة رـَي بـةرَي بكرَيـت    , بةثَيي مافـةكاني رَيككةوتننامـةي نَيودةوَلـةتي   , شايستةي باس كردنة سزاي لةسَيدارةدان
ثَيويسـتة مـايف ذيـان لـة كـةس      , بةاَلم ئةم ماددةية واتا ماددة يةك ئةم سزاية بة فراواني دانانرَيـت لـة مافـةكاني مرؤظـدا    

 .سوثاس, كة هية وةسيلةيةك لة دةستاندا نةبَيت, تةنيا لة كاتَيكدا بَيت, تةوةنةسةندرَي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

لـة شـوَينَيكي   , يان ثؤليس دةبَيـت , بؤ ضوونَيك تايبةمتةندي داوةتة ئةو كةسةي لة ئاسايش, هةر بؤ تةوزحيي زياتر بوو 
يــان , دةَلَيـت هـةر كةســَيك تـةعاون بكـا  لةطــةَل واَلتَيكـي بيـاني      , لـة فةدــةرةي نـؤ  , تـر هـي هـاوواَلتي ضارةســةر كـردووة    

ئةوانة يوكميان بة ئاشكراية لة فةدـةري  , يان عةسابةيةك, يان هةيتةتَيك, يان رةمعيةيةك, يان كؤمةَلَيك, رَيكخراوَيك
طةيـةكي تايبـة  تـةوزحيي    زيـاتر برؤ , بةاَلم تايبةمتةنديةكة دراوةتة ئةنداماني ئاسايش, ئةوانيش باس كراوة, نؤوة هةية
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كَي ثشتسريي ناكا  دةسيت بةرز بكاتـةوة؟  , كَي ثشتسريي لةو برؤطةية دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, تَيدا بَيت
 .تكاية برؤطةي هةشتةم, بةزؤرينةي دةنري ثةسند كرا, زؤر سوثاس

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
دولاة جزنبياة جو جياة منظماة جو مجعياة جو هيئاة جو عصاابة جو مركاز جو مجاعاة مان خاارج االقلايم جو العمال               التعاون ماع )

 (. ملصلحة جي منها للقيام بأية زرمية من اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون
 .ليذنةي ياسايي هية مواليةزاتي لةسةر نيية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ؤستا عةبدولكةري فةرموو مام

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان كـار بـؤ    , يـان كؤمـةَلَيكي دةرةوةي واَل   , بنكـة , بانـد , كؤمةَلـة , يان هةر رَيكخـراو , هاوكاريكردن لةطةَل واَلتَيكي بياني
 .ياسايةدا دةدنووسكراوون ئةجنام بدا  بةرذةوةندي هةر يةكَيكيان بكا  بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
بة كـؤي  , زؤر سوثاس, كَي ثةسندي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس, كَي لةطةَل ئةو برؤطةية دةسيت بةرز بكاتةوة

دةسـت ثـَي    12سـةعا    سـبةييَن دانيشـتنيمان  , لَيـرةدا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني     , دةنري برؤطةكة ثةسـند كـرا  
 .سوثاس, دةكا 

 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت    (            كمال كركوكي)بداَفرست امحد عبداللة                       ممد دادر ع           
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 ي خولي هةَلبذاردن(3)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 32/3/0226 رَيكةوتي ثَينج شةممة

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردسـتاني عَيـراق    32/3/0226 رَيكةوتيثَينج شةممة ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي (12ر32)كاتذمَير 
 ,بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسري سةرؤك و مادةبوونيبة ئا, بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذاردني   ي خـولي (3)دانيشتين ذمـارة , بةرؤَيز فرست امحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990راوي ساَلي ي هةموار ك(1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (3)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت32/3/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (12ر32)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

لـة  ( تـريؤر )ر خسـتنةرؤوو وطفتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي بةرةنساربوونـةوةي تؤدانـدن       بةردةوام بوون لةسة-1
 .هةرَيمي كوردستان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـةرةتا داواي لَيبـوردن   , كؤبوونةوةكـةمان دةسـت ثَيدةكـةيب   , بـةناوي طـةلي كوردسـتان   , بةناوي خواي طةورة و ميترةبان

سـةبارة  بـة هةَلةجبـة    , رَيثَيـوانَيكي ذمارةيـةك لـة طـةجنان هـةبوو     , بـوو  12  لةبةر ئةوةي مةوعيـدمان سـةعا  , دةكةيب
كؤبوونـةوةي  , لةبـةر ئـةوة داواي لَيبـوردن دةكـةيب    , بؤية دوا كـةوتني , برؤةك دسةمان لةطةَل كردن, ثَيشوازكان لَي كردن

لـة  ( تـريؤر )ربوونـةوةي تؤدانـدن  ئةمرؤؤمان بةردةوام بوونـة لةسـةر خسـتنةرؤوو و طفتوطـؤكردني ثـرؤؤذةي ياسـاي بةرةنسا      
 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان

 .بَينة رَيساي دانيشنت, بؤية داوا لة ليذنةي ياسايي و سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم
ثَيناسـةكة لةبـةر   , مـاددةي يةكـةم بـة فةدـةرة ريارياكانـةوة     , يـةك ثَيناسـة و  , دوَييَن مونادةشةي دوو مةسـةلةمان كـرد  

ئــةوةي , بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةربسرَيــت, داوا لــة ليذنــةي ياســايي كــرا, اخةالنــةي بــةرؤَيزتان كردتــانرؤشــنايي ئــةو مود
بؤيـة ئـةمرؤؤ لةطـةَل وةرطـرتين ئـةو مواليةزاتانـة رـارَيكي تـر         , بؤية دوَيـيَن دةنسمـان بـؤ نـةدا    , ثَيويستة ئيدخالي بكا 

يةكةكةش دةخيوَينينةوة بؤ راري كؤتايي دةخيةينة دةنسدان دواتر لة ماددة , بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان, دةخيوَينينةوة
 .ئينيا دةضينة ماددةكاني تر, بة كؤي دةنسةوة

لةرؤووي ئةو وشانةي كة ثَيويستة داخيلـي  , ثَيناسةكة ثاش ضاككردني لةرِِووي زمانةواني و, داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم
 .بكةن بيخوَيننةوة

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا بةرؤَيز مامؤستا كاكة ثَيناسةي تريؤر بة زماني كوردي بؤتـان  , خوشك و براياني بةرؤَيز براياني ئةنداماني ثةرلةمان
 .دةخوَينَيتةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ثَيناسةي كردةوةي تريؤر
يـان ثَيتةَلدانيـةتي   , هاندانـة بـؤي  , هةرؤةشـة ثَيكردنيـةتي  , كارهَيناني توندوتيذي ناياسايي سازدراوةكردةوةي تريؤر بة بة

بـة مةبةسـيت   , بؤ رَيبةرَي كردنـي ثرؤؤذةيـةكي تاوانكـاري تـاك يـان بةكؤمـةَل يـان كوَيرانـة        , كة تاوانكار هاناي بؤ دةبا 
ي يان بؤ ئاساييش و سةاَلمةتي كؤمةَلسةو هةرَي  ,يستةمي طشتئاذاوةنانةوة بؤ تَيكداني س, شَلةذان و, تؤداندن و ترس و

يـةكَيك لـة سةرضـاوة    , يـان زيـان بـة ذينسـة    , يان ثريؤزييةكانيان راتة مةترسـييةوة , يان ئازادييان, يان ذياني هاوواَلتيان
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ئامـاجني سياسـي يـان     بـةنيازي بـةديتَيناني هةنـديَ   , يـان تايبةتييـةكان بسةيـةنَيت   , يان سـامانة طشـتيةكان  , سروشتيةكان
 .هزري ئاييين يان تايفةطةري يان رةطةزي

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :تعريف الفعل إرهابي
اجلااني   هيلجاأ جليا  , جو التحاريض علياه جو متجياده   , الفعل إرهابي هو جساتخدام املانظم الغاري القاانوني للعناا جو التهدياد باه       

آو مجاعاا  جو بواكل عواوائي القصاد مناه      , إزرامي فردي جو مجاعي يساتهدف باه فاردَا جو جمموعاة جفاراد      تنفيذَا ملوروع
االخالل بالنظام العام جو لتعريض جمن وسالمة اجملتمع و اإلقليم جو حياة , إيقاع الرعب واخلوف والفزع والفوضى بني الناس

جو املرافا  جو املمتلكاا    , الضارر بالبيئاة جو بأحاد املاوارد الطبيعياة      األفراد جو حرياتهم جو حرمتهم جو جمنهم للخطر جو احلاق
 .العامة جو اخلاصة حتقيقًا ملارب سياسية جو فكرية جو دينية جو مذهبية جو عرقية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ك مواليـةزةيان  ئةم ثَيناسةيةي كة خوَينرايةوة رةضاوي دوو شيت كردووة لـة مواليةزاتـةكاني دوَيـيَن كـة ضـةند كةسـيَ      

تةنيا يةك وشـة لةعةرةبييةكـة   , هةروةها لةرؤووي زمانةوانييةوة كورديةكةشي ضاككراوةتةوة, تةعديلي تَيدا كراوة, داوة
الفعال  )عةرةبييةكةي دةخوَينمةوة, ثَي  واية ليذنةي دانوني ئةوةي الدةن باشَة, كاك شَيروانيش مواليةزةي دا, هاتووة

خـؤي اسـتخدام الفعـل    , ئـةوان نووسـيويانة الةـري القـانوني    , (ظم الغري القانوني للعنا جو التهديد بهإرهابي هو جستخدام املن
ئـةوي  , (الةـري القـانوني  )ثَيويست ناكا  بووترَيت, لةبةر ئةوةي شةتب بكرَيت باشَة, إرهابي هةمووي غري دانوني دةبَيت

بـةاَلم وةكـو سـةرةتا لةبـةر رؤشـنايي      , دةوَلةمةند كردني دةوَيت ,خؤي ثَيناسة ئيختيييف لةسةرة, تر ناتوائ بَلَي  كاميلة
, لة دنيادا ثَيناسةكة ضي بةسةر دَيـت , لة دوارؤذدا موتابةعةشي دةكةيب, ئةمة ئتيفادي لةسةر كراوة, مونادةشةي دوَييَن

رـا لةبـةر ئـةوة    , ي دةكـةيب ئةطةر ثَيويسيت كـرد تةعـديل  , ئَيمة بةسةري دادةضينةوة, ساَلَيك بَيت يان دوو ساَلي تر بَيت
 .ئينيا بيخةينة دةنسدان, رارَيكي تر داوا دةكةم بة كوردييةكةي بيخوَيننةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ثَيناسةي كردةوةي تريؤر
ييـان ثَيتةَلدانيـةتي كـة تاوانكــار    هاندانـة بؤ , هةرؤةشــة ثَيكردنيـةتي , كـردةوةي تـريؤر بـةكارهَيناني توندوتيـذي سـازدراوة     

بة مةبةسيت تؤداندن و ترس , بؤ رَيبةرَي كردني ثرؤؤذةيةكي تاوانكاري تاك يان بةكؤمةَل يان كوَيرانة, هاناي بؤ دةبا 
ئاذاوةنانــةوة بــؤ تَيكــداني سيســتةمي طشــيت يــان بــؤ ئاســاييش و ســةاَلمةتي كؤمةَلســةو هــةرَي  يــان  ذيــاني , شـَلةذان و , و

يــةكَيك لــة سةرضــاوة سروشــتيةكانيان , تيانيــان ئازادييــان ثريؤزييــةكانيان راتــة مةترســييةوةيان زيــان بــة ذينســةهاوواَل
بــةنيازي بــةديتَيناني هةنــدَي ئامـاجني سياســي يــا هــزري يــا ئــاييين يــان  , سـامانة طشــتيةكانيان تايبةتييــةكان بسةيــةنَيت 

 .نايفةطةري يان رةطةزي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كَي لةطةَلي نيية؟ نودتةي نيزامت هةية, كَي لةطةَليةتي با دةسيت بةرز بكاتةوة, خيةمة دةنسدانةوةدة
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةرؤَيزد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنــةي , ذَيتــةوةدايرؤَي, وةكـو دوَيــيَن برؤيــار درا كــةوا ئــةو ثَيناســةية بدرَيتــة ليذنـةي دــانوني بــؤ ئــةوةي ثَيدابيــَيتةوة و  

 .زؤر سوثاس, كة ئَيستا دةخرَيتة دةنسدانةوة, واي لَيبكا , دانوني كؤنةبؤتةوة تاكو ئةو شتة ئامادة بكا 
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 :بةرؤَيز عوني سعيد كمال بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

برادةرانـةي كـة تـاخري    هـةموومان ئامـادة بـوويب ئـةو     , ليذنةي دانوني ئةمرؤؤ لة سةعا  هةشت و نيوةوة كؤبووينـةوة و 
 ئَيمة زةنبمان ضيية؟ , ئامادة نةبوونة, بوون و

 :بةرؤَيز نوري مجيل تاَلةباني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةوا ئَيستا دةزانني؟, كةس ئاطاداري نةكرديب
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مانــاي هــةمووتان ئاطــادار , تــةكليفي ليذنــةي دــانوني كــرا, دار كراونةتــةوةدوَيــين لــةناو داعــة هــةمووتان بــةرؤةري ئاطــا 

 .كراونةتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم كـة زؤرينـة    , دةبواية ليذنةي دانوني هةموو ئةنـدامان ئاطـادار بكاتـةوة   , بةهةرياَل ئةمة كةم و كورؤييةكي بةسيتة
 ,دةنسيشمان بؤدا, ئامادة بووة و
 .زؤر سوثاس, ة كؤبوونةوةكاندا با هةموو ئةنداماني ليذنةكة ئاطادار بكرَينةوةرارَيكي تر ل

 .زؤر سوثاس, بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, ومتان كَي لةطةَلي نيية؟دووكةس لةطةَلي نيية
 ديســان هةنــدَي كــةليما  لــة بــةر رؤشــنايي موداخــةالتي ئَيــوة  , دوَيــيَن مــاددة يــةك فةدــةرة بــة فةدــةرة خوَينرايــةوة و 

مـاددةي دوو بـؤ   , رـارَيكي تـر ماددةكـة هـةمووي روَينَيتـةوة     , ئَيستا داوا لـة ليذنـةي دـانوني دةكـةم    , طؤرؤانكاري تَيدا كرا
 .فةرموو, ئةوةي دةنسي بؤ بدةيب

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
 (:االعدام)دادةندرَيب  وسزايان لةناو بردنة( تؤداندن) ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري

بـةئاماجني ئةجنامـداني    ,يـان كؤمـةَلَيك  , بنكة,باند, دةستة, كؤمةَلة,يان بةرَيوةبردني رَيكخراو, رَيكخسنت, دامةزراندن -1
 .ونلةم ياسايةدا هاتو يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي

 .بةكافردانانيان , ؤلؤريئايدي,تريؤركردن بؤ مةبةستَيكي سياسي-0

ئـــامَيري دروســـتكراو بـــؤ تَيكـــدان ورؤووخانـــدن لةرؤَيســـةي  , طرؤطـــر, ســـووتَينةر, وةبـــةكارهَيناني كةرةســـتةي تةدينـــة-3
ضـاندني   ,يان هةر شـَيوازَيكي دي  ,ماشَيبيان مينرَيذكردني , ئاراستةكراو يان بةئامَيري لةدوور, تةداندنةوةي راستةوخؤ

 يـان , مادة, نامةي مينرَيذكراو يان, ثشتَينةي خاثووركار, رةنسي َيكي ضةك كارهَيناني هةموو رؤرةبة,  خاثووركاربؤميب
 .لَيكةوتةوة يان ثَي, ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, بة مةبةسيت تؤداندن, يان تيشكدةر, ميكرؤبييان , طازي ذةهراوي

 بؤداضــاندنةوة, بةهةرشــَيوازَيك بَيــت, لــة ئــازادي كدةستبةســةركردنيان بَيبةشــكردني كةســَي, دةســتسريكردن, نــدنرؤفا-2
 .سياسيبة مةبةسيت  يان, ي دارايي( ابتزاز)

ــَيك  -0 ــةطرتين كةس ــة بارمت ــان كةســ , ب ــة   اني ــارتَيكردن ل ــؤ ك ــةرَي  زدةداموَيك ب ــاني ه ــان , طاك ــي ــراوة  ل ــتةو رَيكخ ةو دةس
ناضـاركردنيان بـؤ   يـان بـؤ   , يـان كـةَلكَيك   ودَيكهـةر رـؤرة سـو    بةدةسـتتَيناني ييانةي لة هةرَيمـدا كاردةكـةن بؤ  دةولةتنَيو

 .تؤدنيبارَيك لةترس و يان دروستكردني, يان نةكردني, ئةجنامداني كارَيك

فةرمانسـة ودةسـتة دةبلؤماسـي    يـان كوشـتين كارمةنـداني    , كوشتين ئةو كةسانةي ثاراسـتين نَيودةوَلـةتي دةيانسرَيتـةوة   -6
يـان ئةوكةسـانةي    ,و نايكومييـةكان  ييـة يكـوومي  تةدةوةلي ورَيكخـراوة نَيو بيـان  اينيـ اكؤمثو ة وكؤنسؤلسةري ودامةزراو
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ئةطـةر  , سزاكةي دةبَيتـة زينـداني هـةتا هـةتايي    , بَيت و( تريؤر)تاوانةكةش بةمةبةسيت تؤداندن , لةطةَلياندا كاردةكةن و
 .هَيرش بردنةكة مردني لَينةكةوتةوة

ئةطـةر  , يـان كؤمـةَلَيك كـاري تؤدانـدن ئـةجنام بـدا       , ة بنكـة (عصـابة )  باند, دةستة, كؤمةَلة, ضوونة ناو هةر رَيكخراو-7
يـان ئةطـةر تاوانكارمةشـقي    , بـوو ( ثَيشـمةرطة )يـان زَيرؤةظـانيي هـةرَي     , ئةجنامدةر كارمةند بَي لة هيزي ئاسايشي ناوخؤ

 .يان هةواَلسري لةيةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي

يـان كـار بـؤ    , يان كؤمـةَلَيكي دةرةوةي وآل  , بنكة, باند, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, ي بيانيهاوكاريكردن لةطةَل واَلتيك-7
 .بةرذةوةندي هةر يةكَيكيان بكا  بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةدنووسكراون ئةجنام بدا 

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:يةالثان) املادة
 :تعد االفعال االتية زرائم ارهابية ويعاقب عليها باالعدام

تأسيس جو تنظيم جو إدارة منظمة جو مجعية جو هيئة جو عصابة جو مركاز جو مجاعاة جو تاولي زعامتهاا جو قيادتهاا بهادف        -1
 .ارتكاب إحد  االجلرائم إرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون

 .عقائدية جو تكفريية االغتيال لبواعث سياسية جو-0
استخدام بدوافع ارهابية مواد مفرقعة او متفجرة جو حارقة جو سريعة االشتعال جو جزهزة مصاممة للتخرياب واهلادم عان     -3

او زرع العباوا  الناسافة جو   , طري  التفجري مباشرة جو بواسطة جزهزة التحكم عن بعد جو تفخيخ آليا  جو باية وسيلة اخر 
حلربيااة بأنواعهااا املختلفااة جو اسااتعمال جحزمااة ناساافة جو رسااائل ملغومااة او مااواد جو غااازا  سااامة جو       إسااتخدام األساالحة ا 

 .زرثومية جو موعة إذا جد  الفعل إىل مو  إنسان او اكثر
احتجااز شااخص جو جمموعاة ماان األشااخاص كرهاائن بقصااد التااأثري علاى ساالطا  االقلاايم جو اهليئاا  واملنظمااا  الوطنيااة      -2

وغري احلكومية و الدولية العاملة يف االقليم بغية احلصول على منفعة جو مزياة مان جي ناوع كاان جو االزباار       احلكومية منها
 .للقيام بعمل او امتناع عن عمل معني او خل  حالة من الرعب والفزع

ؤسساا  والواركا    قتل االشخاص املوامولني باحلماياة الدولياة او منتسايب الادوائر واهليئاا  الدبلوماساية والقنصالية وامل        -0
ازنبية واملنظما  الدولية احلكومية منها وغري احلكومية او االشخاص العاملني معها بدافع ارهاابي وتكاون العقوباة الساجن     

 .املؤبد عند االعتداء على احدهم اذا مل يؤدي اىل املو 
رهااب اذا كاان اجلااني مان منتسايب      االنضمام اىل اية منظمة او مجعية او هيئة او عصاابة او مركاز او مجاعاة متاارس اال    -6

 .او اذا كان قد تلقى تدريبا  عسكرية او امنية لد  اي منها, (الثيشمةرطة)االمن الداخلي او حرس االقليم 
التعاون مع دولة ازنبية او اية منظماة او مجعياة او هيئاة او عصاابة او مركاز او مجاعاة مان خاارج االقلايم او العمال           -7

 .باية زرمية من اجلرائم إرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ملصلحة اي منها للقيام
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 كاك عوني تؤ لة عةرةبييةكة دوو خاَلت نةخؤَيندؤتةوة بؤ؟
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة نةدل كرا بؤ ماددةي دووةم خطا شخص

 :نبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومة
 .مابوو خطابةاَلم , البرا بوو استيالء الطائرا 

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .البرا خطا شخصنةخَير 
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةاَلم لة كوردييةكة مابوو

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وَينديتيةوةمامؤستا كاكة بة هةَلة خ
ئَيسـتا مـاددةي   , دووبارة تكراري كـردةوة , خاَلةك كة البرايتةوة بؤ ماددةي دوو, مامؤستا كاكة كة بة كوردي خوَيندييةوة

 .بوو بة هةشت برؤطة, لة رياتي يةو  برؤطة, دووةم لة مةشروعي دانوني ئريهاب بووة يةو  خاَل
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, تةي نيزامت هةيةبةَلَي سؤزان خان نود
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةليمـةي اجلـاني   , (االنضامام اىل اياة منظماة   )لةو خاَلـةي كـة ئَيسـتا بـوو بـة شةشـةم      , ئَيمة دوَييَن دةنسمان لةسةر ئةوةدا

 .ئَيستا كة خوَيندتةوة كاك عوني, دةنسيشمان لةسةر دا, تاوانكار البربَيت
 :ةرؤَيز عوني كمال سعيد بزازب

 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
االنضمام اىل اية منظمة او )با رارَيكي تر بؤتان روَينمةوة, بةاَلم راني دووةم نةماوة نةخموَيندؤتةوة, راني يةكةم ماوة

 داخلي او حارس االقلايم  مجعية او هيئة او عصابة او مركز او مجاعة متارس االرهاب اذا كان اجلاني من منتسايب االمان الا   
 .ئةوة ئاخري صيةةية كة تةسبيت كرا, (او اذا كان قد تلقى تدريبا  عسكرية او امنية لد  اي منها ,(الثيشمةرطة)

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو نودتةي نيزام, لةوةي دووةم الدراية

 :طَييس مى الديب ممد غريببةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطـةر بكرَيـت بسؤرؤَيـت بـة بةدةسـتتَينان      , ئَيمـة دوَيـيَن ومتـان نةناسـراوة    , ي ضوارةم وشةيةكي تيايـة بؤداضـاندنةوة  خاَل
 .سوثاس, باشَة

 :شوكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين وةرطرتب بة زؤر, دمئةَلَي شتةكةي لَي زةفت كر, ئَيمة زةفتمان هةية, لةرياتي ئةو زاراوةي داضاندنةوة
 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئييراي ئةمين داخيلـي و خـارري نييـة   , هةم ثرسياريش دةكةم, ثَي  واية برادةران باشي لَيدةزانب, ماددةي يةو  لَيرة

لة خاَلي يةوتـةم مـاددةي يـةك ناضـَيتة دـاَليب      , ةوةثَيويست ناكا  دووبارة ببَيت, لة عقوباتي عَيرادي سزاي بؤ دانةنراوة
 .ثَيويست دةكا  لَيرة دووبارة بَيتةوة, ئةمين داخيلي و خارري عقوباتي عَيرادي

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة او مركاز او مجاعاة مان خاارج     التعاون مع دولة ازنبية او اية منظمة او مجعية او هيئة او عصاب)خاَلي يةوتةمي نوَي
, خـارج ادليمـة   ,(االقليم او العمل ملصلحة اي منها للقيام باية زرمية من اجلارائم إرهابياة املنصاوص عليهاا يف هاذا القاانون      

 .باسي دةرةوةي هةرَي  دةكا 
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ,دوَييَن مونادةشةي ئةمة تةواو بوو تكاية, ئةوة نودتةي نيزام نيية

 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةنسـة خـاَل   , ئينيـا بةنيسـبة  ماددةكـاني تريشـةوة    , ديارة لَيرة لةم ماددة كؤمـةَلَيك خـاَل ضـووة ماددةكـاني ثَيشـوو تـر      
بؤ خااَلني تـر بَيتـة سـةر ئـةو     نابَيتة رَيسر , ئةطةر ئَيستا ئَيمة دةنسي لةسةر بدةيب, هةبَيت بَيتة ئةو ماددة يةك و دووة

 ئةوةية ثرسيارةكةي مب؟, ماددة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, دوايـي بؤتـان دةخوَينمـةوة   , ئَيسـتا مودتـةرةيَيك هةيـة   , لوغـةوي , ئَيستا نودتةي نيزام فةدة , دوايي برؤياري لَيدةدةيب
, ض خةلــةلَيكي لوغــةوي هــةبَيت, ري دةكــةيبضارةســة, بــؤ ثَيداضــوونةوةي زمانــةواني ئــةو شــتانة , ليذنةيــةك دادةنــَيني

 .كاك خير, فةرموو, ضاكي دةكةيب, دانونةكة ثَيش ئةوةي ضاثي بكةيب
 :سليمان خليل خضربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة عـةرةبي   , وةك سةرجنَيك بـؤ ئـةو مامؤسـتا بـةرؤَيزةي كـة هيمـة  دةكَيشـَيت       , هةر بؤ تةواوكردني ئةو دسةي رةنابت

بـةاَلم تكامـان سـةرجنَيكة ئةطـةر     , نـةخَير , ئَيمـة دةرطـةي ئـةوةي ناكةينـةوة بؤضـي كرمـاجني خـوارووة       , كاتـة كـوردي  ئةي
بؤ وشةيةكي وا دةهَيـنني كـة   , لة لةهيةيةكي تري زماني كورديدا هةبوو, وشةيةك دةداودةق لة كرماجني خواروو نةبوو

, لة كرماجني سةروودا دورضاندن هةيـة , راسيت ثَي  سةيرة داضاندن, بؤ منوونة ئةوة ئَيستا باسي داضاندن كرا, نةطوجنَي
الرعـب والفـزع لـة كرمـاجني ئَيمـةدا      , تـرس خوفـة  , رعـب تةرروومةكرايـة بـة تـرس    , (الرعب والفـزع )دووةم , ئةوة يةك

كرمـاجني   لةمةودوا ئةطـةر لـة زاراوةي  , ترس كةمَة لة فةزع, ترس خوفة, ئةوان كردوويانة بة ترس, تؤدني و بزداندن
 .زؤر سوثاس, با ثةنام ببنة بةر زاراوةي تري كوردي, خواروودا نةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثـَيش  , ئـةو ليذنـة دوايـي دادةنـَيني    , كة ليذنةيةك دابنَيب بؤ زمانةواني, يةكةم ئيقتريايَيك هةية, دوو مواليةزةم هةية

 .تة نيزامت هةية فةرموونود, ئةوةي ئةو ياساية ضاث بكرَيت و ئيمزا بكرَيت
 :امني زرار طاهربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, تةنتا بة كوردي روَيندرَيتةوة, داوا لة بةرؤَيزتان دةكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةوة      ــوردي روَيندرَيت ــةزماني ك ــةس ب ــت ب ــةنتا ناكرَي ــةوة ت ــةر وشــةيةك    , ئ ــةبَيت لةس ــان ه ــة ئيختييفم ــةلةن م, ك ةس

 .يان هةر كامةيان بَيت, داضاندنة يان درضاندنة, ئيبتيزازةكة
 .فةرموو, نودتةي نيزامي فةدة , تؤش نودتةي نيزامت هةية

 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة , ي بَيتة خوَيندنعةرةب, ئةز داخازيت دكةم, وا بزائ موشكيي مة رةئيسي وةكو ئةم زمان كة ضاك بنوسي يان نا
يـةعين دـانوني ئيلتماسـي    , بةس زمانَيكي نةدانوني, دروستة, زمان كوردي زمانَيكي ئةدةبي راستة, مة بظَيت يان نةظَينت

هـةتا ليذنـة دـانوني ئيعتيمـاد لةسـةر زمـاني       , مـة بظَيـت يـان نـةظَيت مـة عـةرةبي ئيعتمـادي لةسـةر دكـةيب         , تَيدا هةيـة 
ئَيمـة لـة كـؤري ئـةدةبي دانينـة هـةتا بَيـذيب بـة كـوردي رـوَينني يـان بـة             , ةررومـةي دةكاتـةوة  ثاشان ت, عةرةبي دةكا 

 .زؤر سوثاس, زماني ئةدةبيمان هةية, مة وشةي دانونيمان نيية, ئةمة مةسةلةيةكي دانونيية, عةرةبي
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ؤ ئَيمـةش باشـَة كـة بـة هـةردوو زمـان روَيندرَيتـةوة       بـ , بـؤ ياسـا زةروورةتـة   , خوي بة هةردوو زمان دةخوَيندرَيتـةوة 

ــةبوو   ــدا ن ــكيلةي تَي ــة موش ــةو    , عةرةبيةك ــكيلةي تَيك ــدَي موش ــة هةن ــةاَلم كورديةك ــوردي    , ب ــاني ك ــة زم ــةس ب ــتا ب ئَيس
 .ئةو دوو خاَلة مةخوَينةوة تكاية, دةخوَيندرَيتةوة بؤ ئةوةي ررَيتة دةنسدان

 :بكر مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
 (:االعدام)دادةندرَيب  وسزايان لةناو بردنة( تؤداندن)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 

بـةئاماجني ئةجنامـداني    ,يـان كؤمـةَلَيك  , بنكة,باند, دةستة, كؤمةَلة,يان بةرَيوةبردني رَيكخراو, رَيكخسنت, دامةزراندن -1
 .ونلةم ياسايةدا هاتو و تاوانة تؤدَينةرانةييةكَيك لة

 .بةكافردانانيان , ئايديؤلؤري,تريؤركردن بؤ مةبةستَيكي سياسي-0

ئـــامَيري دروســـتكراو بـــؤ تَيكـــدان ورؤووخانـــدن لةرؤَيســـةي  , طرؤطـــر, ســـووتَينةر, وةبـــةكارهَيناني كةرةســـتةي تةدينـــة-3
ضـاندني   ,يان هةر شـَيوازَيكي دي  ,ماشَيبيان مينرَيذكردني , كراوئاراستة يان بةئامَيري لةدوور, تةداندنةوةي راستةوخؤ

 يـان , مـادة , نامةي مينرَيذكراو يان, ثشتَينةي خاثووركار, رةنسيَيكي ضةك بةكارهَيناني هةموو رؤرة,  خاثووركاربؤميب
 .لَيكةوتةوة يان ثَي ,ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, بة مةبةسيت تؤداندن, يان تيشكدةر, ميكرؤبييان , طازي ذةهراوي

ــَيك  -2 ــةطرتين كةس ــة بارمت ــان كةســ , ب ــة   اني ــارتَيكردن ل ــؤ ك ــةرَي  زدةداموَيك ب ــاني ه ــان , طاك ــي ــراوة  ل ــتةو رَيكخ ةو دةس
ناضـاركردنيان بـؤ   يـان بـؤ   , يـان كـةَلكَيك   هـةر رـؤرة سـوودَيك    بةدةسـتتَيناني ةييانةي لة هةرَيمدا كاردةكةن بؤدةولةتنَيو

 .تؤدنيبارَيك لةترس و يان دروستكردني, نةكردنييان , ئةجنامداني كارَيك

بلؤماسـي  يفةرمانسـة ودةسـتة د  يـان كوشـتين كارمةنـداني    , كوشتين ئةو كةسانةي ثاراستين نَيودةوَلـةتي دةيانسرَيتـةوة  -0
يــان ئةوكةســانةي  ,و نايكومييــةكان يكــومي ييــةتةدةولبيــاني ورَيكخــراوة نَيو اينيــاكؤمثو ة وكؤنســؤلسةري ودامــةزراو

ئةطـةر  , سزاكةي دةبَيتـة زينـداني هـةتا هـةتايي    , بَيت و( تريؤر)تاوانةكةش بةمةبةسيت تؤداندن , طةَلياندا كاردةكةن ولة
 .هَيرش بردنةكة مردني لَينةكةوتةوة

ئةطـةر  , يـان كؤمـةَلَيك كـاري تؤدانـدن ئـةجنام بـدا       , ة بنكـة (عصـابة ) باند , دةستة, كؤمةَلة, ضوونة ناو هةر رَيكخراو-6
يـان ئةطـةر تاوانكارمةشـقي    , بـوو ( ثَيشـمةرطة )يـان زَيرةظـانيي هـةرَي     , مدةر كارمةند بَي لة هيزي ئاسايشي ناوخؤئةجنا

 .يان هةواَلسري لةيةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي

يـان كـار بـؤ    , ي وآل يان كؤمـةَلَيكي دةرةوة , بنكة, باند, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, هاوكاريكردن لةطةَل واَلتيكي بياني-7
 .بةرذةوةندي هةر يةكَيكيان بكا  بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةدنووسكراوون ئةجنام بدا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة وةكو ثَي  راطةياندن ليذنةيةكي زمانـةواني  , ئةطةر هةر نودتةيةكي نيزامي هةبوو لةبارةي زمانةواني, زؤر سوثاس

ــَيتةوة هة ــة ثَييدادةض ــدان , ي ــة دةنس ــة دةخةم ــةخريي , ماددةك ــةوةي ئ ــاش خوَيندن ــيت   , ث ــا دةس ــة ب ــةَل ماددةكةي ــَي لةط ك
 .زؤر سوثاس, بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, بةرزكاتةوة؟ كَي لةطةَلي نيية؟ زؤر سوثاس

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
 :نةي خوارةوة بة تاواني تريؤر و تؤداندن دادةنرَيب و سزاكةي بةندكردني هةتا هةتايةئةم كارا

تَيكدان يان رووخاندن يان لةكةلك خسنت يان زيان ثَيسةياندني بة ئةنقةست بـة تـةواوي يـان بـة بةشـَيك لـة تـةالر و        -1
يان دةزطا طشتيةكان و , ديية يكومييةكانيان ئةوانةي تةرخان كراون بؤ فةرمانسة و بةرذةوةن, دامةزراوو ساماني طشيت

يـان هـةر شـتَيكي    , يان يـةكَيك لـة دامـةزراوة نَيودةوَلةتييـةكان    , بارةطاي ئةو يزب يان ئةو كؤمةاَلنةي بة ياسا ناسراوون
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ني هؤيـةكا , ئـاوةرؤؤي طشـيت  , بةنـداو , ثـرد , ئـاوي , ئَيستسةي وزةي كارةبايي و, ديكة لة دامةزراوة ثيشةسازييةكاني هةرَي 
شـوَينةكاني  , طةياندن و دامةزراوةكاني ئةو شوَينانةي ئامادة كراوون بؤ كؤبوونةوة طشتيةكان و شـوَينةكاني خواثةرسـيت  

بـة مةبةسـيت شـَيواندني    , ئامادةكراو بؤ هاموشؤي رـةماوةر يـان هـةر سـامانَيك طرنسـي هـةبَيت لـة ئـابووري نيشـتمانيي         
 .ئاسايش و ئارامي لة هةرَيمدا

 :كمال سعيد بزاز بةرؤَيز عوني
 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :تعد االفعال االتية زرائم إرهابية ويعاقب عليها بالسجن مؤبد
ختريب او هدم او اتالف او احداث ضرر كلي او ززئاي عمادًا باملبااني واملؤسساا  واالماالك العاماة او املخصصاة للادوائر         -1

الحازاب او اجلمعياا  املعتا ة قانوناَا او احاد  منواأ  الانفط او غريهاا مان          واملباني احلكومية او املراف  العاماة و مقارا  ا  
منوأ  االقلايم او حمطاا  الطاقاة الكهربائياة واملائياة او اجلساور او السادود او جمااري امليااه العاماة او وساائل املواصاال  و             

عادة الرتيااد اجلمهاور او اي ماال لاه اهمياة يف       منوأتها او االمااكن املعادة لالزتماعاا  العاماة او امااكن العباادة او االمااكن امل       
 .االقتصاد الوطين بدافع إرهابي لزعزعة االمن واالستقرار يف االقليم

تعطيل سبل إنظمة احلاسوب واخرتاق شبكاتها او التوويش عليها او ادخال معلوما  او بيانا  فيها بهدف تسهيل ارتكااب  -0
 .اجلرائم إرهابية

رهااابيني وتااوفري املااأو  هلاام او إخفااائهم او التساارت علاايهم او مساااعدتهم بتزوياادهم باالخبااار  تسااهيل دخااول او خااروج إ-3
 .واملعلوما  اليت تستعمل يف التخطيط او الوروع لتنفيذ اجلرمية إرهابية مع علمه بذلك

اساتخدامها او  بقصاد  , تقديم او مجع او نقل او حتويل االموال بطريا  مباشار او غاري مباشار داخال االقلايم او خارزاه       -2
 .علمه باستخدامها يف متويل اي زرمية إرهابية

إثارة النعرا  الطائفية او العنصرية بني جبناء االقليم او تصريح املاواطنني او محلاهم علاى التسالح بعضاهم ضاد الابعض        -0
 .وتكون عقوبة االعدام اذا اد  ذلك اىل حالة من االقتتال الداخلي, االخر

ى إساتعمال االسالحة او وساائل االتصاال او تعلايم الفناون احلربياة او االسااليب القتالياة بقصاد           تدريب شخص او اكثر عل-6
 .اعداده لتنفيذ زرمية إرهابية

 .االستيالء على الطائرا  املدنية وتكون العقوبة االعدام اذا اد  الفعل اىل مو  إنسان-7
افة كلمة او اخلاصة اىل مابعد االمالك العامة الواردة فيهاا  تر  جلنة القانون حذف كلمة عمدَا من الفقرة الواحدة منها واض

 :لتقرج كاالتي
ختريب او هدم او اتالف او احداث ضرر كلي او ززئي باملباني واملؤسساا  واالماالك العاماة واخلاصاة او املخصصاة للادوائر       

ناَا او احاد  منواأ  الانفط او غريهاا مان       واملصاحل احلكومية او املراف  العاماة ومقارا  االحازاب او اجلمعياا  املعتا ة قانو     
منوااأة االقلاايم و حمطااا  الطاقااة الكهربائيااة او اجلسااور او الساادود او جماااري املياااه العامااة او وسااائل املواصااال  ومنوااأتها   

قتصاااد واالمااكن املعادة لالزتماعاا  العاماة او امااكن العباادة او االماااكن املعادة الرتيااد اجلمهاور او اي ماال لاه اهمياة يف اال            
 .الوطين بدافع إرهابي لزعزعة االمن واالستقرار يف االقليم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خطاا شاخص او القابض علياه او حجازه او حرماناه       )لة عةرةبيةكةي كة دةَلَيت , فةدةرةيةك ماوة تةبعةن, زؤر سوثاس

كوردييةكـة مـاددة بـة    , َ دَيتة ئةو فةدةرةيـة ماددةي ثَيش ,(من احلرية بأي وسيلة كان  بأبتزاز مالي او الغراض سياسية
لةبـةر ئـةوةي عةرةبييةكـةي بـة     , دةمزانـي , بؤيـة موداتةعـةم نـةكردو   , ضـونكة مونادةشـةي دةكـةيب   , ماددة رادةوسـتني 

 .فةرموو, ئَيستا دَيينة سةر مواليةزةي ليذنةي دانوني لةسةر فةدةرة فةدةرة, يةكيار خوَيندةوة باشَ
 :مصطفىبو بكر ا عبدالكري  بةرؤَيز

  .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 -:ةمي ثرؤذةكةسَييسةبارة  بةمادةي  تَيبينيةكان  :سَييةم
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سـامانة  )لـةدواي   (تايبـة   يـان )وشـةي البربدرَيـت و  ( 1)لـة برؤطـة   (بةئةنقةسـت )ليذنة بـة ثةسـةندي دةزانَيـت وشـةي     -1
- :روَيندرَيتةوةدابندرَيت و بةم رؤرة  (طشتيةكان

, تايبـة  , بة تةالر ودامةزراو وساماني طشيت هةندَيكيان , يان زيانثَيسةياندني تةواو, لةكةلك خسنت, ووخاندنرؤ, تَيكدان
يان دةزطا طشتيةكان وبارةطاي ئـةو ثـار  وكؤمةاَلنـةي بةياسـا      ,يكوميةكان بةرذةوةنديةيان تةرخانكراو بؤ فةرمانسة و 

ئيسـتسةي وزةي كارةبـا   ,  هـةرَي  هـةر شـتَيكي ديكـة لـة دامـةزراوةكاني       يان يةكَيك لة دامةزراوة نةوتيةكان يان, ناسراون
شوَينةكاني تةرخانكراو بؤ كؤبوونةوة , طةياندن ودامةزراوةكاني هؤيةكاني, بؤريةكاني ئاوي طشيت, بةنداو, يان ثرد, وئاو

كـة طـرنري بَيـت     ديكـةة انَيكي يان هةر سـام , شوَيين ئامادةكراو بؤ هاموشؤي رةماوةر, خواثةرسيت شوَينةكاني, طشتيةكان
 .وسةدامسريي لة هةرَيمدا ئاسايش دكردنينةرَيكي تريؤريسيت بؤ لةبةثاَل, يبؤ ئابووري نيشتماني

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
با ئاطادار بَيـت كـة ئـةو تةعيدالتـةي لةسـةر      , ئةطةر هةركةسَيك بيةوَيت دسة بكا , مواليةزاتي ليذنةي دانوني دةديقب

 .ليذنةي دانوني هاتووةداواكاري 
 :دلَير ممد شريف. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـان بـا   , ئـةوةيان ثـَي  وايـة زةرووري تـريب    , هاتووة(االقتصاد الوطين)لة برؤطةي يةكةم لة عةرةبيةكة بدافع ارهابي لةدوا

داوانــةي لــة كوردســتان دةكــرَيب ئةبَيتــة  هــةموو ئــةو روو, ئةطــةر ئــةوةي تَيــدا نــةبَيت, بَلــَيني كةليمةيــةك لــةو برؤطةيــة
 .يةَلةتَيكي يةك

 (:ديلمان ئامَيدي)امحد صاحلبةرؤَيز  ممد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةرروبـةي دكوكراسـي   , رةنسة تةيةمولي تةئسـريي موتـةبايب بكـاتب   , ئةو ماددةية بةرةئي مب زؤر مةترسي تَيدا هةية
ــة  ــة تازةي ــي  نةبو  , ئَيم ــدة تةنس ــةو هةن ــةئ ــب  , وين ــت دةب ــةماوةري دروس ــةعلي ر ــة   , زؤر ف ــوزئي ب ــدةك زةرةري ر هةن

لةبـةر  , يان دةبنة سةبةبي زةعزة و ئيستقرار لة هةرَيمدا وةكو زؤر ياَلـة  كـة روويـداوة   , دامودةزطاي دةولة  دةكةوَيت
ريي ماددةكـة شـتَيك   يـان لـة ئـاخ   , ئةوة ثَيشنيار دةكـةم زةوابتـةك هـةبَيت لَيـرة بـؤ ئـةوةي تةئيسـريي موتـةبايب نـةبَيت         
ضـونكة مـاددةي يةكـةم لةسـيادي     , هةبَيت بَلَيت ئةطةر ئةو برؤيارة لة زومين سـيادي مـاددةي يةكةمـدا هاتنـة ئةجنامـدان     

مومكينة ئةطةر شتَيكي وا نةبَينت تةئسريي ئـةو مـاددة هـةبَيت لةسـةر     , ئةوةدا شةريي تةعريف اعمالي ئريهابي دةكاتب
بؤ ئـةوةي ئـةو مـاددة لةسـةر ئـةو ياَلةتـة       , لة مةياك , و سوتاندن و ئةو شتانة دروست ببَيتهةر كارَيك ببَيتة تَيكدان 

 .زؤر سوثاس, بيَيتة ياَلةتي دةوانيين ئيعتيادي عقوبا , تةتبي  نةبَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو, ليذنةي دانوني ئَيوة رةوابتان هةية
 :مصطفىبكر ابو  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن زبةرؤَي
, هية تةفسـريَيكي بـؤ ناكرَيـت   , موعالةرةي هةموو ياَلةتةكامنان كردووة, وا بزائ ماددةكة زؤر بة رَيكوثَيكي دارَيذتراوة

ماناي واية رةركةكي عادية و هية مـةمشول نابَيـت بـة دـانوني     , ئةطةر دافيع ئريهابي تَيدا نةبَيت, دافيع ارهابي تَيداية
 .ئريهاب

 :ئةجنومةنسةرؤكي  َيزبةرؤ
بــةاَلم ئــةو فةدةراتانــة عقوبةتــةكانيان  , هــةمووي ئــةعمالي ئريهابييــة, منــيش روابــت بدةمــةوة, ئةطــةر ئييــازة بــدةن

هةندَيكيش , هةندَيكي بة ئيعدامة هةندَيكي هةتاهةتاية, هةمووي لة زومين ئةعمالي ئريهابي ييساب دةكرَينت, رياوازة
 .لةوانةية موخةفيف تر بَينت
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 :بةرؤَيز سردار صباح بؤزؤ هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةتايبـةتي لـة كؤتـايي ماددةكـة دةَلَيـت بـدافع       , ئةو ماددةية دابيلي تةئويل كردنة, ثشتسريي دسةكاني كاك ديلمان دةكةم
واتة ئةطـةر بَيـت   , اريةعين دافع ئريهابيةكةي يةصر كردية بة زعزعة االمب واالستقر, ارهابي لزعزعة االمب واالستقرار

بـؤ تَيكـداني ئـةمب و    , هةنـدَيك ئـةموالي دةوَلـة  تَيـك بـدةن     , هةنـدَيك طـةنج موزاهـةرة بكـةن و    , و موزاهةرةك بكرَيـت 
بؤيـة ثَيشـنياري مـب ئةوةيـة بـدافع ئريهـابي يـةك        , بة ئريهابي دادةنرَيب, بَي ئةوةي دافيعي ئريهابيان هةبَيت, ئيستقرار

ثـَي  وايـة لـةو دَيـرةي     , دوو, ئـةوة يـةك  , بـةس يـةك يـةريف هـةبَيت    , عزعـة االمـب واالسـتقرار   يةريف بـؤ زيـاد بكـةن ولز   
املخصصاة للادوائر   )ثـَي  وايـة   , (االمالك العامة واخلاصة او املخصصة للدوائر واملصاحل احلكومية واملرافا  العاماة  )كةدةَلَيت 

 .زؤر سوثاس, العامة واالميك العامةيةزيادة لةبةر ئةوةي دةوائري زكين املراف  ( واملصاحل احلكومية
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
مةبةسـتمان ئةوةيـة ئَيسـتا دةوائـريي يكـومي      , كة كاك سةردار ئيشارةتي ثَيـدا ( دوائر واملباني احلكوميةلاملخصصة ل)ئةو 

, مةدةراتي ييزبة بةكرَي طـرياوة , ةي ئةو شوَينانةش بكةيبغايةمان ئةوةية ييماي, زؤر خاني هاوواَلتيان بةكرَي دةطرن
 .ييمايةي ئةوانة بكرَي, (لدوائر واملباني احلكوميةلاملخصصة )مةبةستمان لةو, خانووة بؤ مونةزةما  بةكرَي طرياوة

 :بةرؤَيز سردار صباح بؤزؤ هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـدافع ارهـابي لزعزعـة االمـب     , ئةطةر بَيـت و ئريهـابي بَيكـي بـدةن    , ال اخلاصةلَيرةدا االمو, ببورة بةس تةعقيبَيك  هةية
, بَي ئةوةي تةنتا موخصةصـة بَيـت بـؤ دةوائـريي دةولـة     , كةضي ثَيويستة ئةويش زومين بَينت, ناكاتة ئريهاب, واالستقرار

 .سوثاس, راردافع ارهابي وزعزعة االمب واالستق, دووبارةي ئةوةش دةكةمةوة ئةو يةرفة زياد بكرَي
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
 .ئةوة دةكرَي, ولزعزعة االمب, ئةوة واريدة دةتوانرَي موعالةرةي ئةوة بكرَيت

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضــونكة ئــةو , كــةم هةنــدَي وازيــح تــر بَيــتبــةاَلم مــب يــةز دة, دســةكائ تةدريبــةن كــاك ديلمــان و كــاك ســردار كرديــان
, ئَيمة تةررووبةكي زيندوومان هةية, دةكةوَيتة سةر ئارةزووي ياكمةكة, مةسةلةية لةوانةية ئةطةر بةم شَيوةية برؤوا 

بــة دافيــع , موزاهــةرا  دةكرَيـت , ئـةيزاب , مونـةزةماتي تــر , كرَيكــاران, هـي دوتابيــان , موزاهـةرا  دةكرَيــت , دةيـان ســاَلة 
, لةوانةية دةربيَيت ئةو شتانةي لةناو ئةو ماددةدا نووسراوة بكـرَينت , نةتييةي ئةو موزاهةراتانة, ئريهابي, ي نةكسياس

بـةرةئي مـب شـتَيكي وا    , هةتا لةوانةية لةطـةَل شـورتة تووشـي ئيصـتدام و كوشـتين لـَي ثةيـدا بَيـت        , تةخريبة, سوتاندنة
, اَلم لةوانةية شتَيكي وا نيشان بدرَي كـة ئـارةزووي يـاكمي تَيـدا نـةبَينت     بة, هةرضةندة مب لة دانون نازائ, نيشان بدرَي

ئـةوة ضـؤن دةبَيـت بـؤ     , ضـونكة خةتـةرَيكي طةورةيـة   , تةيديد بكرَيت كة ئةم مةسائيينة تؤزَيك لَيك روودا بكرَيتـةوة 
موئةسةسـاتي  , ةَلَيك شت سوتَينراكؤم, كؤمةَلَيك خةَلك كوذرا, كؤمةَلَيك تةَلةبة كرديان, منوونة سبةي موزاهةرةتَيك كرا

 ئةي ضيية؟, ئةطةر ئريهاب نةبَيت, ئايا ئةوة ئريهابة, يكومة  سووتا
تَيكـةاَلو  , لةبةر ئةوةي مب ثَي  واية برادةراني ليذنةي دانوني يان ئةوانةي لةم كارة دةزانب شـتَيكي لَيـك ريـا بكرَيتـةوة    

كــة بكةوَيتــة ســةر رةغبــةتي يــاك  شــيت , تــة ســةر رةغبــةتي يــاك ضــونكة دةكةوَي, مــب بــة تَيكــةاَلوي دةزائ, نــةكرَيت
بـا  , لةبةر ئةوة مب رةئي  واية زيـاتر تـةوزيح بكرَيـت   , ئريهابي بَي نايكاتة ئريهابي, ئريهابيش نةبَيت دةيكاتة ئريهابي و

 .زؤر سوثاس, تووشي غةَلة  نةبني
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 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ئةطةر ئيزافةشي لَيكرا , ماناي واية مةيكةمة مودةيدة بةو ماددةية, مة كة ماددةكمان دانا بؤ تةعريفي فعلي ئريهابيئَي

مرارةعـةتي ئةوةلـةن   , مانـاي وايـة مةيكةمـة كـة تـةتبيقي دـانون دةكـا        , بةتايبةتي مـةعاريف سياسـية ئايدؤلؤرييـة   
ئةطـةر مـةمشول نـةبَيت بـة فعلـي      , ة ماددةكـاني تـةتبي  دةكـا    دوايي فةدـةرة فةدـةر  , تةعريفي فعلةكةي ئريهاب دةكا 

 .ئةو فةدةرة تةتبي  نابَيت, ماناي واية رةركةكة ئريهابي نيية, ئريهابي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ئــةو , ئةطـةر بـة مورــةرةدي وةربسـريب   , منـيش هةنـدَيك رةئــي خـؤم بَلــَي  لةسـةر ئـةو ماددةيــة     , ئةطـةر ئييـازةم بــدةن  
بةاَلم لـة هـةموو دنيـادا هـةر دانونَيـك تةدـدرَيك بـؤ مةيكةمـة بـةرَي          , نةي كة دةَلَيب هةمووي رَيي خؤيةتيمةترسييا
دــانون , بــؤ ئــةوةي ثاشــي ئــةوةي كــة دةرائينــةكان كــؤ دةكاتــةوة , يــاك  بــؤ يــاك , مةيكةمــة بــؤ مةيكةمــة, دةهَيلَيــت

, ئةطـةر تةدديرةكـةي غةَلـة  بـوو    , ك تةدـدير دةكـا   شـتيَ , بةَلسةي هةية, شاهَيدي هةية, لةبةردةمة واديعَيك روودةدا 
ثةرلةمان و ليذاني ثةرلةمان ئيشـيان ضـيية؟ ئةطـةرياكمَيك ئـةو     , بةدواي تةدديرةكة دابيب, ئةو كاتي خةَلكي تر هةية

, مةيكةمـةي تـةمييز بؤيـان هةيـة ئيعـترياز بسـرن      , ئَيمـة بؤمـان هةيـة ئيعتيـزاز بسـريب     , دانونةي بة هةَلة تةتبي  كرد
لةبـةر ئـةوة   , مورتةمـةعي مـةدةني و ميـدياكان بؤيـان هةيـة ئيعتيـزار بسـرن       , ئيعترياز بسريت, ئيديعاي عام بؤي هةية

, برؤؤ فَين و فَين ئيعدام و موئةبةد بكـة , بَليََ ئةو دانونة هةية, رَيبةرَي كردني ئةو ياساية خؤ بةكةيفي كةسَيك نيية
بيدةينـة ياكمَيـك بـة فـةردي بـَي دـةرائني و بـَي        , ئةوة دةسةاَلتَيك نييـة , انةلةبةر ئةوة مةسةلةكة مةستوليةتَيكي فراو

لةبةرضــاو نــةطرتين موئةسةســاتي مورتةمــةعي , بــَي مةترســي لــة دــةراري نــةدزي مةيكةمــةي تــةمييز , ئيــدعاي عــام
اودَيري رَيبـةرَي  هةموومان ض, ئةمانة و ئَيمة لةثَيش هةموويانةوة ثةرلةمان, دةراري خؤي بدا , مةدةني و مايف مرؤظ

كـة يكومةتةكـة يكومـةتَيكي ديكتـاتؤر     , لةبةر ئةوةي ئـةو مةترسـييانة لـة ياَلـةتَيك هةيـة     , كردني ئةو ياساية دةكةيب
, مةيكةمـةي تـةمييز ئـازاد نـةبَيت    , ثةرلةمان نةتوانَيت مةيكةمةي كـةس بكـاتب  , يكومةتَيك ئازادي تَيدا نةبَيت, بَيت

, مةيكةمـة دودسـيةتي خـؤي هةيـة    , ئَيمة بةرةو كؤمةَلساي مةدةني دةرؤؤيب, مورتةمةعةدا بةاَلم لة, ياك  ئازاد نةبَيـت
بؤيـة مـب ثـَي  وا نييـة ئـةو      , مةستوليةتي طةورةي خؤي هةية لةوةي كة رَيبـةرَيي ئـةوة بكـاتب   , دةسةاَلتي خؤي هةية

ئـةوة دةمَينَيتـةوة سـةر    , يـاد بكرَيـت  بـةاَلم واوَيـك نودسـانة يـان واوَيـك ز     , مةترسييانة زؤر كؤس  بـب لةبـةردةم ئـةوةوة   
, ئةطـةر ثَيويسـت بَيـت   , بةرؤاسيت تا ئَيستا مب نةطةيشتوومة سـةر دةناعـةتَيك كـة ئـةو واوة ثَيويسـتة يـان نـا       , زمانةواني

 .فةرموو, بةرؤَيز طوَلناز خان, ئَيمة داديدةنَيني
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ منوونة لة ماددةي دووةمي عةرةبييةكة لة خاَلي , لةبةيين كوردييةكة و عةرةبيةكة, ازييةكي زؤر هةيةبةرؤاسيت رياو

 ....ثَينيةم و
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كـةي طةيشـتينة خـاَلي دووةم ئـةو كـاتي     , عـةفووم دةكـةي  , هَيشتا ئَيمة لة ماددةي يةكـةمني , ئةوة نودتةي نيزامي نيية
 .كاك مجال فةرموو, نادةشةي خاَلي يةكةم دةكةيبئَيمة ئَيستا مو

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة شـوَينان ئةطـةر    , البـةريب ( ضـونكة ئةطـةر ئـةو عمـداَ    , بة دةناعةتي مب ئةم مةوزوعة يان ئةو ماددةية تؤزَيك نارَيكة
يان , ئةمة تةبيعي ئةطةر عمد نةبَيت, بدا  بة عامودَيكدا يةكَيك سةيارةك لَيبخوري خؤي بدا بة مزطةوتَيكدا يان خؤي

لةبـةر ئـةوة   , عادةتـةن لـة شـوَينان هـةر ناشـسرييَ     , لةسةر هةَلةو سودفة خةَلك يوكمي زؤر نادرَي, هةَلةية يان سودفةية
, ةمـة سـودفةية  ئ, تـةبيعي ئةمـة ناتوانيـت بَلَيـت    , ئةطةر بيي خؤ  بدةيت بة بؤريية نـةوتَيك , هةندَيك شيت تَيدا هةية
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ئةطـةر ريـاش   , لةبةر ئةمـة ئـةم شـتانة ئةطـةر ريابكرَيتـةوة و     , ضونكة ئةمة تةدريبةن خؤي لة خؤيدا عةمدي تَيداية
بؤ منوونة مب ئةطـةر لَيخـورم دسـة لةطـةَل خَيزانةكـةم دةكـةم       , ئةطةر نةمَييَن, ئةم كةليمةي عمدةنة مبَييَن, نةكرَيتةوة

لةبةر ئةوة ئةم نودتةية يةز دةكةم ئةطةر بـة  , مب دةبَيت ئيعدام بكرَي , ناي ئةوة نييةما, خؤم دا بة عامودَيكي كارةبا
خةَلك بةسةيارة خـؤي  , ئةو ماددانةي لَي ريا بكرَيتةوة كة شتَيكي مةعموليية, ثياضوونةوةيةك بكرَي, ثةسةندي بزانب

يـان سـي سـاَل يـوك      , ت ئيعـدام بكرَيـت  نابيَـ , دةدا  لة مزطةو  يان خؤي دةدا  لة مةكتةب يـان لـة دائـريةي يكومـة     
 .زؤرسوثاس, دةَلَيت زةرةر بسةيةنَي, لَيرة ناَلَيت تةدينةوة, يان يوكمي ئةبةدي بكرَيت لةسةر ئةوة, بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي دانوني فةرموون, زؤر سوثاس

 :عوني كمال سعيد بزاز بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ليذنـة ئـةو عمدةنـةي بـة زيـادي      , (بـدافع ارهـابي و لزعزعـة االمـب واالسـتقرار     )لة ماددةكـة ئيشـارةتي ثَيـدراوة كـة      لَيرة

خـؤ نيـوةي روملةكـة    , تةكميلةي دةكاتةوة, (بدافع ارهابي ولزعزعة االمب واالستقرار)لةبةر ئةوة ئةو روملةية , دةزاني
 .تَيكرؤايي دةخوَينرَيتةوةروملةكة بة , ناهينينةوة و نيوةي بةرَي بتَيَلني

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
رةركةيـةكي  , عمدةن نابَيت بَلَيي, فيعلةن مادام وتت ئريهابيية, منيش ئيزافةيان بؤ دةكةم, بؤ ليذنةي دانوني, سوثاس

ةكي عةمدةني دةصد, فعل ئريهابي موسبةدةن, بةاَلم تؤ موعالةرةي فعلةكي ئريهابي دةكةي, ئيعتيادي دةبيت بَلَي عمدا
عمدةنةكــة بيــزا  دةبَيــت لَيــرة  , ثَيويســت ناكــا  بينووســي بــؤ ئــةوةي فــةردي بكةينــةوة لةطــةَل رــةرائيمي تــر  , هةيــة

 .نةنووسرَينت
 :امحد رضابةرؤَيز عبدالرمحب 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لــة رَي , ووخانــدني ديوارَيكــداوةك برايــان وتيــان ثَيدةضــَيت لــة ر, لةبــةر ئــةوةي لــةو خاَلــةدا مونادةشــةي زؤر نــةكرَيت 

ئـةوة تةفسـري بكرَيـت بـة ياَلـةتَيكي ئريهـابي و خـؤي        , ديوارَيك دةرووخـيَ , يان دوتابيان, ثَيوانَيكي هَيمنانةي كاسبكاران
 ....با ريا بكرَيتةوة, ئةو شتةي كردووة, ئينفيعالَيكي شةخصي بووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو كاك رعفر, ناويشت نووسراوة دةتواني ثاشان دسة بكةي, زام نيية وئةوة نودتةي ني, عةفووم دةكةي

 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم لـة   , لةدَيري ضوار ئةَلَي طشت بارةطاي ئةو يزب و كؤمةاَلنـةي كـة بـة ياسـا ناسـراوون     , مب لَيرة دوو ئيزافةم هةية
ئةو يزبانةش دةبَيت ييسابَيكيان , ئةوة هةية, ئةوانة خؤ بةرةاَل ناكرَيب, بة ياسا نةناسراوةهَيشتا , هةولَير يزب هةية

شـوَينةوارة مَيذووييـةكانيش ئيزافـة    , مـب داوا دةكـةم  , لة دَيري هةشت دةَلَيـت طشـت شـوَينةكاني خواثةرسـيت    , بؤ بكرَيت
 .زؤر سوثاس, تزؤر طرنسة ئيزافة بكرَي,  ضونكة شوَيين مَيذوويشمان هةية, بكرَيت

 :غفور رمضانناصح . بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة    ــَي تَيبينــي  هةي ــة ئةســاس  , لةســةر كوردييةكــةي, مــب لةســةر خــاَلي يةكــةم س ــة كورديةكــةي بكرَيت ــيش ثــَي  واي , من
يـان ئـةو   , و يزبـة بةنيسـبة  دَيـري ضـوارةمةوة بارةطـاي ئـة     , عةرةبيةكة دوايَي لةطةَل كورديةكة هةموار بكرَيت باشَة

مب ثَي  باشَة بووترَيـت بارةطـاي ئـةو ثـار  و رَيكخـراو و ئـةو كؤمةاَلنـةي بـة ثَيـي ياسـا           , كؤمةاَلنةي بة ياسا ناسراوون
وةزارةتـي نـاوخؤ   , ضونكة رةمعيا  ثَيويسيت بة دانون نييـة , مؤَلة  دراون رياية, ياسا ناسراون رياية و, مؤَلة  دراون
, مـب وام ثـَي باشـَة   , لةبةر ئةوة باشَة مؤَلـة  ثَيـدراون  , م رَيسةثَيدانةكةي دةبَيتة رَيسةيةكي ياساييبةاَل, رَيساي ثَيداوة
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, ضونكة مونةزةماتيش هةيـة , بةاَلم ئةطةر بيكةنة ثار  و رَيكخراو, وشةي يزبيش هةرضةندة دةبَيتة وشةيةكي كوردي
يـةعين  , كخراو و ئةو كؤمةاَلنةي بةثَيي ياسا مؤَلة  دراونثار  و رَي, مونةزةما  و رةمعيا , نةك هةر تةنتا رةمعيا 

دوو بةنيسبة  لةدواي وشةي ئاوةرؤؤي طشيت بكرَيـت بـة   , ئةمة يةك, رَيسةيان ثَيدراوة و مؤَلةتَيكي رةرييان وةرطرتووة
, ةكاني طةيانـدن تـةنتا هـؤ نـةبَيت ئـامرازو هؤيـ     , كوردييةكـةي ئـامرازو هؤيـةكاني طةيانـدن    , ئامرازو هؤيـةكاني طةيانـدن  
بةرؤاسـيت لـة كوردييـدا ببـورن شـيت      , نووسراوة شوَينةكاني ئامادةكراو بؤ هاموشؤي رةماوةر, بةنيسبة  تَيبيين سَييةم 

سـةيران و  , مةبةست ضيية؟ مب ثَي  واية مةبةسيت ئةوةية شوَينة طشتيةكاني تايبـة  بـة طةشـتياري و   , وا مةعلوم نيية
ــةماوةر  ــي ر ــةر بردن ــا  بةس ــةع, ك ــةيرانة وي ــتياريية و , ين هــةم س ــةم طةش ــة, ه ــةم تايبةت ــوَينة   , ه ــةوة ش ــةر ئ ــا لةب ر

 .سوثاس, طشتيةكاني تايبة  بة طةشتياري و سةيران و كا  بةسةر بردني رةماوةر
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك عبدالرمحب, سوثاس
 :امحد رضابةرؤَيز عبدالرمحب 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةحنومةن
دادطايـةكي بـااَل   , لةبةر ئةوةي باري ئَيستا دةتوانني بَلَيني باري ئَيستا بارَيكي نائاساييمان هةية, ة  ئةو برؤطةيةوةبةنيسب

, ئـةو كردارانـة ئةنقةسـيت هةيـة    , كة تةفسريي رياريـاي بـؤ دةكرَيـت   , ئينيا برايانيش ئاماذةيان كرد, و سةربةخؤ نيية
, ثَيدةضـَيت مةسـةلةن وةك ثَيشـَ ئامـاذةم ثَيكـرد     , (عمـد و شـبع عمـد و خسـ     )ني با بَلَي, هةَلةي هةية, سةرلَيشوان هةية

ئينفعالَيكي شةخصي يـان موشـكيلةيةكي شةخصـي ثـاَل     , هةندَيك كاسبكاري يان هةنَدك خوَيندكار, رَيثَيوانَيك مةسةلةن
مـب لةطـةَل كـاك مجـال     , ئةنقةستة را ئةمة ناكاتة ئةوة كة شتَيكي عةمدي, يان دتعةيةك بسووتَييَن, بة ديوارَيك دةنَيب

ئَيمة دةتـوانني مةسـةلةن   , ئةو ئةنقةستة هةندَيك مةرال دةهَيَلَيتةوة بؤ ئةوةي كة تةفسريي ريارياي بؤ نةكرَيت, دام
لةبـةر ئـةوة تةئكيـد لـةوة     , ئةو برؤطةية لة شتةكاني تر ريا بكةينةوة كامة دةصد و عةمديية و كامة غـةيرة عةمدييـة  

 .زؤر سوثاس, ائ برادةرانيش هةموو باش دةزانبدةكةمةوة وابز
 :عوني كمال سعيد بزاز بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
غـري  , دةَلَيـت ئـةيزاب هةيـة   , (مجعياا  معتا ة قانوناا   )لَيـرة بةنيسـبة    , سةبارة  بة دسةي بةرؤَيز كاك شـَيخ رةعفـةر  

, ي ئةو شـتانة ناكـا  كـة مورـاز نـةبب بـة شـَيوةيةكي رةرـي        تةبيعي دانوني دةوَلة  ييماية, موعتةبر ئييازةيان نيية
مصاحل يكوميـة ئـةوة هـةموو    , ئَيمة لَيرة باسي ئةوةمان كردية مراف  عامة, بةنيسبة  ئاسار ئيشارةتي ثَيدا, ئةوة يةك

ةاَلمـي كـاك   دووبـارةي دةكةمـةوة كـة و   , بةنيسبة  مامؤستا عبدالرمحب, نا بةتةنيا, لة ضوارضَيوةي ئاساريش دةطرَيتةوة
ئــةو , مانــاي وايــة ئــةو ياَلةتانــة تــةتبي  نــةبينت , (باادافع إرهااابي ولزعزعااة االماان واالسااتقرار يف االقلاايم ), مجاملــان داوة

 .فةدةرةيةي لةسةر تةتبي  نابَيت
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, هــةموو كؤمــةَلَيك هــةموو رَيكخراوَيــك لــة كوردســتان  , ؤمــةَلباســي ثــار  و رَيكخــراوو ك , ناصــح باســي شــتَيكي كــرد . د

, بـةو دانونـة دةيانـداتيَ   , مانـاي وايـة وةزارةتـي نـاوخؤ كـة مؤَلـةتيان بـداتيَ       , دـانون رـةمعيا   , دانونَيكي تايبـةتي هةيـة  
ئـةو يزبانـة كـة    , ةدـانوني ئةيزابيشـمان هةيـ   , خـاَلي دووةم , ئةوة خاَلَيك, ضونكة ناسراون, ثَيويست ناكا  لَيرة بة ياسا

 .تةواو, ئةوة موخليفي دانونة و, ئةوي وةري نةطرتبَيت, ئةوة رياوازة, ئييازةي ييزبيان وةرطرتبَيت
 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, منيش ثشتسرييان دةكةم و, دسةكاني مب كاك ديلمان و كاك سةردار كرديان
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 :تاب نوريبةرؤَيز سؤزان ش
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر , بةاَلم مب يةز دةكةم ئَيمة بـزانني كـة لـة هـةموو دنيـادا كـة موزاهـةراتَيك بـيَ        , لةسةر ئةم خاَلة زؤر دسة دةكرَيت
لـة فةرةنسـا   , يـةعين ئةمـة زؤر ئاسـايية   , واتـة تـةخريب  , (اعماال الواغب  )كة ثَيي دةوترَيـت , رار ئةعمالي شةغةب ئةبَي

مـب  , انوني كار ئةوة ضةند رؤذة يكومةتي فةرةنسي بةو هةموو دوةتـةي خؤيـةوة خـةَلك دارو ديـوار دةشـكَيينَ     لةسةر د
, بة عةكسةوة ئَيمة لةرياتي ئةوة دةبَيت بينا بكـةيب , لةطةَل ئةوةدا ني  كة ئةوة ببَيتة داب و نةريتَيك لة واَلتي ئَيمةدا

لةبـةر ئـةوة   , ترس و دَلةراوكَي لـة دَلـي ئَيمـةدا وا بـة ئاسـاني نارؤةوَيتـةوة      بةاَلم بؤ ئةوةي , نةك بروخَينني و بسووتَينني
يــان دســةيةك , هــةر كةســَيك هةَلدةســيَت تةصــرحيَيك دةدا , هــةتا ئَيســتا دادطايــةكي ســةربةخؤي موســتةديلمان نييــة و 

تر لـةوة هةَلـدةطرَي كـة دسـةي     لةبةر ئةوة مب ئةَلَي  ئةم خاَلة زؤر زيـا , دَلي زؤر خةَلك دةخاتة طومان و ترسةوة, دةكا 
تريؤرستة ئةوة , يةعين ئةوة عةمدةن دةيكا , ئةوة ئايا بة فعلَيكي تريؤرستيية, دةبَيت رياي بكةينةوة, لةسةر بكةيب و

لةوانةيـة لـة مـاَلي خؤمشانـدا ردمـان هةَلبسـيَت و       , هـةموومان بةشـةريب و  , ياخود لة لةيزةيةكي هةَليوونداية و, دةكا 
 .زؤر سوثاس, دةبَيت ئَيمة زؤر تةئكيد بكةينةوة لةسةر ئةم خاَلة, ننيداثَيك بشكَي

 :عوني كمال سعيد بزاز بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ئـةوة  , ئةطةر دةصـدةكة دةرضـوو ئريهابييـة   , دةصدي رينائي ئةساسة بؤ هةر كارَيك, لة تةتبيقاتي دةوانني لة مةياك 
 .زؤر سوثاس, لةسةري تةتبي  نابَيت, دةرضوو ئريهابي نيية, دانونةكةي لةسةر تةتبي  دةبَيت

 :بةرؤَيز ئارام رسول مامند
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديـارة لـة ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي      , لة بةشَيك لة برؤطة يةكدا هاتووة دةَلَيت كة يةكَيك لة دامـةزراوة نَيودةوَلةتييـةكان  
بـةاَلم  , لةطةَل ئةوةي ئةوة بة زةروور دةزانني كـة دامـةزراوة نةوتييـةكان هـةبَيت    , ئةوة طؤرؤاوة بة دامةزراوة نةوتييةكان

ضــونكة بةشــَيكب لــة موئةسةســاتي نَيــو دةوَلــةتي كــة , ثَيمــان باشــة دامــةزراوة نَيــو دةوَلةتيــةكانيش رَيــي بــؤ بكرَيتــةوة 
 .وثاسزؤر س, كاريسةري زؤريان دةبَيت لةكؤمةلسةي مةدةني و بةتايبةتي لة كوردستاندا

 :امني طاهربةرؤَيز زرار 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة  , يةكـةم , مـب دةمـةوَيت ثَيتـان رابسةيـةئ    , تـةنتا سـَي وشـةية   , كوَيستان خان كردي, ئةو دسانةي مب دةمويست بيكةم
ــراوة رســور  ــراوة ثــرد , عةرةبييةكــة نووس ــة نووس ــة كوردييةك ــان , ل ــةعين ثردةك ــور ي ــدود, رس ــداوةكان, س ــةعين بةن  ,ي

 .زؤر سوثاس, داوادةكةيب بسؤرؤَي بؤ هاتوضؤ, وشةي هاموشؤ, نووسراوة بةنداو
 :شوكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د

 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
زينـداني  , نازائ مب ترسَيك  هةيـة بةرؤاسـيت  , بةرؤاسيت منيش راي خؤم دةخةمة ثاَل ئةو رايانةي كةوا ئَيستا باسيان كرد

دةســتَيكي دةرةكـي دَيتــة  , يـةعين كــة موزاهةرةيـةك دةكرَيـت   , كــو ئَيسـتا بـرادةرانيش ئاماذةيــان ثَيكـرد   وة, هـةتا هـةتايي  
لـة رَيسـاي رَيكخراوَيكـي ئيتـاَلي     , ئـةوةي هةَلةجبـةش مـب دوَيـيَن لـة رةريـدة خوَيندمـةوة       , وةكو ئةوةي هةَلةجبـة , ناوةوة

موزاهةرةكـة فيعلةكـة   , باشة ئةوة لةدةستمان ضوو, ؤ ئَيرانهةندَيكيش بة ثَي رايان كردووة ب, كةسةكانيان نةدَل كردووة
, كةواتة مب ثَيويستة ئةوانة بسرم كةوا زيندانَيكي هةتاهـةتاييان بكـةم  , ئةوانةي كة رايان كردووة ئريهابني, ئريهاب نيية

ضون تةفسريي , كرَيتلَيرة مب هةرضةند ئةمة دةخوَينمةوة بريَيك ئةكةمةوة لةناو واَلتي خؤمدا بةياني موزاهةرةيةك ب
خاَلَيكي تر مب ثَي  خؤشة بةرؤاسيت كـة ئةينووسـني بـا    , بكةم بَلَي  بيناكة تَيكدرا و ئةمة بكةم بة ئريهابي؟ ئةمة خاَلَيك

يـان  , ئةم تةررةمةية بـة سـَي خـاَل دةكـرا    , ثَييان دةو  تةررةمة, لة دةرسَيكمان هةبوو لة زانكؤ, كوردانة بري بكةينةوة
, بـا ئَيمـة كـورد ضـؤن بـري دةكاتـةوة      , يان مةفتومةكة  وةردةطر , تةررةمة  دةكرد, كانت نةدل دةكردنةصةن كةليمة
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مـب بـري دةكةمـةوة هـةموو شـوَييَن      , خـاَلي سـَييةم  , ئةمـة دوو خـالَ  , نةك كةليمة بة كةليمـة , ضؤن تَيدةطةيب لة يةكَي
, بـا ئَيمـة هـةموو شـوَينةكان رَيـك رـةيب      , كي شـوَيين اليـةنيَ , اليةنَيكي بةررةسـتةيي و , تةركيز كراوة لةسةر دوو اليةن

, شـوَيين ثيشةسـازيية  , شـوَيين خواثةرسـتيية  , شـوَيين ئامـادةكراوة  , كارةبايـة , ئَيسـتسةية , دامـةزراوة , فةرمانسةيـة , تةالرة
ئةمـة  , نـة كـة ئَيمةي , ثاشان ئينيا بَيينة سةر ئـةو اليةنـةي كـة بةررةسـتة نييـة     , ئةمانة هةمووي رَيك خةيب بةيةكةوة

يان دائةرَيذَيتةوة يان ليذنةي ياسايية كة مـب  , هيوادارم ئةو ليذنةيةي تةررةمةي دةكا , زؤر بة روانيش رَيكدةكةوَيت
بـةكار  ( يـان )ئةمـةي كـة   , يان ليذنةيةكمان هةية لـة نـاو ثةرلـةمان   , ئايا ياسا تةررةمةي دةكا , تا ئَيستا تَينةطةيشتووم

ة فاريزةيـةك دابنـَيب و رزطارمـان    (يـان )لة رياتي ئـةو  , يان بةكارهَيناوة(يان)يةو  , رةدادةهَينب يان هةر لةم ضةند دَي
, ئـــةَلَيت لــةوةي كــة ضـــاكيان كردؤتــةوة ليذنــةي دـــانوني رايــان هةيـــة     , اليــةنَيكي تـــر كــة هاتؤتــة ســـةر تــةالر    , بــيبَ 

كـورد ناَلَيـت هةنـدَيك بـة     , هةندَيك بة تةالر ثاشان دَيت دةَلَيت, (يان زيان ثَيسةياندني, لة كةَلكخسنت, رووخاندن)دةَلَيت
بـؤ  , تةالرةكـة تـؤ دَيـي تَيكـي دةدةيـت     , بةتـةالر هـية وازيـح نييـة    , نـةك بـة تـةالر   , هةر ئةَلَيي يان تَيكـداني تـةالر  , تةالر

ــي دةي  ــي و تَيك ــي دادةنَي ــدووة  , هةندَيكيش ــداوة و رووخان ــةي تَيك ــةر تةالرةك ــيت  , ه ــدا بةمةبةس ــةو دَيرةش ــايي ئ ــة كؤت  ل
 .زؤر سوثاس, شَيواندني ئاسايش و ئارامي لة هةرَيمي كوردستاندا

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةكـو بَلَيـي   , تةتبيقي ئـةو ياسـاية ترسـَيكي ثَيـوة ديـارة     , لة تةتبيقةكةيةتي, ئةوةي ئةو خوشك و برايانة دسةيان لَيكرد
ئـةو فةدـةرةي يةكـةم كـةوا سـزاكةي      , مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم, ة شتَيكي ديارةئةو, بازنةي ئازادييةكان تةسك دةكاتةوة

, كارةبـا و , وةكـو نـةو  و  , يةعين تةنتا بؤ سـامانة نيشـتمانييةكان بـيَ   , ببَيتة سامانة نيشتمانييةكان, سيين موئةبةد بَي
ة تـةنتا لةسـةر ئـةو دةسـت درَيـذي      يـةعين ئـةو عقوبـة موشـةدةد    , ئةواني تر بينة ماددةي ضـوار , ئابووري هةرَي , ئاو و

ئـةواني تـر بيـنة    , ئابووري هةرَي  دةكـريَ , ئاو و, كارةبا و, كردنة بَي كة لة سةر ئةو سامانة نيشتمانييانة وةكو نةو  و
مونشـةئا  و  , يـةعين ئـةو عقووبـة موشـةددةدة تـةنتا لةسـةر ئـةو دةسـت درَيـذي كـرد نـةبَي ئـةواني تـر             , ماددةي ضـوار 

, ئةعمالي شةغةب كاريسـةري لةسـةر ئـةمب و ئاسـاييش دةبَيـت     , هةمووي كاريسةري لةسةر ئةوانة بَيتئةعمالي شةغةب 
يـةعين  , لةسـةر شـوَيين ئـاييين دةبَيـت    , لةسـةر دامودةزطـاي يـزب دةبَيـت    , لةسةر تَيكداني دامودةزطاي يكومة  دةبَيـت 

لةبـةر ئـةوةي تَيكةَليـةك دروسـت     , زؤر شـوَيب  لـة , نـةمازمجان بـيين لـةم ماوةيـة    , وةكو دةيبيـنني , ئةماكين عامة دةبَيت
, يةعين ئةعمالي شةغةب لة هةندَي شوَيب سـوَلتة دةتـوانَي بيكـا  بـة ئريهـاب     , لة دنيا ئةمة يةك طرفيت ئريهاب, دةبَيت

بــةاَلم ئةطـةر ئةمــةمان ريــا كـردةوة ئــةم مةســةلة   , تَيكـةَلكردني بةيةكــدا , بــؤ ؟ ضـونكة لــةبارة ئاســانة , ئـةتوانَي بيكــا  
 .سوثاستان دةكةم, هةم عقوبةمشان داوة, هةم زةرفةكةي زؤر موشةدةد نيية, ئةو رةينة شوَينةكةي تر, نيشتمانييانة

 :سعيد خمموري طاهربةرؤَيز غفور 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورة و ميترةبان
خؤتـان دةزانـب لـة    , زؤر بـةر تةسـك دةكاتـةوة    مب بةنيسبة  ئةم ماددةيـة لةطـةَل رةئـي زؤربـةي بـرادةرائ ئازادييـةكان      

لةوانةية خةَلكي تـر تَيكـةَل   , شت دةكرَيت لة ئةجنامي ئةوةدا هةوَلدةدرَيت, كوردستان لةزؤر شوَيب خؤثيشاندان دةكرَيت
ئـةو  ئايـا خةَلكةكـة هـةمووي دةخرَيتـة     , ئيتيياهةكـةي بسـؤرؤَينت  , ئةو خؤثيشاندانة بة شَيوةيةكي ئاشـتيانة بـَينت  , ببَيت

ئَيمـة هـية ياسـايةكمان بـؤ     , بةنيسبة  ئةو خاَلةي تر كة لَيرة باس كـرا , دووش, ئةوة يةك, ضوارضَيوة كارة تريؤرستيية
كـة نووسـراوة   , مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم لة دَيري ثـَيش كؤتاييـدا  , ثاراستين شوَينةوارة مَيذوويي و شارستانييةكان نيية

ئـةوة  , شـوَينةوارة مَيـذووي و شارسـتانييةكانيش   , رـةماوةر لـةدواي ئـةو بنووسـريَ    شوَينةكاني ئامـادةكراو بـؤ هاموشـؤي    
دةكرَي ئةطةر مةبةست ئةوة بَينت , ناصح دةكةم.مب تةئيدي رةئييةكةي د, ئةو شوَيين هاموشؤي رةماوةريش, خاَلَيك و

ي زمانةوانيشــةوة زؤر رةكيــك ضــونكة بةرؤاســيت لــةرؤوو, بــة نووســراوي بنووســرَينت, ســةيرانسا و شــوَيين طةشــتياري بَيــت
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هةروةها مب تةئيدي ئةوةش دةكةم كة بة مةبةسيت كاري تريؤرسيت ررَيتة ثَيش شَيواندني ئاسـاييش و ئـارامي   , هاتووة
 .زؤر سوثاس, لة هةرَيمدا

 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بس  اَ الرمحب الريي 
, هـةروةها كـاك خورشـيد شـَيرة دةكـةم     , كـاك سـردار هركـي   , ةز تةئيدا رةئي براي بةرؤَيز كاك ديلمـان و لةسةر ظَي خاَلَي ئ

هةرضةندة رةنابَيـتة وةكي سةرؤكي ثةرلةمانَي تـةوزحيَيت الزم و  , بةرؤاسيت ظة ماددةكة تةفسريا رؤراورؤر دهَينة كرن
كـة  , ةز ظَي باوةرَيدا بؤضـوونا خوشـكا بـةرؤَيز سـؤزان شـتاب     هةروةها ليذنا ياسايي لةطةَل ظة هةندَيش ئ, تَيبينيت خؤدا و

ئايـا كـي دظـَي    , وشـةيةكا موهيمـة  , لَيرةد ظـة دةصـدا ئريهـابي   , طوتي بقصد إرهابي, كاك عوني روابا وي دا, تةوزحيَيك دا
خـؤ تةرزيتـة   ئةطـةر ئـةم ئاساييشـة    , سـوَلتةكي ئاساييشـة  , بَيسومـان سـوَلتةية  , خراثكاريَي بة دةصـدا ئريهـابي ديـار كـة    

هـةر ثارتـةكا كـة    , تا هةنووكـة ثاراسـنت بـوو ئيـدارا سـولةكانيَي زاينـاري بـي       , مةسةلةن بَيني لة ئيدارا هةولَيرَي, بكةيب
, ئيشارة  كـر بـرادةرا و خوشـكَيت بـةرؤَيز ئـةز ناضـمة نـاو تةفاصـيل        , ئو كارةك هاتة كرن, دظَيت مزاهةرةكي ثَيرةدا بكة

ــةر   ــَي موزاه ــةتييَي ظ ــةلَيب ن ــةك ب ــةك توورةي ــادة, َي عَييزي ــيية , عين ــارة ثؤليس ــس و   , رفت ــةلكَي عك ــةظَي خ ــة ط ئاساييش
هية طومانةك تَيـدا نييـة كـة راثؤرتـا     , يةك لةمة دامودةزطا هاتة سؤتب, لة دامودةزطاي يكومةتَي هاتة سؤتب, عةمةلةك

, بقصد ارهابي, اك عوني ئيشارةتي ثَيكردئةوةي ك, لة دةصدةكا ئريهابي دانَي, ئةظَي دةصدَي, ئاساييشة بَينة كوردستانَي
بـةَلَي ئايـا   , ياكمَيـك و دـةزاوةتا دوو دانونـةكي ياسـايةكي لـة دـةزا      , ياكمَي مـة دروسـتة  , دظَي راثؤرتا بقصدَي ئريهابيية

رةدا ظـة  ظيَـ , سةر راثؤرتا سوَلتةيةكة, سةر راثؤرتا ثؤليسَي, ياكمَي مة دئيستنادَي دةزا و بؤ خؤ بؤ سةر راثؤرتا ئاسايشَي
بريوبؤضـوونا خـؤ بـة ئـازادي     , ثَيظيـة موزاهـةرةكا سـلمي بكـا    , ثظـَي كةسـةك  , دصدا ئريهابي دَي ضي بـي ثظـَي موزاهـةريَ   

ضونكي زؤر تيشتيشـي  , يةعين راستة ظة ماددة ماددة ئةوة, دةربري هاتة موتةهةم كرن بة تريؤريست يةعين بة ئريهابي
, ئــاو, ئَيســتسةي وزةي كارةبــا, ديكــة لــة دامــةزراوة ثيشةســازييةكاني هــةرَي ظَيــرةدا كــة بيــان هــةر شــتَيكي , هاتيـة طــوتب 

يـةعين  , بيـة بقصـدا ئريهـابي بييـة    , ئةظـة بقصـدا تـةخرييبَ   , سـبةي ثَيـي هةسـتاكة بَيـذن    , هةر بؤرييةكي ئـاويَ , بةنداو
موتةهةم ظة كةسا دةصدةكا ظَييي ببَيتة , بةو شكلةي كة مةبةستا وش بؤ ئةو نةبوويا, ظَيرةدا كةسَيك لةسةر رةركةكا

كةسـةك هـةتا هـةتا بَيتـة يـوك       , هةنووكة دةنسَي بدةيب, ئةم ياسايةكا, ئةز بَي طوناييش بَيت, ئريهابي ظة كارَي كرييؤ
 .زؤر سوثاس, كرن

 :شوكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضـونكة بـةالي زؤرمانـةوة ثَيمـان خـؤش      , د ررَيتـة دةنسدانـةوة  مب ثَيشنيازي ئةوة دةكةم كةوا رةئييةكةي مامؤستا مم
 .زؤر سوثاس, رةئييةكةي, بوو

 :بةرؤَيز عمر عبدالرمحب علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة  , بـة عقوبـةي سـيين موئةبةدييـة    , مب ثَي  واية بةنيسبة  ئةو ماددةية بـاس لـة تـةخريب و هـدم و ئيـتيف دةكـا       
مـب ثـَي    , ئةطـةر مردنـي خـةَلكي تَيـدا بَيـت     , عقوبةكةي بة ئيعدام, ئيستييي تائريا  دةكا فةدةرةي يةوتيش باس لة 

لةبـةر  , زةرةردان بةو شوَينانة ببَيتة هؤي مردني كةسَيك يـان ضـةند كةسـَيك   , واية زؤر رار لة نةتييةي هدم و ئيتيف
ئـةي لـة   , عقوبةكـةي ئيعـدام بَيـت   , رَيـت ئةطـةر ئيسـتييي تـائريا  خـةَلكي لةسـةر مب     , ئةوة دياسـةن بـة مـاددةي يـةو     

 .زؤر سوثاس, ياخوود بة عقوبةيةكي تر دةرؤوا , عقوبةكةي ضيية؟ سيين موئةبةد دةرؤوا , تةخريب و هدم ئيتيفدا
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 :بةرؤَيز ممد رفعت عبدالرمحب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةنسة كةسانَيك يـان ضـةند كةسـَيكي تيـادا     , يدازؤر رار لة كاري تةخريب, منيش هةر ئةو دسةيةي كاك عمرم دةكردةوة
 .سوثاس, دةبَيت بكرَيتة عقوبةتَيكي توند تر, لةبةر ئةوة لةو ياَلةتة ناكرَيت لةو شوَينةدا بتَيَلرَيتةوة, بكوذرَيت

 :بةرؤَيز ثخشان عبداَ يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منـيش بـةرةئي  لــة ئـاخري نودتـة كؤتــاي     , ش مـب باسـيان كــرد  هـةر لـة هـةمان دَلــةراوكَيي كـة خوشـكان و برادةرانــي ثـيَ      
ئـةو  ( كماا منصاوص  )عيبارةتَيـك دابنـرَي   ( بـدافع إرهـابي  )لةدواي , ئةوة البرَيت, (لزعزعة االمن واالستقرار يف االقليم)بة

, اساية دينياة  حتقيقاا ملاأرب سي  ), لـة تـةعريفي فعلـي ئريهـابي بـاس كـراوة      , ضونكة لـة مـاددةي يةكـةم   , شتَيكة لةم دانونة
منـيش لةطـةَل ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي     , برادةراني ليذنةي دانوني خؤيان باشَ دةزانـب ( يعين كما منصوص), (اخل..عرقية

تَيكـةَلي  , مـب لـةو دارؤشـتنة بـرادةران هةنـدَيك باسـيان كـرد       , مادام لَيرة دافـع إرهـابي هـاتووة و   , َعمدادانوني  بةالبردني 
باشة ئةوانة يةك رـرَي  , يةعين هةمووي رةنسة يةك شت بَيت, (اماكن إرتياد اجلمهور), (العامةاملراف  )بؤ منوونة , هةية

, كـة كاتَيـك ليذنةيـةك كـة تةرروومـة دةكـريَ      , ئةوة ثةيوةست نيية بةم خاَلـة , ررايةكيش  هةية, و كور  تر بكرَيتةوة
, ضـونكة خـةَلك كـة مواَليـةزة دةكـا      , عيبـارا  بـةَلكو مةبةسـت لـة هةنـدَي     , ثَيويستة لةرؤووي نةك هةر زمانةوانييـةوة 
لةالي هةندَيكمان كـة  , لةوة دةضَيت كة ناوةرؤؤكي دةدة عةرةبييةكة وا نةبَيت, هةندَيك عيبارا  كة دةَلَيب بةكوردي واية

ن زمـاني  يـا , كة نةك تـةنتا زمـاني كوردييةكـة   , لةبةر ئةوة لة تةرروومة ئةو زؤر زةرووريية, دةَلَيني كوردييةكة وا بَيت
 .زؤر سوثاس, بةَلكو لة دةصدي تةعبريةكة تَيبسا و, عةرةبييةكة

 :سعيد رامباز طارقبةرؤٍَِيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ماددةيةكمان رَيبـةرَي كـردووة لـة ليذنـةي     , زؤر دسةيان كرد دةربارةي دَلةرؤاوكَيي لة رَيبةرَي كردني ئةو ياساية
دةبــَي دةزطــا طشــتييةكان رةضــاوي  ), بــةاَلم دَلنيــا بــب , رــارَي هَيشــتان نــةهاتووة , َينمــةوةئــةوة دةدةكــةي دةخو, ياســاييا

بنةماكاني يوكمةكاني دةستوور و ياساي ثةكان و بةَلَينة نَيو دةوَلةتيةكاني تايبة  بـة مافـةكاني مـرؤظ بكـةن لـة كـاتي       
يـاك  ناتوانَيـت سـوَلتةي تةدـديري خـؤي بـة        ئةمةش ئةوةيـة كـةوا دَلنيـا بوونـة لـةوةي كـةوا      , (ثيادةكردني ئةم ياساية

 .سوثاس, ئينيا رَيبةرَيي بكا , دةبَيت ثابةند بَيت بةو شتانة, ضونكة ضةند شتَيك هةية, تةواوي بدا 
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـان  , بةرَي كردني ئةو ياسايةيان هةيـة زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان ترسي رَي, ئةوةي مب مواليةزةم كرد بة يةديقة 

, هـية دةسـةاَلتَيكي موباشـري نةدراوةتـة سـوَلتاتي تـةنفيزي      , لَيـرة ئةطـةر تـؤ ياسـايةكة روَينييـةوة     , ئةوة برؤطةيان هةيـة 
, دوو, ئةمـة يـةك  , ئـةوة وةكـو مةبـدةئَيك بـةكار هـاتووة بـةكاريش دَيـت لةمـةودوا        , ئةطةر لة ذَيـر ئيشـرايف دـةزا نـةبَيت    

ــةرائيمي ئريهــابي و ريــاو ــوان ر ــادي  , ازي نَي ــةرائيمي ع ــيية؟ ر ــابي ض ــةرائيمي نائريه ــانوني  , ر ــة د ــادي ل ــةرائيمي ع ر
, ئيعتيادي عونصري ئريهابي تَيدا نـةبوو , ئةطةر بؤ كارَيكي ئاسايي بوو, عقوبةي تايبةتي خؤي هةية, عقوباتيش هاتووة

بــة تةئكيـد ئـةو ياســاية   , اَلم كـة هاتــة خانـةي ئريهابـةوة   بـة , عقوبةكـةي زؤر خةفيفـة زؤر ئيعتيادييـة و زؤر تةبيعيشــة   
بـة  , كـة ئـةوة داخيلـي ئريهابـة يـان نـا      , كَي تةدديري ئـةوة دةكـا   , ياسايةكةش يوكمةكةي موشةدةدة, يوكمي دةكا  و

كـة ئـةو رةركـة بَيتـة     , بة طوَيرةي هةموو دةوانينَيك سـوَلتةي تةدـديري خـؤي هةيـة    , تةئكيد مةيكةمة ئيعتياديةن و
واتـة  , لـة زروف و موالبةسـاتي ئـةو دةزييـة    , ئةوةش لة ضي بةديار دةكةوَيت, خانةي ئريهاب يان نةيةتة خانةي ئريهاب

, هـية ئـةو ياسـاية نايسرَيتـةوة    , عونصري ئريهابي تَيدا نةبوو, ئةو موزاهةرة موراز بوو, ئةطةر هاتوو موزاهةرةيةك كرا
طروثـةكي  , بةاَلم ئةطةر هاتوو ئةو شـروتةي تَيـدا موتـةوةفري بـوو    , دةضبهةروةكو هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان بؤي 

مـا تبقايةكـةي موزاهـةرة    , بة تةئكيد ئةو طروثـة ئريهابييـة ئـةم ياسـاية دةيسرَيتـةوة     , ئريهابي هاتة ناو ئةو موزاهةرةية
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ثَيويســتة , َي كردنــي ياســاكةلَيــرةدا واتــة رَيبـةر , ئـةم ســوَلتةيةش دةمَينَيتــةوة بــؤ مةيكةمـة  , ئـةم ياســاية نايسرَيتــةوة 
ئةطـةر  , سـقويف زةمـةني هةيـة   , دةتوانب متابةعة بكةن, ئَيمة ليذاني ثةرلةمامنان هةية, موتابةعة بكرَي ضاودَيري بكرَي

داواكـاري طشـيت دةسـةاَلتَيكي    ,  دةتـوانرَي موتابةعـةي ئـةو ريتةتـةش بكـريَ     , هاتوو دةعوايةكة لة مةيكةمة تاخري بـوو 
زةوو عييدة مايف ئةوةيان هةيـة تـةمييزي   , نرَي كؤنَؤَلي دةرارةكاني ياك  تةيقي  و مةياك  بكا دةتوا, زؤري هةية

يعـين ئـةو مةسـةالنة بـةو     , ترودـي تـةعليقي خـؤي اسـتعمال بكـا      , وةكو بةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَيدا, بكةن
بؤيـة بـة دةناعـةتي مـب نةصـةكة لـة رَيسـاي        , بؤي دةضبوةكو هةندَي لة بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان , سةهلية نارؤوا 

 .زؤر سوثاس, ئةنداماني ليذنةي ياسايي لةو مةوزوعة, مب دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسي بةرؤَيزان, خؤيةتي و
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
بارة  بـة ضـؤنيةتي تـةديي  كردنـي ئاسـاييش بـؤ هـةر        دةمةوَيت تةوزَيحَيك بدةم لةسةر دسةكاني بةرؤَيز كاك ادهـ  سـة  

 كَيشةيةك؟
ئييرائاتي خؤيان , ئيبتيدائةن كة تةيقي  لة دةزيةكي دةكةن, يان ريتازي تةيقيقي يان لة مةراكزي شورؤتة, ئاساييش

خـؤي  يـاك  تـةيقي  دـةراري    , ثاش ئةوةي كة ئةورادةكان بؤ ياك  تةيقيقي موختةص دةضَيت, دةكةن بة ثَيي دانون
لـة دـانوني عقوبـاتي عَيرادـي بـة وازحيـي        33دةصدي كة ئيشارةمت ثَيدا دةصدي رينائي مـاددة  , دةدا  لة مةوزعةكةي

 .كة ئاطايان لة ضؤنيةتي ماددةكة بَيت, ئَيستا مب بؤ برادةرائ دةخوَينمةوة, ئيشارةتي ثَيدراوة
او اياة  , كون جلرمياة هادفاا اىل نتيجاة اجلرمياة الايت وقعا       القصد اجلرمي هو توزيه الفاعل ارادته اىل ارتكاب الفعل امل-1)

هو تفكري املصمم عليه يف ارتكاب اجلرمية قبل تنفياذها  " سب  االصرار."القصد بسيطا جو بسب  االصرار -0. زرمية اخر 
تي غـةزةب و  دوورة لـة ياَلـة  , واتـة دةصـدي رةركـة بـة سـب  االصـرار      , (بعيدَا عن ثورة الغضب العاتي او العالج النفساي 

مةيكةمـة  , ئةطـةر دةصـدةكة رنيـائي بـةو شـَيوةية نـةبوو      , يان كةسانَيك بـؤ هةَلسـان بـة تاوانَيـك    , توورةبووني كةسَيك
, ئيتعتبـار بكـا  رةركـةكي عادييـة يـان رةركـةكي ئريهابييـة و       , ناتوانَي دةصدي رينائي لة دةزييـةكي تـةتبي  بكـا    

بة يةديقة  زؤر بة وردي ديراسةتي هـةموو يـااَلتي موسـتةدبةليمان    , ارَيشتئةمة لة ليذنةي ياسايي كة ماددةكامنان د
هية مةرالَيكي وا نةدراوة بة مةيكةمة بتوانَي بة كةيفي خؤي تةفسريي دانون بكا  كة ضؤن بتـوانَي تـةتبيقي   , كرد و

, ن ماكمـان سـةربةخؤيي نييـة   لةطةَل رَيزم بؤ هةندَي برادةران كة دةَلَيب مةيكةمةكةمان يا, بكا  بة ئارةزووي خؤي و
يـااَلتي وا  , مةياكيمي كوردستان زؤر بة تواناية و زؤر بة رَيكـو ثَيـك ئيشـةكانيان كرديـة    , مب لةطةَل ئةو رةئيية دانيمة

لَيــي نــازاني ئــةوةش بةداخــةوة موعالةرــة , نــاَلَي  رووي نــةداوة لــة رــةهلي ياكيمــة يــان معلومــاتي نييــة تــةعني بــووة 
, كة زياتر شارةزا لة ئيشةكاني خؤيان بب, ري مب يان بةرةئي مب دةتوانني دةورا  بؤ ياك  بكةينةوةبة تةددي, دةكرَيت

 .زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـة   ,ثَيشـنيار دةكـةم  , لةبةر ئةوةي دةزييةي موزاهةرا  ئيشكالييةكي سةرةكيية لة رَيسـاي تـةتبي  كردنـي ئـةو برؤطةيـة     

وازيـح بكـرَي تـا ئـةوةي ئـةو      , زةوابـيت تايبـةتي هـةمووي دةسـت نيشـان بكـريَ      , ياسايةكي تايبةتي بة موزاهةرا  دابنرَي
 .سوثاس, تَيكةاَلويية نةمَييَن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بة هةر ياَل سوثاس, ثةيوةنديشي بةو نودتةية نيية, ئةوة ثَيش نيازَيكة, ئةوة نودتةي نيزام نيية
 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا

 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةاَلم ناوةكـةم   , دةسـت  بـةرز كـردةوة تـا ئـاخرييش     , ضـونكة مـب داوام كـردووة   , مب رةخنـةم لـة ئيـدارةي رةلسـة هةيـة     

 .سوثاس, مب دسةش ناكةم, ضةند رار ئةو شتة تيكرار دةبَيت, نازائ لةبةرضي؟ ئةوة يةك, نةنووسراوة
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 :ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
 .فةرموو, لة بريمان ضووة, بةرؤاسيت مةدصود نيية

 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا
 .بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشـي  , لةبةرضـي؟ ضـونكة شـتَيك هاتيـة بسشـيت     , يان بـؤ دـازي  , ئييتتادا  هةية بؤ ياك , طةلةك شت هةية, برؤطة يةك
ئـةوة  , سدود و نـازائ ضـي؟ ئـةو دوتارانـةكان و نةخؤشـخانةكان     , تادةي كةهرةبايية و و, مونشةئاتي نةفتية, هاتية ناو

املبااني واملنواا  واملوسساا  واالماالك العاماة واخلاصاة وغريهاا مان         )هـةر بَلـَيب   , ناوةكان بنووسـي , بةطشيت ثَيويست نيية
 .زؤر سوثاس, ةرالي ئييتتاديشي تَيدا نييةم, و سةيرانساكان طشتيان مشوول دةكا , (املنوأ  االقليم واالماكن العامة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةاَلم ئةطةر بنووسرَي رةنسة شتَيك لةبري بكرَي واية, ئةطةر بنووسرَي تةئكيدة, مواليةزةكة زؤر بةرَيية

 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم لـةرؤووي دارؤشـتنةوة تةعـديلي تَيـدا      , لةرؤووي ياسـاييةوة تةعـديلي تَيـدا كـراوة     لة ماددةي سَي, مب يةك خاَل  هةية
يـةعين بـؤ   , لةناو خاَلةكاني دواي ئـةويش هةيـة  , ضونكة تةدريبةن تَيكةاَلوييةك لةناو ئةمة هاتووة و دابةزيوة, نةكراوة

ــردن       ــَي ك ــدي ث ــةكاني ثةيوةن ــدن هؤي ــةكاني طةيان ــَي هؤي ــة بَل ــوهي  ت, منوون ــة م ــةكي تَيداي ــو  , َيكةاَلويي ــةن وةك تةدريب
 .زؤر سوثاس, ثَيناسةيةك واية بؤ خاَلةكاني تر

 :بةرؤَيز هيوا صابر امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـةكَيك لـةو شـتانة ثةرلـةماني كوردسـتان ثَيويسـتة ياسـايةك        , كة ئيشـارةتي ثَيكـرا  , بةرؤاسيت مب ضةند تَيبينيةك  هةية
ضـونكة وادعيـةن بـة يـوكمي وةزعـي سياسـي و بارودؤخةكـة        , ؤ ئازادييةكان زياتر بةررةستة بكـا  دابنَيت كة زةمينة ب

سـةربةخؤ  , بة يوكمي دابةش بـووني ئيـدارة و سـةربةخؤ نـةبووني ئيـدارة و     , وابووة ياَلةتي تؤداندن زياتر زاَل بووة و
ةكـةم ئـةو ياسـايانةي كـة ئَيمـة موصـادةدةي       را مـب ثَيشـنيار د  , بةرؤاسيت ياَلةتَيكي ترس دروست بووة, نةبووني دةزاش

نـةك بـةناوي رؤراورـؤرةوة    , كـة زيـاتر دةوري تـاك لـة كوردسـتاندا بةررةسـتة بكـا        , بةشـَيوةيةك بـب  , لةسةر دةكةيب
بةرؤاسيت ئةو يوكمي ئيعدامة و ئةو يوكمي هةميشة , ياَلةتَيكي ترس و لةرزؤكي لة تاكةكاني كوردستان دروست بكةيب

, مةرالي دامـةزراوةكاني كؤمـةَلساي مـةدةني لـة كوردسـتان زؤر تةسـك دةبَيتـةوة       , ي ئيستةيل دةكرَيت وهةميشةية دواي
دوايـي ليذنـةي   , خاَلَيكي تر بةرؤاسيت كاتَيك كة لة ياساييةك موصـادةدةي لةسـةر دةكرَيـت دةدَيـك بـواري ئـةوةي نـةبَيت       

لةوانةيـة  , ضونكة مب بة بةشةكةي خؤم رازي نـامب ,  بةدواداضووني دةدةكة بةزماني كوردي يان عةرةبي دةستكاري بكا
, طؤرؤانكـاري تَيـدا بكرَيـت   , ئةطةر بَيت و بكةوَيتةوة بـةرؤادان , بةشَيوةيةك تةرروومةي تيادا بكا  و طؤرانكاري تَيدا بكا 

بيةكـةي نـة   را مب داواي ئةوة دةكةم هةر دةدَيك لةم ثةرلةمانة موصادةدةي لةسةر دةكرَيت بةهية شَيوةيةك نـة عةرة 
 .زؤر سوثاس, كوردييةكةي نة فاريزةيةكي بؤ زياد بكرَيت و نةواوَيكي لَي كةم بكرَيتةوة

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةنابت داوا  لة هةر هةموومان كرد كة كَي نـاوي خـؤي دةنووسـَي بـا     , بةرؤاسيت كؤبوونةوةكامنان زؤر بة نارؤَيكي دةرؤؤن
ئيقَايـَيك   , كـةس وا دسـة دةكـا     02ئَيستا ثاشي ئةو ناونووسينة , ناو خؤيان نووسيوة 02, ناو 10, ناو 12, ووسَيبن

يان ئةوةية لة بيداية  دةسـت ثَيبكـة   , يان لةمةودوا ئةو ناوانةي كة نووسراون ثاشي ئةوان كةسي تر دسة نةكا , هةية
 كَي دسة ناكا ؟, و بزانة كَي دسة دةكا  و
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 :رؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
, لةمنـةوة دةسـت ثَيدةكـةيب   , خـوا بكـا  هـةموومان بةدسـة  بكـةيب     , سوثاسيشـت دةكـةم  , نودتةي نيزامَيكي بةرَي بـوو 

تـا هةفتةيـةك هـةر لـة     , هةندَيكيان هةية ئةطةر دةسيت بةرز بكاتةوة و هـةَلي نةسـتَين   , بةاَلم ئةندامةكان عاريز دةبب
 .فةرموو, رارَيكي تر واي لَيدةكةيب, ةكةش  لَيدةكاتةوةتؤَل, دَلي دةمَينَيتةوة و

 :بةرؤَيز سردار صباح بؤزؤ هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان  , نودتـةي نيـزام بـؤ دوو ياَلـة  بـةكار دَيـت      , يـةكيان لةسـةر نودتـةي نيـزام    , بةرؤاسيت مب سَي نودتةي نيزام  هةية
نـةك بـؤ ئـةوةي هةريةكـة     , ي ثةرلـةمان يـان ثَيشـَيَل كارييـةكي ياسـايي     ئةطةر ثَيشـيَل كـاري هـةبوو بـؤ ثـةيرؤةوي نـاوخؤ      

هةر كةسَيك كة هةَلدةستَيت مةفروزة موخاتةبةي , دوو, ئةوة يةك, ياخود ثَيشنيارَيكي هةبَيت, بيةوَيت زوو دسان بكا 
َي بـةرؤَيزان لـة رَيـي    يةعين مواليـةزةم كرديـة هةنـد   , با ناويش نةهَيندرَيت, سةرؤكي ئةجنومةن بكا  رووي لةوي بَيت

هةنــدَيك ئةنــدامي , ســَي, بةرؤاســيت, ئــةو ئــةتكَييت ثةرلــةمان نييــة , خؤيــان دانيشــتينة كــاك عــدنان واو كــاك عــدنان وا  
رــارَيكي تــر دووبــارةي دةكةنــةوة ئــةوةش لــة , ثــاش فــةترةك ثــاش نــاو نووســني, ثةرلــةمان هةيــة كــة ناويــان دةنووســب

 .سوثاس, دةرةوةي ثةيرؤةوي ناوخؤية
 :ةرؤَيز نازناز ممد عبدالقادرب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــردووة    ــيان ك ــان ناخؤش ــدَي برادةرةك ــةوةكان هةن ــة كؤبوون ــيت ل ــةلةي    , بةرؤاس ــي مةس ــارة بَلَي ــةوة دةر ــةنابت ئ ــةعين ر ي

ش ئينيـا تــا ئـاخري كةسـيش ئـةوة رةخنــةي لةسـةر نودتـة و فــاريزة      , زمانـةواني دةيتَيَلينـةوة بـؤ ليذنةيــةكي زمانـةواني    
هةر رارَيكي تر دةَلَيب , دواي ديسانةكة هةموو رارَي بؤيان شةرؤح دةكرَيتةوة بة دصدي ئريهابي, كةليماتةكانيان طرتووة

ئةطـةر بـةو شـَيوةية    , يةعين با هاورؤَييان و هاوكارامنان تؤزَيك ديقة  بكـةن , ديسانةكة لةوانةية ئةو خةتةرة مةترسيية
هـةر بـؤ خـاتري خـوا وةزعـي كوردسـتان ئـةو        , كؤتايي ثَيناهَينني و بةسـةريدا تَيثـةرؤيوة  بَيت تا دة رؤذ ئَيمة ئةو ياساية 

 .زؤر سوثاس, هةموو كَيشةية هةية لةناو مورتةمةع تؤزَيك بة خَيرايي برؤوَينني ئةو مةوزعة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئومَيـد دةكــةم هــةر  , ةم بـة ســوود بــوون هــةم نيزامــي بـوون و هــ , بةرؤاسـيت ئــةوة  سـَي نودتــةي نيزامــي رَيكـو ثَيــك بـوو    
 .كاك سعدالديب فةرموو, هةموومان هةرسَيكمان لةبةر ضاو بي

 :بةرؤَيز مي سعدالديب مي عبداَ مولود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو باسـي عبـوا  ناسـفة     , بةتةواوي هـةمووي هـةر عةمةلييـةي ئريهابيـة    , رةنابي سةرؤكي ثةرلةمان لة ماددةي يةكةم
ديسـان رـرائي    ( تعـد االفعـال االتيـة   )ديسان وةرة سةر ماددةي دووةم ديسـان دةَلَيـت   , ئةوة باسي تةدينةوة دةكا , ةكا د

بةاَلم , دافع يةعين ئريهابي, ئةوا ديارة هةموومان دةزانني بدافع, لة ثاشان  هية سةاَلييةتَيكي نةدايتة ياك , ئريهابيية
يةعين كَيتان ئريهـاب؟ يـةعين ئةطـةر تـةعريفَيكي بيـدائي      , ئَيمةي دروست كرديةئةو تةعريفة بؤ , يةك موشكيلة هةية

هـةر لةطـةَل بيدايـةتي ئـةوةَلي تعـد االفعـال االتيـة ليرهـاب رـرائ           , نـازاني مةبةسـيت كَيتـان ئريهابـة    , لة ئةوةَلي نةبَيت
لزعزعـة تـةواو موشـكيلةكان    , واالسـتقرار لزعزعة االمب , لةطةَل ئةوةي بةدافيعي ئريهابي تةعاروز ثةيدا دةبَيت, إرهابية

 .زؤر سوثاس, يةَل دةكا 
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ض كارَيـك ئريهابيـة و ض كارَيـك ئريهـابي     , واتـة تةيديـد كـرا   , ئَيمة ماددةكمان دانا بؤ تةعريف كردنـي االعمـال االرهابيـة   

, مـاددةي يةكـةم عقوباتيـان فـةردي هةيـة لةطـةَل دووةم و سـَييةم       , ةمـان دارؤشـتيية  دووةمـني سـَي مادد  , ئـةوة يـةك  , نيية
 .سَييةميان سيين موةدةتة, دووةميان مؤئةبةدة, يةكةميان ئيعدامة
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 :بةرؤَيز ضنار سعد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسـيت دووبـارة بوونـةوةي هةنـدَي شـت واي      بةاَلم بةرؤ, مب داواي دسة كردئ نةكردبوو, تةبعةن مب داواي لَيبوردن دةكةم
ــةرؤكايةتي        ــتةي س ــايي و دةس ــةي ياس ــتةي ليذن ــةكاني دةس ــةر دس ــدةن لةس ــدةم تةئكي ــةوزحيا  ب ــدَيك ت ــة هةن , لَيكردك

بؤيـة ئةطـةر   , تةبعـةن ئَيمـة دوَيـيَن رةنسـة ثَيناسـةكة مةدصـةدةكة هةدةفةكـةي تَيـدا نـةبوو         , مةسةلةي دافيعي ئريهـابي 
ــةو طلةييا  ــةمرؤؤ ئ ــرا ئ ــة دةك ــينَ , ن ــوو دوَي ــت ب ــية     , دروس ــائيلي سياس ــة مةس ــد كردي ــةيان تةيدي ــةمرؤؤ هةدةفةك ــةاَلم ئ ب

ئةطـةر لـة   , يان عرديية يان هةر ضيية؟ دوو تَيكةاَلوي مةسةلةي موزاهةرا  دةكةن بة مةسةلةي ئريهـابي , ئايدؤلؤريية
ئةطـةر  , يةعين لَيرة دافع بةنزينـة , و بةنزيين نييةلةبةر ئةوةي نارؤةزايية , ئاكرَي خةَلك دةضَي بةنزينخانة دةسووتَييَن

خــانووي دةوَيــت , لةبــةر ئــةوةي دافيعــي هةيــة يارــةتَيكي هةيــة , خــةَلك لــة هةَلةجبــة دةضــَيت مؤنيمَينــت دةســووتَييَن
 يـان دَينـة بـةردةم ثةرلـةمان لةبـةر     , ئةطـةر لـة شـوَينَيكي تـر خـةَلك دةضـَيت بينايـة دةسـووتَيينَ        , خزمةتسوزاري دةوَيت

يـان  , يةعين ياراتةكة مةعلومة لَيرة, يانيش ئةوةتا غةدري لَيدةكرَيت, ئةوةي دافيعي ئةوةي كة دوكانةكةي ئةوةكراية
بَيت دةسةاَلتي تَيك بدا  يان بيةوَيت وةزعي ئةمين , ياراتي ئةوة نيية, بةنزيين دةوَيت يان خانوو يان يقودي دةوَيت

بـةاَلم  , بـَي موزاهـةرة بكـا  و يـان خؤثيشـاندان بكـا       , ةو كةسـة يةديـةتي  ئـ , يةعين هةدةفةكـة ياراتـة  , هةر لةبةالش
يـةعين  , بةاَلم رار واية ئـةو وَيرانكارييـة لـة نةتييـةي عـةدلَيكي رـةمعي دروسـت دةبَيـت        , يةدي نيية وَيرانكاري بكا 

لةبـةر  , اخيلي دةسووتَييَنموزاهةرة دةكا  يان ئةطةر باَلةخانةي دسمي د, تةيديدي هةدةفةكة بكةيب, لَيرةدا تكا دةكةم
تكايـة بـا لةطـةَل هـةدةيف     , يةعين لَيرة شتةكان ريا بكةينـةوة , كارةباي دةوَيت, ئاوي دةوَيت, ئةوةي يارةتي هةية لةوَي
 .سوثاس, ئريهابي تَيكةاَلوي نةكةيب و

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةيـة تـاواني ئريهـابي لةطـةَل تـاوانَيكي رينـائي        ثَي  واية مةبةستت, مب تةعليقَيك  هةية لةسةر دسةكاني ضنار خان

بـؤ كـاري تونـدرؤةوي    , بةاَلم كة موزاهةرةكـة تةتـةورؤي كـرد   , ئةطةر نا موزاهةرة يةدي خؤيةتي, ئيعتيادي ريا بكةيتةوة
ةر كـاري  ئـةما ئةطـ  , دانوني رـةزائي , تاوانة دةبَيت سزا بدرَيت بة ثَيي دوناني عقوبا  و, سوتاندن بَيت يان كوشنت بَيت

يةعين موبةرمةج بَيت لةاليةن خةَلكاني تريؤريستةوة بةو ئيتيياهـةي لـةو ثَيناسـةدا هـاتووة     , موزاهةرةكة ئريهابي بَيت
بـةاَلم بـؤ ئـةوةي دسـةكانت بـة      , مةبةستت ئـةوة , هةردووكي تاوانة بةاَلم ئريهابي شتَيكة و, ئةوا تاواني ئريهابيية, برؤؤن

بـةاَلم ئـةوة تـاواني    , دةزائ تؤ مةبةستت ئةوة بوو كة هةردووكي تاوانـة , ن و راطةياندنةكانلة تةلةفزيؤ, هةَلة تَينةطةن
 .ئةوةي تر تاواني رةزائيية, ئريهابيية

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة مةبةسـتةكةش   , بكـةم بةاَلم ثاش كؤمةَلَيك دسة طةيشتمة دةناعةتَيك كـة بةشـدارييةكي تـر    , بةرؤاسيت مب دسةم كرد
ئةوانــةي كــة , ياســاي تــريؤر خــؤي ســزاداني تاوانبــارة , ئَيمــة ياســاي تــريؤر دادةنــَيني , ســوود طةيانــدن بَيــت بــةو ياســاية 

دذة دكوكراتييةتـة بـةر تةسـك    , بةاَلم لـة هـةمان كاتـدا تـريؤر بـةر لـةوةي كـة تـاوان دروسـت بكـا           , هةَلدةسنت بة تاوان
لةاليـةن  , تـةنتا ئةوةنـدة سـةيري نةكـةيب    , بةر ئةوة ئَيمة دةبَيت بة دوو روو سةيري بكةيبلة, كردنةوةي دكوكراتيةتة

كــة زاهــريةي تــريؤر بوويتــة ضــةند هؤيــةك كــة  , دةبَيــت رةوهــةري دووةم ســةيري بكــةيب , عقوبةكــةي ســةيري بكــةيب
ةبـةر ئـةوة بـة دةناعـةتي مـب      ل, بةرةو لـةباربردن بـةريَ  , دكوكراتية  و ئةفزةليةي دكوكراتية  بةرةو شل بوونةوة و

لة دةرةوةي ثةرلةمانيش بةرؤاسيت ترس و دَلةرؤاوكَييـةكي طـةورة هةيـة لـةم     , هةست دةكةم لةناو دسةكاني هةمووماندا و
لةرؤووي تةررووبةي دكوكراتيـةوة هَيشـتا   , سةبةبةكةشي دةطةرؤَيتةوة بؤ ئةوةي كة ئَيمة كؤمةَلساي كوردستانني, ياساية

لةبــةيين موزاهةرةيــةكي دــانوني و لةبــةيين  , بؤيــة هةســت دةكــةيب, شــارةزاييمان كةمــة, ةســيت دايــبلــة ثرؤظةيــةكي ب
بؤيـة مـب بةرؤاسـيت  ثـَي  وايـة بـؤ       , ئةم ياَلةتانة لة ئـةمري واديعـي ئَيمـةدا هةيـة    , ياَلةتَيكي تر لة يةك ريا ناكةينةوة

فعلـةن تةيديـدي   , مة  بـة تةرروبةكـةي خؤمـان بكـا  و    بتوانني فعلةن ياسايةكة خز, ئةوةي ئةو دَلةرؤاوكَيية نةهَيَلني
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ماددةيـةك دةدَيكـي نـوَي    , لةناوياسايةكة و لة كؤتـايي ماددةكانـدا  , باشَ واية نةضينة دةرةوةي ئةم ياساية, تاوانبار بكا 
رؤَيذينـةوة  بـؤ منوونـة دةتـوانني دةدَيـك وا داب    , ئيزافة بكةيب بةسةربةخؤيي خؤي ريابكةينةوة ئةو ياَلةتانـة لةيـةكَي  

يان لة ناو رَيكخراوة , مانسرتب و ئةو شتانةي كة دةكرَي لةناو سةنديكا, بَلَيب هةموو ئةو كارو هةَليوون و ئةو رَيثَيوان و
بادي ئـةوةي تـر   , دبوَل دةكرَي بةرَيسةي ياسايي ناضنة خانةي تريؤرةوة, ثيشةييةكان يان لةناو ئةيزاب رَيسةي ثَيداوة و

بؤيـة بـةم ياَلةتـة    , دةتوانَي تةيديدي بكـا  , بؤ خؤي تاوانة و دانونَيك هةية عقوبةي دةدا  و, وبا بة ثَيي دانوني عق
, بـةو ماددةيـة كَيشـةكة يـةَل بكـةيب و     , ئةو موشكيلةيةش كة لـةناو خةَلكـدا دروسـت بـووة    , دةتوانني رياي بكةينةوة و

 .سوثاس ,نةمَينَيت و ثَيويست نةكا  ئةم ترس و دَلةرؤاوكَييةمان هةبَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةئكيـد لةسـةر دسـةكاني نازنـاز خـان      , بـةاَلم ديسـان هـةر لةبـةر رؤشـنايي ئـةو دسـانةي دوايـي        , ئةم خاَلةمان تةواو كرد
بـةاَلم مــب ثـَي  وايـة لــة    , كــة هةنـدَي رـار موداخةلةكــة لـة ضوارضـَيوةي خــؤي دةردةضـَيت     , عـةفووم دةكـةن  , دةكةمـةوة 

بـة  , بةتايبةتي ئـةو دانونـة ئةطـةر بـة مشـوولي لـة هـةر خاَلَيـك كـة مونادةشـةي دةكـةن           , دانونَيك مونادةشةكردني هةر
ض لـةوةي  , ض رةخنة لة ثَيشَيل كردني مايف مـرؤظ , تووشي ئةو رةخنانة دةبني كة طوَيمان لَي بوو, مشوولي بري نةكةينةوة

ئَيمة دةبَيت ضـةند يةديقـةتَيكي   , اني تر لَيي بَسَينيض لة مةسائيلةك, دةسةاَل  بةكاري بتَينَيت بة شَيويةكي نادروست
ئايا هةرَيمي كوردستان ئَيستاكة ضةندان هةنساوي تـري بـة خؤيـةوة دةبـيين     , ئةطةر تريؤر و تريؤرستان نةبان, ثَي بَلَيني

نيوَيـك دروسـت    مب ثَي  واية يكومةتي هةرَي  ثَيش ساَل و, 0223بؤ دابني كردني ئازادي؟ ئةطةر تريؤر نةبواية ثاشي 
ذيـاني خـةَلك و طـوزةراني خـةَلك كـة ئَيسـتا موزاهـةرة        , مةياك  دةوري طـةورةتر دةبـوو  , ئازادي زؤر زياتر دةبوو, دةبوو

سـةبةبةكي طـةورة لـةوةي كـة كارةبـا تـا       , ئةوانـة هـةمووي دابـني دةكـا     , بةنزيب نييـة , ئازادي نيية, نةو  نيية, دةكةن
رؤيشـنت  , كة هةموو كؤمثانيةكاني بياني كـة هـاتبوون بـؤ ئـةوةي كارةبـا ضـاك بكةنـةوة       ضون, تريؤرة, ئَيستا ضاك نةبووة

عَيـراق ئةوةنـدة   , بـةنزيب , دةيان كوشنت هةموو كؤمثانيـةكان رؤيشـنت  , لةبةر ئةوةي رووبةرؤووي تريؤر دةبنةوة, نةهاتب
بـةنزيب ثـااَلوتب و   , منان ضـاك بكةينـةوة  بـؤ ؟ ضـونكة رَيسـا نـادةن مةعاميلـةكا     , دةوَلةمةندة ئَيستا لة توركيا بؤمان دَيت

, لةبـةر ئـةوةي دواكـةوتووة لـة دابـني كردنـي بـةنزيب       , خؤمشـان ئـةو دودرةتـةمان نييـة    , نـةو  ثـااَلوتب ضـاك بكةينـةوة    
كةواتة ذيامنان تَيكيووة لةبـةر ئـةوةي   , ئةو هةموو سةيتةرانة بؤضي دادةنرَيت, ئةمنية  ئةطةر هةبَيت و تريؤر نةبَيت

سـاَلة ذيـاني ئَيمـةي رَيكخسـتووة      1222ئـةو ئايينـة ثـريؤزة كـة     , ئينيـا هـةتا ئـايين ثـريؤزي ئيسيميشـمان     , يـة تريؤر هة
لةبـةر  , واي لَيتـاتووة ئـةو تريؤرسـتانة ئةوةشـيان خةريكـة لَيمـان تَيـك بـدةن        , خؤشةويسيت لةناو خةَلك دروست كـردووة 

مةترسـييةكي دَيتـة ثـَيش و    , ةر يةكة بـريي شـتَيك دةكاتـةوة   ئةوةي ئةطةر ئةمانة هةمووي تَينةطةيب لة هةر خاَلَيكدا ه
, ئـةو دانونـة لـة بةغـدا دةرضـووة و     , ئينيا لةثاَل ئةوةشدا ئةو دسانةي دوَييَن نامةوَيت تكـرار بكةمـةوة  , دسةيةك دةكا 

كـةن بـةو دوو سـَي    بؤية تكام لَيتـان ئةوةيـة كـة مونادةشـةي دة    , ئَيمة لة عَيرادَيكي فيدراَل دايب, مولزةمة بة هةموومان
بـؤ  , ئةمـة ئـةم دـةرارةي نةهَيشـتين تريؤرسـتان لـة كوردسـتاندا       , دسةيةي كـة عـةرزم كـردن مشووليةتـة تةماشـاي بكـةن      

بـؤ  , بـؤ بـاش كردنـي طوزةرانيانـة    , بؤ دابني كردنـي داواكارييـةكاني خةَلكـة   , بؤ ثاككردني ئاييين ثاكي ئيسيمة, ئازاديية
بـةاَلم كؤسـثَيكي هـةرة طـةورةي ثـَيش      , كؤسثَيك ناَلَي  هةموو كؤسـثةكان , ردني كارةبايةبؤ دابني ك, نةهَيشتين فةدرييية

, ئـةو دياردةيـة نـةمَينَيت   , بؤيـة دةبَيـت هـةر هـةموومان بةيةكـةوة هـةوَل بـدةيب       , نةكةوتين كؤمةَل تريؤر و تريؤرستانة
ضةنديش ثةيوةنديةكائ رـوانَ طـةورة   , وبزانب ضةند كؤسثَيكي طةورة بوو , ئةوسا دةطةرؤَيينةوة باسي ئةوةش دةكةيب

بـة  , ئـةو فةدـةرةي يةكـةم بـة مواليـةزاتي ئَيـوةوة      , ذياني خةَلكيش باشَ دةبَيت, ئازادييةكامنان ثَيش دةكةوَيت, دةبَيت
بـة تةئكيـد ئـةمرؤؤش ديسـان تـةواو      , دوايي كـة فةدـةرةكاني تريشـمان كـرد    , ليذنةي ياسايي ثَيدابيَيتةوة, زمانةوانييةوة

كـاك مجـال   , دواكارم لـة ليذنـةي ياسـايي بيخوَينَيتـةوة    , ئَيستاش دَيينة سةر ماددية دوو, وةكو ماددةي يةك و دوو, بنينا
 .ئةطةر موهيمة فةرموو, نودتةي نيزاميت هةية
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 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دامودةزطـاي مـاكمي   ( على االساس)كة , ةديمي ماكمي كردت, كاك عوني لة يةكَيك لة روابيةكاندا لة بابةتةكة دةرضوو
لةدامةزرانـدني  , مب بة داخةوة دةَلَي  دامودةزطاي مةياكمي ئَيمة ثَيويسيت بـة ثياضـوونةوة هةيـة   , ئَيمة زؤر رَيكو ثَيكة

 ...,ياكمةوة بؤ ثرؤؤسةي ثيادةكرني ياسايي هةمووي ثياضوونةوةي دةوَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نودتـةي  , رةئيةكة لةسةر مةياك  رةبيت بة مةوزوعةكةمانةوة نيية, نودتةي نيزامي نيية و, اك مجال عةفووم دةكةيك
 .بةاَلم نودتةي نيزامي نيية, رَيي تةددريريشة, رةئيةكة  بةرَييةو, ببورة, نيزامي ئةوةية وةكو ئةو سَيية باسيان كرد

 :بةرؤَيز ئارام رسول مامند
 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ

 .سوثاس, ثَيش ئةوةي بيينة سةر بةشي دووةمي ماددةي سَييةم, ئةو ماددةي تر ثَيويستة دةنسي لةسةر بدرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وشــةيةك , مواليــةزاتتان وةردةطريَيــنت, ومتــان لةبــةر ئــةوةي طؤرؤانكــاري لــةبارةي زمانــةوة هةيــة لةســةري , بارــان كــرد
لةرؤووي ياسـايي  , وةختَيك بدةينة ليذنةي ياسايي ضاكي بكةنةوة, بؤية رَيسا بدةيب و, ف دةكرَيتدةطؤرؤَيت وشةيةك يةز

 .دةخيةينة دواتر هَيشتا زؤريشمان لة ثَيشة, و زمانةوانييةوة
 :بكر مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــتةمةكاني   -0 ــوةكردن وسيس ــدي ثَي ــةكاني ثةيوةن ــتين هؤي ــةر ثةكخس ــةوة , كؤمثيوت ــوونةناو تؤرؤةكانيان ــان , ض ذاوةذاو دان

 .بةمةبةسيت ئاسانكاري بؤ ئةجنامداني تاوانة تريؤركاريةكان, يان زانياري وداتا خستنةناوةوةيان, لةسةريان
 :راي ليذنة لةسةر ئةو خاَلة ئةوةية

ووي ماددةكــة و برؤطةكــة بــةم شــَيوةية وشــةي رَيساكــان بــة وشــةي هؤيــةكان بسؤرؤَيــت لــة برؤطــة د , ليذنــة ثَيشــنيار دةكــا 
يـان  , ضوونة ناو تؤرؤةكاني ذاوةذاو دانـان لةسـةري  , ثةكخستين هؤيةكاني طةياندن وسيستةمي كؤمثيوتةر-0)رؤَينرَيتةوة

 (.بةمةبةسيت ئاسانكاري بؤ ئةجنامداني تاوانة تريؤركاريةكان, زانياري وداتا خستنةناوةوةيانةوة
بـةاَلم ئَيمـة بـة هـةمان شـَيوة      , تـةنتا ئـةو نةدصـة لـة عةرةبيةكةيـة     , ةو هةَلةيـةي تَيـدا نييـة   بةرؤَيز بةنيسبة  كوردي ئ

 .زؤر سوثاس, كردوومانة بة كوردي
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
و بياناا  فيهاا بهادف    تعطيل سابل االتصاال وانظماة احلاساوب جو اخارتاق شابكاتها جو التواويش عليهاا جو إدخاال معلوماا  ج          

 .تسهيل ارتكاب االجلرائم إرهابية
 :وتقرج الفقرة بعد ذلك كاألتي ( وسائل)منها اىل كلمة ( 3)الواردة فى الفقرة ( سبل)تر  اللجنة تبديل كلمة 

يها بهدف تعطيل و سائل االتصاال  و انظمة احلاسوب او اخرتاق شبكاتها او التوويش عليها او ادخال معلوما  او بيانا  ف)
 (.تسهيل ارتكاب االجلرائم إرهابية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةرموو كاك , ئةطةر دوو كةس بَيت باشة, ئةطةر دةتانةوَيت دسةي لةسةر بكةن, مب ثَي  واية ئةو فةدةرةية زؤر وازحية

 .بارزان
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 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةوانةيـة  , ئةمة خؤي ثةيوةندي بة دةرصةنةي ئةلكَؤني هةية, ؤي ثَيويسيت بة دانونَيكي خاصةمب ثَي  واية ئةمة خ
ئةمــة خــؤي مــةنع دةكــا  بــؤ بــةكارهَيناني , دوو, ئةمــة يــةك, زؤر دورســَ بَيــت لــة ئــةوروثا و لــة هــةموو دنيــا هــةبَيت

مـب  ,   لةسةر خـةدةماتي شةخصـي و عـام   ئةطينا مةنعي يكومة  ناكا  بؤ تةنةصو, بؤشَيوةي ئريهاب بؤ كاري ئريهابي
مينع التنص  على الوبكا  العاماة او اخلاصاة اال بالقاانون    ) بكرَيتة, خاَلي ئةلف و با, ثَي  واية ئةم خاَلة ببَيتة دوو بةش

ضـونكة ئةمـة مـةنعي كـاري يكومـة  نابَيـت لـة        , ئـةوةي تـر بَيـت كـة خوَينرايـةوة      -ب.  او بالتفويض مع حماكم االقليم
 .سوثاس, صت و ئةوانةتةنة

 :كمال سعيد بزاز عونيبةرؤَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ــاك بــارزان   ــةو ماددةيــة , ســةبارة  بــة ثَيشــنياري ك ــي هةيــة , ئــةو ياَلةتــة ئ ــةثرؤؤذةي , لــة دةســتووري عَيراد هــةروةها ل

 .زؤر سوثاس, دةستووري هةرَيمي كوردستان تةسبيت كراوةتةوة
 :امبازممد سعيد ر طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر بة شَيوةيةكي دانوني نـةبَيت , ئةطةر بسةرؤَيينةوة سةر دةستووري عَيرادي لة ماددةي ضل هةمان شت باس دةكا 

 .ناتوانَيت تةنةصو  بكا 
 (:ديلمان ئامَيدي)امحد صاحل بةرؤَيز ممد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـة  (تساهيل جحاداث زارائم االرهابياة    )ضونكة هةدةفةكة لة , ة بَيتة طواسنت بؤ ماددةي ضارئةم برؤطةي, مب ثَيشنيار دكةم

ئـةوة لَيـرة ارتكـاب رركةيـة و     , (صانع او اساترياد املتفجارا  واساتخدامها الرتكااب     )لة ماددةي ضاردا هةية فةدـةرةي دوو 
 .سوثاس, ائ عقوبةكةي دورؤسةوابز, ة(مد  احلياة)ئةوةي تر تةستيل رةركةية , ثانزة ساَل يوك  دةكرَيت

 :كمال سعيد بزاز عونيبةرؤَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
ئةو ياَلةتةمان زؤر بةباش زاني كـة  عقوبةكـةي سـيين موئةبـةد     , وا بزائ ئَيمة لة ليذنةي ياسايي زؤر ديراسةمان كرد

يان اخَادي شـبكا  يـان   , ال  و االنيزمةي ياسوبتةعتيلي وةسائيلي االتصا, لةبةر ئةوةي دنيا لة ثَيشكةوتنداية و, بَيت
بؤيـة وامـان   , خاصةتةن ئةطةر بووة تةستيلي ئريتكابي رـةرائيمي ئريهـابي  , تةشويش ياَلةتَيكي زؤر بة خةتةرمان زاني

 .لةطةَل رَيزماندا, بة باش زاني لَيرة بَيت
 :بةرؤَيز عادل ممد امني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضـونكة لَيـرة تـةنيا بـاس لـة هؤيـةكاني ثةيوةنـدي كـردن         , دةزائ ئةم برؤطةية زيـاتر تـةوزيح بكةينـةوة   مب بة ثَيويسيت 

ثةكخستين هؤيةكاني ثةيوةنـدي كـردن وةك   , مب ثَيشنيار دةكةم كة ئةو برؤطةية بةم شَيوةية بَيت, وازيح نةكراوة, كراوة
, مـيَؤ و , شـةمةندةفةر , هؤيـةكان طواسـتنةوة وةك  , وهةر هؤيةكي تـري ثةيوةنـدي كـردن    , مؤبايل, تةلةفؤن, ئةنَنَيت

لةبةر ئةوةي خؤتان دةزانب يةكَيك لةو كارة ئريهابييانةي كة لـة لةنـدةن كـرا لـة مـيَؤي      , هةر هؤيةكي تري طواستنةوة
نـة  ببي, رةنسـة ثـاش ضـةند سـاَلَيكي تـر ببينـة خـاوةن شـةمةندةفةر        , ئَيمةش با هةر بري لـةمرؤؤ نةكةينـةوة  , لةندةن كرا

 .زؤر سوثاس, يةز دةكةم ئةمة بة نةزةري ئيعتيبار وةربسريَي, خاوةن ميَؤ
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــة    ــةر نيي ــي لةس ــة هيي ــةو فةدةرةي ــزائ ئ ــة , وا ب ــكالَيكي نيي ــة ئيش ــةوة , زؤر وازحي ــةرؤووي زمانةوانيش ــةمووي  , ل ــةر ه ه
كَي لةطةَليداية با دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ كـَي لةطـةَلي    , ةوةبؤية مب دةخيةمة دةنسدان, مادام ئيشكالي نيية, ثَيدادةضينةوة

 .تكاية, سَييةم روَينةوة, بة زؤرينةي دةنري, سوثاس, نيية
 :بكر مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, شـاردنةوةيان , ةوةيانيـان دابينكردنـي شـوَيين يةوانـ    , ئاسانكاري هاتنةذوورةوة  وضوونةدةرةوةي هةرَي  بؤ تريؤريستان

يارمةتيدانيان بة هةواَلثَيدان وثَيشكةشكردني ئةو زانياريانـةي بـةكاردَيب   , يان بةكةسَيكي دي, بةخؤي, يان يةشاردانيان
 .بةمةررَيك بةكارةكة بزانَيت, يان بؤ دةستثَيكردني رَيبةرَيكردني تاواني تريؤركاري, بؤ ثيندانان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة لةسةر ئةم خاَلة هية تَيبينيةكي نييةليذن

 :كمال سعيد بزاز عونيبةرؤَيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
تسهيل دخول وخروج إرهاابيني لالقلايم وتاوفري املاأو  هلام جو إخفاائهم جو التسارت بنفساه جو بواساطة غاريه جو مسااعدتهم            -

 .نفيذ اجلرمية إرهابية مع علمه بذلكباإلخبار واملعلوما  اليت تستعمل يف التخطيط جو الوروع لت
 .وشكرَا, ال توزد لد  اللجنة اية مالحظا  على هذه الفقرة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك رؤميؤ, بةاَلم ناوي يةو  كةس  نووسيوة بؤ دسةكردن, هةر ضةندة ئةو خاَلةش زؤر طرنري نيية

 :بةرؤَيز رؤميؤ يزيران نيسان
 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ

وا بــزائ ئــةو ثَيشــنيارةي لــة تةررةمةكــةوة هةنــدَيك  , بــةاَلم دةدــة عةرةبيةكــةي خوَينــدةوة , مــب ثَيشــنيارَيك  هــةبوو
ئايـا ئـةوةي   , مـب دةثرسـ   , لة كؤتاييدا دةَلَيت بةمةررَيك بة كارةكة بزانَيـت , طؤرؤانكاري كراوة لة عةرةبييةوة بؤ كوردي

ئايـا نـازانَي   , يةعين هةموو ئةو كارانـةي سـةرةوة كردوويـةتي   , ةتي بة كارةكة نازانَيهةموو ئةو كارانةي سةرةوة كردووي
ئايا ئةطةر ئةمة بة كارةكةي نـةزاني بـَي؟   , كة ئةمة كارَيكي ئريهابيية؟ دووةم كة سزاكةي داناوة بة بةندي هةتا هةتايي

 .سوثاس, اَلةتةكةدالة هةردوو ي, دةبَيت سزاكة ضي بَيت, ياخود ئةطةر بة كارةكةي زاني بَيت
 :بةرؤَيز شَيردَل عبداَ يوَيزي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, هية شةرؤَيك بة بَي دروست كردنـي هَيزَيكـي لوريسـتيك نـاكريَ    , شةرؤَيكة شةرؤَيكي طةورةشة,  خؤي ئريهاب وةك دةزانب

خـاَلَيكي  , او خـروج إرهـابيني و   تةسـتيل دخـول  , تةسـتيليش بـؤ مةمجوعةيـةك دةكـا     , لةم خاَلة كةوا تةستيي  دةكـا  
كـة سـةدان عمليـاتي    , ئـةو سـَي شـتة هةرسـَيكيان هَيزَيكـي زؤر كؤدةكاتـةوة      , ثاشـان تدريبـة  , تريش لةدواي ئةوة تةمويلة

كـة ئـةو ئةجنامـدةرة    , يةعين زيانيان سـةد ئةوةنـدة زيـاترة كـة ئةجنامـدةرَيك دةيكـا       , ئريهابي دةتوانب رَيبةرَي بكةن
, تـدريب , تـةمويل و , تةسـتيل و , بـة تـةنزي  و  , ئةو شةرؤٍِة ئريهابيية بة ضوار شت دةكرَيـت , بؤ داناوة يوكمي ئيعداممان

, بؤ ئةوانةش خؤيان هةر لـةو شـتة بةشـدارن   , لة ماددةي دوو فةدةرة يةك, ئَيمة بؤ تةنزكةكة يوكمي ئريهامبان داناوة
, ئةصـَلةن يـوكمي ئيعـدام ئةوانـة دةترسـَيينَ     , يان مانـةوة ضونكة ئةوانة خؤ, يةعين ثَيويستة ئةوانة يوكميان بسؤرؤدرَي

ــة  ــةك ئةجنامدةرةك ــة  , ن ــاري وا هةي ــة ر ــوذريَ , ئةجنامدةرةك ــؤي دةك ــؤ     , خ ــة ب ــوكمي ئيعدامةك ــار ي ــدَي ر ــةعين هةن ي
كــة ئيعداميشـي بكــةي بــة هــةمان رَيســادا  , دةضــنة بةهةشــت, ضــونكة هةنــدَيكيان وا تَيدةطـةن , ئةجنامدةرةكـة رائيزةيــة 

لةبـةر ئـةوة وا بـزائ كـاك كمـاليش شـتَيكي واي       , تؤ دةضـي يـوكمي ئةبـةدي دةدةيـيَ    , لةبةر ئةوة خؤي دةمَييَن, دةرؤوا 
يـةعين مـاددةي سـَي و ضـوار و شـةش بسوازرَيتـةوة بـؤ مـاددةي دوو يوكميـان          , مـب دةمـةوَيت ئـةو سـَيية    , ئيخترياع كرد

 .زؤر سوثاس, ئيعدام بَيت
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 :بةرؤَيز عمر عبدالرمحان علي
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤ

, كاك عوني و برادةرانـي ليذنـةي ياسـايي باشـي لَيـدةزانب     , مب تا يةددَيكي زؤر تةئيدي ئةو رةئييةي كاك شَيردَل دةكةم
لـة دـانوني    29و 27و  27دةضـَيتة مـاددةي   , دةضَيتة بـابي ئيتيفـادي رينـائي   , بة تةستيل و بة تةختيت و بة ئيتيفاق

, فعلةكـةي ئيعـدام بـيَ   , ئةطةر ئةصَلي ئريهابييةكة عقوبةكةي ئيعدام بَيت, تة عقوبةكةي ئةمانثَيويس, عقوباتي عَيرادي
مـةفروزة ئـةو فةدةرةيـة عقوبةكـةي     , بؤضي تةستيل و تةنفيز بؤ ئريتكابي رةركةكة عقوبةكةي سيين موئةبـةد بَيـت  

 .سوثاس, زياتر بكرَي و بةرز بكرَيتةوة
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س
بـؤ ئـةو خةَلكانـةي بَينـة نـاو كوردسـتان كـاري        , بةرؤاسيت ئةوانـةي ئاسـانكاري دةكـةن   , منيش هةمان بريو بؤضووئ هةية

بةرؤاسيت ئـةوة  , بة ساغ و سةاَلمةتي بينة دةرةوة, يان دواي ئةوةي كة كارة تريؤريةكةيان ئةجنامدا, تريؤري ئةجنام بدةن
لةبـةر ئـةوةي لةوانةيـة    , لـة مـاددةي دوو  , ية بيَيتة ماددةي يةك و يوكمةكةي ئيعدام بَيـت ئةو فةدةرة, يةدي خؤيةتي

هـةموويان  , ئـةو كردارانـةي لـة مـاددةي دوودا هـةن     , ئةو كرادارانـة لـة مـاددةي دوودا هـةبب    , هةندَي كرادار ئةجنام بدةن
ة خةَلكَيك يان بؤ ضةند كةسَيك كة بَينة ئةي باشة ئةو كةسانةي كة رَيسا خؤش دةكةن بؤ كؤمةَل, يوكمةكةيان ئيعدامة

بؤضي سزاكةيان ئةبةدي بَيت؟ بـا  , كارَيكي وا بكةن كة كؤمةَلة خةَلكَيك لة ناو بيَيت, كاري تريؤري بكةن, ناو كوردستان
رد هـةَليان بـذا  , بة عةش  ضوون بةبـةرةو ثـريي مةرطـةوة   , ضونكة دةيان وسةدان و هةزاران رؤَلةي كورد, ئةمانة نةمَينب

دايك و باوك و خوشك و برا و كةس و كاري خؤيان خسـتة زيندانةكانـةوة لـة ثَينـاوي     , ثةتي سَيدارة رةنة طةردنيانةوة
بةرؤاسـيت هةدـة يوكمةكـةيان    , ئةوانةي رَيسا خؤش دةكةن بؤ تريؤرستان بَيب لـة نـاو كوردسـتان تـريؤر بكـةن     , كوردستان

 .زؤر سوثاس, ئيعدام بَيت
 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوو لَيـرة لـة دَيـري    , ئـةوة يـةك  , كة ئةمة بيَيتة خانةي ئيعدامةوة, منيش تةئيدي دسةكةي كاك شَيردَل يوَيزي دةكةم

يــان , ئةمــة زيــاد بكــرَي, ســَي ئةمانــة كــة ئــةو كـارة دةكــةن , يــةك مانــاي هةيـة , (شــاردنةوة و يةشــار دان)دووي برؤطةكـة 
وةسـيلةي نـةدلي كؤمـةَلَيك خـةَلك     , ضونكة ئَيمة كاتي خؤي ئةو بةلةمانة كة ييـز كـران لةسـةر ئاوةكـة    , طواستنةوةيان

 .زؤر سوثاس, ئةو طواستنةوةشي بؤ زياد بكرَيت و, بوون
 :بةرؤَيز كوَيستان مةمةد عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةاَلم هـةر لَيـرة مبَينَيتـةوة بـة يـوكمي موئةبـةد نـةك         , شـةش دةمـج بكـريَ   , ضوار و, مب ثَيشنيارةكةم وا بوو كة سَي و

 .زؤر سوثاس, ئيعدام
 :بةرؤَيز فتاح عبداَ نقشبندي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بس  اَ الرمحب الريي 

باسـي  , بةاَلم ثَي  خؤشـة يةديقـةتَيك هةيـة   , مب تةئيدي ئةو رةئيةي دةكةم, ئةوةي مب ئةمةويست كاك زرار باسي كرد
بة تايبـةتي ئـةو ليذنـةي دـانوني ئَيمـة كـة لـةناو        , تةبيعي هةموو دانونَيك ليذنةيةكي بؤ دانراوة, ئةويش ئةوةية ,بكةم

, مب ثَي  واية ئةمةي ئَيمة ئةوةندة زؤر لةسةري دةرؤؤيب, دانونَيك كة دةنووسي و بةررةستةي دةكا , ثةرلةماندا هةية
بـةاَلم مونادةشـةيةك بـا لـة يـدود      , مونادةشـة بـا بكـريَ   , ة نـةكريَ يـةعين مونادةشـ  , زؤريش زيادة مةبةست  ئةوة نييـة 

ثاشـان ئيشـي ليذنـةي    , ضوار ثَيـنج رؤذي تـري دةوَيـت   , ضونكة بة هؤي ئةوةي كة ئَيستا ئةمةي باسي دةكةيب, دةرنةضَي
بـؤ ئـةوةي كـة خةلـةلي     , دانونةكةي دارؤَيـذتووة , ماددةكة نووسراوةتةوة, بة ليذنة دانراوة, بؤية ليذنةكة دانراوة, دانوني
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مب , بةاَلم كة ليذنةيةك لة دة كةس دروست بوو, بؤي هةية خةلةلَيكي تَيدا بَيت, ئةطةر دوان بب سَييان بب, تَيدا نةبَيت
نـةخَير بـا   , ثَي  واية رَيي ئةمة نيية كة ئَيمة لةسةر هةموو نودتةيةك ئيعتريازَيـك بتَينينـة ثـَيش بـؤ ليذنـةي دـانوني      

يـةعين  , هي دووةم ثَي  خؤشة شتَيك باس لـة مـايف مـرؤظ بكـةم    , ئةوة تةفصيلَيكي زؤر هةية, .....وابَيت ئةمة وابَيت يان
كـة  , يةديقةتي مايف مرؤظ ئةوةية دةبَيت داكـؤكي تـةيقي  كردنـة لـة يقـودي ئينسـان      , مايف مرؤظ زؤر رار باس دةكرَي

, مـايف مـرؤظ ض دةكـا  لـةو كةسـانةي كورؤيـان كيـيان       ئـةدي  , يقودي ئينسان دابـني بكـا   , مةبةسيت مايف مرؤظ ئةوة بَيت
ئـةدي نابَيـت مـايف مـرؤظ     , هةتكي نامووسيان كـرا , ئيتانة كرا؟ هةتا كيي خةَلكيان برد, كةس و كاريان ثارضة ثارضة كرا

كـةمَيك  هةندَيك رةضـاوي  , بةاَلم دةبَيت, ثاشان ئةطةر مايف مرؤظ راستة مب لةطةَلي دامة هةبَي, ديفاع لةو يةدةش بكا 
, ئايـا شـةريعة  دبـوَل دةكـا  كابرايـةك بـة بـَي تـاوان بَيـت كـورؤي كابرايـةك بكوذَيـت            , دانوني شةريعةتي ئيسيمي بكا 

 هةتكي نامووسي بكا ؟
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, د بَيـت مةبدةئي ماددةكة زمانةواني ئةطةر هةبَي وشـةيةك كـةم بَيـت يـان زيـا     , دوو رةئي هةية, بؤضوونةكان ديار بوون
, ضـةند برادةرَيـك  , طرنسة تكاية بة ئينتباهةوة رةئـي لةسـةر بـدةن   , بةاَلم رةئييةكي موهي  هةية, ئةوة مةوزوعَيكي ترة

ئـةوةي  , واتـة سـزاكةي ئيعـدام بَيـت    , ئـةو فةدةرةيـة بيـَيتة مـاددةي دوو    , ضةند ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان ئيقـترياح دةكـةن    
بيـَيتة  , ئـةوةي لةطـةَل ئـةوة نييـة    , زؤر سـوثاس , بـا دةسـيت بـةرز بكاتـةوة    , دووكة بيـَيتة مـاددةي   , تةئيدي ئةوة دةكا 

دةنســي دا كــة , كــةس 07, ئةكســةرية  لةطــةَل طواســتنةوةيةتي بــؤ مــاددةي دوو , مــاددةي دوو بــا دةســيت بــةرز بكاتــةوة 
 .فةرموو سؤزان خان, كةواتة ئةو فةدةرةية دةطوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو, مبَينَيتةوة

 :ز سؤزان شتاب نوريبةرؤَي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـيَ نـازائ ئَيمـة يـةك     , ثَيكـةوة برؤؤنـة ئـةميوة   , شـةش , ضـوار و , وا بزائ كاك شَيردَل ئيقتريايةكةي وا بوو كـة سـَي و  
 .يان نا, مونادةشةي دةكةيب, يةك

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوانـةي دسـةيان   , يـةك ئقـترياح نـا   , ةي زؤربةي ئةوانةي دسةيان كـرد بةاَلم مب ئيقتريايةك, راستة كاك شَيردَل واي و 

واي , هـةمان شـت بـوو   , ئةطـةر ماددةكـاني تـر كـة دسـةمان كـرد      , زؤربةيان ئةوة بوو كـة ئـةو ماددةيـة بسوازرَيتـةوة    , كرد
 .دةبَيت دةنسي بؤ بدةيب, را لةبةر ئةوةي بيَيتة وَي, لَيدةكةيب

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ يسني
 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .سوثاس, ئينيا نةدَل كردني, ئايا بةو صياغةتة ماددةكة ئيقرار دةكةيب, هَيشتا ماددةكة موافةدةتي لةسةر نةكراوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

قــراري وةكــو فةدــةرة نــاتوانني ئي, بــةاَلم دةبَيـت ئيقــراري بكــةيب , مةبــدةئي طواســتنةوةكة رؤيــي, ئَيسـتا منــيش وادةَلــَي  
ئينيـا  , لةبـةر ئـةوة دةيسوازينـةوة بـؤ تـةواو كردنـي ئيقـراري ماددةكـة        , دةبَيت ماددةكة هةمووي ئيقرار بكرَيـت , بكةيب

كــَي لةطــةَل نييــة؟ بــة , كــَي لةطــةَل صــياغةكةي فةدةرةكةيــة بــا دةســيت بــةرز كاتــةوة؟ زؤر ســوثاس, دةخيةينــة دةنســةوة
, فةدـةرةي سـَي دةضـَيتة مـاددةي دوو    , بـة ئيقـرارةوة  , ضـووة مـاددةي دوو  كةواتة ئةو فةدةرةيـة  , زؤرينةي دةنري وةرطريا

 .فةدةرةي ضوارةم روَينةوة
 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ئَيستا برؤطةي ضوار دةخوَينمةوة

يان لةدةرةوةي , استةوخؤ لة ناوةوةيان نار, راستةوخؤ, يان ناردني كؤمةكي دارايي, طواستنةوة, كؤكردنةوة,ثَيشكةشكردن
 .يان بزانَيت بةكاردَيت بؤ داراكردني هةر تاوانَيكي تريؤركاري, بةمةبةسيت بةكارهَيناني, هةرَي 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةطةَل رَيزماندا, ليذنة هية تَيبينيةكي لةسةر ئةم برؤطةية نيية

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .ي ئةجنومةنسةرؤك بةرؤٍَِيز
تقديم جو مجع جو نقل جو حتويل األموال بطري  مباشر جو غري مباشر بقصد استخدامها جو علمه باستخدامها كليًا جو ززئيًا -

 .يف متويل جي اجلرائم إرهابية سواء مت ذلك داخل االقليم جو خارزه
 .زؤر سوثاس, ليذنة هية تَيبينيةكي نيية

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

ئـةوةي سـةرةوة بـة    , وا بزائ ئةم برؤطةي ضوارة لةطةَل سَي دةكرَيت بةيةك بـة زيـاد كردنـي يـةك دةسـتةواذة لةسـةرةوة      
ضـوونة  , لـةوَي ئاسـانكاري هاتنـة ذوورةوة و   , ضـونكة لَيـرة طواسـتنةوة هةيـة    , ثَيشكةش كردني زانياري و كؤمةكي دارايي

, لة دَيري دووهةمـدا , دةتوانني لة برؤطةي سَيدا ئةوة زياد بكةيب, رة زيادة كؤمةكي دارايييةتةنتا ئةوةي لَي, دةرةوة هةية
يـةعين وا بـزائ ئـةو    , ثَيشكةش كردني زانيـاري كؤمـةكي دارايـي بـؤ بـةكار هَينـاني لـة ثينـدانان دا يـان لةهـةر شـتَيكدا           

 .لةطةَل رَيزمدا, يخةينة ثاَل ئةمةوةدةتوانني ب, هةر ئةو كةليمةي تَيداية زيادة, برؤطةي ضوارة زيادة
 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
لةبـةر ئـةوة ريـاوازي هةيـة     , تـةنتا طواسـتنةوةي دارايييـة   , مةبةستمان طواسـتنةوةي كـةس نييـة   , ئةو طواستنةوةي ئَيرة

 .لةطةَل طواستنةوةكةي تر
 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَي
, باعتبـار ئـةظ ئةموالـة   , ئةطـةر بَيتـة طواسـنت بـؤ مـاددَي دوويَ     , فةدةرَي ضوارَي يا ماددَي سـَيييَ , بةرةئي مب ئةظ فةدةرة

يــةعين , بيــي كؤمةَلــةكا شــولة بكــا, ئَيكــي هــان بــدةي ثــارة بــدةيَي بيــينت خــؤي ئينتحــار بكــا, تشــيت متفيــرا  بكــرينت
بيـيتة فةدـةرة   , ذبـةر هةنـدَي عقوبـة ببَيتـة ئيعـدام و     , ت ئييرامي يان ئريهابي ثَي دَيتة كـرن تةستييتَيت ماددَي شولَي

 .سوثاس, لسةل كو مادَي دووَي
 :بةرؤَيز كوردستان ثريداود دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, لةيــةك نــزيكَنلةبــةر ئــةوةي تةدريبــةن , منــيش لةطــةَل ئةوةمــة ئــةو خاَلــةي ضــوارة بــؤ مــاددةي دووةم بسوازرَيتــةوة

 .سوثاس, خاَلةكةشي دورؤسَة لةوةي كارةكاني
 :رمضان ناصح غفور. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, منيش هةمان بريوبؤضووئ هةية كة بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو

 :بةرؤَيز باثري كامي يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم تـةنتا ئةوةيـة دةَلَيـت ثَيشـكةش كـردن و       , بسوازرَيتةوة بـؤ مـاددةي دووةم  , دةكةم دةربارةي ئةم ماددةية مب تةئيد
ئايـا ئـةو   , طواسـتنةوةي ثـارة ئَيسـتا لـة كوردسـتان بـة هـؤي يةواَلـة دةكـريَ         , كؤكردنةوة و طواستنةوةيان ناردني كؤمةك

ك لـة دةرةوة ثـارة دةنَيرَيتـةوة لـة رَيسـاي      طواستنةوةية رياوازييةكة بكرَيت بةبَي ئةوةي كةسَيك ئاطـادارة؟ هـةموو خـةلَ   
, تةيديـد بكرَيـت  , با ئةوة لةبـةر ضـاو بسـريَ   , شتَيكي تا ئَيستا رَيك نةخراوة طواستنةوةي ثارة لة كوردستاندا, يةواَلةوة
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عنـواني  زؤر , بَيـت لـةو مةكتةبـة ثـارة وةبسرَيـت بـة عنوانَيـك       , لةوة بةريتـة , كةسَيك بَي ئاطا بَيت, كة طواستنةوةي ثارة
 .سوثاس, را ئةو طواستنةوةية ريا بكرَيتةوة, زؤر راريش تةزويريشي تَيدا كراوة لةو شَيوةيةدا, غةَلةتيش دةدرَي

 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اَلم زياتر ثشـتسريي رةئـي   بة, ثَي  باشَة كة ماددةي سَي بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو, ثشتسريي دسةي برادةرةكائ دةكةم
هةرسـَيكيان رَيـك   , شةش هةرسَيكيان لـة يـةكَي زؤر نـزيكب   , ضوار و, وا بزائ ئةو بوو وتي سَي و, كوَيستان خان دةكةم

 .زؤر سوثاس, بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو, ررَيب لةرؤووي زمانةوانييةوة ببَيتة يةك برؤطة و
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س
 .سوثاس, داواكاريش  خاَلي ضوار بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دووةم, ثشتسريي لة دسةي ئةو برادةرانة دةكةم و

 :بةرؤَيز سؤزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوة   , ي هةيةتةيويل كردني ئةمواَل عادةتةن بة انواع رَيسة, لةبةر نةبووني سيستةمي بانكي لة واَلتي ئَيمةدا و
ضـونكة ئةطـةر   , كة طواستنةوةي ثارةكة ئاطاداري ثَيوةية يان بَي ئاطادارييـة , ئَيمة دةبَيت زؤر لةم خاَلة تةئكيد بكةينةوة

لةبـةر ئـةوة سيسـتةمي بانـك     , خةَلكي وا هةية بـة مليـؤن تـةيويلي دةكـا  رؤذانـة     , لة ياَلةتَيكدا ثارة تةيويل دةكرَيت
ت بزاني كة ئايا ئةو كةسة دةزانـَي وا بـةكار دَيـت يـاخود نـا؟ وة دةنسـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل بـرادةران و           بةاَلم دةبَي, نيية

 .سوثاس, خوشكان بؤ طواستنةوةي بؤ بةندي دووةم
 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
دوايـي لةمـةودوا كوردسـتان     ,(اي زرمياة إرهابياة   بقصد استخدامها جو علمه باستخدامها يف متويال )فةدةرةكة زؤر وازحية 

ئـةو ماددةيـة ييسـابي موسـتةدبةلي بـؤ      , اتصاالتي دةولي بان  و ئةو شتانة دةكرَيتةوة لة كوردستان, ئاوةدان دةكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, كراية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوانة ئةطـةر هـةمووي ئيسـثا  نـةبَيت     , كةم بيَلَي يةز دة, تةوزحيَيك هةية, ثَيش ئةوةي ئيقتريايةكة رةمة دةنسدان

, دةبَيـت بةَلسـة هــةبَيت  , يــةكَيك ثـارة بسوازَيتـةوة بـة شــك نييـة    , بـؤ كـاري تـريؤر ئـةو فةدةرةيــةي لةسـةر تـةتبي  نـابيَ       
دـةرةي  زؤربـةي زؤري ئةوانـةي داواكـاري دةكـةن وةكـو فة     , ئينيا دةضَيتة ئةو خاَلةوة, ئيعتريافا  هةبَي, ئيسثاتا  هةبَي

, ئةوةي لةطةَليةتي بؤ ئةوةي بسوازرَيتةوة بـؤ مـاددةي دوو بـا دةسـيت بـةرز بكاتـةوة      , ثَيشوو بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي دوو
لــة رَيــي خــؤي , ئةكســةرية  دةَلَيــت مبَينَيتــةوة, ئــةوةي لةطــةَل ئةوةيــة كــة لــة شــوَييَن خــؤي مبَينَيتــةوة  , زؤر ســوثاس
 .فةرموو, اشيفةدةرةي ث, زؤر سوثاس, دةمَينَيتةوة

 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
يان ضـةكداركردنيان   ,هاوآلتيانضةكداركردني يان , ي هةرَيمداهاواَلتيانو َييان رةطةزثةرسيت لةن, ورووذاندني تايفةطةري

 .ةوةَبتنبئةطةر كارةكة  بارَيك لةشةرؤي ناوةخؤ , لة دذي يةكَ
 .زؤر سوثاس, هية تَيبينيةكي نيية لةسةر ئةو ماددةية ليذنةي ياسايي

 :كمال سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤٍَِيز
إثارة النعرا  الطائفية جو العنصرية بني جبناء االقليم جو تسليح املواطنني جو محلهم على التسلح بعضهم ضد البعض امخار،  

 . حالة من االقتتال الداخليوتكون العقوبة االعدام إذا جد  ذلك إىل
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 .سوثاس, ليذنة هية تَيبينيةكي نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, نودتةي نيزامت هةية, ئةو دَيرة ثةرؤيية, وابزائ نةبوو, لة كوردييةكة ئيعدام نةبوو
 :بةرؤَيز باثري كامي سليمان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, تةنتا دةنسمان لةسةر ئةوةي دا بؤ طواستنةوة, دةنسمان لةسةر نةدائَيمة لةسةر فةدةرةي ضوارةم 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ماددةكة دواي ئـةوةي  , دةنسي لةسةر بدةيب, مادام وا بَيت ثَيويست ناكا , دةنسمان لةسةر ئةوةي دا كة مبَينَيتةوة

ضـونكة  , ئةو فةدةرةي كة طواسَاوةتةوة بؤ مـاددةي دوو , نةداوةئاخر دوايي دةيدةيب وةكو نةصةكاني تريشمان , مايةوة
, ئـةوة مايـةوة لـة شـوَيين خـؤي     , بؤية دةنسمان بؤ دا ثاش طواستنةوةي بؤ ثةسـند كردنـي  , ماددةي دووة دةنسمان بؤ داوة

, كي تـر بيخوَينـةوة  رـاريَ , بؤ ئةوةي بة كاملي لة رةلسةي داهاتوودا روَينرَيتةوة و دةنسـي بـؤ بـدةيب   , دةنسي بؤ نادةيب
 .ضونكة كةموكورتي تَيدا هةية

 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ــةري -0 ــدني تايفةطـ ــةن , ورووذانـ ــيت لـ ــان رةطةزثةرسـ ــانو َييـ ــداهاواَلتيـ ــان , ي هةرَيمـ ــةكداركردني يـ ــانضـ ــان  ,هاوآلتيـ يـ

 .ةوةَيتنبئةطةر كارةكة  بارَيك لةشةرؤي ناوةخؤ , ردنسزاكةشي دةبَيتة لة ناو ب, ضةكداركردنيان لة دذي يةكَ
 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تـا ئَيـرة مةفتومييـةكي زؤر    ( إثارة النعرا  الطائفياة جو العنصارية باني جبنااء االقلايم     )لةبةر ئةوةي كةرتي يةكةم برؤطةكة

ئـةو برؤطـةي لـة    , ثَيشنيار دةكةم دوا ررَي, دةست نيشان كردني تؤمةتةكةبؤ , دةروازةيةكي تايبةتي نيية, فراواني هةية
تساليح املاواطنني او محلاهم علاى التساليح بعضاهم ضاد الابعض االخار بغياة           ), روَينرَيتةوة بةم شَيوةيةي دَيت, دوا دَينت

 .سوثاستان دةكةم, (اثارة النعرا  الطائفية او العنصرية بني ابناء االقليم
 :رمضانناصح غفور .بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, وروذانـــــدني تايفةطـــــةري, وشـــــةيةك ثـــــةرؤاوة تةررومةكـــــةي نةنووســـــراوة, لةبـــــةيين عةرةبيةكـــــةو كوردييةكـــــة

ئينيـا  , يـةعين وشـةيةك هـةبَيت شـوَينةكةي بسرَيتـةوة     , ئينيـا نعـرا  هةسـت و نةسـتة خوليايـة     , (النعرا )عةربيةكةي
 .لةطةَل رَيزمدا, يان خوليا بةكار دةهَينني لةرياتي النعرا , ننيهةست و نةسيت بةكار دةهَي

 :بةرؤَيز اراعيل ممود عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ئةو وروذاندنة زؤر رـار شـيت وا دةبَيـت    , وروذانداني تايفةطةري يان رةطةزثةرسيت لة نَيوان هاواَلتياني هةرَيمدا
خـةَلك  , خؤمانـدا لةسـةر كَيشـةيةكي كؤمةاَليـةتي زؤر رـار طونـد بـؤ طونـد كَيشـةيةك دةبَيـت          لة ناو كؤمةَلي كوردةواري 

مب ثَي  باشة بكرَيت بة مةبةسيت سياسـي يـان عةدائيـدي لـة     , تةبعةن ئةمة شيت لَي دروست دةبَيتةوة, خةَلك دةكوذَيت
 .سوثاس, ئاخريةكةيدا

 (:زانا)خضربةرؤَيز دادر سعيد 
 .ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .بةناوي خواي طةورة و ميترةبان
كـة ثَيكـةوة ذيـاني هاواَلتيـاني كوردسـتان      , زياتر رةضاوي ئةوةمان كرد, ديارة ئَيمة لة ليذنةي ياساييدا ئةو برؤطةمان دانا

ئـةو   ,رَيسا لة هةر كارَيكي دزَيـو بسـريَي كـة ئـةو يـةك رَيزيـة      , ثةرةثَي بدةيب و, بة برايانةو ئاشتيانة بة شَيوةيةكي ضاك
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ضــونكة تايفةطــةري بــةس ريــاوازي نَيــوان  , بــةاَلم ثــَي  وايــة برؤطةكــة كــةموكورؤي تَيــدا هةيــة  , ثَيكــةوة ذيانــة بشــَيوَييَن
عنصـريش  , شـيعة و سـووننة لـة كوردسـتاندا كـةمَة     , كَيشةي مةزهـةبي لـة كوردسـتان كـةمَة    , مةزهةبةكان دةطرَيتةوة

زيـاتر موشـكيلةي   , ثَيكـةوة ذيانـة لـة كوردسـتان    , دوو دةوميـة  هةنـة و  راسـتة يـةك   , زياتر بةيين دةوميا  دةطرَيتـةوة 
و ئـةديان ثَيكـةوة   , ضونكة لة كوردستان دةوميا  ثَيكةوة دةذيـب , مب ثَي  واية فراوانَي بكةيب, بةيين عةرةب و كوردة

, ان لـة سـااَلني رابـردوو   دةردي خةَلكي كوردست, شتَيك دابنَيني عييري هةمووي بكا , ئةيزابيش ثَيكةوة دةذيب, دةذيب
ضؤن ئَيمـة  , كة لة نَيوان يةك دةومية  دوو يزبي سةرةكي ضةند هؤيةكي تووشي ئةم بةزمة بوويب, شةرؤي ناوخؤ بوو

بؤيـة مـب ثَيشـنيار    , كة دةيانـةوَيت رـارَيكي تـر ئـةو مةينةتانـة دووبـارة بكةنـةوة       , لَيرة دةسيت ئةو طَيرةشَيونانة بسريب
بةشـَيوةيةكي طشـيت بـؤ    , (ابنااء االقلايم  )اثاارة النعارا  والفاني باني     بَلـَيني  , عنصري هةَلبسريَيت دةكةم وشةي تايفةطةري

يـان ئـاذاوة يـان ثشـَيوي لـة نَيـو       , ئةوةي هةموو رـؤرة ئاذاوةيـةكي بسرَيتـةوة كـة يـةك ريـزي ميللةتةكـةمان تَيـك بـداتب         
 .سوثاس, كؤمةَلسا بنَيتةوة

 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

لةرؤووي شيكردنةوةشدا ئَيمـة مبانـةوَيت يـان نةمانـةوَيت     , ئةوة لةرؤووي زمانةوانيدا دسةمان كرد لة تةررةمةكة هةَلةية
لةطـةَل ئـةو رَيسةيـةي مامؤسـتا     , كة بؤتة شةرؤي نـاوخؤ و عةشريةتةكانيشـي تَيـوة طـيَ    , كؤمةَلَي كَيشةي ئايدؤلؤري هةية

 .سوثاس, اَلة لة دةدة ياسايةكة تؤمار بكرَيتزانام و بكرَيت ئةو خ
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤيـة طـةَلَيك شـيت    , فةدةرةي ثَينج بة بؤضووني مب لة هةموو فةدةرةكاني تر كة لة ماددةي دوودا هـاتووة كـةمَ نييـة   

, ضـونكة شـةرؤي نـاوخؤي تَيـدا هةيـة     , تةوة بؤ مـاددةي دووةم ثَي  واية ئةو فةدةرةيةش بسوازرَي, كوشندة تري تَيدا هةية
بؤيـة  , ئةوة طةَلَيك طةورةترة كـة يـوكمي هـةتا هةتايـةي تَيـدا هـةبَيت      , رةطةزثةرسيت تَيدا هةية, تايفةطةري تَيدا هةية

, يـوكمي ئيعـدام   بَيتـة سـةر  , كة ئةو فةدةرةيـة بسوازرَيتـةوة بـؤ مـاددة دوو    , تةئيدي كاك شَيردَل دةكةم, ثَيشنيار دةكةم
 .سوثاس

 :بةرؤَيز عوني سعيد كمال بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.وتكون العقوبة االعدام اذا اد  ذلك اىل حالة من االقتتال الداخلي) , لَيرة لة فةدةرةكة ئيشارةمتان كردية
 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــتا   ــةعي كوردس ــة وةك مورتةم ــة  , نم ــاو رةنس ــةكي رةنس ــة   , مورتةمةع ــدا هةي ــةدياني تَي ــةوميا  و ئ ــوزائيكي د ــة , م م

وةك ئَيـدي  , وةك مةسـيحي , ئت مَيذوويدا ضةندةها فةرمان رابووينة سةر ئـةديان وةك ئَيزيـدي  , تةرروبةكي تازة هةية
والقومياة  )ئيزافـةي  , (عنصارية النعارا  الطائفياة وال  )مـب ثـَي  وايـة ئـةوة     , هةرديسان لةناظ خؤدا بووية, فةرمان بووينة

ذ ئـاليَي ئـايين   , ئـةوةش يةدـةكي خؤمانـة كـو ئـةم خـؤ بثـارَيزيب       , تا ئةو نعراتي دينـيش نـةمَيينَ  , بكرَيت, ش(والدينية
 .زؤر سوثاس, ظةذيب

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداللة يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اثاارة النعارا  و الفاني    ), ثَيشـنيار دةكـةم  , ة كـوردي بـةكار بَيـت   نعرا  واتا خوليا بـ , مب عةيين شت ئةو تَيبينيةم هةبوو
وتكاون العقوباة االعادام اذا اد  ذلاك اىل اقتتاال      ), هـةتا دوايـي  , و( باني جبنااء االقلايم   .... الطائفياة والعنصارية والعقائدياة   

يعـين  , كو بزائ ئةوة مـةنع كـراوة  بة دانونيش وة, ضونكة ئةوة دةبَيتة شتَيكي تر و, ال بربَي(االقتتال الداخلي ),(الداخلي
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, تةيري  و تـةرري  , لةبةر ئةوة مب ثَي  واية ئةمة لَيرة رَيسةي خؤي نيية لَيرة, ادتتال داخلي, ياَلة  تةيري  كراوة
 .تةيري  و تةرري  كراوة, با بؤتاني راست بكةمةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئـةو خاَلـة بـة يةديقـة  هةرضـةند بـريي لَيدةكةمـةوة       , دةَلَي  راسيتمنيش رةئي خؤم , مب وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان

, بـؤ تائيفةكـةي  , يةعين مةسةلةن ثياوَيك موتةعةصيبة بؤ دةوميةتةكةي, بةاَلم ئريهاب هةَلي ناطرَي, تاوانَيكي طةورةية
مب , اَلم ناضَيتة بابي ئريهاببة, مومكينة واي لَيباكا  بة دةناعةتي مب ئةمة تاوانة, نةسةدافةتي, نةتَيسةيشتين نةفامي

ئةم فةدةرةية لـةناو  , ئةطةر دةستةي سةرؤكايةتي ئيقتريايتان بؤ دةكا , ثَي  واية ئةو فةدةرةية هةمووي ئيلةا بكرَينت
كـَي لةطةَليـةتي مبـَييَن؟ زؤرينـة     , كَي لةطةَليـةتي كـة نـةمَييَن بـا دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس       , ئةو ياسايةدا نةبَيت

 .تكاية, برؤطةي شةش, خؤي ئريهاب نيية, ي كردةوةئيلةا
 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
يـان  , يـان لةسـةر هؤيـةكاني ثةيوةنـدي ثَيـوةكردن     , يـان كةسـانَيك لةسـةر بـةكارهَيناني ضـةك     , مةشـ  ثَيكردنـي كةسـَيك   

ــةكان   ــةرة رةنسي ــي هون ــةركرد  , فَيركردن ــَيوازةكاني ش ــان ش ــاوانَيكي     , ني ــداني ت ــؤ ئةجنام ــان ب ــيت ئامادةكردني بةمةبةس
 .تريؤركاري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةسةر ئةو برؤطةية, ليذنة هية تَيبينيةكي نيية

 :بةرؤَيز عوني سعيد كمال بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حربياة جو جسااليب قتالياة بقصاد إعاداده      تدريب شخص جو جكثر علاى اساتعمال االسالحة جو وساائل االتصاال جو تعلايم فناون        
 .لتنفيذ زرمية إرهابية

 .شكرَا, ال توزد لد  اللجنة القانونية اية مالحظا  على هذه الفقرة
 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شيَةخ اَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بكرَيتـة يـةك   , ةرة ضـوار و شـةش و سـيَ   فةد, هية رياوازييةكي نيية, مب ثَي  وابَي ئةو فةدةرةيةش لةطةَل ضوار و سَي

ثـَي   , ثرسيارَيكيشـ  لـة ليذنـةي دـانوني هةيـة     , بسوازرَيتةوة بؤ فةدةرةي ماددةي دوو كـة يوكمةكـةي ئيعدامـة   , فةدةرة
سـَي شـةو   , كة ئةو كةسةي كابرايةكي يةمةني دةهَينَيتـة مـاَلي خـؤي   , خؤشة دةناعةمتان ثَي بتَينب بؤمان روون بكةنةوة

, دةيبـا  خـؤي لـةوَي دةتةدَينتـةوة    , تاوانةكةي بؤ ديـاري دةكـا   , رَيي بؤ دابني دةكا , لة ماَلي خؤي دايدةنَي سَي رؤذ, و
ئـةو خـائني   , بةاَلم ئةو تاوانبارة مورركة, دةضَي نوَيذي رةماعة  لة يزوري ثَيةةمبةر دةكا , ئةو دةرؤوا بؤ بةهةشت

ئةو ثرسيارة يةز دةكةم ليذنـةي دـانوني   , ةردا نةسةثَي و ئيعدام بكرَيتاواني ئةوةي بةس, ئةو زؤَلة كوردة, و خؤفرؤؤشة
 .لةطةَل رَيزمدا, وةاَلم  بدةنةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضووة بابي ئيعدام, ئةوة موعالةرة كرا

 :بةرؤَيز ئارام رسول مامند
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نـاني ضـةك يـان ضـؤنيةتي بـةكار هَينـاني تةداندنـةوةي ئامَيرَيـك يـان          بؤ بةكار هَي, كةسَيك كة مةش  بة خةَلكَيك بكا 
منوونــةش بــؤ ئــةم , بؤيــة مــب ثَيشــنيار دةكــةم , كــة كارةكــة ئــةجنام دةدةن, ئةمانــة زؤر لةوانــة خــةتر تــرن , خؤكوشــنت

, ريؤرسـتانب ئةمانـةي كـة مةشـ  ثَيكـري ت    , ثَيشنيارةي ئَيمة لة ضةند ياسايةكي تري رووبةرؤووبوونـةوةي ئريهابـدا هةيـة   
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بـؤ  , ئةمـة بسوازرَيتـةوة بـؤ مـاددةي دوو    , بؤية مب ثَيشنيار دةكـةم , بةرؤاسيت بةرزتريب عقوبةيان بؤ دةست نيشان دةكةم
 .زؤر سوثاس, ئةوةي عقوبةكةي يوكمي لةناو بردن بَيت

 :بةرؤَيز عمر عبدالرمحب علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو مـاددةي كـة    , تةسـتيل و دخـول و خـروج لـة فةدـةرة سـيَ      , ان لةسـةر كـرد  بةتةئكيد ئةو دسةي ئـةو برادةرانـة باسـي   
ئـةي لـة   , مةوادة فةنييةكةي بؤ يازر دةكا , ئةوة وةكو يارمةتي دةرَيكي فةني واية, طؤزاريةوةش عقوبةكةي ئيعدام بَي

و  29و  27و  27بـةرةئي مـب هـةر بـة مـاددةي      , ئةسـبابة مادديةكـةي بـؤ يـازر ئـةكا      , ماددة شةش لة فةدةرة شـةش 
ثـَي  باشـة دةنسـ  لةطـةَل دةنسـي ئـةو       , فاعل و شـةريك بـة يـةك عقوبـة دةرؤوا     , دانوني عقوبا  كة بة ئيشَاك دةرؤوا 

ضـونكة ئـةو يارمةتيدانـة بـؤ تةتـدريب      , ئةويش بـرؤوا  , ضؤن فةدةرة سَي طوَيزرايةوة بؤ عقوبةي زياتر, برادةرانة بَيت
خةتةر ترة لةوةي كـة تةسـتيلي دخولةكـةي بـؤ     , باشَة, فَيري كوشتنةكةي دةكا  ,كردن لةسةر ئةسليحة لةسةر كوشنت

كةواتـة مـب بـابي ئةواليـةك فَيركردنـي كوشـنت دةبَيـت عقوبةكـةي         , مادام تةستيلي دخول عقوبةكةي ئيعدام بَيت, بكا 
 .سوثاس, ئيعدام بَيت

 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طاظـا كـة وشـةي    , يـان ياسـايَي ترؤرَيـدا   , باسـي ثـرؤؤذا ترؤرَيـدا   , اوايةك لة رةنابَيتة وةكي سةرؤكي ثةرلةمانَي دظَيـت مب د
ضـونكي بةناظـةتي   , رةنابَيتة بةرطري لةوا تشتا بكةي, تَي( صلى اَ علية وسل )ثَيةةمبةرَي خودي, ئيسيمَي بةيةشيَت
, يةعين كةسـَيك دَيتـة كوشـنت رَيسـاي بةهةشـتة     , بةيسةكي وادا بَينة كرنل, هية رَي هةندَي نيية, ثريؤز و مودةدةسب

بةهةشت ئةظة لةم شتانة بةرزترة كة دباسةكاهودا بَيتـة  , دورئان, ديب, ئةظة ئيسيم, ...يان كةسةك بذي دضي لة نوَيذي
 .سوثاس, داواي رةنابَيتة دكةم كة بةرطري هلةر ئةندامَيكي بكةي, كرن

 :ركيح بؤزؤ هبةرؤَيز سردار صبا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوةي   , بةاَلم ثَيشنياري فةدةرةيـةكي تـرم هةيـة   , بة يةديقة  مب هية تَيبينيةك  نيية لةسةر ئةو فةدةرةيةي
نـازائ  , ئـةوةي لـة مـاددةي دوو نـةدَل بـووة     , بؤية دةبَيت لَيرة دةست بةرز بكةمةوة دسـةي بكـةم  , ئةوة ئاخري فةدةرةية

, لةسـةر ثَيشـنياري خـؤم و هـةردوو بـةرؤَيزان خـاتوو سـوزان و       , باشـة , يـان بـاس بكـةم   , ارةكةم بكةم يان دواي رةمثَيشني
ئةوةي دوَييَن بةرؤاسيت نةطةيشتينة نةتييةي ئةويش بةكارهَيناني هةنـدَي ئةسـالييب نامةشـروع بـؤ زةخـت      , نازناز خان

وي خؤمـان بينيمـان كـة طروثـي شـَيخ زانـا ضـؤن كـة هةنـدَي          ئَيمـة بـة ضـا   , كردن ياخود ئيبتيزاز كردنـي مـةرين عليـة   
بةيةديقـة  لـةو دانونـةي موعالةرـةي ئـةو      , ئةسالييب غري مةشروعيان بةكارهَينا بؤ تةرنيـد كردنـي هةنـدَيك كـةس    

تـؤ  , لـةو دانونـةي ئريهـاب ئـةوة نييـة     , ئريهاب هـةروةكو لـة تـةعريفي تـريؤر هاتيـة     , ئةو ياَلةتةي و, فةدةرةي نةكردية
بؤيـة  , ئـةوة تـريؤرة  , تةنتا يةك كةسيش تووشي ياَلـةتي تـريؤر بَيـت   , يان مةمجوعة كةسَيك, مةَلسايةك ئريهاب بكةيكؤ

جساتخدام اسااليب غاري    ) بـةم رـؤرة بَيـت نةصـة عةرةبييةكـةي      , كـة فةدةرةيـةكي تـر ئيزافـة بكـريَ     , مب ثَيشنيار دةكـةم 
 .سوثاس, (لتاثري عليه لتحقي  اهداف سياسية وعقائديةموروعة وابتزاز و الضغط على اجملين عليه لتجنيده او ا

 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـةم  , سـةيرم لـةو رايانـة دَي كةلةسـةر خـاَلي ضـوار دةنسيـدا       , مب لةطةَل ئةوةم كة ئةم خاَلةش بسرَيتـةوة بـؤ بةنـدي دوو   
بؤيـة دةبَيـت ئـةو سـَي     , 2اليةنة مادديةكـةي خـاَلي    6و خاَلي  3خاَلي  ضونكة رَيبةرَيكةر و ثاَلثشيت, بةندة مبَينَيتةوة

كة ثاَلنةرَيكي سةرةكني بـؤ رَيبـةرَي كردنـي كـاري ئريهـابي و      , ماددةية ثَيكةوة هةموومان طوزارشتمان لةسةر ئةوة كرد
 .سوثاس, ثَيويست بوو عقوبةكةيان لةو كارانةي تر طرانَ بواية
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةنسي بؤ درا بة ئةكسةرية  كة تةعليقي بؤ نةدرَيتةوة, تكاية رَيزي لَي بسرن, شتَيك كة دةنسي بؤ درا

 :بةرؤَيز طَيَيس مى الديب ممد غريب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاستان دةكةم, مب ثَيشنيارةكةم لةاليةن ضةند ئةندامَيكي بةرؤَيزة ثَيشكةش كرا
 :يل واديهالة ست.بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ضـةند ياسـايةك هةيـة   , كـة ثَييـدةوترَيت ثزيشـكي دادوةري   , (عـدلي  طاب )لة مـةرالي  , بةرؤاسيت هي مب تةنتا ثَيشنيارة

ثيـاوي  , ئةوةي تريان ثـارَيزةرة , كة يةكَيكيان ثزيشكة, سَي ميتنة هةية, دةربارةي ئيستةيلي ميتنة بؤ ئةجنامداني تاوان
بــةاَلم ئــةمرؤؤ ئــةم ميتنــةو زؤر ميتنــةي تــريش ئيســتةيل , ســزاداني ئةمانــة تونــدترة لــة هــاواَلتي ئيعتيــادي, ة وئايينيــ

هـةر بـةرَيساي عـييج يـان     , كـةس بكوذَيـت   23وةكـو ئـةو دكتـؤرةي لـة كـةركووك تـواني       , دةكرَيت بؤ ئةجنامداني تـريؤر 
لـة ياسـاي تـريؤر ئيسـتةيلي ميتنـةش      , فةدـةرةك هـةبَيت  , مبؤيـة ثَيشـنيار دةكـة   , يان تَيكردني ذةهر, البردني ئؤكسيني

 .سوثاس, نةك هةر بؤ عةمةلَيكي رينائي, ييساب بكرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة بةرؤاسيت دوَيـيَن ئـةو دكتؤرةمـان بـيين لـة تةلـةفزيؤن كـة ضـةند كةسـي          , ليذنةي ياسايي مودتةرةيَيكي بةرَيية
بـة عةكسـي ئـةو سـوَيندةي كـة      , ئيسـتةيلي ميتنةكـةي خـؤي كـردووة    , خؤي بةكارهَيناوةكوشتووة بةوةي كة ميتنةكةي 

ــةتي ــتان   , خواردووي ــةمري تريؤرس ــة ئ ــتووة ب ــدارةكاني كوش ــدا   , برين ــة فةدةرةيةك ــةوة ل ــةكي بكةن ــةعين رَيساي ــةوة , ي ئ
 .سوثاس, ئيقَايَيكي بةرَيية

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خةَلك كـة  , لةطةَل هاورَيكائ, لةوانةية بريوبؤضووني مب رياواز بَيت, داواي لَيبوردن دةكةم و دةَلَي  لةم نودتةيةمب بة 
لةدةرةوة وةكو ضؤن يانةيـةكي  , مةش  كردن هيوايةتة, رةركةكة ناكا , ضةك يان شوَيين مةش  كردن, رةركة دةكا 
ضـونكة يـةز   , رادةهَيـنب , ئةضـَيت مةشـقي ضـةك دةكـا     , ميةنخةَلك دةضَيت خؤي دروسـت دةكـا  رسـ   , وةرزشي هةية

, زؤر لةسـةر ثةرلـةمان دةكـةوَيت   , دـةرارَيك لـةم بابةتـة بـدةيب    , ئةمة ئةطةرضـي لـةم كؤمةَلسايـةي ئَيمـة نـةبَيت     , دةكا 
شـوَيين  , كة تؤ دةضيت بؤ ئةو شوَينانةي كة هـةن , بةبَي ئةوةي هية شتَيكت لَي بثرسَي, ضونكة ئةمة شتَيكي مةشروعة

 را هةر بؤ ئاطاداري, مةش  كردنة
 (in door)ماناي لة ناوةوة, يان هةية,(out door)ثَيت دةكةن, هةر مةشقَيكت هةبَيت, واتة لة دةرةوة, ريشيان هةية ,

 .نابَيت بؤ خةَلك بة هيوايةتي ئيعدام بكرَي, ئةمة وةرزشة, ئةمة هيوايةتة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةصـةكة دةَلَيـت بـؤ بـةكار     , بةاَلم ئـةوة هيوايـة  نييـة   , بةبَي ئةوةي ليذنةي دانوني وةاَلمت بدةنةوة ,كاك مجال عةفوو
, لـة كوليـةي عةسـكةري هةمانـة لـة ثـؤليس هةمانـة       , ئَيمة تدريبمان هةية, ئةوة باسي ئةوة ناكا , هَيناني كاري تريؤري

بيــب كــاري , تــاكو خؤيــان بتةدَيننــةوة و, دريب دةكــةنئةوانــة دةطرَيتــةوة كــة ئــةو كةســانةي خؤيــان تــ, ئــةوان ناطرَيتــة
لـة نةصـةكة   , ضـؤن بـةكاري بتَيـنب؟ ئةمانـة دةطرَيتـةوة     , ييزامـة ناسـفةكة دابنـَيب   , ضؤن فَيري دةكةن, تريؤرسيت بكةن

 .فةرموو, نووسراوة بؤ بةكارهَيناني كارَيكي تريؤرسيت
 :بةرؤَيز يسب بابكر امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةسـةلةي  , بةرؤاسـيت هـةروةكو كـاك شـَيخ ادهـ  فـةرمووي      , هةروةكو روونكردنةوةيةك, مب لةسةر ئةو خاَلة نييةدسةي 

هـةموو  , بـا بـة شـَيوةيةك بَيـت هـةموو طـةلي كـورد       , دةمانـةوَيت دانونَيـك دةربكـةيب   , تـريؤر ئَيمـة كـة بـؤي دانيشـتوويب     
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كـاري تريؤرسـيت   , تـوانج و ثيرطـرتب لـة ئيسـيم    , ةك بَيـت لة مةسَلةيةتي هةموو الي, ثةرلةمانتاران بةهي خؤي بزانب و
بـةوةي  , يةعين شتةكان خاص نةكةيب, هةر كاري تريؤرستيية, كابرايةكة عةملاني بيكا , شَيخَيك بيكا , مةاليةك بيكا 

يا كــة بةتــةن, كــة ئــةوةي كــة كــاري تــريؤري دةكــا  , يــان خــةَلكي كوردســتانةوة, كــة بيــَيتة زهــين ئةنــداماني ثةرلــةمان 
بـةَلكو ئَيسـتا دةبيـنني لـة     , خـةَلكي تـر نايكـةن   , بةهةشـت و رةهةنـةم هةيـة   , كةسانَيكب باوةرؤيـان بـة دـةبرو ديامـة  و    

تَيبينيةكـةي مـب هـةر ئـةوة     , ئةو مةسـةلةية دةكـةن  , زؤر لة بةدايةي سةددام خةَلكي عةملانني, وةسة  و رنوبي عَيراق
لــةناو , َيســة بــةوةي نــةدةي كــة هةنــدَي مةســائيل دروســت بَيــت   يــةعين ر, بــوو كــة رــةنابت وةكــو ســةرؤكي ثةرلــةمان  

لةوانةيــة بَلــَيني ئةمــةريكا , ضــونكة ئَيســتا بــة نــةزةري ئَيمــة , دســة بكــا , كــة خــةَلكي تــريش ناضــار بَيــت , ثةرلةمانــدا
 .زؤر سوثاس, ئةوة تَيبينييةكاني مب بوو, يةعين بؤمشان هةية وةكو يوريةتي خؤمان, طةورةتريب ئريهابيية

 :ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
كـة دانونَيـك   , بـةاَلم ئَيمـة لةسـةر ئـةوة مونادةشـة دةكـةيب      , بة تةئكيد هةموو كةس ئازادة لـة دةربـرؤيين بـريؤرؤاي خـؤي    

ــَيني ــةتي  , دابن ــيت ثَيي ــةمان ثَيويس ــردووة   , كؤمةَلسايةك ــةندي ك ــي ثةس ــةني عَيراد ــةي وةت ــراق  , رةمعي ــةرؤكايةتي عَي س
بة تةئكيد هـةر اليـةنَيك ئـازادة لـة     , رؤووبوونةوةي دياردةيةك هةموومان موتةفقني لةسةريبؤ رووبة, ئيصداري كردووة

 .دوا كةس, فةرموو كاك ايسان, ئايدؤلؤريةتي خؤي, بَيوكردنةوةي بريؤباوةرؤي خؤي و
 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, وةكـو نوكـة ذي ئيشـارة  ثَيـدا    , فةراغَيك هةيـة , ورؤي مب بؤشاييةك هةيةتةصة, بةندا سَيدا, هةمي برؤطة بةندا دووَي و
تةصـةورؤي مـب برؤطةيـةك زَيـدة     , كـو كرينـة يـةك برؤطـا دوويَ    ,  0و  2هـةروا فةدـةرا   , نووكة مةسةلة دكتـؤرَي وَي كـاري  

ئةطـةر ئـةو فةدةرةيـة    , نتبة لةناوبردني سزا بدرَي, ئةو ذ بَيذينت هةر كردةوةيةكي تريؤرسيت مردني لَيبكةوينت, ببينت
 .سوثاس, ئةوي كة ثَيويستة ثرؤ ببينت, بة تةصةورؤي مب ئةم بؤشاييانة ثرؤدةكاتب, لة ماددةي دووةم, زياد بكرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ناييـةي  ض لة , كة مواليةزاتةكان لةسةر فةدةرةكة بة نةزةري ئيعتيبار وةربسريَينت, ئَيستا وةخيت ئةوة هاتووة, سوثاس

ئةو فةدةرةية بيَيتة , بةاَلم ديسان هةندَيك كةس ئيقَايي ئةوة دةكاتب, ض لةناييةي وشةيةك زياد بكرَينت, زمانةواني
بةناو بردنـي ئيعـدام سـزايةكي ضـؤنة؟     , تةبعةن دةبَيت ئةوة بزانني, دةخيةمة دةنسةوة, يةعين واتة ئيعدام, ماددةي دوو

, ئةوةي دةيةوَيت ئةو فةدةرةية بيـَيتة مـاددةي دوو  , بيَيتة ماددةي دوو يان نا, بنيمةفروزة ثاش مونادةشةكة تَيسةيشت
 ....,سوثاس, ئةوةي دةيةوَيت لة شوَيين خؤي مبَينَيتةوة با دةسيت بةرز بكاتةوة, سوثاس, با دةسيت بةرز بكاتةوة

 .تكاية, دوا فةدةرة ماوة بيخوَيننةوة
 :مصطفىابو بكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةرؤ
 .بةرؤَيزان ئةنداماني ئةجنومةن

 .خوشك و برايان
 .ئَيوةش بينوسب, مب بؤتان دةخوَينمةوة, لة كوردييةكة خاَلي يةوتةم ثةرؤيوة

 .ئةطةر كارةكة مردني كةسَيكي لَيكةوتةوة, دةست بةسةر داطرتين فرؤكةي مةدةني و سزاكةشي ئيعدام دةبَيت-7
 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

ضـونكة تاوانكـاري بةرامبـةر بـة فرؤكـة زؤر      , كة برؤطةي يةو  بسوازرَيتةوة بـؤ برؤطـة دووي ماددةكـة   , راي ليذنة ئةوةية
وشةي يان رفاندنيان ررَيتـة دواي  , هةروةها راي ليذنة ئةوةية, فرؤكة و فرؤطة لة كوردستاندا شتَيكي تازةية, طةورةية و

ئةطـةر كارةكـة لَيـي    , طـؤرؤيين رسـتةي ئةطـةر كارةكـة بـووة هـؤي بةرسـتةي       , دةني ودةست بةسةر داطرتين فرؤكةكاني مة
هـةروةها وشـةي   , بؤ وةصف كردني ئةو بارةي كة ضاوةرؤوان دةكرَيـت , ضونكة ئةميان لةرؤووي ياساييةوة لةبارة, كةوتةوة
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يان فراندنيان , فرؤكة مةدةنييةكان دةست بةسةرداطرتين, بةم رؤرة روَينرَيتةوة, ثَ لة كؤتايي برؤطةكة زياد بكرَيت و
 .سوثاس, ئةطةر كارةكة مردني مرؤظَيك يان ثَي لَيكةوتةوة, و سزاكةشي دةبَيتة لةناوبردن ئيعدام

 :بةرؤَيز عوني سعيد كمال بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةطةَل راثؤرتي ليذنةي دانوني, ئَيستا برؤطةي يةوتةم بة عةرةبي دةخوَينمةوة
 .ستيالء على الطائرا  املدنية بدافع جرهابي وتكون العقوبة جالعدام إذا افضى الفعل اىل مو  جنسانجال 

منهاا هلاول الفعال االزراماي بواأن الطاائرا  و       ( 0)منها اي من املادة الثانياة اىل حمال الفقارة    ( 7)تر  اللجنة نقل الفقرة 
اىل ماا بعاد االساتيالء علاى     ( او اختطافهاا ) بعاد اضاافة عباارة    , تانكون الطائرا  و املطارا  حديثة العهد بالنسبة لكوردسا 

لكونهاا اكثار مالئماة مان الناحياة القانونياة       ( اذا اد  الفعال )إىل عباارة  (اذا جفضاى الفعال  )الطائرا  املدنياة و تغايري عباارة    
 :الوكل امتياىل جخر الفقرة املذكورة و لتقرج على ( اكثر)لوصا احلالة املتوقعة و كذلك اضافة كلمة 

 (.االستيالء على الطائرا  املدنية او اختطافها و تكون العقوبة االعدام اذا اد  الفعل اىل مو  انسان او اكثر)   
 :بةرؤَيز رفعت ممد عبدالرمحب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثاسـَيك خـةَلكي   , رـار هةيـة  ضـونكة زؤر  , هةموو وةسـيلةكاني نـةدل بسرَيتـةوة   , بةرةئي مب ئةوة هةر تةيارة نةطرَيتةوة

بؤية بةرةئي مب بكرَيت بـة  , يان ثاثؤرَيك يان ديتارَيك, بؤ كارَيكي ئريهابي, دةسيت بةسةردا دةطرن و دةيان كوذن, تياية
 .سوثاس, هةموو وةسائيلي طواستنةوة

 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وهةمان ثَيشنياري كاك ممدم هةبو
 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةناو ميللةتي ئَيمة ئةمة يةكةم رـارة كـة فرؤكةخانـة و فرؤكـة دةسـت      , بة دةناعةتي مب لةم رؤذطارة بةم هةَلومةررة

فرؤكةخانـة  , و دةسـت بةسـةر داطـرتين فرؤكـة    , مب رةئي  واية ئةطةر مردنيشي لَينةكةوَيتةوة, لة واَلتي ئَيمة, بةكار بَي
 .يةدة ئيعدام بكرَي

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَيمـة لـة تـةعريفي ئريهابةكـة ئيشـارةمتان داوة بةوةسـائيلي نـةدل و ئيتيصـاال         , سةبارة  بة ثَيشنياري مامؤستا رفعت
لةبةر , ويستمان ئيتتيمامَيكي تايبةتي ثَيبدةيب, يةفرؤكةخانة يان متارا  لة كوردستان شتَيكي نوَي, دووةمني, ئةوة يةك

 .زؤر سوثاس, ئةوة ماددةكي خاصمان بؤ داناوة
 :بةرؤَيز شرييب عبدالرمحب دينو

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, كة هةمي وةسائيلي نةدل هةبي, هةمان بريو بؤضوونام هةبوو

 :بةرؤَيز كذاَل زيد دادر
 .نبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومة

 .هةمان رةئي ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةم هةبوو
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةواو كــرد  , بــةرؤَيزان ــَييةممان ت ــتا مــاددةي س ــة ئَيس ــة رةلســةي داهــاتوو  , ئَيم ــدان بــؤي دةخيةين ــةاَلم دةنس ــةوةي , ب بــؤ ئ
 .فةرموو, اتوودةخيةينة رةلسةي داه, صياغة و ضاككردني زمانةواني, تةعدييتةكاني كة دةنسمان بؤ داوة
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 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .برؤطةي يةك نةخرايتة دةنسدان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, تةصـوييت لةسـةر ناكـةيب   , بةاَلم ئةوةي كة لة ماددةي سَي ماوةتـةوة , تةصويت كرا, ئةوةي كة نةدل كرا بؤ ماددةي دوو
زؤر , بَيـت  11باشـة دووشـةم سـةعا     , دووشـةم , اهاتوو ثَيمان باشة رؤذي يةك شةم بـيَ رةلسةي د, بؤ رةلسةي داهاتوو

 .سوثاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت(                كمال كركوكي)فرست امحد عبداللة                       ممد دادر عبداَ           
 ؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي        رَيسري سةر    

 عَيراق -عَيراق                      كوردستان  -عَيراق                              كوردستان  –كوردستان            
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 ي خولي هةَلبذاردن(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 3/2/0226 شةممة رَيكةوتيدوو رؤذي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق بــة   3/2/0226 شــةممة رَيكــةوتيدوو ي ثَيشــنيوةرؤؤي رؤذي (11)كاتــذمَير 
 ,بـةرؤَيز ممـد دـادر عبـداَ رَيسـري سـةرؤك و       بة ئامادةبووني, ايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وسةرؤك

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (2)دانيشـتين ذمـارة  , بةرؤَيز فرست امحـد عبـداَ سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (2)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت3/2/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

لة هةرَيمي ( تريؤر)بةردةوام بوون لةسةر خستنةرؤوو و طفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي بةرةنساربوونةوةي تؤداندن -1
 .عَيراددا –كوردستان 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـاك شـَيروان بةرنامةكـة    , دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستان دةست ثَيدةكـةيب , بةناوي خواي بةخشندة وميترةبان

 .فةرموو, دةخوَينَيتةوة
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةرنامةي كار

ي ئةجنومـةني   1990ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
ي خـولي  (2)يةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة دةستةي سةرؤكا, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

 :دا بةم شَيوةية بَيت3/2/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  
لـة  ( تـريؤر )بةردةوام بوون لةسةر خستنةرؤوو و طفتوطؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي بةرةنساربوونـةوةي تؤدانـدن     -1

 .عَيراددا –هةرَيمي كوردستان 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثـَيش ئـةوةي دةسـت    . داوا لة ليذنةي ياسايي و لَيثرسراوي ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم بَيب بؤ سةر رَيساي خؤيان دابنيشب
بكرَيت هةنـدَي  ديارة مب هةر كؤبوونةوةيةك , بة دسةكامنان بكةيب رَيسام بدةن يةك دوو تَيبيين عةرزي رةنابتان بكةم

رايةك هـةبَيت لةسـةر دانيشـتنةكة ثـَي  دةَلـَيب      , رار دةستةي سةرؤكايةتي و ئةنداماني بةرؤَيز ئةطةر رةخنةيةك هةبَيت
لةبةر ئةوة دوو كؤبوونةوةي ثَيشوومان هةندة رةخنـة لةسـةرؤكايةتي طـرياوة و رةخنـةكانيش بـة      , زؤر سوثاسيان دةكةم

, ةكان تؤزَيك دةنسة دةنسي تَيدا بووة و كة نابَيت لة ناو رةلسةدا دةنسة دةنـري هـةبَيت  يةكَيكيان ئةوةية كة رةلس, رَيب
رَيسةي خؤيةتي ئـةو رةخنةيـة لـة ئَيمـة بسـرن و منـيش داوا دةكـةم تكايـة         , يان دوو كةس سَي كةس ثَيكةوة دسة بكةن

امي ثةرلـةماني بـةرؤَيز رَيسـة بـةخؤي     يـةق نييـة ئةنـد   , دووةم دةنسي تةلةفؤن دَيت لةكاتي رةلسـةدا , دووبارة نةبَيتةوة
بـةثَيي ثــةيرؤةوي نــاوخؤي نــابَي  , سـَي دووبــارة بوونــةوةي دســة , بـدا  تةلــةفؤني دــةثا  بكـا  و دابنيشــَي لــةناو داعــةدا  

تكايـة لةمـةودوا رةضـاوي    , ئةمةش بةداخةوة رةضـاو نـةكراوة  , دسةيةك كة كرا ئةندامي بةرؤَيزَيكي تر دووبارةي بكاتةوة
رَيسـةم داوة ثـاش نـاو نووسـني ضـةند      , ضـل نـاوة بـؤ دسـة كـردن     , ثـازدة نـاوة  , كة ناوةكان دةنووسني دة ناوة ضوار, بكةن

, وةآلمـي ئـةو رةخنةيـةي دوايـي  بـةوة دايـةوة      , كة ئةمـةش بـة ثَيـي ثـةيرؤةو نابَيـت بكرَيـت      , كةسَيكي تر دسةي كردووة
, نسة ثةيوةندي بة هةموو ئةنداماني بـةرؤَيزةوة هةيـة  ئةطةرضي رةخنةكة لة رَيي خؤيةتي ومت ئةو ياساية ياسايةكي طر

ضةند رةئيي لةسةر بدرَيت هـةتا  , لةبةر ئةوة ضةند مونادةشة بكرَيت, بةهةموو يزبَيكةوة هةية, بة هةموو كةسَيكةوة
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ئيلتيزام  بـة  بؤية رَيسةم دا و , ئةطةر هةندَي رار بةداخةوة دةَلَي  دووبارةشي تَيدا بَيت باشَة لةوةي كة دسة نةكرَيت
ئةطـةر يـةكَيك داواي كـرد دسـة بكـا  دةبــَي      , ثـةيرؤةو نـةكرد كـة نـابي ثـاش ناونووسـني كةسـَيك داوا بكـا  دسـةي بكـا           

لةبـةر ئـةوةي هـةم    , تكـام وايـة ئـةوةي لةمـةودوا ئومَيـدةوارم ئـةوةش دووبـارة نةبَيتـةوة        , يةكةزار ناوي خؤي بنووسَي
, فةرموو ليذنةي ياسـايي بـةردةوام بـب لةسـةر ياسـاكة     , لة سةرؤكايةتي نةطريَيتبةثَيي ثةيرؤةو برؤؤيب و هةميش رةخنة 

 .طةيشتنة كَي لةوَي دسة بكةن
 :مصطفىبةرؤَيز شَيخ عبدالكري  امحد 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ةم بــووبرؤطةيــةكمان راطرتبــوو ئــةويش برؤطــةي يةكــ, لــة دانيشــتين ثَيشــوو لــة مــاددة دوو كــة ئَيســتا بوويتــة مــاددة ســَي

 .ئةمرتان لةسةر ضيية؟ بؤ ئةوةي بيخوَينينةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو بيخوَينةوة

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةبةر ئةوةي ثَيناسةكةي ئيزافة كرا, ماددةي دوو كة بوويتة ماددة سَي
 :ماددةي سَييةم

 :ةيتاهةتاي يزيندان دادةندرَيب وسزاكةيان( تريؤر)تاواني تؤداندن  ئةم كارانةي خوارةوة  بة
تـةالر  لـة   َيكبةشـ يـان بـة   , يتـةواو  ,بة ,ئةنقةستبةيان زيان ثَيسةياندني , لةكةلك خسنت, رووخاندن, تَيكدان

سا يـان دةسـ  , ة يكووميـةكان يـ بؤ فةرمانسـة وبةرذةوةند  نووتةرخانكرائةوانةي يان , ودامةزراو وساماني طشيت
ــا ناســـراوون بـــةكؤمةآلنـــةي ئةويـــان , طشـــتيةكان وبارةطـــاي ئـــةو ييـــزب  يـــان يـــةكَيك لـــة دامـــةزراوة  , ياسـ

, ئيستسةي وزةي كارةبايي وئاوي, هةر شتَيكي ديكة لة دامةزراوة ثيشةسازييةكاني هةرَي  يان, نَيودةوَلةتيةكان
و شـوَينانةي ئامـادةكراوون بـؤ كؤبوونـةوة     ئة, هؤيةكاني طةياندن ودامةزراوةكاني, ئاوةرؤؤي طشيت, بةنداو, ثرد

يـان هـةر سـامانَيك طرنسـي     , شوَيةكاني ئامادةكراو بؤ هاموشـؤي رـةماوةر  , طشتيةكان وشوَينةكاني خواثةرسيت
 .بةمةبةسيت شَيواندني ئاسايش وئارامي لة هةرَيمدا, هةبَيت لة ئابووري نيشتماني

 :عبداَ ريبةرؤَيز كةري  ر
 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

- :تَيبينيةكان سةبارة  بةمادةي دووةمي ثرؤذةكة
سامانة )لةدواي  ‘‘يان تايبة ‘‘َيت و وشةيالبربدر( 7)لة برؤطة( بةئةنقةست)ليذنة بة ثةسةندي دةزانَيت وشةي  -1

- :دابندرَيت و بةم رؤرة روَيندرَيتةوة( طشتيةكان
, يان هةندَيك بة تةالر ودامةزراو وساماني طشيت, ني تةواويان زيانثَيسةياند, لةكةلك خسنت, رؤووخاندن, تَيكدان)

يان دةزطا طشتيةكان وبارةطاي ئةو ثار  وكؤمةاَلنةي ,يان تةرخانكراو بؤ فةرمانسة و بةرذةوةندية يكوميةكان, تايبة 
ئيستسةي وزةي ,   يان يةكَيك لة دامةزراوة نةوتيةكان يان هةر شتَيكي ديكة لة دامةزراوةكاني هةرَي, بةياسا ناسراوون

شوَينةكاني تةرخانكراو بؤ , هؤيةكاني طةياندن ودامةزراوةكاني, بؤريةكاني ئاوي طشيت, بةنداو , يان ثرد, كارةبا وئاو
يان هةر سامانَيكي ديكةة كة , شوَيين ئامادةكراو بؤ هاموشؤي رةماوةر, شوَينةكاني خواثةرسيت, كؤبوونةوة طشتيةكان

 (.بةثالنةرَيكي تريؤريسيت بؤ لةدكردني ئاسايشي وسةدامسريي لة هةرَيمدا, يشتماني طرنري بَيت بؤ ئابووري ن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووش لة , نةماوة( بةئةنقةست)دوو شت هاتؤتة طؤرؤيب يةكَيكيان عمدا , ئةمة تةبعةن مونادةشة كراوة ثَيشَ
لةبةر ئةوة ئةم كارانة كة يوكمي , ئةوة ئيزافة كراوة, وثَيشَ لة نةصة كورديةكة نةبو( ئريهابي هةبوو)عةرةبيةكة 

ئةطةر نا بة مةبةسيت تريؤر نةبَيت يوكمي هةية لة دانوني , دةبَي بة مةبةسيت تريؤر بَيت, هةتا هةتايي دةدرَيب
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بؤية , تةوةئةو كارانةي كة ئيشارةتي ثَيكراوة دانوني عقوبا  دةيسرَي, ياني ئةطةر بؤ كاري تريؤريسيت نةبَيت, عقوبا 
بةو شَيوةيةي كة هةية , دةخيةمة دةنسةوة, ئةمة ثاش ئةوةي كة لةبةر رؤشنايي موداخةالتي ئَيوة ئةم دوو طؤرؤينة كرا

 .فةرموو كاك كاكة, بيخوَينةوة ئينيا دةخيةينة دةنسدانةوة
 :مصطفى ابوبكربةرؤَيز عبدالكري  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
احداث ضرر كلي او ززئي عمدَا باملباني و املؤسسا  واالمالك العامة او املخصصة للدوائر و ختريب او هدم او اتالف او 

املصاحل احلكومية او املراف  العامة و مقرا  االحزاب او اجلمعيا  املعت ة قانونا او احد  منوآ  النفط او غريها من 
او السدود او جماري املياه العامة او وسائل املواصال  منوآ  االقليم او حمطا  الطاقة الكهربائية واملائية او اجلسور 

ومنوآتها او االماكن املعدة لالزتماعا  العامة واماكن العبادة او االماكن املعدة الرتياد اجلمهور او جي مال له اهمية يف 
 .االقتصاد الوطين بدافع ارهابي لزعزعة االمن واالستقرار يف االقليم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي لةطةَليةتي دةسيت , بؤية دةخيةمة دةنسةوة, مواليةزاتي ئَيوةش وةرطرياوة, ئينيا ئةوة مونادةشة كراوة

ماددةي , بةزؤرينةي دةنسةوة, ئةوةي لةطةَلي نيية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ دووكةس لةطةَلي نيية …بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
ئَيستاكة ماددةكة هةمووي بة , دةرةمان طواستةوة بؤ ماددةي دووهةندَي فة, سَي فةدةرة بة فةدةرة دةنسمان لةسةر دا

كَي , ئَيستا هةمووي دةخةمة دةنسةوة, ماددةي سَي كة دةنستان بؤ داوة فةدةرة بة فةدةرة, هةموو فةدةرةكانيةوة
سوثاس ماددةي . الةطةَليةتي دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَلي نيية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ بةتَيكرؤايي دةنري دةنسي بؤ در

 .ضوار تكاية روَينةوة
 :عبداَ بةرؤَيز كري  رري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا كاك تاري  ماددةي ضوارةم كة ثَيشَ لة ثرؤذةكة سَييةم بوو دةخيوَينَيتةوة بةكوردي

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 :ماددةي ضوارةم

سـاَل تَيثـةرؤ نـةكا ة    ( 16)دادةنـدرَيب و سـزادةدرَيت بـة زينـدانية لـة      ( تـريؤر )اندن ئةم كارانةي خوارةوة بة تاواني تؤد
 :هةركةسَيك

, دةسةاَلتي فةرمانثَيكردني هةبَيت لةسةر هَيزي ئاسايشـي نـاوةخؤ وزَيرةظـاني هـةرَي  وداواي لَيكـردن يـان رؤايسـثاردن       -1
 ,بةئةنقةست كار لةسةر تةطةرةتَيخستين فةرمانةكاني  مريي بكةن

يـان لـةالي   , يـان هـاوردةي بكـا    ,يـان رووخانـدن دروسـت بكـا     , ئامَيري دروستكراو بؤ تَيكدان, تؤثتةرةدة, تةدةمةني-1
ــت ــت    , بَي ــةوة بَي ــةي ئةوان ــة ثَيكتات ــةك ل ــةر مادةي ــان ه ــتكردن     , ي ــة دروس ــتانةي ل ــامري وكةرةس ــا وئ ــةو دةزط ــةروةها ئ ه

 ,بةكارهَينانيان بؤ ئةجنامداني تاوانَيكي تريؤركاري بَيتئةطةر هاتو  بة مةبةسيت , وتةداندنةوةيان بةكار دَيب

بةضاك , كة هاندان, يان وَينةي واي لةالبَيت يان بةدةستبَينَيت, كاسَييت تؤماركراو, ضاثةمةني, نووسراو,بة بةد نيازي-5
, بَيوكردنـةوةي , ةييـان بةمةبةسـيت بةخشـينةو   , يان ثروثاطاندة لةخؤ بسرَيت بؤ ئةجنامـداني تـاواني تريؤركـاري   , زانني

 ,يان بؤ ئةوةي كةساني ديكةي لَيي بةئاطا بكا 

بة ئةجنامـداني تاوانَيـك لـةو تاوانـة تؤدَينةرانـةي لـةم ياسـايةدا هـاتوون ئاطـادار بَيـت ودةزطـا طشـتيةكاني لـَي ئاطـادار               -4
 ,فةرماني ئةم برؤطةيةش هاوسةر وخزمةكاني تا ثلة دووي تاوانكار ناطرَيتةوة. نةكاتةوة

يـان هؤيـةكاني رؤاطةيانـدني    , يان ثرؤوثاطاندةيـةكي تؤدَينـةر بـَيو بكاتـةوة    , يان روونكردنةوةيةك, هةواَل, بةئةنقةست-6
يان لة ئةنتـةرنَيت بـةياناتي ئـةوتؤ    , يان بةكاريان بَينَيت, يان ئةلةكَؤني بةهةَل وةربسرَيت, خوَيندراو, بيسَاو, بينراو

ــة      بَيوبكاتــةوة  كــة راســتةوخؤ بساتــة  ــداني تــاواني تريؤركــاري وةهــا كــة ئاسايشــي طشــيت رات رؤادةي هانــدان بــؤ ئةجنام
 .مةترسيةوة وترس راتة نَيو هاواَلتيان وهةرؤةشة لة دةوارةي سياسي هةرَي  بكا 
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 .نةفامي وكةم زاني كةسَيك بقؤزَيتةوة ولة كاري تؤداندن بةكاري بَينَيت وبةهؤيةوة ئةوكارانة ئةجنام بدا -5

يان بةساختة نووسراوَيك بـؤ ئةجنامـدةري ئـةو تاوانانـة دروسـت بكـا  بـؤ ئـةوةي         , لة نووسراوَيكي فةرمي بكا  طزي-7
, يـان يارمـةتي بـدا  لـة كارةكـاني     , يـان ئاسـانكاري بـؤ هاتوضـؤي بكـا      , كةسايةتيي بشارَيتةوة يان بةئةنقةست بيسؤرؤَيت

 .بةمةررَيك بزانَيت مةبةست لة طزيةكة ضية

 :مصطفى بوبكردالكري  ابةرؤٍَِيز عب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ماددةكة بة عةرةبي دةخوَينينةوة
 :املادة الرابعة

 :تعد االفعال االتية زرائم ارهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة التزيد على مخس عورة سنة كل من
طلاب الايهم او كلفهام العمال علاى تعطيال اوامار        كان له سلطة االمر على افراد قو  االمن الداخلي او حارس االقلايم و   -1

 .احلكومة عمدَا
صنع او استورد او حااز متفجارا  او مفرقعاا  او ازهازة مصاممة للتخرياب او اهلادم او اياة ماادة تادخل يف تركيبهاا و            -1

احاد  اجلارائم    كذلك االزهزة و امال  واالدوا  اليت تستخدم يف صنعها و تفجريها اذا كان ذلك بقصاد اساتخدامها الرتكااب   
 .االرهابية

حاز او احرز بسوء نية حمررا  او مطبوعا  او اشرطة مسجلة او صورَا تتضمن حتريضا او حتبياذَا او تروجياَا الرتكااب    -5
 .اجلرائم االرهابية بقصد التوزيع او النور او الطالع الغري عليها

ا القانون ومل خيا  السالطا  العاماة بامرهاا و اليساري      علم بارتكاب زرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذ-4
 (.واقاربه اىل الدرزة الثانية)حكم هذه الفقرة على زوج مرتكب اجلرمية 

اذاع عمادَا اخبااارَا او بيانااا  او بااث دعايااة مااثرية لالرهااب او اسااتغل و اسااتعمل وسااائل االعااالم املرئيااة او املسااموعة او   -6
نور البيانا  على االنرتني  اليت تصل اىل حد التوجيع بطرق مباشرة جلارائم ارهابياة تاؤدي اىل    املقروءة او االلكرتونية او 

 .تقويض االمن العام ونور الذعر بني الناس و تهديد الكيان السياسي لالقليم

 .استغل عدم ادراك او قلة الدراية لد  شخص الستعماله يف االعمال االرهابية وتنفيذ تلك االعمال بواسطته-5

ارتكب تزويارَا يف حمارر رمساي او اصاطنع حماررَا ملارتكيب زارائم االرهااب لغارض اخفااء شخصايته او تغايريه عمادَا او              -7
 .تسهيل تنقالته او اعانته يف افعاله مع علمه بالغرض املزمع من وراء التزوير

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي فةرموو فةدةرة بة فةدةرة بيخوَينةوة

 :ممد سعيد رامباز ارقطبةرؤَيز 
 :برؤطة يةكةم لة ماددة ضوارةم

, دةسـةاَلتي فـةرمانثَيكردني هــةبَيت لةسـةر هَيـزي ئاسايشــي نـاوةخؤ وزَيرةظـاني هــةرَي  وداواي لَيكـردن يـان رؤايســثاردن        
 .بةئةنقةست كار لةسةر تةطةرةتَيخستين فةرمانةكاني  مريي بكةن

 :بةرؤَيز كري  رري
 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

 :راي ليذنة بةو شَيوةيةية
لة كؤتايي ( فةرمانةكاني)لة دواي وشةي (  يكومةتي هةرَي  بة مةبةسيت تريؤريسيت)ليذنة راي واية دةسةواذةي  -

 :برؤطةي يةكةم زياد بكرآ و وةك ئةمةي خوارةوة روَينرَيتةوة
يـان زَيرةظـاني هـةرَي  هـةبَيت وداواي لَيكـردن      , دةسةآلتي فةرمان ثَيكردني لةسةر كارمةنداني هَيزي ئاسايشي نـاوةخؤ  )

 (.يان رايسثاردن كار لةسةر ثةكخستين فةرمانةكاني يكومةتي هةرَي  بكةن بة ثاَلنةرَيكي تريؤريسيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو بة عةرةبيةكة بيخوَينةوة, كَي دسةي هةية
 :عبداَ بةرؤَيز كري  رري

 :رائم ارهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة التزيد على مخس عورة سنة كل منتعد االفعال االتية ز
كان له سلطة االمر على افراد قو  االمن الداخلي او حرس االقليم و طلاب الايهم او كلفهام العمال علاى تعطيال اوامار         -1

 .احلكومة عمدَا
 :مالحظا  واقرتاحا  اللجنة بالنسبة للمادة الثالثة من املوروع

منها ولتقرج ( 1)اىل ما بعد كلمة جوامر الواردة يف الفقرة( حكومة االقليم بدافع ارهابي)  اللجنة إضافة عبارةا تر1
 :كامتي

كان له سلطة االمار علاى افاراد قاو  االمان الاداخلي او حارس االقلايم وطلاب الايهم او كلفهام العمال علاى تعطيال اوامار                )
 (.حكومة االقليم بدافع ارهابي

 :ييدري روان ناصحبةرؤَيز شَي
, كـاك زرار , كـاك اراعيـل  , كـاك سـامل  , كـاك شـودي  , طوَلناز خـان , كوَيستان خان, كاك سردار)ئةو ناوانةي كة نووسيتمان 

 .كاك شَيردل, شرييب خان, سارة خان
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة كيفايـة    ( عمـدا )ئةو وشةيةي كة هاتووة , بة طؤرؤانكاري هةية بة يةديقة  مب لةطةَل ليذنةي ياسايي  ثَيويسيت

ياني زؤر رار هةية زابت ياخود ئةو ئامريةي كة سوَلتةي هةية لةسةر ئـةواني ديكـة لـة ياَلـةتَيكي نةفسـية تـورؤة       , نيية
ي مب ئةوةية نـةك بَلـَي    ثَيشنيار, بةآلم مةبةسيت ئريهاب نيية, دةبَيت عب دصد بة شورتة و ثؤليس دةَلَي دةوام مةكةن

( احااد  اجلاارائم الااواردة يف هااذا القااانون)يــاخود , (بقصــد تســتيل ارتكــاب رركــة ارهابيــة)بــدافع ارهــابي بــةَلكو بَلــَيني 
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةي دانوني هية مواليةزةتان هةية؟

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضونكة ئةطةر عةمدي نةبَيت ئةصَلةن موساعدة ناكرَيت, زةروورية لَيرة هةبَيت( عمدا)ةنسبة  ب
 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية , ئةو نةصة لة دانوني عقوباتي عةسكةري هةية, ئةوةندةي مب زانياري  هةبَيت ئةوة رةركةيةكي عةسكةريية

 .سوثاس, لَيرة دووبارة كردنةوةي زيادة مب ثَي  واية
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئَيستا ئَيمة كة كؤيدةكةينةوة ئةمة ياسايةكي تايبة  بة ئريهاب , راستة ئةطةر لة نةصَيكي عةسكةري بَيت
 . سوثاس, سيدار هةبَيت بَينني لَيرةي كؤبكةينةوةمةبةستمان ئةوةية لة هةر رَيسايةك كة شتَيكي مةتر, دادةنَيني

 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة , ئةم ثؤستةي كة دةستنيشان كراوة دةسةآلتي فةرمان ثَيكردني هةبَيت لةسةر هَيزي ئاسايشي ناوخؤ يان زَيرؤةظاني
بؤية لة , وةكو رةركةي عوزما, َيت ئةضَيتة تاواني طةورةوةئةطةر كةسَيك بةم تاوانةوة بسري, ثؤستَيكي طةورةية
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ضونكة ئةو كةسَيكة لة , ئةطةر بةو تاوانةش تَيوةطآل ئةم عقوبة كةمة بؤي, ثَيناسةي ياساي تريؤردا رَيي نابَيتةوة
 .سوثاس, ثؤستَيكي باآلوة ناوضة يان هةرَيمَيكي بةدةستةوةية

 
 :بةرؤَيز سامل ممد علي

 .كي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤ
( بدافع ارهابي), لة ليذنا دانونيا طوتيا عةمدا يان داناي بدافع ئريهابي, رةئيا منش تةدريبةن نزيكا رةئيا كاك سةرداريا

 .سوثاس, (اىل وقوع زرمية ارهابية)و بَلَيي , بةآلم بَيذي تةمام كةي, باشة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راي ليذنة وابووة , داية و دةنسي بؤ دراوةو ئَيمة ئةنقةستمان البردووة( 3)ةوةي برادةران ئاماذةيان ثَيكرد لة ماددةي ئ
 .سوثاس, ئةنقةست البدرَي

 :بةرؤَيز شودي يسني ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةندي بة رةرائمَيك هةيـة كـة ثَيشـَيل كردنـي     لةبةر ئةوةي ئةوة زياتر ثةي, منيش ثَي  واية ئةو ماددةية هةر البربدرَي
بةآلم ئةطةر هـاتوو تةطـةرةي تَيخسـت    , هةرضةندة ليذنةي ياساييش ئةو وةآلمةيان دايةوة, دانوني عقوباتي عةسكةريية

هةركةسَيك كارمةند بَيت لة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ئةوة لة ماددةي يةفت بابَلَيني لة فةدةرة يةفيت مـاددةي دووةم  
كـة ثةيوةنـدي كردبَيـت ئـةوة ئـةو فةدةرةيـة       , مادام تةطةرةي تَيبَيخـي لـة كارةكـةي خـؤي و ثةيوةنـدي كـردووة      , اتووةه

كـة ئـةوة هـية    ( اخلـاص يقيـد العـام   )ئـةوا مةبـدةئَيك هةيـة لـة دـانون      , و ئةطةر بةشَيوةيةكي طشتيش بَيت, دةيسرَيتةوة
ئـةو فةدةرةيـة لـةو ماددةيـة هـية دةورو      , ةري رَيبـةرَي بكرَيـت  ئةطةر دانوني عقوباتي عةسـك , دةورو تةئسريي نامَييَن

ثَيشنيارَيكي تريش  هةية سةبارة  بةو مونادةشانةي كة تا ئَيستا كراونةتة سـةر  , تةئسريَيكي نابَيت لة رَيبةرَي كردندا
وةي ئـةو ثةرلةمانـة لةسـةر    ض لـة دةرة , ياني ض لةاليـةن ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة   , واديارة دَلةرؤاوكَييةك هةية, ئةو ياساية

كـة زؤر  , مب ثَي  واية و ثَيشنياز دةكةم كة ئةو ياساية تةفسريي بـؤ بكـرَي لةاليـةن ثةرلةمانـةوة    , دةرضووني ئةم ياساية
بـؤ ئـةوةي كـة ئـةو     , تةبيعي ية هةر ياسايةك لة ثةرلةمان دةربيَيت لةاليةن ثةرلةمانةوة تةفسريي ئـةو ياسـاية هـةبَيت   

ياخود با بَلـَيني ئـةو ياَلةتـةي كـة هةيـة لـةالي خةَلكـةوة يـاخود بـا بَلـَيني لـةالي هةنـدَيك لـة ئةنـداماني               , دَلةرؤاوكَييةي
بــؤ ئــةوةي هــةم ســوَلتةي دــةزائي نــةتوانَي بــةو ثــةرؤي مةودايــةكي بــةر فــراوان تةفســري بكــا  و هــةميش بــؤ  , ثةرلــةمان

ني تونــدي تَيدايــة بةرامبــةر بــةو كةســانةي كــة لــةو  ئةنــداماني ثةرلــةمان و بــؤ خــةَلكي كــة ئــةو ياســاية مــةوادي بــابَليَ  
, بؤية مب ثـَي  باشـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة تةفسـرٍيَيكي وا هـةبَيت بـؤ ئـةوةي ئـةو شـتانة كـةم بكاتـةوة             , مةسةلةيةدا دةبب

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بيدايةتي كة مونادةشة كراوة باران ضونكة ئةوة لة , لةفةدةرةكة دةرمةضب, تكاية كة مونادةشةي فةدةرةيةك دةكةيب
بـةآلم ئَيسـتاكة   , دواييش لة كؤتاييدا ئةطةر ثَيويسيت كرد بـة ثةرلـةمان زيـاتر شـةريي بكـا  مـةوزوعَيكي تـرة       , كردووة

 .وابزائ مةدصةد  فةدةرةكة بوو كة لَيرة البيَيت, رةنابيشت وتت ماددةكة, تةنيا مونادةشةي فةدةرةكة بكةيب
 :ني ابراهي بةرؤَيز شودي يس

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةك ئةوةي تر, ئةوة البيَيت, بةنيسبة  منةوة ئةو فةدةرةيةي لةو ماددةيةي كة ئَيستا مونادةشةي دةكةيب, ببورة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وابزائ مةدصةد  فةدةرة بوو, بيدايةتةكةي وتت ماددة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
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 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَي
يـان  , بةنسـبة  ئـةوةي ئةطـةر ئـةوة عةسـكةري بَيـت      , راري يةكةم وةآلممـان دايـةوة هـي ئـةو خوشـكة كـة هـةمان شـتة        

ئةطـةر  , كةواتـة شـتَيكي رَيـك و ثَيكـة كـة لَيـرة دانـرا بَيـت        , هةر عةيين رةركةيـة و رةركةكـة ئريهابيـة   , مةدةني بَيت
بة , ئةوةي ئَيرة رياية ئةوة نيية, ئةويان ئينزكامة, فةدةرة يةفيت ماددةي ثَيشووئةويش واي تَيبسا  كة ئةوة لةطةَل 

 .سوثاس, عةكسةوة عةمةليةتَيكي تةخرييب ية دةيكا 
 :بةرؤَيز اراعيل ممود عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كــة دةســةآلتي فــةرمان ثَيكردنــي , لــة مــاددةي ضــوارةم فةدــةرة يــةك هــاتووة دةَلــَي دةســةآلتي فــةرمان ثَيكردنــي هــةبَيت 

ضونكة كارةكةي كة تؤ دةيكـةي فـةرمانَيكي   , نةك هةر فةرمان ثَيكردن, يةدة دةسةآلتي رةتكردنةوةشي هةبَيت, هةبَيت
لة كؤتاييدا دةَلَيت كة داواي لَيكردن يان رايسثاردن بة ئةنقةسـت  , ثَي دةردةكةي يةدة دةسةآلتي رةتكردنةوةشي هةبَيت

ئةوةش يةدـة واي لـَي بكـرَي رايسـثاردن بـة كردنـي كارَيـك كـة         , طةرة تَيخستين فةرمانةكاني مريي بكةنكاري لةسةر تة
 .سوثاس, دةبَيتة هؤي فةرمانةكاني مريي

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

آلم ئةطـةر ثةكخسـتنةكةي   بـة , خؤي ثةكخسـتنةكة يـان رةئيـي نـةدان لةاليـةن ئـةوةي فـةرماني بةدةسـتة رةركـة نييـة          
دةبَيتـة رةركةيـةكي   , بؤ ئةوةي كارَيكي ئريهـابي ثـَي ئـةجنام بـدا     , دةبَيتة رةركةي ئريهابي, بةدافعَيكي ئريهابي بَيت

بـةآلم بـؤ   , خؤي ئةصَلةكة ئةمرَيكي نةهي و ثَي نةكردني هةيـة ئـةوةي فـةرماني بةدةسـتة    , ئريهابي لةو خانةية دانراوة
 .سوثاس, ثاَلنةرَيكي ئريهابي هةبَيت ئةوة دةبَيتة رةركةيةكي ئريهابي, را ئةوةي شتَيك رَيك 

 :امني طاهربةرؤَيز زرار 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـةز دةكـةم   , دووةم ئةطةر ليذنةي ياسايي لَيمان توورؤة نةبب, يةكةم هةمان بريوبؤضوون و ثَيشنياري كاك سردارم هةية
ضــونكة بةرؤاســيت ئــةو ياســايانة  , مــاددةي ضــوارةم بــةم رــؤرةي خــوارةوة روَيندرَيتــةوة  ,بــةو شــَيوةيةي خــوارةوة بَيــت 

ضةند ئاسان و سووك بَي بؤ خةَلكةكة ئةوةندة زياتر دةضنة نـاو  , كةدةردةضب هةموو كؤمةآلني خةَلك كة دةخيوَينَيتةوة
ةسَيك ئـةم كارانـةي خـوارةوة بـة مةبةسـيت      هةر ك)ماددةي ضوارةم مب ثَي  باشة بةم شَيوةية روَيندرَيتةوة , ماددةكةوة

 :سزاكةي نابَيت لة ثانزة ساَل زينداني زياتر بَيت, ئةجنام بدا ( تريؤر)تؤداندن 
لَيرةدا ثَي  باشة ئةو زَيرةظانيـةش ببَيتـة   , هةر كةسَيك فةرمان دةربكا  بؤ ئاسايشي ناوخؤ يان ثاسةواني هةرَي : يةكةم

بــةآلم ثاســةواني هــةرَي  , نيــوةي خــةَلكي كوردســتان نــازانَي مانــاي زَيرةظــان ضــيية  ضــونكة بةراســيت, ثاســةواني هــةرَي 
هةر كةسَيك فةرمان دةركا  بؤ ئاسايشي نـاوخؤ يـان ثاسـةواني هـةرَي      , سةرتاسةري كوردستان دةزانب مةبةستيان ضيية

اواي لَيبـوردنيش دةكـةم لـة    د, بة مةبةسيت تةطةرة دروست كردن لةسةر فةرمانةكاني مريي بةبَي هؤ يـان بـة ئةنقةسـت   
ياسـاي  , هةرضـةندة لـةم ياسـاوة ضـوومة دةرةوة    , بةآلم بةراسيت ئَيستا دةبَي ئةمب ياسايةك دةرضووة ثار, ليذنةي ياسايي

و شـيت واي تَيدايـة   ( رـا و ئـةورا  ) بـةرؤَيزان ئـةم ياسـايةم خوَيندؤتـةوة ضـةند رـار وشـةي        , سةنديكاي ثزيشـكاني ددان 
لةبـةر ئـةوة داواي لَيبـوردن رـارَيكي تـر لـة       , ضؤن دةبَي ثةرلةماني كوردستان ئةو شـتانة بنووسـيَ   بةراسيت خةَلك دةَلَي

ياني ئةطةر بَيتوو رار رار رةخنةيةكيان لَي بسريب يان بَلَيني نووسينةكة بـةو شـَيوةية نـةبَي بـا     , ليذنةي ياسايي دةكةم
 .زؤر سوثاس, بةو شَيوةية بَيت

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم ئـةوةي كـاك زرار    , صياغة ئَيمـة زؤر كـةيفمان ثـَي دَيـت كـة هـةر كةسـَيك صـياغةيةكي باشـَي بةدةسـت بكـةوَيت           
ئةطـةر دـةراريش   , بةآلم ئةطةر نةشي كـةي , ماناي ئةوةية لة ثازدة ساَل كةمَ نةبَيت, خوَينديةوة ماناي دانوني دةطؤرؤي
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ــدي ن  ــةدةي دةي ــا ن ــا   , اك ــدي ناك ــةدةي دةي ــي ن ــةر يوكميش ــةو    , ئةط ــة ئ ــياغةيةي ك ــةو ص ــبة  ئ ــت بةنيس ــَي دَي واي ل
 .بةآلم ئةطةر هةر نةبَي دةيدي ناكا , خوَينديةوة مةبةسيت ئةوةية نابَي لة ثازدة ساَل كةمَ بَيت

 
 :بةرؤَيز سارا فةدَي خدر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم سزاي هةموويان دةَلَي كـةمَ نـةبَيت لـة ثـازدة     , ددةية لة يةو  برؤطة ثَيك دَيتياني ئةو ما, بةنسبة  ئةو برؤطانة

باشة ئةطةر هةر برؤطةيةك ذمـارةي سـاَلةكاني تَيـدا دةسـت نيشـان بكرَيـت دةدـيقَ نابَيـت لـةوةي لـة هـةمان تـاوان             , ساَل
 .سوثاس, ي بؤضووني خؤي لةو لةيزةيةيلةوانةية رياواز برؤيار بدةن بةثَي, ئةطةر دوو دادوةر برؤياري لةسةر بدةن

 :ممد سعيد رامبازطارق بةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة سـوَلتةي   , بةآلم زَيَ تةسـبيت نـةبووة لةسـةر ثـازدةي    , كةمَ دةتواني , نةك زياتر بَيت, ياساكة دةَلَي تَيثةرؤ نةكا 

 .سوثاس, تةدديري لة بؤ ياك  دةمَينَيتةوة
 :روان ناصح ييدريبةرؤَيز شَي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـةش كـة يـةدي    , سـيب واتـة لـة ثَيـنج سـاَلةوة دةسـت ثَيـدةكا        , ئةو عقوبةي كـة هـاتووة بـة يةديقـة  دةَلـَي سـيب      

ماناي ئةوانةي كة موتةهةمب و سابت دةبَي لةسـةريان ئـةم برؤطانـة    ( التزيد عن مخسة عور سنة)ئةعيمان داناوة دةَلَي 
, تةدــديري يوكمةكــةش لــة بــؤ مةيكةمــةي مــةوزووع دةمَينَيتــةوة, نج ســاَلةوة هــةتا ثــازدة ســاَل دــابيلي يوكمــةلــة ثَيــ

 .سوثاس
 :بةرؤَيز شرييب عبدالرمحب دينو

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن االقليم تعريض جم)ئةويش دبَيذيت , فةدةرةك بي لسةر تةواوا مةعنةوي ثَ دياربدا , ئةم فةدةرة دظَيت ئيزافة بكةم

 .سوثاس, ضونكة ئةوة طرَي داي بة ئةمب و ئاسايشا هةرَيما( للخطر و التهديد
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, تةبعـةن تـةعريزي ئـةمين ئيقلـي  دةكـا      , خؤي ئةطةر سوَلتةي ئةمين لةدةست بَيت كة تةعقيدي ئـةوامري ئـةو بكـا    
 .ئةي ضي دةكا 

 :سيف الديب طلع  خضرَيز بةرؤ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, لةبةر ئةوة مب تَيبيين ترم نيية, تَيبينيةكةي منيش هةمان تَيبيين كاك اراعيل بوو
 :بةرؤَيز شَيردل عبداَ يوَيزي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـوَلتةي ئـةفراد   , ة كورديةكـةي دةَلـَي لةسـةر هَيـز    بـةآلم لـ  ( كان له سلطة االمر على االفاراد )خؤي لة عةرةبيةكةي دةَلَي 

هـةتا فةرمانـدةي   , يـاني لةسـةر ئـامري يةزيرةيـةك يـاني فةرمانـدةي دةسـتةيةك       , لةناو عةسكةري هةمووي هـةر ئـامرن  
بـةآلم هةنـدَي   , و دةتـوانب تةطـةرةي باوَينـة نـاوي    , ئةوانة دةتوانب ئةمريش رَيبـةرَي نةكـةن  , هةمووي ئامرن, ليوايةك

بـؤ منوونـة   , ئةوانيش دةتوانب تةطـةرة رةنـة نـاو ئةمرةكـة    , ي تريش هةنة لة كةناَلةكاني ئيتيصاال  ئيش دةكةنخةَلك
ئةوانـة دةتـوانب شـتةكة تـاخري     , ئةوانةي سةر بةدالة و تةلةفؤن و شـيت وا ئـيش دةكـةن   , ئةوانةي لة بةريد ئيش دةكةن

لـةوَيش هـةمان عقوبـةي هةيـة لـة كـاتي       ( اطاعاة االوامار   عادم )ئةوة لة عةسكةري هـةمووي دةكةوَيتـة نـاو بـابي     , بكةن
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ئينيـا ئةطـةر مونةتةسـيبينيش باوَينـة     , تةبعةن ئَيمة كة لةدذي ئريهاب دةردةكةيب ئةوةش هةر عةيين نةيف ية, نةفيدا
 .سوثاس, سةري و ئةو مونتةسيبانةي لةو شوَينانة ئيش دةكةن ئةوة باشَة

 :بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةي دانوني ئاخري مواليةزةتان ضيية؟ , وانةي ناويان نووسيبووتةواو ئة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني وةكو ئةوةي لة راثؤرتةكة هاتووة تةئييدي دةكا 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثـَي  وايـة وةكـو    , ياخود طؤرؤيين زريظان بة ثاسـةوان و ئةوانـة  , مب ثَي  واية هةندَي مواليةزة درا لة ناييةي زمانةواني
ثَيشنيازَيك هةبوو دوَيـيَن  , يةدة بة نةزةري ئيعتيبار وةربسريي, هةموو مةسةلةكاني تر كة ثةيوةندي بة زمانةوة هةية

طؤرؤانكاريـةكاني لةبـةر   لـة كؤتاييـدا ئـةم ياسـاية ثاشـي      , ثـَي  وايـة ئـةو ليذنةيـةش دابنـَيني     , ليذنةيةك دابنَيني بؤ ئـةوة 
 .فةرموو كاك زرار, رؤشنايي موداخةالتتان ثَيكراوة

 :امني طاهربةرؤَيز زرار 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, مب ئامادةم لةو ليذنةية ئامادة مب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سوزان خان, هةرضةندة ئةوة نودتةي نيزام نيية
 :وريبةرؤَيز سوزان شتاب ن

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـاني طـوَيي لـةو    , سةرؤكي ليذنةي ياسايي ئَيستاكة باسي كرد وتي ئَيمة لةطةَل ئةو شتانةيب كة لةناو راثؤرتةكـةدا هةيـة  

ئةو ئـةبَي ئةطـةر ئَيسـتا نـابَي بَلـَي ئـةوةي بـةس لـةناو راثؤرتةكـة          , هةموو ئةو مونادةشاتانة و ئيعتريازا  وشتانة نةبوو
 .سوثاس, بةآلم راي ئَيمةش دةبَي يساب بكرَيت, ضونكة ئةوة راي خؤيانة ,هةية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دووةمـيش  , يةك دسة  نةكردوو  و داوا  نـةكردووة , ئينيا تؤ ئةطةر رايةكت هةية دسة  نةكردووة و داوا  نةكردووة

 .فةرموو كاكة, طةم كامة راي ئَيوة دةَلَيي طوَي ناطرنتَي نا, لةطةَل يةكَيدا موتةعارزن, رةئيي رودا رودا تةددي  كرا
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةبووَل نـةكرا مانـاي   , ماناي واية دةبووَل نةكرا, ئةو خوشك وبرايانةي كة موداخةلةيان كرد هةريةكة وةآلم درايةوة
راثؤرتةكـةي ئَيمـة تـةنيا بةنسـبة  نووسـينةوةي كـوردي و ئةوانـة ئَيمـة         , تيـة واية ئَيمة هةر راثؤرتةكةي خؤمان وةرطر

ئةطـةر ليذنةيـةكيش دابنـرَي ئـةوة شـتَيكي باشـَيش       , موستةعيديب هةريةك بَيت لة خزمة  دايـب و هاوكاركـان بكـا    
بـةآلم وةكـو ئـةو    , شـة لةبؤ ئةوةي كةوا ئةو مةستوليةتة ئةصَلةن لةسـةر ليذنـةي ياسـايي نـةمَييَن ئَيمـة زؤرمـان ثـَي خؤ       

ئيةسـتاش هـية شـتَيكي وا    , ئينيـا هَينايتمانـة ثـَيش   , راثؤرتةي كة تةددكمان كرد ماددةكةمان بة تةواوي ثوخت كـردووة 
 .سوثاس, نةبوو بَيتة رَيسامان و بؤية ئةوةمان و 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثـرؤذة  , بةآلم ئةوة ديراسة  كراوة, ةبعةن رةئيي دراخؤي ئةو مواليةزاتانةي درا رَيي تةددير و ئيحتريامة هةريةكة ت

دوارـاريش ليذنـةي ياسـايي مونادةشـةي     , ثَيشَ كة تةددي  كرا ديسان بة ديراسـا  و ديسـان مونادةشـةي لةسـةر كـراوة     
ةوة ئةو صيةة نيتائيةي كة خوَيندراي, ليذنةي ناوخؤ رةئيي لةسةر داوة, كردووة و ليذنةي مايف مرؤظ رةئيي لةسةر داوة

مواليـةزةكانيش كـة دران هةنـدَيكيان بةتايبـةتي ئةوانـةي ثةيوةنـدييان بـة زمانـةوة هةيـة          , ئيتيفادَيكي عامي لةسـةرة 
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هةندَيكيشيان ثةيوةنـدي بـةوة هةيـة تـا ئَيسـتا زؤررـار تَيكةآلويـةك دةبـَي لـةنَيوان دـانوني عقوبـا  و            , يةدي خؤيةتي
بـةآلم  , سزاكةشـي ديـاري كـراوة   , زانني لة دـانوني عقوباتـدا باسـي هـاتووة    زؤر مةسائيل هةية ئَيمة دة, بةيين ئةو دانونة

دةبـَي دائيمـةن لـة ثَيشـمان     , فةدةرةكة هةندَي رار لَيمان تَيك دةضَي و تَيكةآلو دةبَي وةكو خاَلي ثَيشوو كة بارـان كـرد  
ــيت هة       ــاري تريؤريسـ ــة كـ ــديان بـ ــةموويان ثةيوةنـ ــةيب هـ ــيان دةكـ ــة باسـ ــةي كـ ــةو فةدةراتانـ ــت ئـ ــةبَيـ ــتمان , يـ مةبةسـ

زؤر كـاري تـر   , دانونَيك بؤ موعامةلة كـردن لةطـةَل ئـةو كارةيـة    , رووبةرووبوونةوةي ئةو كارة بني و ئةو تريؤريستة بني
ئـةوة دةمَينَيتـة سـةر    , رةفتـاري لةطـةَل دةكـا    , رةزائييـة , دـانوني خـؤي هةيـة عقوباتـة    , هةية كة ثةيوةندي بةوة نيية

بؤيــة مــب ئيقتريايةكــةي ليذنــةي دــانوني كــة طؤرؤانكاريــان بةســةر داهَينــاوة بــة   , ةندادوةر و مةيكةمــة و ئةوانــة بيكــ
, صيةةي نيتائي خوَينديانةوة بة رةضاو طرتين مواليةزةكاني كة لة بؤ زمانةوة درا كـة بةنـةزةري ئيعتيبـار وةريبسـريب    

, نيية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ ضوار كـةس كَي لةطةَلي , دةخيةمة دةنسةوة كَي لةطةَليةتي تكاية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
 .برؤطةيةكي تر روَينةوة, بةزؤرينةي دةنري وةرطريا, ثَينج كةس لةطةَلي نيية

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان لـةالي   , كـا  يان هاوردةي ب,يان رووخاندن دروست بكا , ئامَيري دروستكراو بؤ تَيكدان, تؤثتةرةدة, تةدةمةني  -2  
ــت ــت    , بَي ــةوة بَي ــةي ئةوان ــة ثَيكتات ــةك ل ــةر مادةي ــان ه ــتكردن     , ي ــة دروس ــتانةي ل ــامري وكةرةس ــا وئ ــةو دةزط ــةروةها ئ ه

 ,ئةطةر هاتوو  بة مةبةسيت بةكارهَينانيان بؤ ئةجنامداني تاوانَيكي تريؤركاري بَيت, وتةداندنةوةيان بةكار دَيب
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

او استورد او حاز متفجرا  او مفرقعا  او ازهزة مصممة للتخريب او اهلدم او اية ماادة تادخل يف تركيبهاا و كاذلك      صنع
االزهاازة و امال  واالدوا  الاايت تسااتخدم يف صاانعها و تفجريهااا اذا كااان ذلااك بقصااد اسااتخدامها الرتكاااب احااد  اجلاارائم      

 .االرهابية
  .ةليس لد  اللجنة اية مالحظا  حول الفقر

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
كـَي  , بةَلَي ليذنةي دانوني ثشتسريي ئةو برؤطةية دةكا , ياخود تةنتا مواليةزةتان نيية, بةآلم ئايا ثشتسريي دةكةن, باشة

 .فةرموو, كاك خدر نودتةي نيزامي هةية, دةيةوَي دسة لةسةر ئةو برؤطةية بكا 
 :سليمان خليل خضربةرؤَيز 

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
بَييسـة لـة رؤذنامـةنووس و    , ئةطةر بكرَي بزانني مةظاني مة كينة ئةظَي لةسةرَي, واديارة ئَيمة هةندةك مةظاني تةهةيب

 .سوثاس, ئةو ئي ميديا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ثَيشَ ئييازةيان وةرطرتووة و بةخَير بَيب, ئةو رةلسةية كراوةية
 :اَبةرؤَيز ضنار سعد عبد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دوتابياني كؤليـذي ئـاداب بةشـي    , مب مواليةزةكةيان بدةمَي, ئةطةر بكرَي رةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئييازة بدا 

وةكو زيارةتَيكي مةيـداني هاتوونـة و لةدانيشـتنةكة بةشـدار بـب و ببيـنب كـة دةراراتـةكان         , كومةَلناسني و مةريةلة سَي
 .سوثاس, ضؤن دةدرَي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, كَيـي تـر كـاك مجـال    , نةسـريب خـان  , كـاك عبـدالرمحب  , كوَيستان خان, كاك يامت, سؤزان خان, ضوار كةس ناوي نوسيوة

 .سؤزان خان فةرموو, كةواتة شةش كةس داواي دسةي كردووة
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو كةسةي مـادةي موتةفـةررا  ئةوةيـة كـة لـة خـؤي ئةبةسـيَت و ئةضـَي خـؤي          , َيك هةيةخؤي لَيرة رؤرة خةَلت

مع العل  ئـةوة ثَيويسـت   , لة ماددةي دووةم ئةوةي ئيستيخدامةكة وتومانة ئيعدامي لةسةرة, ئةوة رؤيشت, ئةتةدَينَيتةوة
زدة سـاَلمان داوة بةسـةر يةكَيكـدا كـة دروسـيت      لَيرةدا ئَيمة يوكمي ثـا , ضونكة ئةوة خؤي مرد تةواو رؤيشت, بةوة ناكا 

ياني مـب لَيـرة   , ئيَ خؤي ئةو مادةية دروست دةكا  و دةيدا  بة كةسَيكي تر بيتةدَينَيتةوة, دةكا  و ئيستريادي دةكا 
ئــةوةي ئيســتيخدامي دةكــا  ئةوةيــة كــة بــةكاري دَيــيَن و ضــوو  , ئــةوة خةَلتــة تــؤزَي لــةالي مــب , بــةس ئــةوة تــَي ناطــةم

, ئةطـةر عةزيـة  نـةبَي تَيمـان بسةيـةنب     , ئـةوة تـَي ناطـةم   , ئةمةي كة دروسيت دةكا  ئةوة ثازدة ساَلة, اريتَينا و مردبةك
 .سوثاس

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 1191ي سـاَلي   111بـاتي  ئةوةية بسـةرؤَيوة دـانوني عقو  , لة ثَينج ساَل دةست ثَيدةكا  بةرةو سةرةوة, ثازدة ساَل نيية
 .سوثاس, كة دَيينة سةر ماددةكة لة كاتي خؤي ديارة, شتةكان بة وازحيي ديارة

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .ثرسيارةكةي مب ئةوة نةبوو, داواي لَيبوردن دةكةم

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـاني  , م لَيرةدا ئةطةر سةرنج بدةي دةَلَي بة دةصدي ئيستخدامي لة بـؤ كـاري تـريؤر   بةآل, تَيبينيةكةي سوزان خان راستة
, بـؤ ئـةوةي بـة كـاري تـريؤري هةَلبسـتَيت      , دروستيشي بكـةي ئةطـةر دةصـدي رينـائي هـةبَيت     , لَيرة دةصدةكة مةبةستة

 .سوثاس, هةتا ئةطةر دروستيشي بكةيب, دةبَي عقوبة بدرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعة  فةرموو, خؤي ئةو مواليةزةية سوزان خان ثَيي واية تَيكةآلويةك هةية
 :سيف الديب طلع  خضربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ضؤن دةزاني كة ئةوة بةو دةصدةية يان بـةو دةصـدة نييـة   , فيعلةن ئةوانةي كة بةكاري دَينب ياخود دروستيان كردووة

 .سوثاس, خةَلك هةية موفةردةعا  بةكاردَييَن بؤ كاري تر, وةطرياية يان نةطرياية ئة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــازي    ــديري د ــة و تةد ــؤ مةيكةم ــةوة ب ــةوة دةطةرؤَيت ــة      , ئ ــةوةفرية ل ــةوا مت ــةي ك ــةو ئةديين ــي ئ ــة ثَي ــة ب ــي ك ــةو دةزان ئ
 .سوثاس, دي ئريهابة يان بةشتَيكي ترةلةوَي تَي دةطا  ئايا ئةوة بة دةص, رةركةكةي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـزاي ديـاري   , خـؤي ئريهابيـة  , يان ئيشـة ئريهابيةكـة خـؤي ثَيـي هةَلدةسـتَيت     , ياني ئةو كةسةي كة خؤي ئةتةدَينَيتةوة

ئـةو  , هـابي دةكـةن  دةرةراتـة ئةوانـةي كـة رـةرائيمي ئري    , بةآلم هةمووي لةو بابةتة نني, كراوة كة لةناو بردنة ئيعدامة
بـة داضاخيـيةتيش بـَي دةضـَي لـة دةرةوة تةدةمـةني       , ياخود داضاخيـيةتي دةكـا   , كةسةش كة صيناعةتي ئةوة دةكا 

خـؤي ئريهـابي رةنسـة موباشـر     , ئالَيرةدا ئةو برؤطةية دةيسرَيتةوة, دَينَيت و دةشزاني ئةوة بؤ كاري ئريهابي بةكار دَينَيت
موباشـةرةتةن دةزانـَي ئـةو كـارةي     , ئةجنام دةدا  بة داضاخة و بةهةر كارَيكي ررـي مادديـة  بةآلم ئةو كارةي كة , نةبَيت

ئـةو شـةرية ئـةو    , ئـةوةش دادوةر تـةعني دةكـا    , كة دةيكا  داخيل دةبَي بؤ كارَيكي ئريهابي ئـةو يوكمـة دةيسرَيتـةوة   
كـة كارئاسـاني ئـةكا  بـؤ ئريهابيـةكان      فةردة ديارة لة بةيين يوكمي ئيعـدام ئـةو كةسـةية ئريهابيـة و لةبـةيين ئـةوةي       
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ــا  ــةررية , بب ــةوادي موتةف ــةدلي م ــةررية  , ن ــوادي موتةف ــونعي م ــان ص ــةوة   , ي ــا بكات ــتة ري ــةو دوو ش ــوانَي ئ دادوةر دةت
 .فةرموو كاك دلَير نودتةي نيزامت هةية, ويوكمةكةي بدا 

 
 
 

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمـة كاتَيـك كـة رةركـة دةبـَي يـاك  نـايَي ئـةو ماددةيـة          , لةبةيين دازيدا مةريةلةي تةيقي  هةيـة لة بةيين تاوان و 
ئةطــةر , ئــةبَي مةريةلــةي تــةيقي  ئيســثاتي بكــا  دةصــدي رينائيةكــةي ضــيية , روَينَيتــةوة و يةكســةر يــوك  بــدا 

ةكي عـادي و لةبـةيين رةركةيـةكي    ئـةبَي لـةوَي كةشـف ببَيـت و ريـاي دةكاتـةوة لةبـةيين رةركةيـ        , دةصدي ئريهابية
بؤية ئةم ياَلةتانة و ئيشكاالتانة , لةبةر ئةوة ياك  دَيت لةسةر تةدديراتي مةريةلةي تةيقي  يوك  دةدا , ئريهابيدا

 .سوثاس, لة مةريةلةي تةيقي  ئةسةملَي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك يامت, رياي بكاتةوة ئةو مةسةلةية, ا ياك  دةتوانَي تةيديدي بك, دةسةآلتي ياك  شةر  نيية وابَيت
 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةناعةتي مب و ئةوةي مـب مواليـةزةي دةكـةم بـة دـةد هـةمان هاوشـَيوةي برطـةي سـَي لـة           , برؤطةي دوو لةم ماددةية

ضونكة هةمان هاوشـَيوةي  , ؤزرَيتةوة بؤ ماددة دووئينيا يةدة ليذنةي ياسايي ئةوةي تةعديل بكةن يان بس, ماددةي دوو
 .سوثاس, خاَلي سَي لة ماددةي دووة

 : مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ئةوةي ئَيرة دروست كردنيةتي, بةكارهَينانيةتي, ئةوةي ماددةي دوو ئيستيخدامة
 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ثـَي  وايـة هـية فـةرق نييـة لـة بـةيين ئـةوةي كـة خـؤي ئةتةدَينَيتـةوة و            , منيش هةمان مواليةزةي سوزان خائ هةية

ياني سـيين موئةبـةد نـةوةك    , بةآلم ثَيشنيارةكةي منيش وةكو كاك يامت وتي بيَيتة برؤطةي دوو, ئةوةي دروسيت دةكا 
 .سوثاس, ثازدة ساَل

 :رمحب اراعيل سلي بةرؤَيز عبدال
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خـؤي لـة ناييـةي تةررومـة مومكينـة هةنـدَي       ( تةدةمةني و تؤثَةدـة )لةفةدةرةي دوو لة ماددةي ضوار هاتووة دةَلَيت 
رةدا تةبعـةن ليَـ  , بةهةر ياَل ئةو مادانةي كة كابرا هةَليدةطرَيت يان دروسيت دةكا  يان لةطـةَلي دايـة  , غةَلةتي تَيدا بَيت

ئةم كابرا تةيديد كـراوة يـان ئـةو    , دةَلَي بؤ مةبةسيت كاري تةخرييب يان تَيكدان يان هةر نةوعَيكي دي, تةيديد كراوة
, بةرةئيي مب دةبَي لة مـاددةي دوو بَيـت يـاني ئيعـدام    , يوكمةي كة ثازدة ساَل زياتر نيية بةنسبة  ئةم برادةرانة كةمة

بــؤ مةبةســت , ةرة ئــةو مةوادانــة دروســت دةكــا  يــان دةيتــَييَن يــان لةطــةَلي دايــة  ضــونكة طومــاني تَيــدا نييــة ئــةو بــراد 
 .سوثاس, مادام دياريكراوة ئةو يوكمة كةمة بةنسبة  ئةو, مةبةستيش دياريكراوة

 :بةرؤَيز نسريب محة صاحل
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ماددةيـة لـة برؤطـةي دوودا بـاس لـة بـةكارهَيناني       ئـةم  , تَيبينيةك  هةية سةبارة  بة ماددةي ضوار لـة ثـرؤذةي ياسـاكةدا   
ــيَ      ــت كراب ــة دروس ــامَيري ك ــة ئ ــا  ب ــةر دةك ــةني و تةدَين ــدنَيك  , تةدةم ــان رووخان ــدانَيك ي ــؤ تَيك ــة   , ب ــاس ل ــةروةها ب ه

, بةآلم لة دوو توَيي ئةم ياسـايةدا ماددةيـةك نييـة   , بةكارهَيناني وةسائيلي تر دةكا  لة ئةجنامي كاري تريؤريستيةكةي دا
ياخود برؤطةيةك نيية باس لة موصادةرة كردني ئةو شتة بكا  كة لةدواي ئةوةي كة تريؤريستةكة بـةكاريتَيناوةو يـوك    

لةبــةر ئــةوة مــب بةباشــي دةزائ برؤطةيــةك يــاخود ماددةيــةك زيــاد , دراوةو دواي ئــةوة موصــادةرةي ئــةو شــتانةي بكــرَي
ــة       ــةو تةدةمةنيان ــي ئ ــادةرة كردن ــةبارة  بــة موص ــت س ــةكاري        بكرَي ــاوة ل ــةكاري هَين ــتانةي كــة ب ــامَير و ئــةو ش ــة ئ ل

 .زؤر سوثاس, تريؤريستيةكةيدا
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطــةر مواليــةزة بكــا  لــة دواوة مــةوادي تــر هةيــة كــةوا يةكــةزار دةَلــَي ئةطــةر شــتَيك هــةر يوكمَيــك لَيــرة نــةهاتيَب  
لـة هـةمان كـاتيش موصـادةرة هـاتووة      , ئةيكامي دانوني عقوبا  و دانوني ئصولي ماكةماتي رةزائيدةطةرؤَيينةوة سةر 

 .سوثاس, لةدواي ئةوة باس دةكرَيت ئينشائةَلآل
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ئةو مواليةزةيةي خاتوو نةسريب لةو ماددةية هةية ئةطةر مواليةزة بكةن
 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةضاو كردن و بةيةكدا ضوون و يـةكَ بـرؤيين برؤطـةكاني    , يةكَيك لة مةررة هةرة طرنسةكاني داناني هةر ياسايةكي نوَي

حياازة  )دـانون   1112سـاَلي  ( 8)ضةند ياسايةكي كؤمنان هةية ياساي ذمارة , لةطةَل برؤطةكاني ياساكاني كؤني ثةرلةمان
محايااة )دــانوني  1112مــان هةيــة لةســاَلي (9)هــةروةها دــانونَيكي ذمــارة , (املتفجاارا  و املفرقعااا و صاانع و اسااتعمال 

يـان هـةموار بكـرَي بـة     , ثـَي  وايـة ئـةو ياسـا كؤنانـة يـان ئيلةـا بكرَيـت        , ديسان لة برؤطةيةك ئةو رؤذة باس كـرا ( االزانب
 .سوثاس, ةتي عقوبةتةبةتايبةتي لة هةمان نةوعي, شَيوةيةك بسوجنَي لةطةَل ياساي نوَي

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـةدوايي ماددةيـةك هةيـة دةَلـَي كـار بـةهية ماددةيـةك ناكرَيـت و         , بةثَيي ئةو ماددةية كة ئَيستا بةو دانونة دةردةضَيت

ئـةوةي  , كا  ئـةوا وةكـو خـؤي دةمَينَيتـةوة    ئةطةر تـةعاروزيش نـة  , بةهية دانونَيك ناكرَي كة تةعاروز بكا  لةطةَل ئَيرة
 .تريش كة تةعاروزي كرد ئةوة بةكار ناية  و عةمةلي ثَي ناكرَي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطـةر هـية شـتَيك هـةبَيت لَيـرة بـاس نـةكرابَيت دـانون         , ئةوة بـؤ ئريهابـة  , دووبارةي دةكةمةوة منيش تةعاروز نابين 

, زؤربةي زؤري مواليةزةكان لةسـةر نةصـةكة و تةعريفةكـة نييـة    , ي ئةو مواليةزاتانةيئَيستا كؤ, عقوبا  دةيسرَيتةوة
لةبةر ئةوة هـية فـةردي نييـة    , بةآلم مواليةزا  هةية ئةو كارةش ثَيويستة بيَيتة ماددةي ثَيشوو كة يوكمي موئةبةدة

لةبـةر ئـةوة مـب ثـَيش ئـةوةي داوا      , ية ئةوةي كة صونعي دةكا  و لةطةَل ئةوةي كة كارةكة ئةجنام دةدا  مادام ئاطاي لَي
لةبـةر  , ثَيشنيار دةكةم ئةو فةدةرةيةش بيـَيتة مـاددةي ثَيشـوو كـة يـوكمي موئةبـةدة      , بكةم دةنري بدةيب بؤ فةدةرةكة

دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَل ئةوةية لة شوَيين , كَي لةطةَل ئةوةية كة بيَيتة فةدةرةي ثَيشوو, رؤشنايي موداخةالتتان
, مبَينَيتةوة دةسيت بةرزبكاتةوة؟ زؤرينة دةَلَي بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَي واتة يوكمي ئةو فةدةرةيةش موئةبةدةخؤي 

 .ئَيستا فةدةرةكة رارَيكي تر روَيننةوة كة يوكمةكةي موئةبةدة, ياني ئةو فةدةرةية طوازرايةوة بؤ ماددةي ثَيشوو
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر
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 يـان  ,بكـا   هـاوردةي  يـان , بكـا   دروسـت  رووخانـدن  يان, تَيكدان بؤ دروستكراو ئامَيري, تؤثتةرةدة, تةدةمةني   -2  

 دروسـتكردن  لـة  وكةرةسـتانةي  وئـامري  دةزطـا  ئـةو  هـةروةها , بَيـت  ئةوانةوة ثَيكتاتةي لة مادةيةك هةر يان, بَيت لةالي

 .بَيت تريؤركاري تاوانَيكي ئةجنامداني بؤ بةكارهَينانيان مةبةسيت بة  هاتوو رئةطة, دَيب بةكار وتةداندنةوةيان
 
 
 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

   .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 كذلك و تركيبها يف تدخل مادة اية او اهلدم او للتخريب مصممة ازهزة او مفرقعا  او متفجرا  حاز او استورد او صنع

 اجلارائم  احاد   الرتكااب  اساتخدامها  بقصاد  ذلاك  كاان  اذا تفجريهاا  و صانعها  يف تساتخدم  الايت  واالدوا  ال ام و االزهازة 

 .االرهابية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي لةطةَل نيية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ بة ئةكسةرية   وةرطريا, كَي لةطةَل ئةو برؤطةية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
 :عيد رامبازممد سطارق بةرؤٍَِيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة دةبَيتة برؤطة دوو, تةبعةن برؤطة دوو ضووة ماددة سَي

 بةضـاك , هانـدان  كة بةدةستبَينَيت يان لةالبَيت واي وَينةي يان, تؤماركراو كاسَييت, ضاثةمةني ,نووسراو, نيازي بةد بة

, بَيوكردنـةوةي , بةخشـينةوةي  بةمةبةسـيت  يـان  ,تريؤركـاري  انيتاو ئةجنامداني بؤ بسرَيت لةخؤ ثروثاطاندة يان, زانني
 .بكا  بةئاطا لَيي ديكةي كةساني ئةوةي بؤ يان

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنة بةم شَيوةية
 -:بةم رورة روَيندرَيتةوة و دابندرَيتي مادةكة 3/لة برطة  (شرييت تؤماركراو)لة دواي رستةي  (هاوشَيوةي) وشةي

يـان  , بةضـاك زانـني  , يـان وَينـةي وا كـة دنـةدان     , يـان هاوشـَيوةي  , تؤمـاركراو شـرييت  , ضـاثةمةني , بةدنيازي نووسراو بة
يـان بـؤ ئـةوةي    , وبَيوكردنـةوةيان بسرن بؤ ئةجنامداني كارة تريؤريستيةكان بـة مةبةسـيت دابةشـكردن     لةخؤبرةوثَيدان 

 .ئاطادار بكاتةوةلَي  يكةساني ديكة
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

   .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جو جشرطة مسجلة جو صورًا تتضمن حتريضًا جو حتبيذًا جو تروجيًا الرتكااب   مطبوعا حاز جو جحرز بسوء نية حمررا  جو  --3
 .اإلرهابية بقصد التوزيع جو النور جو الطالع الغري عليها اجلرائم
 :اللجنة هي مالحظة

 :ولتقرج كامتي منها( 3)الواردة يف الفقرة( او اشرطة مسجلة)اىل ما بعد كلمة( او نظائرها)كلمة إضافةا 0
او نظائرها او صورًا تتضمن حتريضًا او حتبيذًا او تروجياًا   مسجلةحاز جو احرز بسوء نية حمررا  جو مطبوعا  او اشرطة )

 (.وزيع او النور او الطالع الغري عليهابقصد الت االرهابيةالرتكاب اجلرائم 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان ناوةكان روَينةوة, كَي دسةي هةية لةسةر ئةم برؤطةية
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
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, بـارزان كـاك  , كاك عوران, شةمسة خان, كاك هيوا, كاك رشيد, سوزان خان, كاك زرار, كوردستان خان, كاك زانا, ناوةكان
 .ظيان خان, كذال خان

 :بةرؤيَةز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زانا فةرموو

 
 
 

 (:زانا)بةرؤَيز دادر سعيد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن ئـةو برطةيـة يةكَيكـة لـةو     , مب لة ليذنةي ياسايي تَيبينيةكي بيوك  هةبوو لةسةر ئةو برؤطةية بؤية دسة دةكةم
لةسـةر  , لةسـةر يوريـةتي تـةعبري هةيـة    , ريسـةري لةسـةر ئـازادي تاكـة كةسـةكان زؤر هةيـة      برؤطة مةترسـيدرانةي كـة كا  

ئــةمرؤؤ نــاتواني , لةســةردةمي عةولةمــة و شؤرؤشــي ثةيوةندييــةكان , لةســةر يوريــةتي ئيتــييع , يوريــةتي خوَيندنــةوة
بةتايبـةتي بـؤ ئينسـاني    , ةكـا  تةماشـاي ضـي د  , ض دةخوَينَيتةوة, خةَلك ض دةبيين, سانسؤر لةسةر مَيشكي خةَلك دابنَيت

لةوانةيــة ثَيويســيت هـةبَي بــؤ شــارةزا بـوون لــة فيكــر و   , سياسـةمتةدار , ئــةكادكي, رؤذنامـة نــووس , (باحااث)لَيكؤَلـةرةوة  
, طـوَي لـة وتارةكانيـان رابسـرن    , كتَيبةكانيان ضيية, بزانَي ئةوان ضؤن بريدةكةنةوة, تةصةوري ئةو طرووثة تريؤريستيانة

ــايي   , ئةوانــةي كــة بآلودةكرَينــة لــة هةنــدَي ميــدياكان  , ةكانيان بكــا ديراســةي فيلمــ هةرضــةندة ئَيمــة لــة ليذنــةي ياس
بةآلم ئـاخري  , بةد نيازكان داناوة يان ئةطةر ئامادة كراوة بؤ بآلوكردنةوة و دابةش كردن, هةوَلماندا هةندَي شت دابنَيني

هةريـةك لـة ئَيمـة    , ئـةوة كـةمَي دورسـة   ( الطاالع الغاري عليهاا   ) شيَت كة هةية بؤ ئةوةي كةسـاني ديكـة لَيـي  بـةئاطا بَيـت     
لةوانةيـة شـتَيك   , يان مةكتةبةي كتَيبةكاني كة هةيةتي, ض مةكتةبة ئةلكَؤنيةكةي, لةوانةية لة ناو مةكتةبةكةي خؤي

ئةطـةر  , سريَي باشـة ئةطةر ئةو خاَلةي لَي هـةلَ , لةو بابةتانة هةبَيت ثَيويسيت ثَي هةية بؤ ذياني سياسي و ئةكادكي خؤي
ضونكة لـةوة دةترسـني ئـةو برؤطةيـة زؤر بـة خراثـة بـةكار        , ذمارةي زؤري لة ماَلَي بَي دةينا, بؤ دابةش كردن بَيت دةينا

هـةر لةبـةر ئـةوةي لـةناو     , مـب بـرادةرم هةيـة دةيناسـ  دةسـتسري كـراوة      , ئةزموني خـراث هةيـة لـة كوردسـتان    , بتَينرَيت
, كة ئينساني ئيعتيـادي بـؤ خـؤي دةزانـَي هةنـدَي زكـر هةيـة دةخوَينرَيـت        , ئَيواران هةبووة سةيارةكةي زكري بةيانيان و

بؤية برؤطـةي ئـةخريي ثَيشـنياري مـب ئةوةيـة      , كةواتة تؤ ئيسيمي و تؤ تريؤريسيت, ئةوةيان كردؤتة بةَلسةنامة لةسةري
 .سوثاس, هةَلبسريَي

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة

, دووش بؤ ئةجنامداني تاواني تريؤركـاري , (سيئ النية)يةك بةد نيازي , لَيرة دوو خاَل هةية ثَي  خؤشة رووني بكةينةوة
 .سوثاس, ئةطةر ئةو دووشتة نةهاتة رَيي ئةو كابراية بةردةبَي, ماناي واية دوو شت هةية

 :بةرؤَيز كوردستان ثريداود دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زيـاتر سـةبارة  بـة مةبةسـيت     , لةبةر ئةوةي ئةو كارانةي كـة نووسـراوة  , ئةو برؤطةية ئةطةر بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَي
يان وةكو لةطرووثةكةي شـَيخ زانـا زؤر شـيت    , مةبةسيت خراثيش زؤررار كوشنت و بةدبةخيت لَي دروست دةبَيت, خراثة

 .سوثاس, بةكةشي كةمةضونكة عقو, ئينيا ئةوة باشَة, وا بةرضاو هةبوو
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر كةسـَيك   )دووبارة داوا لة ليذنةي ياسا دةكةم كة زجنريةي دوو لة ماددةي ضوار بةم شَيوةي خـوارةوة روَيندرَيتـةوة   

ة هةر بـة كاسـَيتيش مبَينَيتـةوة    لةبةر ئةوةي شريتيش عةرةبي( كاسَييت تؤمار كراو, ضاثةمةني, بةنيازي خراث نووسراو
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وَينةي هةبَي يان بةدةسيت بتَييَن كة هاندان بة ضاك زانني يـان ثروثاطةنـدة لـة خـؤ بسرَيـت بـؤ ئةجنامـداني        )ئيعتيادية 
ئـةوةي تـريش روَيننـةوة و بيخةنـة     , يان بة مةبةسيت ئاطادار كردنـةوةي خـةَلكاني تـر لَيـي    ( تريؤركاري)تاواني تؤداندن

 .سوثاس, دةنسدانةوة
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باوةرؤتــان هــةبَيت , ئازادييــةكي رؤذنامةطــةركان هةيــة ئَيمــة, ئَيمــة هــةموو دةزانــني ئَيســتا رؤذانــة رؤذنامــةي زؤر هةيــة

ةسـيت بـةرد بسـري    ه, مةداالتي وا ئةنوسرَي لة نـاو ئـةو رؤذنامانـة هـي ئةوةيـة كـاتَي كـة تـةواو بـووي لـة خوَيندنـةوةي           
وا هاني خةَلك ئةدا  بـة شـَيوةيةكي وا وا  لـَي دةكـا  كـة      , ياني ئةوة صةرايةكةيةتي, بةدةست و دنيا بدةيتة بةربةرد

, مـةداالتي وا ئةنوسـريَ  , ض تريؤرَيك بةسةر سـةرتةوة زاَلـة  , ئةبَي ض دكتاتؤريَيك بَيت, تؤ تةصةور دةكةي لة ذَير يوكمي
ئةمة رَي ئةطرَي لة ئازادي ئـةو نووسـينة   , كة باس لة مةتبوعا  و مررا  دةكةيب و ئةو شتانة ئينيا ئَيمة ئةطةر لَيرة

بـةآلم كةسـَيكي تـر بـةرد ئـةطرَي      , مب ئةخيوَينمةوة بةآلم زؤر ثَيـي موتةئةسـري نـامب و بـةرد نـاطرم بةدةسـتمةوة      , راستة
وَينة , وَينةكان, ةو شتانة دةنووسب نووسراوة هةيانةييازةية ئةو رؤذنامانة خؤيان ئ, كةواتة ئةوة هاندانة, بةدةستيةوة

, ضؤن تةدة كـرا , ض رؤذنامةيةك بَلَيي لةم ماوةيةي ثَيشوودا بآلوي نةكردؤتةوة كة ضؤن هةَلةجبة مؤمنَينتةكة سووتَينرا
كان هـةمووي  ئـَي كةواتـة يـاني ئةطـةر وابـَي رؤذنامـة      , نةشـرة , ئةوة لـةو كاتـةدا ئـةوة هـةر ييازةيـة     , ضؤن بةرد هاوَيذرا

ضــونكة ئَيســتا , بةتايبــةتي لــةو خاَلــةدا, يــاني ئَيمــة لَيــرة ئــةبَي يــةك تــؤز ئاطــادار بــني, ئازادييــةكيان لــَي ئةبةســََيتةوة
يـاخود ئـةو شـتانةي كـة     , يـاخود ئـةو رةرانـةي كةطرتووتـة    , رؤذنامةطةري ئازادة تؤ نـاتواني ثَيـي بَلَيـي ييـازةي رةسـ      

 .سوثاس, بةآلم هةر ئةبَي زؤر زؤر ئاطادار بني,   و رارَيكي تر دةطةرؤَينةوة سةر نيةتةكةراستة لَيرة نيةتةكة, كردووتة
 :امحد محدامني عثمانبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةراستيدا ياسا لةطةَل رَيز و يورمةمت بؤ ليذنةي ياسايي كة يةمتةن مانـدوويوون  , تةبعةن هةر ياسايةك كة دةنووسرَي

تةبعــةن وةكــو فيقتــي ضــؤن هــةر موصــتةلةيَيكي , بةتايبــةتي زؤريــان يــاكمب, كَيشــاوة و خيربةشــيان زؤرة وئةزيــةتيان
بـــةَلَي ئـــةو موصـــتةَلةية لـــة رووي , (شـــةرعةن)و ئـــةوي تـــر ( اصاااطالحن)يـــةكَيكيان , فيقتـــي دوو تـــةعريفي هةيـــة

راسـتة  , بـة بـةدنيازي نووسـراو   , نيـاز بؤيـة وشـةي   , ئيستيييةوة و لة رووي شةرعييةوة ماناي ئةوةية باسـةكة دةطـؤرؤيَ  
بــةآلم ثــَيش ئــةو , برايــاني ليذنــةي ياســايي بــاس لــةوة دةكــةن يــاك  ثــَيش يوكمــداني مةريةلةيــةكي تــةيقي  هةيــة  

ئــةويش مةســةلةي نووســراو كــة , تةيقيقــة طرفتَيكــي طــةورةمان بؤدروســت دةكــا  كــة لــة وآلتــة شــريينةكةي خؤمانــدا 
راسـتة رؤذنامـة نووسـةكة يـان ئـةو نوسـةرو رؤذنامةنووسـةي كـة         , زادي رؤذنامةطـةري مةسةلةن ئا, برادةران باسيان كرد

, ئةو لـة ئةصـَلدا بـؤ مةبةسـتَيكي خَيـر دةينووسـَي دوايـي تةفسـريَيكي خراثـي بـؤ دةكـريَ           , داتةكةي خؤمانهةمانة لة وآل
بـةآلم خـؤي   , لـَي ثةيـدا بـيبَ    عـةرايب نييـة دوايـي نةتييةيـةكي تـريؤري     , لةخوارَي خـةَلكي خوَينـةر كـة دةخيوَينَيتـةوة    

دوايـي كـة ئـةجنامَيكي تريؤريسـيت لـَي ثةيـدا دةبَيـت        , رؤشنبريةكة بةنيةتي تريؤريسيت نةينووسـيوة , نوسةرةكة, ثياوةكة
بةراسيت ئةوة , ئةو كاتة طرفتَيكي ترمان بؤ دروست دةبَي, بةثَيي ئةو ياساية رؤشنبريةكة بة تريؤريست ييساب دةكرَيت

 .زؤر سوثاس, َي ثةيدا نابَيتشتَيكي باشي ل
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة ئةطـةر   , لَيـرةش ئـةَلَيني كةسـَيك   , ة(مانظم )مب وابزائ لة ثَيناسةكة ئةوةمان طوتوة كـة تـريؤر كـارَيكي سـاز كـراوة      

ئةوةي لَيرة ئـةكرَي بـؤ ئـةوةي طرفتـةكان كـةم      بةآلم , ئةضَيتة داَليب تاوانةوة, كةس بوو هةميشة ناضَيتة داَليب تريؤرةوة
( ذمـارةي زؤر )يـاني وشـةي   , يةكةم ذمارة ياني ئةو مـةتبوعا  و ئـةو شـتانةي كـة هةيـةتي بـة ذمـارة زؤر بَيـت        , بكاتةوة

 دووةم ئةوة كاردانةوةي نـةبَيت لةسـةر  , كابرا رؤذنامةنووسة ئةتوانَي ئةو شتانة بكا , يةك و دوو و سَي, بكةوَيتة ثَيشي
كابراي رؤذنامةنووس , ياني مب ئةَلَي  ئةوة هةر بةدنيازية, وةكو ئةو خوشك و برايانة وتيان, كاري رؤذنامةنووسي ئازاد
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لةبةر ئةوة وشةي , ئةيةوَي سري يكومة  هةَلماَلَي ئةطةر بتةوَي ئةمة بناسَييَن ئةم ئةمنيةتة ئةضَيتة ناو بةدنيازيةوة
, ديـارة بؤضـييةتي  , ياني هةموو رؤذنامةنووسَيك كة بـةدواي ئةسـراردا دةطـةرؤيَ   , اريبةدنيازي بكرَي بة مةبةسيت تريؤرك

لةبـةر ئـةوة   , بتةوَي دياري بكةي, ياني ئةطةر بتةوَي تةررومةي بكةي, ئةيةوَي سرَيك هةَلماَلَي ئةمةش ماناي بةدنيازي
شـةخص تاوانـة   , طـةر كـاري شةخصـَيكة   دووةمـيش ئة , ثَي  باشة ئةو بةدنيازييةي يةكةم بكرَي بة مةبةسـيت تريؤركـاري  

كؤمةَلَي خةَلك ثَيي هةَلدةسنت و نةخشةي بؤ , تريؤر ئةبَي عةمةلَيكي مونةزةم بَيت مةترسييةكةي لَيرةداية, تريؤر نيية
 دووةمـيش , بةآلم يةك نةفةر ئةو كارة بكا  ئةوة دةبَيتة تاوان, دادةنَيب و ئةرؤؤن بةناويدا ئةويش دةبَيتة يةكَيك لةوانة

ثَيـنج  , ئيَ ئةو ذمارة دانون دياري دةكـا  دة زيـاتر  , ذمارة زؤرو ئةو شتانةي كة ئةو بةكاردَييَن ئةبَي بة ذمارة زؤر بَيت
ياني بةمة ئةتوانَي هةموو كةسـَي دةسـت ببةسـيت    , سَييةميش بةراسيت كار نةكاتة سةر كاري رؤذنامةنووسي ئازاد, زياتر

 .سوثاس, نةيةَلي هية شتَيك بَلَي
 :مصطفىةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر ب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نةك ( الرتكاب اجلرائم االرهابية)لةدواي ئةو تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةيب , باس دةكةيب (سوء النية)يةكةم ئةوةي كة بة 

لةوَينـدةر مةبةسـتمان   ( منظم)دووةم كة دةَلَي , لةبةر ئةوة ئةوة رَيسةي خؤي تةواو طرتووة, لةبؤ سْو  نيةكي ئيعتيادي
بـة دةصـد دانرابَيـت بـؤ ئـةوةي كـارَيكي       , مودةبـةر بَيـت  , كارةكـة  تـةنزي  كرابَيـت   , ئةوة نيية ضةند ئةشخاصَيك بَيـت 

بـةآلم ئريهـاب   , بـةَلَي تادمـة شةخصـي تَيدايـة    , نةك بَلَيني لةبؤ شةخصَيكة يان تادمة شةخصـَيكة , ئريهابي ثَي دةربيَيت
 .سوثاس, ئريهاب بكا  و كارَيكي مونةزةم دروست بكا  بؤ ئةوةي تؤداندن ثةيدا بكا  هةتا يةكَيكيان دةتوانَي

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـةوَي دةَلـَي هـةر    , دا 11ي ( 3)ذمـارة  ( محاية ح  املؤلاا )دانوني , دانوني هةية( ضاثةمةني)دةربارةي ذمارة نووسراو 
 .سوثاس, بووة دوو دانة موخاليفي دانونة و دةدرَيتة مةيكةمة, يةك دانة كؤثي بكا  كةسَيك دةتوانَي

 :بةرؤَيز رشيد كري  رشيد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضـونكة بـةدنيازي   , ماناكـة تؤزَيـك تَيـك دةدا    , وشةكة بةتةنيا كةلةسةرةتاي ئـةم برؤطةيـة هـاتووة   ( بة بةدنيازي)وشةي 
وابـزائ سـْو  بـةكارهَيناني لةاليـةن     , هـةر وائاسـان نييـة تؤمـةتي بكرَيـت     , ون لـة نيـةتي خـةَلك   رارَي ثَيشـةكي يـاَلي بـو   

لةوانةية , يان كةسَيك كة لةرؤذنامةيةكدا نووسيويةتي, دةسةآلتةوة بؤ دروست دةبَي بة شوبتة رؤذنامةنووسَيك ئةطرَيت
, بنووسـرَي هـةر كةسـَيك نوسـراو    , البـربيَ ( دنيازيبـة بـة  )مـب ثـَي  وايـة    , ماناي مةدالةكةي هةندَي تةيريزي تَيدا بَيـت 

لةرياتي ئةوة بة بةدنيازي فراوانة ئـةتواني طـةلَي شـيت ثـَي     , تةسك دةكرَيتةوة, ضاثةمةني تؤزَيك يدودي بؤ دائةنرَيت
 .سوثاس, ئةطةر هةر كةسَيك بَيت مةوزوعةكة دةطؤرؤَيت, بكةي

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .مةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنو

دةبــَي هــةردووكيان , لةطــةَل رةركــةي ئريهــابي هــةردووكيان ثَيكــةوة مــةرج دارن( سااوء النيااة)مــب ثــَي  وايــة بــةدنيازي 
يان ئةطةر كارَيكي تـريؤري ثـَي   , بةتةنيا بة تاوان دانانرَيت( سوء النية), ئينيا ئةو ييازة بة رةركة دادةنرَي, كؤببنةوة

تةدديرةكـةش بـؤ يـاكمي مةيكةمـةي مـةوزووع      , ا نـةبوو ديسـان بـة تـريؤر دانـانريَ     سْو  نيةتي ئـةو خةَلكـةي تَيـد   , كرا
 .سوثاس, ئَيمة لَيرةدا يوكمي لةسةر نادةيب, دةطةرؤَيتةوة

 :بةرؤَيز هيوا صابر امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( شـةرع زاهـري بينـة   )َي دةزيةي نية  مةسـةلةيةكي كـوردةواري خؤمـان دةلَـ    , منيش رةئي  وةكو ئةو برادةرانةي تر واية
كــة ئــةم نيةتــة  دانــا بــة بــةدنيازي ئــيَ تةئســريةكة    , لةبــةر ئــةوة دةزيــةي نيــة  نــاتواني يــوكمي لــةبارةوة بــدةيت   
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َ    , بةداخةوة واديعةكةي ئَيمـةش وايـة  , دةطةرؤَيتةوة بؤ بةرامبةرةكة ئـةم واديعـة   , بةدطومانيـةك هةيـة بةرامبـةر بةيـةك
لةبـةر ئـةوة مـب ئـةم برؤطةيـة      , ةتاتي شتةكاني بدةيتة دةست و تةفسريَيكي باشي بؤ بكـا  هَيشتا زؤري ماوة بتواني بة م

رؤشـنبريَيك شـتَيك ئةنووسـَي بـة مـةيلي      , ضونكة بؤرؤي ئازادييةكان تةواو تةسك دةكا , هةر بة شَيوةيةكي طشيت نةبَيت
لةبـةر ئـةوة هـةر    , يريزة وبـووة بـة ئريهـاب   ئيَ بؤ خؤي نيةتي بةدنيازي لَي ئـةدا  و دةَلـَي ئـةوة تـة    , سوَلتةكة نةبَيت

 .سوثاس, نةبووني بةشتَيكي باش دةزائ
 
 

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ياني ئةو شةخصة دةطرَيتةوة كة كةسَيك يا طروثَيك لة ثشتةوة ثاَلي ثَيوة نراوة كة ئةو كـارة ئـةجنام بـدا  و    ( سْو  نية)
سْو  نيةش لَيرةدا لة موالبةسا  و زرويف تاوانةكة دةردةكةوَي بؤ دادطـا كـة سـْو  نيـةي هةيـة      , امي بدا بة سْو  نية ئةجن

, ئـةم ياسـاية بـؤ دادطـا و بـؤ دادوةران دادةنـَيني      , لَيرةدا ئَيمة ئةو ياسايةمان بؤ خؤمان دانـانَيني , يان يوسين نيةي هةية
ؤسـيةي تاوانةكـة بؤيـان دةردةكـةوَي ئـةو تاوانـة سـْو  نيـةي تَيدايـة يـان           ئةوان دواي لَيكؤَلينةوة و دواي تاوتوَي كردني د

ئةورا ثَيكةوة هةردووكيان رةركـةي تـريؤر   , لةطةَل ئةوة كة رةركةي تريؤري ثَي ئةجنام بدرَيت, يوسين نيةي تَيداية
 .سوثاس, تةشكيل دةكةن

 :بةرؤَيز كذاَل زيد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ثشتسريي لةرايةكةي ئةو دةكةم, َيبيين مامؤستا زانام هةيةمنيش هةمان ت
 :بةرؤَيز صربية غفار امني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةم  , ضونكة طوترا لةراسـتيدا ئَيمـة ئاطـاداري كـةش و هـةواي ئَيسـتاي كوردسـتاني خؤمـان بـني         , بةس تةئكيد دةكةمةوة

ئـةويش رووي  , ة رَيـي دَلخؤشـيمانة لةطـةَل ضـةنديب تَيبـيين لةسـةري      ساآلنةي دوايي كةش و هةوايةك دروسـت بـووة كـ   
بــةآلم دةيــان , رؤذنامةطــةري ئــازادة و خســتنةرؤووي دةيــان شــيت رــؤرا و رــؤرة لةطــةَل هــةر ســلبياتَيكدا   , رؤذنامةطــةري

مـب كـة ئـةو    لةراسـتيدا  , ئييابياتي رواني وا دةرخستووة كـة كؤمةَلسةكـةمان بـةرةو كؤمةَلسةيـةكي دكوكراسـي دةضـَيت      
برؤطةية دةخوَينمةوة لة زهنيةمتدا فةردَيك لة بةيين نوسةرَيكي طةجندا كة مةدالةيةك دةنووسَي بـة يةماسـةوة لةطـةَل    

يـاني ئةشـَي هـةردووكيان بـةر ئـةو دانونـة       , يةك دةزطاي ضاثةمةني خاص ئيش دةكا  بؤ ئريهاب رياوازي تَيـدا نـابين   
َيذة ديار بَيت و ئاطامشان لةو وةعدة بَيت كة راطةياندنَيكي ترسنؤك دروست نةكةيب بؤية دةَلَي  لة دةركردنيدا ر, بكةون

دنيايــةكي  , يــاني راطةيانــدنَيكي ترســنؤك  , هةميشــة لــة زهــين ئةندامَيكــدا لــةوا بــَي ئةمــة ضــيية و ضــؤن دايرَيــذيَ         
 .سوثاس, ةرؤذنامةطةري ترسنؤك كة نةتوانَي دةست راتة سةر طرفتةكان و خةلةلةكاني ناو كؤمةَلس

 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوة ثَيشـنيار دةكـةم     , مب رؤرة تةشابوهَيك و لَيك ضوونَيكي لَي ئةبين , برؤطة دوو لةطةَل برؤطة ضواري ماددةكة
كاسـَييت تؤمـار كـراو يـان وَينـةي      , نووسراو ضاثةمةني)كة هةردوو برؤطةكة بكرَي بة يةك برؤطة و بةم شَيوةيةي لَي بَيت 

واي لةال بَيت يان بةدةست بَيت كة هاندان بة ضاكزانني يان ثرؤثاطةندة لة خؤ بسرَيت بؤ ئةجنامداني تاواني تريؤركـاري  
ــينةوةي   ــيت بةخش ــان مةبةس ــا         , ي ــا بك ــة ئاط ــَي ب ــة ل ــاني ديك ــةوةي كةس ــؤ ئ ــان ب ــةوةي ي ــآلو كردن ــان   , ب ــةواَل ي ــان ه ي

خوَينـدراو يـان   , بيسـَاو , ن ثرؤثاطةندةيةكي تؤدَينةر بآلوبكاتةوة يـان هؤيـةكي راطةيانـدني بينـراو    روونكردنةوةيةك يا
 .سوثاس, يان بةكاريان بَينَيت بؤ هانداني كردةوةي تريؤريزم, ئةلكَؤني بة هةل وةربسرَيت

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عةمـةلَيكي ئريهابيـة ريـاوازة لةطـةَل     , ئـةوي تـر عةمةلـة   , يـةكَيكيان ييازةيـة  , وو برؤطةيـة زؤرة رياوازي لة نَيوان ئةم د

 .سوثاس, ييازة
 :باشاخضر بةرؤَيز ظيان امحد 

  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة   ضـونكة لةوانةيـة لـة بـازارؤ    , ئةطـةر زيـاد بكرَيـت كاسـَيت و سـيدي يـان هاوشـَيوةي ئةوانـة        , لَيرة مب يةك خـاَل  هةيـة  

واي ال هـةبَيت يـان لـة كتَيبخانـةي     ئـةوة يـةك وةيـان لَيـرةش وَينـةي      , داهاتوودا شيت تـريش دابتَينرَيـت و ررَيتـة بـازارؤ    
 .سوثاس, كتَيبخانةي ماَلةوةش ئةطةر زياد بكرَيت, هةبَيتماَلةوة 

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مانـاي ئـةوةي كـة لةشـَيوةي ديظـي ديـة       ( نظائرهاا )ةوة دةَلَي كاسَييت تؤمار كـراو هاوشـَيوةكاني   ئةطةر بة وردي بيخوَينين
 .سوثاس, هةرشتَيكي تر لَيي هاتة كايةوة هةمووي دةطرَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سـة هةنـدَي دسـةي    رةن, يـةك دوو تَيبينـي  هةيـة   , وةَلآل مب ثَيش ئةوةي خوالصةي برؤطةكة رةمة دةنسةوة, زؤر سوثاس

وابزائ سؤزان خـان بـوو وتـي ئةطـةر شـتةكان روَينينـةوة       , تةعليقَيكي تؤ بةكار دَين , خاَلة سةيد دسةي تؤ بةكار دَين 
ئةوةي نووسيوةيةتي نووسةرَيكة وةكو ئةوةي كة ئَيمة لَيـرة سـةد و   , دةست دةدةينة بةرد و دةضينة ثَيش هةموو دنياوة

ــةمان     ــةر يةك ــني ه ــازدة كةس ــني  ي ــار بنووس ــوانني وت ــت , بت ــةيريزي بَي ــت , ت ــة بَي ــي   , رةخن ــةوة دةب ــةوةي دةخيوَينَيت ئ
هـةر رةخنةيـةك وامـان لـَي بكـا       , نابَي هـةر مةدالةيـةك  , بيخوَينَيتةوة ئةويش بة ضاوي رةخنة بيخوَينَيتةوة مةدالةكة

ضـةند برادةرَيـك كتَيبيـان زؤر     1181ئينيا لةبـةر ئـةوة دسـةيةكي خاَلـة سـةيدم دَيتـةوة بـري لـة         , دةست بدةينة بةرد
وتـي وةَلـآل كتَيـب    , برادةرَيك لة خاَلة سةيدي ثرسي وتي ئـةرَي ئـةوة بـؤ ريابوونـةوة    , دوايي ريا بوونةوة, دةخوَيندةوة
, هةرمةدالةيـةك هـةَلمان نـةطرَيت   , هـةر كتَيبَيـك  , ئينيـا ئَيمـةش بـة هؤشـياري رؤشـنبريي بـآلو بكةينـةوة       , هةَليسرتوون

( ساوء النياة  )يـةكَيكيان ئةوةيـة   , دوو لة ئةجنامي موداخةلةكان دوو مودتةرةح هاتؤتة ثَيش, ئةوة يةك, وةعيمان هةبَيت
سْو  نية هـةبَيت ورةركـةش هـةبَيت و سـْو  نيـة      , رةركة نيية( سوء النية)ضونكة فعلةن منيش رةئيي  واية , البربَيت

وايـة زيـادة ئينيـا ئايـا لـةرياتي ئـةوةي هةرضـةندة وشـةي         كة وتت بة دةصدي ئريهابي وازحية سْو  نيةكة ثَي  , نةبَيت
مواليةزةيةكي تريش ئةو وشةي , تكرياري بكةينةوة لةوَيندةر يان هةر شةتب بَيت, ئريهابي بة دةصدي ئريهابي هاتووة

ةوة هـةبَيت و  ئةمةش ثَي  زيادة ضونكة ئـ , بؤ ئةوةي خةَلكي تري  لَي ئاطادار بَيت( الطالع الغري عليها)دوايي كة هاتووة 
 .رةئيي ليذنةي ياسايي فةرموو, نةبَيت ئةواني تر دةيسرَيتةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةركـة سـَي روكـين هةيـة يـةكيان نيةتـة كـة سـْو          , ضـونكة ئـةوة روكنَيكـي مادديـة لـة رةركـة      ( سوء النية)بةنيسبة  
, دووةم عييدـةي سـةبةبية لـة نَيـوان رةركـة و سـْو  نيةكـة       , ةية رةركة ئريتتكابيةكةيـة يةكَيكيشيان عةمةلةك, نيةية

ئةويش بةشـتَيكي باشـي   ( الطالع الغري عليها)بةآلم ئةوةي تر , لةبةر ئةوة ئَيمة رةئيي  ئةوةية كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 .سوثاس, دةزائ ئةطةر نةمَييَن

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر

لةبةر ئةوة هةر , دةولة, عةمةل نيية, ياني ئةمة زةننة, عةمةلي ئريهابي تةعريف كرا, ئَيمة تةعريفي ئريهامبان نةكرد
لةسـةرةوة  ( تروجيَا للجرائم االرهابية)ياني , دةبَي ئةو وشةيةي بة مةبةسيت تريؤر دَيتة ثَيشةوة ئيَ لة خوارةوة نايةوَي

, هةموو ياكمَيك ئةتوانَي بيدا بةسةر يةكَيكـةوة , ئةو بةد طومانية زؤر مةتاتية هةموو مويةديقَيك ,ئَيمة دياري بكةيب
 .سوثاس, بةتايبةتي رؤذنامةنووس
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 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةوانةيـة  , ة محايـة بـؤ خـةَلك دانانرَيـت    ئةطةر تَيـدا نـةبَيت مانـاي وايـ    ( سوء النية)ئَيمة ثَيمان واية لة ليذنةي ياساييدا 
بــةآلم دوايــي رةركةيــةكي ئريهــابي لــَي , مــب شــتَيك بــآلو دةكةمــةوة بــة يوســين نيــة , برادةرَيــك ئامــاذةي ثَيكــرد تــازة

دةريش كةو  لة زروف و موالبةساتي , مب بة يوسين نية ئةو شتةم بآلو كردؤتةوة, ئايا مب يوك  دةدرَي , دةكةوَيتةوة
بــةآلم دواي ئــةوة خــةَلكَيك , دةركــةو  كــة مــب ئــةو شــتةم بآلوكردؤتــةوة بــة يوســين نيــة بــآلوم كردؤتــةوة رةركةكــة 

بـؤ ثاراسـتين   ( ساوء نياة  ), لَيرة ئةو شةخصة عقوبة دةدرَي يان نا, ئيستيةيلي كرد و رةركةيةكي ئريهابي لَي كةوتةوة
  لةبؤ خؤي لَيكي بداتةوة بةو شَيوةيةي كة بـرادةران  نةك بؤ ئةوةي كة بةفراواني و ياك, نةك بؤ ييمايةيةتي, خةَلكة

 .سوثاس, بؤي دةضب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري فةرموو. كاك د, تةنيا ئةوةي ئةندامي ليذنةي دانونية بؤي هةية رةئيي لةسةر بدا 
 :طالبانينوري مجيل . بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـةوا بةشـَيكي زؤريـان لةطـةَل ئـةوةدان كـةوا دووبـارة ئـةو تَيكسـتة          , ئَيستا طوَيمان لَي بـوو بةثَيي ئةو بؤضوونانةي كةوا 
, ئَيستا هةر وا بةثةلـة شـتَيك  نووسـي يـةز دةكـةم بيخةمـة بةرضـاوي ئَيـوةي بـةرؤَيزةوة         , بةشَيوةيةكي تر دابرؤَيذرَيتةوة

كاسـَييت تؤمـار كـراو يـان وَينـة بـؤ مةبةسـتَيكي        , ضـاثةمةني , بةدةست هَيناني نووسـراو )تَيكستةكة بةو رؤرةي لَي دَيت 
ض بؤ هاندان بةضاك زانني يان ثرؤثاطةنـدة كـردن بَيـت بـؤ ئةجنامـداني ئـةو تاوانانـةي لـةم دانونـةدا ديـاري           , تريؤريسيت

َ   , لَيرة كؤمةَلَيك دةتوائ بَلَي  شةر  و شرومتان داناوة( كراون ئاماذةيـان   ئةو مةترسيانةي كةوا ئةو برادةرانـة كـة ثَيشـ
ــروتانة     ــةر  و ش ــةو ش ــَيوةي ئ ــة ضوارض ــرد دةتــوانني هــةموويان رةين ــةتوانَي   , بــؤ ك ــةنَيك ن ــية الي ــةوا ه بــؤ ئــةوةي ك

 .سوثاستان دةكةم, بةشَيوةيةكي خراث ئةو ثةرةطرافة رَيبةرَي بكةن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة  (ساوء نياة  )قتريايةكـةي نيتايةتةكـةي ئةوةيـة    ئي, نـوريش هـةر هـةمان رةئيـي هةيـة     . ياني خؤي ئَيستا ديـارة كـاك د  
 .فةرموو ثةخشان خان نودتةي نيزامت هةية, لةبةر ئةوة مب ئةو فةدةرةية دةخةمة دةنري دان, نةمَينَيت

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةو ثَيشنيارة نةكرد رةنابتان باستان, ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كة ئةو فةدةرةية هةر نةمَييَن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, عـةفو كـة يـةكَيك رةئييـةكي دا مانـاي وانييـة بيخةمـة دةنسـةوة        , كةس باسي ئةوةي نةكردووة ئةو فةدةرةية نـةمَينَيت 
شـةش يـةو  كـةس تةئييـدي ئيقتريايةكـةيان كـرد ئـةورا دةخيةمـة         , دووبـارة بـوو  , ئةطةر رةئييةكة غالبيةتي هـةبوو 

يـةك رةئيـي ئةطـةر تيكـرار نـةبؤوة وكـةس ثشـتسريي لـَي         , هةر يةكَيك وابَيت بةساَلَيك دانونَيك تـةواو ناكرَيـت  , دةنسةوة
مـةربوريب بةنـةزةري ئعتيبــار   , تيكـرار بــؤوة كـة اليببـةيب   , زؤر كـةس تةئييـدي كـرد   ( ساوء نيااة )بـةآلم ئـةوةي   , نـةكرد 

بةآلم كة تيكرار بـؤوة  , ئةوة ناكرَيت, ي دا بيخةينة دةنري دانئةندامَيك رةئييةك, ئةطةر نا هةر مودتةرةيَيك, وةربسريَي
بـؤ ئـةو رةئيانـةي    , و موداخةلةكة تةئييدي لةسةر بوو ئةو وةخيت سةرؤكايةتي دةبَي داوا بكا  لة ئَيوة دةنسي بؤ بـدةن 

درَي و وشـةي كـاري   يـةكَيكيان ئةوةيـة سـْو  نيةكـة البـ     , ئَيستا زؤر لة ئةنـدامان ئيشـارةتيان بـة دوو شـت كـرد     , كة دراون
ئـةو دووة ثـَي  وايـة    , دووةميش وشةي ئـةخريي روملةكـة البـدرَيت و ئـةويش كـة هـية ناكـا        , ئريهابي ررَيتة ثَيشةوة

 .ئةطةر برادةراني ليذنةي دانوني مانعيان نيية, بيخةينة دةنسةوة ثَيش ئةوةي رةئيي بدةن لةسةر فةدةرةكة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .هية مانيعيةك نيية ئةطةر رةئيتان وابَيليذنة 
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وشةي كاري تريؤري ئةوةي كة كاك ممد فرج ئاماذةي ثَيكرد ررَيتة ثَيشةوة و ئـاخري  , باشة ئَيستا دةخيةمة دةنسدانةوة

بـةآلم  , كـة البـدريَ  (ساوء نياة  )َي كـاك شـَيروان دةلَـ   , بةو شَيوةي كة ئَيستا ئةطةر بيخوَيننـةوة ( الطالع الغري عليها)وشةش 
, تةنيا سْو  نيةكـة البـدرَيت  , بؤ ئةوةي هةموو ئةوانةي ثَيشوو بسرَيتةوة, لةرَيسةي خؤي مبَينَيتةوة( الطالع الغري عليها)

 .فةرموو, فةرموو كاك سةردار ئةطةر نودتةي نيزاميت هةية ضونكة زؤر مونادةشةي لةسةر كرا
 
 

 :ركيبةرؤَيز سةردار صباح بوزو ه
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اشارطة  )مةبةست ئةوةيـة  , مةبةسيت ئةوة نيية يايز يان ئةوةي ئيحرازي كردووة( تروجيا الرتكاب زرائم ارهابية)ئةو 
 ( مسجلة و صور اليت تتضمن تروجيا الرتكاب اجلرائم االرهابية

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضـونكة  , و ئةندامَيكي ليذنةي ياسايي ثَي  واية ئةطةر سْو  نيةكة البـةرن هـةر ماددةكـة هـةمووي البـةرن باشـَة      مب وةك
 .سوثاس, بةراسيت تةفسريةكةي فراوان دةكرَي و دوايي خةَلكَيكي زؤر بَي تاوانيش هةمان شَيوة سزا دةدرَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوةي لةطـةَل ئةوةيـة    , كة ئَيستا دةخيةمة دةنسةوة(سوء نية)دووبارة البردني , نونييةئةوة رةئيي ئةندامَيكي ليذنةي دا

 .ثاش طؤرؤانكاريةكةي, رارَي بيخوَينةوة.. …كة لةشوَينةكةي البربَيت (سوء نية)كة 
 :ممد سعيد رامبازطارق بةرؤَيز 

كاسَييت تؤمار كراو يان وَينةي واي لـةال  , مةنيضاثة, ئةو طؤرؤانكارييةي كة دةكرَيت بة مةبةسيت كاري تريؤركاري نوسراو
لَيرة بؤ ئةجنامداني تاواني تـريؤر  , يان ثرؤثاطةندة لة خؤ بسرَيت, بَيت يان بةدةسيت بَينَيت كة هاندان يان بةضاك زانني

يكـة لَيـي   يـان بـؤ ئـةوةي كةسـاني د    , ئةوةي دواييش نـامَيينَ ( بآلوكردنةوة, يامةبةسيت بةخشينةوة)كاري ضووة ثَيشةوة 
 .ئةو دوو رَيساية البردرا, بةئاطا بكا 

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .ئَيستا بة عةرةبي دووبارةي دةكةينةوة

جو صورًا تتضمن حتريضًا جو حتبياذًا جو   او نظائرها جو جشرطة مسجلة مطبوعا حمررا  جو  بقصد االرهابيحاز جو جحرز  --
 .بية بقصد التوزيع جو النوراإلرها اجلرائمتروجيًا الرتكاب 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
فةدةرةكــة . كــَي رازييــة لةســةر ئــةو طؤرؤانكارييــة دةســيت بةرزبكاتــةوة؟ كــَي لةطــةَلي نييــة؟ بــة زؤرينــةي دةنــري وةرطــريا 

 .رارَيكي تر بة كورديةكة بيخوَينةوة
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

كاسَييت تؤمار كراو يان وَينةي واي لةال بَيت يان بةدةسيت بَينَيـت كـة   , ضاثةمةني, بة مةبةسيت كاري تريؤركاري نوسراو 
 .يان بةمةبةسيت بةخشينةوة و بآلوكردنةوة, يان ثرؤثاطةندة لة خؤ بسرَيت, هاندان يان بةضاك زانني

 :مصطفى بةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر
جو صاورًا تتضامن حتريضاًا جو حتبياذًا جو      او نظائرهاا  مساجلة جو جشارطة   مطبوعا حمررا  جو  بقصد االرهابيحاز جو جحرز 

 .اإلرهابية بقصد التوزيع جو النور اجلرائمتروجيًا الرتكاب 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كـَي لةطةَليـةتي دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ كـَي لةطـةَلي نييـة؟ بـة ئةكسـةريية           , ئَيستا ئـةو فةدةرةيـة دةخةمـة دةنسدانـةوة    
 .كةي تر روَينةوةفةدةرة. وةرطريا

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 ئاطـادار  ثـيَ  طشـتيةكاني  ودةزطـا  ئاطادرابَيـت  هـاتوون  ياسـايةدا  لـةم  تؤدَينةرانـةي  تاوانـة  لـةو  تاوانَيـك  ئةجنامـداني  بـة 

 .ناطرَيتةوة تاوانكار دووي ثلة تا وخزمةكاني هاوسةر برؤطةيةش ئةم فةرماني .نةكاتةوة
 
 

 

 :مصطفىي  ابوبكر بةرؤَيز عبدالكر
ي مادةكـة  /4لـة برؤطـة   (خزمـةكاني تـا دةطاتـة ثلـةي دووةم    )دةستةواذةي  -: رةئيي ليذنةي ياسايي رايةكةي بةم شَيوةية 

بؤ ئـةوةي لَيبةدةركردنةكـة كـةم بكرَيتـةوة و تـةنتا خزمـي       ( خزمةكاني تا دةطاتة ثلةي يةكةم)بسؤرؤَيت بة دةستةواذةي 
 (.ذن ومَيرد)كة دةكاتة باوك ودايك ومنداَلان لةطةَل هاوسةر, تثلةي يةكةمي لَي بةدةربكرَي

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 :ئَيستا برؤطةكة بة عةرةبي دةخوَينمةوة

 اليسري و بامرها العامة السلطا  خي  ومل القانون هذا يف عليها املنصوص االرهابية اجلرائم من زرمية بارتكاب علماذا 

 (الثانية الدرزة اىل واقاربه) اجلرمية مرتكب زوج على الفقرة هذه حكم
 تر  اللجنة يف هذه الفقرة 

بغياة تقليال   ( واقارباه مان الدرزاة االوىل   )منهاا اىل عباارة  ( 4)الفقارة  يفالواردة ( واقاربه اىل الدرزة الثانية) تبديل عبارة 
 .اىل الزوج او الزوزة باالضافةواالمها  واالوالد فقط الفقرة لالقارب وحصره بالدرزة االوىل جي االباء  حكماالستثناء من 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 كَي دةيةوَي دسة بكا  با دةسيت بةرزبكاتةوة؟ 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 كـاك , كـاك رعفـر  , كـاك مجـال  , كـاك عـادل  , كـاك اراعيـل  , كاك ئـارَيز , كاك ارام, ئةو بةرؤَيزانةي كة دةيانةوَي دسة بكةن

 .كاك عزالديب, كاك سردار, كاك عوران, كاك شريدل, ظيان خان, يامت
 :بةرؤَيز ارام رسول مامند

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة لةسةرةتاي برؤطةكة بـة ئةجنامـداني تاوانَيـك لـةو تاوانـة      , لةم برؤطةية مب ثَيشنيار دةكةم بةشَيكي بؤي زياد بكرَيت

لـةدواي ئـةوة ئةمـةي بـؤ زيـاد      , ئاطادار بَيت و دةزطا طشـتييةكان ثـَي ئاطـادار نةكاتـةوة    , ووةتؤدَينةرانةي لةو ياسايةدا هات
 .زؤر سوثاس, بكرَيت و هةوَلي شاردنةوة و لةناو بردني زانياري بدا  لة كاتي لَيكؤَلينةوة لة تاوانةكة

 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـاني بـةكارهَيناني ئـةو برؤطـة الي مـب زيـاتر لـة        , بؤ خزم و بؤ كةسي تـر , يسنائَيكي تَيدا نةبَيتمب ثَي  باشة هية ئيست
 .سوثاس, تا لة بةندَيكي دانوني, برؤطةي نةريتَيكي عةشائريي دةضَيت

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ ئـةوةي كـةوا لَيـك     , ثارَيزطـاري لـة تونـدو تـؤَلي خَيـزان بكـا        ليذنةي ياسايي ئةمةي بـة مةبةسـيت ئـةوة كـردووة كـة     
 .سوثاس, هةَلنةوةشَينةوة

 :ممد دزةيي طاهربةرؤَيز ركؤ 



 039 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دووةم هةشـة  , يةكَيك دةصدةن خةبةر نـادا  , دوو خةَلك هةية كة دةزاني و خةبةر نادا , لةو فةدةرةية دوو شت هةية

, دةبي فةرق بكرَيت لة بةيين ئةو كةسةي كة دةزاني و دةصدةن نايكا  و كة دةترسَي و نايكـا  , نادا  لة ترسان خةبةر
ئــةو كابرايــة دةترســَي ســبةي لــة , بــؤ منوونــة كابرايــةك هةيــة دوكانــدارة دةزانــي وا لــةوَي خــةَلكَيك شــتَيكي داناوةتــةوة 

يــاني نــاكرَي ئَيمــة بيــني , دةمَينَيتــةوة لــةبؤ خــؤيئــةوة , ئينتيقــامي ئــةو خةَلكــة بيــَي ســبةي خةبــةري ســوَلتا  بــدا 
ئـةو لـةو ياَلةتـة ئَيمـة وا لـة خـةَلك دةكـةيب كـة هـةموو          , بَلَيني ئـةتو دةبـي بَيـي خةبـةر بـدةي     , ئييباري خةَلك بكةيب

بـة   دوايي ئةمب لةو رةئيية دام كة ئةو كةسةي كـة دةزانـي  , خةَلكَيك ئييبار دةكةيب كة دةبي بَي خةبةري سوَلتا  بدا 
ضـونكة ئـةو كابرايـة كـة     , يـاني ئـةوة هـةَلسريَي لَيـرة    , دةصدةن شتَيكي تريؤر هةية لة خزمـي دةرةرـة دووش بسرَيتـةوة   

ئـةورا دةرةرـة يـةك و دةرةرـة دوو ئـةوة      , دةزانَي دةصدةن بةخؤي هةموو نيةتةكةية كة دةزاني دةضي خةبةر نـادا  
ئَيمـة دـانونَيكي خـاص دةردةكـةيب ئَيسـتا      , ي ئعتيـادي دةطؤترَيـت  ضونكة ئةوة لة دانوني عقوبا  لـة بـؤ رـةرائيم   , زيادة

ضونكة ئةو فةدةرةي سَي و فةدةرةي ضوار لةو ماددةيـة  , بةرةئي مب لَيرة دووشت هةية, ئةوة دانوني ئريهابي ثَي دةَلَيب
ضـونكة زيـاتر    ,يـان ئـةوة دةبـَي تـةئييل بكرَيـت مونادةشـةكةي      , ياني عييدـةي بـة مـايف مرؤظـةوة هةيـة     , زؤر يةساسة

 . سوثاس, يان ئيلةا بكرَيت ئةو دوو فةدةرةية, مونادةشةي لَي بكرَيت
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كـة عـوزري ئـةوةي نييـة    , بة ثَيي دانون ئةوانة موكةلـةفب , بةنيسبة  ئةوةي كةوا ئةوكةسانةي كة ناوَيرن دةنري بكةن
 .سوثاس, وخةفةيف هةية مةيكةمة دةتوانَي بةنةزةري ئيعتيبار وةريبسري لة بؤ تةخفيفي عقوبةبةآلم غةَلتةكي م

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خزمـةكاني دةرةرـة   , بةآلم ئيستيسنا كراوة ئةوةي كـة ئيستيسـنا كـراوة   , خؤي تاوانة, خةبةر نةدان بة رووداوي تاوانَيك
بــؤ ئــةوةي خَيــزان و , ئةوةيــة وةكــو داعيدةيــةكي ياســايية لــة هــةموو وآلتــاني دونيــا ثَيــرؤةو دةكرَيــت   يــةك ئــةوةش بــؤ

بؤيـة دائيمـةن موشـةريع هـةوَلي داوة     , خَيزان لَيرةدا ناوكي كؤمةَلساية و ثـريؤزة , عةناصري خَيزان بة ثتةوي مبَينَيتةوة
بــؤ ئــةوةي تــا لَيــك نــةترازَيب لةبــةر هةنــدَي ئــةو , كــة ئــةوة رةضــاو بكــا  كــة خَيــزان دودســية  و ثــريؤزي خــؤي هةيــة

 .سوثاس, ئيستيسناية دانراوة
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر  , تكاية ناوم بنووسب مب زؤر دسةم لةسـةر ئـةو مةوزووعـة هةيـة    , وةكو مةرؤي كةرؤ, واتَي دةطةم مةوزووعةكة ضيية

لةبـةر  , تازة لة كاك كري  طةيشـت  مةوزوعةكـة ضـيية   , ادةرانيش ثرسي  هةر تَينةطةيشت دةثرس  تَينةطةيشت  و لة بر
 .سوثاس, ئةوة ررا دةكةم ناوم بنووسب و دسةم هةية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو, باشة ئيستيسنائةن لة دةرارةكةي ثَيشوومان ناو  دةنووسني

 :بةرؤَيز عادل ممد امني
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤيَةز س

كـة دةسـةآل  ئاطـادار    , بـؤ منوونـة باوكَيـك ئـةزانَي تـاوانَيكي ئريهـابي دةكرَيـت       , مب رام وايـة رسـتةي كؤتـايي هـةَلبسريَيت    
ئــةوة ثَييــةوانةي , مــةفروز نييــة ئــةو عقوبــةي بسرَيتــةوة بةراســيت, ناكاتــةوة كورؤةكــةي ئةكاتــة خزمــي دةرةرــة يــةكي

ئةو كةسة خؤي وةكـو كـاك كـري  وتـي خةبـةر نـةدا  لـة تـاواني         , قوبةيةك شةخصيةلةبةر ئةوةي هةموو ع, دةستوورة
بةراسـيت ئـةوة موخـاليفي    , باشة ئةطةر مب ئاطام نيية لةو مةوزووعة بؤ تاوانبارم بـةو مةوزووعـة  , ئريهابي خؤي تاوانة
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, ة عقوبــة شةخصــييةلةبــةر ئــةوةي ئَيمــة داعيدةيــةكمان هةيــ , مــاددةي نــؤزدةي فةدــةرة هةشــيت دةســتوري عَيرادييــة 
 .سوثاس

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةَلـَيني ئةوانـة   , ئَيمة نـاَلَيني ئاطـاي لـَي نـةبَيت و عقوبـة بـدرَيت      , ثَي  واية كاك عادل بة سةراوذَير لةمةسةلةكة طةيشت
 .ئةوة رياوازة, نيية( وازرة وزر اخر  وال تزروا)خزماني دةرةرة يةك , بةس ئيستيسنا دةكرَيب و عقوبة نادرَيب

 
 
 

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ييسـاب بـؤ دةرةرـة    , هةر كةسـَيك كـة رةركةيـةكي ئريهـابي بكـا      , بة يةديقة  لةياسا ئةطةر بة وردي سةيري بكةي
ئةطـةر خَيزانةكـة هـية    , ةخصـة ئـةيزانيَ  ييساب لةسةر مستةواي ئةو زانياريةي كة ئةو ش, يةك و دةرةرة دوو ناكرَيت

يـان ئةطـةر   , ئةو خَيزانة بـةهية شـَيوةيةك سـزا نادرَيـت    , مةعلوماتي نةبَيت لةبةر ئةوةي كة مَيردةكةي شتَيكي كردووة
ئةطـةر  , مةفروزة ئةو زانياريـة بـدا بـة دةسـةآل     , دراوسَيكةي مةعلوماتَيكي هةبَيت كة هية عييدةي بةو زةالمة نةبَيت

هــةر كةســَيك زانيــاري بزانــَي بــة ثَيــي ئــةو ( كؤنسثرســي تــو ئــةتَي )بةهــةمان شــَيوة لــة ئينسليــزي ثــَي دةوترَيــت نةيــدا 
مـب  , ئيَ عييدـةي بـة دةرةرـة يـةك و دةرةرـة دوو نييـة      , زانياريانةي كة ئةيزانَي ماسةبة دةكرَيت و يوك  دةدرَيت

 .سوثاس ,ثشتيواني كاك ئارَيز دةكةم ئةو مةدتةعةي ئةخري البدرَي
 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
لـة دةسـتووريش ئـةوة هـةر هةيـة      , ئـةوة شـتَيكي نـوَي نييـة ئَيمـة هَينامبـان      , ئةو مةبدةئة لة دانوني عقوباتيش هـاتووة 

تــةواتْو  ( ةواتوئــةت)بــةآلم ئــةوةي رــةنابي كــاك مجــال دةَلــَي كــة كؤنســثريس  , دائيمــةن دةبــَي ييمايــةي خَيــزان بكرَيــت
موشارةكةية هةر عةيين دانوني لةسةر تةتبي  دةكرَيـت و هـةر عـةيين عقوبـةي لةسـةر تـةتبي  دةكرَيـت ئـةو كةسـةي          

 .كةوا رةركةكة دةكا 
 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي برؤطةكة كة ئةَلَي خزمةكان تا ثلةدوو تاوان ثاش خوَيندنةو, مب ثَيشنيارَيك  هةية بؤ ئيزافة كردني سةر ئةو برؤطةية

ضـونكة ئةطـةر ئـةوة ئيزافـة نةكـةي ئـةوة       , ئـةوةي بـؤ ئيزافـة بكرَيـت    , ئةطةر بةشدار نةبوو لـةو تاوانـةدا  , نايانسرَيتةوة
 .سوثاس, تةنادوض دةكا  لةطةَل ثَيشةكي ماددةي سةرةوة

 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم تةعبريةكة مب دةَلَي  داواي لَيبوردن لة ليذنةي ياسايي دةكةم , ؤر لةوةي مب باسكرا ئةو برا بةرؤَيزانة باسيان كردز
يـوكمي  , كةسَيك كة ئاطادار بَيت لـة ئةجنامـداني تاوانَيـك كـة لـةم ياسـايةدا هـاتووة       )بةم شَيوةية رةنسة باشَ بَيت ئةَلَي 

وابزائ ئةو بـرادةرة باسـي كـرد كـة لـة      , (دواي دادطايي كردني لة هؤي دسة نةكردنةكةي, ةثازدة ساَل زينداني ئةطرَيتةو
شــةبةيةكيش لــةدواي ئةمــة بَيتــو كــة ئــةو , هــؤي دســة نــةكردني لةوانةيــة لــة ئــةجنامي مةيكةمــة و دادطــايي كردنةكــة

 .سوثاس, ئةويش كةشف ببَيت, نةيتواني دسةي بؤ بكا 
 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وشةي , ثَي  باشَة كةوا ئةو ئيستيسنائة لَيرة نةمَييَن, منيش ثشتسريي لة دسةكاني كاك ئارَيز و كاك مجال داس  دةكةم
ئـةويش  , هةر كةسَيك كة ئاطادار بَيت لةو تاوانـة و ئاطـاداري دةزطـا طشـتييةكان نـةكا      , هاوسةر و خزمةكان لَيرة البدرَي

بةراي مـب باشـَة   , ي رورم دائةنرَيت و ثَيش  باش نيية بؤ تاوانَيكي طةورةي وةكو تريؤر تةنتا ثازدة ساَل بَيتبة شةريك
 .سوثاس, تا هةتايي بَيت, عقوبةكةي سيين موئةبةد بَيت

 :بةرؤَيز شَيردل عبداَ يوَيزي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةك لـة  , تاوانَيكي مونةزةمة هةموو ئةو شتة مونةزةمانة مةباديتي هةية, بةنيسبة  ئةوةي ئَيمة دةَلَيب تاواني ئريهابي
شةر  نيية يةكَيك بيزانـَي و كـةس وكارةكـةي    , ياني شتةكة هةموو كةس نايزانَي, مةباديتة موهمةكاني تريؤر نةهَينيية

يـاني ثـَيش ئـةو كاتـة     , ةبةراسيت ئةو كةس وكار و دةرةرة يةك و دةرةرة دوو ئةوانة لة زةماني بـةعس هـاتوو  , بيزانَي
ضـونكة ئـةوة شـتَيكي    , لةبةر ئـةوة ئـةوةي هـةر تَيـدا نـةبَيت باشـَة      , ئةوة نةبووة برايةك لةسةر برايةك يوك  بدرَيت

 .سوثاس, كؤنة
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هـةر كةسـَيك علمـي هـةبوو كـة تـاوانَيكي       , ووبـةآلم ئةطـةر علمـي هـةب    , لةو برؤطةيةدا كةس لةرياتي كةس عقوبة نـادريَ 
, كـة , بـاوك , دايـك , كـورؤ , بةآلم لَيرةدا بـةس خزمـاني دةرةرـة يـةك    , دةبَي سزا بدرَيت, تريؤري ئةجنام دةدرَي و تاوانبارة

 .سوثاس, ئةوانةي ئيستيسنا كراون عقوبة نادرَيب, ئةوانة ئيستيسنا كراون, لةطةَل هاوسةر
 :ديبسيف ال طلع  خضربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يان تَيـدا  , بؤية ئَيستا لة نَيوان ئةوانةي تَيدانة دةرةرة يةك, مب ثَي  واية لة دارؤشتين صياغةي ئةو برؤطةية وازيح نيية

 .سوثاستان دةكةم, ئةطةر دابرؤَيذرَيتةوة بةشَيوةيةكي تر باشَة, نينة
 :(ل كركوكيكما.د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ

 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
ثَيويسـتة دانونةكـة بةرامبـةر ئـةو تاوانـة بـَي فـةرق بَيـت لةطـةَل دـانوني           , بةرؤاسيت تاواني تريؤر تـاوانَيكي زؤر طةورةيـة  

بـةآلم  , ثَيويسـتة ياسـا بيسرَيتـةوة و زينـدان بكرَيـت     , هةر كةسَيك ئاطادار بَيت لـة ئـةجنام دانـي تـاوانَيكي تـريؤر     , رةزائي
رةنســة خَيزانةكــةي و , زانةكــة ضــونكة تـريؤر ئةوانــةي ئــةجنامي دةدةن زؤر زيرةكانــة و زؤر نتَينيـان بــةهَيزة  ئةطـةر خيَ 

ئاطـاي  , كيـةكةي , كورؤةكـةي , براكـةي , ئةطةر لة يالةتَيك بؤ مةيكةمة دةركةو  خَيزانةكـةي , براكةشي ئاطاي لَي نةبَيت
ئينيا دادطا بةثَيي ئـةو دانونـةي   , ويانة و ئاطاداري دادطايان نةكردووةبةآلم ئةطةر زانرا زاني, ئةوا ئازاد دةكرَيت, لَي نيية

بـةآلم  , ئينيـا ئيحتيمالـة كـةمَ بـيَ    , يةديةتي زينداني بكا  لـة ثَيـنج سـاَل تـا ثـازدة سـالَ      , كة ثَيي دراوة زينداني بكا 
ــآل زانيويــةتي خَيزانةكــةي   ــَيني وةَل ــة  , ئةطــةر بَل ــةيببــةآلم يــوك  نايسرَيتــةوة ضــونكة ييماي ــرة , ي عائيلــة بك ئةمــة لَي

 .سوثاس, ضونكة دانونَيكي ئيستيسنائية, بؤية ئةبَي زؤر مدد بني بةرامبةري, بؤ ئريهاب, تةشييعَيكة دَيت
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة مـاددةي       , عقوبـا  بـؤي دانـراوة    كـة لـة دـانوني   ( امتناع عب االخبـار )ئةمة ثَي  واية لة دانوني عقوبا  دةضَيتة داَليب 

كـة ئـةوة ثَيويسـت بـووني تيكـرار بوونـةوةي       (  تطب  احكام قانون العقوبا  العراقياة النافاذ بكال ماا يرياد     )دةَلَي ( 11)
 .سوثاس, ئةمة ضيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
برؤطةكة دابيلي ئةوةية لـة مونادةشـةدا    خؤي فيعلةن, منيش با تةوزحيَيك بدةم لةسةر ئةو برؤطةية ئةطةر ئييازةم بدةن

ئةو كةسـةي كـة   , بةآلم ئةوةي مب تَيسةيشت  لةوة بؤ ئةوةي لة موداخةلةكانتاندا بزانني ضؤنة, تةفسريي رياواز بكرَيت
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 ئةو كةسةي كة بة رةركة ئريهابيةكـة دةزانـيَ  , ئةطةر وانيية با ليذنةي ياسا بَلَي وانيية, خةبةر نادا  مب وا تَيسةيشت 
ئـةوانيش  , بـةآلم بـا بَلـَيني خَيزانـي هةيـة كـورؤ و منـاَل و ئةوانةشـي هةيـة         , بة ثَيي ئةو ماددةية دةطريَيـت , خةبةر نادا 

ياني دوةتة بؤ ييماية كردني ذن و ماَل و , بةس خاوةن خَيزانةكة دةطريَيت و ئةو يوكمة ئةوانيش ناطرَيتةوة, ئاطادارن
ئةطـةر ئـةو فةدةرةيـةي تَيـدا نـةبَيت ئـةو ثيـاوةي كـة طـرياوة          , وة بـةو مةعلومةيـة  مةسـتولي يةكـةم لَيثرسـرا   , منداَلةكة

كةواتة خَيزانةكةشي مةعلوماتي هةيـة و خةبـةري نـةداوة بسريَيـت و منداَلةكةشـي      , مةعلوماتي هةية و خةبةري نةداوة
, ةرةيـةي كـة تَيـدا نووسـراوة    ئـةوة ييمايةيـة بـؤ ذن و منداَلـةكان ئـةو فةد     , مةعلوماتي هةية و خةبةري نةداوة بسريَيت

ياخود كورؤي ثَيي دةزانَي و باوكةكةش لة كورؤةكةيـةوة  , دايكي هةية, ثياوةكة مناَلي هةية, ياني لة ماَلَيكدا خاوةن ماَلةكة
بةآلم دةرةرة يةك كة دةكاتـة  , بةآلم دةنسي نةكردووة ئةوةي كة ئةساسةن ثَي دةزانَي خاوةن هينةكة دةطريَي, ثَيدةزانَي

لةسةر تاوانَيك لة عائيلةيةك , وسةري و منداَلةكاني ييماية دةكرَيت و تةنيا ئةو لَيثرسراوة لةوةي كةخةبةري نةداوةها
ئةطـةر نـا بـرا    , ئينيـا هاوسـةرةكةية  , يةك كةس تاوانبارة كة خةبـةر نـادا  ئـةويش مةسـتولي عائيلةكةيـة     , ضوار كةسب
مـب  , نةك بةعةكسـةكةي تـَي طةيشـتوون   , ئةو برؤطةية ييمايةيان دةكا  ياني يةكَيكيان دةطريَي و ئةواني تر, طةورةكةية

 .فةرموو كاك كري , ئةطةر واش نيية, وا تَي طةيشتووم ئةطةر واية ليذنةي ياسايي تةئييدم بكا 
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, تـةنيا ئـةوة نـةبَي كـة ثشـتسريي ئـةو برؤطةيـة دةكـةيب        , ييـة ئَيمـة هييـمان ن  , برؤطةكة هةمان بؤضووني بةرؤَيزتاني هةية
و دةرةرة , دةرةرة دوو, لة دانوني عقوباتدا زؤر بة فراواني هاتووة دةرةرة يةك, لةبةر ئةوة ئةمة مةبدةئَيكي ياسايية

 .سوثاس, رَيتةوةرةئيش بؤ ئةنداماني ثةرلةمان دةط, سَي دةثارَيزي لة خَيزان ئَيمة تةنيا دةرةرة يةكمان هَيشتؤتةوة
 :(ةركووكيكمال ك.د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هــةر ضــواريان خانةيــةكي , لــة ياَلــةتَيك فــةرز بكــةيب كــة عائيلةيــةك ئــةم عائيلةيــة لــة بــاوك و خَيــزان و دوو منداَلــة  

َيب ئاطامــان لــَي بــووة و دةنسمــان نــةكردووة ئــةواني تــر دةَلــ, يــةكَيكيان عةمةلةيةكــة ئــةجنام دةدا  و دةطــريَي, ئريهــابني
بؤيـة رةئيـي مـب وايـة ئـةوةي لـة ئيشـي ئريهابيـدا         , هةم ديسان عةمةليـةي ئريهـاب بـةردةوام دةبَيـت    , دةيانةوَي ئازاد بب

كي ئـةوة بةريتـة وةكـو هـةر كةسـيَ     , ئةطةر يةكَيك لة عائيلةكة ئاطاي لـَي نـةبَيت  ( ما عدا), ئةبَي سزا بدرَيت, ئاطادار بَيت
 .سوثاس, تر

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم لَيرة , عقوبةكة دةيانسرَيتةوة, ئةوانة خؤيان بةشدارن لة تاوانةكة, ئةطةر ئةو عائيلةية خةليةي ئريهابيان ثَيكتَينا
زانةكـةيان بـةو كـارة تريؤريسـتة     دواي ئـةوة كـة زانـرا ئةوانـة كـة ئـةو شةخصـةي خيَ       , مةبةست تـةنتا لـة ئاطـادار بوونـة    

ئـةوة  , ئـيَ بةشـدار و بةشـداريكردن وةكـو خةليـة     , مةبةسـت ئـةوة نييـة   , لَيرةدا بةس عيلمة, هةستاوة يان هةَلدةستَيت
 .سوثاس, خؤيان عقوبة دةدرَيب لةسةر ئةو تاوانة

 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ياساش دسةي لةسةر دةكاتةوةو دوايي دةرفة  دةدرَيتة ئةوان بة كةيفي خؤيـان  , ةكةيبئَيمة رار رار كة دسة د
 .سوثاس, لةو كاتة ئَيمة يةدمان دةخورَي, دةرفةتي ئَيمةش نادرَيت, تةبريرا  بَيننةوة بؤ سةملاندني رةئيةكاني خؤيان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةوة  , ئةطـةر رةئيـةكان تيكـرار بَيـت    , هةر رةئيةك هةبَيت رةئيـي ياسـايي بَلـَيب   ئةوان ئيشيان ئةوةية , يةدتان ناسووتَي

بةآلم ئةوانة يةديان ئةوةية هةر برؤطةيةك مونادةشة كرا و رةئيـةك درا لـة رووي ياسـاييةوة    , سةرؤكايةتي دةخياتة رؤوو
 .كاك سةردار فةرموو, وةآلمي بدةنةوة
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 :بةرؤَيز سةردار صباح بوزو هةركي
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

 .سوثاس, دسةي مب دووبارةية لةبؤ دسةي برادةران
 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةظـة تةشـييعة بـؤ ئـةو كـار ئريهابيـة دكـةيب       , وابزائ ليذنةي دانوني شتةكي دبَيـذي و ئـةميش شـتةكي بـاس دةكـةيب     

مـةعنا وَي ئَيمــة  , ئــان كيـا وي , ئـا كـورؤَي وي  , ستيسـنا هــةبَينت ذ ذنـةكا وي  ئةطـةر ئريهابيـةك لـة ماَلــةك دا هـةبَيت و ئي    
ئـةوةش يـةك ذي   , ئـةورا ئيستيسـنائَي دةدةيـب ظـَي ياَلـةتَي كـو ئـةوان علـ  كـة هةيـة          , تةشييعا بؤ كارا ئريهابي دكـةيب 

ئـةو رـا   , ئيخبـاري نـةداتب  ئةو ئيعدامَيت دةبَيـت هةرضـي عيلـي  تَيـدا هـةبَيت و      , موخاليفي فةدةرة سَي ماددة يةكا ذي
ئينيا مب ذ رةئيا بـرادةرائ كـاك ئـارَيز و خوشـكة ظيـان و      , عيل  تَيدا هةبَيت و ئيخباري نةدا  ئةم كة ئيستيسنا بكةيب

هـةر كةسـةكي   , هةر هةمووي نةمَييَن( واليسري حكم هذه الفقرة) ئةو فةدةرةية , وةكو ئةو فةدةرة نةمَييَن, كاك داس 
 .سوثاس, رةركةكا ئريهابي سزا بدرَيتئاطادار بَيت بؤ 

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بــةآلم وةكـو ئةنــدامَيكي ليذنـةي دــانونيش   , ثشـتسريي رايةكــةي دةكـةم  , مـب تةئكيـد لةســةر دسـةكاني كــاك كمـال دةكــةم    
ثَيـنج  , ئيلة دةكةيب باس لة منداَلَيكي ضـوار ئَيمة كاتَيك باس لة عا, ئةمةوَيت تةوزحيَيك لةسةر ياَلةتي رةركةكة بدةم

لـةوة بـة خـوارتر    , سين دانوني هةية بـؤ عقوبـة يـاني لـة هـةذدة سـاَل بـة بانـةوة بَيـت عقوبـة دةيسرَيتـةوة           , ساَلة ناكرَي
كاتَيـك دايـك و بـاوكيش لـة بـان شـةش سـاَل        , لةوة خوارتر كة منداَلة سين تةمييز و ئةوانة نايسرَيتـةوة , ئةيداس هةية

ديسـان هةنـدَي ئـةيكام هةيـة لةسـةري      , ةبانةوة ديسان يوكمَيكي تر هةية كة ثرية و بةتةمةنة لـة ياَلـةتي مردندايـة   ب
باس لة خـةَلكَيك دةكـرَي دـودرةتي ئـريادةي ئيشـي فيعلـي       , كةواتة لة وةعيدا باس لة خةَلكَيك دةكرَي كة واعية, الدةضَي

كاتَيـك كـة ئاطـادار دةبـَي لـة رةركةيـةكي       ,   وايـة لـة نـاو عائيلةيـة    بؤيـة لـة هـةذدة سـاَل بةبانـةوة ثـيَ      , ئييرامي هةيـة 
كةواتة ئةبَيت نيةتي ئريهابي تَيدا بَيـت زائيـدةن ئـةوةش    , كة ئةَلَيي رةركةيةكي ئريهابي لةو ياسايةدا هاتووة, ئريهابي

بؤيـة ثـَي  وايـة خزمـي     , بـووة  ئةمانة هـةمووي , ياَلةتةكان بووة, ياني رةركةي دةتل بووة, دةبَي رةركةكة روويدابَي
ضـونكة تـةنتا ئاطـادار بـوون شـتَيكة بؤخـؤي       , دةرةرة يةك لةو ياَلةتة ئةبَي ئَيمة رياي كةينـةوة كـةوا بةشـدار نـةبَيت    

بؤيـة ئـةم   , ئـةو كاتـة خـؤي مشـل دةكـا  وةكـو عقوبـة       , بةآلم كـة ئةبَيتـة بةشـدار ئةبَيتـة ياَلـةتَيكي تـر      , عقوبةي هةية
باشة مب ثَي  واية رارَيكي تر ثيا بيينةوة بةوردي تؤزَيك ريـا  , هةلَ كَيشةيةكي تَيدا دروست بووة ماددةية بؤ خؤي تَيك

 .سوثاس, بكرَيتةوة بؤ ئةوةي ئةو ئيلتيباسة دروست نةبَيت
 :بةرؤَيز تاظسة ممد علي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطــةر مــب لــة , رؤكي ئةجنومــةن ئيشــارةتي ثَيكــردمــةفتومَيكيان وةكــو بــةرؤَيز ســة, دوو مــةفتوم هةيــة بــؤ ئــةم برؤطةيــة

ئةطـةر زانيمــان هاوسـةرةكةم تــةنيا تاوانبـار دةبَيــت ئــةو    , خَيزانَيكـدا مب زانــي  دراوسـَيكةم خــةريكي تـاواني تريؤركــاريب   
يـاني  , ريؤركـارة ياني خَيزانَيك هةمووي زانيبَيتيان كة دراوسَييةكيان تاوانبارة يان ت, ئَيمةش زانيبَيتمان ناطريَيب, دةطريَي

ئةو كاتة كة زانرا تاوانبارةكة خةبةر نةدا  تةنتا هاوسةرةكة دةطريَي خَيزان و ذن و ماَل , تاوانبارة ئةطةر خةبةر نةدا 
مةفتومي دووةمـيش كـة بـةرؤَيز رَيسـري سـةرؤك ئيشـارةتي ثَيكـرد زؤر فـةردي هةيـة لةطـةَل ئـةوةي كـة بـةرؤَيز              , ناطريَي

مـب زانـي  هاوسـةرةكةم يـاخود كةسـَيكي      , ئةطـةر لـة خَيزانَيكـدا زانـرا تـريؤر هةيـة      , ي ثَيـدا سةرؤكي ئةجنومةن ئيشـارةت 
هةمووي دةطرَيتـةوة  , نزيك  لة ماَلةكة خةريكة بة كارَيكي تريؤريسيت هةَلدةسيَت خةبةرم نةدا ئةو كاتة منيش تاوانبارم

ةي بة مةفتومي بؤ ئةوةي دةنري نـةدةيب بـؤ شـتَيك كـة     بؤ ئةو, ئينيا نازائ تةوزحيَيكي تؤزَيك زياتري دةوَي, لة ماَلةكة
 .سوثاس, بةراسيت زؤر مةفتوم نةبَيت
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةويش رةئــي وايــة كــة دةبــَي هــةمووان  , مــب شــةري  كــرد كــة وايــة, بــةآلم خــييف نييــة, رةخنةكــة ئَيمــة دةطرَيتــةوة

تـةنيا  , و رةئيي واية تاوانةكة هةركةسَيك ثَيي زاني لَيي مةسـتولة ئة, ئةوة نةبوو تةفسريَيكي رياوازي هةبَيت, بسرَيتةوة
ياني رةئي وايـة نـةوةك بؤضـوونةكامنان ريـاواز     , هةموو ئةو كةسةي بيزانَي, برا طةورة ياخود سةرخَيزان مةستول نيية

 .فةرموو كاك ممد, بَيت لة تَيسةيشتنةكان
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطــةر ئَيمــة ئاطامــان لــَي بَيــت لةســةردةمي صــةدام  , مــب ثــَي  وايــة لَيــرة صــياغةكة وايكــردووة تةفســريي زؤر هــةَلسريَ  

ئةمـة ئةطـةر يـةكَيك علمـي هـةبَيت ئـةوة       , يوسَيندا كؤمةلَ سةيةكي موخابةراتي دروست بوو لةسةر بـاوك و لةسـةر كـورؤ   
عيلمـي هـةبوو بـةو    , بـرا بَيـت  , باوك بَيـت , طةر ئيسثا  بوو لةسةريئةوة تاوانبار بَيت ئيَ دسةي نيية ئة, دروست بووة

ئةطةر هةر لـة ئةساسـةوة   , بةس ئةمة بؤية لَيرة ئةم داكؤكيانة ئةكرَيت, ئةو تاوانبارة بةثَيي عيلمةكةي, ئيشةي ئةكرَي
بـةآلم ئةطـةر   , كي ئـةطرن بـرا كةسـيَ  , خَيـرا بـاوكي  , ئيَ دةزطاي تةيقي  بؤ طرتب هةركةسَيك ئيشَيكي كرد, ئةمة البربَي

بـةآلم  ! ئةمانـة ئيستيسـنا بـب بـؤ    , ئةو ئيستيسنايةي تَيدا بوو هةتا ئـةداربي دةرةرـة دوو و بـرا وخوشـكيش دةطرَيتـةوة     
ئةطـةر موشـارةكة بَيـت ئـةوة     , يان بة موشارةكة يان بة عيل , ئةطةر ئيسثا  بوو لةسةريان تةبيعيية ئةوانيش تاوانبارن

ئةم ئيستيسناية بؤ ئةوةية بؤ ئةوةي هـةر لـة ئةوةَلـةوة    , يل  بَيت ئةوة ئةو ماددةية دةيسرَيتةوةئةطةر بة ع, تريؤريستة
بةآلم دواي ئةوةي كـة ئيسـثا  بـوو تةبيعييـة     , ئةم كةسة بؤ ئةوةية لة ئةوةَلةوة نةطريَي, ياني نةطريَي, ثةالماري نةدرَي

 .سوثاس, ئةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, رةئيي ليذنةي دانوني نةبوو, مرؤظ بووئةوة رةئيي مايف 
 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شَيخ اَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم كـة نةصـي    , مب لةاليةن ياسـاييةوةش شـتَيكي واي لـَي نـازائ    , منيش هةمان رةئيي كاك شَيردل و برادةرائ هةبوو

ئةطـةر ئاطـاداريش   , دا  كة خزمةكاني دةرةرة يةك و دووي ئـةو ئينسـانة  ماددةكة دةخوَينينةوة ئةو برؤطةية وانيشان دة
ئةطةر تاوانبار بَيت ئةوة تاوانبار سزاي خؤي , بة دةناعةتي مب ئةوة زيادة ئةو برؤطةية, بب هةر ئةو تاوانة نايانسرَيتةوة

ئةطـةر  , ار بَيت عقوبة دةيسرَيتةوةنةوةك دةرةرة دةش بَيت ئةطةر تاوانب, تاواني نةبوو ئةوة هية سزا نادرَيت, دةدرَيت
ثَيويست ناكا  هةر ناوي ئةوة بَينني خزمي دةرةرـة يـةك و دوو تةشـخيص    , تاوانباريش نةبَيت هية شتَيك نايسرَيتةوة

 .سوثاس, ئةطةر تاواني نةبَيت بؤضي بسريَي, بكرَيت
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـب سـةد لةسـةد تةئييـدي     , ئةوة ئيقَايي مب بوو, بةآلم بةراسيت تَينةطةيشتبووم, وامنةكردووة ببورة مب بة عةمدةن

رــارَي ثَيشــةكي , دةمــةوَي ئييــازةك  بــدةيَي هةنــدَيك شــةريي بكــةم لةســةر دةرةرــة يــةك  , كمــال دةكــةم.رةئيةكــةي د
َلسةيةك و لةطةَل منداَلةكاني خؤي دةيسَيـرؤا  منوونةي شَيخ زانا دَينمةوة كة يةك لة تاوانبارةكاني كة ذنةكةي كردبووة بة

كارةكةي هـةموو لـة رَيسـةي ذنةكـةي لـة سـةيتةرةكان بـة واسـيتةي         , دةنابلي ثَي دةطواستةوة, تةدةمةني ثَي دةطواستةوة
ئـةو ذنـة ضـؤن موتـةه  نييـة كـة ئـةو كـارةي         , ذنةكة و منداَلـةكاني ئيزنيـان دةدا و ذنةكةشـي ئاطـادار بـوو ضـي دةكـرد       

عةمـةلي كورؤةكـةي مـب ئةضـَي دونبةلةيـةك دةتةدَينَيتـةوة       , يان لة ماَلي مب كورؤَيك  كارَيك دةكا  مـب ئاطـادارم  , كردووة
ئاطـادار نـةكردني بـة سـوَلتا  كـة      , وةكو ياديسةي يةكي شوبا  و ئةواني تـر كـة لـة هـةولَير و لـة شـارةكاني تـر روويـدا        

ضـؤن  , ضـؤن موشـتةريك نـي  لـة رةركةكـة     , يـان بـة سـةدان كـةس    كورؤةكةم ئةو كارة دةكـا  دةبَيتـة كوشـتين بـةدةيان     
ئَيمــة دَلمــان بــة ســةد خانــةوادة , ئــةو ســةد خانــةوادة تَيــك دةدا , بــةريت  هــةر لةبــةر ئــةوةي خانــةوادةك تَيــك نةضــي
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كَيك دَلمان ماَل و منداَل بَي سةرثةرشيت دةمَينب و مورر, ئيبادة نابَي بة سةدان رةئيس عائيلة لة ناو دةضَيت, ناسووتَي
بــةرؤةئيي مــب ئــةوة شــتَيكي نارؤةوايــة و دةبــَي ئةوانــةش وةكــو ئــةواني تــر    , ثــَي بســووتَي و بــَي سةرثةرشــيت مبَينَيتــةوة 

موياكةمة بكرَيب و ئةو ئيستيسناية بة غةَلةتي دةزائ و تةشييعةكيشة ئةو دانونة بآلوبكرَيتةوة تةشـييعَيكة بـؤ ئـةو    
ئةطةر باب و براكـاني بـزانب ئـةوانيش    , دةَلَي با منداَلةكانيش وا بكةن خةبةر نادةم, ةنعائيينةي كة ئةو رةركانة دةك

بـة عةمـدةن بـؤ تؤَلـةي     , ضـونكة ئاطـادارن لـة كورؤةكـةيان و خةبـةريان نةدايـة      , ئيستيمراري لةسةر ئةو عةمةلـة دةكـةن  
ايـة ئـةو ماددةيـة نةنووسـرَيت و دةرةرـة      لةبـةر ئـةوة مـب رةئـي  و    , كورؤةكةيان لةسةر ئةو كارة ئريهابية بةردةوام دةبب

 .سوثاس, يةكي ئيعفا نةكرَيت وةكو موتةهةمةكة ييسابي بؤ بكرَيت
 
 

 :بةرؤَيز طييس مي الديب ممد غريب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــنايةم    ــةو ئيستيس ــي ئ ــةَل البردن ــيش لةط ــاري       , من ــة ك ــَي ل ــاَل دةب ــدة د ــت ئةوةن ــة تريؤريس ــاري وا هةي ــةوةي ر ــةر ئ لةب
, رةنسـة كـةس وكارةكـةي خـؤي بكـوذيَ     , يـان هـةر زؤر زؤر تاوانبـار بـوو    , تريؤريستيةكةدا خانةوادةكةي خؤي بةكار دَييَن

 .سوثاس, منوونةي نزيكيش هةية لةو ياَلةتانة
 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا. بةرؤَيز د

  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم  , مب ثزيشك  لة ياسا ثزيشـكيةكاندا سـرؤي نـةخؤش ثـارَيزراوة    , تةوةئةمة بارَيكي تايبةتة ياسا تةدليديةكان نايسرَي

رـةنازة الي ئَيمـة   , ئـةبَي ئيخبـاريش بكـةي   , هةندَي ياَلة  هةية كة لةنةخؤش تةراوز دةكا  خةتةرة بةسةر كؤمـةَلسا 
ةدا تريؤر وةكـو ئـةو ياَلةتـة    لَير, عةزلي دةكةيب, بةآلم لة هةندَي ياَلةتدا ئةيسوتَينني, مودةدةسة ئةيشؤيب و ئةينَيذيب

ئةطـةر  , هـةر خانةوادةيـةك كـة تـريؤري تَيـدا بـوو و ئاطـادار بـوو بةشـَيكة لَيـي          , ئيستيسنايانة مامةَلةي لةطةَلـدا دةكرَيـت  
ئةو عائيلـةي كـة تـاواني تـريؤري لـَي      , دوو بة ماناي عائيلةش بَيت, تاوانكار ئةو سرؤة لةوانيش دةشارَيتةوة, بةشَيك نةبَي

تاوانكـار ناسـراوة و ئـةزانَي    , يةكةم ناسراوة لـة تاوانةكـة  , رةوابيت عائيلي تَيدا نامَييَن و دةثيرؤَي بة دوو سةر, درا ئةجنام
ئةطـةر مـب لةطـةَل تاوانةكـة نـةمب دةسـيت كورؤةكـةم دةطـرم و نـاهَيَل           , تؤَلـة سـةندنةوة دروسـت دةبـيَ    , لةض بنةماَلةيةكة

, بـةوةي تؤَلـةم لـَي دةسـَيندرَيتةوة    , َي و بـةوةي تاوانَيكـة منـيش بةشـَيك  لَيـي     بؤ ئـةوةي كورؤةكـةم لةدةسـت نةضـ    , بيكا 
بةآلم يةك شت , هةموو كةسَيكي ئاطادار كراو هاوبةشة تَيدا, كةواتة ئةو ئيستيسنائة بؤ تاواني تريؤر لةرَيي خؤيدا نيية

, و هةَلسـا بـة ئاطـادار كردنـي دةزطاكـاني ياسـا      خَيزانةكةي دَلنيا بكرَيتةوة كة ئةطـةر ئـة  , دابندرَي ثَيش رووداني تاوانةكة
عقوبةكة لةسةر تاوانكارةكة كةم بكرَيتةوة و لةسةر خؤشي بة مةبةسيت ئَيمة زيـاتر مامةَلـة لةطـةَل بنـربؤ كردنـي تـريؤر       

انة طـةجنَيك هةَلدةسـيَت كـورؤي منـة يـان كـورؤي هـةر كةسـَيكم        , بةمة تاوانةكة روونادا , بكةيب و نةك روبةرؤوبوونةوةيدا
باشة هـةزاران خانـةوادة كَيشـةي تَيـدا     , كة لةوانةية هةزارةها كةسي ثَي بكوذرَي, ئةضَيت سةرضاوةيةكي ئاو ثيس دةكا 

 .دروست دةبَيت ئةمة دودسيةتي خَيزامنان ثاراستووة يان دودسيةتي كؤمةَلسامان خستة مةترسييةوة؟ سوثاس
 :بةرؤَيز شَيردل عبداَ يوَيزي

 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة
 .باشَة(كل من علم بارتكاب اجلرمية)ئةطةر بنووسني 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مواليةزةيـةكي وا  , ئـةويش ئةوةيـة ئـةو روملةيـة هـةَلبسرييَ     , لة نةتييةي موداخةلةكانتان تةنيا يةك مواليةزة هةيـة 

, َلنـةطريَي دةمَينَيـت بـؤ يـاك  تةدديرةكـةي     كة هة, دراوة كة نةطوترَيت هاوسةر يان دةرةرة يةك و ئةوانة نايانسرَيتةوة
كَي موافيقة لةسةر ئةوة؟ , لة كارة ئريهابيةكة و خةبةر نةدا , ياني دانونةكة شاملة بؤ هةر كةسَيك ئاطادار بَي لة تاوان

 دـانون عقوبــا  , ئةوانـة نودتةيـةكي طرنسيـان بــاس كـرد ليذنـةي دــانوني ئةطـةر بـة رووتــي مبـَييَن تـةنيا ئــةوة البـدةيب          
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لةبـةر  , ئـامؤزاش ناطرَيتـةوة  , بـةَلكو دةرةرـة دووش ناطرَيتـةوة   , تةفسريةكةي ئةوةية نةك هةر دةرةرة يـةك ناطرَيتـةوة  
ئـةو وةختـة فـةردي دةبـَي لةطـةَل دـانوني عقوبـا  و هـةموو         , بَلَي بة بـَي ئيستيسـنا  , ئةوة وشةيةك دةبَي ئيزافة بكرَيت

ئـةو طؤرؤانكاريـة كـة ئـةوة البـدرَي وبـَي ئيستيسـنا ررَيتـة سـةري دةسـيت            ئينيا كَي موافيقة لةسـةر , كةسَيك دةطرَيتةوة
, بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَل ئـةوة نييـة ئـةو طؤرؤانكاريـة بكـرَي و وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوة دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ ئةدةليةتـة           

 .الكري  بةكوردي و بةعةرةبيةكةيتكاية كاك عبد, ئَيستا بيخوَينةوة بة طؤرؤانكارييةوة, كةواتة ئةو طؤرؤانكارية دةبَيت
 :ابوبكر مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  

 يساتثنى  العاماة بأمرهاا وال   السالطا  زرمية من اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف هاذا القاانون ومل خيا      بارتكاب علم
 (.من ذلك اي

 
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 نةكاتةوة ئاطادار ثَي طشتيةكاني ودةزطا ئاطادرابَيت هاتوون ياسايةدا لةم تؤدَينةرانةي تاوانة لةو تاوانَيك ئةجنامداني بة

 .بةبَي لَي بةدةر كردن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

ةنـري  د, دةبَي بنووسرَي كةسي لَي ئيستيسـنا ناكرَيـت  , مب ثَي  واية ئةو صيةةية ئيعادةي بكةنةوة بةشَيوةي مةفتوم بَيت
 .دان بؤ فةدةرةكة دوايدةخةيب و كاك كري  بيخوَينةوة

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
   .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (. يستثنى منها احدالعامة وال السلطا رمية من اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خي  بارتكاجب علم
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتاة دةباَي بَلاي    (وتسري هذه املادة على مرتكيب اجلرمية واقاربه دون اساتثناء )بةم شَيوةية نووسراوةتةوة عةرةبيةكة 
بـزانني ليذنـةي ياسـايي    , كاكـة بـا دواي رـةيب   , (و يسري حكم هذه الفقرة على مرتكيب اجلرمية واقاربه بدون استثناء)

, بـةآلم ئييمـاعَيكي لةسـةر بـوو    , فادـةي كـة دةنسمـان بـؤ نـةدا     ئةو صياغةي بة ثَيي ئةو ئيتي, راي ضيية بؤ رةلسةي تر
 .فةرموو سوزان خان, صياغةي دةكا , دةنسمان بؤ طؤرؤانكاريةكة دا

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي مورتةكيب رةركـة  ياني بةرؤَيزاني ليذنةي دانون, ئةوةي كة عيلمي هةية و ئةوةي كة مورتةكيبة, لَيرة خةَلتَيك هةية
ئَيمة مةبةسـتمان ئـةوةي كـة عيلمـي     , بةآلم ئةوةي كة عيلمي هةية, ئةوة خؤي لة ماددةكاني تردا رياية و دةركةوتووة

 .سوثاس, هةية لَيرة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةوةفةدةرةكةي تر روَي, دةبَيتة مورتةكيب, ئةوةي كة عيلمي هةيةو خةبةر نادا , مب وةآلم دةدةمةوة

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :برؤطةي ضوارةم لة ماددةي ضوارةمدا
 رؤاطةيانـدني  هؤيـةكاني  يـان  ,ةبكاتـةو  بـَيو  تؤدَينةر ثرؤوثاطاندةيةكي يان, روونكردنةوةيةك يان( هةواَل) بةئةنقةست

 بـةياناتي  ئةنتـةرنَيت  لـة  يـان , بَينَيـت  بـةكاريان  يـان , بسرَيـت وةر لةهـ بة ئةلةكَؤني يان, خوَيندراو, بيسَاو, بينراو

 طشـيت  ئاسايشـي  كـة  وةهـا  تريؤركـاري  تـاواني  ئةجنامـداني  بـؤ  هاندان رؤادةي بساتة راستةوخؤ كة  بَيوبكاتةوة ئةوتؤ

 .بكا  هةرَي  سياسي دةوارةي لة وهةرؤةشة اَلتيانوهاو نَيو راتة وترس مةترسيةوة راتة
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 :مصطفىلكري  ابوبكر بةرؤَيز عبدا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هية تَيبيين نيية و ثشتسريي برؤطةكة دةكا 
 :مصطفى بةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جو  املقاروءة ملسموعة جو دعاية مثرية لإلرهاب جو جستغل وجستعمل وسائل اإلعالم املرئية جو ا بثجذاع عمدًا جخبارًا جو بيانا  جو 

مباشارة جلارائم جرهابياة تاؤدي إىل تقاويض       بطارق األلكرتونية جونور البيانا  على االنرتني  الايت تصال إىل حاد التواجيع     
 .الكيان السياسي لالقليم وتهديداألمن العام ونور الذعر بني الناس 

 .اللجنة تؤيد الفقرة بكاملها
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

طـييس  , كوَيسـتان خـان  , كاك شـَيخ فتـاح  , كاك شودي, سوزان خان, طوَلناز خان, كاك مجال), ي كة ناويان نووسيوةئةوانة
 (.كةذاَل خان, كاك بارزان, نةسريب خان, ظيان خان, كوردستان خان, شوكرية خان, خا ن
 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةلَي ديسان ئاخافنت تيكرار دةبنةوة لةسةر يةك , كدا ئاخافتيَن تةئكيد كر كة ئاخافنت تيكرار نةببرةنابَيتة لة دةسثَي

ئةز لةبةر هةندَي ثَيشنيار دكةم كة رةنابَيتة ظةهةر خالةكي لة خالةكا لة سـَي كةسـا زيـاتر يـةدي ئاخـافتيَن      , مةوزوع
 .سوثاس, ر رؤيشتينانةداتَي و بةسة و مةوزوعَي ديارة و ليذنةي ياسايشَي لةسة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم ئةطـةر يـةكَيك ئـةو دسـةي دةيـةوَي بيكـا  ثَيشـَ         , بةآلم ئَيمة نـاوي هـةموويان دةنووسـني   , مواليةزةكة بةرَيية

 مـب , ئـةوة دةمَينَيتـة سـةر خؤتـان    , رراتان لَي دةكةم بَلَيب دسةكةم فآلنة كةس كردوويـةتي و تيكـرار ناكةمـةوة   , كرابَي
, بَلـَي فآلنـة كـةس تةئييـد دةكـةم     , كة برادةرَيكـي تـر كـردي   , بةآلم دةبَي يةكَيك كة دسةكةي كرا, ناتوائ بَلَي  تةواو بب

 .كاك مجال فةرموو
 :بةرؤَيز مجال ممد داس 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـاددةي سـَي و مـاددةي    ,  نـةبوو ضونكة ماددةي سَي مةرامل, لة واديعدا مب دةمةوَي تؤزَيك لةسةر ئةو مةوزوعة بدوَي 

ئَيمــة خــةَلكي , لةراســتيدا ئَيمــة بــؤ ضــوار دــةرن تــا نزيكــةي ثَيــنج دــةرن دةضــَيت , ثَيــنج هــةردووكي بةســَاوة بةيــةك
لةبـةر ئـةوة   , نـة هـية كارَيـك بكـةن    , نة رةخنة بسرن, نةدسة بكةن, كوردستان دةمي بةسَاوة نةيانتوانيوة نة بنووسب

ئيمرؤؤ لـة عالةمـدا سـةد نـةوع سـايد      , خةَلكَيك شت بآلودةكاتةوة, نني لة واديعدا دةم طرتين خةَلكيئَيمة ئةبَي ئةوة بزا
هـةمووي خـةَلك هـان    , هـةمووي دسـةي خـراث دةكـا     , هـةموو دسـةي ناشـريب دةكـا     , هةية هةر هةمووي دسـة دةكـا   

دسـتان شـتَيك لــةم بابةتـة بـووة كــة     هـةر لــة كور , ئَيمـة نـاكرَي لةسـةر هانــدان خـةَلك ثـازدة ســاَل يـوك  بـدةيب       , دةدا 
ئـةو  , طةورةتريب نووسراوي خراث و كة دذ بة سةركردايةتي هةرَيمي كوردستان و بة هـةموو خـةَلكي كوردسـتان كـراوة    

ئَيسـتا ئَيمـة ئةمانـةوَي    , بـوو بـة شـةرمةزاريةك لةسـةر دام و دةزطـاي عةدالـةتي ئَيمـة       , برادةرة يوك  درا بة ثازدة ساَل
بـة عةكسـةوة   , ئَيمـة يـةدمان نييـة دةمـي خـةَلكي بسـريب      , ئَيمة ئةمانةوَي دةمي خةَلكي بسـريب , كةيبهةمان غةَلة  ب

ئَيمـة  , خةَلك ئةطةر باسي خراثـة دةكـا   , ئَيمة سوود لة دةمي ئةوان وةربسريب, ئَيمة ثَيويستة ئةو خةَلكة دةم بكاتةوة
 ……خراثةكان هةَلسةنسَينني ضاكي بكةيب

 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم
يـاني مـب ضـةند رـار ررـام كـردووة لـة        , بـا عـةرز  بكـةم ضـؤن لـة مـةوزوع دةرضـووي       , مامؤستا لة مةوزوع دةرضووي

, رةنابت باسـي ئـازادي دةكـةي   , ئَيمة باسي رووبةروو بوونةوةي ئريهاب دةكةيب, فةدةرة بة فةدةرة, مةوزوع دةرمةضب
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ةيريزي خةَلك دةكا  بـؤ كوشـنت و بـؤ كـاري تريؤريسـيت لـة       لةكوَي؟ ئةوةي كة ت, رةخنة دةطرَي, مةدالةيةك دةنوسرَي
رؤذانـة دةيـان مـةداال     , وكةسـيش تَيكـةَلي نةكاتـةوة   , كوَي؟ زؤر فةردي هةيـة ئـةوة هـةر رَيسـاي ئَيـرة نييـة نيتائيـةن       

ئَيســتا واي لَيتــاتووة مةيكةمــةكان خــةَلك بــَي تادــة  بــووة شــكاية  ناكــةن لــةو   , دةنووســرَي كــةس شــكايةتيش ناكــا 
ئةطةر ئةوة خةَلك بسرَيتةوة مانـاي وايـة رؤذي سـةد    , فةردَيكي يةكيار زؤرة, مةداالتانةي كة لةسةر كةسايةتي نوسراوة

, ئةوة شتَيكي ترة عييدةي بة ئازاديةوة هةيـة و بـة دكـوكراتي هةيـة    , كةس بسريَي و دووسةد كةس موياكةمة بكرَيت
دةرارا  هةيـة  , دانوني ثاراستين كةسايةتي هةية,  مةتبوعا  هةيةدةوانيين, يكومةتي هةرَي  دام ودةزطاي خؤي هةية

, كة رووبةرووبوونةوةي ئةمرؤؤ ئةركَيكي سةرشـاني هةموومانـة  , ئَيمة تةنتا باسي كاري تريؤريسيت دةكةيب, لةسةر ئةوة
لةناييــةي , وةنــابَي ئــةو كارانــةي تريؤريســتيةكان دةيكــةن لــة ناييــةي فيكريــة  , دةبــَي بــة تــةواوةتي ريــاي بكةينــةوة 

, هــةموو دةيسةيةنَيتــة رةركــة و كوشــتين خــةَلك و ئةوانــة, بآلوكردنــةوةي ئــةفكاري خؤيانــةوة كــة هــةموو تَيــك دةرة
لةبـةر ئـةوة دسـةكانت عـةفو دةكـةي رةبـيت نييـة بـةوة و سوثاسـت          , ئةوانةش دةبَي يةصـري بكـةن لـة شـوَيين خؤيـدا     

 .طوَلناز خان فةرموو, دةكةم
 :يز دادربةرؤَيز طوَلناز عز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوة برؤطـة سـَي زيـاتر رَي لـة ئـازادي        , مب ئةو برؤطةية لةو بةندة زياتر بة طوجنـاو دةزائ لةطـةَل ياسـاي تـريؤردا    

ناكرَي ئَيمـة لـة ياسـايةكدا يـان لـة ماددةيةكـدا دوو برؤطـةمان هـةبَي زؤر         , يان هةردووكيان دةمج بكرَي, ضاثةمةنيةكانة
 .سوثاس, بؤية ئةم برؤطةية زياتر طوجناوة لةطةَل مةسةلةي تريؤردا, تاكانيان لة يةك بيَي و يةك ئةهداف بَيتوا

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـتا تـؤرؤَيكي   ئَيمةش هـةتا ئيَ , تا ئَيستا لة دنيادا نةتوانراوة كؤنَؤَلي ئةو سايتانة بكرَيت كة ئةو بةياناتة بآلودةكةنةوة
بـةآلم  , ياني خةَلك ئازادة ئةضَي سةيري ئةكا , وامان نيية كة لةاليةن يكومةتةوة دامةزرابَيت وبتوانَي كؤنَؤَلي بكا 

يـاني كةواتـة لَيـرة ئـةبَي ريـاي      , بآلوي نةكاتـةوة ثـرنيت كـا  و تـةوزيعي بكـا      , لَيرة طرنري ئةوةية ئةوة بةكارنةهَييَن
لَيـرة  , ازادة مـب دةضـ  لـة ئةنتـةرنَيت كافيـة كـة ئةضـ  سـايتَيك ئةكةمـةوة و ئةخيوَينمـةوة          ضـونكة خـةَلك ئـ   , كةينةوة

 .سوثاس, دةصدةكة ياني ئةبَي ئَيمة لَيرة رياي كةينةوة
 :بةرؤَيز شودي يسني ابراهي 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةنسـة مـب هـية موشـكيلةم نـةبَي       ئـةوةي تـر  , مب هةَلوةستة لةسةر مةسةلةي هةواَل و مةسةلةي روونكردنـةوة دةكـةم  

ياني غـةزةبي خـةَلكَيكي ووروذانـدو تَيكـداني     , بةآلم هةواَلَيك كة بآلودةبَيتةوة ئةطةر هاتوو خةَلكَيكي وروذاند, لةسةري
وةكـو ئـةوةي بـؤ منوونـة     , ئةو وةختة رةنسة ئةو هةواَلة شتَيكي بةسيتيش بَيت بة غةَلة  تةفسري بكرَيـت , لَي كةوتةوة

, ئةوة برؤطـة يـةك لـة مـاددةي سـَييةم دةيسرَيتـةوة      , َيكدانَيكي لَي كةوتةوة هةر شتَيك هةتا ئةطةر بيوكيش بَيتئةطةر ت
بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئـةو برؤطةيـة هـية        , ئةوة بةراسيت بة داسي دةبين  ئةو ياَلةتة بةسةر ئازادي رؤذنامةنووسي

 .سوثاس, كوردستان كاريسةرييةكي نةبَيت بةسةر ئازادي رؤذنامةنووسي لة
 :بةرؤَيز فتاح عبداَ نقشبندي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةز دةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة ثَي  شـتَيكي  , مب تةئييدي ئةو برؤطةية دةكةم و دةستخؤشي لة ليذنةي دانوني دةكةم

بـةَلَي بـا ئـازاد    , ذنامـةنووس ئـازادة  زؤر ئاماذة بةوة دةكـرَي كـة رؤ  , بةآلم ثَي  خؤشة ئاماذة بةيةك شت بكةم, زؤر ضاكة
هـةتا ديـين   , بةآلم يـةق نييـة لـة هةنـدَي شـتدا ئـازاد بَيـت كـة دةسـتدرَيذي بَيـت بـؤ سـةر زؤر شـيت كيـاني ئَيمـة               , بَيت

 .سوثاس, ئيسيميش
 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةوةي كة هةواَلَيك بآلو دةكاتةوة يةمتةن بؤ ئريهابـة بـة   , تالبدرَي( عمدا)مب يةك ثَيشنيارم هةية ئةو وشةي 

 .سوثاس, لةبةر ئةوة مب كةليمةي عةمدةن ثَي  زيادة, عةمدةنة
 :بةرؤَيز طييس مي الديب ممد غريب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, منيش هةمان راي كوَيستان خائ هةية

 
 
 
 :شكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيــرةدا مــب ئــةو شــتانة  , لــة ذَيــر رؤشــنايي دســةكاني كــاك ممــد فــرج كــة هةميشــة ئامــاذة بــة فيعلــي ئريهــاب دةكــا     

دةوارةي سياسي هـةرَيمي كوردسـتان تَيـك    , ئةمب و ئاسايش تَيك بدا , دةخوَينمةوة كة ئةطةر شتَيك تَيكداني تَيدا بَيت
بـةرؤاي مـب ئـةوة ررَيتـة مـاددةي سـَييةمةوةو       , انةوَي و نةمانةوَي تاوانبـارة و تريؤريستيشـة  كةواتة ئةو كةسة مب, بدا 

 .سوثاس, يوكمةكةي هةتا هةتايي بَيت
 :بةرؤَيز كةذاَل زيد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, سياسـي هـةرَي  بكـا    دةستةواذةي ئاسايشي طشيت راتة مةترسي و ترس راتة نَيو هاووآلتيان و هةرؤةشـة لـة دـةوارةي    

دةتوانني بةرامبةر هةر دةزطايةكي راطةيانـدن  , ضونكة زؤر مةترسيدارة و ناديارة, ثَيشنيار دةكةم زياتر روون بكرَيتةوة
 .سوثاس, بةكاري بَينني كة يكومة  راي لَي نةبَيت

 :بةرؤَيز كوردستان ثريداود دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, بةآلم تةدريبةن نزيكب لة برؤطةي دووةم, و برؤطةية مبَينَيتةوةمب لةطةَل ئةوةدام كة ئة
 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثشــتسريي دســةي هةنــدَي لــة بــرادةران دةكــةم كــة ئــةم برؤطةيــة نزيكــة لــة برؤطــةي دوو و هــةردووكيان دةمــج بكــرَي و     

 .سوثاس, مبَينَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر كري عبدال بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
يـاني ئريتيكـابي رةركةكـة نـةك ييـازة      , ئَيمة ثَيشَ باسي ئةوةمان كـرد كـة يـةكيان ييازةيـة وئـةوي تريـان عةمةلـة       

 .ئةوي تةنيا ييازة دةكا  فةردي زؤرة لةطةَل يةكدي, يةكيان عةمةلةكةي دةكا , فةرديان زؤرة
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مب ثَي  واية لةسةر بةكارهَيناني ئةنتةرنَيت لـة مـاددةي سـَي فةدـةرةي دوودا شـتَيكي تـر دةَلَيـت و لَيـرةش شـتَيكي تـر           

االتصال  ااظمةاا اسلساأو  ا     سبل تعطيل)لة ماددةي سَي فةدةرة دوو دةَلَي , خةَلتَيك هةية لةبةيين ئةم دووانة, دةَلَيت
يوكمةكـةي  (  .بيلظلت فيهل بهدف تسهيل ارتكلو اجلرائم اإلرهلبيا  اكلتهل  ا التشأيش عليهل  ا إدخل  معلأملت اخرتاق شب
, ئةمـة خةَلتـة لـة يوكمـدان    , ثازدة ساَلة زيـاتر نييـة  ( .ظشر البيلظلت على االظرتظيت)بةآلم لةم ماددةيةدا دةَلَي , موئةبةدة

مب ثَي  واية ئيعادةي صياغةي بكرَيتةوة تا لةطةَل ئـةوةي ثَيشـودا   , ردندوو يوكمي رياوازة بؤ يةك رؤر تةصةروف ك
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مـب  , يـاني مـب شـتَيك بنووسـ  بيدةمـة يـةكَيك ئيـدخالي بكـا         , ياني لَيرة نةشري بةيانا  لةسةر ئةنتةرنَيتدا, بسوجنَي
دوو , ر دروسـت بكاتـةوة  ئيعادةي صياغة تةنسيقَيك لةطـةَل ئـةوي تـ   , يوكمي ثازدة ساَل وةردةطرم وئةو سي وةردةطرَيت

ئَيسـتا لـة   , ضـونكة مـةفتومي ئـةمين عـام زؤر هةَلـدةطريَ     , ئةمين عام هةَلبسريَي يضيتةئييدي ئةو خوشكة دةكةم تةدو
ياني مةفتومةكة , بةآلم ئريهابيش نيية, ئةمين عام دةكا  وةكو ئَيستا لة فةرةنسا هةية يضيموزاهةرةيةكي عادي تةدو
 .سوثاس, بدرَي يان هةر هةَلبسريَيزؤر هةَلدةطرَي و تةوزيح 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تَينةطةيشت  لةطةَل كامة فةدةرة طوتت

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةآلم نةشر ثازدة ساَلة, ئةوة لةسةري يوكمي موئةبةدة( ادخال معلوما )لَيرة دةَلَي 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز 

 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةرؤَيز
ئةوانـة ئيتصـالي دةولـي و    ( االتصال   سابل  تعطيال )لَيرة لة ماددة دوو كة ئَيستا بـووة بـة مـاددة سـَي فةدـةرة دوو دةَلـَي       

يكومي و ئةوانةية كة دةضـَيتة نـاوي شـةبةكا  و ئـةو شـتانة تَيـك دةدا  و ئـةوة ثَيشـَيش دـانوني عقوبـا  زؤر زؤر           
تـةنتا مةسـةلة   , و شةبةكاتي ئةنتةرنَييت ئـةهلي و شـيت وا ديعايـا  دةكـا     بةآلم ئةوةي ئَيرة لة نا, توندي عقوبة دةدا 

 .نةك لةبؤ ئةوةي تر كة سوبلي ئيتيصال تَيك بدا , لةبؤ ديعايا  و تةخريب و ئةو شتانةية
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .ناَلَي ئةموالي عامة, لَيرة ئيدخالي تَيداية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة ئـةوة وا   , لةوَي تةعتيلي شـةبةكاتي ئيتيصـال دةكـا    , فةردَيكي تةواوي هةية, ة ئَيستا لةبةر فةردةكةمب خوَيندمةو
لةوَي , ئيدخالي بةياناتة, لَيرة نةشرة, و موشارةكةية لة فيعلي رةركةكة موباشر, دةكا  كة رةركةكة رَيبةرَي بكا 

االتصل  ااظمةا اسلسأو  ا اخارتاق شابكلتهل  ا التشاأيش     سبل تعطيل)با بة عةرةبيةكة بؤ  روَينمةوة , دةَلَي تةعتيل
ياني ئةوة بؤ تةستيلي رَيبـةرَي كردنـي   ( .بيلظلت فيهل بهدف تسهيل ارتكلو اجلرائم اإلرهلبيا  اعليهل  ا إدخل  معلأملت 

شـةرةتةن بةشـدارة لـة    ئـةو لـةوَي موبا  , ديعايةيـة ديعايـةي ئيعيمـة   , ئةوة لَيـرة نةشـري فيكرةكةيـة   , كارة ئريهابيةكةية
, لَيـرة ئيـدخالي مةعلوماتةكـة دةكـا  بـؤ تـةرويي ئريهـاب       , رةركةكة بةوةي لة كـاتي رةركةكـة ئـةو ئيشـانة دةكـا      

لـةوَي دةَلـَي ئـةو كةسـةي هـةموو      , لةبةر ئةوة لةوَي موئةبـةدة و لـةوَي ثـازدة سـاَلة    , تةرويج غةيري فيعلي موشارةكةية
ئريهابيـةك دَيـت رةركةيـةك دةكـا  لـةو كاتـةدا       , ونة لةكاتَيك با بة منوونة بيتَينينـةوة بؤ منو, ئيتصاآلتةكان رادةطرَي

ئـةوةي تـر   , ئـةوةي ئـةو ئيشـة بكـا  موئةبةدةكـة دةيسرَيتـةوة      , لةو كاتةدا موبايل تَيـك دةدرَيـت  , تةلةفؤنا  رادةطريَيت
بـؤ ديعايـة   , ةية بؤ نةشري فيكري ئريهـاب بةآلم رةبيت ه, ئةمرؤؤ دةيكا  رةركةكة رةبيت موباشري نيية بة رةركةكة

 .وازحية زؤر, بؤية فةردةكة ئةوةية, بؤ ئريهاب
 :كري  رري عبداَ بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
وةسـائيلي ئـيعيم   , لَيـرة بـاس لةوةسـائيلي ئـيعيم دةكـا      , لة ماددةي سَي برؤطة دوو بـاس لـة وةسـائيلي ئيتيصـال دةكـا      

 .سوثاس, ئيلي ئيتيصاال رياية لةطةَل وةسا
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رياوازي نيية, ياني هةر عةيين شتة, ئةوة هةر كؤمثيوتةر و ئةنتةرنَيت و بةزم ورةزمة( انظمة احلاسوب)ئةوة ئةَلَي 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثؤليسَيك لَيرة مةستولي مةركةزَيك , بابَلَيني ياسوبةكةش بَلَينيياني لةكاتي , كة بةعةمد بوو فةردي هةية سوزان خان
بة ئمَيل لة رَيسةي ياسوبةوة خةبةري رَيسايةك دةكا  خةبةريان دةداتي دةَلَي ئةوة ئةو كارة ئـةجنام دةدرَيـت ئاطاتـان    

ةوة لـة فةدـةرةي ثَيشـوو    ئـ , ياني موشارةكةي كردووة لة رةركةكـة , ئةطةر ئريهابيةك ئةو ياسوبةي تَيك دا , لَي بَيت
ئـةو لـةوَي   , هـةمان شـت ناكـا    , بةآلم لَيرة ئيدخالي مةعلوما  شتَيكي ترة تةخفيفة, باران كرد موئةبةد دةيسرَيتةوة

ئةمة لَيرة هَيشـتا رةركةكـة   , بةشَيكة لة رةركةكة لة كاتي رةركةكة, لة فةدةرةي ثَيشوو موشارةكةية لة رةركةكة
ئةطـةر كـةس نييـة    , كـةس نـةما وانييـة دسـة بكـا      , فـةردي زؤرة , دةية هَيشتا مةريةلةي ثَيشَةثرؤثاطةن, رووينةداوة

ئةوةي كة رةركة دةكـا   , زيادة( عمدا)ثَيشَيش هةر ومتان , دةَلَيب زيادة( عمدا)لَيرة تةنيا وشةيةكة تيكرار كرايةوة 
 .كةس نيية بة بةرائةتةوة رةركةيةك بكا , نيية( عمدا و غري عمدا)
 
 

 :بةرؤَيز شريدل عبداَ يويزي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةي ئةوة رةركة نيية وةكو رسري ئةئيمة( نور الذعر)نوسراوة 
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ادخـال  )فةصـل بَيـت   ئـةو شـتانة بـا    ( ادخال ونشر)ئةمة ريايةو(تؤدي اىل تقويض االمن العام)ئَيمة سَي ضوار كةس وتي 

صياغةي دةراري ئـةم دوو فةدةرةيـة بيكةينـة    , ئَيمة يةك هةدةفمان هةية, صياغةي ئةوانة ضؤنة, تَيكةآلو بووة( ونشر
ئةطةر شـتةكان وابـوو لـة    , نةك بةراي رةنابتان يان راي ليذنةي دانوني, يةك و نةيكةينة يةك يةدة وا يةس  بكرَيت

ئَيمــة نــاوةرؤؤكي , رســي دةواعيــد وةربســريب ئــةلف والم زيــاد بكــةيب و ئــةوة زيــاد بكــةيب  نــاَلَيني دة, يةرــدا بــا بَلــَيني
( ادخال ونشـر )ئةطينا بؤ منوونة , بةهؤي ثاراستين مايف مرؤظي تَيدا دياري بكرَيت, فةدةرةكة ئةمانةوَيت بة دوة  بَيت

بـةيانا  لةسـةر ئةنتـةرنَيت و ئيـدخالي      نةشـري , خـؤ بـةياري منـداآلن نابَيـت    , استعمالي ئةنتةرنَيت بة ئيدخال دةبَيت
بـؤ ئـةوةي صـياغةي هـةردوو دـةرار بكـةن بةيـةك و        , مةعلوما  فةردي ضيية؟ يةدة ليذنـةي دـانوني تةسـاموح بكـةن    

, ئَيمة مةبةستمان دذايـةتي تـريؤرة  , رةنسة دةرارةكة بة دوةتريش بَيت, دةردةكةيب( ادخال ونشر), نةفسي مةعنا دةكا 
 .سوثاس

 :ي  رري عبداَبةرؤَيز كر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَي  واية ئةطةر عةمدةن لةو برؤطةيـة البربَيـت   , البربَيت( عمدا)لةو بؤضوونةي كوَيستان خان ثَي  واية داوا دةكا  دةَلَي 
انرَي نـاتو , خةتـةئيش دةكةوَيتـة خانـةي روحنـةوة و لـة رينايـا  دةردةضـَيت       ( خطاأ )لَيـرةدا دةبَيتـة   , رةركة نـامَيينَ 

دةبَي ئةو عةمدةن لة شوَيين , دةصدةكة تةشكيل دةكا ( عمدا)بؤية , هةروةكو رةركةيةكي ئريهابي باسي لَيوة بكةيب
سـةبارة  بـةوةي ئـةو رايـةي سـوزان خـان كـة دةَلـَي ئـةوةي بيخوَينَيتـةوة عقوبـة            , خؤي مبـَييَن وةكـو راي ليذنـةي ياسـا    

ةنتــةرنَيت و كؤمثيوتــةر يــان لــة هــةر وةســائيلَيكي تــري ئــيعيم شــتَيك   لةســةر خوَيندنــةوةي هــةر شــتَيك لــة ئ , دةدرَي
 .سوثاس, عقوبةي لةسةر نادرَي, روَيننةوة عقوبة نيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيك كة هةتا بةيانَيكيش بنووسَي و تةشييعي ئريهـاب بكـا    ( عمدا), مب ئيختييف  لةطةَل كاك كري  هةية بةراسيت

ئَيمـة خـؤ نـاَلَيني بـةيانَيك دةنووسـي بـؤ       , يـاني كـة نووسـيوةيةتي ئـةوة سـةبقي ئيصـراري تَيدايـة       , ناوَيـت ي ثَي (عمدا)
ي (عمـدا ), بـؤ تةشـييعي كـاري ئريهـابي    , بـةيانَيك دةنووسـَي بـؤ نةشـري بريوبـاوةرؤي     , رةخنة يان دذي يزبَيك و ئةوانة

دةكةوَيتـة ئـةوةي كـة يـاك  دوو دَلـي ثةيـدا بكـا  و        ( عمدا)ئةطةر وتت , ئةوة خؤي عةمدية, ثَيويست ناكا  تَيدا بَيت
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لةكاري ئريهابي وةكو كاري رةركةي عـادي  , مب ثَي  واية لَيرةش وةكو فةدةرةكاني تر عةمدةني ناوَيت, تةيقي  بكا 
 .نيية

 :بةٍرَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةرائيمي ئريهاب دةضَيتة , هةية و رةرائيمي غري عةمديش هةية رةرائيمي عةمدي, وةكو مةبدةئَيكي ياساي عقوبا 
 .سوثاس, بؤية زةروورية عةمدي لَيرة مبَينَيتةوة, رةركةي عةمديةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, كةواتة عةمديـة , مادام رةرائيمي ئريهابية, ئةوة هةر دسةي خؤتة كة تةئييدي دسةي مب دةكا , دووبارةي دةكةمةوة

( عمـدا )ئةطـةر مـوافيقب لةسـةر البردنـي وشـةي      , عقوبا  نيية ئةوة ئريهابيـة خـؤ ثَيويسـت ناكـا  تةئكيـد بكـةي      ئةوة 
دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ كـَي لةطـةَل ئةوةيـة      , لـةو فةدةرةيـةدا  ( عمدا)كَي موافيقة بؤ البردني وشةي , دةستتان بَلند بكةن

فةدةرةكـة وةكـو   , ئةكسـةرية  دةيـةوَي عةمـدةن مبَينَيتـةوة    دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟   ( عمدا)وةكو خؤي مبَينَيتةوة وشةي 
 .خؤي روَينرَيتةوة ئينيا دةخيةينة دةنسدان

 :ممد سعيد رامبازطارق  بةرؤَيز
 هؤيـةكاني  يـان , بكاتـةوة  بـَيو  تؤدَينـةر  ثرؤوثاطاندةيـةكي  يـان , روونكردنةوةيـةك  يـان , هـةوالَ , بةئةنقةسـت  :ضـوارةم 

 ئةنتـةرنَيت  لـة  يـان , بَينَيت بةكاريان يان, وةربسرَيت بةهةَل ئةلةكَؤني يان, خوَيندراو, بيسَاو, بينراو رؤاطةياندني

 ئاسايشـي  كـة  وةها تريؤركاري تاواني ئةجنامداني بؤ هاندان رؤادةي بساتة راستةوخؤ كة  بَيوبكاتةوة ئةوتؤ بةياناتي

 .بكا  هةرَي  سياسي ةوارةيد لة وهةرؤةشة اَلتيانوهاو نَيو راتة وترس مةترسيةوة راتة طشيت
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ا  املقاراةة دعليا مثرية لإلرهلو  ا  ستغل ا ستعةل اسلئل اإلعالم املرئيا  ا املسةأعا  ا  بث ذاع عةدًا  خبلرًا  ا بيلظلت  ا 
مبلشرة جلرائم  رهلبيا تؤدي إىل تقأيض األمن العلم  بطرق دد التشيي  األلكرتاظيا  اظشر البيلظلت على االظرتظيت اليت تصل إىل

 .الكيلن السيلسي لالقليم اتهديداظشر الذعر بني النلس 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَليةتي دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَلي نيية دةسيت بةرزبكاتةوة؟ , ئَيستا فةدةرةكة دةخةمة دةنسدان
, ئةطةر يازريان كردووة بيخوَينةوة, فةدةرةي ثَيشوو وابزائ ليذنةي دانوني يازري كردووة, ةرطريابةزؤرينة و

 .برؤطة ثَينج روَينةوة

 :ممد سعيد رامبازطارق  بةرؤَيز
نةفامي وكةم زاني كةسَيك بقؤزَيتةوة ولة كاري تؤداندن بةكاري بَينَيت وبةهؤيةوة ئةوكارانة ئةجنام  :برؤطة ثَينج

 . بدا
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .سوثاس, ليذنةي ياسايي ثشتسريي ئةو برؤطةية دةكا  و هية تَيبيين نيية
  :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 . ستغل عدم إدراك  ا قلا الدرايا لدى شخص الستعةلله يف االعةل  اإلرهلبيا اتنفيذ تلك األعةل  بأاسطته -
 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

 .كَي دسة دةكا  لةسةر ئةم برؤطةية با ناوةكان بنووسني
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .كاك بارزان, كاك ئارام, كاك كرخي, كاك سامل, طييس خان, سؤزان خان, كوَيستان خان, كاك زرار
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئةو كةسانةي كة خـةَلكي نـةفام و   , ارةم بسوازرَيتةوة بؤ بةندي سَييةمداواكاريب برؤطةي ثَينج لة بةندي ضو
بةراسيت دةتوانب كردةوةي ثـَي ئـةجنام بـدةن كـة سـةدان خـةَلكي       , بؤ كاري تريؤركاري, نةزان و تَينةطةيشتوو بةكار دَينب

انَيي بةبَي ئةوةي ئاطاي لـَي بَيـت لـة شـوَيين     خةَلكي نةزان هةية تؤ دةتواني لةناو سةيارةكةي تي ئني تي د, ثَي بكوذرَيت
لةبـةر ئـةوةي ئـةو خةَلكانـةي كـة      , كـابراي نـةزان و نـةفام دةتـواني هـةموو كـارَيكي خراثـي ثـَي بكـةي         , خؤي بتةدَيتةوة

ة بةراسيت يةدة ئةوانـة ئـةو برؤطةيـ   , هةَلدةسنت ئةو خةَلكة نةفام و نةزانانة بةكاردَينب بؤ ئةجنامداني كاري تريؤريسيت
 .سوثاس, بسوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَييةم كة سزاكةي هةتاهةتاية

 
 
 

 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤيـة بسؤزرَيتـةوة   , ضونكة رةنسة خؤيشيت تيابيَيت و كؤمةَلَيك خةَلكيش تَيدا بيـب , منيش هةمان راي كاك زرارم هةية
 .سوثاس, بؤ سيين موئةبةد

 :ز سؤزان شتاب نوريبةرؤَي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتـة هــةر  , ضــونكة تـؤ لَيـرة خــةَلك ئيسـتيةيل دةكــةي و بـةكاري دَيــين    , تةبعـةن لَيـرة مــب هـةمان راي ئــةوائ هةيـة    
 .سوثاس, بةهةمان شَيوة ياني بيَيتة موئةبةد باشَة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـؤ ئـةوةي ئةطـةر تَيبـيين     , بـةآلم شـةريَيكي بيـووك دةدةم   , زةكـةتان بةرَييـة  ضـونكة موالية , ثَيش ئةوةي رةئـي بـدةم  
مانـاي وانييـة كـة    , ئةو يوكمة لةسةر ئةو كةسةية كة ئيسـتيةيلي نـةفامي خـةَلكي تـر دةكـا      , هةبَيت لةو مواليةزةية

يـاني ئـةوة التـان روون    , تةوةيوكمة ئيعدامةكة يان موئةبةدةكة بة ثَيي دانون نايسرَي, بةكاري دَيين بؤ كارة ئريهابيةكة
بـةماناي ئـةوة   , كـابراي بـةكاردَيين بـؤ كـارَيكي ئريهـابي     , بَيت كة يةكَيك ئيستيةيلي يةكَيك دةكا  بؤ ئةو كارة ئريهابية

ئةو ئيستيةيلة ياك  دةراري دةدا  , نيية كة يوكمي ئةو كابراية بة تةنيا دةخيواتةوة ثازدة ساَل كةمَ يوك  دةدرَيت
بؤية لَيرة تةنيا بـؤ ئـةو كـارةش يـاني     , لةوانةية ياك  ئيعدامي بؤ دةربكا , بةآلم كارةكةي كة ئةجنام دةدا , سالَةةثازدة 

يـةكيان موئةبـةد   , يـةكيان ئيعـدام بَيـت   , رةنسة ضوار ثَينج يوكمي لةسةر بـدرَيت , ئينسانَيك كة يوكمي لةسةر دةدرَيت
بؤ كارةكةي تـر كـة ئـةجنامي دةدا  ئـةويش     , كارةيان ثَينج ساَل تا ثازدة ساَلةئةمة بؤ ئةو , يةكيان ثَينج ساَل بَيت, بَيت

ئةطـةر بـةكاري   , ئةطةر بؤ كارةكةي تر بَيت نةشري ئةوة بَيت نةوعَيكي تر بَيت, كاري تريؤريستية لةوانةية ئيعدام بَيت
لــة , يين زةالم ضــوار يــوك  بــدرَيتلةوانةيــة عـة , هــةموو كارةكــان ريايــة, بـَييَن بــؤ راطــرتين ثةيوةندييــةكان موئةبـةدة  

مانـاي وانييـة كـة لَيـرة  دانـا كـابرا       , بؤية فةدةرةكة بةو شَيوةية روَيندرَيتـةوة , ئيعدامةوة تاثازدة ساَل تا موئةبةديش
 .فةرموو طَييس خان, وابزائ بؤ هةمووان روونة ئةو برؤطةية, تاوانبارة لة رةركةكةي كردووة لةوَي بَي تاوان دةبَيت

 :ةرؤَيز طَييس مي الديب ممد غريبب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم بؤ تةوزحيةكةي رةنابيشت لة بداية  نوسراوة يوكمةكةي لة ثازدة , مب هةمان راي ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةم هةية
 .سوثاس, ياني ئيعدام نايسرَيتةوة, ساَل زياتر نةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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, ثَينج ساَل تا ثازدة سـاَلة , بؤ تاواني ئيستيةيلةكة, بؤ ئةو تاوانة ئيعدام نايسرَيتةوة, دووبارةي دةكةمةوة رارَيكي تريش
ئةطـةر بــةكاري هَينـاوة بــؤ   , بـةآلم تاوانةكـةي كــة رَيبـةرَيي كــردووة بـةكارهَيناني ئــةو يـوكمَيكي تــري هةيـة ئيعدامــة      

 .كاك سامل فةرموو, تا بؤ ئةو كارة ثَينج ساَل تا ثازدة ساَلةلَيرة تةن, راطرتين ثةيوةندييةكان يوكمي موئةبةدة
 :بةرؤَيز سامل ممد علي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي تةيريز و مساه  و شةريك و نةفسي عقوبة بَيتـة يـوك  دان   , مب ثَي باشة ئةظ ماددة بيَيتة سةر ماددةي نؤيةم

 .سوثاس, لة ئةصَلي مةشروع
  :ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

ماددةي نـؤ فـةردي   , هةرضةندة ئةوة تةدديري مةيكةمةية, ثَيش هةموو شتَيك يةز دةكةم مب روونكردنةوةيةك بدةم
 ليذنةي دانوني رةئيتان هةية لةسةر ئةوة؟ , زؤرة لةطةَل ئةوة

 
 

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـاني  , موشـارةكة لـة مـاددة نـؤ هةيـة     , ضونكة ئةوي ديكة موشارةكةية, مبَينَيتةوة ليذنةي دانوني ثَيي خؤشة وةكو خؤي
بــةآلم ئــةوة بــةس لــةبؤ ئةوةيــة , هــةتا ئــةوةش ئةطــةر موشــارةكةي كردبَيــت عــةيين عقوبــةي فــاعيلي ئةصــَلي دةدرَيــت 

 .سوثاس, بكا  شتَيكي واية, منداَلةكة, ئيستيةيلي عةدةم فةهمي شَيتةكة, ئيستيةيلي وةزعةكة بكا 
 :بةرؤَيز كرخي جن  الديب نورالديب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر  , منداَلة, يةكَيكيان تاوان لةو كةسة دةكا  كة ئيستيةيلي دةكا  شَيتة, مب ثَي  واية ئةو برؤطةية دوو تاواني تَيداية

بؤيـة ثـَي  وايـة منـيش     , نفيزيشـي تَيدايـة  ضـونكة تة , تاواني دووةميش ئةوة تاوانة ئريهابيةكةية, نةزانَيكة, كةم فامَيكة
هـةر  , هةر بؤ ئـةو مةسـةلةية كةمـة   , دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسي ئةو برادةرانة لةطةَل ئةوةي كة رةنابت روونت كردةوة

هةر بـؤ ئـةو مةسـةلةية ئـةو يوكمـة      , بؤ ئَيرة بَي لةوةي ئةو يوكمانةي تري كة دَيتة سةري بؤ مةبةسيت تر و شيت تر
 .سوثاس, يةني كةم موئةبةد بَيتبةال, كةمة

 :ارام رسول مامندبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان ثَيويسـتة ئيشـارة  بـةوة     , ئةمـة كـايف نييـة   , مب ثَي  واية لة كؤتايي برؤطةكة كة بةهؤيةوة ئةو كارانة ئةجنام بدرَيت
ضـونكة دةكرَيـت   , بكرَيـت كـة ثَيـي ئـةجنام دةدا      يان دةستنيشـاني كارةكـان  , بدرَيت ئةو كارانةي كة لةم ياسايةدا هاتووة

 .سوثاس, كؤمةَلَيك كاري تريش بسرَيتةوة
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
او غرر باشاخاص يف اعماال   )مب ئيزافةي دةكةم دةَلَي , بةالم ئيزافةكةي كاك رةمال يةدي دسةي نيية, دسةكاني مب كرا

 .سوثاس, (ارهابية
 :حممد رضاعبدالرمحب  رمضان. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, رايةكاني مب طةيشت و لة روونكردنةوةكةي رةنابيشت زياتر ئاشكرا بوو

 :امني طاهربةرؤَيز زرار 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .…َيتةوةبةندةكة بةو شَيوةية بنووسر, بةآلم دةخيوَينمةوة, بةراسيت نودتةي نيزام نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثـَي  وايـة ئـةو    , نووسـراوةكةمان بـدةييَ  , ضـونكة لَيـرة دسـة  كـردووة    , ببورة كاك زرار مـادام نودتـةي نيـزام نييـة نـابيَ     
ياني ثَيتان وابـَي كـة   , ئةطةر ئةو شةريةي كة عةرزم كردن رةضاوي نةكةن, برادةرانةي دسةيان كرد دسةكةيان بةرَيية

بـةآلم ئـةو كـارةي ئـةو كابرايـة كـة موياكةمـة        , دسـةكانتان راسـتة  , انبـارة تـةنتا بـةو يوكمـة يـوك  دةدرَيـت      ئةوةي تاو
بـةو فةدةرةيـة موياكةمـة    , رارَي ناطاتة ئةو فةدةرةيةي بةو فةدةرةية موياكةمـة بكرَيـت  , دةكرَيت تاوانةكةي كردووة

بــةآلم ئةطــةر تاوانةكــةي , َيكي زياديشــة لةوانةيــةيــاني ئــةوة شــةري, ناطاتــة ئــةوةش, دةكرَيــت كــة يوكمةكــةي ئيعدامــة
دةَلـَي يةكـةم تـؤ ئـةوة  كـردووة ئـةو       , بةآلم ئةطـةر يـاك  يوكمَيـك دةدا  بـة هـةر سـَي تاوانةكـة       , كردبَيت ناطاتة ئةوة

بـة سـَي ماددةكـة ئةدصـاكةي ئةوةيـة      , سَي يةم ئيستيةيلي ئةوانةشت كردووة, دووةم ئةوة  كردووة, رةركة  كردووة
لةبةر ئةوة زؤر بة تةبيعي دةبين  بةرةغمي ئـةوةي مواليـةزاتتان   , ئيعدامةكة دةيسرَيتةوة و ئةويش يوكمي دةدا  كة

, رـارَيكي تـر بيخوَيننـةوة بـة كورديةكـةو بـة عةرةبيةكـة       , بؤية مب ئيقَاح دةكـةم كـة بيخةينـة دةنسـدان    , لة رَيي بوو
 .ئينيا دةخيةينة دةنسدان

 
 :رامبازممد سعيد  طارقبةرؤَيز 

 .بدا  ئةجنام ئةوكارانة وبةهؤيةوة بَينَيت بةكاري تؤداندن كاري ولة بقؤزَيتةوة كةسَيك زاني وكةم نةفامي
  :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

  .يف االعةل  اإلرهلبيا اتنفيذ تلك األعةل  بأاسطته الستعةلله ستغل عدم إدراك  ا قلا الدرايا لدى شخص  -
 :ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي

ئةو ياساية ثَيش ئـةوةي دةريبَيـنب يـاخود تةشـريعي بكـةيب لـة رووي زمانةوانيـةوة        , تةبعةن دائيمةن تةئكيد دةكةنةوة
بـؤ ئـةوةي مواليـةزةكاني كـة     , ئةو ليذنةي ياسايية كة ثَييدا دةضَيتةوة لة ئَيستاوة كاك زراري تَيدا بَيت, ثَيدادةضينةوة

فـةرموو نودتـةي   , بؤية ئَيستا فةدةرةكة دةخةمة دةنسدان, طةَل ئةواني تردا رةضاوي بكةنداي لة رووي زمانةوانيةوة لة
 .نيزامي هةية

 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئـةوة دوو رـارة باسـي ليذنـةي زمانـةوانيتان كـرد لةبـةر ئـةوة دسـة دةكـةم          , ببورة نودتةي نيزام  هةية لةسـةر ئَيسـتا  
ضونكة ئةو يةكسةر باسي يـةك  , ئَيمة طلةييمان لةسةر هةية, ذنةي زمانةواني ئةطةر لةسةر دسةكاني سةيدا زرار بَيتلي

ئَيمة ئةو ليذنةي زمانةواني كة دادةنرَيت ئةبَي لةو ليذنةية رةضاوي ئةوة بكةن كة هةموو , وشةي كرد وشةي زَيرةظاني
 .سوثاس, لةهيا  تَيدا بةكاربَيت

 :ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر
كَي لةطـةَل ئـةو فةدةرةيـة دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ كـَي لةطـةَلي نييـة         , بةآلم باشة, هةرضةندة ئةوة نودتةي نيزامي نةبوو

 .فةدةرةيةكي تر, دةسيت بةرزبكاتةوة؟ بةزؤرينةي دةنري وةكو خؤي مايةوة
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 بـؤ  بكـا   دروسـت  تاوانانـة  ئـةو  ئةجنامـدةري  بـؤ  نووسـراوَيك  بةسـاختة  يـان , بكـا   فـةرمي  نووسراوَيكي لة طزي -7

 لـة  بـدا   يارمـةتي  يـان  ,بكـا   هاتوضووي بؤ ئاسانكاري يان, بيسؤرؤَيت بةئةنقةست يان بشارَيتةوة كةسايةتيي ئةوةي

 .ضية طزيةكة لة مةبةست بزانَيت بةمةررَيك, كارةكاني
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةر ئةو فةدةرةيةكَي دسةي هةية لةس
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
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 .سوزان خان, كاك عوران, كاك سةردار, كاك اراعيل, هالة خان, ئةو بةرؤَيزانةي كة ناويان نووسراوة
 :هالة ستيل وادي. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عـةمليا  دةكرَيـت بـؤ ئـةوةي تـةبع      , ت طـؤرؤاوة ئةمرؤؤ ش, شاردنةوةي كةسايةتي تةنتا بة تةزويري ئةوراق و هةوية نيية

ئـةمرؤؤ بـة ئاسـاني عةمـةلياتَيك ئـةكرَيت تـةبع       , ئةصابع بسؤرؤدرَيت كة باشَيب بةَلسة بؤ ناسيين خةَلك تـةبع ئةصـابعة  
روخســاري دةم و ضــاو دةطــؤرؤدرَي دةبَيتــة  , هــةروةها عةمــةلياتي دةم و ضــاو , ئةصــابع دةطــؤرؤَي دةبَيتــة شةخصــَيكي تــر 

لـة ئةصـابعي ئينسـان    , ثَيشنيارم بـؤ ليذنـةي ياسـا ئـةوةش بةرضـاو بسـرن كـة تـةزوير لـة شـكلي ئينسـان           , َيكي ترشةخص
 .سوثاس, ياني غةريب نيية, ئةو نةوعة تاوانةش كراوة لة عَيراق, ئةوةشي تَيدا بَيت, دةكرَي

 
 
 
 

 :بةرؤَيز اراعيل ممود عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, يةدـة رةرـي و نـارةري تَيـدا بَيـت     , ياني تةزوير لة نوسـراوَيكي رةرـي بكـا    , نوسراوَيكي فةرمي بكا دةَلَي طزي لة 
كة دةبَيتة سةبةبي زؤر شيت تَيدا دروست , ياني لة ئةنواع شةريكا  هةية تةزوير لة زؤر شت دةكرَيت, نةك هةر رةري

 .سوثاس, ببَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو, لة شوَينَيكي تردا باسكراوة, ويري ئةورادي يكومةتةمةدصةدمان لة تةز

 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هةركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـاني ئةطـةر   , لـة دـانوني عقوبـا  موعالةرـة كـراوة و هـةمان عقوبـةي هةيـة كـة ثـازدة سـاَلة           . تزوير يف مررا  ررية
ــرة لــةو ال موعالةرــة  ــرة رــةمع دةكرَيتــةوة شــتَيكي خــراث نييــة   , كــراوة نةشــبَيت لَي بــة يةديقــة  مــب  , بــةآلم كــة لَي

, ئـاخر فةدةرةيـة لـةو ماددةيـة بؤيـة لَيـرة مونادةشـةي دةكـةم        , ثَيشنيارَيكي ترم هةية لةبةر ئةوةي ئةوة ئاخر ماددةية
نةزةماتي ئريهـابي بـةبَي ئـةوةي    ئةويش ئةندام بوون لة مو, تاوانَيك هةية كة دةبين  ئةو ياساية موعالةرةي نةكردووة

( تأسايس او تنظايم او ادارة منظماة جو مجعياة    )تةنانة  لة ماددة دوو باسي دوو ياَلة  كراوة , ئريتيكابي رةرائي  بكا 
باشـة ئةطـةر   ( انظمام اىل منظمة او اجلمعية او اهليئة اذا كان  من منتسيب قو  االمان الداخلياة  )لة فةدةرة هةشت باسي 

بـةآلم هَيشـتا نةطةيشـتة ئـةو     , تةنتا كابرايةكي مةدةنيية ئينتيمـا دةكـا  لـةبؤ مونةزةمـةكي ئريهـابي     , بَيتمونتةسب نة
بـةآلم لةوانةيـة   , ئريهاب تةنتا ئةندام بوون لة مونةزةمـةكي ئريهـابي ئـةويش ئريهابـة    , يةدةي رةركةيةك تؤمار بكا 

يار دةكةيب ثَينج ساَل تا ثازدة ساَل و صيةةكةش بةو نةوعـة  بؤية ئَيمة لةو ماددةية ثَيشن, ختورةتي رةركةكة وا نةبَي
انتماااء اىل احااد  املنظماا  االرهابيااة الاايت ارتكباا  زرميااة ارهابيااة او ذوي اهااداف  )مـب دامرؤشــتووة ئةطــةر ئيــزئ بــدةن  

يرتكاب او  ذوي اهاداف ارهابياة دون ان   )مـب لَيـرة رووئ كردؤتـةوة    ( ة زرمياة جيا ارهابية دون ان يرتكب او حيارض علاى   
تـةنتا تـةعريفي ئريهامبـان    , لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة تـةعريفي مونةزةمـةي ئريهابيمـان نـةكردووة       (  ة زرميةجيحيرض على 

 .سوثاس, بؤية ئةوةي كة تةئويلي لَي نةكرَيت لةناو ماددةكةش صياغةمان كردووة, كردووة
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, رَيكخسـنت يـان بـةرؤَيوةبردني رَيكخـراو    , يةكـةم دةَلـَي دامةزرانـدن   , كاك سردار ئةطةر بيينة سـةر مـاددةي دوو  بؤ دسةي 

 .باند بنكة يان كؤمةَلَيك بة نيازي ئةجنامداني يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانة لةم ياسايةدا هاتووة, كؤمةَلة دةستة
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 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هةركي
نـةخَير ئيـدارة شـتَيكة و تـةنزي  شـتَيكة و تةئسـيس       , ياني ناكا ئةنـدام بـوون  , ةوَي تةنزي  و ئيدارةيةئ, ئةوة تةئسيسة

 .شتَيكي ترة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ثَيش ئةوةي , بةآلم فيعلةن ئةوةي تَيدا نيية, خؤي هةرضةندة دةنسمان بؤ داوة
لة شوَينَيكدا فةدةرةيـةك تةيديـد بكرَيـت ئـةوةي كـة ئينتيمـا بـؤ ئـةوة         , ة بَينني و دةنسي بؤ بدةينةوةكؤتايي بة ياساك

 .راست دةكا  مواليةزةكة  بةرَيية, دةكا 
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةندام بـَي لةوانـة   , دةطرَيتةوة( ة و غريهاتأسيس او تنظيم او ادارة منظمة او مجعي)لة ماددةي دوو برؤطة يةك كة دةَلَي 
 .دةيسرَيتةوة

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تكايـة لـةبؤ كؤبوونـةوةي    , لـة شـوَينَيكدا رَيـي بـؤ بكرَيتـةوة     , ئةو مواليةزةيةي كاك سردار بـة رَييـة  , ئةوة نايسرَيتةوة
 .ئةو مواليةزةية بكرَيت فيعلةن, ثَيش ئةوةي وةكو ياساكة دةنسي بؤ بدةيب, داهاتوو ئامادةي بكةن

 :سيف الديب طلع  خضربةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (..كل من ساهم بوصفه)لةسةر مواليةزةكةي كاك سةردار ئةطةر زةمحة  نةبَي 
 :بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

فـةرموو كـاك   , شةي دةكةيبئينيا دوايي مونادة, دامان بة ليذنةي دانوني صياغةي بكا , ببورة ئةوة نودتةي نيزام نيية
 .عوران

 :امحد محدامني عثمانبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئينيا دوايي دةَلَي يان بة ساختة نوسراوَيك بؤ ئةجنامدةري ئةو تاوانانـة  ( طزي لة نووسراوَيكي فةرمي بكا )دارؤشتنةكة 
, َلنةطرَي رَيكخسنت و صياغةكة بةو شَيوةيةي لـَي بَيـت  وادةزائ بؤ ئةوةي وازح بَيت و ئيشكال هة, دروست بكا  تا دوايي

طزي و ساختة لة نووسراوَيكي فةرمي بكا  بؤ ئةجنامدةري تاوانة تريؤريـةكان  )هةردووكي ثَيكةوة بَيت ( طزي و ساختة)
مةبةسـت   بؤ ئةوةي كةسايةتي تاوانكار بشارَيتةوة يان ئاسانكاري بؤ هاتوضـؤو مجورؤَلـةكاني بكـا  بـة مـةررَيك بزانـيَ      

مواليةزةيةكي ترم نةك هةر نووسراوةكان مةسةلةن هةويةو ثَينـاس و رةطةزنامـة و بـادي شـتةكاني     , (لةو طزيية ضيية
 .لةطةَل رَيزمدا, ياني ئةوةش ئيزافة بكرَيت باشة, تر كة زؤررار تاوانكار خؤي ثَي دةشارَيتةوة و خؤي ثَي دةرباز دةكا 

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 .دسةكائ هةمووي كرا, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, وابزائ ئةوةي الي منيش كاكَلة بوو كاك عوران ئيشارةتي ثَيدا و

 : مصطفى بةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاتي خؤي ليذنةكة دةتوانَي دةستكاري لةطةَلدا بكا , بةآلم بؤ كوردييةكة, تياديةبةنسبة  عةرةبي صياغةكةي ئيع
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم خـؤي وةكـو خـؤي بيخوَيننـةوة     , ذمارةيةك لة مةوادةكة و فةدةرةكاني تر لة ناييةي زمانةوانيةوة ضاك بكرَيتةوة

 .بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان, رارَيكي تر
 :ممد سعيد رامباز ارقطبةرؤَيز 

 تاوانانـة  ئـةو  يانئةجنامـد  بؤ, بكا  فةرمي نووسراوَيكي لة و ساختة طزي –برؤطة يةفت )ئةو طؤرؤانكارييةمان تَيكرد 

 يـان  ,بكـا   هاتوضـووي  بـؤ  ئاسـانكاري  يـان , بيسؤرؤَيت بةئةنقةست يان بشارَيتةوة كةسايةتيي ئةوةي بؤ بكا  دروست

 .ةضي طزيةكة لة مةبةست بزانَيت بةمةررَيك ,كارةكاني لة بدا  يارمةتي
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر  

ارتكب تزايرًا يف حمرر رمسي  ا اصطن  حمررًا ملرتكيب جرائم اإلرهلو لغرض إخفالة شخصايته  ا تغايريم عةادًا  ا تساهيل       -7
 .تنقالته  ا إعلظته يف  فعلله م  علةه بللغرض املزم  من اراة التزاير

 
 

 :رؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
كَي لةطـةَل ئـةو فةدةرةيـة دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ كـَي لةطـةَل نييـة دةسـيت بةرزبكاتـةوة؟ بةزؤرينـةي            , دةخيةمة دةنسةوة
 .دةنري ثةسند كرا

بـؤ ئـةوةي ماددةكـة هـةموو     , تكايـة بيخوَيننـةوة  , ديـارة كردوويانـة  , ئةو فةدةرةيـةي ومتـان ئيعـادةي صـياغةي بكةنـةوة     
 .فةرموو كاك عزالديب, نسدانرةينة دة

 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اثاارة النعارا    )وضةند شـتَيكي طـرنري بـوو يـان     , دوَيين ئةو كؤبوونةوةي ضوويي مة فةدةرا ثَينييش ماددة سَي الدا بوو
 ..…َي ظة ببَيتة ثَيمان خؤشة ئةظ فةدةرةية بزظرتة ظَي مادد( الطائفية والعنصرية والدينية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, رةنابت سيد العارفيين, كة دةنسيشي بؤ درا تةواو بوو, ببورة كاكة دةنسي بؤ درا

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
ني ثـَي ئاطـادار   بة ئةجنامداني تاوانَيكي زاني لةو تاوانة تؤدَينةرانـةي لـةم ياسـايةدا هـاتوون ئاطادرابَيـت ودةزطـا طشـتيةكا       

 . نةكاتةوة بةبَي لَي دةركردني خزمةكاني
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر  

 (.علم بلرتكلو جرميا من اجلرائم اإلرهلبيا املنصأص عليهل يف هذا القلظأن امل خيرب السلطلت العلما بأمرهل دان استثنلة اقلربه
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 .زاميةبةَلَي فةرموو نودتةي ني
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئيَ خزمةكان تازة هاتؤتة سةري نا نيزامية, بةبَي لَي دةركردن دا( دان استثنلة)ئَيمة دةنسمان لةسةر 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, دوامـان خسـت ومتـان صـياغةي بكـةن      دةنسمان لةسةر ئـةوة نـةداوة  , ومتان صياغةيةكي بكةن, ئَيمة تةواومان نةكردووة

ثَيشنيارَيك هةية ئَيوارَي سـةعا  ضـوار كؤببينـةوة    , بؤ ئَيوارَيي بةرَيي بَيَلب, ثَي  واية ليذنةي ياسايي تةواوي نةكردووة
 دووةم بـةياني , ضـونكة ئةوانـةي لـة هـةولَير نـني دةطةرؤَينـةوة      , ئةمرؤؤ بـؤ ئَيـوة باشـَة   , بؤ ئةوةي ئةمرؤؤ تةواوي بكةيب

لة مةنتيقةي سلَيمانيةوة و مةسةلةي ئةنفالة كؤبوونةوةمان لةطةَليان هةية , هةندَيكمان هةندَي ئريتباتاتي ترمان هةية



 009 

, و ئةوةي مةستولي يزبي و شيت واية و كؤبوونةوةكي هاوبةشي هةية بؤ ئاسايي كردنةوة و باش كردني ثةيوةندييةكان
, شـتة طرنسـةكامنان تـةواو كـردووة    , ؤتايي ثـَي بَيـنني و شـتَيكي واش نـةماوة    لةبةر ئةوة ئةمرؤؤ سةعا  ضوار ثَي  باشة ك

 .سوثاستان دةكةيب, باشة سةعا  ضوار لَيرة ئامادة بب

 

 ثاش نيوةرؤؤ( 1)دانيشتين 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز 

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي
بوونة  بةردةوامواتا , وونة لةسةر كؤبوونةوةكةي بةيانيبةردةوام ب, دةكةينةوة كؤبوونةوةكةمانطةلي كوردستان  بةناوي

, لة هةرَيمي كوردستان( تريؤر)تؤداندن  بةرةنساربوونةوةيلةسةر خستنةرؤوو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةي ياسايي 
ةمان داواكاريةكيش هةبوو ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةرل, زمانةوة باران كرد و ناييةيبةنيسبة  ئةو هةلةيانةي لة 

شارةزا لة زمان و ياسا و  خةَلكانيئةوة دةسةاَلتي سةرؤكايةتيية لة , وةكو سةرؤكايةتي ليذنةيةك دادةنَيني, بووكرا 
ئةوان لة اليةن خؤيانةوة ئيتيفاديان لةسةر كرد بَيت , بكةيببؤ ئةوةي ثَيش ئةوةي ئةو ياساية ئيمزا , ئةوانة

مةسةلةن  يةعين, كة بتوانب لة هةولَير بب, دايدةنَيني رةضاوي ئةوة دةكةيبئةو كةسانةي كة  بةاَلم, ثَيشكةشيان بكةيب
يان لَيرة , كةسانَيك بب يان لة هةولَير بب, ئةوانةبَلَيت مب لَيرة نةبووم و , لةو ليذنةيةي دابنَيني ثاشان غائيب بَيت

 ثرؤذةيةيئةو , بوونةوةي خؤيان بكةنناكرَيت رؤذانة مومكينة ثَيويست بكاتب كؤ رةلسةداضونكة لة كاتي , ئامادة بب
, ررَيتة بةر دةمي ئَيوةي بةرؤَيز ئةوةيثَيش , ثرؤذةي تريش دَيتة بةر دةستيان و بة تةررومة كراوي, لةبةر دةستيانة

 داوا لة ليذنةي, بوو نةيةتة ثَيش ثَيشماندائةو كَيشة و طرفتةي كة لة   لةوانةية, لة اليةن ئةو ليذنةي ثةسند كرا بَيت
ئةطةر , فةدةرةكان و ئةو فةدةرةيةي كة دوارار دوامان خست خوَيندنةوةيياسايي دةكةم بةردةوام بب لةسةر 

 .ئةوةي تةواو بكةيب لةسةريرَيككةوتوون 
 :ممد سعيد رامباز ارقط بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

تؤدَينةرانةي  تاوانةة ئةجنامداني تاوانَيكي زاني لةو ب)دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةي كؤتايي ثَي بَيت , مابووبرؤطةي سَي  تةنيا
 عةرةبيةكةي( استثناء بدون)بة لَي دةركردن , نةكاتةوة ئاطادارئاطادار بَيت دةزطا طشتييةكان ثَي , لةم ياسايةدا هاتوون

 .بؤ ئةوةي مةفتوم بَيت, لة تةنيشت بَيت
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةرؤَيز

زرمية من اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خي   بارتكاب علم) دةخوَينمةوةبة عةرةبيةكة  ئَيستا
 (.العامة بأمرها دون استثناء السلطا 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
بؤ ئةوةي ئةو , ردووةليذنةي ياسايي ثةيوةنديان بة خةَلكي تريشةوة ك, بوو ئيسراية واية لةو ساتةي كة  ثَي 

دةخةمة دةنسدانةوة ثاش  فةدةرةيةئَيستا ئةو , كة ئةو مواليةزاتانةي ئَيوة رةضاو بكاتب, صياغةيةك بَيت صياغةية
كَي لةطةَل ئةو فةدةرةية نيية دةسيت بةرز , زؤر سوثاس, بكاتةوةكَي لةطةَل ئةو فةدةرةية دةسيت بةرز , تةعديل كردني

 ماددةكةئَيستا , كةواتة فةدةرةكان هةموو دةنسمان بؤ دا, بة زؤرينةي دةنري وةرطريا دةرةكةفة, زؤر سوثاس, بكاتةوة
 .ضوارةمواتا ماددةي , بؤ ئةوةي دةنسي بؤ بدةيب, هةمووي ثَيكةوة روَيندرَيتةوة

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :ضوارةم ماددةي
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هةر , نةكا ساَل تَيثةرؤ ( 10)دادةندرَيب و سزا دةدرَيت بة زينداني لة ( تريؤر)تؤداندن  اوانيتكارانةي خوارةوة بة  ئةم
 :كةسَيك

هةرَي  و  ثاسةواني, يكومةتي هةرَيمي كوردستاني هةبَيت لةسةر هَيزي ئاسايشي ناوخؤ فةرمانثَيكردنيدةسةاَلتي -1
 .مريي بكةن فةرمانةكانيرةتَيخستين يان رايسثاردن بة ئةنقةست كار لةسةر تةطة, داوا لَيكردن

يان , بَيت اليان وَينةي واي لة , كاسَييت تؤمار كراو هاوشَيوةكاني, ضاثةمةني, نووسراو تريؤركاريبة مةبةسيت  -0
 .يان بة مةبةسيت بةخشينةوةي بَيو كردنةوة, بسرَيتيان ثروثاطاندة لةخؤ , بة ضاك زانني, كة هاندان, بةدةستبَينَيت

ثَي  طشتييةكانيزاني لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون ئاطادار بَيت و دةزطا  تاوانَيكيئةجنامداني بة  -3
 (.استثناء بدون)بة لَي دةركردن , ئاطادار نةكاتةوة

, بيسَاو,  اوبينر راطةياندنييان هؤيةكاني , يان ثروثاطاندةيةكي تؤدَينةر بَيو بكاتةوة, روونكردنةوةيةكيان , هةواَل-2
ئةوتؤ بَيو بكاتةوة كة  بةياناتييان لة ئةنتةرنَيت , يان بة كاريان بَينَيت, ئةلكَؤني بة هةَل وةربسرَيت يان, خوَيندراو

تريؤركاري وةها كة ئاسايشي طشيت راتة مةترسيةوة و ترس راتة  تاوانيراستةوخؤ بساتة رادةي هاندان بؤ ئةجنامداني 
 .و هةرؤةشة لة دةوارةي سياسي هةرَي  بكا  هاوواَلتياننَيو 

 .بدا بقؤزَيتةوةو لة كاري تؤداندن بةكاري بَينَيت و بةهؤيةوة ئةو كارانة ئةجنام  كةسَيكنةفامي و كةم زاني -0
 ئةوةيبؤ , يان بة ساختة نووسراوَيك بؤ ئةجنامدةري ئةو تاوانانة دروست بكا , بكا  فةرميطزي لة نووسراوَيكي -6

بة , يان يارمةتي بدا  لة كارةكاني, بكا يان ئاسانكاري بؤ هاتوضؤي , يان بة ئةنقةست بيسؤرؤَيت, تيي بشارَيتةوةكةساية
 .مةررَيك بزانَيت مةبةست لة طزيةكة ضية

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :عليها بالسجن مدة ال تزيد على مخس عورة سنة كل من ويعاقبتعد االفعال االتية زرائم ارهابية : الرابعة املادة
 جوامرجفراد قو  جالمن الداخلي جو حرس جالقليم و طلب اليهم جو كلفهم العمل على تعطيل  علىكان له سلطة جالمر  -1

 .حكومة االقليم بدافع ارهابي
دم جو اية مادة تدخل يف تركيبها وكذلك للتخريب جو اهل مصممةصنع جو استورد جو حاز متفجرا  جو مفرقعا  جو جزهزة  -0

 .األرهابية اجلرائماليت تستخدم يف صنعها وتفجريها إذا كان ذلك بقصد استخدامها ألرتكاب جحد   واألدوا األزهزة وامال  
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ضونكة ئةوة تةواو ببوو, خؤَيندمةوةبةس , فةدةرةية دةرؤوا  بؤ ماددةي سَييةم ئةو
 تروجيًاحمررا  جو مطبوعا  جو جشرطة مسجلة جو صورًا تتضمن حتريضًا جو حتبيذًا جو  االرهابحاز جو جحرز بقصد  -0

 .الرتكاب اجلرائم اإلرهابية بقصد التوزيع جو النور جو الطالع الغري عليها
دون  بأمرهالسلطا  العامة اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف هذا القانون ومل خي  ا منعلم بارتكاب زرمية  -3

 .استثناء
جو  املسموعةبيانا  جو بث دعاية مثرية لإلرهاب جو جستغل وجستعمل وسائل اإلعالم املرئية جو  جوجذاع عمدًا جخبارًا  -2

ىل التوجيع بطرق مباشرة جلرائم جرهابية تؤدي إ حداملقروءة جو األلكرتونية جونور البيانا  على االنرتني  اليت تصل إىل 
 .وتهديد الكيان السياسي لالقليم الناستقويض األمن العام ونور الذعر بني 

 .الدراية لد  شخص الستعماله يف االعمال اإلرهابية وتنفيذ تلك األعمال بواسطته قلةجستغل عدم إدراك جو  -0
جو  عمدًايته جو تغيريه رمسي جو اصطنع حمررًا ملرتكيب زرائم اإلرهاب لغرض إخفاء شخص حمررارتكب تزويرًا يف  -6

 .التزويرتسهيل تنقالته جو إعانته يف جفعاله مع علمه بالغرض املزمع من وراء 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ثةخشان خاتووفةرموو , سوثاس زؤر
 :عبداَ يسني ثخشان بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .روَيندرَيتةوةلَي نةبوو  طوَي ( ارهابي بدافع)ئةوةي  كورديةكةخوَيندنةوةي  لة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
دوو شت فاسيدة  يةكهةر شتَيك ئةطةر نةخوَيندرا بَيتةوة لة كورديةكة , عةرةبيةكة ئةساسة ثَيدادةضنةوةكؤتاييدا  لة

 .وةردةطريَيتبة لةوةي هةموو مواليةزةكان  دَلنيالة نايية زمانةوانيةوة , و ئةوانة هةبوو بة تةئكيد رةضاو دةكرَيت
زؤر , بكاتةوةكَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز , فةدةرةكانيةوة دةخةمة دةنسدانةوة هةمووماددةي ضوار بة  ئَيستا

فةرموو , ضوار بة كؤي دةنري وةرطريا ماددةي, زؤر سوثاس, كَي لةطةَل ماددةكة نيية دةسيت بةرز بكاتةوة, سوثاس
 .ماددةي ثَينج

 :عيد رامبازس ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :ثَينيةم ماددةي
 دةدرَيتسزا , ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي دووةةمي ئةم ياسايةدا هاتوون بةهةر كةسَيك دةست بكا  /أ

 .بة زينداني هةتاهةتايي
 دةدرَيتسزا , سَييةمي ئةم ياسايةدا هاتوون ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي بةهةر كةسَيك دةست بكا  /ب

 .بة زينداني كاتي
سزا , ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتوون بةهةر كةسَيك دةست بكا  /ج

 .بة بةند كردني توند دةدرَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ليذنةي ياسايي راي
 :َرري عبدا كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ثشتسريي لةو ماددةية دةكا , لةسةر ئةو ماددةية نيية تَيبينيةكيياسايي هية  ليذنةي
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .بة عةرةبي روَينيةوة ئةطةرعةبدولكةري   مامؤستا
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :اخلامسة املادة
 .القانونمن هذا ( الثانية)من شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  كليعاقب بالسجن املؤبد -ج
 .من هذا القانون( الثالثة)عليها يف املادة  املنصوصمن شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم  كل  املؤق يعاقب بالسجن  -ب
 .القانونمن هذا ( الرابعة)حد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة من شرع يف جرتكاب ج كليعاقب باحلبس الوديد  -ج

 .وتؤيد املادة باكملها مالحظةلد  اللجنة اية  ليس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرموو كاك ديلمان ئامَيدي, بكا  لةسةر ئةو ماددةية دسةكَي دةيةوَي , سوثاس زؤر
 (:ديلمان ئامَيدي) صاحلامحد  ممد بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي رؤَيزبة
 بةاَلم, لة شةرع و لة رةرائيمي ئيعتيادي دائيمةن عقوبة خةفيف تر دةبَيت, ياسايي ليذنةيزياتر ثرسيار بؤ  ئةمة

دةهَين  يةكَيكي ئريهابي  منوونةيةك, لة ئريهابةكة شروع بة تةسةوري مب يساوي تةنفيزة, ئةوة ئَيستا ئريهابة
راوةستان لةبةر خةلةلَيكي فةني ييزامةكة تةفيري  رةماوةريووةتة مورةمةعَيكي ييزامَيكي ناسيفي لةطةَلة ض
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 دانونةكةلةبةر ئةوة بة دةناعةتي مب لة , بةاَلم لةبةر سةبةبَيكي فةني تةفيريي نةكرد, كردئيَ شروعةكةي , نةبوو
, طةورةترة لة رةركةي ئيعتيادي ئريهابيةكة, سَي ماددة هاتينة تةيديدي عقوبا  دةكا  لة هةموو يالةتي ئريهابي و

, يانيش ئةوانةش تةيويل بكرَيت وةكو ئةو عقوباتانةي كة هاتوون, بكرَيتهةر ئةم ماددةية ئيلةا ببَيت و ئيكتيفا 
 .سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .مامؤستا فةرموو

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 لَيرةئَيستاش , بؤ دانوني رةزائي دائيمةن كردني تاوان بةرامبةر شروع نيوة بة نيوةية عامئَيكي وةكو مةبدة ئَيمة
ئةوةي سزاي , ساَل( 10) سزايئةوةي سزاي هةتاهةتايية كراوةتة , ئةوةي سزايةكةي ئيعدامة كراوةتة هةتاهةتايي

ؤر زؤرة لةطةَل ئةو كةسةي كارةكة ئةجنام ز رياوازييةكيضونكة , ئةوة شتَيكي زؤر تةبيعيية, سينة كراوةتة يةبس
 شتَيكيبةاَلم ئةوة , نةكراوة كارةكة ئةجنام بدا  بةهةر شتَيك بةدةسيت خؤشي نةبووة ثَييلةطةَل ئةو كةسةي , دةدا 
تةنادوزَيك لةناو رةئيةكانيان  براياننازائ ثَي  خؤشة خوشك و , لةبةر ئةوةي كة رياوازييةكي زؤري هةية, باشَة

 .رارَيكيش زؤر توندي دةكةن, دةرؤؤنرارَيك زؤر زؤر بةرةو تةساهولي و سوكي , ةهةي
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 شروعلةوَيدا هةمان مةسةلةي , دةبَيت دادطا بسةرؤَيتةوة سةر ئةيكام عامة, نةكةيب شروعلةو ماددةية باسي  ئةطةر
 .باس كراوة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .رةمال داس  فةرموو كاك

 :ممد داس  مجال بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 يةكَيكئةطةر ( ب)بةاَلم هي برؤطةي , ئةوة رَيي خؤيةتي( أ)تَيناطةم لة برؤطةي  مةوزوعةمب تؤزَيك لةو  ئةوةي
يةعين ئةمة مةفروزة , كاتي زيندانيسزا دةدرَيت بة , ضؤن لَيرة بةم شَيوةية باس دةكرَيت, يوكمةكةي ذيان بَيت

 .دا هاتووة(ج)ئةمةيان يوكمةكةي زياتر بَيت لةوةي كة لة برؤطةي 
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, هةيةزينداني دوو رؤري هةية زينداني موئةبةد , يةبس خةفيفة, سيب و يةبس كردن لةطةَلفةردي هةية  زينداني
ئةمة لةطةَل ئةوةمانة ئةو كةسةي , ساَلة( 10)زينداني موئةدة  لة ثَينج ساَل و مانسَيك تا , ني موئةدة  هةيةزيندا

ساَل ( 10)ئةوةي شروعي دةكاتب لة ثَينج ساَل و مانسَيكي هةتا , ئةوانةمةئةبةد بَينت تاوانةكةي مةئةبةد و ( 10)كة 
 .يوكمي بدا  هةيةمكةمة بؤي 

 :ةجنومةنئ سةرؤكي بةرؤَيز
 .طوَلناز خان فةرموو

 :عزيز دادر طوَلناز بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ياسايي وةاَلم  وةرطر  سوثاس ليذنةيلة روونكردنةوةكةي  مب
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .رةشاد فةرموو كاك
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 :امحد ابراهي  رشاد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 دانونةكةلة ماددة يةك لة مةتين , كةضي لة ئةسَلي ماددة ئيعدامة, يوكمي موئةبةد ووةهاتلة ماددةي يةك  لَيرة
لة ماددةي , (مؤبدما زاء يف املادة االوىل سجن  حسب)لَيرة لةو ماددةية كة ئيشارة  دةدا  دةَلَيت , يوكمةكةي ئيعدامة

 .سسوثا, ماددةي دووةم لةوَي موئةبةدة, ساَل لةوَي موئةبةدة( 10)دووةم 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .كاك كةري  فةرموو
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

تاوانةكة  نةكئةوة شروعب , كاك رةشاد دةَلَيت ئةو تاوانانةي لة ماددةي ضوار باس كراون وةاَلميياسايي بؤ  ليذنةي
تاوانة ناتوانيت ئةجنامي بدةيت بةهؤي  ئةو, مداني تاوانَيكشروعيش بة ماناي واية دةست ثَي كردن بة ئةجنا, خؤيةتي

, ثَيش ئةوةي بتةدَينَيتةوة بيسرن, دةيةوَيت دونبةلةيةك بتةدَينَيتةوة يةكَيك, دةرةكي كة خؤ  دةستت تَيدا نةبَينت
ةطةَل تةواو كردني ل ريايةشروع , ئةوة ثَيي دةَلَيب شروع, كةس نةكوذَيت, هية زيان نةطةيةنَيت نةتةدَينَيتةوةواتا 

 .سوثاس, تاوانةكةو
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .كاك شوكري فةرموو
 :صاحل متر شكري بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كةسَيك  هةر, ئةو شتانةي لةو ماددةدا هاتوون, ضونكة ئةو ماددانةي لَيرة هاتوونة, زيادة ضوارةمرةئي مب ماددةي  بة
ئةم , سزا دةدرَيب بة زينداني هةتاهةتايي هاتووةني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي دووةم دةست بكا  بة ئةجنامدا

( ب)ديسان فةدةرةكاني تريش فةدةرةي , نةك لَيرة ببَيتة ماددةيةك, موئةبةدةفةدةرةية ئيزافة بكرَيتة سةر سيين 
, بة بةند كردني توند دةدرَيتفة بكرَيتة سةر سزا ئيزا( ج)فةدةرةي , سةر سزا دةدرَيت بة زينداني كاتي بكرَيتةئيزافة 

ئةطةر هةر فةدةرةيةك لةم فةدةرانة ئيزافة بكرَيتة سةر , زيادةلةبةر ئةوة بة تةسةوري مب ئةو ماددةي ضوارة لَيرة 
 .سوثاس, هاتوونةئةو ماددانةي كة تيا 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ياسايي ليذنةي

 :صطفىمابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 شروعنةك هةر يةكة لةطةَل هةموو يوكمَيك , ماددةيةكي سةربةخؤ بؤ شروع دادةنرَيت رةزائيلة دةوانيين  عادةتةن
ئةطةر وا بَيت دةبَيت , يوك  هةية, هةيةضونكة ئَيستا لةوانةية لة دانوني عقوبا  دوو سةد سَي سةد ماددة , دابنرَيت

هةتا لة دانوني عقوباتيش بة سَي , ئةوة بة ماددةيةكي سةربةخؤ هاتووة لةبةر, ةك شروعَيكي بؤ دابنَينيلة هةر ماددةي
 .سوثاس, ئةويَيان ضةندة, كة شروع ضةندة, داناوةئةوة بؤي 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خاتوو نةسريب فةرموو

 :ممد صاحل نسريب بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .باس كرا, بكرَيت( يف اجلرمية شروع)سي با ويست 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 .كاك تةَلعة  فةرموو
 الدينخضر سيا  طلع  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, وةاَلمةكةي مين داوة بةيريكاك كةري   بةرؤَيز
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .كاك شَيخةَلَي فةرموو
 :ابراهي  شَيخ اَ اَ شَيخ بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, وةاَلميش درايةوة, دار  هةبوو رةمالهةمان تَيبيين كاك  منيش
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

وةكو  لةرؤاستيدا, يان نا, ئةوة بوو ئايا ئةوة ثَيويستة, تةنيا ئةو مواليةزاتانةي كة كرا خؤي, سوثاستان دةكةم منيش
يان , تةبعةن منيش لَيرة فَير بووم, طوتيان ياساييهةموو تاوانَيك وةكو ليذنةي , ي ياسايي ئاماذةيان ثَي كردليذنة

 لةطةَليةعين فيعلةكة , هةموو تاوانَيك دةبَيت بةندَيكي شروعي تَيدا بَيت, دةكا  فَير يان خةَلكي شارةزا , دةخوَيين
فيعلةكة ئةجنام درابَيت هةمان سزاي  وةكوناكرَيت , طةر ئةجنامي نةدابوويةعين نيةتي فيعلةكة ئة, نيةتي فيعلةكة نيية

 .ئةمة يةك, هةبَينت
وا نيية  ماناي, كة بةندَيك باس دةكةيب, كة لة دانيشتين بةياني باس  لَي كرد, دةكةمةوة دووثا تر خاَلَيكي تر  رارَيكي

يةعين لَيرة مةسةلةن باسي , ببَيتةوة كةسنيش هةمان يةعين بة نةكرد, يةكسةر بريمان بيَيتة سةر ئةوةي واي دةكرد
رةنسة بة , رةنسة ئينتيما كردنةش بيسرَيتةوة, شروع دةيسرَيتةوة بةماناي واية تةنيا , ئةو كةسةي دةكةن شروع

تةنيا دةكاتب بة  تاوانبارئةو تاوانانةي ثَيي , ياك  تةماشاي دةزيةكة دةكا  بة عام, بيسرَيتةوة دونبةلةكةشسةناعةتي 
ئةمة , ماددةي دوو بسرَيتةوة, ماددةي سَي بسرَيتةوة, بسرَيتةوةمومكينة ماددةي ضوار , سَي نيية, دوو نيية, يةك نيية

ثَيشَ  وةكو, ماددةي تر دورسَة, وا تةسةور نةكةيب كة ماددةيةك هاتة ثَيشمان, بكةيب تةماشايدةبَيت بةو شَيوةية 
مومكينة , شروع تاوانبار بكرَيت بةةكَيك شروع دةكا  ماناي وا نيية بةس ئَيستاش كة دةَلَيب ي, عةرزم كردن

, بةكار هَيناني زؤر وةزيفةي كردووة لة ماددةكاني تر هاتووة مومكينة, يان نةدلةكةي كردووة, سناعةتةكةي كردووة
زؤري  زؤربةي, دايةوةو مودابيلةكةي ليذنةي ياسايي وةاَلمي, باشة ئةو مواليةزاتانةي كة درا ثَي لةبةر ئةوة مب 

دةخوَيندرَيتةوةو دةخيةمة  ماددةكةبؤية , كة ليذنةي ياسايي شةريةكةي كرد, ئةندامانيش ثشتسرييان لَي كرد
 .بة كوردي و عةرةبيةكة بيخوَيننةوة, دةنسدانةوة

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :ثَينيةم ماددةي
 دةدرَيتسزا , ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي دووةةمي ئةم ياسايةدا هاتوون بةبكا   هةر كةسَيك دةست/أ

 .بة زينداني هةتاهةتايي
 دةدرَيتسزا , ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي سَييةمي ئةم ياسايةدا هاتوون بةهةر كةسَيك دةست بكا  /ب

 .بة زينداني كاتي
سزا , ئةجنامداني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة ماددةي ضوارةمي ئةم ياسايةدا هاتوون بةك دةست بكا  هةر كةسَي/ج

 .بة بةند كردني توند دةدرَيت
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :اخلامسة املادة
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 .القانونمن هذا ( الثانية)عليها يف املادة من شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم املنصوص  كليعاقب بالسجن املؤبد -ج
 .من هذا القانون( الثالثة)عليها يف املادة  املنصوصمن شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم  كل  املؤق يعاقب بالسجن  -ب
 .القانونمن هذا ( الرابعة)من شرع يف جرتكاب جحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  كليعاقب باحلبس الوديد  -ج

 :ئةجنومةن سةرؤكي ةرؤَيزب
 زؤر, كَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة دةسيتلةطةَل ئةو ماددةية  كَي

 .ماددةي شةشةم تكاية, ماددةكة بةكؤي دةنري وةرطريا, سوثاس
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :شةشةم ماددةي
بةر بدرَيت لة دؤناغةكاني لَيكؤلَينةوةدا ( كفالة)بة دةستةبةر , تؤدَينةر تاوانبار دةكرَيت تاوانيئةو كةسةي بة  ابَين

 .يةكيكةرةوة لة داواكةي دةرنةضَيت برؤيارَيكييان , هةتا يوكمَيك
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ياساييسةبارة  بة ماددةي شةشةم لة ثرؤذةكة ليذنةي , ةسةر ئةو ماددةية هةيةل تَيبينيةيياسايي ئةو  ليذنةي
 :رؤرةش روَيندرَيتةوة بةم( بنربؤ)لة دَيري كؤتايي بكرَيت بة وشةي ( يةكيكةرةوة)ثَيشنيار دةكا  وشةي 

 داواكةرَيكي بنربؤ لة يان برؤيا, تريؤريسيت بةر بدرَيت بة دةستةبةر تا يوكمَيك تاوانةكانينابَيت تؤمةتبار بة )
 .دةردةضَيت

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:السادسة )  املادة
 .بارتكاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار فاصل يف الدعو  املتهمجيوز اخالء سبيل  ال

االخري  السطرالواردة يف ( فاصل)املوروع فرت  اللجنة تبديل كلمة  للمادة السادسة من بالنسبة يةاللجنة القانون مالحظة
 :وتقرج كاالتي( با )منها اىل كلمة 

 .بارتكاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار با  يف الدعو  املتهمجيوز اخالء سبيل  ال
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, دةربكا مكةمةي ئةوةلي دةتوانَيت يوكمي وا ( فاصل)وشةي , ئةوةية( با )و وشةي ( فاصل)نَيوان وشةي  رياوازي
 .زؤر سوثاس, دانونييَةباشَ و ( با )لةبةر ئةوة وشةي , برؤياري كؤتايية( با )بةاَلم وشةي 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .بارزان فةرموو كاك

 :عبداَ نصر اَ بارزان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ئةيكامةكاني, ئةو كةسةي بة تاواني تريؤريسيت يوك  دةدرَيت), بؤ ئةمة زياد بكرَيت برؤطةيةكثَيشنيار دةكةم كة  بم
 .سوثاس زؤر, يان عةفوي عام نةيسرَيتةوة, ئازاد كردني بة مةررَيك ئيفراج شةرؤتي

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كة ئةوةش طوترا بةبَي ئةوةي , (بالورف خملة)دةَلَيت ئيعتيبار دةكرَيت بة تاواني , دَيتاددةيةك دواي ئةوانة م لة
 .نابَيت نايسرَيتةوةوعةفوي عام 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 .شوكري نَيرؤيي كاك
 :صاحل متر شكري بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بة دةستبةر بةر بدرَيت لة دؤناغةكاني , َينةر تاوانبار دةكرَيتبة تاواني تؤد كةسةينابي ئةو )شةشةم  ماددةي
ضونكة ئةو , ئةوة زيادة, دةرنةضَيتيان برؤيارَيكي يةكيكةرةوة لة داواكةي , وابزائ هةتا يوكمَيك, لَيكؤلَينةوةدا

, ن بَي تاوانة دةردةضَيتيا, كة يوك  لةسةري درا, ئةوة مةعلومة, كةفالة تاوانبارة هةتا يوك  دةدرَيت بةر نابَيت بة 
لة داواكةي  يةكيكةرةوةلةبةر ئةوة مب دةَلَي  هةتا يوكمَيك يان برؤيارَيكي , كةفالة  بةر نابَيت بةيان سينة 

 .زؤر سوثاس, ئةمة زيادة, دةرنةضَيت
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئةو  ئَيمةبةاَلم كة , ةسةي كة دةطريَيت مةرال هةية مكةمة بةري بدا ضونكة ئةو ك, بسوترَيتزةرووريية  ئةوة
ئريهابي هةية نابَيت بةر بدرَيت هةتا ئةو  تاوانيلَيرة ئةو كةسةي كة بة تاوانَيكي ئريهابي دةطريَيت واتا , برؤيارةمان دا

مةبةستةكةش لة دانون ,   دةدرَيتيان بة يةكياري يوك, كاتي يان بةر دةدرَيت ئةو, رؤذةي كة برؤيارَيك دةردةضَيت
 .ئةوةيةهةر 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خان كوَيستان

 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 لةبؤية ثشتسريي , (خملة بالشرف)ثَي  واية ئةمة نةكرَيتة بة تاواني , بارزان دةكةم كاكثشتسريي ئةو رايةي  منيش
 .زؤر سوثاس, بارزان دةكةمرايةكةي كاك 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ركؤ دزةيي كاك

 :دزةيي ممد طاهر ركؤ بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بةر  كةفالة مةعقول نيية بة , يةعين خؤي تةداندؤتةوة, دةكرَيت بة تاوانَيكي تؤدَينةر تاوانبارئةو كابرايةي  يوكمي
ضونكة دةبَيت ئةو , بة كةفالة  بةر دةبَيت بَلَييتثَيويست ناكا  , ة ئةو تاوانةي دةكا يةعين هية كةسَيك ك, بدرَيت

 ئاشكرايةشتةكاني , ئَيمة ضؤن دةزانني كابرا كارَيكي ئريهابي كردووة, بةر دةبَيت كةفالة بؤية بة , كةسة بَي تاوان بَيت
بةاَلم ئةطةر , منوزج بَيت لةو يالةتة بةبَيت شتةكان دة, مةوادي تةدَينةوةي لَي دةطريَيت, وةكو خؤي دةتةدَينَيتةوة

بة رةئي مب يةدي ئةوةي هةبَيت ثارَيزةر , تريؤريستان دةكاتب هاوكاريكةوا , كابرايةك مةسةلةن شكي لَي بكرَيت
 ضونكة, ياك  دةطاتةضونكة مةريةلةي تةيقيقي يةكةم هةتا , تةيقي  بة كةفالةتيش بةر ببَيت مةراييليبسرَيت لة 

ئةي كَي تةعويزي , ساَلَيك لةوَي دةمَينَيتةوة, مانري شةشئةوة , كابرا ثاشان بَي تاوان دةرضوو ثيسيت دةضَيتة دةباغخانة
 .سوثاس, خؤم بةرؤَيوةبةري ئاسايش بوومة بة دةيان يةلةتي وا تَيثةريوم بؤمب , ئةو بَي تاوانةي دةكا 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, هةتا ئةو رؤذةي ئيدانةي دةكرَيت, (بريئة)تاوانباريش بَي تاوانة , راري يةكةم تاوانبارة تةبعةنكةسَيك دةطريَيت  هةر
ئيي ئةطةر بزانَيت زرويف ئةو تاوانبارةي واية , يةكَيك بة كةفالة  بةر بدا  هةيةلةبةر ئةوة هةموو دادطايةك بؤي 

هةتا ئةو رؤذةي مكةمة  نةدا دةتوانَيت بةري , ةتا ئةطةر تاوانةكة زؤر طةورةش نةبووئةو كاتة ه, نابَيت ئامادة
بؤي هةية ئةطةر بة , ئةوانة ئةو تاوانانة تاواني خةترية بةنيسبة لةبةر ئةوة , ئةوة شتَيكي زؤر تةبيعيية, دةكرَيت
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 يوكمةكةيضونكة , رَيي دةهَيلَيتثياو هةية تةزيية بة هةموو كةفيلةكةي خؤي دةدا  بة, بَيتكةفالةتيش بةر 
يان دوو سةد هةزار ثارة , خؤي كةفيليزؤر زؤر تةبيعيية ئةطةر كةسَيك بكاتة , ئةطةر لةسةري بيةسثَيت, ئيعدامة

بةاَلم ئَيمة لَيرة تةدديرمان نةداوةتة , هةردةم تةدديري خؤي هةية مكةمةبؤية , دابنَيت بؤ كةفالة  بة خؤي برؤوا 
 .سوثاس, مان دامان ناوة نابَيت ئةو كةسة بةر ببَيت هةتا ئةو رؤذةي يوك  دةدرَيتخؤ بة, مكةمة

 :دزةيي ممد طاهر ركؤ بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 مكةمةكةواتة , ئةو كا  مكةمة بة كةفالة  بةري دةدا , كةي ئةمر طةيشتة مكةمة, دةطريَيتخةَلكَيك  مةسةلةن
لة مةريةلةي  ضييةبة كةفالة  , كةفالة يةعين ناكرَيت لة مكةمةي بَلَيت بة , ان يوكمي دةدا ي, يان دةَلَيت بةريتة

مةبةست  ئةوةية كة كابرايةك بَي تاوانة دةطريَيت و شكي لَي  منيش, يةكةمي تةيقي  دةبَيت بة كةفالة  بةر ببَيت
يوك   كابرايةئَيمةش شةش مانسان ئةو , هية نيية دوايَي دةرضوو, هاوكاري تريؤريستان دةكا  كابرايةكة ئةو , دةكرَيت
ئةو سةدافةتةي تةيقيقيان نيية , هةمانةبؤ خؤ  دةزاني لة مةريةلةي تةيقيقي يةكةم ئةو زابتانةي كة , دةدةيب
يةعين ئةو توانا , لة ريتازي ئةمنيية, تةيقيقي دةكةن لة زابتة دةزطايةدةبَيت ئةوةش رةضاو بكرَيت ئةمة , بيكةن

لة تةيقيقي  ساَلَيكضونكة ئَيمة خةَلكَيكي تووش دةكةيب لةو يالةتة , تةيقيقَيكي بة ويذدان بكةن نييةيةيان عليم
ثاشان , بةاَلم تةددكي مكةمة نةكراوة, لة سيب ماوةتةوةئَيستا ضةند كةس هةية مةسةلةن بة ساَل , بةرَي دةهَيَلني

 لةومةسةلةكة لة دانون ئةوةية دةبَيت غةدر , بووردني لَي بكةيب دةبَيت داواي لَي ئَيمة, دةردةضَيت كابرا بةريتة
 .سوثاس, خةَلكة نةكرَينت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .كاك مةمةد فةرةج, سوثاسطةيشت زؤر  فيكرة 

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 دةتوانَيتدوايَي , يان بة هةَلة طريا, انَيكي بةركةو هةر كةسَيك زي, كاك ركؤ وةاَلمةكةيهاتووة ( 13)ماددةي  لة
 .سوثاس, داواي دةرةبووي ئةو زيانانة بكا  كة لَيي كةوتووة, دةعوا دةيد بكا 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
تا دةطاتة مكةمة , ئةويش ئةوةية مكةمة شتَيكة, شت روون دةكةمةوة بؤ كاك ركؤ يةكمب تةنيا , سوثاس زؤر

كة , بةر بدا  بة كةفالة  كةسانةئَيمة دةَلَيني تا دةطاتة مكةمة رَيسا نةدرَيت بة ياكمي تةيقي  ئةو , ترة شتَيكي
تا , تا دةطاتة مكةمة دةراري مكةمة باتة, مكةمة دةكةيب مةريةلةيئةمة باسي طةيشتين , مكةمة دةراريدا تةواو

صيةةكة لةو  يةعين, نبارن بةكاري ئريهابي فةردةكة لةوة دايةكة تاوا, ئةوانة نةطرَيتةوة كةفالةتةئةو وةختة ئةو 
ئَيمة رَيسا , بة كةفالة  بةري بدا  هةيةلةبةر ئةوةي ئةوانةي كة دةطريَيب ياكمي تةيقي  بؤي , مةريةلةداية

 .كاك كةري , بكا دةدةينة ئةو ياكمي تةيقيقة بؤ خؤي تةفسريي 
 :رري عبداَ كري  ةرؤَيزب

 .ئةجنومةن يسةرؤك بةرؤَيز
تاواني  تاوانانةئةو , بةاَلم ئةو دانونة دانونَيكي تةواريتة, لة تاواني عادي راست دةكا  ركؤبؤضوونةكةي كاك  راستة

لةو , تَيداية تازة كاك مةمةد ئاماذةي ثَيدا ماددةيةكيسةبارة  بة زيان لَيكةوتنيش , عادي نيية بة كةفالة  بةر ببَيت
 .سوثاس, بكرَيتةوةةرةبووي ماددةيةدا دةتوانَيت د

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .هةيةشَيروان تةوزحيي  كاك

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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لة , مةريةلةي موياكةمة هةية, مةريةلةي تةيقي  هةية, دوو مةريةلة هةية, ثَيدارةنابت ئيشارةتت  وةكو
بةثَيي ئةم ياساية  تةيقي دازي , ي دازي تةيقي  تةيقيقةكة بةردةوام دةبَيتتةيقي  لة ذَير ضاودَير مةريةلةي

بةاَلم ماناي ئةوة نيية دازي تةيقي  , تاوانَيكي تريؤريسيت طريا بةئةطةر هاتوو تاوانبار , ناتوانَيت تاوانبار بةرةاَل بكا 
بؤي هةية , نييةئةو تاوانبارة هييي لةسةر  ئةطةر زاني لة مةريةلةي تةيقي , ئيفراج بكا  تاوانبارةيناتوانَيت ئةو 

تةعين خؤي  تورقمةريةلةي تةيقي  لَيرة ئةطةر هاتوو مةراييلي , (توفر ادلة لعدم)دةراري دةربَينَيت بة ئيفراج 
ئةوةي , دةبَيتة دةرارَيكي مكةمة, و دةكا ماناي واية دةراري دازي تةيقي  يةكسةر ييسابي دةررةي دةتعي , بيين

ئةويش بة , موتةفري دةبَيت ئيحالة دةبَيت بؤ مكةمةي موختةس ئةديلةكة , ووةميش عايدي مكةمةيةرانيب د
ئَيمة كة  دانونيبةس مب يةز دةكةم لَيرة ئةوة بَلَي  هةردووكيان بةنيسبة  , تةعين خؤي هةية تورديهةمان شَيوة 

ض بة نيسبة  , سةدفي زةمين بؤ دانراوة ووكيانهةرد, دانوني ياساي عَيرادية و ئةو ياسايانةي لَيرة ثيادة كراوة
سةدفي زةمين موتابةعة كردني يةك لة كارةكاني ئَيمةية , موياكةما  مةريةلةيض بة نيسبة  , مةريةلةي تةيقي 

ئةوانة , دةزطاي تريش هةنة كاتدالة هةمان , يةك لة كارةكاني ليذنةكاني ثةيوةنديداري ثةرلةمانة بةرؤاسيت, بةرؤاسيت
 .زؤر سوثاس, ة دةكةن و مورؤادةبةي دةكةنثياد

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
ئةوةش كة طةيشتنة سةر , ئةويش كوَيستان خان طوتي لةطةَل كاك بارزان بوو, هةبوومواليةزةي تريش  تةنيا

 .سدانةوةرةينة دةن ئةوةيبؤ , ئَيستا داوا دةكةم رارَيكي تر روَيننةوة, تر لةوَي مونادةشةي دةكةيب ماددةكةي
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :شةشةم ماددةي
بةر بدرَيت لة دؤناغةكاني لَيكؤلَينةوةدا ( كفالة)بة دةستةبةر , تؤدَينةر تاوانبار دةكرَيت تاوانيئةو كةسةي بة  نابَي

 .بنربؤ لة داواكةي دةرنةضَيت برؤيارَيكييان , هةتا يوكمَيك
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:السادسة )  املادة
 .بارتكاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار با  يف الدعو  املتهمجيوز اخالء سبيل  ال

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ثةخشان خان فةرموو

 :عبداَ يسني ثخشان بةرؤَيز
 .ومةنئةجن سةرؤكي بةرؤَيز

سبيل املتهم بارتكاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم  اخالءجيوز  ال)ياسايي  ليذنةيثرسيارَيك  هةية لة  مب
, يةعين واي لَي دَيت, بؤي هةية بة كةفالة  بةر بَيت, دةردةضَيت مكةمةثاش ئةوةي دةراري  يةعين(. او قرار احملكمة

 .سوثاس, ة دةدي  تر بَيترووي صياغةوة باش لةلةبةر ئةوة 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سؤزان خان فةرموو
 :شتاب نوري سؤزان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاس, وتي( فاصل)هةر , بةاَلم دةدة عةرةبيةكة واي نةكرد, كردووة بة بنربؤ يةكيكةرةوةكةيكورديةكة  دةدة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 دةكةيبناييةي زمانةواني طومت عةرةبيةكة ئةساسة كورديةكة مورؤاعا  , دةنسدانةوة دةخيةمةوَيندنةوةي ثاش خ ئَيستا
كَي لةطةَل ئةو ماددةية , زؤر سوثاس, بكاتةوةكَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز , ضؤنة عةرةبيةكة واي لَي دةكةيب

 .ماددةي يةوتةم تكاية, ي دةنري وةرطريابةتَيكرؤا ماددةكة, زؤر سوثاس, نيية دةسيت بةرز بكاتةوة
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :يةوتةم ماددةي
كةسة  ئةوبةسةر , ي كارا1971ي ساَلي (03)ي ياساي بنةماكاني دادطاييكردني سزايي ذمارة (27)ماددةي  فةرمانةكاني
كاتَي هةواَلي , كردني ناسنامةكةي ئاشكرااسايةدا هاتووة سةبارة  بة كة هةواَلي ئةو تاوانانةي لةم ي, ثيادة دةكا 

 .شايةد ناكرَيتةرووداني ئةو تاوانانة دةطةيةنَيت و 
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, ماددةي يةو  دةكا  و هية تَيبينيةكي لةسةر نيية لةياسايي ثشتسريي  ليذنةي
 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  زبةرؤَي
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:السابعة ) املادة
املعدل النافذ على املخ  يف اجلرائم  1971 لسنة 03من قانون اصول احملاكما  اجلزائية رقم ( 27) احكام املادة تطب 

 .تباره شاهدًاعن هويته لد  اخباره عن اجلرائم مع عدم إع الكواالواردة يف هذا القانون يف عدم 
 .على املادة وتؤيدها باكملها اعرتاضلد  اللجنة اية  ليس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :عبداَ امحد ئارَيز بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

سزا  هةمانر نةدا  ئةو كةسةي ئةطةر خةبة, ئَيمة لة ثَيشَ ماددةيةكمان باس كرد, نيية روونماددةية لة الي مب  ئةو
 .ئةوة زيادة, ثَي  وا بوو ئةطةر ئةوة باس كراوة, دةيسرَيتةوة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .كاك شوكر فةرموو, نيية بةوييةوةهةر رةبيت  ئةوة

 :صاحل متر شكري بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 بزرئةطةر بة تةلةفؤن و شيت وا خؤي , خباري دةدا ضونكة ئةو كةسةي ئي, ئةوة زيادة شايةدتةسةوري مب ناكرَيتة  بة
بؤ دةبا  لةوَي ناسنامةكةي  خةبةريئةطةر يازر بَيت لةو شوَينةي كة , ئةوة نابَيتة شايةد, دةكا  و ئاشكرا نابَيت

 .ئةوة خاَلَيك, شاهَيديشئةوة دةكرَيت بكرَيتة , ديارةو ئاشكراية
 بكرَيتةئةطةر هةمووي , و يةوتةم و هةشتةم هةموو رةبنت بة يةكةوةمب ماددةي شةشةم  تةسةوريبة / دووةم خاَلي

 .سوثاسزؤر , بة تةسةوري مب باشَة( أ و ب و ج)بةندَيك و بكرَيتة فةدةرا  و برؤطة 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ليذنةي دانوني رةئيبةس , رياوازن شتةكان
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ومةنئةجن سةرؤكي بةرؤَيز
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 نتَيينئةو كةسةي دَيت خةبةري دةدا  بة , دةدةن و بؤ ئةوةي تةشييع بكرَيت بؤ خةبةر ئيخباريئةواني  بةنيسبة 
ناكرَيت لةسةري ذمارةيةكي بؤ  كةشفئةو ناوةي , ناوةكةي تةسييل دةكرَيت لةسيلَيكي تايبة  لة مكةمة و, دَيت و

بؤ ئةوةي , دواي ئةوةش ناكرَيتة شاهَيد بَيتة بةرامبةري, ناوةكةياتي ئةو ذمارةية دةخوَيندرَيتةوة لةر, دادةنرَيت
 .بتوانَيت هةموو مةعلوماتَيكي راسيت بدا  وتاوانبار نةترسَيت 

 :سعيد رامباز ممد طارق ةرؤَيزب
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ان يدرك ذلك مع  وللقاضي, ره شاهدًاهويته وعدم اعتبا عن عدم الكوا يطل ان  للمخ ) دةخوَينمةوةبةشَيكي  ماددةكان
وف  اصول مستفيدًا من معلوما  اليت يتضمنه  حتقي خالصة االخبار يف سجل خاص يعد هلذا الغرض ويقوم بازراء 

 (.التحقيقية االوراقاالخباربدون بيان هوية املخ  يف 
 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

شيت  يةعين, نة هية دةكةوَيتة سةري, نة عقوبة دةدرَيت, ئةطةر هةَلةي كرد لة خةبةرةكة َيتدةَلئةم موخبرية  يةعين
 .وا دةبَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
ئَيمة , خةبةري درؤ دانون سزاي بؤ داناوة, ئةوة سزا دةدرَيت, بَيتئةو موخبرية ئةطةر درؤي كرد , ئييازة بدةن ئةطةر 

ثؤليسة ئاسايشة  ليذنةيلةطةَل ليذنةي تةيقي  و , مةعلوماتةكةي دةبَيتة بةشَيك لة ئيديعاراستة  موخبريكة دةَلَيني 
خةَلكَيك خةبةر , ئةطةرنا تةشييع نابَيت, هةبَينت ئةوةدةبَيت ييمايةي دانوني بؤ , بةشَيك لةوان ييساب دةكرَينت

 نةصةلةبةر ئةوة ئةو , ةضَيت تادييب دةكاتبد, تةنزكةي ثشتسريي لة ئريهاب دةكاتب ئةو, بداتب لةسةر خؤي دةدركَيت
ثاش خوَيندنةوةي رارَيكي  دةنسدانةوةبؤية مب ثَي  واية بيخةينة , لة دانوني رةزائيش هةر هاتووة, دةبَيت هةبَينت

 .تر
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :يةوتةم ماددةي
كةسة  ئةوبةسةر , ي كارا1971ي ساَلي (03)ةماكاني دادطاييكردني سزايي ذمارة ي ياساي بن(27)ماددةي  فةرمانةكاني
كاتَي , ئاشكرا كردني ناسنامةكةي بةسةبارة  , كة هةواَلي ئةو تاوانانةي لةم ياسايةدا هاتوون دةدا , ثيادة دةكا 

 .شايةد ناكرَيتةهةواَلي رووداني ئةو تاوانانة دةطةيةنَيت و 
 :مصطفىبوبكر ا عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :السابعة املادة
املعدل النافذ على املخ  يف اجلرائم  1971 لسنة 03من قانون اصول احملاكما  اجلزائية رقم ( 27) احكام املادة تطب 

 .عن هويته لد  اخباره عن اجلرائم مع عدم إعتباره شاهدًا الكواالواردة يف هذا القانون يف عدم 
 :ئةجنومةن سةرؤكي َيزبةرؤ

 ماددةكة, دةسيت بةرز بكاتةوة, كَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة دةسيتلةطةَل ئةو ماددةية  كَي
 .ماددةي هةشتةم تكاية, بة تَيكرؤاي دةنري وةرطريا

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :هةشتةم ماددةي
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بكاتةوةو  ئاطاداردةزطا تايبةمتةندةكاني ثَي , يان لة كاتي ثين بؤ داناني, تاواني تريؤركاري روودانيكةسةي ثَيش  ئةو-أ
 .لة سزا دةبووردرَيت, نةيتَيي كارةكة ئةجنام بدرَيت يان, هةواَل طةياندنةكة ببَيتة ياريدةر بؤ دةستسري كردني تاوانباران

بة , بكا كة تاوانةكة دواي رووداني ئاشكرا , تاوانبار و ثَيشكةشكردني زانياري وا دانيدةستةوةدادطا بؤي هةية خؤ بة -ب
 .ثاساوي ياسايي سزا سووككةر بذمَيرَيت

 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ثشتسريي لة ماددةكة دةكا , لةو ماددةية نيية تَيبينيةكيياسايي هية  ليذنةي
 :مصطفىابوبكر  لكري عبدا بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :الثامنة املادة
هلا  التخطيطيف هذا القانون من قام باخبار السلطا  املختصة قبل اكتواف اجلرمية او عند  الواردةيعفى من العقوبا  -ج

 . وساهم اخباره يف القبض على اجلناة او حال دون تنفيذ الفعل
 .خمففًانفسه و إدالئه  علوما  تؤدي اىل كوا اجلرمية بعد وقوعها عذرًا قانونيًا  هماملتللمحكمة إعتبار تسليم -ب

 .اللجنة املادة بكاملها تؤيد
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .تةَلعة  فةرموو كاك
 :الديب سيف خضر طلع  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

من العقوبا  الواردة يف هذا القانون من قام  يعفى)ةكة دةدا  كردني ئةو كةسةية كة خةبةر دياريتَيبيني  لةسةر  مب
يةكَيك بَيت سةر  رةنسة, كة تاوانَيكي بيين بَيت بَي خةبةر بدا , دَلسؤز و نيشتمان ثةروةر بَيت ثياوَيكيرةنسة , (باخبار

ضونكة ئةطةر دياري  ,لة بةندَيك لة بةندةكان بَيترةنسة خودي تاوانبارةكة بة خؤشي , بة دائريةي ئاسايش بَيت
املتهم الذي خي  السلطا  املختصة قبل اكتواف اجلرمية او عند  القانونمن العقوبا  الورادة يف هذا  يعفى)نةكرَيت لَيرة 
 .زؤر سوثاس, (اخباره يف القبض على اجلناة وساهمالتخطيط هلا 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
فةدةرةي  هاوواَلتييةئةوانةي تر , هَيشتا تاوانبار نيية و نةطرياوة, دةمةوةدانوني وةاَلم ب ليذنةيمب لة رياتي  ئةطةر

يان لة هةر , كة تةوةرؤوتي كردووة لة تاوان كةسةيةئةو خاَلة بؤ ئةو , ثَيشَ وةكو موخبريةكةية خةبةر دةداتب
خاَلي ثَيشَ هةية , ةي مةفتومةشتةك, شعور بة تاوان دةكاتب دَينت خةبةر دةدا  لةيزةلة ئاخري , دؤناغَيكي تاوان بَيت

ئةوة بةندَيكي رياوازة , ناكرَيتئةو كةسةي خةبةر دةداتب صيانةتي بة نتَيين دةكرَيت و بة شاهَيد ييساب  دةَلَيت
 .كاك خورشيد, لةطةَل ئةو بةندة

 :سلي  شَيرة خورشيد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .هةبوو تةَلعةمتهةمان رةئي كاك  مب
 :ئةجنومةن سةرؤكي َيزبةرؤ

 .عادل فةرموو كاك
 :ممد امني عادل بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 تاوانةكةدواي ئةوةي كة , لةبةر ئةوةي كاتَيك تاوانبار خؤي تةسلي  دةكا , هةية( ب) فةدةرةيمواليةزةم لةسةر  مب
لةبةر ئةوةي لةوانةية , بؤي موخةفةفزروف  كة ببَيتة, يةعين يةق نيية ئَيمة ئةو رَيساية بدةينة مكةمة, بووة
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بةس بة تةسلي  بووني يةق نيية ببَيتة ئةوةي كة , خةَلكي كوشتووة كؤمةَلَيكمةسةلةن , تاوانبار ئةو تاوانةي كردووة
ئةطةر تاوانةكة ) بكرَينتمب ثَيشنيار دةكةم ئةوةي بؤ ئيزافة , بَيت و عقوبةي لةسةر كةم بكةينةوة موخةفةفزرووف 

دة كةسي كوشت بَيت و كةس , زرووف موخةفةفة بؤي ببَيتةئةورا , (يان ثةككةوتين هةميشةيي لَي نةكةوتةوة, دنمر
, هةتاهةتاييلة ئيعدام ببَيتة سيين , بدا  لةسةري ببَيتة زرووف موخةفةفة بؤي مةعلوما دوايي بَيت , ثَيي نةزانَيت

زؤر , هةميشةيي لَي نةكةوتةوة ثةككةوتينئةطةر مردن و , ةنمب دةمةوَي ئةوةي بؤ زياد بك, ئةوة نا عةداَلةتيية
 .سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ياسايي ليذنةي

 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 كةشفبةاَلم , تاوانةكة كةشف نةبووة روويداوة, مةسةلة كةشفي تاوانةكة, ثَي دةكا  ئاماذةيبةوة كاك عادل  سةبارة 
كة خةبةري دا خؤي , دةدا  خةبةريةك لةو موساهيمانة دَيت , يةك لةو تاوانبارانة, نةبووة بؤ سوَلتاتي موختةس

وةكو رةنابت دةزاني عوزري دانوني موخةفةف , موخةفةف دانونيئةوة ئيعتيبار دةكرَيت بة عوزرَيكي , تةسلي  دةكا 
 .نازانني كَي كردوويةتي, بةاَلم كةشف نةبووة, روويداوةتاوانةكة , ضيية

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
كة  شوبا با بَلَيني يةكي , بةاَلم ئيزافةي دةكةم, هةرضةندة شةريةكة  وايف بوو, كةري  كاكئييازة هةبَيت  ئةطةر

زوو  هاتبواية ثاش رووداوةكة, بووة هاوكاريانئةطةر يةكَيك لةوانةي كة , ئةو هةموو شةهيدةي تَيدا رؤيشنت, روويدا
ئةو تريؤريستانة لة فين شوَيب , مةعلوماتةكةم ئةوةية, ئةو رووداوة واية نةمدةزانيبيسوتابواية مب , خةبةري دا بواية

تريش ئةجنام نةدرَيت  تريؤريسيتئةوة دةبووة هؤي ئةوةي تاوانبارةكاني تر بسريَيب و كاري , فين مونةزكيانة, هاتوون
ئةو ئينسانة هاتووة هةسيت بة , بؤي هةية تةددير بكاتب ياك , بؤ ئةو كةسانةيةلةبةر ئةوة ئةو تةخفيفة , دواتر

 .بةاَلم تةخفيفي دةكاتب, عةفو ناكرَينت, دةبواية زووتر هةسيت ثَي بكا  هةرضةندة, مةستوولية  كردووة
 (:زانا) خضرسعيد  دادر بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, و تريؤريستانبة رةئي مب دةورَيكي بااَلي دةبَيت لة بةشَيك لة ضارةسةري , ارةبايةخد ماددةيةكيماددةية زؤر  ئةو
تا ئَيستا ضارةسةري كَيشةي ئريهاب لة , هةَلوةشَينَيتةوةلةوانةية طروثةكان لة بارَيك , ئةطةر باش بةكار بتَينرَيت

, بكا  باشانَيت كاري زؤر رددي و لة خييلي ئةو ماددةية يكومة  دةتو, ئةمين بووة ضارةسةرَيكيكوردستان زياتر 
ببَيتة هاوواَلتيةكي , ئةوةي بسةرؤَيتةوةو بؤ, مب لةو باوةرؤةدامة خةَلكَيكي زؤر هةَلخةَلةتاون لة دواي دةرفةتَيك دةطةرؤَيت

تاوان بؤية مب لَيرةدا ثَيشنيارَيكي ترم هةية بؤ هةموو ئةو ياَلةتانةي كة , بكا ضاك بتوانَيت خزمةتي واَلتةكةي خؤي 
بة ئةندام بوون لةو طروثانةش  دةَلَيتلة ياَلةتَيك ئةطةر ئةو ثَيشنيارةي كاك سةردار تةسبيت ببَيت كة , بَيت روويدا

هةر ئةندامَيكي ئةو طروثانة كة دةسيت لة هية )زياد بكةيب بؤ عةفو  ترثَيويستة برؤطةيةكي , بة تاوان ييساب بكرَيت
هاتوو خؤي تةسلي   ئةطةر, يةعين كارَيكي نةكردووة, خوَيين كةسي لة ئةستؤ نييةيةعين , نةبووة تريؤريسيتكارَيكي 

ثَي  واية ئةو , رَيي خزمَيك تةشييع بكرَيب لةسةر ئةوة لةيان , خؤي بناسَينَيتةوة لة رَيي كةفيلَيك, بة ياسا بكاتةوة
 .سوثاسزؤر , هةَلدةوةشَينَيت يشةكيي زؤر زؤر باش و طوجناو دةبَيت و لة بار ضارةسةرَيكيبرؤطة زياد بكرَي 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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( من قام باخبار السلطا  املختصة قبل اكتواف اجلرمية القانونيعفى من العقوبا  الواردة يف هذا  -ج)دةَلَيت فةدةرةي  كة
بةاَلم كة خؤي دَينت دةَلَيت مب وابووم و , كةوا مونتةميية خؤي تاوانة كابرايةيضونكة ئةو , ش دةطرَيتةوةئةوة ئةوي

 .سوثاس, ئةوة ماددةكة ئةويشي طرتؤتةوة, وابوومة ئَيستاكة
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

لةو  بوونستا ئةو ثَيشنيارةي كاك سةردار كردي سةبارة  بة ئةندام بةرؤاسيت ثَيش ئَي, دام زانابؤضوونةكةي كاك  لةطةَل
لة ماددةي دووةم لة برؤطة , ثَي نةدا ئاماذةيانبةاَلم نازائ برادةران , ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي, طروثة تريؤريستيانةدا

دواي ئةوةي كة , ئيزافة بكرَيت (فيها عضوية), (فيها العضويةاو , قيادتها او)يةكدا شوَينمان بؤ كردؤتةوة لة دواي 
 .سوثاس, دةطرَيتةوةئةو برؤطةي يةكةم هةمان ماددة , هةروةها كة بة تاوان دانرا, ئيزافة دةكرَيت دةبَيتماددةكة تةواو 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
رةنابت  اليةزاتيمودةبواية , ئةطةر ئةو فةدةرةيةي تَيدا نةبواية واتا بة ئةندام بوون, راستةكاك زاناي  دسةكةي

كة ها  خةبةري دا وتي مب ئةندام , ئيزافة كرا فةدةرةيةبةاَلم كة بة ئةندام بوونةكة بوو بة تاوانَيك ئةو , وةربسريب
 .كاك سةردار, شتَيكي وازحية ئةوة, بوومة عةفوةكة دةيسرَيتةوة

 
 

 :صباح بوزو هركي سردار بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

داخستين شتَيكي زةمحةتة لة سةرةتاو لة  وايةمب ثَي  ( هلا التخطيط عند)دةَلَيت  هاتووةطةك يةديقة  برؤ بة
قام باخبار السلطا  املختصة  من)برؤَيك بةهَيزتر دةبَيت ئةطةر بَلَيني  صياغةكةوابزائ , ياخود لة كؤتاييدا, ناوةرؤاست

, (اجلرمية اكتوافوقوع او  قبل) بنووسني( التخطيط هلا عند او)رياتي بَلَيب  لةيةعين , (اجلرمية اكتوافقبل وقوع او 
 .سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .شَيخ فةتاح فةرموو كاك

 :عبداَ نقشبندي فتاح بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاستان دةكةم وواية دسةكائ كران  ثَي 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, (وقوع او اكتواف اجلرمية قبل)ليذنةي دانوني لةسةر ئةو وشةية ئيعتريازي نةبَيت  ئةطةر, سوثاست دةكةيب زؤر
 .بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدانةوة, بيخوَيننةوة, دةكاتبئةطةر وا بَينت ئةو وشةية دةوَلةمةندي 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :الثامنة املادة
عند  اويف هذا القانون من قام باخبار السلطا  املختصة قبل وقوع او اكتواف اجلرمية  الواردةيعفى من العقوبا  -ج

 .التخطيط هلا وساهم اخباره يف القبض على اجلناة او حال دون تنفيذ الفعل
 .ففَاخمنفسه وإدالئه  علوما  تؤدي اىل كوا اجلرمية بعد وقوعها عذرَا قانونيَا  املتهمللمحكمة اعتبار تسليم -ب

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .روَينةوةكورديةكةي  بة

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 :هةشتةم ماددةي

بكاتةوةو  ئاطاداردةزطا تايبةمتةندةكان ثَي , يان لة كاتي ثين بؤ داناني, تاواني تريؤركاري روودانيئةو كةسةي ثَيش -أ
 .لة سزا دةبووردرَيت, نةيتَيَي كارةكة ئةجنام بدرَيت يان, ة ببَيتة ياريدةر بؤ دةستسري كردني تاوانبارانهةواَل طةياندنةك

 سزاثَيش رووداني بة ثاساوي ياسايي , تاوانبار و ثَيشكةشكردني زانياري وا بةدةستةوةدانيدادطا بؤي هةية خؤ -ب
 .سووككةر بذمَيرَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 ئةوكَي لةطةَل , ماددةكة دةخةمة دةنسدانةوة, لة رووي زمانةواني ضاك دةكرَيتةوة يةعين, َلةي زمانةوانيهة بَي

ماددةكة بة , زؤر سوثاس, بكاتةوةكَي لةطةَل ئةو ماددة نيية دةسيت بةرز , زؤر سوثاس, ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة
 .ماددةي نؤيةم تكاية, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :نؤيةم ماددةي
بة اليةني  ثَيشكةشثاداشتَيكي ضاك رارؤ بدا  بؤ ئةو كةسةي زانياري راست و دروست  ثةيوةندارةكاناليةنة  دةبَي

 .ةوةتَيدا بووة لَي دةكةوَيت دةستيانتايبةمتةند دةكا  و ئاشكرا كردني تاواني تريؤركاري و ئةوانةي 
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :ماددةي نؤيةم بةم شَيوةية لةسةرياسايي تَيبيين  ليذنةي
 داهاتووداكةمينةي ليذنة ثَيي واية برؤي بةخشينةكةي لة ماددةي , ثرؤذةكة كةمينةيةك نؤيةميبة ماددةي  سةبارة 

 .يان كةم بكرَيتةوة, زياد برؤَيكي موغري دياري بكرَيت بةثَيي بارودؤخ
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :التاسعة املادة
تؤدي اىل  املختصةمنح مبلغ مكافئة جمزية لكل من يبادر بتقديم معلوما  صحيحة اىل اجلها   اعالناجلها  املعنية  على

 .كوا اجلرمية االرهابية او االشخاص املساهمني فيها
فيها  بالغ  الواردةاعت  قليل من اعضاء اللجنة حتديد مبلغ مكافئة : )الثامنة من املوروع املادةاللجنة على  مالحظا 

 (.مغرية وحمددة قابلة لزيادة ونقصان حسب تبدل الظروف
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كاك , طَييسخاتوو , خاتوو كوَيستان, كاك رةمال بؤتاني, كاك اراعيل, رزانكاك با) نووسراوةبةرؤَيزانةي ناويان  ئةو
 (.كاك ئيحسان, خوشكة ثةخشان, خورشيد

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .بارزان فةرموو كاك

 :ممد دادر بارزان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ووئوني موعتةمةديب و ميزانيةي خاصي خؤيان بؤ ئةوانةش ش, دةوائريي ئةمنيية ئيختيساسيثَي  واية ئةمة  مب
 .تةسةور ناكةم ئةم نةصة ثَيويست بَيت لة دانونةكة, كراوة تةرخان

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 .ئيسماعيل فةرموو كاك
 :ممود عبداَ اراعيل بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ثارةيةكيبةاَلم ثَي  واية دةست نيشان بكرَيت بَلَيب , لة ثارةيةيةمتةن ثاداشت مةدسةدي , ضاكدةَلَيت ثاداشتَيكي  كة
 .سوثاس, ثاداشتَيكي ضاك رياتييةعين بَلَيب ثارةيةكي ضاك لة , واتا مةبلةغي ثارةكة دياري بكرَيت, ضاك

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .فةرموورةمال بؤتاني  كاك

 :يوسف بوتاني مجال بةرؤَيز
 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةرؤَيز

 مةعلوما ضونكة شةبةكاتي ئريهابي ئةو كةسةي , ثاراستين ذياني لة ثاداشتةكةش طرنسَة بةاَلم, زؤر ضاكة ثاداشتةكة
ذياني ئةو كةسة زؤر زؤر طرنسَة لةو  ثاراستينرا لةبةر ئةوة لة الي مب يةك , بدا  دةيكوذن لة هةر شوَينَيك بيبينب

 .سوثاس, ثاداشتة
 :مةنئةجنو سةرؤكي بةرؤَيز

 .خاتوو كوَيستان فةرموو
 

 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 خةتةريلة ييسَيكي بة , ثَيويستة هاوواَلتيان لة ييسَيكي نيشتمانيي و نةتةوايةتي خؤي, زؤر دذي ئةو ماددةيةم مب
, لة تريؤريست و ئةوانة بكا  خةبةرئةوةي نةك بؤ ئةوةي ثارة بدةيت بة خةَلك بؤ , تريؤر ئيخباري تريؤريست بكةن

يةعين مب , كة خةَلك دةكةيب بة راسوس لةسةر هاوواَلتيانةوة لةوةيرؤرَيك , يةعين ئةمة نازائ رؤرَيك لة كرؤيب
ثَيناوي  لة, ثَيويستة لة ثَيناوي مةسةلةيةكي نيشتمانيي نةتةوايةتي, ثارة خةبةر بدا  ثَيناوينةك لة , دذي ئةوةم

 .سوثاس, يةكي وا خةبةر بدا مةسةلة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خاتوو طَييس فةرموو
 :مي الديب ممد غريب طَييس بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 طةورةييبةثَيي , لةبةر ئةوةي رةنسة ئةو شتة كاتي بَيت, باشة ئةو ماددةية البربَيت ثَي , هةمان رةئي  هةية منيش
ئةطينا ئةمة ثيشةي , تةرخان بكا  مةبلةغةئةو , انكار كردوويةتي ئةو دةسةاَلتة خؤي مةبةسيت بَيتئةو تاوانةي تاو

 .سوثاس, لة تاواني تريؤري بكةنةوةرؤذانةي هاوواَلتيانة ئاطاداري سوَلتة 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خورشيد فةرموو كاك
 :سلي  شَيرة خورشيد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

راتة  نيشتمانييبةاَلم ئايا ميللةتي ئَيمة طةيشتة ئةو رادةيةي بريو باوةرؤي , راستة فةرموويانئةو خوشكانة  ئةوةي
ئَيمة لة , ساَلي دةوَيت تا فَيريان بكةيب دةيانئةوة , لةبةر ئةوةي تةشييعي مادي, سةر بةرذةوةندي تايبةتي خؤي

, ي ئةوة تةتبري بكةيب%12مة ثةجنا ساَلة خةبا  دةكةيب نةمانتواني لة ئَي, دةوَيتياَلةتَيكي موعةيةن داينة زؤري 
, و هةر كوردن و فرؤشتنةوةك ئةوة باس دةكةم لة مةراييلي شؤرش ضةند كةس بة ثارة خؤي , مةرال نيية ئةطةرنا
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خةَلكيش , باشيشةو تةشييعَيكي, ثارة تةشييعة بةاَلم, %122تةئيدي ئةو برؤيارة دةكةيب , ئَيستاش كوردايةتي دةكةن و
 .زؤر سوثاس, زياترة لةسةر نايية مةبدةئةكة ماديةكةضونكة ناييةي , زياتر هاندةدا 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خاتوو ثةخشان فةرموو

 :عبداَ يسني ثخشان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئةو , ئيخباري لة كاري تريؤريسيت و ئةوانةيةعين تةشييع  بؤ , كارَيكي هاندان هةمووبة تةواوةتي لةطةَل  مب
لةبةر ئةوة دووبارةي , نييةيةعين ئةوة موبةريرؤا  , كة كاك زانا وتي سةبارة  بة ماددةكةي ثَيشوو مودةدكةي

ئةو مةوزوعة عايدي  وايةمب ثَي  , يةعين ريتاتي مةعين ئيلزام كراوة, (اجلها  املعنية على)بةاَلم لَيرة , ناكةمةوة
خؤي دةرار , لةسةر ريتاتي مةعين كة ئةوة بكا  بكةيبيةعين مةرج نيية بة دانون فةرزي , ي مةعين خؤيةتيريتات

 .ض ياَلةتَيكة؟ سوثاس لةدةدا  موكافةئةكة ضةندةو ضؤنةو 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .كاك ئيحسان فةرموو
 
 
 

 :عبداَ داس  ايسان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, دَينَينتيافزي مادي كابرايةكي دةنسوباسا سةر مةعلوماتي درسيت تاوانَيك , هاتية خوارَي كةةل دةدي برؤطةم دط ئةز
, هةم ييمَي رةركَي تةدةك دكاتب, رةرَيمَيهةم كةشف كردنا , تاواني ذي طةلةك رةنسب, ئةظة شتَيكي زؤر طرنسة

نيشان كرنا مةبلةغَيك بة تةسةورا مب هةموو يالةتا دةمج هةندَي دةست  بةرذي , مةوديعَي رةركَي, نةوعي رةركَي
يان , رونَيك بَينت ئيحتيمالةضةند يالة  هةبب فةردَيك هةبَينت لة بةينا يالةتَيكي باذَيري تاوانَيكي  ئيحتيمالة, كري

زؤر , كردنا رةركةبؤ هةر يالةتَيك ثةيدا دةبَينت بؤ كةشف  مادكةبةر هةندَي ثيشتوايب يافزي , يالةتَيكي تر بَينت
 .سوثاس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
, هاوواَلتيانةئةوة ئةركي سةرشاني , كة يةكيان دةَلَيت ثَيويست ناكا , دوو رةئيةكة لةئييازةم ثَي بدةن  ئةطةر

ئةوةية  يةكَيكيان, دوو شت روون بكةمةوة دةمةوَيمب , يةكَيكيشيان دةَلَيت دةبَيت مبَينَيت و بكرَيتة ثارةو ئةوانة
بة يةديقة  ئيشي ئةوانة فةرق دةكاتب لة , ميزانيةي بؤ دابنرَيت يكومةتةتةيديد كردني مةبلةغي ثارةكة كاري 

يةعين بَلَيني , ثَيشنيارةكةبةاَلم لَيرة ئةطةر يةك وشة ئيزافة بكةيب دةبَيتة ناوةندي هةردوو , تر وةختَيكيوةختَيك تا 
بيكةن  دةكرَيت, دةكرَيت نةيكةن و, طةر ئةوةي بَلَيني شتةكة موخةفةف دةبَيتئة, (للجها  املختصة جيوز)دةكرَيت 

ئةطةر ليذنةي ياسايي هية , ئيزافة بكرَيت( يوز)مب ثَيشنيار دةكةم لة ثَيشي , بةثَيي زورويف تايبةتي ئةو وةخيت
 .ي بيخةينة دةنسدانةوةبؤ ئةوة, ئةطةر موافيقب با بيخوَينَيتةوة, ياساييةوةئيعتريازَيكيان نيية لة رووي 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :التاسعة املادة
كوا  اىلمبلغ مكافئة جمزية لكل من يبادر بتقديم معلوما  صحيحة اىل اجلها  املختصة تؤدي  منحاملعنية اعالن  للجها 

 .اجلرمية االرهابية او االشخاص املساهمني فيها
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 :نؤيةم ماددةي

بة اليةني  ثَيشكةشثاداشتَيكي ضاك رارؤ بدا  بؤ ئةو كةسةي زانياري راست و دروست  ثةيوةندارةكاناليةنة  دةكرَيت
 .َيتةوةتَيدا بووة لَي دةكةو دةستيانتايبةمتةند دةكا  و ئاشكرا كردني تاواني تريؤركاري و ئةوانةي 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
ماددةية  ئةوكَي لةطةَل , زؤر سوثاس, كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسيت بةرز بكاتةوة, دةنسدانةوةماددةية دةخةمة  ئةو

 .ماددةي دةيةم تكاية, وةرطرياماددةكة بة زؤرينةي دةنري , زؤر سوثاس, نيية دةسيت بةرز بكاتةوة
 :بازسعيد رام ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :دةيةم ماددةي
 ياسايةدايان هاندةر بؤ ئةجنامداني ئةو تاوانة تريؤركاريانةي لةم , بةشدار, وةك بكةر بكا كةسَيك هاوكاري  هةر

 .سزا دةدرَيت, كة بؤ تاوانةكة ديار كراوة, بةهةمان سزا, هاتوون
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ومةنئةجن سةرؤكي بةرؤَيز

 :رؤرةيةليذنةي ياسايي بةم  راي
 .ببوورن, سةبارة  بة ماددةكاني ديكة, ليذنة تَيبيين لةسةريان نيية, ثرؤذة دةيةميبة ماددةي  سةبارة 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :العاشرة املادة
بالعقوبة املقررة  يعاقباب اجلرائم االرهابية الواردة يف هذا القانون او شريكًا او حمرضًا يف ارتك فاعاًلمن ساهم بوصفه  كل
 .هلا

 .املادة بأكملها تؤيد, لللجنة اية اعرتاض ليس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرموو كاك رةشاد, ماددةية ئةودسةي هةية لةسةر  كةس
 :امحد ابراهي  رشاد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بةنيسبة   مودةرةرةلةبةر ئةوةي يوكمةكة لة ماددةكاني ثَيشةوة هةمووي , بة تةواوي زيادة ماددةيةئةو  ثَي  واية مب
لةوَي , ئيشارةتَيكي داوةو تةيليلي نةكردووة كورتكراوةلَيرة تةدريبةن بة رستةيةكي , ئةو تاوانانةي كة دةكرَيت

 .سوثاس, تةيليلي كردووةو موبةوةبة
 :نئةجنومة سةرؤكي بةرؤَيز

 .ياتةم كاك
 :ممد ران يسب يامت بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاس, هاوشَيوةي برؤطة سَيية لة ماددةي ضوار, تةعديل و دارؤشتين تةعديلةكةي بةطوَيرةي, ئةو برؤطةوة بةنيسبة 
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بكةر  سزايئةوانةش هةمان , يان هاني دةدةن, ةوةية كة ئةوانةي هاوكاري لةطةَل دةكةنئ مةبةستلةو ماددة  لَيرةدا
 .سوثاس, لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية هاتووة, دةدرَيب
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .كاك ئيحسان فةرموو

 :عبداَ داس  ايسان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 دَي( د)ئةظةش ببَيتة ( ج, ب, أ)فةدةرةي ماددةي ثَينيَي دةست نيشان كرن  هةر سَي لةطةلمب ماددةي دةه  ديتنا
 .سوثاس, تةكميلة وي ماددةي بكةن كو بؤ دةست نيشان كرنا تةشريعا عقوبا  وان ريتةتة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
, دووبارةية دةَلَيبهةندَيك , نتشتَيكي ئةوتؤ نيية خيييف لةسةر بَي, لةسةر ماددةكاني تر تةئكيدةئةو ماددةية  تةبعةن

ماددةيةكة بؤ , بة طشيت دووبارة كردنةوةية نووسراوةبةاَلم تةئكيدة لةسةر ئةو ماددانةي كة , رةنسة دووبارة بَينت
يان , يان شةريك بَينت, فاعيل بَينت, دانونةوة دةَلَيت ئةوةي موساهي  بَينت روويلة , ضةسثاندني ماددةكاني ترة

 .مةمةد فةرةج كاكفةرموو , سزايةكةي ثَي دةدرَيت كة لةو دانونةدا ئاماذةي ثَي كراوة بَينت مويةريز
 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ضونكة , رياية يةعينلةطةَل كَي موساهيمة؟ خؤي دةَلَيت فاعيلةن , يةعين لةطةَل يةكَيكة, فاعيلةكةيةبابي ( ساه )
لةبةر ئةوة , يةكَيك بوو بَيت منيش لةطةَليان مب لةطةَليةعين , فاعيلةية( ساه ), لةطةَل يةكَيكة دةبَيت بَلَيي( ساه )

 را, باسي فاعيلي كردووة, باسي شةريكي كردووة, لة ثَيشةوة باسي مويريزي كردووة ضونكة, منيش هةر دةَلَي  زيادة
 .سوثاس, نيية لَيرة تةئكيدئ موبةرير بؤ مب وابزا, تةئكيد دةبَيت سةبةبَيك هةبَيت بؤ تةئكيد كردنةوةي

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 دلَيرفةرموو كاك , ضونكة ئةو تةئكيدة ثَيويستة ئةوان رووني بكةنةوة, دانوني بَينت ليذنةييةز دةكةم رةئي  مب

 .مةمةد
 :ممد شريف دلَير بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, ريانو ئةمانة لَيك (فاعل و شريك)لة رووي دانونةوة , نةي دانوني دسة بكةمليذ ئةندامَيكيدةمويست وةك  مب
, هةية بؤ منوونة شانةيةكضونكة هةموويان يةك يوك  دةيانسرَيتةوة ضؤن؟ يةعين كاتَيك تاوانَيك روودةدا  

يةكَيكيان تةيريزي  ,تةختيت بةشداري لةطةَل كردووة لةئةكَيكيان نةضووة بةس , يةكَيكيان دةضَيت عةمةليةتة دةكا 
 بةرَيبؤية هةموويان دةبنة يةك عةمةلية رَي , فةردةكة لة دانوندا لةوة داية هةموويانئةمة , ئيشةكةي كردووة

ئةمةش , تةستييتي بؤ دةكا  يةكَيكيشيان, ئةويَيان تةختييت بؤ دةكا  و, دةكةن يةكَيكيان تاوانةكة دةكا  و
دةبَيت ئةم ماددةية هةبَيت , لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية زيادة نيية, كردنرَي هةموويان دةبَيتة يةك تاوان رَي بة

 .سوثاس, بةرؤاسيت
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

فاعيل لة فيعلي , بووةكة لة فيعلي رورمداية بةشدار, لَيرة موساهيمةكة, سَي رؤر هةية( حمرض, شريك, فاعل)
يةعين ئةوانة خؤي , ئةوةي تريش مويريز, شةريكي بوو بَينت لة تاوانةكةدا شةراكة ريكيش وةكو شة, رورمةكة داية

 .سوثاس, سزا دةدرَيت ديكةئةوي ديكة موساهةمة دةكا  لةطةَل ئةوانة بة هةمان سزاي ئةوانةي , ئةسَلني تاواني
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرةجكاك مةمةد  فةرموو
 :امحدفرج  ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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, ئةندامب ثَيكةوةنهةموويان , شةريك و شيت نيية, ئيَ خؤي كؤمةَلة خةَلكَيكة, مونةزةمة كارَيكيكة ومتان تريؤر  ئَيمة
دةيتَينَيت و دةيبا  و هاتووضؤي ثَي دةكا  , ئةندامةيان , شةريك ماناي ضية؟ يةعين ئاسانكاري بؤ دةكا  برادةريةتي

هةمووي ئةندامب , ئيَ شةريك و شيت نيية, كاري تريؤر مادام كارَيكي رةماعيية لةيةعين وا نازائ , ةندامةهةر ئ
 .سوثاس, مونةزةمةيةكة, ثَيكةوة تةرتييب دةكةن, ثَيكةوةن

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
كرد  دسةيانرة هةندَيك برادةر ئةو ماددةية بةو ورتة نةزة, ماددةكاني ثَيشَ نةبَينت كردنيئةطةر بؤ تةدوية  خؤي

مونةفيز كَيية؟ مويريز كَيية؟ شةريك , كراوة ثَيبةاَلم تةنيا بؤ تةئكيدة لةسةر ئةو ماددانةي كة ئاماذةيان , زياد بَينت
, ئةو كةسانةي موساهيمب بة فيعل)دةَلَيت , ناَلَي  لَيرة ئةوانة هةموو وةكو يةكب مب, كَيية؟ هةمووي لةوَي شةرح كراوة

لةو دانونة بؤ رووبةرؤوو  هاتوونةئةو ماددانةي كة لَيرة , يان بة تةيريز بؤ ئةجنامداني كاري تريؤري, بة شةراكة  اني
 .فةرموو, نييةثَي  واية خراث , بوونةوةي تريؤر دةيانسرَيتةوة

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ثارةيةك , ضونكة شةريك زؤر رؤري هةية, هةشت ماددة بؤ ئةو شتة دانراوةعقوبا   دانونيبةشي ثَينيةمي  لة
زؤريش زةروورية باس , بكرَيت باسئةوة هةمووي دةبَيت , يةك شتَيكي تر دةكا , يةك شوَيين بؤ دةبينيتةوة, دةدا 

يان , ة اليةنسري بَيتلةوانةي, مومكينة مونةزةميش نةبَيت, دةكا ضونكة موساهةمةيةكي تةواو لة تاوانةكة , بكرَيت
, دةكةنضونكة هةشت ماددة دانراوة بؤ ئةوانةي موساهةمة لة تاوان , ثَيويستيشة, سةربكةوَيتيةز لة شتةكة بكا  

 .سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرةجكاك مةمةد  فةرموو
 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بةاَلم , مونةزةمةئةوةية ئريهاب كارَيكي , بةاَلم رياوازي لةنَيوان تاوان و ئريهاب, هةبَيت شةريكيتاكة تةبيعيية  تاوان
, هةموويان هاوكارن, و كؤمةَل شةريكي ضي هةبَيت مونةزةمةبةاَلم , تةبيعيية فةرد شةريكي هةبَيت, تاوان كارَيكي تاكة

 .سوثاس, تريؤريسيت بة رؤرَيك كارَيكيهاوبةشب لة ئةجنامداني 
 :ئةجنومةن سةرؤكي ةرؤَيزب

 .فةرموو, يان نةمَينَيت, ئةو ماددةية مبَينَيت, هةنةدوو بؤضوون  ئَيستا
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بة ماناي ( ساه )لَيرة , ة دَيت لَيرة(فاعل)بة بابي ( ساه )كة , مةمةد بدةمةوة كاكثَيشةكي وةاَلمي  رارَيك
ثاش ئةوةي كة دةَلَينت , (فاعاَل او شريكَا او حمرضَا بصفة)را ( سبب)بة ماناي , نيية لةطةَل يةكَي اهةمةموس

دةدةن دَينة شوَينَيكي  ئةجنامبةاَلم طةلَيك رار هةية ئةوانةي بة مةنةزةم كارَيك , مونةزةمة و تاوانة راستة, مونةزةمة
بةس ئةوةي لة سةرةتاوة , ئةوة دةبَيتة شةريكةكة, دةكا  هاوكاريةوَي يةكَيك ل, لةو شوَينة ئةو مونةزةمة نيية, تر

يان تةيريزي , دةكا هاوكاري , بةاَلم يةكَيكي تر يارمةتي دةدا , ئةوة هية, ئيشةكةيان كردووة تةنزكيلةطةَلي بووةو 
 .اب دةكرَيتفاعيلي ئةسَلي ييس وةكوعةيين , مب لةطةَل ئةوانةمة, دةكا  دةي دةي برؤؤ ئةو ئيشة بكة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .فةرموو, هةية يا شَيخ نيزامتخاَلي , رةئيتيان دا دوو

 :عبداَ نقشبندي فتاح بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 هةندَيكفةردي هةية لةطةَل ئةوةي ( كل مب ساه )لةبةر ئةوةي , زؤر زةرووريية ببَيت شتَيكيثَي  واية ئةوة  مب
دةسيت هةية لةو مةوزوعة و  لةوَييان لةوَي و , يان لة مووسَل, ضونكة ثياو هةية لة بةغدا, بؤي دةضببرادةران 

بؤية مب تةئيدي ئةوة دةكةم ئةو , نابَيت وةكو لةوَي هةية ئاشكرايان شةريك لَيرة , كةواتة فاعيل, ئاشكراش نيية
 .الةطةَل رَيزمد, شتَيكي زؤر زةرووريية, مبَينَيتبرؤطةية هةر 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
تةدويةي  كةكَي لةطةَل ئةو ماددةية مبَينَيت , يان نةمَينَيت, ئةو ماددةية مبَينَيت دةنسدانةوةئَيمة دةخيةينة  باشة

زؤر , كة نةمَينَيت دةسيت بةرز بكاتةوة ئةماددةيةكَي لةطةَل , زؤر سوثاس, ماددةكاني تر دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة
 .بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان, دةنري ماددةكة دةمَينَيتةوة زؤرينةيددةكة دةمَينَيتةوة بة ما, سوثاس

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :دةيةم ماددةي
 ياسايةدالةم يان هاندةر بؤ ئةجنامداني ئةو تاوانة تريؤركاريانةي , بةشدار, وةك بكةر بكا كةسَيك هاوكاري  هةر

 .سزا دةدرَيت, كة بؤ تاوانةكة ديار كراوة, بةهةمان سزا, هاتوون
 
 

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :العاشرة املادة
بة املقررة بالعقو يعاقباو شريكًا او حمرضًا يف ارتكاب اجلرائم االرهابية الواردة يف هذا القانون  فاعاًلمن ساهم بوصفه  كل
 .هلا

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 زؤر, كَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة دةسيتلةطةَل ئةو ماددةية  كَي

 .ماددةي يانزدةم تكاية, ماددةكة بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, سوثاس
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ةجنومةنئ سةرؤكي بةرؤَيز

كة بة  دةطريَيتيان ئةو كةسانةدا , كؤمةَل, دةستة, ثار , نةطوَيزراوةي ئةو رَيكخراو طوَيزراوةوبةسةر ساماني  دةست
 .برؤيارَيكي دادطا بة تاوانكاري تريؤر دةردةضب

 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ئةندام وةكوبةس مب تَيبيين خؤم هةية , ثشتسريي لَي دةكا , ددةية نييةلةسةر ئةو ما تَيبينيةكيياسايي هية  ليذنةي
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:احلادية عورة) املادة
تتم ادانتها  اليتاملنقولة للمنظما  جو االحزاب او اجلمعيا  او اهليئا  او اجلماعا  او االفراد  وغرياالموال املنقولة  تصادر

 .باجلرائم االرهابية بقرار من احملكمة
 .على املادة وتؤيدها اعرتاضا لد  اللجنة اية  ليس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .كةس هةية دسةي لةسةر بكا , تةبيعييةزؤر  ماددةيةكي
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 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز
, رةعفةركاك , كاك خورشيد, كاك ئارام, ك عادل ئةمنيكا, ضنار خان)نووسيووة ئةمانةن  ناويانبةرؤَيزانةي كة  ئةو

طَييس , سؤزان خان, خان كوَيستان, صةبرية خان, كاك ياتةم, كاك كةري  بةيري, كاك زانا, سيد كاكة, كاك ديلمان
 .........(, كاك بارزان عبداَ, كاك رةشاد, ثةخشان خان, خان

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .ضنار خان فةرموو

 :سعد عبداَ ضنار رؤَيزبة
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, داوةخؤشةويسَيب كةسيش  لةو تاوانة لة دةست , لةو كةسانةمة كة دورباني تريؤرم يةكَيكبةو ماددةية مب  سةبارة 
 الموالا تصادر)ئةو ماددةية  بةثَييبةاَلم , بةَلكو بؤ ضارةسةر كردني كَيشةيةك, بةس لَيرة نةك بؤ تؤَلة سةندنةوة

 رارضونكة مب ثَي  واية زؤر , لَيرةدا لةطةَل  هةتا دةطاتة سةروة  و ساماني تاكةكان مب, (املنقولة وغري املنقولة
لَيرة ئةطةر ساماني ئةوانيش  را, خَيزاني ئةوانةي تريؤريسنت خؤشيان دوربانيي كةسَيكب كة لةناويان فاسد دةرضووة

كة ئَيمة دةبَيت زؤر , ئَيمة لةطةَل تريؤريستان ئةوةية فةرديضونكة , انيئةطةر بة شكلَيكي ئينس, صادر دةكرَيت
ئةطةر , دانانَيني ئينسانينةك وةكو ئةوان هية رَيز بؤ مةباديئ و , ئةخَيديانة بري بكةينةوة, بكةينةوةئينسانيانة بري 

, باري تريؤريست ضي بةسةر دَيتخَيزاني كةسي تاوان ضارةنووسيباشة , بَيتو لَيرة يكومة  هةمووي موسادةرة بكا 
بةخَيوي  كَيباشة , يان كورؤةكةي, يان ذنةكةي, يان خَيزانةكةي, يان ضةند سااَلني هةية, سااَلنمةسةلةن منداَلَيكي يةك 

ثَي  واية ضةنديب كَيشةي , بكةيب بةوة ضارةسةربذَيوي ذياني ضي بةسةر دَيت؟ ئةطةر دةرارة ئَيمة كَيشةيةك , بكا 
يان لة , رةنسة خةَلك موتةشةرؤد دةبب, كَيشةي كؤمةاَليةتيية ئةويشكة , ست دةكةيب لة اليةكي ترديكة درو

دةكةم ئةطةر  داوابؤية مب , ئةو كاتة ئةوانيش دةبنة تاوانبار, كة بَي هييب و بة هةذاري دةبب ئةوةيتؤَلةسةندنةوةي 
ذياني خَيزانةكةي ئةوانة يكومة   يةدي, رَيتبَيتو هةموو سةروة  و سامانةكةيان يكومة  دةسيت بةسةر دادةط

, ئةطةرنا ثَي  واية ئَيمة ضارةسةرمان نةكردووة, دياري بكا  ئةوانةضارةنووسي , دةبَيت ذيانيان تةئمني بكا 
 .سوثاس, بةس كَيشةيةكي ديكةمان بؤ دروست دةبَيت, كرد ضارةسةركَيشةيةكمان 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .فةرمووكاك عادل , تكاية ئةوةي رةئيةكاني وترا بَلَيت طوتراوة, نووسيووة زؤرن ناوياننةي ئةوةي ئةوا لةبةر

 :ممد امني عادل بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 يةكبةاَلم , بةنيسبة  مونةزةما  و يزبةكان و ئةوانة هةمووي موصادةرة بكرَيت, دةكةم خانتةئيدي رةئي ضنار  مب
ئةوانة دةستيان , خانووة, سةيارةيةؤ ئةوةي تةنيا ساماني تاكة كةس بةكاري دةهَينَيت لةو تاوانة ب, ثَيشنيارم هةية

 .زؤر سوثاس, ضنار خان دةكةم رةئيبةاَلم ئةواني تر مب تةئيدي , بةسةر دابسريَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ئارام فةرموو كاك
 :رسول مامند ئارام بةرؤَيز
 .مةنئةجنو سةرؤكي بةرؤَيز

دةست بةسةر  داثَي  باشة لة دواي ئةوةي كة دادطا برؤياري , بة زةرووري دةزائ مبَينَيتةوة برؤطةيةئةوةي مب ئةو  لةطةَل
بؤ ئةوةي هاوواَلتياني خةَلكي , بكرَيت ئاشكرايان كؤمةَلَيك بسرَيت ناوي ئةو طروث و ثارتانة , ساماني هةر طروثَيك

 .زؤر سوثاس, ببئاشنا كوردستان لةو طروث و ثارتانة 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خورشيد فةرموو كاك
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 :سلي  شَيرة خورشيد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 ئينسانيبةاَلم وةكو منوونةيةك بؤ تةئيدي ئةوةي كة دةرارةكةي ئَيمة دةرارَيكي , هةية خائهةمان رةئي ضنار  منيش
ئةو , منوونة ئَيمة لة ئَيران ذياويب بؤهةتا , فةردمان هةبَيت لةطةَل ئةو كارانةزياتريش , يكومة  مةستوولة, بَينت

هةمو مانسَي مووضةي دةداتة , ئَيراني بة هةزاران كوردي ئيعدام كردووة كؤماريبرادةرانةي لة ئَيران ذياون باش دةزانب 
ساماني طوَيزراوةو  داطرتيندةست بةسةر  بةاَلم, لةبةر ئةوةي ئةو تاوانبارة يةدي خؤيةتي سزا بدرَيت, خَيزانةكان

, منداَلي هةية شةش, تةدمري دةكةيت منداَلي ساواي هةية خَيزانةكةضونكة تؤ , نةطوَيزراوةي فةرد طونايَيكي طةورةية
, ئاطادار نيية تاوانةكةوواتا شةريكي نيية لة , كةسةكة خؤي تاوانبارة خَيزانةكةشي بَي تاوانة, هةيةيان يةو  منداَلي 

ئةطةر ئييازةم بدةنَي كارةساتَيك دةطَيرمةوة , مةستوولةكَي بةخَيويان دةكا ؟ يكومة  , منداَلةكان ساوانةو بيووكب
 كوذرالة شةرؤ دوو راش , سحافيةك هاتة مةنتيقةي باَلةك ئَيمة ثَيشمةرطة بوويب 1/7/1960لة ساَلي , بة كورتية

سحافيةكة بة , هَيناوة ثَيشمةرطةمانةش كوذرا بوون الشةي هةردوو دوو ثَيشمةرط, ئَيمة طرنسيمان ثَي نةدا, بوون
ئَيمة , وتي ئةدي ئةوانة ضنة؟ وتيان كوردن, ئةوانة هي ئَيمة نينة ومتانئَيمة , ئَيمةي طو  ئةي بؤ ئةوانة هةَلناطرنةوة

وتي دةيدي , دةمانكوذنانة ومتان ئاخر ئةو, وتي كورد مةكوذن, وتي وةرن وةرن ئَيوة عادَل نينة, راشب ئةوانةومتان 
, ئَيوة دةبنة يكومة , ئةوانةش بةخَيو بكةن دةبَيت, ضونكة ئَيوة مةستوولب عايدي ئةوانب, ناكا  خؤتان بثارَيزن

بةس ئةو ناييةي , و رَيكخراو و يزبةكان و كؤمةَل و هةمووي وابَيت شةريكا لةبةر ئةوة بة رةئي مب هي 
 .ثاسلة بري نةكةيب زؤر سو ئينسانييةي

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
دةرارتاندا  هةردوايَي ئةطةر , بؤ ئةوةي لة مونادةشةكة رةضاوي بكةن, بدةن مب تةوزحيَيك بدةم ئييازةم ئةطةر

كة مووضةيان دةدرَييَت بة , ئةو كةسانة لةسةريةكةم ئةو منوونةي كة كاك خورشيد هَيناي , طؤرؤانكاريةكاني نةكةيب
 .خةَلكانَيكي موعاريزن زؤر فةردي هةية لةطةَل ئةو ياَلةتة, و نةكوذراون كراونكاريان زينداني تاواني ئريهاب كةسو

ئةوةية ئةو سامانةي  يةكَيكيان, بَيتو ئةو ماددةية نةبَينت و ئةفرادةكةش نةبَيت دوو رار غةَلة  دةكةيب ئةطةر/ دووةم
كةواتة ثارةكة , ئةو طروثة تريؤريستييةو ثةيداي كردووة بؤ, كردووةرةنسة لةبةر ئةوةي ئينيتيماي , بةرَيي هَيشتووة

 .هاتووة ناشةرعييةوةلة رَيسايةكي 
رةنسة تةنيا , نيية راديعَيكيهية , يان كاري تريؤريسيت دةكاتب, مرؤظةي كةوا دةضَيت خؤي دةتةدَينَيتةوة ئةو: دووةم

رةنسة بةشَيكي ناشةرعي , ارةيةي كة كؤكردؤتةوةئةو ث بزانَينتئةطةر , راديعةكةي كةسوكارو منداَلةكاني خؤي بَيت
 دةمَينَيتةوةبؤ ماَل و منداَلةكةي , تيا دةضَينت و زؤر بة ئاساني دةراري دا خؤي تيا بيَيت خؤيثاش ئةوةي كة , بَيت

ارو تووشي ناخؤشي دةبب لةبةر ئةو ك منداَلةكةشيبةاَلم ئةطةر بزانَينت خؤي تيا دةضَيت و ماَل و , تةشييع دةبَيت
دةبَيت هةبَينت , لةبةر ئةوةي مب ثَي  واية ئةو دةرارة راديعة و بةدوةتيشة, دةكاتبتاوانانةي كة دةيكاتب بريي زياتر 

دةبَيت بيان ذَينَينت , هةية يكومة بةاَلم ماَل و منداَلي ئةو كةسة ئريهابية يةدَيكي كؤمةاَليةتي لةسةر , هةية فةردي
 .فةرموو شَيخ رةعفةر, بسؤرؤيب دانونةكةةيةي ئَيمة نةك بةو رَيس, بة رَيسةيةكي تر

 :معروف مصطفى رعفر بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بَيينة سةر يييز كردني ئةموالي مةنقولة و غةيري مةنقولة سةييب ئييازةي  ئةوةيثَيش , رةئيةك  هةية مب
يان , يزب بَيت, بدرَيت بؤئينيا ئةو دةرارةي , كة ئييازةيةكي ياسايي وةرطرتووة, يان كؤمةَلةكة بكرَيت, يزبةكة
 .سوثاسزؤر , يان كؤمةَل سةييب ئييازةكان بكرَيت, رَيكخراو

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
, كراوةئةوة ضارةسةر , ئييازةكةي لَي سةيب دةكرَيت, ضارةسةر كراوة لة دانوني يزبةكان ئةوة, وةاَلم دةدةمةوة مب

 .كاك ديلمان ئامَيدي
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 (:ديلمان ئامَيدي) صاحل امحد ممد َيزبةرؤ
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .طومت سوثاس رةئيةكةيان
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرمووكاك سيد كاكة , سوثاس
 :اراعيل عمر سيد كاكة بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, نةكردووةبؤ هية مةبدةئَيكي , و ئيشةي كردووةضونكة ئةوةي ئة, بسَيرمةوة لةم بارةيةوة بؤدةمةوَيت دسةيةكتان  مب
سايَييب , هاتووضؤي مب دةكا  زؤرضونكة خةَلك , بةتايبةتي كورد ئةوةي كة كردوويةتي, بةَلكو بؤ ثارةي كردووة

سي و سَي كةس كوذراون خوَيين ئةو سي , ثةيدا كردووة ثارةياندةزيةك ها  بة مين و  ئةو ماَلة خزمةي مب ئةوةندة 
يةز دةكةم , دوايَي مةمجوعةكي تريان هَينا, مب ثَيي هةَلبست  كة خوَينةكةي بدةن بوودةول , كةسةي بدةن و سَي

خؤيةتي يةق نيية لَيي  ماَليئةوةي كة , بزانب ئةوةي بة تريؤر ثةيداي كردووة يةدة لَيي وةربسريَيتةوة ئةوةي
واتا ثارةي ئةو تاوانةي وةرنةطرتووة , ييي وةرنةطرتووةه وئةوة دوو خاَل هةية ئةوةي كة كاسيب خؤيةتي , وةربسريَيت

 .سوثاس, ثارةي بة تاوان وةرطرتووة يةدي لَيي وةربسريَيتةوة ئةوةي, هييي لَي وةرنةطريَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

خةَلكي  كردووةوري بةاَلم دةبَيت بةندَيك هةبَينت ئةو ئينسانة كة تريؤ, زؤر زةمحةتة ناكرَينتخاَلة سةيد تةتبي   ئةوة
دانونةكة هةر ئةوة نيية ئَيمة دةمانةوَيت  ضونكة, دةبَيت ثَيش ئةوة ثَيي بوترَينت ئةطةر ئةو كارةي بكةيت, كوشتووة

, ئةو كارة ضةند خةتةرناكة لةسةر خؤي و, ئةوةية خةَلك رؤشنبريي ثةيدا بكاتب بؤدانونةكة , تاوانبارةكان سزا بدرَيب
ئينتيماي كردووةو بةو  ئةوةييان لةبةر , ئةو ثارةيةي كة كؤشي كردؤتةوة, ر ماَل و منداَليشلةسة, كؤمةَل و لةسةر

بةاَلم يكومة  , دةبَيت بربَيتةوة عَيكةئةمة مةوزو, نامَينَيت منداَلةكانيبؤ ماَل و , كارة تريؤريستيةي ثةيداي كردووة
يان , ثةيدا دةكاتب بؤبةوةي كةوا ئيشيان , يان دةداتبئينيا بةوةي مووضة, ئةو مندااَلنة دابني بكاتب ذيانيدةبَيت 

كؤمةَل وارييب يكومةتة ذيانيان بةردةوام بَينت و  لةئةوانة بةشَيكب , خؤ ئةوانة لة برسان نامرن, فةدريانةيان بداتَي
 ئيشارةتَيكيبَينت و مب دةناعةمت واية زةعيف دة, ئةطةر بَيتو ئةو نةصةي تَيدا نةبَينت بةاَلم, مةكتةبيان بةردةوام بَيت

 .كاك زانا فةرموو, خراث دةبَينت لةو ماددةية بؤ تريؤريستان
 (:زانا) خضرسعيد  دادر بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاس, بةاَلم هةر ثشتسريي دسةكةي ضنار خان دةكةم, باشت دا روونكردنةوةيضةند رةنابت  هةر
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .اك كةري ك, سوثاس زؤر
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاسرايةي مب وترا  ئةو
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ياتةم فةرموو كاك
 :ممد ران يسب يامت بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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ئةم ماددةية بكرَيتة دوو برؤطة  يةدة بةاَلم دةناعةتَيك  هةية , بوو برادةران باسيان كرد مبلةو دسانةي الي  بةشَيك
كؤمةَل و طروث و ئةمة بةشَيوةيةكي تر ئةمة بسرَيتةوةو ئييازةشي لَي  ورَيكخراو و يزب --1)بةم شَيوةية 
 .نةمَينَيتياسايي , ضونكة وةكو طروثَيك هةَلدةسنت بةو ئيشانة, يةليش بكرَيت وةربسريَيتةوةو

و ئةو  كؤمةاَلنةلةو , يةعين تةنيا ئةندامب لةو يزبانة, ثةكةدا كار دةكةنكة لة طرو بسرَيتةوةئةو كةسانةش  -0
 .سوثاس( شتانة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .فةرةجكاك مةمةد  فةرموو

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

يةعين , وةرةسةدةبَيتة , ي خؤيان نييةئةطةر كوذران ئيَ ئةو ماَلة ماَل, تريؤريستيية دةكةن كارةكةسانةي كة ئةو  ئةو
ئيعدامي لةسةر درا ئيَ ئةو خاوةن ماَل  يوكمييان , كة ئةو كوذرا, ضؤن دةَلَيب ئةموالي مةنقولة و غةيري مةنقولة

ئَيمة ضؤن دةتوانني تةسةروف بكةيب بة , طرَي و طاَلَيك دةبَيتة ماَلي وةرةسة هيةيةعين ماَلةكة راستةوخؤ بةبَي , نيية
رسة لةوةي لة , بَلَيني وا سةرةتاوةهةر ئَيمةش لة , يةعين رسة لةوةي تةئيدي رةئي ضنار خان دةكةم, وةرةسة ماَلي

 .سوثاس, رووي مرياتةوة ئَيمة ناتوانني تةسةروف بكةيب
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ةنئةجنوم سةرؤكي بةرؤَيز

 دانونيزؤربةي زؤري خوشك و برايان لةطةَل ئةوةنة ئةفراد تؤزَيك فةرق بكرَيت لةطةَل  سامانسةروة  و  بةنيسبة 
ئةوة ييسابَيكي تري بؤ , (االفراد املتحصلة من اجلرمية اموال)بة رةئي مب بَلَيب , ئةواني تر لةطةَل رةمعيا  و شيت وا

 .سوثاس, اَلم ئةطةر هي خؤيان بَيت با وةكو خؤي مبَينَيتةوةبة, موتةعفي بَيت باشة ئةطةر, دةكرَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خان ربيةص, نيية كردندابيلي تةتبي   ئةوةيش
 :غفار امني صربية بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 مبَينَيتةوةةو وشةية ئ, ئةطةر دواي تةوزحيةكةي رةنابت و هي مامؤستا مةمةديش, هةبوورةئي ضنار خائ  هةمان
لةسةر ئةمة دةكةيب كةسَيكي تريؤريست  دسةضونكة ئَيمة لةو ديدطايةوة , دةبَيت برؤطةيةكيشي لةطةَلدا بَيت( كةس)

مادي , هةموو مافَيكي ئينسانيان لَي دةسندرَيتةوة, ثةراوَيز دةخرَيب, دةبَيتئةطةر لةناو بردرا ئيَ خَيزانةكةي مةنبوز 
بؤ دةبَيت , نةبَيت طرفيتطوناهي منداَلَيك نيية ئةطةر ماديةنيش , بكرَيت برؤطةيةك زياد بكةيب ئةطةر, مةعنةويو 

 .سوثاسمةعنةويشي بؤ تةرتيب بكرَيت بةرؤاسيت كةسايةتي نيية و 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خان فةرموو كوَيستان
 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .وتراوثاس رةئيةكةم س زؤر
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .خان فةرموو سؤزان
 :شتاب نوري سؤزان بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
لة دةست ئةوةي كة ساماني طوَيزراوةو غةيري طوَيزراوة دةسيت بةسةر  ووةزؤرم ضَيشت كةخؤم يةكَيك  لةوانةي  مب

ئةو ماَل و منداَلة بةرؤاسيت  بةاَلم, بة دةسيت يكومةتي بةعس ئيعدام كرائةوة تريؤرة , راستة ئةوة رياوازة, داطريا
هية ترسَيكي نيية ئةسَلةن خةم , ترسَيك لةبةر دةميدا نيية هيةباوكةكة دةيكا  بيةوَيت و نةيةوَيت , طوناهيان نيية

بة تةسةوري ئَيوة  يةعين, رة بكا ئةسَلةن برييان لَي ناكاتةوة كة دةرار دةدا  ئةو كا, ناخوا  منداَلةكانيبؤ ماَل و 
كابرا راديعَيكي لةبةردةميدا دروست , و واي لَي دةكرَيت دةكرَيتئةطةر بَلَيب وةَلَي تؤ لة دواي ماَل و منداَلةكة واي لَي 

ة؟ ضي طوناهيانئةوان , لةبةر ئةوة ئةو ماَل و منداَلة طوناهب, لةبةردةم دروست نابَيت راديعَيكيانئةوان هية , بَيت
 .ئةوة طوناه نيية بة رةئي ئَيوة؟ سوثاس, كؤاَلندةيكةنة , ئةموالي مةنقولة و غةيري مةنقولة خانووش دةطرَيتةوة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خان فةرموو طَييس

 :مي الديب ممد غريب طَييس بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاس, هةية عادملهةمان رةئي كاك  مب
 :ئةجنومةن سةرؤكي زبةرؤَي

 .خان فةرموو ثةخشان
 

 :عبداَ يسني ثخشان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 لةطةَلبةاَلم , لةسةر منداَل و خَيزاني ئةو كةسانةي كة بة تاواني وا يوك  دةدرَيب, هةيةهةمان دَلة راوكَي   منيش
كة ئةو ماَل و , يازر نيية لة الم ئَيستاين ررَيتة سةري ثَي  باشة ئةطةر برؤطةيةك يةع, روونكردنةوةكاني رةنابت  و

كة دةضَيت ئةو تاوانة ئةجنام دةدا  زؤر رار ييسابي ئةوة , ئةو رةئيةدام لةطةَلبةاَلم منيش , منداَلي ثةرتةوازة نةبب
ببَيتة سةبةبي ثةرتةوازة  كة, دانَينيبةاَلم لةطةَل ئةوة ني  ماددةيةك , كة ضي بؤ ماَل و منداَلةكةي دةمَينَيتةوة دةكا 

واجلماعا  واالفراد اليت تتم  واهليئا  اجلمعيا )دةربارةي صياغة  سادةشتَيكي ترم هةية شتَيكي , كردني ماَل و منداَل
 .سوثاس, ئةوة رةضاو بكرَيت ئةطةريةعين , وا تةسةور دةكةم رةمعية( ادانتها الذين يتم ادانتهم

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .شاد فةرموورة كاك

 :امحد ابراهي  رشاد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سوثاس, خانة سؤزانلةطةَل رةئي  رةئي 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

بؤية ئةطةر ئييازةم بدةن , ياك  بةثَيي دانوني عقوبا  ئةو سزاي هةر بدا  دةتوانَيتدانوني عقوبا  هةية  لة
 .انةوةدةخيةينة دةنسد دةخيوَينينةوةو

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :يازدة ماددةي
كة بة  دةطريَيتيان ئةو كةسانةدا , كؤمةَل, دةستة, ثار , نةطوَيزراوةي ئةو رَيكخراو طوَيزراوةوبةسةر ساماني  دةست

 .برؤيارَيكي دادطا بة تاوانكاري تريؤر دةردةضب
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 (:احلادية عورة )  املادة

تتم ادانتها  اليتاملنقولة للمنظما  جو االحزاب او اجلمعيا  او اهليئا  او اجلماعا  او االفراد  وغرياالموال املنقولة  تصادر
 .باجلرائم االرهابية بقرار من احملكمة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 زؤركَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتددةية لةطةَل ئةو ما كَي

 .ماددةي دوانزدة تكاية, ماددةكة بة زؤرينةي دةنري وةرطريا, سوثاس
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :دوانزدة ماددةي
 .بنووسَيتدةبَي دادطا ئةم فةرمانة لة دةدي برؤيارةكةي , دةذمَيردرَيت و ةكاندائابرؤووبةرتريؤر لة تاوانة  تاواني

 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, ماددةكة دةكا  و هية تَيبينيةكي لةسةر نيية لةياسايي ثيشتسريي  ليذنةي
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 هةية؟ بيينتَيمايف مرؤظ هية  ليذنةي
 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .تَيبينمان نيية هية
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :الثانية عورة املادة
 .كمالقانون من اجلرائم املخلة بالورف وعلى احملكمة ان تنص على ذلك يف قرار احل هذااجلرائم الواردة يف  تعد
 .للجنة اي اعرتاض على املادة وتؤيدها ليس

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .سؤزان خان فةرموو

 :شتاب نوري سؤزان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

خملة )بؤ , يةعين ئةمة خيانةي عوزماية, نيية باشَلة رياتي ئةوة خيانةي عوزما هةبَيت ( املخلة بالورف اجلرائم)
, بؤضي بيكةن بة شةرةف, يةعين خيانةتةكة لة ميللةتةكة دةكرَيت, عوزما خيانةيةر ئةوة بسؤرؤن بة ئةط, (بالشرف

 .سوثاس, عييدةيةكي هةية بةسةر ئةو مةوزوعةوة ضشةرةف 
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كةوا هةندَيك ماف هةية لَيي مةيروم  تاوانانةيةةو بؤ ئ( بالورف املخلة اجلرائم) دانونييةموستةَلةيَيكي  ئةوة
دوايَي ئةو , ئةوانةي كةوا لة سيب دةبب ماوةي ساَلَيكي ثَي دةضَيت, نايسرَيتةوةيةك لةوانة روبعي دانوني , دةكرَيت
تا كؤتايي ( بالورف املخلة)كة  لةوةيبةاَلم , ئةطةر سلوكي باش بوو روبعَيكي لَيي عةفو دةكرَيت, كة يوك  دراوة كةسةي

 .سوثاس, دةمَينَيتةوةو عةفوي تَيدا نيية عقوبةكةي
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 .خان فةرموو كوَيستان
 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

لةوةي كة  باشَة, كة هية ئاسانكارييةك بؤ بةربووني نةكرَيت, لةطةَل كاك بارزان باران كرد برؤطةيباشَ نيية ئةو  وا
( بالورف املخلة)واتا , ثَيمان واية ئةو برؤطةية زياد بكرَيت و ئةمة ال بربَيت ئَيمة, يوك  بدرَيت( بالورف املخلة)بة 

 .سوثاس, البربَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .فةرموودكتؤر دلَير شاوةيس  كاك
 :دلَير اراعيل يقي شاويس.د بةرؤَيز
 .جنومةنئة سةرؤكي بةرؤَيز

رَيزمان  لةطةَل, ضونكة ئةوة مانسَيك زياترة ئَيمة مونادةشةي ئةم دانونة دةكةيب, كردةوة بةرزمب بؤية دةست   راسيت
, هةر كيفاية  نيية مب هةر بيخوَينمةوة بةرؤاسيتضونكة , مب وا تَيدةطةم ياخود ئَيمة باش ناخوَينينةوة, بؤ خؤمان

 لةوبةداخةوة ئَيمة , ياساييانة بؤ ئةم نووسينة ضيية؟ ضونكة مب ياساناس ني  يشتينتَيسةبةَلكو ثَيويستة هةوَل بدةم 
ئَيمة ياسايةك دةردةكةيب بة ناوي  كة, دوايي ئَيمة ئةسَلةن لة دياردةكة تَينةطةيشتوويب, ماوةيةدا ئةوةمان نةكردووة

مب بؤية , ؤ بةرؤكي مرؤظايةتي طرتؤتةوةترسناكة ئةمرؤ دياردةيةكي, تريؤر دياردةيةكي مَيذوويية, ياساي دذة تريؤر
سةر  دةخةينةبةالمةوة سةيرة ئَيمة تةنانة  مونادةشة لةسةر ئةوةش دةكةيب كة طومان , نووسيبةرؤاسيت ناوي خؤم 

تر بَيت تؤ ياري بة طياني خةَلك و ماَلي  ئابرؤووبةردةبَيت ضي لةوة , يان ئابرؤووبةر نيية, ئةوةي ئايا ئةمة ئابرؤووبةرة
مب داواي لَي بووردن دةكةم ئةطةر , ئةم ياسايةي ئَيمة مونادةشةي دةكةيب, بكةي خةَلكخةَلك و بة ئاسايش و هَيمين 

مونادةشةي ئةوة  ئَيمةتؤزَيكي تريش , ضونكة ثةيوةندي بة سةررةمييةوة هةية, لة بابةتةكة دةردةض  هةندَيك
تا ئَيمة ياساي دذة تريؤر كاتي بؤ , تريؤر دابنَيت دياردةي  بؤ كَي هةية لة دنيادا كا, بكةيب ئايا كاتي بؤ دابنَيني

كَيشة  تووشيئَيمة خؤمان , دوايي ثَيي دادةضينةوة, دة ساَل مةفعوليةتي بؤ ماوةي دة ساَل بؤتةيديدي بكةيب , دابنَيني
 .زؤر سوثاس ,ناكةيب مةسةلةيةبؤية بةرؤاسيت مب بةداخةوة دةَلَي  ئَيمة بة رددي تةماشاي ئةم , دةكةيب

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .فةرموودكتؤر رةمةزان  كاك

 :عبدالرمحان رمضان.د بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

( بالورف املخلة), هةندَي كةسي تَيداية بابَلَيني بة يةبسي توند, يوكمةكامنان رياية برؤطةكانئةوةي بةثَيي  لةبةر
هةندَيك خةَلك هةية رةنسة لة , سيين هةتاهةتايية سيين هةتاهةتايي ةوةيئ, ئةوةي ئيعدام كراوة ئيعدام كرا

هةر ومتان دز كورؤي دز  كابرائةطةر , ئَيمة دةمانةوَيت تريؤر بنربؤ بكةيب, دةيانتَينينةوة ناو كؤمةَلسا طوجناوداتةمةنَيكي 
ضونكة كة , ووبارة بةكاري بتَيننةوةئامادةن د شةبةكةكان, كةواتة ئةو ئامادةية, هية شوَينَيكمان بؤ نةهَيشتةوة

لةناو  داوةماناي واية مايف ذيائ , كاتَيك كة مب ئةو بةند كراوم ئازاد كرد, ئينسانَيك وةكونةطةرؤاوة الي كؤمةَلسا 
ئةوة , بة يوكمي دورس سزا دةدرَيب ئةوانةي, راستة تاوانةكة طةورةية, بؤ ئةوةي مب ئاسانكاري نةكةم, كؤمةَلساكة

خةَلكانَيك هةنة لة تةمةنَيكي طوجناودا دةطةرؤَينةوة ناو كؤمةَلسا  بةاَلم, تاوانةكة لةطةَل خؤيان دةبةن سزاكةو
بة رةئي مب ئةوة بؤ ضةند , هةبَيتبؤ ئةوةي مةرالي بةشداري ذياني كؤمةاَليةتيان , ئةوةندة طةورة نيية تاوانةكةيان

 .لةم ياسايةدا هاتووة ةك, بةس هةمووي نةطرَيتةوة, يوكمَيك تةيديد بكرَيت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .نيزامة فةرموو خاَلي
 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
كةم  ثةرلةمانبة هية بةرؤَيزَيكي ئةندامي ثةرلةمان لة رادةي هؤش و رووناكبريي ئةنداماني  نةدرَيتدةكةيب رَيسا  داوا

 .سوثاس, بكاتةوة
 :ئةجنومةن سةرؤكي َيزبةرؤ

مب , دةربريندانيية كةم كردنةوة لة كةسايةتي هية ئةندامَيك و ئةو بةرؤَيزانة لة رةئي  ئةوةدةرؤبريب ماناي  رةئي
 هةبووسةرةتاي رةلسةكاندا زؤر شت  لة  ثةرلةمائئةوة ضةندة سةرؤكي , عةرزم كردن هةموومان تَيدةطةيب و خؤش 

لة ئَيوة فَير , ياسايي فَير بووم ليذنةيلة , لة كاك شَيروان يةيدةري فَير بووم, َير بووملة كاك فةرسة  ف, نةمدةزاني
ئةو رةخنةيةي كة تؤ , لةبةر ئةوة رةخنة وةرطرتب ئيعتياديية, بوولة دةرةوة رةخنةم لَي دةطريا تةبيعي , بووم

مب لة , بسريَيتر لة ثشت ملةش رةخنةم لَي ئةطة, با فَير بني و لة يةكَي دةبوَل بكةيب, ئيعتيادييةدةيسريت ئةويش 
, بؤ ضاك كردن بَيت, شتةكة بَينت دةوَلةمةندكردنيبؤ , الم ئاسايية بة مةررَيك لة كةم كردنةوةي كةسايةتيدا نةبَينت

 .بةَلَي فةرموو
 :ممد عبداَ كوَيستان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئةو  مونادةشةيبؤ ئةوةية , ئةوةي ناوي خؤي دةنووسَيت, انوني ئريهاب دةكةيبمونادةشةي د ئَيمةلَيرة هاتووة  ئةوةي
 .سوثاس, نةك دسة لةسةر دسةي ئةنداماني تري ثةرلةمان بكا , خااَلنة بكا 

 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 املخلة)اوانبارة ئةطةر ئةو ت, (بالورف املخلة)ماددةيةكي زؤر تةبيعيية , كة باران كرد ماددةيةيئةو  لةرؤاستيدا
مومكينة لة نايية , خيانةي عوزما هةموو تاوانباران ناطرَيتةوة, ترة شتَيكيبَيت ماناي ضيية؟ خيانةي عوزما ( بالورف
شكاندن و  وشةكةش, ئةو وشةية رةدعة, ئةوانة خيانةي عوزمةنة, راسوسيةتة, خيانةي وةتةنيية, بسرَيتةوةسياسي 

بؤية , دانون ثَيي دةَلَي تؤ موخيلي بة شةرةف بةبارة بزانَينت ئةو كارةي كة دةيكاتب دةبَيت ئةو تاوان, ريسوا كردنة
, ئةوةش لة بةشي ئةوةية هةم وةسفة, خيانةي عوزمةش نايسرَيتةوة, و خؤيةتيلةبةر ئةوة مب ثَي  واية لة رَيساي 

 .فةرموو, رةدعيشةهةم 
 :مشعون ايليا مجال رؤَيزبة

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
شةر  , شةرةف يةعين مةكانةتي ئينسان لة مورتةمةع تَيك دةضَيت, و عةرزو ناموس شةرةفهةية لةنَيوان  فةرق
 .سوثاستان دةكةم, مةسةلةن عةرزي تؤ ض موشكيلةيةك بَيت نيية

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
سوثاستان , دةنسدانةوةةو بيخةينة لةبةر ئةوة مب داوا دةكةم ماددةكة روَيندرَيتةو, واية دانونييةوةلة رووي  باشة

 .دةكةم
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :دوازدة ماددةي
 .بنووسَيتدةذمَيردرَيت و دةبَي دادطا ئةم فةرمانة لة دةدي برؤيارةكةي  ئابرؤووبةرةكانداتريؤر لة تاوانة  تاواني

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي زبةرؤَي

 :الثانية عورة املادة
 .القانون من اجلرائم املخلة بالورف وعلى احملكمة ان تنص على ذلك يف قرار احلكم هذااجلرائم الواردة يف  تعد
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 زؤربةرز بكاتةوة؟ كَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية دةسيت , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتلةطةَل ئةو ماددةية  كَي

 .ماددةي سيازدةم تكاية, ماددةكة بة زؤرينةي دةنري ثةسند كرا, سوثاس
 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :سيازدة ماددةي
 طشت لةمايف خؤيةتي رةفتارَيكي ياسايي و دادثةروةرانةي لةطةَلدا بكرَيت , تاوانبارة ياسايةبةثَيي ئةم  ئةوةي

نابَي شَيوازي ئازارداني دةرووني و , و لَيكردنيبة دابينكردني ثارَيزةريشةوة بؤ داكؤكي , دؤناغةكاني لَيكؤَلينةوةدا
, بةهةرؤةشة, ثشت نابةسََيت بة دانثَيداناني بة زؤر لَيوةرطرياو, بكرَيت و لةطةَلدايان رةفتاري نامرؤظانةي , رةستةيي

ئةطةر زيانَيكي , بة بةَلسةي ديكةو نةكرائةطةر بةَلسةكة ثشت راست , ةفو طورؤيان بة بةَلَيب و ط, بة ئازاردان
تاوانبار بؤي هةية , لةو شَيوازانةي باسيان لَيوة كرا يةكَيكبةررةستةيي دةبةي لَيكةوتبوو لة ئةجنامي بةكارهَيناني 

 .تؤمار بكا  وةك كةساني ئاسايي لَيكؤلةرانيسكااَل دذي 
 :داَرري عب كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

كردن ( شكاية )لة ماددةي سيازدة هاتووة بة وشةي ( لَيثرسينةوة)ئةويش وشةي , هةية تَيبينيةيياسايي ئةو  ليذنةي
 .سوثاس, بسؤرؤدرَينت

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:الثالثة عورة )  املادة
حمام  تأمنياحكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خالل مجيع مراحل التحقي   ا يف ذلك   وزب معاملة املتهم جيب

غري االنسانية حبقه كما ال يعتد باالعرتاف  املعاملةللدفاع عنه وال جيوز استعمال وسائل التعذيب اجلسدي جو النفسي جو 
مسائلة  ح جو الوعيد مامل يعزز ذلك بأدلة قانونية جخر ، وللمتهم جو التعذيب جو الوعد  التهديداملنتزع منه باالكراه جو 

 .استعمال احد  الوسائل املذكورة زراءالقائمني بالتحقي  معه بصفتهم الوخصية يف حالة إصابته بضرر مادي بليغ 
 .مسائلة وتبديلها بكلمة مقاضاة كلمةاللجنة املادة عدا  تؤيد

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 لةسةر ئةو ماددةية؟ هةيةايف مرؤظ هييي م ليذنةي

 :فرج امحد ممد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .تَيبينيمان نيية هية
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 رةمالكاك , ثةخشان خان, كاك سةردار, ضنار خان, كاك خورشيد)كردووة دسة بكةن  داوايانبةرؤَيزانةي كةوا  ئةو
 (كاك زانا, لة خانها, كاك رةشاد, داس 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خورشيد فةرموو كاك

 :سلي  شَيرة خورشيد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 دراوةيةدي , بةاَلم ثَي  واية بة نيسبة  تاوانبار يقودي باشي ثَي دراوة, دةكةم ماددةكانتةئيدي هةموو %( 122) مب
, ضةند وشةيةك زياد بكرَيت يان, يان فةدةرةيةك, وري خؤم نابَيت ماددةيةكبةاَلم بةتةسة, ديفاعيشي لَي بكرَيت
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بةاَلم بةند كراو هةية دوو ساَلة لة ذَير زيندانة كةس , هةيةئةويش ئةو بةند كراوة بةند دةكرَيت ئةو هةموو خاَلةي 
, دةردةكرَيتة لَييان ثرسيوة بؤضي ن, نة لَييان ثرسيوة بؤضي بةند كراوي, بَيت و خوايافيز بةخَيرلَيي نةثَيياوةتةوة 

كراو نابَيت لةوةندة رؤذة مبَينَيتةوةو  بةندكة , ئايا ئَيمة ناتوانني مودةيةكي زةمةني دانوني لَيرة رَيي بكةينةوة
تؤ  يان دوو ساَل طرياون لَيي نةثرسراوة, زؤر كةسان بةربووينة ساَلَيك, طةورةية زؤرئةوة زوَلمَيكي , دةبَيت بدرَيتة دادطا

لةبةر ئةوةي , لَي نةكراوة ثرسياريئةوة ئينسانَيكة تؤ ئةو يةدة  داوة بة كةسانَيك دوو ساَلة , و بةريش دراوة ضي
 .زؤر سوثاس, شتَيكي وا رَيي بؤ بكرَيتةوة خاَلةيهةدةيف مب لةو , نازائ ضؤن رَيساي دةكرَيتةوة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خان فةرموو ضنار

 :سعد عبداَ ضنار بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 نامةوَيت, ئةو مةسةلةية عاتيفي نيية, كاتَيك ئَيمة دسة لةسةر هةندَيك مةسائيل دةكةيب بَلَي مب دةمةوَيت  لةسةرةتا
ئةوي دي دةبَيت هةموو خؤشيان , بكةم لَيضونكة ئيدي ئةطةر مب ديفاعي , ديفاع لة كةسي تريؤريست و تاوانبار بكةيب

ئةجنامي ئةو ياساية ضؤن دةبَيت و , ئةو مةسةلةية دةكةمةوة كؤمةاَليةتيمب تةنيا تةئكيد لةسةر ئاسةواري , وَيتب
ئةوةية  لةسةرلَيرة دسةي ئَيمة هةتاكو ئَيستا , مورتةمةعَيكي سامل لة داهاتوو دروست دةكا  يةعين, ضةندة ئيسَييية

كة دةبَيتة , ئَيستا لةطةَل ئةو ماددةيةم هةتامب , دوايَي يوك  بدرَيت ,ضؤن دادطايي بكةيب, ضؤن تاوانبار كةشف بكةيب
هةشة , هةية سيين هةتاهةتايي دةكرَيت, باشة تاوانبارمان هةية ئيعدام دةكرَيت ئةيبةاَلم , ماددةي سيازدة مب لةطةَلي 

بَيتةوة ناو  تاوانبارةو دةبَيت ئة, يان بةرةو خوارةوةية, ساَل بةرةو سةرةوةية( 10)موئةدة  دةكرَيت  سيين
يان ضؤن ئامادةي بكةيتةوة بَيتةوة ناو , كةسة ئةوباشة ناكرَيت فةدةرةيةك هةبَيت بؤ ئيسَيح كردني , مورتةمةع
 برؤيارةئةطةر , رةنسة ذمارةشيان زؤر بَيت, ئيعتيادي بذيتةوة سةر لةنوَي هاوواَلتيةكيبؤ ئةوةي وةكو , مورتةمةع

ئيشي ئَيمة لةو دانونة لة , دةكاتةوة ثَيكة دةريش ضوو ئةو هةر تاوانةكةي خؤي دةست , ر بَيتهةتاهةتاية ئةو تاوانبا
بؤية مب تةئكيد لةسةر , تاوانبارةكة دةبَيت ئيسَييي ئةو كةسش بَيت بوونةوةيهةمان كاتيشدا رَيسة طرتب لة دووبارة 

 .سوثاس ,بؤ ئةوةي لة داهاتوو بنربي بكةيب, تاوانةكة دةكةمةوة ئيسَييي
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 دةوترَيتكة ثَيي , سيب ئَيستا ثَيي دةوترَيت ضاكسازي, دةكرَيب دةنَيردرَينة ناو سيب زيندانيكةسانةي كةوا  ئةو
مةواعيزي , تةدرييب هةية, يةخوَيندني هة بةينةئةطةر ساَلَيك و دة ساَل و بيست ساَل لةو , ضاكسازي لةوَي دةمَينَيتةوة

ئةوة شتَيكي زؤر , ببَيتة ئةندامَيكي بةكةَلك و بة سوود لةناو مورتةمةع بتوانَيتبؤ ئةوةي , تةدوي  دةكرَيتةوة, هةية
ناضنة , دةضنة ناو ئيسَييي ئَيستا, بؤ هةموو كةسَيكي ئةوانةي دةطريَيب, نةك هةر بؤ ئةوانةي كة ئريهابني, تةبيعيية

 .هةتاهةتايي نةبينرَيب ناو سيين
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .سةردار فةرموو كاك
 :صباح بوزو هركي سردار بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 بةكارهَينانيئةو ماددةية دذي , يةعين بة سةريعي وا تَيدةطةيب, دةخوَينينةوة ماددةيةييةديقة  كة ئةو  بة
دةخوَينينةوة دةبينني هةم تةشييعي  ورديبةاَلم كة بة , غةير ئينسانيية تةعزييب رةسةدي و نةفسي و مةعامةلةي

يعتد باالعرتاف املنتزع منه باالكراه  ال)لةو برؤطةيةي كة دةَلَيت  بةتايبةتي, هةم شةرعيةتيش دةداتة تةعزيب, دةكا  و
كةواتة ئةو , (يعزز ذلك مامل)يةعين ئةو , (او الوعيد مامل يعزز ذلك بأدلة قانونية اخر  الوعداو التهديد او التعذيب او 

يعزز ذلك  مامل)مب ثَي  واية ئةو برؤطةية دةبَيت البربَيت ئةو , وةردةطريَيت ثَييئيعتريافةي بة تةعزيب وةردةطريَيت 
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نةك ئةو ئيعتريافةي بة , ئةديلة دانونيةي تر بكةيب ئةوتةنانة  دةبَيت ئيعتيماد لةسةر , (بأدلة قانونية اخر 
 .سوثاس, يب وةردةطريَيتتةعز

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .خان فةرموو ثةخشان

 :عبداَ يسني ثخشان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, ئةم ماددةية هةمووي لة دةستووري عَيراق, هةية دةربارةي ئةم ماددةية سةردارمهةمان تةسةوري كاك  منيش
كة ئَيمة تةسبييت  نازائئينيا , ووة يقودي مةدةني و سياسي و يوريةدائيمي لة بابي يةك و دوودا هات دةستووري

ئةوة , و ئةطةر لة ذَير تةعزيب ئيعتريايف كرد نابَييةعين ئةوةش كة كاك سةردار وتي تةعزيب , بكةيب لة دانون
 ثَيويستت دةكةم لةبةر ئةوة ئةم ماددةية و ئةوةي ثشيت وا هةس, تري نةبَي و ئةديلةيةكيئيي ئةطةر , مةدبول نيية

لةطةَل هةموو ئةو , زةماناتَيك مب لةطةَل هةموو , ضونكة هةمووي لة دةستووردا هةية ئةو زةماناتانة, ناكا 
 .سوثاس, هةمووي هةية دةستووردابةاَلم لة , هيوادارم وا تَي نةطةن, زةماناتانةم

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

دانوني  ئييرائاتيموياوةلةي ئةوةي بكةيب كةوا , بؤ ئةوةي دَلةرؤاوكَيي ئةو خةَلكة نةهَيَلني, هاتووةدةية بؤية ماد ئةو
ئَيستا ئةو ماددةيةي كة كاك سةردار , بكةن يوريةتياننةضب تةراوز لةسةر يقووق و , لةطةَل ئةو تاوانبارانة دةكةن
 تةعزيبدةَلَيت ئةو ئيقرارةي كة مونتةزةعة بة ئييبار و بة تؤبزي , رَيتثَي دةك ئيعتريايفخوَينديةوة ماناي ئةوة نيية 

ئةوة شتَيكي زؤر , ئةوةيان هية, ئَيستانةك ئةوةي , ئيي دةبَيت دوو ئةديلةي تر هةبَيت تةسبييت بكا , ئةوة نيية
 .ئيعتياديية مةنفيية و وةرناطريَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .رةمال فةرموو كاك

 :ممد داس  مجال زبةرؤَي
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

عةدالةتي  ثَيكتَينانيضونكة ثرؤسةي ثيادة كردني ئاسايي و ياسايي , لةو ماددةية دةكةم ثشتيوانيبة ثرؤة ثرؤي  مب
ئةمةش , تةيديدي مودةي زةمةني نةكراوة دةكةمرسة لة يةك شت ثشتيواني لة دسةكةي كاك خورشيد شَيرة , تياية

لة دةستووري , ياسايي لة كوردستان و لة عَيراق و لة شةرق و لة هةمووي دامودةزطايلة هةرة موشكيلةكاني  يةكَيكة
ئةطةر ئةوة , لَيكؤَلينةوة دادوةريسةعاتدا تاوانبار بساتة بةردةمي ( 27)دةبَيت لة ماوةي , دةستنيشان كراوة عَيراديدا

 .سوثاس, دةبَيتئيزافة بكرَيت ماددةكة هةموو شتةكاني تيا 
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

لة دانوني ئوسولي موياكةماتي رةزائي  و ئةوةية ئةيكام عامةية, كاك خورشيد وثرسيارةي كاك رةمال  ئةو
 .دةكا ضارةسةري 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .رةشاد فةرموو كاك

 :امحد ابراهي  رشاد بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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لة  دائيمةن, كة دةَلَيت تاوانبار بؤي هةية موسائةلةي مويةديقني بكا  بة سيفةتي شةخسي, هاتووةكؤتايي ماددةكة  لة
تاوانبار ضؤن دةتوانَيت , دةوَلة  ئةرتيزةيئةو مويقيقةي تةيقي  دةكا  تابيعة بة , دانون تابيع و مةتبوع هةية

 .سسوثا, موسائةلةي ئةو مويقيقة بكاتب
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 تاوانبارةييةعين ئةطةر هاتو مويةديقَيك تةعزييب ئةو , ومتان موسائةلة نيية مودازاتة خؤمانلة مواليةزاتي  ئَيمة
نوني لةطةَل مب بةكار ئةوة شَيوةي دا بَلَيدةتوانَيت دواي ئةوةي كة دةرضوو شكايةتي لَي بكا  و بيداتة مكةمةي , دا

 .سوثاس, ئةو كاتي سزاي خؤي دةدرَيت ئةويش, نةهَيناوةو تةراوزي لةسةر يقود  كردووة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .هالة فةرموو دكتؤرة
 :هالة ستيل وادي.د بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 وشةيثَي  باشة ئةطةر بسؤرؤدرَيت بؤ , وانبارةئيسثا  نةبووة كة تا, تةيقيقة مةراييليتاوانبار لَيرة لة  وشةي
 .سوثاس, تؤمةتبار

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

نيية  شةر يةعين بة ملمان داهَيناوةو , تاوانبار موتةهةمة, تاوانكار مورركة, تاوانكار لةطةَلفةردي هةية  تاوانبار
 .دةربيَيتضونكة دوايَي بؤي هةية بةريئ , بَيتبةرؤاسيت تاوانكارييةكةي كرد 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .زانا فةرموو كاك

 (:زانا) خضرسعيد  دادر بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ئريهاب  كردنيئةويش دةَلَيت مويارةبة , لةطةَل ئةو ئيتيياهةي ئَيستا لة ريتاندا هةية طوجنانةئةو ماددةية  تةبعةن
لة هةمان كاتيش ضارةسةر كردني كَيشةي , ضاكةبكرَيتة ثاساو بؤ ثَيشَيل كردني مافةكاني مرؤظ شتَيكي زؤر زؤر نابَيت 

بؤ , شوَيب بزر كردن, بؤ منوونة رةش بسريي, كرد سوَلتةش ئريهابي هةية باسيانزؤر لة برادةران , ئريهاب سوَلتةيةكة
كردووة بةرامبةر  ضارةسةريئريهابي سوَلتةية لَيرة تا يةددَيك  ئةوة هةمووي, دةمع كردن, كردن موزاهةرؤا منوونة 

بةاَلم مرؤظة يةدي خؤيةتي , تاوانكاريش بَيت, بَيتضونكة ئةو كةسة هةرضةندة تاوانبار , بة هةندَيك كةسي تاوانبار
ن ئةو ياساية بة واديعي ئَيمة طومتا, مب ثَي  واية كةموكورؤييةك هةية, بكرَيت دابنيمافة سةرةتاييةكاني مرؤظايةتي بؤ 

ئَيمة لة سةرةتا , دانني ئةوةواديعي كوردستانيش هةموو تَييدا دةذيب لة لوتكةي دكوكراسي و , دادةنَيني كوردستان
, بؤية تا زةمانا  دابنرَيت باشَة, سةرةتايني لةو شتانة ئَيمةهةم , هةم دةزطا ئةمنييةكامنان, دايب و هةم سةدافةتةكة

لة  خةَلكةئةويش دياردةي شوَيب بزر كردني , يةك دياردة لةناو ئةو ماددةية بكرَيت ضارةسةري لَيرة دةمةوَيت
ثَي  واية يكومة  هية ثَيويسيت , برز شوَيبكة بةداخةوة ئَيستاش لةوانةية دةيان مةلةف هةبَينت خةَلكي , كوردستان

يكومة  بَي منة  لة دةرطاي دةدا  و دةَلَيت بةو  ,بَي سةرو شوَيين بكا  وبةوة نيية خةَلك لة رادة ئيختيتاف بكاتب 
 االخفاء)دةوترَيت  ثَييبة موستةَلةيَيكي دانوني , لةسةر ئةو شتة تؤم طرتووةو ئةوة شوَيب و رَيتة طرتووةوئةمرة تؤم 

ئاخريي لة  َيتدادةطةرؤبنةماَلةكةي بة مانري و بة ساَل بة دوايان , يةعين عائيلةي نةيبينَيت كردنيشوَيب بزر , (القسري
بؤية , دةبَيت و سومعةشي لةناو ميللة  دَيتة خوار تةدمريثاشان ذياني , سينَيك سةري خؤي دةردةكاتب نازانَي بؤضي

 .سوثاس, بنووسني شوَيب بزريش نةكرَيت, كة بؤ كابراي طرياو دادةنرَيت مافانةيثَي  باشة لة زكين ئةو 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
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 .زانكاك بار فةرموو
 :عبداَ نصراَ بارزان بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, موتةهةمةكة دةكاتة ماددةي ضواردة لة ذَير ناونيشاني زةماناتي , لةطةَل ماددةي دوايي ماددةيةثَيشنيارةكةم ئةم  مب
ر بكرَيت كاتةكةش دياري ئةطة, دةكةم داس ثشتيواني لةو بؤضوونةي كاك رةمال , طرَينتيةكاني تؤمةتبار كؤبكرَيتةوةو

موسائةلةي لةطةَل بكرَيت بة داناني ثارَيزةري , طرتين تؤمةتبارة ئةوةليبة كاتذمَيريش لة كاتذمَيرةكاني , بكرَيت
 .سوثاس زؤر, تايبة  بؤي

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 كردئةوةي كاك سةردار باسي بةعام , هةندَيك بؤضوون و زياد و كةمي هةية, نيية ماددةكةوا خيييف لةسةر  كةسَيك

, لةطةَل واديعدا دةطوجنَيت, بةاَلم مانةوةي باشة, وةرةهةتَيكي تَيداية يةعين, (قانونية اخر  بأدلةيعزز ذلك  مامل)
هةموويان , كردني سةدداميش دادطاييئَيستا مةسةلةن هةتا , زؤر ياَلة  دةبينني, لةطةَل واديعدا دةطوجنَيت مانةوةي

رةنسة هية تةعزيبيش نةدرا بب لةبةردةم مكةمة و لةبةردةم مودةعي , وةرطرياوةبةزؤر ئيعتريافامتان لَي  دةَلَيب ئَيمة
ئايا , تةيقي  لةوة بكاتب ناتوانَينتئةطةر بَيتو واش بَينت مكةمة , بةزؤري ئيعتريافامتان لَي وةرطرياوة دةَلَيبعام 

دسةكان بؤي هةية موتةهةم مب بةزؤر لَي  وةرطرياوةو ئيعترياف   ةليان نا؟ تةنيا ئةوةندةية تةيقي  , تةعزيب دراوة
ئيشي , نايان , ئيشي مكةمة نيية تةيقي  بكاتب ئايا ئةوة تةعزيب دراوة, بة تةعزيب بووة ئةوة, سةيب دةكةمةوة

ئةوة رةضاوي , بَيتئةطةر دةليلي تر هة, وةرنةطرَيتئةطةر تةنيا دةليل بَيت , ئةوةية ئةو ئةديلة بة تةعزيب وةرطرياوة
, نييةض ديمةتَيكي , بَلَينت ئيعتريافاتةكةم بة تةعزيب وةرطرياوة, ئيمزاي خؤي هةية دةيانسةددام يوسَيب , ئةوة ناكاتب

خؤ ناتوانَيت بَلَي ئةوة , كةسة ئيعدام كراوة ئةوةندةبة ئيمزاي تؤ , بةاَلم ئةي ئةو ئيمزايانةي تؤ, تؤ واية ئيعتريايفبةَلَي 
 .لَيرةدا زؤر زةرووريية( يعزز ذلك بأدلة قانونية اخر  مامل)بؤية , ةوا نيي

, عَيراديشدا لةمب لة كوردستان و , و ئيشارةتي ثَيدا لة سيادي ئَيرةدا نيية بةرؤاسيت ببوورةو كردكاك زانا باسي  ئةوةي
%( 122)ا ناتوانني بَلَيني مايف مرؤظ ئَيست, نيمانةلة رؤذهةاَلتي ناوةرؤاستيشدا هَيشتا كؤمةَلساي ياسايي بة تةواوةتي 

 بةئَيمة , لةوَي لةبةر رؤشنايي ئةو وةزعة ناتةبيعيية ثَيشَيل كردني ياسا هةية لَيرةو, طةيشتؤتة ئةجنامةكاني خؤي
بةدواي ئةوة دابيينةوة  ئةوةيةيةكَيك لة ئةركةكامنان , يةديقة  ثةرلةمان ضةند مانسَيكة دةست بةكار بوويب

ئةو ليذنانةي دروستمان كردووة بؤضيية؟ لةطةَل ئيعين  وةزارةتةكانلة هةموو , كوَي ياسا ثَيشَيل دةكاتبكؤمةَلسا لة 
دةبَيت  ناوخؤئةطةر لة شوَينَيك بَيت ليذنةي , ليذنةكان دةبَيت كاريسةر بب, كوردستان يكومةتيكردني يةكسرتنةوةي 

, لةطةَل ليذنةي مايف مرؤظ, مايف مرؤظ ضؤنة وةزعيبيَيت بزانَيت , ماندوو بَيت زياتر دةبَيت سةرداني زيندانيةكان بكا 
ئَيمةش ئةطةر ثَيويست بكا  , ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ئةجنومةن دةكا  تةدريرةكةهةروةها ليذنةكان لَيرةدا 

باران  دةيان راريش نةكردووةوبةاَلم ئَيمة ئةوانةمان , بةرنامةي كار و ريتةي موختةسيش بانري دةكةيب دةخيةينة
بؤ ئةوةي بة زووتريب , لةطةَل ئةو دوو ئيدارةية نةكةيب تةعامولكردووة لةبةر رؤشنايي ئةو برؤيارةي كة هةمان بووة 

كرد  ثَيلةبةر ئةوة لةو مةوزوعة كة ئيشارةتي , كة بووة يةك ئيدارة وارييب ثةرلةمانة, ئيدارةكا  ببنة يةك 
, نةدزي دةكا  دةَلَيت بةزؤر وةرطرياوة موتةهةمبةاَلم كة , ف دةليلَيكي دانونييةئيعتريا, رَيساي ناطرَيتةوة, نايسرَيتةوة

 .فةرموو, هةتا نةدزي ئيعتريافةكةي خؤي نةكا , لَيرةدا زةرووريية, ناكرَيتئةو دةليلة دانونيية ييسابي بؤ 
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ياك   ثَيشيان تاوانبار ئةطةر ئيديعاي كرد لة , سةر وتةي رةنابت بةوةي كةوا تؤمةتبارلة هةيةياسايي   تةعقيبَيكي
هةية لَيي بكؤَلَيتةوةو تةيقي  لةوة  بؤيمكةمة , يان ئينتيزاعي ئيعتريافةكةم كرا بةزؤر, طوتي مب تةعزيب دراوم

ةوةي ساغ بَيتةوة ئينتيزاعي ئيعتريافةكة بة يان نا؟ بؤ ئ, تةعزيب دراوة ئايابؤ ئةوةي بزانَيت , بكا  و بيداتة ليذنة
 .سوثاس, يان بة ئريادةي خؤي ئةو ئيعتريافةي كردووة, بووةزؤر 
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .تكاية روَينةوة, دةنسدان دةخيةمةدةخوَيننيةوةو  ماددةكة

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :سيازدة ماددةي
طشت  لةمايف خؤيةتي رةفتارَيكي ياسايي و دادثةروةرانةي لةطةَلدا بكرَيت , تاوانبارة ياسايةبةثَيي ئةم  ةيئةو

نابَي شَيوازي ئازارداني دةرووني و , وبةدابينكردني ثارَيزةريشةوة بؤ داكؤكي لَيكردني , دؤناغةكاني لَيكؤَلينةوةدا
, بةهةرؤةشة, ثشت نابةسََيت بة دانثَيداناني بة زؤر لَيوةرطرياو, و تبكرَييان رةفتاري نامرؤظانةي لةطةَلدا , رةستةيي

ئةطةر زيانَيكي , ديكةو بةَلسةيئةطةر بة بةَلسةكة ثشت راست نةكرا بة , يان بة بةَلَيب و طةفو طورؤ, ئازاردانبة 
تاوانبار بؤي هةية , لَيوة كرايةكَيك لةو شَيوازانةي باسيان  بةكارهَينانيبةررةستةيي دةبةي لَيكةوتبوو لة ئةجنامي 

 .لَيكؤلةراني تؤمار بكا  وةك كةساني ئاسايي دذيسكااَل 
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 (:الثالثة عورة )  املادة
حمام  تأمني ذلك احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خالل مجيع مراحل التحقي   ا يف  وزبمعاملة املتهم  جيب

غري االنسانية حبقه كما ال يعتد باالعرتاف  املعاملةللدفاع عنه وال جيوز استعمال وسائل التعذيب اجلسدي جو النفسي جو 
مسائلة  ح جو التعذيب جو الوعد جو الوعيد مامل يعزز ذلك بأدلة قانونية جخر ، وللمتهم  التهديداملنتزع منه باالكراه جو 

 .استعمال احد  الوسائل املذكورة زراءحقي  معه بصفتهم الوخصية يف حالة إصابته بضرر مادي بليغ القائمني بالت
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 زؤركَي لةطةَل ئةو ماددةية نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتلةطةَل ئةو ماددةية  كَي
 .تكاية ماددةي ضواردةم, رياماددةكة بة زؤرينةي دةنري وةرط, سوثاس

 :سعيد رامباز ممد طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 :ضواردةم ماددةي
و  رةستةييبؤي هةية داواي دةرةبؤي ئةو زيانة , تريؤركاري تاوانبارة بَيتاوان دةرضوو تاوانيئةو كةسةي بة  ئةطةر

 .مرؤييانةي لة دةستوور و ياساكاندا هاتوون مافةشَيل كردني ئةو كة لَييكةوتووة لة ئةجنامي ثَي, نارةستةييانة بكاتةوة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ياسايي ليذنةي
 :رري عبداَ كري  بةرؤَيز
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

ري لة بةاَلم اليةني ثشتس, سةبارة  بة ماددةي ضواردةم ئةنداماني ليذنة ناكؤك بوون لةسةر هَيشتنةوةي يان نةهَيشتين
 .واتة كاك شَيروان, سةرؤكي ليذنة ثشتسريي لَيدةكا , نةهَيشتين

 :مصطفىبةرؤَيز عبد الكري  ابو بكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:الثالثة عورة ) املادة 
ي للمتهم باجلرمية األرهابية الذي تثب  برائته عن التهمة املسندة اليه ح  املطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر ماد

 .ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه االنسانية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني
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فهناك خالف بوأنها حول االبقاء عليها او إلغائها والرجي الذي صو  له رئيس اللجنة ( الثالثة عورة) اما بالنسبة للمادة
 .تؤيد الغاءها

 :بةرؤَيز سةردار صباح بؤزؤ هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, خؤم وةكو ثارَيزةر, ماددةكةش شتَيكي زؤر زؤر باشة, ة يةديقة  وةكو ماددةكة هية تَيبيني  لةسةر ماددةكة نييةب
هةروةها ئةوانةي كة طريانة , دةزانب معاناتي ئةوانةي كة لة ياسايةك كاريان كردووة, يان ئةوانةي كة لة ليذنةي ياسايني

ئينيا , منداَل و خَيزانيان بةبَي مةعيل دةمَينَيتةوة, ؤر لة سيب دةببفةترةيةكي ز, بة بَي تومة  لة دادطايةكان
ثَيش  سةيرة , بؤية زؤر زةرووريية ئةم تَيبينيةم تةنتا لةسةر رةئي ليذنةي ياساية و, يكومة  هيييان ناداتَي, بةردةبَي

يةكاني خؤمان ئَيمة رةئيمان كةضي لة طفتوطؤ, كة ليذنةي ياسايي ئةو ثَيشنيارةي كردية كة ئةو ماددةية ال بيَيت
 .سوثاس, بةَلكو لة رةرائيمي ديكةش ئيستيفادةي لَيبكةن, يةعين رةركة ئريهابييانة نةمَييَن, لةطةَل تةعمي  بكرَي
 :مصطفىبةرؤَيز عبد الكري  ابو بكر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, دانةنراية لة هية دةوَلةتةكاني دةورووبةرولة رةرائيمي عادي ئةوة , بةنيسبة  ئةوةي كة داواي يقودي خؤي بكا 

تا ئَيستا بةنيسبة  , نة لة دةوَلةتاني دةرووبةر نيية, نة لة عَيراق نة لة كوردستان, هةتا لة عَيراق لة سيستةمي دةزائي
وانَي بةنيسبة  ئريهاب نات, ئةوروثاش ئةو رؤرة شتة نةماوة, ئةمةريكا و, دانوني ئريهاب لة دةوَلةتةكاني غةربي و

 .داوا بكا , يةدي تةعويز وةربسرَي و
 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, بؤية تةوزحيةكةي هةندَيك بة تةفصيل دةدةم, تةبعةن ناوي مب ها , ئيزافةتةن لةوةي كة مامؤستا كاكة وتي
موتةساوي بوو , لةو ماددةية لةو برؤطةية, ةيبئَيمة لة ليذنةي ياسا بة صةو  ئيش دةك, هةروةكو بةرؤَيزتان دةزانب

وةنةبَي فةرزي , ئةو صةوتة رانيب تةرريح وةردةطري, رةئيس لةكام ال بَيت, كة موتةساوي بوو صةوتةكان, صةوتةكان
اتة ئةو ك, كةي رةئييةك طةاَلَلة بوو, بالعكس ئَيمة دائيمةن لة ليذنةي ياسايي ئاَلوطؤرؤي رةئي دةكةيب, رةئي تَيدا بَي

, بةم شَيوةية تةعامول دةكرَي, ئيعتيادي كام رةئي ئةكسةريةتي هَينا, ئةطةر موتةفي  نةبوويب, ئةطةر موتةفي  بوويب
يةكةميان ئةوةية ئةو , لةبةر دوو سَي نودتةي دانوني لةطةَل نةبووكة, مب كة لةطةَل نةبووكة, دوو, ئةمة يةك

ض موعارةزة لةطةَل دةستووري , وانيين ئَيمة دةبَيت دةوانيين دةستوور بَيواتة دة, مةبدةئة لة دةستووري عَيرادي نيية
لة ثرؤذةي دةستووري هةرَيميش ئةو , دوو, ئةوة يةك, ض موعارةزة لةطةَل دةستووري هةرَيميش بكا , عَيرادي بكا 

رةرائيمي عادي و باشة مب بؤ , لة رةرائيمي عادي ئةو مةبدةئة نيية, سَي, نةصة تا ئَيستا نةهاتؤتة خوارةوة
لة رةركةي عادي ئةو , بؤ ئةم ئيمتيازة بدةم بةموتةهةمي رةركةي ئريهابي, رةرائيمي ئريهابي فةردي ثَي بكةم

با , يان تةعديلَيكمان تةددي  كرد, واتة كةي ئَيمة هاتني ثرؤذةيةكمان تةددي  كرد هي دانون, ئيمتيازةي نةدةييَن
هةردووكيان بة عةيين شكل تةعامولي لةطةَل , مورركي ئيعتيادي, عادي ورياوازي نةكةيب لة بةيين مورركي 

بؤ لة رةركةي ئةو , يةعين مةبةست  موتةهةم بةريتيشة لة رةركةي عادي بيززةبت, مةبةست  موتةهةمة, بكةيب
, ية بةرؤاسيتمةبةست  ئةو نودتة, بؤ بةريئ لة رةركةي عادي مةعامةلةي لةطةَل بكةيب, مةعامةلةي لةطةَل نةكةيب

كة ثَيويستة دةوانينةكاني , ئيستينادةن لةسةر مةبدئي دةستوريةتي دةوانني, بؤية ئةو دوو سَي نودتةي واي لة مب كرد
زؤر , بةَلكو تةوافقي لةطةَل هةبَيت, تةعاروزي لةطةَل نةبَيت, ئَيمة لةطةَل دةستوورةكاني ئَيمة النصي خؤي هةبَيت

 .سوثاس
 :دج امحبةرؤَيز ممد فر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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يةعين , بةاَلم ئَيستا ئةوة دةَلَي  سةرتا ثا دذة بة بنةماكاني مايف مرؤظ, بؤ ئةوة, هةرضةند مب لة دواوة ثَيشنيارم هةية
ئةم تةدمرية تؤ دةَلَيي ياساي , دوايي دةَلَيي تؤ هييت لةسةر نيية, ئينسانَيك تؤ دة ساَل يان دووسَي ساَل دةيسريت

لة ذَير دةسيت كؤمةَلَيك يكوماتي ديكتاتؤري مرؤظ نادؤستة , ئةوةي كة دايناوة هةَلةي كردووة ياساي عَيرادي, اديعَير
يةعين كابرا ضوار ساَل , كة لةطةَل ئةو واديعي ئينسانة ناطوجنَي, ئَيمة نابَيت ثشت ببةستني بة كؤمةَلَيك شت, داياناوة

, يةعين كؤمةَلَي شت هةية, ...ذني, ماَل و منداَلي ثةرتةوازة بووة, ي دةمَييَندوايي نةدوةتي ئيش, ثَينج ساَل دةطريَي
, ئةطةر دوايي رةنابت ئيزنت دام دةخيوَينمةوة, مب تةبعةن ثَيشنيارم هةية, دةبَيت ئينسانانة بريي لَي بكةينةوة

 .سوثاستان دةكةم
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة دةطريَيب و ماوةيةكي زؤر , بةرةئي مب زوَلمَيكي طةورةية لةو كةسانة دةكرَيت, نةمانةوةي ئةو ماددةية بةنيسبة 

ئةو , ئَيمة ضةند رؤذَيكة دانيشتينة  ديفاع لة مايف مرؤظ دةكةيب, بةبَي تاوان دةردةضَيت, وةكو برادةران باسيان كرد و
شةش مانسة , ساَلَيكة دوو ساَلة, وةكو مامؤستا ممديش باسي كرد, َيبة تؤمةتَيك دةطري, ئينسانةي كة  دةطريَي مرؤظة

ئاواش بةردةدرَي و , ضؤن طرياوة ثرسيان لَي نةكردووة, ثاشان دةدرَيتة مةيكةمة يان وةكو ثَيشَ باس  كرد, دةطريَي
بة , لي ئريهابي بسريَي وبة عةمة, ئةو ئينسانة ئةطةر بةو تومةتانةي كة ئَيستا ئَيمة باسي دةكةيب, ثرسي لَي ناكةن

لة , سووك دةبَي, ئيتانةي كةرامةتي عائيلةكةشي دةكرَي, ئةو ئيتانةي كةرامةتي لَيدةكرَي و, تؤمةتي ئريهابي بسريَي
باشة ئةو , مةكروه دةبب لةناو خةَلك, هةتا خزم و كةسي سووك دةبب, لةناو خزم و كةسي, كؤاَلنةكةي لة شارةكةي

تاواني ضيية؟ نابَي , ماددي و مةعنةوي وةربسرَيتةوة, يةدي رةددي ئيعتيباري نيية, رضووئينسانة كة بة بةريئ دة
كة , بةاَلم لة دنيا برؤوا ناكةم شيت وا بَي, ئةطةر موتةهةمة با سزاي خؤي بدرَي, ديفاع لة يقودي ئةو ئينسانة بكرَي

ةبةر ئةوة البردني ئةو ماددةي بةخؤي بة ل, يةدي نةبَي ديفاع لة مايف خؤي بكا , ئينسانةك غةدري لَي بكرَي و
ئةطةر , مب لة ناييةي دانوني نازائ, لة ناييةي دانوني, سوئالَيك  هةية, رانيب دووةم, ئةمة رانبَيك, تاوانَيكي دةزائ

بةدةيان  ,بةربوو, ئةو كةسة كة بَي تاوان دةرضوو, يان ديفاع لَي بكرَينت, دةرةبؤكردنةوةكة بكرَينت, ئةو ماددةية مايةوة
لةاليةن , بةتايبةتي مةسةلةي ئريهاب و ناييةي ئةمنيةكة, زؤربةي ئةو كةسانةي كة ئَيستا طرياون بةو تومةتانة, كةس

, ئايا ئةو كةسةي كة بةردةبَيت ئةطةر ئةو ماددةية مايةوة, دادطاي رةري و مةيكةمة نةطرياون, دادطاي يكومةتي و
بيَي ديفاع , يان يةكَيك لة مةكةمةكان يةدي هةية, يان دادطا, ايا مةيكةمةبيَيت لةكوَي داواي يةدي خؤي بكا ؟ ئ

لة مايف ئةو ئينسانة بكا  كة لةاليةن ئةو ريتازةي كة ئةو كابرايةي طرتووة و بةريشي داوة و هية تاواني لةسةر 
, مة داواي يقودي خؤي بكا دةتوانَي بيَيت لة هةمان مةيكة, ضونكة ئةطةر لة اليةن مةياك  تةبريتة بكرَيت, نةبووة

ساَلَيكة شةش , دةطريَي بة تَومةتَيك لَيشي ناثرسَي, لةاليةن مةيكةمة نةطرياوة, بةاَلم ئةطةر بة دةيان كةس كة طرياوة
مايف مرؤظي ئةو ئينسانة لة كَي داوا , ئايا مةصريي ئةو ئينسانة يقودي ئةو ئينسانة, دوايي بةردةدرَي, دووساَلة, مانسة

 .ةوة؟ سوثاسدةكرَيت
 (:كمال كركوكي. د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرؤَيزان

, دةبَيت ئةو ثةرؤي هةوَل بدةيب, ئَيمة لةرةوَيكي دكوكراتي دةذيب, لةرؤاسيت مب ثَيشَيش ئيشارةم بةوة كردية
بسريدرَي بة , كة ئينسانَيك بةريئ بَي, كةممب تةئيدي بؤضووني هةندَي خوشك و برا دة, عةدالة  بةكار بتَينني

بةرؤاسيت مب , يةعين ئةوة نابَيت, يةعين بةرؤاسيت ئةو طوناية, دةربيَي و بَلَي برؤِِؤ بؤ خؤ  دانيشة, توهمةي ئريهاب و
, ثةرلةمامنان هةية, هي يكومةمتان هةية, ئَيمة دام و دةزطاي موختةليفمان هةية, لةطةَل ئةوةم كة مبَييَن

تاكو , ئَي  دةبَيت ثاك بني لةسةر ئةوةي لةم سةر زةمينة عةدالة  رابسريب, ئةو شتانة بزر نابَي, ةمةمان هةيةمةيك
 .سوثاس, ثشتيواني لَي بكةيب, بؤية لةطةَل ئةوةيب ئَيمة ئةوة مبَييَن, عةدالةتيش ئَيمة بثارَيزَي
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 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ...مب وا دةزائ كة زؤر بة تةواوي ئيزديوارةتَيكي تةواو لة نَيوانياندا هةية 13و  12ماددةي  بةنيسبة 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دسة بكة 12تكاية لةسةر ماددةي , تةواو بووة 13كاك يامت ماددةي 

 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش لةدواي ئةوةي كةدةَلَيت , رةنسة باشَ بَيت, ئةطةر ببَيتة يةك ماددة, ك ماددةدةبَيتة ية 13لةطةَل ماددةي 
ئةطةر زياني بةررةستةي دةبةي لَيكةوتبوو لة ئةجنامي بةكارهَيناني , ئةطةر بةَلسة ثشت راست نةكرا بة بةَلسةي ديكة

وةك كةساني ئاسايي , ااَل دذي لَيكؤَلةر تؤمار بكا تاوانبار بؤي هةية سك, يةكَيك لةو شَيوازانةي ياسا كة باسيان لَيوة كرا
 .سوثاس, ئيَ ئةواني تريش هةروةكو ماددةي ضواردة, تةنتا ئةوة هةية, و داواي دةرةبووي زيانةكاني بكاتةوة

 :بةرؤَيز ئارام رسول مامند
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةرؤَيز رَيسري , رةئيةكةي بةرؤَيز مام خورشيد و منيش تةئيدي, تَيبينيةكاني مب بةرؤَيز مام خورشيد باسي كرد
لة زؤربةي واَلتة دكوكرا  خوازةكان , لة هةمان كاتدا دةمانةوَيت ئيشارة  بةوةي بدةيب, سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم

ياخود لة , بؤ ئةو كةسانةي كة بةبَي تاواني دةطريَيب, هةية( compensation)واتا, مةبدةئي دةرةبوو كردنةوة
 .زؤر سوثاس, يةي لَيكؤَلينةوة بَي تاوان دةردةضبنةتي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش موداخةلةيةك دةكةم بة بَي ئةوةي ئيعترياز لةسةر ئةو رةئييانةي , مب ثَيش ئةوةي دووبارةي دسةكان بكةمةوة

ئةوة دانوني دذة , كةمةوةبةاَلم دوو نودتة هةية ديسان مةربورم تةئكيديان ب, لةسةر مةسةلةي مايف مرؤظ, كة درا
موعالةرةي ياَلةتَيك نيية لة مورتةمةعَيكي , كة ياَلةتَيكي تةواريتة, يةعين موعالةرةي يالةتي تريؤر, تريؤرة

ثاشي بيست ساَل , ئةو رؤذة لة ئةمةريكا يوكمي يةكَيكيان داوة موئةبةد, تاوانبارَيك بسريَيت, سويسرا و ئةمةريكا نني
َيشتا مةيكةمة و صةيافة خةريكب ضؤن تةعويزي بكةن؟ بةاَلم ئَيمة لَيرة ياَلةتي ئريهاب كة ه, دةرضوو كة بةريتة

كة سةد لةسةد لة , ئايا ئةو نةصة ئةطةر مبَييَن, ئةو دانونة دابنَيني بؤ لةناوبردني ئةو ئريهابة, ياَلةتي تةواريتة
ئايا ئةوة وا , زؤر طرنسة, ك ئةو ثرسيارةي كردبرادةرَي, ئةمة كَي ئةو تةعويزة دةدا , ناييةي مايف مرؤظةوة باشة

مام ناوةندي مةعلوماتي لةسةر , بَسَيب يةكَيك بسرن, بَسَيب, ناكاتب ئةو كةسانةي كة ئةو دانونة رَيبةرَي بكةن
ام و بَلَيت مب طري, هةر كةسَيك بيَيت دةعوا تةسييل بكا , سبةي دةرضَيت بةريتة و دوايي بيَيت يادةيان بسرَيت, هةية

, مودةعي عاممة, ياكمة, ثؤليسة,ئاساييشة, كَي ئةو يكومةتة و كام دةسةاَلتة, بَينب تةعويزم بدةنَي, بةريئ دةرضووم
, ئةو دانونة لة رؤذي دةرضوونيةوة, كَي ئةو تةعويزة دةداتب؟ كَي مةستولة لةو تةعويزة؟ كَي ثارةكة دةداتب؟ دووةم

وةكو ضؤن رةركةكة , لةبةر ئةوة وازيح بَينت, نايانسرَيتةوة, نةي كة ئَيستا هةيةكةواتة ئةو ياَلةتا, رَيبةرَي دةكرَيت
بةو شَيوةيةش , طرياوة ثَيش ساَلَيك يان شةش مانري, ئةوةي لة سينة, بةو دانونة موياكةمة ناكرَيب, نايانسرَيتةوة

ئةوة وا لَيدةكا  ئةوةي بةدواي , دوو, ئةوة يةك, بةو دانونة بَيب موتاَلةبةي تةعويزي خؤيان بكةن, ئةوان ناطرَيتةوة
مةربور , سبةي موتةهةم بةريئ دةربيَيت, بَسَي بَلي ئةطةر مب ئةم كارة بكةم, بةرؤاسيت بَسَيت, ئةو كارة دةرؤواتب

مب لةاليةكةوة بةرؤاسيت دوودَل  , ثانزة و بيست نيية, يةك و دوو و دة, بَيت يكومة  لةبةر غةَلةتي مب تةعويز بداتب
بةاَلم لةاليةكةي ترةوة يكومة  , لةاليةكةوة سةد لةسةد لةرووي مايف مرؤظةوة راستة دسةكانتان, ةو مةوزوعةدال

هَيشتا , هَيشتا كؤمةَلساي مةدةنيمان نيية, ئةو كؤمةَلسايةي كة هةمان هَيشتا ئةو كؤمةَلسا ياساية نيية ,زةعيف دةكا 
مةسةلةن لة واَلتاني , ئةو مةعلوماتة دةديقةمشان نيية, ئةوة ريا بكاتةوةبتوانَي لةناو خةَلكدا , ئةو رؤشنبرييةش نيية

, موتابةعة كردن و, بةدواداضوون و, نايسرن, ئةطةر ئةدلةيةكي دةديقي نةبَيت, هةتا يةكَيك دةطرن, ثَيشكةوتوودا



 097 

هية خةلةلَيك , بؤ ئةوةي هية مةهانةيةكي نةمَينَيت, تا دةيسرن, ئةوانة هةمووي يازر دةكةن, تةصوير طرتب
ساَلَيك لة , ثاشي سَي مانري يان ضوار مانري, لةطةَل ئةوةشدا زؤر كةس هةية, سبةي بةريئ دةربيَيت, نةمَينَيت

دواتر , ئيلي ئةطةر يوك  بدرَينت, مب نةمبيستيية تةعويز داوا بكاتب, مةيكةمة بةرائةتي دةكاتب, مةيكةمةداية
, ئينيا بة يةديقة  ئةو ماددةية, داواي تةعويز بكاتب, نتة عةفوو بكرَيتسةهو دةربيَي, يوكمةكة هةَلة دةربيَينت

, بَي رانيب دانوني, ئينسانييةكة ناطرَي, بةم شَيوةية تةنيا مةسةلةكة مايف مرؤظ و, ماددةيةكي زؤر يةساس  و طرنسة
 .فةرموو
 :ري عبداَبةرؤَيز كري  ر

 .بةرؤَيزسةرؤكي ئةجنومةن
بةرؤاسيت , لة ثرؤؤذةكةدا, كة داكؤكيمان لة هَيشتنةوةي ئةو ماددةية دةكرد, ني لةوانة بوويبئَيمةش لة ليذنةي دانو

رَيسا لة , دوو, يةك, يةكةميان لةبةر ئةوة بوو كة ئةو ماددةية كؤكة لةطةَل مةبادئي عةدالة, لةبةر ضوار خاَل بوو
, لةطةَل ثرةنيسيثةكاني مايف مرؤظدا كؤكة, سَي, دةسةاَلتداران دةطرَيت بؤ ئةوةي بة غةَلة  خةَلك دةستسري نةكرَيت

ئةو ضوار خاَلة واي , ئةو ضوار ثاساوة, بؤ ئةوةي دةسةاَلتداران ثةلة بكةن لةكؤتايي هَينان و دادطايي كردن, ضوار
, ا نييةمةسةلةي ئةو ثاساو نيية كة لة ئةيكامي عاممةد, دووةم, ئةوة مبَينَيتةوة, ئَيمة لةطةَل ئةوةدا بني, لَيكرديب

كةسَيكة طرياوة بؤ ماوةيةكي , ئةوةي دةرةبوو دةكرَيتةوة, ضونكة ئةو خةَلكةي لَيرةدا دةرةبوو دةكرَيتةوة ئريهابي نيية
ئَيمة وةكو ياسا , مب ثَي  واية ئةوة لةطةَل مةبادئي عةدالةدا كؤكة, دوايي بةريئ دةرضووة و بَي تاوانة, دوورو درَيذ

مةباديتةكاني مايف مرؤظ , بؤ ئةوةي لةهةموو ياساكاني ئَيمةدا, داكؤكي لةو مةبدةئة بكةيب و دةبَي, وةكو موشةرؤع, دانةر
 .سوثاس, رةنري بداتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةي نيوةكةي تر , ئةوة يورةي تؤ ئةم نيوة بوو, طوتتان نيوة بة نيوة, رةنابت بة ناوي ليذنةي دانوني دسة دةكةي

 .كاك ئارَيز فةرموو, ةوة نيوةكةي تريش يورةتيان ئةوة بوو كة كاك شَيروان دسةي لةسةر كرديورةتيان ضي بوو؟ ئ
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ذَير , بةاَلم باسي دةستووري عَيرادي كرا, كة ئةم ماددةية مبَينَيتةوة, منيش ثشتيواني لةو هةظااَلنة دةكةم

, ياساي بةرةنساربوونةوةي تريؤر دةردةكةيب, ي دةستووري عَيرادي بة لةبةر ضاوطرتين تايبةمتةندي كوردستانرؤشناي
ئَيمة لَيرة ياساي خؤمان , خؤ ياساي دذة تريؤر لةوَيش هةبوو, لَيرةدا هةبَيت, كةواتة زؤر ئاسايية لةوَيدا نةبَيت و

 ....ئةوة يةك, دةركرد
 :بةرؤٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك ئارَيز, ئةو مةبدةئة لةوَي نيية, عةفوو
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة تايبةتي لةبةرضاوطرتين , ياسا و برؤياري تايبة  بة كوردستان و, ئَيمة بؤمان هةية وةكو ثةرلةماني كوردستان

دةبَيت , لةوَي نةبَي, مةبةست  ئةوةية تةعاروزناكا , بةرضاو طرتيةئَيمة ئةوةمان لة, تايبةمتةندي كوردستان دةربكةيب
, ئَيمة يةعين ئَيمة زؤر ديومانة لة واديعي خؤمان, ثشتيواني دةكةيب% 122يةعين , دوو, ئةوة يةك, لَيرةش نةبَيت

يان , يان ببورة( سؤري)كبة عةفووية, كة خةَلكي بَي تاوان دةطريَي و, لةناو واديعي خؤمان ديومانة, باسي واديع دةكةيب
ئةو سياسةتة درَيذة , لةبةر ئةوة بةرؤاسيت بةراي خؤم كارَيكي زؤر ناباش دةبَيت, يةعين لَي دةردةضينت, نةمانزاني

يكومة  رووبةرؤووي , خؤ ئَيمة خةَلكةكة رووبةرؤوو ناكةينةوة, دةَلَيي خةَلك دةترسَي, رةنابت باس دةكةي, ثَيبدةيب و
يكومةتيش , ئَيمةش دةمانةوَيت ضؤن هاواَلتي بةرثرسيارة بةرامبةر بة رَيبةرَي كردني ياسا, دةكةيبئةو لَيثرسينةوة 

ضؤن ئَيمة دةترسني , يةعين بةهةمان شَيوة, بةرثرسيار بَيت بةرامبةر بة دةزا بةرامبةر بة رَيبةرَيكردني ياسا
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ودةزطاكاني يكومةتيش ثَيويستة بَسَيب لةوةي يةعين كارمةندان و دام, يكومةتيش ثَيويستة بَسَي, رةدعَيك هةية
كة باسي , بةاَلم لَيرةدا شتَيك هةية, هةموو شتَيك بة ئارةزووي خؤيان بكةن, كة هةموو شتَيك بؤيان نةضَيتة سةرَي

ئَيمة لة ماددةي ثَيشوو , وا هةست دةكةي كة تةعزيب هةية, كة باسي رةستةيي دةكةي, زياني رةستةيي و نارةستةيي
رؤرة داهَينانَيكة , كة وشةي رةستةيي بةكار هَينا, لةبةر ئةوة مب ثَي  باشة تةنتا زيان بةسة, ا ومتان تةعزيب نييةترد

 .سوثاس, لة زيندانةكاندا, كة تةعزيب هةية
 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :37ئةطةر بسةرؤَيينةوة دةستووري عَيرادي ماددةي 

حيرم مجيع انواع التعذيب النفسي و اجلسدي واملعاملة غري االنسانية وال ع ة بأي ),تَييداية نةصةكة بيزةبت/ ج/يةكةم
وللمتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي اصابه وفقَا , اعرتاف انتزع باالكراه او التهديد او التعذيب

 .سوثاس, (للقانون
 :بةرؤَيز سامل ممد على

 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
هةطة شكلةكي , بةرةئيا مب ئةظي يةدي شكلةكي موتةَلةق نةدةينة ئةوي سيين دةركةظت بةريئ بَي يةعين افراج بت

ضي ئيحتيمالة لة , ضي مةركةزي شورؤتةي بي؟ ضي مةيكةمة تو بكةي, هةرطة تو مواليةزةي بكةي, موتَلةق بدةييَن
را شولي مةيكةمة بةس ويتة بي تةعويزة ظان وي , ئان ئيفراج دةرضب, ة  دةرضبذ طرتية ئان بةرائ, %72يان % 72

( بسوو النيية), ئةطةر ئيسباتي كرد, ذ يةدي بدةينة وي بشةر  بدةييَن, هةطةر هةر بدةينة وي, خةَلكي بينت
 .زؤر سوثاس, اعتيادية

 :بةرؤَيز سؤزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤضي؟ , ئَيوة بة دةبَل مؤراَلةوة بةرؤاسيت سةيري ئةو مةوزوعانة دةكةن, ة تةعليقَيك دةست ثَيدةكةممب لة ثَيشةوة ب
لةاليةكةي ترةوة تةعويزيان , هةموو شتَيكيان لَيدةكةيب, ماَليان لَي ئةسةنني, لةاليةكةوة ماَل و مناَلي ئةخنَيكنني

مب لةطةَل ئةوةم كة تةوعويزيان , مةبةست  لة دانونةكةية, خَيرنة, ئةوة بةرؤاسيت دةبَل مؤرؤاَلي ثَيدةوترَيت, ئةدةيب
ئةوة لةبةر , تةسييليشي دةكةم, كة(املنقولة و غري املنقولة)بةاَلم ئةوةي ئيعتريازَيكة لةسةر ئةوةي ئةموالي , بدرَييَت

 .زؤر سوثاس, ئةوةية هةستام
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوةي تر رةركةي ئريهابيية, عةفووم بكة, بةرؤاسيت, ئةو دوو دسةيةي تؤ, ووهية رةبيت نةب, بةرؤاسيت سؤزان خان
يةكَيكيان , يةكَيكيان بةرائة  وةردةطرَي, دوو ياَلةتي موتانةديزن, ئةوةي تر بةريتة, يوك  برؤياري دا كة ئريهابيية

 .فةرموو, كوَيستان خان, م دةكةيدوو شيت رياوازن عةفوو, يوك  دةدةرَي بةو توهمةيةي بة ثَيي ئةو دانونة دراوة
 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ

  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ئةوةي كة طةيشتووينةتة ئةو دةناعةتةي , مواليةزةيةك  هةية, بةداواي لَيبووردنةوة ثَيش ئةوةي دسةكةم بكةم

لةطةَل ئةوةيب كة ئةمة مبَينَيتةوة خاَلي سيانزة  بةاَلم, برؤياريان داوة كة هية شتَيك نةطؤرؤن, كة ليذنةي دانوني
 .تةئيدي ئةمة دةكةيب, مبَينَيتةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, نيوةيان دةَلَيب مبنَيتةوة و, ضونكة ليذنةي دانوني بووينة دووبةش, رةخنةكة  لة رَيي خؤي نةبوو, كؤَيستان خان

لةبةر ئةوة دةنسةكة زياد , لةطةَل ئةو اليةنةية كة دةَلَيت نةمَينَيتةوة, سةرؤكي ليذنةكة ,نيوةيان دةَلَيب نةمَينَيتةوة
 .فةرموو, بووة موختةليفب
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 :بةرؤَيز تافسة ممد علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم بةو ماددةية ئَيمة , مونادةشاتي دةكةيب, بةرؤَيزتان ئيشارةتتان كرد لَيرة دذة تريؤر طفتوطؤي لةسةر دةكةيب
, يةعين هةر بةو ماددةية تريؤري كةسايةتيةك دةكةيب و, كة بةرؤاسيت ئةو كةسة بَي تاوانة, ري كةسَيك دةكةيبتريؤ

بةاَلم ئةو , راستة لة دانوني عاممةدا ئةطةر نةشتاتيَب, كة لة دانوني عاممةدا نةهاتووة, زؤرَيكيان ئيشارةتيان ثَي كرد
يةعين زؤر طةورةية لَيرة , ئيشارة  ثَي بكرَي, كة بة موخيلة بشرف, دانوني عاممة زؤرَيك لةو دانونانةي تيا نيية

دواييش هية , كة هاتة دةرةوة بة تاوانَيكي ئابرؤووبةرانة بَيت, ماوةيةكي زؤر لة سيندا بَيت, يةعين كةسَيك بسريت
لةوة كة تةعويزاتي  ئةطةر طرفتيش ئةوةية تةعويزا  ضؤن وةربسرَيت و؟ كَي بةرثرس بَيت, تةعويزاتَيكي نةدرَييَت

دواي ئةوةي كة ئةو كةسة بةريئ , (ب, ا )هةر ئةم ماددةية بكرَيتة , هةر بةم دانونة برؤطةيةكي بؤ زياد بكرَي, بدرَييَت
بؤ , ئةو ريتةية كَي تةخويل بكرَي, ريتةيةك يةعين هةر مةيكةمة دياري بكا , يان بَي تاوان دةرضوو, دةرضوو

 .استان دةكةمسوث, وةرطرتين تةعويزاتةكة
 :بةرؤَيز ممد رفعت عبدالرمحب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئةو كةسةي بة تاواني تريؤركاري ) , بةاَلم ثَي  باشة بةم شَيوةي لَي بَيت, مب لةطةَل مانةوةي ئةم ماددةيةم

بة ثَيي ئةو مافة مرؤييانةي  ,داواي رةدي ئيعتيباري ماددي و مةعنةوي بكا , بؤي هةية, بَي تاوان دةرضوو, تاوانبارة
رووي مةعنةويش رةدي ئيعتيبارة , رووي ماددةكة ديارة دةرةبووة دةكرَيتةوة, كة لة دةستووري ياساكاندا هاتوون

 .سوثاس, لةرووي كؤمةاَليةتي و سياسي و روويةكاني ترةوة
 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, مادام تاوانبارة و يوكمي دةدةي, (واقيمو الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان)تةرازووش واتة ,شيعاري دادطا تةرازووة
ثاشان , ئةوةش مافَيكي شةرؤعي خؤيةتي, دةبَيت يقودي بدةي, واتة كة بةريئ دةبَي, ئةزيةتي دةدةيت و دةيسريت

دةبَيت ئَيمةش بةثَيي ئةو , لةسةر ئَيمة و خؤ ئةمة نابَيتة ماَل, هةَلةيةك كراية, ئةطةر لة دةستوورةك شتةك نةهاتية
 .زؤر سوثاس, دةستوورة برؤؤيب و غةدر لة هاواَلتي خؤمان بكةيب 

 :بةرؤَيز صربية غفار امني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةز دةكةم رةختيش لةسةر ئةوة بكةينةوة كة , يةزيش دةكةيب و, تةئكيد لةسةر مانةوةي ئةو ماددةية دةكةيب و
بةاَلم با ئةو ئافادةي بؤ ثاراستين مافةكاني مرؤظ و , دانوني تريؤر بؤ عقوبةي ئةو كةسانةية كة تاوانبارن, راستةئةوة 

ئَيمة ئةطةر هةر بةم , تاك زؤر زةرةرمةند بووة, ضونكة تا ئَيستا و لة رابردووماندا, بةرؤاسيت زياد رةنري دةداتةوة, تاك
ضؤن تاك بة يةدي , ائ هةميشة بة ياَلةتَيكي روعب ئةم ئيشانة وةردةطريَيبوابز, ئيش بكةيب, ضاوةوة يةل دابنَيني

ئةو كةسة , با ئةو دةزطا بةرثرسةش, ئةطةر بة سةهووة بة هةر شَيوازَيكة كةوتؤتة ناو ئةو هةَلةية, خؤي بسا 
, لةو كاتة, تَيدا بَيتطيانَيكي بةرثرسياريةتي زياتر , بةرؤاسيت خةوفَيكي تَيدا بَيت, مةعنيةش هةستاوة بةم كارة

 .سوثاس
 :بةرؤَيز ظيان سلَيمان ياري بشار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ثشتسريي لة مانةوةي دةكةم, دسةكائ دووبارةية و

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةسةر رَي , دةضَيتة هةموو شوَينَيك و ,شكلي طازي وةردةطرَيت و, ئةمة خةريكة لة دانوني ئريهاب دةردةضَيت و
, خؤ مةرتود يةربي نيية, يةدة يةدي تةعويزي كاري رؤذانةي خؤي بدرَييَت, تؤ كابرا دةطري كاري هةية, ناهَيَلَي

دانوني مايف مرؤظ كة مولزكة , هةموو كةسَيك يةدي ذياني هةية, خةَلك برؤوا وةكو عةمةلي موختةبةري كار بكا 
 .سوثاس, ابرا هةدي تةعويزي هةيةبةثَيي ئةوة ك

 :بةرؤَيز مجال ممد داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دادطا و , مةيكةمة تةبيعي, بةاَلم بةعزَي تَيبين  هةبوو لةسةر دسةكاني رةنابت, مب تةبيعي ثرؤاو ثرؤ لةطةَل ماددةكةم
مافةكاني كةسَييت بثارَيزَي لةسةر شك نابَي  ,دةبَي لةسةر بنةماي ثرؤؤسةي ثيادةكردني عةدالة  بَيت, دادطايي كردن
ئةطةر شتَيك لةسةرووَيكةوة , دةبَي تةنتا برييش نةكرَيتةوة لة طرتين ئةو كةسة, كاتَيك كة شك دةبَي, خةَلك بسريَي

ئةطةر لة , ئينيا دةبَيت شيت تريش هةبَيت بؤ ئةوةي بنةمايةكي دورؤس هةبَيت بؤ طرتين ئةو كةسة, نةبَيت
يةدي خؤيةتي هةموو , لة نةتييةي تةيقي  و لةنةتييةي ثيادةكردني ثرؤؤسةي عةدالة , كيشدا بةريئ بووياَلةتَي

 .سوثاس, يةدَيكي بدرَييت
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
% 122كة , رَيكردنةوةلةوةية ئةطةر ئةو بةندة بيَيتة رَيبة, بةثَيي ئةو ورةدكارييانةي كة دةركةو  لة طفتوطؤكاندا

بةياني يان سبةي , دةطريَي بؤ ماوةيةك و, ضونكة زؤر كةس هةية, بةاَلم رةضاوي كاتَيك بكةيب, لةطةَل مانةوةي دام
بؤ ئةوةي , ئَيمة لَيرة خاَلَيك ئيزافة بكةيب, رةنسة بةردةمي دادطايةكان ثرؤ بَيت لةو كةسانةي داواي دةرةبوو دةكةن

خةَلكيش لةدواي ئةو مودةيةوة بتوانَي داواي , لَيكؤَلينةوة بساتة نةتيية و, رؤذ تا مانسَيك 10مودةيةك دابنَيني لة 
, بة دووساَل و بة سَي ساَل ذياني لَي داطري بكرَيت و, نةك لة هةفتةيةكدا يان خةَلكي واش هةبَيت, دةرةبوو بكا 

هةم لَيكؤَلينةوة زوو دةضَيتة دؤناغي رَيبةرَي , نيئةطةر ماوةيةكي وا كور  دابنَي, دواييش هية دةرةبوويةكي نةكرَيت
 .سوثاس, باري زؤر نادا , هةم تاوانباريش يان بَي تاوانيش, كردنةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة مب دةخيةمة , لةسةر مانةوةي يان نةمانةوةي, ئةوةي كة زؤرتريب ئةنداماني ثةرلةمان كة رةئيان لةسةردا

با دةسيت بةرز , ئةوةي لةطةَل مانةوةي نيية, زؤر سوثاس, وةي موئيدة بؤ مانةوةي دةسيت بَلند بكا ئة, دةنسةوة
 .فةرموو, ئينيا رارَيكي تر بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان, زؤرينةي لةطةَل مانةوةيةتي, بكاتةوة

 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :مادةي ضواردةم
داواي دةرةبؤي ئةو زيانة رةستةيي , بؤي هةية,ئةطةر ئةو كةسةي بة تاواني تريؤركاري تاوانبارة بَيتاوان دةرضوو

 .ونارةستةييانة بكاتةوة كة لَيي كةوتووة لةئةجنامي ثَيشَيلكردني ئةو مافة مرؤييانةي لة دةستوور وياساكاندا هاتوون

 :مصطفىبةرؤَيز عبد الكري  ابو بكر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

 (:الرابعة عورة )املادة 
للمتهم باجلرمية األرهابية الذي تثب  براءته عن التهمة املسندة اليه ح  املطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر مادي 

 .ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه االنسانية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

با دةسيت بةرز , كَي لةطةَلي نيية, كَي موئيدي ئةو ماددةيةية با دةسيت بةرز بكاتةوة, ةمة دةنسةوةدةخي, سوثاس
 .فةرموو, بؤ ماددةي ثانزة تكاية, زؤرينةي دةنري, بكاتةوة
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 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دامة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و , ماددةكاني ياساكة هةبَيتومت لةدوايني , دوَييَن مب ثَيشنيارَيك  خستة بةردةم ثةرلةمان
 تةتبي  كردني ئةيكامي دانوني عقوبا , ثَي  واية ئَيستا كاتي  خؤيةتي ثَيش ئةو ماددةية, ليذنةي ياساييش

ب م, رياية لةوانة, رارَيكي تر بؤتان دةخوَينمةوة, ئةطةر نا الم هةية, نازائ ضي بةسةر ها , نةصةكةش  دا ثَيتان
, لةسةر ئةوةي كة هةموو ئةو كاروضاالكييةي نارؤةزايي و, موبةريراتيش  بؤ باس كرد, دوَييَن نةصَيك  ئيقترياح كرد

, يان رَيكخراوة ثيشةييةكان يان يزبة سياسيية رَيسةثَيدراوة ياسايةكانةوة, رَيثَيوانةي لةاليةن سةنديكا, مانسرتب و
ناضنة , هية ثاَلنةرؤَيكي تريؤريستيان لة ثشتةوة نيية, كان ئةجنام دةدرَيببةرامبةر يكومة  يان دامةزراوة فةرميية

 ....خانةي تريؤريسيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موزاهةرة , يةدَيكي دكوكراتي خةَلكة, شتَيكي تةبعيية, ثَيويست ناكا , ئةوة شك دةكةوتة ناوي, عةفووم دةكةي
 .ماددةي ثانزة تكاية, خؤمان شك دةكةوَيتة سةر, ثَيويست ناكا , دةكا 

 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :مادةي ثازدةهةم
 فةرمانةكاني ياساي سزاكاني عَيرادي كارا ثيادة دةكرَيت  , بؤهةرشتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَيت -أ

 .كاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت يان بريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل فةرمانة, كار بةهية دةدَيكي ياسايي -ب
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنة لةسةر ئةو ماددةية بةم شَيوةية
ي مادةي ضواردةم و (أ)ليذنة ثَيي ضاكة دةستةواذةي ياساي بنةماكاني دادطايية سزاييةكانبخرَيتة سةر برؤطة : ثازدةم

- :زاي عريادي و بنةماكاني دادطايية سزاييةكان بكرَيت وبةم رؤرة روَيندرَيتةوةئاماذة بة هةردوو ياساي س
ي 03ي ذمارة /و ياساي بنةماكاني دادطايية سزاييةكان1969ي ساَلي  111/يوكمةكاني ياساي سزاكاني عريادي ذمارة

 .ثيادة دةكرَيت, ي كارا لةسةر هةر شتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَيت 1971ساَلي 
 :مصطفىَيز عبدالكري  ابوبكر بةرؤ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (: اخلامسة عورة ) املادة 

 .تطب  احكام قانون العقوبا  العراقي النافذ بكل مامل يرد به نص يف هذا القانون -ج
 .ال يعمل بأي نص قانوني جو قرار يتعارض مع جحكام هذا القانون-ب

فرت  اللجنة اضافة قانون اصول احملاكما  اجلزائية ايضًا اىل ( الرابعة عورة) للمادة راي اللجنة على هذه املادة اما بالنسبة
 ا:منها واالشارة اىل ارقام قانوني العقوبا  واالصول ولتقرج كامتي( ج)الفقرة

 1971لسنة  03واصول احملاكما  اجلزائية رقم 1969لسنة  111ج ا تطب  احكام قانوني العقوبا  العراقي رقم )
 (.نافذة بكل ما مل يرد به نص يف هذا القانونال

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئايا ئةو ياسايةي عقوباتي , لة كوردستانيشدا دةستوور دائةنرَي, يةعين دواي ئةوةي كة دةستووري نوَي لة عَيراددا دانرا
 ثرسيار ئةوة ئةَلَي ؟وةكو , يةعين ئَيمة ئيسناد بكةينة سةري, عَيراديية كؤنة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تا ئةو رؤذةي ئيلةا دةكرَينةوة, لةكار ناكةوَي, ئةو رؤرة دانونانة هةروةكو خؤيان دةمَييَن و, بةَلَي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, لَيرةدا دةطةرؤَيتةوة سةر ئةو دوو دانونة, َيرةدا نةهاتبَيتئةو شتةي ل, بةرؤاسيت ئةو نةصةي ئةو ماددةيةية زؤر وازحية

 .فةرموو, دةخيةمة دةنسدانةوة, بؤية با رارَيكي تر روَينرَيتةوة
 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :مادةي ثازدةهةم

 رادي كارا ثيادة دةكرَيت  فةرمانةكاني ياساي سزاكاني عَي, بؤهةرشتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَيت -أ
 .يان بريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل فةرمانةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت , كار بةهية دةدَيكي ياسايي -ب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بة زؤرينةي دةنري, زؤر سوثاس, كَي لةطةَلي نيية, زؤر سوثاس, تكاية, كَي لةطةَل ئةو ماددةية با دةسيت بةرزبكاتةوة

 .تكاية, ماددةي شانزةهةم
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :بةم شَيوةي خوارةوة, لَيذنة ثَيشنياري زيدةكردني هةندَي ماددةي كردووة لةم ثرؤؤذةيةدا
م بةم رؤرة ليذنة بةباشي دةزانَيت كاتَيكي دياركراو بؤ كارثَيكردني ئةم ياساية دياربكرَيت و مادةي ثازدة

- :دابرَيذرَيتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةك, يةك, راوةستة بةتةنيا ئةوة يةكةم رار
 .ليذنة بةباشي دةزانَيت كاتَيكي دياركراو بؤ كارثَيكردني ئةم ياساية دياربكرَيت و مادةي ثازدةم بةم رؤرة دابرَيذرَيتةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .ي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤك

) للعمل بالقانون وتغيري صيغة املادة اخلامسة عورة من املوروع لتقرج كامتي( مدة معينة)تر  اللجنة حتديد سقا زمين
 (.ينفذ هذا القانون ملدة اربع سنوا  من تاريخ نوره يف اجلريدة الرمسية وقابل للتمديد

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ضوار ساَل زؤرة, بةاَلم بة مةررَي دوو ساَل بَيت, ثَيشنياري ليذنةي مايف مرؤظيش بووئةوة 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضوار ساَل نةبَيت دوو ساَل , ئةوةلةن, رةئييةك المان طةاَلَلة كراية, ئَيمة ثَيش ئةوةي مونادةشةي ئةو ماددةية بكةيب
ضؤن , بؤ مونادةشةكردني ئةو ياساية, َل ثةرلةمان رةلسةيةكي تايبة  دابيَنلة كؤتايي دوو سا, دووةميش, بَيت

, ثَيويسيت نةكرد, تةمديدي دةكا  و, ئةطةر ثَيويسيت كرد, هاتووة, ض طؤرؤانَيك بةسةر وةزعةكة كراوة, رَيبةرَي كراوة
دةطةرؤَينةو , كار بةم ياساية ناكرَيت, َينتئةطةر ئينشا اللة زاهريةكة نةما ب, ياخود ئيلةاي دةكا , طؤرؤانكاري لةسةر دةكا 

 .فةرموو, بؤ دانون عقوبا 
 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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, ضونكة ئةوة دةكةوَيتة ئاخريي, ئةم ماددةية بيخوَينينةوة, ئةطةر ثَيويست كرا, ليذنة ضةند ماددةيةكي ئيزافة كردووة
دةستةبةري ضاودَيري خاو خَيزاني دوربانياني كردةوة , َيي كوردستاني عَيراقيكومةتي نو, ماددةيةكي نوَيية

 ....ئةوةي زةرةرييان لَيدةكةوَيت لةكاتي, دةرةبووي زيان لَيكةوتووان دةكاتةوة, تريؤريستةكان دةكا  و
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, مودتةرةيَيكي تريش هاتووة, صيةةي كة هاتووة يةعين ئةو, با لة ماددةي ثَيشَ لَيبينةوة, كاك تارق عةفووم دةكةي
 .فةرموو, كاك مجال, ئةو مةوزوعة كةس دسةي هةية, ببتة دوو ساَل

 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ةواريتة؟يان ياسايةكي ت, بة ياسايةكي تةبيعي دادةنرَي, ئايا ئةو ياساية, لة ليذنةي ياسا, ثَيشةكي ثرسيارَيك  هةية
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر مودة  بؤ دانا شبتة تاريئ , تةبعةن ياسايةكي تةبعيية, ئةوة ياسايةكي تةواريتة, ئَيمة ناتوانني بَلَيني
 .دةبينت

 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الفصل الرابع املادة )ئةوة بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَي  , ياسايةكي تاريئ بَينت, ئةطةر هاتوو ,مةبةست  لةم ثرسيارة
كةواتة دةست نيشان كردني , (اعين يالة تةواريئ لة مةهام و لة سةاَليياتي سةرؤكي هةرَيمي كوردستانة: ثامنا , عاشرة

 .....كاتي دةست ثَيكردني
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة , ئةوة دانوني تةواريتيش نيية, ئةوة بةندي اعيني تةواريئ نيية, ة با مب وةاَلمي ثرسيار  بدةمةوةكاك
لةاليةن سةرؤكايةتي كؤمارةوة , لةاليةن ثةرلةماني عَيرادي و, لة بةغدا ثةسةند كراوة, مةشروعي دانونَيكي خاصة

 ,دةركراوة
, وةكو هةرَيمي كوردستان كة بةثَيي دةستوور, ةكو دة رار تكرارم كردةوةئَيمة و, كةواتة مولزةمة لة عَيرادي فيدارَلدا

لةبةر , ئيعتريازي لةسةر بسريب, هةمووراي بكةيب, لَيرة ثةسةندي بكةيب, بؤمان هةية هةر دانونَيك لة بةغدا درةبيَيت
زؤر , ا دياردةيةكة سةري طرتووةكة دياردةكة لة كوردستانيشد, رؤشنايي ئةو دةستوورة لَيرةدا ئةو دانونة هاتؤتة ئَيرة

 .كاك بارزان, بةَلَي, زةيايا زؤرة بؤية كاري ثةرلةمان ئةو دانوني تةواريتي نيية, كاري تريؤرسيت ئةجنام دراوة
 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤتة شانزة الي ئَيوة, تةسةلسولةكة الي مب هةر ثانزةية,  ببورن

 :عزالديب سلي  خديدابةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وا نةزانني ضةندة؟ دانوني تةواريتة ئان ذ , ساَلَيك يان دوو ساَل يان سَي ساَل, تةيديد نايةتة كرن, ضونكة ئريهاب
بةس , رنئان سَي ساَل ظَيتة ك, ضةند سااَل ضار ساَل ئان دوو ساَل, ذبةر ئةوة تةيديد نةيتة كرن, دانونةكي ئيعتياديية

يةعين , هةتا بسوجنَينت لسةَل وةزعَي كوردستانَي بسوجنَينت, هةردوو ساَل رارةك ثَيداضوون هةبَينت, ثَيدا ضوون هةبَينت
, تةعديي  هةبَيت, بةس ثَيداضوون هةبَينت, ئان دوو ساَل نَيتة كرن, سةدفي زةمةني ضار ساَل, تةيديد نَيتة كرن

 .سوثاس
 :ي بةرؤَيز رشاد امحد ابراه

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كة داواي , ثَيش كؤتايي دوو ساَلةكة, مةفروزة تةمديدةكة سةدفةكي بؤ دانرَي, ثرسيارةكةم لةسةر تةمديدةكةية
يان سَي مانري ثَيش ئينتيتاي مةفعولي ئةو دانونة؟ دةبَيت , ئايا دوو مانري ثَيشَ, يةدي  بؤ دانرَي, تةمديد بكرَي

ناتوانَيت هية ئيشَيك بةو دانونة , ماناي مةيكةمة رادةوةسيَت, وةي لة ثرَيكةوة ئينتتاي ثَي بَيبؤ ئة, تةيديد بكرَي
 .زؤر سوثاس, بكا 

 (:زانا)خضربةرؤَيز دادر سعيد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مانسَيكة  ئَيستا ضةند, ئةوانيش برؤيارياندا بؤ ماوةي ثَينج ساَل, كؤنسريسي ئةمةريكي كة ياساي تريؤري دةركرد
ضونكة , هةموو رارَيكيش مونادةشاتي زؤر طةرم و طورؤ دةبَيت, بة مانري نوَي دةكةنةوة, كؤنسريس دووبارة دانيشتووة

 .تةئيدي دوو ساَلةكة دةكةم, فعلةن دانونةكة دانونَيكي شبة تةواريتة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةعلومة كة , يان تةعديلي دةكةينةوة, توانني بَلَيني ئيلةاي دةكةينةوةلة ئَيستاوة نا, كة دةَلَيني دوو ساَلي تر دادةنيشني
ئيعتيادي ئةطةر بةيانَيكي , لةبةر ئةوة ئةطةر دياردةكة ماية, تةديمي دةكةيب, دةَلَيني دوو ساَل ثَيدا دةضينةوة

يان ثَيويست بكا  , ة تعديلب, بةاَلم ئةطةر ثَيويست بكا , تةمديدةكة ئؤتؤماتيكيية, دةرارَيك دةرنةكةيب, دةرنةكةيب
وابزائ , دووساَلةكة, ئةطةر رارَيكي تر بيخوَيننةوة, ئةو ثَيشنيارة دةخيةمة دةنسةوة, ثةرلةمان دةراري لَيدةدا, بة ئيلةا

 .فةرموو, عةفوو كاك دلَيرمان لة بريضوو, كةس ئيعتريازي نيية
 
 
 
 :دلَير اراعيل يقي شاوَيس. بةرؤَيز د

 .ةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئ
مةبةست  , ومت خؤمان, ضؤن تؤزَيك لةمةوثَيش هةستام, منيش رارَيكي تر ئةَلَي  وشةي خؤمان بةكاردةهَينمةوة

لَيرةدا لةطةَل  , ئينيا ئةو خوشك و برا بةرؤَيزانة, لة ثَيش را مب ئةو دسة رووبةرؤووي خؤم دةكةمةوة, بةرؤاسيت, خؤمة
يان خوانةخواستة لة نرخي يةكَيك , طا  كة خوا نةخواستة رووبةرؤووي يةكَيكةلةبةر ئةوة كةس واي تَينة, هاوكار بب

بةرؤاسيت ئَيمة بةرامبةر بة , بؤية لةو روانسةوة, يةك شتيش دةزائ كة مب هية نازائ, مب ئةوةم بؤ نيية, كةم بكةمةوة
ئةصَلةن , مب زؤرم يةز دةكرد, تتةنتا بةس بؤ ئَيمة بَي, ئةمة شتَيك نيية, دياردةيةكي ريتاني زؤر مةترسي داريب

ئةصَلةن , بؤ ئةوةي مونادةشةي بابةتَيكي واهي بكةيب, ئَيمة خؤمشان و خةَلكيش و كارةبامشان صةرف نةكرداية
ناضاريشني لةسةري , بةاَلم بةداخةوة ئَيمة ناضار بوويب كة مونادةشةي ئةو بابةتة بكةيب و, ثَيويستيمان ثَي نةبواية

ضونكة ئةم , ئةم ياساية هةَلوةشَينينةوة, ئةصَلةن ئَيمة لةزووتريب كاتدا, نةك تةنتا ئةوة, دةكردمب يةزم , برؤؤيب
بؤ ثارَيزطاري , ئيشي  ثَي بكةيب, بةاَلم  ئَيمة ناضاريب ئةمة بتَينينة كارةوة و, مب بة ياسايةكي باشي نازائ, ياساية

ئَيمة , كةس نازانَي كةي كؤتايي دَيت, لةبةر ئةوة ئةم دياردةية, ةخةَلكي بَي ضارةي ئةم واَلت, كردني خةَلكي ئةم واَلتة
بؤ , ثَيشنياز بكةيب, لة هةموو كاتَيكدا دة ئةندامي ثةرلةمان دةتوانني ئيمزا كؤبكةنيةوة و, لة كؤتايي هةموو كاتَيكدا

كة دةست نيشاني كاتَيكي دياري كراو  بؤية ئَيمة كاتَيك, بسؤرؤدرَيت, البربَيت, ئةوةي ئةو ياساية ثَيداضوونةوةي ثَي بكرَي
رةنسة لة ئايندةدا ثَيويست , رةنسة لة ئايندةدا ثَيمان رَيبةرَي نةكرَيت, خؤمان دةبةستني بة كؤمةَلة شتَيكةوة, دةكةيب

م يةعين هيوادار, بةداخةوة ئةَلَي , بؤية مب واي بة باش دةزائ سةدفي زةمةني بؤ دانةنرَي بؤ ئةمة, بةم شَيوة نةكا 
لةاليةكي , لةاليةكةوة ئَيمة شةديد عيقابني و, كة مب شتَيكي تريش دةبين  لة خؤماندا, كةس وا تةصورؤ نةكا 

بؤية بةرؤاسيت , بؤضي؟ ضونكة دياردةكة دياردةيةكي سةيرة, ئةمة لة هةمووماندا ديارة, تريشةوة زؤر غفورو رةييمني
كة , مب لةاليةكةوة تةشديد دةكةم, دادثةروةري باران دةكا , مرؤظ ثةرةوةري و, لةاليةكةوة ئَيمة طيان بةزةيي و

, بؤ دةرةبوو كردنةوة, لةاليةكي تريشةوة دةست بةرز بكةمةوة, ياسايةكة لةم ياَلةتة, ئةَلَي  ئةمة ياسايةكي كاتيية
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بةاَلم , ؤك نييةبةاَلم ناك, رؤرة ناكؤكيةكي تَيداية, ئةطةر بةم رؤرة سةرثَيي تةماشاي بكةي, ئةمة خؤي لة خؤيدا
لةبةر ئةوة مب واي بةباش دةزائ ئَيمة خؤمان نةبةستينةوة بة كاتَيك كة رةنسة لة ئايندةدا , ياَلةتةكة غري تةبيعيية
 .سوثاس, باش نةكةوَي لةسةرمان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو , نت لةشةرؤح كردنةكانداهةر ئةوةندة سوو فةهمَيك هةبَي, لةطةَل بؤضوونةكةي دكتؤر, وابزائ خييفَيك نيية

بةاَلم لةبةر ئةوةي ياسايةكي , رَيبةرَي دةكرَينت, ياساية وةكو هةر ياسايةكي تر لة رؤذي بَيوبووني لة ودائعي عَيرادي
بؤية , دياردةي ئريهابيش ناتةبعيية, يةعين ناتةبيعيية لةسةر وةزعي خؤمانةوة, دياردةكةش نا تةبعيية, تةبيعي نيية

هةم تةئسري لةناو كومةَلسا , تةئكيد بكةينةوة كة ثةرلةمان اهتمام هةم بة رَيبةرَي كردني ئةم ياساية دةدا  بؤ ئةوةي
ماناي ئةوة نيية , تةئكيد لةوة دةكةينةوة كة دوو ساَلي تر ثةرلةمان رةلسةيةكي تايبة  دةكاتب بؤ تةدي , دةداتب

ئَيمة , لةبةر رؤشنايي ياساييدا, يان كةم بكرَيتةوة, بكرَيفةدةرةيةك ئيزافة , سبةييَن يكومة  داواي لَي كرديب
, وةزعَيك هةية, خاَلَيك هةية, يان دة كةس لة ئةنداماني ثةرلةمان داوايةكيان هةبَينت, باسي نةكةيب, كؤنةبينةوة و

كة دوو , ةنووسنيبةاَلم لَيرةدا ئةو نةصة لة دانونةكة د, نةخيةينة بةردةممان, ئَيمةش ثةسةندي بكةيب و, باسي بكةن
لةاليةكةوة ئيتتمام دانة بة , ئةمة كارَيكة ضةند مانايةكي هةية, ثةرلةمان كؤدةبَيتةوة بؤ تةديمي ئةو ياساية, ساَلي تر
شورتة , بزانب ئةو ياساية ضؤن رَيبةرَي دةكرَي؟ مةياك  ضؤن رَيبةرَي دةكا , لةاليةكةوة بؤ يكومةتة, ياساكةو

خةلةلةكاني ضيية؟ طؤرؤانكاري تا ضةند بةسةر خةَلكدا , اييش ضؤن رَيبةرَيي دةكا ضؤن رَيبةرَيي دةكا ؟ ئاس
 .تكاية, بةاَلم رارَي روَينةوة, را ئَيستا دةخيةمة دةنسةوة, هاتووة؟ دياردةكة لةوةداية

 
 

 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شانزة
دةكرَي , و( ودائع كردستان)لة رؤذي بَيوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةري, كاري ثَيدةكرَيت ئةو ياساية بؤ ماوةي دوو ساَل

 .بؤ ماوةيةكي ديكة كار ثَيكردني درَيذ بكرَيتةوة
 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .قاباَل لتمديد, (وردستانوقائع ك)ينفذ هذا القانون ملدة سنتني من تأريخ نوره يف اجلريدة الرمسية 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةَلَيني , ئؤتؤماتيكي واية, دةَلَيب دانونةكة بَي دابيل تةمديد, ومتان دابل متديدي ناوَينت, كاك كاكة, ئَيمة وامان نةوتووة
ئينيا ئةو كاتة , اندنيبؤ هةَلسةنس, ثةرلةمان ثاش دوو ساَل لة بَيوبووني دانونةكة كؤدةبَيتةوة, ئةو نةصة هةبَينت

ئةوة , مةَلَي تةمديد دةكرَيتةوة, يان طؤرؤانكاري بكاتب, دةتوانيت رايبسرَيت, دةتواني تةمديدي بكا , دةراري خؤيةتي
 .تكاية, بيخوَينةوة, زيادة

 :مصطفىابوبكر  عبدالكري  بةرؤَيز

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 (.وقائع كوردستان)يف اجلريدة الرمسية  ينفذ هذا القانون ملدة سنتني من تأريخ نوره

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤرينةي دةنري, با دةسيت بةرز بكاتةوة, كَي لةطةَلي نيية, دوو ساَلةكة, با دةسيت بةرز بكاتةوة, كَي لةطةَل ئةو نةصةية

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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َي مادةي ديكة لة ثرؤذةكة زياد بكرَيت دواي هَيشتنةوةي مادةي ضواردةم زجنريةي ليذنة بة ثةسةندي دةزانَيت س
- :ثرؤذةكة بةم رؤرةي لَيدَيت

دةبَي دةزطا طشتيةكان رةضاوي بنةماي يوكمةكاني دةستوور وياسا وثةكان وبةَلَينامة نَيونةتةوييةكاني : مادةي ثازدةم
 .ئةم ياسايةتايبة  بة مايف مرؤظ بكةن لةكاتي ثيادةكردني 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةسيت هةموو , خييفيش دةكا  و, نة شتَيكي هةية, هية نة موبةريرَيكي هةية, ئةو ماددةية بؤ نووسراوة, نازائ
 .فةرموو كؤَيستان خان, دةر بَيت, ئةصَلةن ئةو دانونة نابَيت, كاكة بة ثَيي دانوني دوةلي بَينت, كةس

 :د عبداَبةرؤَيز كوَيستان مم
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مادام ماوةتةوة كةواتة ثَيويست , ئةو ماددةي زياد دةكرَيت, لَيرة نووسراوة دواي ئةوةي ماددةي سيانزة ال ئةبردرَيت
 .ال بربَيت, ناكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عةفووم , لَيرة, هية رَيساشي نابَيتةوة, ائزؤر بة زيادي دةز, ئةو ماددةية نازائ كة ليذنةي ياسايي ئيزافةي كردووة

هةر , تةعارووزي هةية, تةزادي هةية, خييدي هةية, مةبةستةكة ناطوجنَي, لةطةَل نةصي دانونةكة ناطوجنَي, دةكةن
 .مايف مرؤظ فةرموو, هةمووي زيادة

 
 
 

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كة ناكؤك نيية, بة ماددةيةك يان بة برؤطةيةك ئاماذة بة ثابةندبووني ئةم ياساية بكا لةم ياسايةدا , مب ثَي  باشة
ئةو وتارةي كؤيف عةنان لة , يةكةم, يةعين ئةمة ثشت ئةستوورة بةدوو شت, لةطةَل رارؤنامةي طةردووني مايف مرؤظدا

, تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةن, ةدريدلة ديمةي م 0220هةروةها لة , 0222شةست ساَلةي نةتةوة يةكسرتووةكاندا لة 
بةو ياساية , يةعين بةندَيك هةبَيت ئيشارة  بكا , دةبَيت ئةم ياساية ببَيت, لةهةموو ياسايةكي دذة تريؤري نيشتمانيدا

نةك , بة بنةماكاني رارؤنامةي مايف مرؤظةوة, دةبَيت ثابةندي خؤي بكا , لة هةر واَلتَيكدا كة دائةنرَي, دذة تريؤرة
 .ي نَيودةوَلةتيياسا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة , مب تكرار دةكةمةوة لة هةر ياسايةكي يةك دةوَلة  ئةو نةصة ثَيويست ناكا , ئةطةر ئييازة هةبَيت كاك ممد

لةو , ئةو شتانةي كة ئَيوة دةَلَيب, ئَيمة دةستوورمان هةية, دووةم, ئةو نةصة تةعاروز دةكا  لةطةَل ياساكة يةك
بؤية ئيلتيزاممان بة دانوني دوةلي بة مةباديتي يقودي ئينسان هةموو لةوَيدا , ماددة هاتووة, وورةدا هاتووةدةست

, ئةطةر لة موئتةمةرَيكي نَيودةوَلةتيشدا ئةو َكيشةية بَيتة ثَيشةوة تةبيعية, ئةو دانونة مشةوةش دةكاتب, هاتووة
هةندَيكيان , بة دةوانيين دوةلي, دةوَلةتي هةندَيكيان ئيلتيزام ناكا دةوانيين , ضونكة دةوانيين نَيو دةوَلةتان رياوازة

ئةو وشةية يان ئةو , يان بؤضوونَيكيش هةبَيت, لةبةر ئةوةي لةوَيندةرَي ئةطةر اليةنَيك هةبَينت, ئيلتيزام دةكا 
ردا هاتووة لة مةواسيقي كة لةدةستوو, بةاَلم الي ئَيمة مةنتي  نيية, لةبةر ئةوةي مةنتيقي تَيداية, ماددةية هةبَينت

وةكو دةوَلة  ئيلتيزاممان كردووة بة دةوانيين ئومةمي موتةييدةي هاتووة ئةم , وةكو عَيراق, ئيعتريافمان ثَيكردووة
 .فةرموو, دانونة بةرةئي مب بة هية شَيوةيةك نايسرَيتةوة

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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نابَيت ئةو , ليذنةي ياساي ثَيي واية كة ئةوة تةيصيل ياصلة, ئةو روونكردنةوةي كة دا , َيز سةرباري وتةي بةرؤ
بؤية ليذنة برؤياريدا كة ئةو ثَيشنيارة سةيب , ياساية دذي ئةو مةباديتانة بَيت كة لة دةستوور و ئةو ياسايةدا هاتووة

 .زؤر سوثاس, بكاتةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناكرَيت ررَيتة , سةيبيان كرد, ئصولةكة ضؤنة؟ مودتةرةيَيكة كة, تكاية, بيؤ بؤ ماددةيةكي تر, باشة بارك اَ
باشة , ئةمان سةيبيان كرد, تا ئةويش رةينة دةنسدان, ليذنةي مايف مرؤظيش مودتةرةيي نةكردووة, دةنسدانةوة

 .فةرموو, ئةوةي ثَيي واية دةخيةمة دةنسدان ئةوةي ثَيي واية
 :ممد دزةيي طاهرركؤ  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة دةَلَيت دةبَيت رةضاوي بنةماكاني مايف , ئةطةر رةضاوي ئيقتريايةكةي ليذنةي مايف مرؤظ بكةيب, ئَيستا ئَيمة بَيني

, دا هةيةئةمري ئيعدامي تَي, ضونكة لَيرة ئةطةر رةضاو بكةيب ئةو ياساية, ئةمة هييمان نةكردية, مرؤظي ريتان بكرَي
ضونكة ئةو بنةماكاني رارؤي مايف مرؤظي , دةبَيت سةرلة نوَي ئةوة مونادةشة بكرَيتةوة, دةبَيت ئةوة ئيلةا بكرَيت و

 .ثَيويست ناكا  بيدةينة دةنري, ريتاني يوكمي ئيعدامي تَيدا نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي مايف مرؤظ داوا دةكاتب لةمةشروعةكة , ايف نةكردووةليذنةي مايف مرؤظ س, لةبةر ئةوةي مودتةرحيي مايف مرؤظة
 .فةرموو, ليذنة داوايةكي هةية, نيية

 
 

 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 يان, لةكاتي بةرثابووني شةرَيك لة نَيوان يكومةتي هةرَيمي كوردستان, مب ثرسيارَيك ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةم
مونتةسيبَيكي سوثاي داطريكةر هةَلدةسيَت بة , يان واَلتَيكي ديكة, لة نَيوان يكومةتي فيدراَلي لةطةَل اليةنَيكي دةرةكيدا

ئايا بة ثَيي ياساي , ئةجنامداني كارَيك كة بة طوَيرةي تةعريفي ئةو ياسايةي خؤمان بة كارَيكي تريؤرسيت دادةنرَي
مةفروزة ئةو , ئةطةر ئةم ياساية دةيسرَيتةوة, دةكرَيت؟ يان ئةم ياساية دةيسرَيتةوةدانوني دةولي تةعاموولي لةطةَلدا 

 .سنوورة دياري بكرَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة هةر ياَل ئةطةر , بةثَيي دانوني تةواريئ, ئةو كاتة دانوني تةواريئ اعين دةكرَيت, ئةطةر خوانةخواستة شةرؤ بوو
ثَيي باشة , ئةوةي ليذنةي دانوني سةيبيان كرد, كة ئةو نةصةي كاك ممد وتي, َي باشةكةسَيك ئةو مودتةرةيةي ث

, هية تَييدا نابَينت, ئةدليةتة كَي موئةيدة كة تَييدا نةبَينت, زؤر سوثاس, بيخةينة مونادةشةوة با دةسيت بةرزبكاتةوة
 .فةرموو, ماددةي تر, زؤر سوثاس

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز 

 :بةم شَيوةية, ليذنةي ياسايي ثَيشنياري ماددةيةكي تر دةكا 
عرياق ضاودَيري خاوخَيزاني دوربانياني كارة تريؤريستيةكان رةضاو دةكا  و دةرةبؤي -يكومةتي هةرَيمي كوردستان

 .زيانةكاني زيان لَيكةوتوان دةكاتةوة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر
 :تقرتح اللجنة القانونية اضافة مادة زديدة بعدد السابعة عورة
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 .العراق برعاية عوائل ضحايا االفعال االرهابية و تعويض املتضررين منها. تتكفل حكومة اقليم كوردستان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بة تَيكرايي دةنري ,با دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كَي لةطةَلي نيية, كَي لةطةَل ئةو نةصةية
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةيةكي نيشتماني لة نوَينةراني وةزارةتي ناوةخؤ وداد وئةوداف كاروباري ئاييين ورؤشنبريي وثةروةردة وثَيشمةرطة 
ويست ئةجنام بدةن بؤ بةرةنساربوونةوةي ودارايي ودةستةي طشيت ئاسايشي هةرَي  ثَيك دةهَينرَيت بؤ ئةوةي كاري ثَي

 .تريؤر لة هةرَي  دا  تا وةكو نةهَيلب رووبدا  و لةطؤرؤبندرَيت بةو شَيوازانةي بة طوجناوي دةزانب
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, رَي كردني ئةو برؤيارانة بكا وليذنة ناكؤكة لةطةَل ئةوةي ثَيشوو كة ئةَلَي ثةرلةمان سةرثةرشيت ضاودَيري رَيبة

 .لةطةَل رَيزمدا, ثياضوونةوةي هةبَيت
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دةستةية كة ثَيك , ناكؤك نيية, ئةوة لةطةَل ئةوةي كة ثةرلةمان بةدواي رَيبةرَي كردني ئةو ياسايةدا برؤوا 
 .سوثاس, نةك سةثةرشيت كردن و بةدواداضوون, ياسايةدةهَينرَيت بؤ رَيبةرَيكردني ئةو 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, تكاية ماددة عةرةبيةكةي روَيننةوة

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واملالية والثَيشمةرطة الرتبية توكل جلنة وطنية من ممثلي وزارا  الداخلية والعدل واالوقاف والوؤون الدينية والثقافة و
واهليئة العامة ألمن االقليم الختاذ اخلطوا  الالزمة ملكافحة االرهاب يف االقليم ولتاليف وقوعه والقضاء عليه بالطرق 

 .والوسائل اليت تراها مناسبة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضةند رؤذة دسة , وةزارة , ثةرلةمان, وومانةضونكة ئةوة مةستوليةتي هةم, عةفووم دةكةن, بةرؤاسيت ئةوةش زيادة
ئةطةر , بؤ تةيديدي بكةيب, هةر هةموويان مةستولب, ذنة, خوَيندكارة, دوتابية, كاسبكارة, دةَلَيني هاواَلتية, دةكةيب

 .فةرموو, مةمنونني, ئيصراري نةكةن
 :ممد رامبازطارق  بةرؤَيز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ضةند واَلتَيكي تريش , بةتايبةتي لة واَلتاني ئيماراتي عةرةبيش هةية, ني دةوروبةر هةيةئةو دةدة لة زؤر واَلتا

بؤ ئةوةي بزانب كَي ئةوة ئةجنام دةدا ؟ ضونكة , ئةو باندة تريؤرة ليسيت رةش, بؤ ئةوةي موتابةعة بكةن, هةية
ئةو هةيتةية لة خوارةوة ئيشةكان , شتةكة لة, دةبَيت سوَلتاتي تةنفيزيش بةشدار بكةن, بةرؤاسيت بةس ثةرلةمان نيية

 .دةكا 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر سةييب , دسةكةي سةيد كاكة دةتسرَيتةوة دةساتري هةَليسرتووي, كاك  تاري  تؤش دسةكاني سيد كاكة دةكةيتةوة
 .رؤاوةستة با بزانني رةئي ليذنةي دانوني ض دةَلَيب, ناكةنةوة دةخيةمة دةنسدان

 :مصطفىز عبدالكري  ابوبكر بةرؤَي
  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس, ئَيمةش سةييب دةكةينةوة, لةسةر رةئي هةموو ئةو خوشك برا بةرؤَيزانة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية, دوا ماددة روَيننةوة, فةرموو ماددةي تر

 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ية بؤ ماوةي دوو ساَل كاري ثَيدةكرَيت لة رؤذنامةي رةري ودائيعي كوردستان بَيودةكرَيتةوةئةم ياسا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةدائيعي )ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميةوة )كة دةَلَيت, ئةوة رياوازة لةطةَل ئةوةي تر
ئةو نةصة , ضونكة هةندَي برادةر رةئيان وابوو كة ئةسري رةرعيية, ترة ئةوة شتَيكي, كاري ثَيدةكرَيت( كوردستان

مبَينَينت بؤ ئةوةي بزانرَيت ثاشي ئةوةي ئيصدار دةكرَيت لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَي  لة رةريدةي فةرمي 
دوو ساَل كاري ئةو ياسايةي بؤ ماوةي , ئةو ماددةي رؤيي, كاري ثَيدةكرَيت, لةورؤذةوة بةكاردَيت, بَيودةكرَيتةوة

 .فةرموو, ئةمة ماددةيةكي ترة, ئةوة شتَيكة, ثَيدةكرَيت
 :ممد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاري ثَيدةكرَيت( وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميةوة 

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن تأريخ نوره يف اجلريدة الرمسية 
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شَيرة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةتايبةتي وةزارةتي ناوخؤ زؤررار سوئاليان لَيكرا تةئكيد لةوة , دامودةزطاكاني ئةمين ئَيمة, ثرسيارةكةم ئةوةية

ئةو , ئَيستا كؤمةَلَيك خةَلك ضةند باندَيك طرياوة بة توهمةي ئريهاب, دانونَيكي ئريهابتان دةرنةكردووةدةكةنةوة ئةوة 
ئايا ئةوانةي كة ثَيش ئَيستا , دانونةي ئَيمةش لة رؤذي بَيوكردنةوةي لة رؤذنامةي كوردستان ئيعتيباري بؤ دةكرَيت

 .بةض دانونَيك موياكةمة دةكرَيب, طرياون

 :رؤكي ئةجنومةنبةرٍَِِيز سة
ئةوانة فةدة  بةو دانونة , ئةواني ثاشي بَيوكردنةوةي ئةم دانونة دةطريَيب, نةخَير, باران كرد, بة دانوني عقوبا 

 .بةرؤَيز عوران باني ماراني, دةبَيت
 :عبداَ دادرعثمان بةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مب لةبةر ئةوةي وادةبين  , هيواداريب سوودبةخش بَيت, رَيبةرَي كرا ئةوة ياساي بةرةنساربوونةي تريؤر لة كوردستان

شكوكيةتةك هةية لةو , هةم لةناو خودي ئةنداماني ثةرلةمانيش دَلةرؤاوكَييةك و, هةم لة شاريعي كوردي, ئةو ياساية
, هاتة ئاسيت تةبيعي خؤينة, هةم ئيعادةي سيقة لة بةيين ئةندامان و اليةنسراني يزبة ناكؤكةكان لة كوردستان, ياساية

زؤر , كاري ثَي بكرَي, بؤ ثةرلةمان ئةو ياساية لةدواي يةكسرتنةوةي هةردوو ئةجنومةني دةزا, بؤية مب ثَيشنيار دةكةم
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة , هةبووة لةسةر هةندَي ماددة بؤضووني رياواز, كةس دَلة راوكَيي نيية, دَلة راوكَي نيية, كاك عوران ببورة

ئةوة دَلة راوكَي , كة ثَينج برادةر موعاريز بوونة, لةبةر ئةوة دَلة راوكَي موتَلةق نةبوو, ئةكسةريةتي دانون دةرضووة
ئةو ياساية لة رؤذي بَيو بوونةوةي لةرةريدةي , ئَيمة دواكةوتوويب لة دةرهَيناني ئةو ياساية, بة عةكسةوة, ناكا 
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ياخود مةيكةمةي , تةوييد بَيت, لةسةر ئةوة راوةسني كة هةيتةي دةزا, ية موريب نييةه, رةري رَيبةرَي دةكرَيت
, داد, داخلية, ئاسايش, بةسةر هةموو دامودةزطاكاني يكومة , ئةم ياساية تةعمي  دةكرَي, تةميز تةوييد بَيت

ئةوة , ئي لةسةر بدا كار طةيشتة ئةوةي هةيتةي دةزا رة, خوانةخواستة ئةطةر دواكةو  تةوييدةكة و, مةياك 
هةيتةي دةزا لةوَي رةئي , ئةطةر رةركةكة لة سلَيماني بوو, لة سلَيمانيش هةية, هةيتةي دةزا لة هةولَير هةية و

ئةوة , ئةطةر رةركةكةش لة هةولَير يان لة دهؤك بوو, مةيكةمةي تةمييز لةوَي رةئي لةسةر دةدا , لةسةر دةدا 
تةعليقي ئةو , يةعين شتَيك ناطؤرؤَيت, ئةطةر تةوييديش بوو باشَة, سةر دةداتبمةيكةمةي تةمييز لَيرة رةئي لة

, لةم دوو هةفتةيةدا يكومة  يةك دةطرَيتةوة و, تةوييديش دةبَيت, بَلَيني ئيدارة تةوييد نةبوو, دانونة بكةيب
وو هةيتةتةكاني تر يةك ثَيش هةم, هةيتةي دةزا يةك بسرَيتةوة, هةنساوي يةكةمي ئةوةية كة مةيكةمةي تةمييز و

ئةوة تةمييز , ئةطةر طةيشتة ئةوةي تةمييز بَينت, ئةو دانونة نابَيت دوابكةوَيت, بةاَلم ئةطةر دوا كةو , دةطرَيتةوة
مةيكةمةي تةمييز لة سلَيماني تةماشاي , كاري ثَي دةكرَي, هةتا يةك دةطرَينت, خؤ ئيلةا نةكراوة, هةية لة سلَيماني
مةيكةمةي تةمييزي هةولَيريش تةماشاي ئةو دةزايانة دةكا  , اتب كة لة سنووري خؤي روودةدا  وئةو دةزايانة دةك

, هية دَلةرؤاوكَيشي ناوَي, بةاَلم مب تةسةورؤم واية كة زوو ئةو هةيتةتانة تةوييد بكرَيب, كة لة سنووري خؤيةتي
 .فةرموو, ئةو ياساية داوة زؤرينةي دةنسي بؤ, ئَيمة نوَينةري ميللةتني لَيرة, ثَيويست ناكاتب

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي هةردوو مةيكةمةي تةميزي , يةك, مب بؤ دوو خاَل ثشتسريي لة بؤضوونةكةي كاك عوران دةكةم
لةوانةية لة , تةوةلةوانةية كة ئةطةر زوو يةك نةطرَي, مةرليسي دةزا يةك نيية, كوردستان يةكيان نةطرتؤتةوة

, دوو, يةك, سةبارة  بةو ياساية دةربيَيت, لة هةردوو شوَيب, ئةو ياسايةدا دةراراتي ناكؤك, ثيادةكرن و رَيبةرَي كردن
بؤ ئةوةي ثةلة , كة وةزارةتي هةرَي  و وةزارةتي داد هةية, ئَيمة وةكو شارَيك ئةطةر ررَيتة سةر هةردوو وةزارةتي داد

 .زؤر سوثاس, ئاساييشة, ئةطةر شتَيكي وا هةبَيت ياساية و, وةي هةردوو ئةجنومةنةكةبكةن لة يةكخستنة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووةميش مةيكةمة , ئةوةلةن ئةو رةئية  ياسايي نةبووة, رةدي ئةو دسةي تؤش دةدةمةوة, ببورة كاك كري 
دوو مةيكةمةي , ضةند ساَلة دوو دةزا هةية, ةراناوةسيَت لةبةر ئةوةي مةيكةمةي تةميز يان دةزا تةوييد نةبوو

ئةو بابةتةش , ذياني خةَلك و دةزاياي خةلَيكيش راناوةسيت و, دةراراتيش دةرؤوا  و رَيبةرَي دةبَيت و, تةميز هةية
, شةرعني, لةبةر ئةوةي ئَيمة تةنتا مةصدةر موةيةديب, دةبَيت رَيبةرَي بكرَيت, ئةطةر شتَيك بوو, راناوةستَيت

لةبةر ئةوةي دةزطايةك خوار ثةرلةمان تةوييد , تةشريعةكةمان ناتوانني رابسريب, راناوةستني, يع دةكةيبتةشر
ئةطةر خييف كةوتة بةيين دةراري , بةم شَيوةية كة ومت, دةبَيت رَيبةرَي بكةيب, ئةطةر تةوييديش نةبَيت, نةبووة

, وةكو ومت سةرؤكي هةية, يز لة سلَيماني هةيةمةيكةمةي تةم, تةوييد نةببوو, داواي تةميز كرا, مةيكةمة و
بة  لةو , مةيكةمةي تةميزيش لَيرة هةية, بة  لة دةراراتي مةيكةمةي ئةو مةنتيقةية دةكةن, ئةنداماني هةية

كؤتايي , دوايش ئَيمة ئةو ماددانة دةنسمان بؤ داوة, تاكو تةميز دةبَيت, دةرارانة دةكةن كة لةو سنوورةدا روودةداتب
ئةواني , تةنتا ئةسبابي موربة ماوة, بؤية مب ئَيستا كة ماددةكان تةواو بووة, ئةو مونادةشةية هةر زياديشة, تووةثَيتا

ئةو دانونة لةرؤذي بَيوبوونةوةي لةرؤذنامةي فةرمي , تةنيا ماددةي ئةخري كة دةَلَيت,  تر ثَيويست بة مونادةشة ناكا 
زؤر , كَي لةطةَلي نيية, كَي لةطةَليةتي با دةسيت بةرز بكاتةوة, خةمة دةنسدانئةويش دة, ودائع كوردستان بَيودةبَيتةوة

تةبعةن بة رةضاو كردني مةسةلةي زمانةواني و ئةو وشةو , دانونةكة بة طشيت خوَينرايةوة, بة زؤرينةي دةنري, سوثاس
, لةرؤووي زمانةوانييةوة, ةضينةوةثوختةكةي كة لةبةر رؤشنايي برؤياري ثَيداد, كةليماتانةي كة ئيتيفادمان لةسةر كرد

 ....لةرؤووي دانونيشةوة دةخيةمة دةنسدان
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيويستة ئةو ثَيشنيازةي كاك , ثَيويستة كة بة نةزةري ئيعتيباريش وةرطريا, بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيارة زؤر زةرووريية
لةو مونةزةمة و لةو رَيكخراوة تريؤريستيانةدا ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي لةسةر , يية سردار كردي سةبارة  بة عزو

قيادتها او دواي ئةوةي كة دةَلَيت , لة ماددةي دووةم و برؤطةي يةك, ئةوةي رَيككةوتني كة ئةو عزوية ئينزكام بكرَيت
 .العضوية فيها

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةبيخوَينة, عةرةبيةكةي تكاية

 :ابوبكر مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

- :تعد األفعال االتية زرائم جرهابية و يعاقب عليها باالعدام
تأسيس جو تنظيم جو إدارة منظمة جو مجعية جو هيئة جو عصابة جو مركز جو مجاعة جو تولي زعامتها جو قيادتها بهدف 

 .نصوص عليها يف هذا القانونارتكاب إحد  اجلرائم اإلرهابية امل
 .ئةوة بؤ ئةوةي كة هية ئيشكالَيك نةمَييَن, او العضوية فيها, زعامتها او قيادتهالةدواي , ئَيمة ئيقَايَيكمان هةية
 :بةرؤَيز سردار صباح بؤزؤ هركي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مب لَيرة , و رةسامةتي عقوبةكة دادةنرَي بؤ رةرائي  بة ثَيي ختورة , بة يةديقة  ئةو عقوبانةي كة دادةنرَي

ئةوة عقوبةي , ئةندام بَي لة باندَيك بةاَلم هية تاوانَيكي ئةجنام نةدابَيت, كة هةر تريؤريسيَت, ثَيشنيارةكةم ئةوة بوو
 ئةطةر روخسةمت, صياغةي ماددةكةش  كردية, لة ماددةي ضوارةم بَي, ثَيشنيارةكةي مب ئةوة بوو, نابَيت ئيعدام بَي

من انتمى اىل اي حزب او مجعية او هيئة او اجلماعة اليت مت  ادانتها جبرائم ارهابية بقرار من ),بيخوَينمةوة, بدةي
يةعين فةدةرةك بَيت لة ماددةي ضوارةم كة عقوبةكةي لة ثَينة ساَل تا ثانزة ساَل , (احملكمة دون ان يرتكب اية زرمية

 .زؤر سوثاس, بَي
 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

لةبةر ئةوةي ئةو , كة ررَيتة ماددةي دووةم, ثانزة ساَليةكة, ئيقتريايَيك وةسة  لةبةيين ئيعدام و, مب ثَيشنيار دةكةم
بةشداري , خةبةري لَيداية لة رةركةكة دوو, ئةندامةكة هاوكارة يةك, مونةزةمةي كة كاري ئريهابي رَيبةرَي دةكاتب

ئةنداميةتيشي , خةبةر نادةن, ةر ئةوة ئةو ماددةية ضةند كةسَيك دةطرَيتةوةيةعين لةب, دةكاتب لة تةختيتةكة سَي
بةاَلم يوكمي , يوكمي ئيعدام نةيسرَيتةوة, يوكمي موئةبةد نةيسرَيتةوة, مادةم رةركةي نةكردووة, لةطةَلدا بينت

, خود لة ماددةي دوو بينتيا, كة يوكمي موئةبةدة, يةعين بةيين ئةوةي لة ماددةي سَيدا بينت, موئةبةد بيسرَيتةوة
 .فةرموو, يوكمي ئيعدامة زؤرة لة ماددةي يةكدا بينت

 :بةرؤَيز خليل ابراهي  امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, يةكَيكة دةضَيت خؤي دةتةدَينَيت, يةكَيكة ئيشي هةر نووسينة, ئةو كابرايةي كة ئةندامة لةو مونةزةمة ئريهابيانة
بةرةئي مب هةر لة رَيساي خؤي , بؤ ئيستيسناي دةكرَينت, ئةوة هةمووي موشتةرةكب, باتبيةكَيكة دةضَيت دنبلةي دة

 .زؤر سوثاس, مبَينَيت ئيعدام
 :خضربةرؤَيز دادر سعيد 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سي لةناو ئةطةر هاتوو ئَيمة يزبي بةع, بةتةنتا ئةندام بوون لةناو طروثَيكي تريؤريسيت سزاداني بة ئيعدام زؤر دورسة

, هةموو ئةندامَيكي نةطرتؤتةوة, بةاَلم كَيي طرتؤتةوة, ئَيستا ياساي ريشةكَيش كردني بةعس هةية, ضوو بكةينة منوونة
لة هةموو شتَيك , كيمياباران, شةريكي سةددامب لة ئةنفال و, هةمووشيان تاوانبار نني, ضونكة ئةنداميان زؤرة و
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لة رَيي , ئةو ثَيشنيارةي كاك سةردار, تةنتا ئةوانةي كة دةستيان هةية, ئَيستاش هةموويان ناطرَيتةوة, شةريكب
 .زؤر سوثاس, خؤيةتي كة لةناو ماددةي ضوار بنووسرَي

 :بةرؤَيز شَيردَل عبداَ يوَيزي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناويشي لَيناوة , ش كرديةمونةزةمةكةي ئيتيتامي, زؤر دةوَلة  هةية, بةنيسبة  ئَيمة دةَلَيني ئةندام لة مونةزةمة
يةعين يوك  لةسةر رةناية سياسيةكةي زؤر , بةاَلم ئةو مونةزةمةية رةنايَيكي سياسي هةية, مونةزةمةي ئريهابي

, ئَيستا لة عَيراق ئةوا هةندَي مقاوةمة هةية, تةعاموليشي لةطةَل دةكةيب, لةسةر رةناية عةسكةرييةكة, فةردي هةية
, لةبةر ئةوة يةعين ماناي ئةوة نيية, كةضي ئَيستا خةريكة مفاوةزاتي لةطةَل دةكةن, هابنيبة طوَيرةي دانونةكةي ئري

 .زؤر سوثاس, يوكمي ئيعدامي بؤ دةربيَيت, كة ئةندام بَيت
 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل , موريع و موئةسيس, نةزي  ومو, كة نابَيت وةكو يةك سةير بكةيب, منيش تةئيدي ئةو تةوةروهة دةكةم 
يةعين ئةطةر , ساَل 10ساَل تا  12فةدة  لة ئيتاَليا عزو دانا , مب تةشريعاتي نؤ دة دةوَلةمت لة ئريهاب خوَيندووة, عزو

ة يان ل, نة لةيةكةم بَيت, ئةوانة هةر نابَيت, ئةطةر نا زؤربةي زؤريان ثَينج ساَلب يان كةمَن, ئةوةي هةية, عزو بَيت
كة زؤربةي ئةو تةشريعاتانة بة ئيزافةي , دةتوانني غةرامةكي ماددي بؤ دابنَيني, ماددةكة سةربةخؤ بَيت, دووةم بَيت

 .سوثاس, يةعين ئةو ناوة بَيت, ساَلَيك بَيت 10يان , ساَلَيك بَيت 12, غةرامةشي بؤ دانراوة, سيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةمناَل , سةد كةسي تَيدا دةكوذرَيت, ئةطةر رةركةيةك دةكرَيت, ي مونادةشةي بكةيبثَيش ئةوة, مب ثرسيارَيك دةكةم
ئةو , سةربرؤينةكةش بَيودةكاتةوة, دوايي لة ئةنتةرنَيت بة عةلةني مونةزةمةيةك دةَلَيت مب كوشتوومة, و ذن و ئةوانة

باشة ئةندامي , يزازوة دةَلَيت مب بوومبة ئيعت, ئةطةر خؤتةداندنةوةي تَيدا هةبَيت, كةسةش كة خؤي تةداندووتةوة
ئةوة رةركةية كة ئةو بةشدارة لةو مونةزةمةيةدا؟ ضؤن تةماشاي بكةيب؟ , ئةو مونةزةمةية تَي نةطا ئةوة خةتةرة

لةو رَيكخراوة تريؤريستيية كة لة ثَيش ضاوي رؤذانة , بةردةوام دةبَيت, ئينسانَيكي عاديية, رةركةيةكي عاديية
يوسةينيةية يان , ئةَلَي مةتعةم فَين مب تةداندوومة, دةَلَيت بةَلَي مب كوشتوومة, رةرائيمة دةكا تةبةناي ئةو 

, لة عةيين كاتدا دووكةس دةطريَيت, دةَلَيت مب بووم, يان ضوويتة تازيية خؤي تةداندووة, مزطةوتة مب تةداندوومة
, تَيناطةم بة يةديقة , نازائ, ي بَلَيي موخةفةيف بكةيثَي, لةبةر ئةوةي رةركةي نةكردووة, ئةندامة لةو مونةزةمةية

ياخود ئةوةي , وةكو ئةوةي فةَلةستيين, لةبةر ئةوةي رَيكخراوَيكي سياسي هةية, يةعين ئةوة فةردي هةية, لةبةر ئةوة
نة هةر طوناييشة ئةوانة مودارة, فةردَيكي زؤري هةية, رةنايي مقاوةمةي هةية, ئريلةندي رةنايي سياسي هةية

ناكرَينت , ثةجنا ساَلة سرياعيان هةية, ئةرزةكةي مويتةلة, خةَلك شةرؤي ئيسرائيل دةكاتب, بكرَيب لةطةَل ئةوانة
بة ئيعتيزازةوة دةَلَيت مب فَيئ , مودارةنة بكرَينت لةطةَل رَيكخراوَيكي تريؤريسيت رؤذانة لة تةلةفزيؤن لة ئةنتةرنَيت

باشة ئةندامَيك ثاش ئةو , ثيشامنان دةداتب لة تةلةفزيؤن ئةوة من , دةبرَيت يان سةري, ئةسري دةيسرَيت, كوشتووة
 .فةرموو, ضيية؟ ض يوكمةك دةخوا؟ ثةخشان خان, مبَينَينت لةو رَيكخراوة, هةموو شتة

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ يسَيب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وَيكي تريؤريسيت بيَب بة باعيسي ئةوةي يةك نةوع يوكمي كة مورةرةد ئةندامَييت رَيكخرا, منيش لةطةَل ئةوة ني 
لة بةيين ئيعدام هةتا , ئَيمة لَيرة ئةيكام ريا كراوةتةوة بة ثَيي نةوعي كارة ئريهابيةكةي كة ئةيكا , لةسةر بَيت

, عدام بَيتئيَ با ئي, لةبةر ئةوة زةمحةتة بَلَيني مورةرةد ئةندامَييت لة مونةزةمةيةكي ئريهابي, يةثسي موشةدةد
ساَل  10لة مونةزةمةيةكي ئريهابية ئيشي فةدة  دروست كردني موتةفةررياتة كة لَيرة بة , يةعين هي وا هةية

 .سوثاس, يةك يوك  بؤ ئةندامَييت مونةزةمة كايف بَيت, لةبةر ئةوة تةسةورؤ ناكةم, كة كردي, يوكمي بؤ دانراوة
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيت , شةريي بكةيب, سَي بارة مةربووريب, دووبارة مةربووريب شةريي بكةيب, رةئيةك دةَلَيب بةرؤاسيت مب نازائ

, لةوانةية داضاخييية, ئةندام بَيت, لةوانة نيية, يوكمي يةكَيك صونعي موتةفةرريا  دةكا , مب بةخشي ثةخشان خان
كة يوكمي دةدةيب , رةش ئةو يوكمة دةيسرَيتةوةلَي, لةوَي يوكمي ثانزة ساَلييةكة دةيسرَيتةوة, ئةطةر داضاخيي بوو

سَي , لةوَيشدا يوكمي رَيبةرَي كردني رةركةكةش دةطرَيتةوة, خؤي مونةفيزيش بوو, بةثَيي ئةو ياساية كة ئةندامة
 .ووكاك شَيخ فتاح فةرم, لَيرة كةمكراوةتةوة ياخود زياد كراوة, لةوَي تةخفيفة, يةعين ماناي وانيية, يوك  دةيسرَيتةوة

 :بةرؤَيز مي فتاح عبداَ نقشبندي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةدة ئةوةي لةناو ئةو مونةزةمةي ئريهابة لةو دوو ماددةية نَيتة , ئةوةية, بة يقيقة  ئةوةي مب لَيي تةيةييورم
ؤذَيك يةكَيكيان بانري هةر ئةندامَيك ئةطةر هةر ر, ضونكة ئةوةي لةناو ئةو مونةزةمةية, يان ئيعدام يان موئةبةد, خوار

هةموو , ئايا نايكا ؟ كةواتة لة عةمةلةكةي لة فعلةكةي ئامادةية, سةد كةسيان بكوذة, بَلَيت خؤ  بتةدَينةوة و, بكرَيت
لة بةرؤَيزتان لةو دوو ماددةية نَيتة , واش داوا دةكةم, لةبةر ئةوةي مب ثَي  واية, سةعاتَيك ببَيتة داتيلي خةَلكانَيك

, با ئيعدام نةبَيت, موئةبةد بَيت, مب تةئيدي رةئي رةنابت دةكةم, م ئةوةي ئَيستا رةنابت باست كردبةاَل, خوارَي
 .لةطةَل رَيزمدا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم لةبةر رؤشنايي ئةو , عةفووم دةكةم, رةئيةكةم فةرز بكةم لةسةر ئَيوة, شةر  نيية, كة مب رةئيةك دةَلَي , تةبعةن

بةيين , رئيةك هي ئيعدامةكة ئةغلةمبان المان برد, دوو رةئي هةية, ئةو رةئيانةي كة  درا, نةي كة كراموداخةال
بؤية دةخيةمة دةنسدان , يان لة ماددةي ضواردا بينت, بةيين ئةوةي لة ماددةي سَيدا بينت, مؤئةبةدةكة و ثانزة ساَلةكة

كَي موئةيدي , كة يوكمةكةي ثانزة ساَلة؟ هةتا ثانزة ساَلة, كَي موئةيدي ئةوةية كة لة ماددةي ضواردا بينت, ئةوةلةن
كةواتة ئةكسةرية  رةئييان لةطةَل ئةوةية , كة يوكمي موئةبةد با دةسيت بةرز بكاتةوة, ئةوةية كة ررَيتة ماددةي سَي

 .صياغةكةي تكاية, كة ررَيتة ماددةي سَي كة يوكمةكةي موئةبةدة
 :فىمصط بةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

انتماء اىل احدي الفقرا  الواردة يف الفقرة  واحد من املادة الثانية من هذا القانون , ئةوة بكةينة فةدةرةك بؤ ماددةي سَي
 .او كان عضوَا فيها

 :بةرؤَيز سةردار صباح بؤزؤ هركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مب بةم شَيوةية صياغةم كردية
اىل اية منظمة او حزب او مجعية او هيئة او اجلماعة اليت مت ادانتها جبرائم ارهابية بقرار من احملكمة ودون ان انتماء 

 .يرتكب او يساهم يف ارتكاب اية زرمية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عةرةبيةكةي  با مب, فةدةرةي يةك, لة ماددةي دوو, مب با ماددةكةي روَينمةوة, بةس كافيية, او كان عضوا فيها

تاسيس او تنظيم او ادارة او منظمة او مجعية او هيئة او عصابة او مركز او مجاعة او ),روَينمةوة ئينيا كوردييةكةي
او انتمى اليها بهدف ارتكاب احد  اجلرائم االرهابية املنصوص اليها , لَيرة ئيزافةكة دةردةكةوَيت, (توىل زعامتها او قيادتها

, يةعين مةبةستتان ئةوةية كة فةدةرةيةكي تايبة  بَيت, هةدةفةكةي تَيداية, بعةن ئةوة بؤ تةئيكدتة, يف هذا القانون
ئةوةي كة لة ماددةي دوودا , شةرح بكاتب, دةبَيت فةدةرةيةك ئيزافة بكرَيت, ببورن لة ماددةي سَي دةنستان بؤ نةدا

 .دا يوكمي موئةبةدةئةطةر ئةندام بَيت لةوة, بؤ ديادا  و مونةزةما  ئةوانة, هاتووة
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ضونكة ماددةكة دةَلَيت ئةو كارانةي خوارةوة كاري , لة ماددةي سَي ئاخريي ماددةكة فةدةرةيةك ئيزافة دةكرَيت
ئةو كةسةي كة ئينتما دةكا  بؤ ئةو اليةني , ئةخريةكةي دةَلَيت, يوك  دةدرَيب بة يوكمي موئةبةد, ئريهابني و

 .فةرموو كاك ممد, وازحية ئَيستا, ةي دوودا هاتووةريتاتانةي كة لة فةدةرةي يةكي مادد
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عزوية  ئةو , ئَيمة لَيرة عزو, يةعين دةبَيت, يةعين انتماي ئةخيدي و ئينتماي مةيةبةتيش دةطرَيتةوة, انتماء واسعة

 .كةسةية كة ئيستمارةي هةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وكان , من املادة الثانية من هذا القانون( 1)من انتمى اىل اجلها  الواردة يف الفقرة, باشة ئَيمة لة ئاخريةكةي وا دةكةيب
من , كةواتة واي لَيدَيت, من كان عضوَا, ئةو صيةةيةش باشة ئةطةر ليذنةي دانونيش موافيقب, باشة وا, عضوَا فيها

بة كوردييةكةي ئةو , تةواو, وكان عضوَا فيها, من املادة الثانية من هذا القانون( 1)انتمى اىل اجلها  الواردة يف الفقرة
دةَلَيت ئةو كةسانةش يوكمي موئةبةد دةكرَيب , فةدةرةية ئيزافة دةكرَينت لة ماددةي سَي كة يوكمةكةي هةتا هةتاية

مونةزةما  و ئةيزابي تريؤريسيت و  لة ماددةي يةك, ئةطةر ئينتمايان كرد بؤ ئةو اليةنانةي كة ئاماذةي ثَيكراوة
 , ئةوانة

 .زؤرينةي دةنري, كَي لةطةَلي نيية, كَي لةطةَل ئةوةية با دةسيت بةرز بكاتةوة, ئَيستا دةنستان بؤ ئةوةدا وانيية
ثاشي , بةاَلم دةخيوَينينةوة, ئةسباب موربة ثَيويست ناكا  بة مونادةشة كردني, ئَيستا دانونةكة هةمووي وةكو يةك

 .فةرموو ئةسبابي موربة روَيننةوة, ي وةكو دانونةكة دةنسي بؤ دةدةيبوة
 
 
 

 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤكارة خوازياريةكاني ئةم ياساية
ي طشيت تريؤر بَوتة دياردةيةكي ترسناكي ريتاني وئاماجني ترس خستنة ناودَلي رةماوةر وتؤداندنيةتي وتَيكداني بار

وئارامي كؤمةَلسة وئازارداني خةلكة بؤئةوةي ذيان وئازاديان راتة مةترسي وزيان بة ذينسة وساماني طشيت وتايبةتي 
لةبةرئةوة كؤمةَلسةي نَيودةوَلةتي هةوَلي داوة وهةوَلدةدا  ضةند ياسايةك دابنَيت بؤ بةطذداضوونةوةي ئةم . بسةيةنَيت

ني دةكا  بة دَل هاوكار بب بؤئةوةي سنوورداري بكةن وضارةسةري هؤكارةكاني بكةن دياردة ترسناكة وداوا لة ئةنداما
ولةبةر ئةوةي هةرَيمي كوردستانيش تووشي مةترسي طشت رؤرةكاني ئةم تريؤرة بَوتةوة وتووشي دةبَيت ودةرةجنام 

بؤية بة ثَيويست زانرا كة . وتووة زيانَيكي زؤر وطةورةي لة طياني هاوآلتياني هةرَي  وسامانيان ودةسةآلتة رؤةواكاني كة
ياسايةكي تايبة  بة بةرةنساربوونةوةي ئةم دياردة ترسناكة دابندرَيت لةطةَل رةِِضاوكردني ئةو ثَيوةرة نَيودةوَلةتيانةي 

 . ماف وئازاديةكاني تاك و كؤمةَل دةستةبةر دةكا 
  بؤية ئةم ياساية داندرا

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 االسباب املوزبة
جصبح اإلرهاب ظاهرة عاملية خطرية تهدف إىل إيقاع الرعب بني الناس جو ترويعهم واإلخالل بالنظام العام وسالمة اجملتمع 
وجمنه وإيذاء الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإحلاق الضرر بالبيئة واألموال العامة واخلاصة، وحيث جن اجملتمع 
الدولي حاول واليزال حياول وضع توريعا  حملاربة هذه الظاهرة اخلطرية ومطالبة جعضائه بالتعاون بصورة زادة من جزل 
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وضع حد هلا ومعاجلة جسبابها، وحيث جن اقليم كوردستان قد تعرض وال يزال يتعرض ملخاطر اإلرهاب جبميع جنواعه وجسفر 
قليم وممتلكاتهم ومؤسساته الورعية لذا با  من الضروري إصدار توريع عنه جضرار بالغة  وزسيمة بأرواح مواطين اال

خاص  كافحة هذه الظاهرة اخلطرة مع األخذ بنظر االعتبار املعايري الدولية اليت تضمن محاية احلقوق واحلريا  
 .. الفردية والعامة

 .وألزله مت توريع هذا القانون
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي, وابزائ, ة هية خيفَيكي لةسةر نييةئةو ئةسباب مورب

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .با تةخةويف لَي نةكةيب, ئةوة كافيية, هةر ئةو دياردةية بؤتةوة
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةوةدوعي بؤ دةكةيب, وةلَي هةية و
 :د فرج امحدبةرؤَيز مم

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ....بة دةناعةتي مب هةَلي بسريب باشَة, كوردستان تووشي زؤر رؤرة ئةم تريؤرة بووةتةوة و تووشي دةبَيت

 
 
 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دييةكـةي كـة   بـةاَلم كور , عةرةبيةكـةي دروسـتة  , عةرةبيةكةي ضيية؟ عـةفووم دةكـةن  , موشكيلة نيية, ئةوة زمانةوانيية

تووشـي  , مواليـةزةي ئـةوة بكـةن   , يـش ضار و يـا  ضاي يعـين مـا  , عةرةبيةكة هةردووكي دةطرَيتـةوة , بَلَيني تووشي بؤتةوة
, ئَيستا ياسـاكة بةطشـيت بةطؤرؤانكارييةكـةي كـة بةسـةري داهـا       , ئايندةش بةردةوامة, يةعين ئَيستا تووشي بووة, بؤتةوة

, كَي لةطةَل ئـةو ياسـاية نييـة   , تةئيدي ئةو ياساية دةكا ؟ دةنسي بؤ بدا  تكاية كَي, دةخيةمة دةنسدانةوة, دةنستان بؤ دا
زؤر سوثاسـتان  , لَيرةدا كؤتـايي بـةو دانيشـتنة دةهَيـنني    , بة زؤرينةي دةنري, سَي كةس لةطةَلي نيية, دةسيت بةرزبكاتةوة

 . تا كؤبوونةوةيةكي تر خوايافيزتان بَيت, دةكةم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت(                 كمال كركوكي)امحد عبداللة                       ممد دادر عبداَفرست            
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 ي خولي هةَلبذاردن(5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/2/0226 رَيكةوتي هةيين

ئةجنومـةني نيشــتمانيي كوردسـتاني عَيـراق بــة     12/2/0226 رَيكـةوتي هــةيين ي ثَيشـنيوةرؤؤي رؤذي  (12ر32)كاتـذمَير  
 ,بـةرؤَيز ممـد دـادر عبـداَ رَيسـري سـةرؤك و       بة ئامادةبووني, ايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وسةرؤك

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (0)دانيشـتين ذمـارة  , بةرؤَيز فرست امحـد عبـداَ سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (0)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت12/2/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي هةيين رَيكةوتي (12ر32)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 .شاآلوة طةورةكة دةسيت ثَي كرد 12/2/1977خستنةرؤوو وبةرزكردني راطرتين يادي دوربانياني ئةنفال كة لة -1
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـــةمرؤؤ , بـــةناوي طـــةلي كوردســتان كؤبوونـــةوةي ئـــةمرؤؤمان دةســت ثـــَي دةكـــةيب  , بــةناوي خـــواي طـــةورةو ميترةبــان  
شـاآلوة طةورةكـةي    12/2ة تايبةتة بة ياد كردنةوةي دوربانييةكاني ئةنفال كـة لـةرؤذَيكي وةكـو ئـةمرؤؤ لـة      كؤبوونةوةك

, ئةوانةي تـا ئَيسـتا زؤربـةيان نـةزانراون لـة كـوَيب      , بؤ يادي دوربانياني ئةنفال, بؤ بةرز راطرتين ئةو يادة, دةسيت ثَيكرد
فـةرموو  , سـةررةم شـةهيداني كوردسـتان سـاتَيك دةوةسـتني بـة ثَيـوة        بـؤ ئـةوان و بـؤ   , هةتا طؤرؤةكانيان ئاشكرا نةكراون

 .بةرنامةي كار روَينةوة
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 :رؤَيز شَيروان ناصح ييدريبة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمـارة  ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (0)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشـتين ذمـارة   , تماني كوردستاني عَيراقنيش
 :دا بةم شَيوةية بَيت12/2/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي هةيين رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 .شاآلوة طةورةكة دةسيت ثَيكرد 12/2/1977خستنةرؤوو و بةرز راطرتين يادي دوربانياني ئةنفال كة لة -1
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةكـو عـةرزم كـردن ئـةو كؤبوونةوةيـة تايبةتـة بـة يـادي ئـةو كارةسـاتة           , ميواناني بـةرؤَيز , بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
مَيـذوو  , انـدا هـاتيبَ  ئةم كارةساتة يةكـةم كارةسـا  نـةبووة كـة بةسـةر طةلةكةم     , طةورةية كة بةسةر طةلةكةماندا هاتووة

و , ضةنديب رار باسي كردووة و تؤماري كردووة كة دوذمناني طةلةكةمان طةلَيك رار توانيويانة ئةو تاوانة ئةجنام بدةن
بـةآلم مَيـذوو ئةوةشـي    , شةرؤ بةسةر ميللةتةكةمان بسـةثَينب , دَيتامتان لَي بسووتَينب و وَيراني بكةن, خةَلكمان لَي بكوذن

ثةيوةندي ئةم طةلة بة خاكةكـةي رةطـي داكوتـاوة    , ئريادةي ئةو طةلة ئةوةندة بةهَيز بووة و بةدوة  بووةتؤمار كردووة 
بؤية طةلي كوردستان , و لة خاكةكةي ضووةتة دوآلييةكي زؤرةوة كة هةميشة طةورةترة و بةهَيز ترة لة ثييني دوذمنان

الثـةرؤةي  , دذي طةلةكةمانيان تؤمار كـردووة الثـةرؤةي رةشـب    دوذمنةكانيشي ئةو الثةرؤانةي كة, هةر ماوةو هةر سةربةرزة
طـةلي كوردسـتانيش سـةربةرزة بـةو     , ئـةوان فةشـةليان هَينـاوة   , الثةرؤةيةكة شةرمةزاري بـؤ خؤيـان هَيشـتؤتةوة   , بؤطةنب

, ةكـةي نـةمَينَيت  زمان, بةم كارةساتانة ثَييان وابوو وا دةكا  طةلي كورد لةناو بيَيت, سةركةوتنانةي كة بةدةسيت هَيناوة
بـةآلم ئـةمرؤؤ ئةطـةر تةماشـا بكـةيب      , وشةي كوردستان لةناو داموسدا نـةمَينَيت , ناوي كوردستان, خاكةكةي داطري بكرَيت

وا سةركردةكانيان ضـاوةرؤواني دادطـايي دةكـةن لةسـةر ئـةو تاوانـةي كـة بةرامبـةر بـة          , ئةو دوذمنانة خؤيان لةناو ضوون
بةرامبـةر طةلـةكاني   , بةرامبةر خةَلكي تر, تاواني تريشيان كردووة بةرامبةر طةلي خؤشيان ديارة, طةلةكةمانيان كردووة

بـةم نزيكانـة ميللـةتي    , ئةم تاوانانة يةك لةدواي يةك باس دةكرَيب و دادطايي دةكـرَيب لةسـةر ئـةو تاوانانـة    , ناوضةكةش
لةثَيش هةموويانةوة صةدامي خوَينرؤَيذي طؤرؤ , َيتئَيمة ضاوةرؤوانة كةلةبةردةم شاشةي تةلةفزيؤنةكان تاوانبارةكان ببين

سةراني ئةم رذَيمة كة يةكَيكيان بة عـةلي كيميـاوي ناسـراوة مةسـتولي ئـةو سياسـةتة بـوو بـؤ         , بةطؤرؤ ضووي رذَيمةكةي
طـايي  ئةطةر تاوانةكاني تر ثَيويسيت بة مةيكةمـة هـةبَيت داد  , رَيبةرَي كردني ئةو سياسةتة لة كوردستان ئةجنام دراوة

ئةطةر بة ضـاوَيكي مرؤييـةوة   , بةَلسةنامةكان ئةوةندة زؤرن, ئةو تاوانانةي كة لةكوردستاندا ئةجنام دراون, كردن هةبَيت
بةبَي مةيكةمةش هـةموو ئينسـانَيك دةتـوانَي يوكميـان لةسـةر      , بةضاوَيكي عةدالةتةوة تةماشاي بكةيب, سةيري بكةيب

شـانؤطةرييةكيان  , ةمتان ئـةو كةسـانةتان ديـت كـة بـةناوي منداَلـةكاني ئـةنفال       ضونكة زيندوون هةر ئَيستا لةبةرد, بدا 
منـداآلني  , منداَلـةكاني دوربانيـاني ئـةنفال شـاهيدي لةسـةر دةدةن     , دَييةكان شـاهيدي لةسـةر دةدةن  , ثَيشكةش ئَيوة كرد

خـواش لةسـةرةوة   , دةدةنمزطةوتـة وَيرانكراوةكـان شـاهيدي لةسـةر     , دوربانياني ضةكي كيمياوي شـاهيدي لةسـةر دةدةن  
بؤية دادطاييكردنيان تةنيا بؤ ئةوةية دانونيةن نيشاني دنيا بـدةن كـة ئـةم تاوانـة ضـةند تـاوانَيكي       , شاهيدة لةسةر ئةوة

مب لةزاري علي يسب مةريـدةوة ئيقـرارم كـرد بةرامبـةر ئَيمـة كـة وةفـدي مفـاوز بـوويب لـة بةغـدا لـة سـاَلي              , طةورةية
, مةســةلةي ئةنفالــةكان بــوون كــة بــَي سةروشــوَينب, نةطةيشــتنمان بــة رَيككــةوتب لةطــةَليانيـةكَيك لــة ســةبةبي  , 1991

ــَيب ضــييان بةســةر هــاتووة    ومتــان ناكرَيــت ئَيمــة بسةرؤَيينــةوة كوردســتان وةآلمــي خــةَلك   , داوامــان دةكــرد كــة ثَيمــان بَل
بـووة  , ان زؤر ئيلحامحـان لةسـةر ئـةوة كـرد    دـةبرةكانيان لةكوَييـة؟ لـة كؤبوونـةوةك    , مـاون , ضييان ثَي بَلـَيني , نةدةينةوة

سةراني رذَيمي طؤرؤبةطؤرؤ ضوو روويان كردة عةلي يةسةن مةريـد ويسـتيان تاوانةكـة تـةنيا     , كَيشة لةبةردةمي خؤياندا
ئةمـة ئيقرارَيكـة زيـاتر لـة     , ئةويش بة تورؤةيي هةَلساو راوةستا وتـي مـب لـة خؤمـةوة شـتَيك  نـةكردووة      , بةو ببستنةوة

وتي مـب  , كة ئةندامي وةفدي موفاوز بوون, لةوانة نؤي ئةندامي بةرةي كوردستاني ئةو وةخيت, اهيدي تَيدا بووبيست ش
وتـي مـب   , مب لة هةشتاو سَي هاتووم يان لة هةشتاو ثَينج نازائ بة تةئكيد ضـي بـوو  , ئةو شتةي لة كوردستان كردوومة
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وهـية شتَيكيشـ  نـةكردووة ئيشـارةتي بـة      , ة دةسـيت ثَيكـردووة  هاتووم سياسةتَيك  رَي بةرَي كردووة لة هةشتاو يةكـةو 
وتـي بـة برؤيـاري    , سةركردةكاني خؤي كرد كة عةلي و عـزة  دوري و تـاري  عـةزيز و هـةموو ئـةو سـةرانة دانيشـتبوون       

د وتـي  بةآلم ئةوةندةية رووي لةئَيمةش كر, ئةمة ئيقرارَيكة شاهَيدةكان زؤريان ماون زيندوون, سةركردايةتي خؤم بووة
, ئةمة بـووة رَيـي ثَيكـةنينَيكي بـة سـوخرية     , سةد هةزار تَي ناثةرؤن, ئَيوة موبالةغة دةكةن سةدو هةشتاو دووهةزار نني

, تاوانبارةكـان ديـارن  , بـةآلم كؤتـايي ثَيتـاتووة   , بؤ ياسا باشة بةنيسـبة  ئَيمـةوة  , لةبةر ئةوة دادطاييكردن بؤ مَيذوو باشة
ئةو مةسـةلةية يةكَيكـة لـةو مةسـةالنةي كـة ئَيمـة روومـان نـةبوو         , تاوانةكانيشيان ديارنئاسةواري , مورركةكان ديارن

ــةويب  ــك بك ــدا رَي ــةنَيوامنان  , لةطةَليان ــت كــرد ل ــي دروس ــارزَيكي نةفس ــية   , ي ــارة ه ــان دي ــة ومت ــة كؤبوونةوةك دةرضــوو ل
, لةناو دةبردا شـاردوويانةوة , تويانبهةموويان زيندةبةضاَل كردوون و كوش, ئاسةوارَيكيان نيية و هية كةسَيكيان نةماون

بـوو بـةهؤي   , ئةمـةو مةسـةلةي كـةركووك و مةسـةلةي دكوكراتيـة      , هةنـدَي ئيخبارمـان بـؤ دةهـا     , نازانني لـة كوَييـة  
ئـةمرؤؤ كـة لَيـرة كؤدةبينـةوة يـادي ئـةنفال       , ئةوةي خؤشـبةختانة لةطـةَل رذَيمـي صـةدامدا رَيككةوتنةكـة سـةرنةكةوَيت      

ئةو تاوانة طةورةية كة بةرامبةر بة طةلةكةمان كـراوة  , دةدةينةوة دةبَي هةندَي يةدائيقمان لة بري بَيتدةكةيب ئاورؤَيك 
سةدان هةزار كةسي تر بَي باوك و بَي دايك و بَي كةس وكار , دةيان هةزار كةسي تَيدا كوذراوة, ئةنفال و ضةكي كيمياوي

, َي  لـة بريمـان نةضـَيتةوة بـة دوو رانـب دةبـَي لـة بريمـان نةضـَيت         نابَي هية وةختَيك لةبريمان بيَيتةوة كة دةَل, بوونة
, هةميشـة دةبـَي خؤمـان   , يةكَيكيان تاوانةكة وةكـو تـاوانَيكي مَيـذوويي طـةورة كـة دوذمنـاني طةلةكـةمان ئـةجناميان داوة        

باسـي ضـةكي كيميـاوي    , هةر وةختَيك باسي ئةنفال كـرا , نةوةي داهاتووي داهاتوومان لة بريي نةكا , نةوةي داهاتوومان
بـؤ ئـةوةي ثةنـدي لـَي     , كرا دةبَي ثَيش هةموو شتَيك بزانني ئةو دوذمنانة كـَي بـوون ئـةوةيان كـرد و بؤضـي وايـان كـرد       

رــارَيكي تــر رَيســة نــةدةيب ئــةو وةزعــة دروســت بَيتــةوة و دوذمنامنــان زةفــةر بــة    , وةربســريب و دةرســي لــَي وةربســريب 
ــنب يــادي , لةاليــةكي تريشــةوة كــة يــادي ئــةنفال دةكةينــةوة  , ي وا طــةورة ئــةجنام بــدةن بتــوانب تــاوان, ميللةتةكــةمان بَي

يـادي  , يـادي ناوضـةي طؤبتةثـة دةكةينـةوة    , يـادي شـةهيداني شـَيخ وةسـانان دةكةينـةوة     , شةهيداني هةَلةجبة دةكةينـةوة 
رةتاكة لـة هةشـتاو سـَي دةسـيت     سة, ناوضةكاني طةرميان و دةرةداغ و بادينان و بارزانيةكان و كة ئةوانيش ئةنفال كراون

ئاورؤَيك بدةينةوة بزانني ئةمرؤؤ لةسـايةي ئـازادي لـة كوردسـتاندا     , بةآلم بةو شَيوةية مةعاملةكةي دياري نةكرابوو, ثَيكرد
, ضيمان بؤ كةس وكاري شةهيدان كردووة, وةزعي ميللةتةكةمان باشَ بووة لة راران, يكومةتي هةرَيمي خؤمانة, هةية

زؤر شـت  , ئاورؤدانةوةكة بة ضاوَيك بَيت ضي كراوة منة  نيية كرابـيَ , ةس وكاري دوربانياني ئةنفال كردووةضيمان بؤ ك
واربَيكــي بيــووكة لةســةر شــاني , ئــةوةي كــراوة منــة  نييــة, مــب ديكــؤمينيت زؤرم اليــة, كــراوة وةنــةبَي هــية نــةكرابَي

, رَيكخراوةكـان , ثةرلـةمان , ئينيا يزبة سياسيةكان, انلة ثَيش هةموو كةسَيكةوة يكومةتي هةرَيمي كوردست, هةموومان
, منة  نييـة يـةك واربـة   , كةس وكاري دوربانياني ئةنفال, ضي بكةن بؤ كةس وكاري شةهيدان, دةوَلةتان, مرؤظ دؤستان

شــةي كَي, ثَيويســتة بــةدواي كَيشــةكانيان دابيــينةوة , ثَيويســتة زياتريــان بــؤ بكرَيــت , بــةآلم هَيشــتاش زؤر مــاوة بيكــةيب 
وابكـةيب منداَلـةكانيان زيـاتر لـة     , ئيتتيمام بة منداَلةكانيان بدةيب, وةزعيان ضاكَ بكةيب, كَيشةي ئابووري, كؤمةآليةتي

, طوزةرانيـان باشـَ بكـةيب   , خوَينـدنيان تـةواو بكـةن   , وةزعـي دةروونيـان باشـَ بَيـت    , ناو كؤمةَلـدا وةزعيـان باشـَ بَيـت    
بـةآلم ئةمـة دةبـَي    , بةست  ئةوة نيية بة مانسَيك دةكرَيت يان بة دوومـانري دةكرَيـت  تةبعةن مب كة ئةو دسانة دةكةم مة

, بةرنامـة ئةوةيـة دابنَيـي كـاري لةسـةر بكـةي      , تةنيا بؤ راطةياندن نـةبيَ , بةرنامة نةك تةنيا بؤ دسة, لة بةرنامةدا بَيت
ــنةوة  ــةدواي دابي ــةكان ب ــنةوة  , وةزارةت ــةدواي دابي ــان ب ــةمانيش, رَيكخراوةك ــةدةنيش   , ثةرل ــةَلساي م ــاني كؤم رَيكخراوةك

هـةروةها بـؤ   , بـؤ كةسـوكاري ئـةنفال   , بـؤ كـةس وكـاري شـةهيدان    , ضاودَيري ئةو كارانة بكةن كة ثَيويستة ئةجنام بدرَيت
هـةر دؤناغَيـك   , ضونكة هةر دؤناغَيـك ثَيداويسـيت خـؤي هةيـة    , ضاك كردني وةزعي هةموو كؤمةآلني خةَلكي كوردستان

, كةم وكورؤي كـة هةيـة  , دةبَي لةبةر رؤشنايي ئةو دؤناغةدا هةموومان بة بةرنامة كاربكةيب, ي هةيةوةزعي تايبةتي خؤ
نـابَي ناعةداليةتيةكـة سـاردمان    , شتَيكي نادروستة دةبَي هةوَل بدةيب ئةو ناعةداليةتية نـةمَينَيت , نا عةدالةتي كة هةية

تـةنيا ناعةدالـةتي بيكةينـة شـيعارَيك و بينووسـني و      , نَيتيـاخود وابكـا  ئاطامـان لـة مةسـةلة طـةورةكان نـةميَ       , بكاتةوة
بـؤ ئـةوةي نييـة خـؤي لةخؤيـدا ببَيتـة كَيشـةيةك لـة         , كة هةية( فةساد)باس كردني طةندةَلي , لةماَلي خؤمان دابنيشني
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ضـؤن  لـةبريمان بيـَيت   , لـةبريمان بيـَيت ضـؤن موضـةي خـةَلك زيـاد دةكـةيب       , بريمان بيَيت ضؤن ئازادي دابـني دةكـةيب  
بـؤ  , بؤ نةهَيشـتنييت , باسكردني طةندةَلي بؤ ضاكردنيةتي, ضؤن كؤمةَلسة ياسايي دةكةينةوة, دكوكراتية  دةضةسثَينني

بـؤ ضـاك كردنـي وةزعـي دام و دةزطاكـاني يكومـةتي       , ضـاك كردنـي وةزعـي يكومةتـة    , ضاك كردني وةزعـي كوردسـتانة  
بةمةبةسـيت ئـةوةي زةرةر لـة    , ت تـةنيا طةنـدةَلي بـاس بكـةيب    نةك بـؤ ئةوةيـة كـة ئَيمـة ئـيش و كارمـان نـةبيَ       , هةرَيمة

بـةهَيز  , بة دـوة  بَيـت  , ئَيمة دةمانةوَي يكومةتي هةرَي  يكومةتَيكي باش بَيت, خؤمان وزةرةر بة يكومة  بسةيةنني
بةهَيز , بَيتضاودَيريب بؤ ئةوةي يكومة  بة دوة  , كة دةَلَيب ضاودَيري يكومةتني, ئَيمة تةواوكةري يكومةتني, بَيت

ــت ــةمَينَيت         , بَي ــة  ن ــاني يكوم ــةناو دام و دةزطاك ــة ل ــة كةطةندةَليةك ــؤ ئةوةي ــةيب ب ــدةَلي دةك ــي طةن ــة باس ــونكة , ك ض
ئـةمرؤؤ ئـةو   , بة خوَيين ئةو شةهيدانة و بةخوَيين دوربانيـاني ئـةنفال  , يكومةتي طةلة, يكومةتةكة يكومةتي خؤمانة

و كؤبوونةوةيةمان بؤ بةرز راطرتين يادي دوربانياني ئـةنفال سـةرةتايةكي تـري    ئومَيد دةكةم ئة, ئازاديية هاتؤتة كايةوة
بـؤ خزمـة  كردنـي كـةس و كـاري دوربانيـاني ئـةنفال و        , بـة بةرنامـة كـاركردن   , ضونكة زؤر شـيت تـر كـراوة   , باش بَيت

دواتـريش ئَيمـة لـةو    , تـةوة داوا لة لَيثرسراوي مايف مرؤظ دةكةم بَيت بفةرمووَيت راثؤرتي خؤي روَينَي, هةموو شةهيدان
بةناوي رَيكخراوةكاني ناوضةكاني كة تووشي , بةناوي ذناني ئةنفال, ماوةيةدا ضةنديب ياداشت و موزةكةرةمان بؤ هاتووة

, خوالصــةكةي ليذنـةي مـايف مـرؤظ كـة لـة ثةرلةمانـدا هةيــة      , كؤمةَلـة ريارياكـان هـةموو لةبـةردةممانب    , ئـةنفال بوونـة  
 .فةرموو, زؤر سوثاستان دةكةم, دواتر مونادةشةي دةكةيب, بؤتان دةخوَينَيتةوة خوالصةيةكي كردووة كة

 :بةرؤَيز ممد فرج امحد
 .بةناوي خواي بةخشندةو ميترةبان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك وبراياني بةرؤَيز وميواناني ئازيز

دؤسـييةي ئـةنفال و   , يةكَيك لةو دؤسـيية زؤر طـرنري و زيندووانـة   , ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظ ضةند دؤسييةكمان هةية
لـةو  , شـوكرية رةسـول و خوشـكة طوَلنـاز عزيـز     . بـةرؤَيز د , كة دوو ئةندام لـة ليذنةكـة سةرثةرشـيت دةكـةن    , كيميا بارانة

وة ذمارةيةكيان ئامادة بوون لة ثةرلـةمان بـؤ طفتوطؤيـةكي تَيروتةسـةل     ماوةيةدا ئةو رَيكخراوانةي ثةيوةندن بة ئةنفالة
كاري هاوبةش بؤ ئةوةي كة كراوة وئَيمةش بتوانني لةسةر ئةو خةرمانـة مةَلؤيـةكي تـر دابنـَيني     , لةسةر ئةو مةسةلةية

ثرؤ سؤيي شـاآلوةكاني ئةنفالـة   هةمني يادةوةريةكي تاَل و  17بةَلَي ئةمرؤؤ ساَليادي , بؤ دةوَلةمةند كردن و بةهَيز كردني
كــة رذَيمــي ديكتــاتؤريي بــةعس كرديــة ســةر ناوضــة ريارياكــاني كوردســتان بــة مةبةســيت لــةناو بردنــي خةَلكةكــةي و   

 .سوتاندني خاكةكةيشيان
ي طةلي كوردستان ثَيشي مانسَيك لةمةوبةر يادةوةريةكي تري ثرؤ ئازارمان كردةوة ئةويش ساَليادي كيميابـاراني هةلَةةجبـة  

ثَيناضَيت لة مَيذووي دوورو نزيك دا هية طةل و نةتةوةيةك لةماوةي دوو مانري دا بـةر دوو كارةسـاتي ئـاوا    , شةهيد بوو
هةركةسـَيك بـةووردي سـةيري ئـةم     , كة هةردووكيان بةمةبةسيت دـرؤ كـردن و لـةناوبردني بـووة    , طةورة وطران كةوتبَيت

دةكــةوَيت ئــةو رذَيمــة ضــةند درؤنــدة و دَل ثــرؤ لــةدني بــووة بةرامبــةر  دوو كارةســاتةي هةلَةةجبــةو ئــةنفال بكــا  بــؤي دةر
شـاآلوةكاني  , بؤ مةبةسـيت لـةناوبردني و ثـةالماري هـةموو رـؤرة ضـةك و كةرةسـةيةكي لـةناوبردني داوة        , بةطةلي كورد

ــار و       ــةرماني ســـةرؤكي كؤمـ ــةبَيت و بـــة فـ ــارة طـــةورةكان نـ ــة شـ ــةوة رســـة لـ ــتاني طرتـــووة ئـ ئـــةنفال تـــةواوي كوردسـ
ئـةو تاوانبـارة شـاآلوةكاني بـة هةشـت      , بةدةستنيشانكردني علي كيمياوي بؤ ئةو مةبةستة و هةموو دةسـةآلتَيكي ثَيـداوة  

كة لة دؤَلي رافايةتيـةوة بـؤ بادينـان بـؤ طـةرميان و دـةرةداغ و        00/9/1977هةتا  03/0/1997دؤناغ تةواو كرد لة 
طونـد وشـارو شارؤضـكة و دةربـةدةر     ( 2022) كةي وَيرانكردنـي  كة دةرةجنامة, دةشيت كؤية وناوضةكاني خؤشناوةتيةوة

هةزار كةسـيان  ( 170222)مليون ونيوَيك لة دانيشتواني ئةو ناوضانة و بَي سةرو شوَيب كردني ( 5/1) بووني نزيكةي 
ئــةمرؤؤش  ئــةو تاوانــة ئةوةنــدة طــةورة وثــرؤ ئــازارة هــةتا  , لــة ذن و منــداَل و ثــريو زينــدة بةضــاَل كردنيــان بــةبَي تــاوان  

وخراثـي بـاري دةروونـي هةنـدَي     , ئاسةوارةكاني ماوون لـة ديـار نـةبووني دوربانييـةكان و مانـةوةيي زؤري لـة طونـدةكان       
كة ثَي  وايـة بينـيين ئـةو ئاسـةوار و دكةنـة دَلتةزَينانـة هـةموو مرؤظَيكـي خـاوةن هةسـت           , ثامشاوةكاني ئةو دوربانيانة
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ــت ــةوثا  , دةطرَينَي ــت لةم ــة دةبَي ــةر بؤي ــاني      ه ــؤ خؤم ــةنتا ب ــة ت ــيَ ب ــةنفال ض ــة و ئ ــاتي هةَلةجب ــةوةي كارةس ش يادكردن
بةَلكو ئيَ كاتي ئـةوة هـاتووة يادكردنـةوةي ئـةو دوو كارةسـاتة      , نةكةينةوةو تةنتا و بَي دةنري خؤمان بؤ خؤمان بسريب

يي كوردسـتان دايـب و   بةتايبةتي كة ئَيستا لةسـةرو بةنـدي دروسـتكردني يكومـةتي يـةكسرتوو     , بؤ دةرةوةي خؤمان بَيت
لةبةر ئةوة بارودؤخ زؤر لةبار دةبَيت ساَلَيكي تـر ئـةو دوو يادةوةرييـة بكةينـة     , برؤيارة وةك تيمَيك كار بؤ ئايندة بكةيب

ــي و        ــراوة رةر ــار و رَيكخ ــدةكاني برؤي ــةتان و ناوةن ــةموو دةوَل ــةالني دونيــا و ه ــةواوي ط ــةردةم ت ــؤ ب ــان ب ــةي خؤم ثَيناس
ةكان هةموويان بة ئاطـا بتَينينـةوة لـة دورسـايي و ئازارةكـاني ئـةو دوو كارةسـاتة و درؤنـدةيي ئـةو          نارةريية مرؤظ دؤست

 .رذَيمةي ئةوةي كردووة
هةروةها ثَييان رابسةيةنني كة طةلي كورد لةناو ئةو خوَيب و ئـاطر و سـومتان و دووكةَلـة رؤةشـةدا هةَلسـايةوة و ئـةمرؤؤي       

ــرد ــت كـ ــةواو  , دروسـ ــة تـ ــت بـ ــةروةها دةبَيـ ــةردةم    هـ ــة بـ ــتةكان رةينـ ــرؤظ دؤسـ ــراوة مـ ــار و رَيكخـ ــدةكاني برؤيـ ي ناوةنـ
بةرثرسياريةتَيكي ئةخيدي و ئينسـاني لةبةرامبـةر ئـةم دوو كارةسـاتة طـةورةي هةَلةجبـة و ئةنفالـةدا كـة دةبَيـت وةكـو           

تووةكاني دا هاوشـــَيوةكانيان ييســـابيان بـــؤ بكرَيـــت و دؤزي رؤةواي طةلةكةيشـــيان بـــة هـــةمان شـــَيوة لـــة نةتةوةيـــةكسر 
ئَيمة ئـةمرؤؤ لةثةرلـةماني كوردسـتانةوة كـة نوَينـةري شـةرعي خـةَلكي كوردسـتانة و بـةناوي شـةهيدان و           . بنرخَينرَيت

ــتةكان        ــرؤظ دؤس ــراوة م ــارو رَيكخ ــدةكاني برؤي ــوزو ناوةن ــاوةن نف ــةتاني خ ــةواوي دةوَل ــاتةوة ت ــةو دوو كارةس ــاني ئ دورباني
( عةدالـةتي انتقــالي )هـةروةها يكومــةتي عَيرادـي فيــدراَل بـةثَيي بنــةماكاني    , دةخةينـة بــةردةم ئـةو بةرثرســياريةتةوة  

ــاتة و دــةرةبووي           ــةو دوو كارةس ــوكاري ئ ــان و كةس ــةهيدان و دورباني ــة ش ــا  ل ــوردني بك ــةرةري داواي لَيب ــتة ب ثَيويس
 .انةوة و سةربةخؤ بَيتهةر بؤية داوا دةكةيب لة داهاتي نةو  رَيذةيةك تايبة  بكرَيت بةو ناوض, زيانةكانيان بكاتةوة

 (.130, 110)ماددة ( ئةو ناوضانةي مةيروم كراون)هةروةكو لة دةستوريش ئاماذةي ثَيدراوة بةناوي 
بـة ئاراسـتةي   , ثَيويستة بة دوو ئاراستةكاري رددي بـؤ ئـةم مةسـةلةية بكـا     , ثةرلةمان و يكومةتي هةرَيمي كوردستان

ندي و دؤستايةتيةيي هةية لةو بوارةدا سوودي لَي وةربسريَيـت بـؤ طةيانـدني    دةرةوة كاري ثَيويسيت بؤ بكا  و ئةو ثةيوة
بة ئاراستةي ناوخؤدا كـةس و كـاري شـةهيدان و دوربانيـان ئـةو دوو كارةسـاتة كؤمـةَلَي داواي        , بة نةتةوة يةكسرتووةكان

تي كابينـةي ثَينيـةمي يكومـة     رَيساي خؤية, رؤةوا و ثَيويستيان هةية و بةدةناعةتي بةندة كةمَيب داواكارية دةيكةن
, بة دةمةوةضووني ئةو داواكاريانة راتة ئةولةويةتي كاري يكومةتةوة كة ئةمانةي خوارةوة هةندَيكي ئةو داواكاريانةن

 :كة هةندَيكيان كاري باشيان تَيدا كراوة ة هيواداريب ئةو هةندةيشي ماوة لةم كابينة نوَييةدا تةواو بكرَيت
 .بكاتة بؤنةيةكي نيشتمانيي هةموو ساَلَيك بةم رؤرة ياد بكرَيتةوة 12/2ان ثةرلةماني كوردست-1
 (.ICMP)كاركردني رددي بؤ هَينانةوةي ئيسك و ثروسكي ئةنفالكراوةكان لة رَيساي ليذنةي دوةلي بزربووةكانةوة -0

 .برؤيا بؤ دروستكردني يادطاريةكي شايستة بة ئةنفالةوة-3

 .ت بةشَيوةيةكي شياو وباشموضةي واريسةكان زياد بكرَي-2

 .دروستكردني طوندي هاوضةرخ بؤ ئةو ناوضانةي وَيران كراون-0

 .خانوو دروستكردن بؤ واريسةكاني دوربانيان-6

 .هةَلوةشاندنةوةي ئةوياسا و برؤيارانةي رَيسرن لة بةردةم داواكاريية رؤةواكاني كةس و كاري دوربانيان-7

 .ةوة بؤ ئةنفالكردنةوةي سةنتةرَيكي لَيكؤَلين-7

 .ثَينج ثلة بدرَيتة دوتابياني كةس وكاري ئةنفال و كيميا باران بؤ وةرطرتنيان لة زانكؤكاندا-9

 . لة كؤتاييدا هةزاران سآلو ورَيز بؤ طياني ثاكي ئةوانةي كة ئةمرؤؤيان بؤ ئَيمة دروستكرد
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـاك شـَيروان   , مةوزووعة با دةسيت بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي ناوةكان بنووسنيئَيستا ئةوةي دةيةوَي دسة بكا  لةسةر ئةم 
 .ناوةكان روَينةوة

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ضـرؤ  , كـاك هيـوا  , كـاك عـادل  , كـاك ئـارَيز  , ناصـح . د, شَيخ ادهةم, ضنار خان, كاك ديلمان, شَيخ ئاخري, شوكرية. بةرؤَيز د
كـاك  , نـوري . د, كوَيستان خـان , سوزان خان, كاك شودي, كاك بةَلَيب, كاك رَيبني, كاك يامت, شَيخ رعفر, اك مجالك, خان
طوَلنـاز  , ظيـان خـان  , كـاك ايسـان  , كاك كري  رري, كاك عوران, كاك شعبان, كاك سةردار, صربية خان, تاظسة خان, زرار
 .سوارة ئاغا, د صاحلكاك مم, كاك زانا, طةالوَيذ خان, هالة خان, خان

 :بةرؤَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم مب سةرةتا داوا لةو ئةندامة بةرؤَيزانة دةكةم كة خةَلكي ناوضة ئةنفالكراوةكانب , ناوي ضل و دوو كةران نووسيوة

 .كاك يامت فةرموو, ئةوان دسة بكةن
 :بةرؤَيز يامت ممد ران يسب

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وثاسي ئةم برؤيارة دةكةم كة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةو برؤيارةي دا كة ئةم دانيشتنة بكـرَي بـؤ ئـةو يـادة     ثَيشةكي زؤر س

بةيةديقة  مب لَيرة كؤمةَلَيك خـاَل هةيـة يةدـة باسـي بكـةن وةكـو ئـةوةي تـر كـة          , كة بةرزراطرتين يادي ئةنفالةكانة
بةشَيكي ئةوة بوو كة , نفال ئَيستا تةدريبةن بؤتة سَي بةشباسكرا لةطةَل كةس وكاري ئةنفالةكان ئةوة بوو كة ومتان ئة

بةشي دووةمي ئةوةية كة لة مةنتيقة رنوبيةكاندا لة سينةكاني , نيزامي عةفلةدي بردي و تاكو ئَيستا بَي سةرو شوَينب
كي كـةمي  ئـةوةي كـة مـاوة بةشـيَ    , نيزامي عةفلةديدا مردن وئةوةشي كة مايةوة بة مردوويـي طةرؤانـةوة وئةوةشـي نـةما    

ئـةوةي كـة مـب ئاطـادارم     , باشة ضي بكرَي بؤ ئةوانة؟ ئةوةي كة ئَيمـة ئـةمرؤؤ تةماشـاي بكـةيب    , كةس وكاري ئةنفالةكانة
بةدةد ئةو تةزيية طةورة بَيت كة كـاري  , بةآلم تاكو ئَيستا ئةوةي كة بةدةد دورسايي ئةنفالةكان بَيت, راستة شت كراوة

بةيةديقـة  هـية شـتَيكي وا بـؤ كـةس وكـاري       , مـةوديفَيكي كوردانـة بـووة   , ي بـووة ئةنفال تةنيا بـؤ ئينتيمايـةكي يزبـ   
لَيـرة ئيشـارة  بـدةيب    , راستة شيت بةو رؤرة كة عةرزم كـردن كـراوة  , وةكو خؤي كة ئيحصاي بؤ بكرَي, ئةنفال نةكراوة
وةكـو  , كان وةكو يادطارييةكئيشارة  بةوة بدةيب كة مؤنيمؤتَيك دروست بكرَيت بؤ كةس وكاري ئةنفالة, بة مؤنيمؤتَيك

, بةدـةد دورسـايي تةزييةكـة بَيـت    , بةآلم ئةبَي ئةو مؤنيمؤتة دروست بكرَيـت بةدـةد دورسـايي دةزيةكـة بَيـت     , رةمزَيك
تـاكو ئَيسـتا كـة ئاطـاداريب شـةهيدانة هـةموو ئـةو        , دوو شةهيدانة, نةك هةروا تةماشا كردنَيك و ئيشارةتَيك و هييي تر

شةهيدانةيةكي تايبةمتةندي خـؤي هةيـة و ئـةتوائ بَلـَي  كـةس      , ون لة ثَيناوي كوردو كوردستانكةسانةي كة شةهيد بو
, بةآلم ئةنفال تاكو ئَيستا شةهيدانةيةكي واي نيية كـة ييسـابي شـةهيدانةي بـؤ بكرَيـت     , وكارةكةشي تةدريبةن هةيةتي

ئـةويش  , رةو لةوَي شتَيكي يزبـي بـؤ بكرَيـت   لَي, وةكو مةحنةيةكي يزبيش بَيت, رةنسة واش بَيت وةكو منةتَيكيش بَيت
, يةدـة شـةهيدانةيةكيش بـؤ ئـةنفال بكرَيـت بةشـَيوةيةكي شـةر  و شـرو         , وةكو منةتَيك نةوةك وةكو شـةهيدانةيةك 

بةيةديقـة   , خاَلَيكي تريشمان هةيـة لـة رؤووي نيشـتةرَيبوونةوة   , بةشَيوةيةكي ياسايي ضؤن مشولي دةكا  بةم شَيوةية
بــةآلم ثارضــة , راســتة لــةم ال و ئــةم ال ثارضــة زةوييــةكي دراوةتــَي, ية شــتَيكي وا بــؤ ئةنفالــةكان نــةكراوةتــاكو ئَيســتا هــ

ئــةتوائ بَلــَي  فرؤشــتويةتي بــة  , زةوييــةك كةدراويــةتي لةبــةر نــةبووني و لةبــةر بــَي رَييــي و لةبــةر بــَي ئيمكانيــةتي   
ئينيا مب لَيـرة يـةك دوو   , ية ئيستيفادةيةكي لَي نةكردووةخةَلكَيكي تر و خةَلكَيكي تر ئيستيفادةي لَي كردووة و ئةو ه

بـؤ  , ثَيشـنيارَيك  لـةو شـوَينانةي كـةوا كـةس وكـارَيكي يـةكيار زؤر ئـةنفال هةيـة و ئـةنفال بـوون تَيـدا            , ثَيشنيارم هةيـة 
سةر بودرـةي  بةيةديقة  با لةو شوَينانة سَي ضوار هةزار خانوو بكرَيت لة, منوونة وةكو مةدينةي شؤرؤشي ضةميةماَل

يـا لةشـوَيين ناوضـةي صـمودي طـةرميان كـة       , يكومةتي عَيراق و كليلةكةي بدرَيتة دةست خانوي شةهيداني ئةنفالـةكان 
نـةك  , لةو شوَينانة دوو سَي هةزار خـانوو بكرَيـت و بـدرَيت بـة كـةس وكـاري ئةنفالـةكان       , الي كةالر, ئَيستا رزطاري بووة

هـية ئيسـتيفادةي   , ثـارة لةوانـة وةربسرَيـت   , يا ثياوي يكومة  بووة, َ راش بووةدوايي خةَلكَيك ثَيش, ثارضة زةوييةك
لةوةش طرنسَ لة شـوَينَيك وةكـو ديانـا و مَيرطةسـوور خانوويـةكي زؤر بكـرَي بـؤ كـةس وكـاري شـةهيداني           , بؤ ئةو نيية

هةموو ئةنفالـةكان رياكرانـةوة    1977هةموومان دةزانني لة ساَلةكاني , ئةنفالةكان و ئةو كةسانة ئيستيفادةي لَي بكةن
ئةيانربدنة شوَينَيك ئوردوطايةكي زؤرةملَيي دةسـري  , لةو خةَلكانةي كة ثياوي يكومة  بوون بة تايبةتي, لة خةَلكي تر

باديـار بـب لـة    , با ئَيمة ريايان بكةينةوة لة خـةَلكي تـر  , كة تا ئةو ثةرؤي لة تَينويةتي و برسيةتي و تؤز وخؤَلدا رنكَيب
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لةســةر مــةوديفي , ةَلكــدا بَلــَيب ئةوانــة ئــةو خةَلكــةن كــة تةزييــةكي طــةورةيان دا لــة ثَينــاوي كــورد و كوردســتاندا  ناوخ
, شـوَينَيك , بةتايبـةتي بةرؤَيوةبةراتيـةكي مؤنؤمَينتَيـك   , با بةرثرسياريةتي هةندَي دام و دةزطاي مـةعين , كوردانة تياضوو

ئـةو خةَلكانـةي كـة    , بدرَيتـة دةسـت ئـةو خةَلكانـةي كـة مـوزةيني      , ةكانبا ئةوانة بدرَيتة كةس وكـاري ئةنفالـ  , رةمزَيك
هةتا ئةو ثؤليس و يةرةسـانةش كـة ئةكرَينـة يـةرةس و ثؤليسـي ئـةو       , با كةس وكاري ئةوانة بَيت, سوتاون لةو ثَيناوة

, َيكي روانيان هةيةئةو كةسانة بب كة دةم وضاو, خاوةني شةهيدن, با ئةو كةسانة بب كة خاوةني ئةنفالب, مؤنؤمَينتانة
, ئـةمرؤؤ سـةركردة بـب   , ئـةمرؤؤ مـودير بـب   , ئةمرؤؤ دائيد بب, خةَلكَيك نةبب كة تا دوَيين خةَلكي ئَيمةيان ئةنفال كردووة

رسة لةمانةش هةندَي ثَيشنياري , ئةمٍرؤ ئةوة بب ئَيمة دووبارة بيينةوة تكا لةوان بكةيب و لةبةردةميان كرنؤش ببةيب
دةوريـان  , مةسـتولياتيان بـووة  , ي كردني سةررةم ئةوانةي كـة كاتَيـك كـة ئـةنفالي كوردسـتان كـراوة      تريش  هةية دادطاي

هـةر كةسـَيك بَيـت يةدـة ئةوانـةش بكرَينـة دادطـاوة ودادطـايي         , بووة لة ئةنفال كردني خةَلكي ئَيمة وخةَلكي كوردستان
, دني خةَلكي ئَيمة و خـةَلكي كوردسـتاني ئَيمـة   ضونكة بةيةديقة  يةكَيك بوون لة كةسة طرنسةكاني ئةنفال كر, بكرَيب

خاَلي تريش ئةوةية كة عةرزم كردن كةساني رابردوو ثاك تـاكو كـةس وكـاري ئـةنفال و شـةهيدةكان      , بةبَي بةزةييانةش
ــة        لــةو رَيسايانــة دابنــرَيب و لــة طشــيت طــرنسَ دروســت كردنــي طَلكؤيــةك وةكــو مــةزارَيك بــؤ شــةهيداني ئةنفالــةكان ل

لـة  , بـة هَينانـةوةي ئَيسـك و ثروسـكي ئـةو شـةهيدانة لـة هـةر كـوَي دؤزيانـةوة          , شياو لةم كوردستانةي ئَيمـة  رَيسايةكي
يـان  , هةتاكو كةس وكـاري شـةهيدان بتـوانب بيـب رؤذانـة     , شوَينَيك كؤبكرَينةوة و ببَيتة شوَينَيك و طَلكؤيةك بؤ يادطاري

هـية نـةبَي ئـةم زام و زودـةي     , بتوانب فاحتايةكيان بـؤ رـوَينب  , ةهية نةبَي ساآلنة يادي كةس وكارةكانيان لةوَي بكةنةو
دووبارة سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم كة ئةم هةلةيةي رةخسـاند  , نةختَيك سارَيذيان بكةن, لةناو دَلياندا هةية

وةكو ئةندامي , ال بوووسوثاسيان دةكةيب هةموو وةكو كةس وكاري ئةنف, و ئةم رةلسةي ئةمرؤؤ كة دةرار درا كة يادَيكة
 .سوثاس, ثةرلةماني كوردستان

 
 
 

 :بةرؤَيز عادل ممد امني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةآلم  , هـةروةها كـاك يـامتيش باسـي هةنـدَيكي كـرد      , كاك ممد لة راثؤرتةكة باسـي كـرد  , مب كؤمةَلَي ثَيشنيارم هةبوو
ني رَيز طرتنَيكـي طةورةيـة كـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئـةمرؤؤي       هةَلبة  شاية, ثَي  واية باس نةكرا, يةك دوانةكي هةية

وةكـو هـةموو اليـةك ئـةزانني     , رؤذَيكي كارةساتباري نةتةوةكةمان تةرخان كرد بؤ ئةم دانيشـتنة , وةكو رؤذَيكي مَيذوويي
ذ بـة ضـينَيك يـان    ئـةوة نييـة بَلـَيني د   , ئةنفاليش دذ بة طةلي كوردسـتان كـراوة  , كة ثةرلةمان نوَينةري طةلي كوردستانة

بـؤ ئـةوةي لـة تـاوانَيكي نـاوخؤيي كـة       , بؤية مب داوام واية ثةرلةمان هةموو تواناكاني خؤي راتة طـرؤ , كؤمةَلَيك كرابَيت
بةراسـيت ئـةوة بـة    , دةربكـرَي لـة ضوارضـَيوةي دـانوني دةوليـدا موعامةلـةي لةطةَلـدا بكرَيـت        , زؤر بيوك تةماشا دةكرَيت

وةكو هـةموومان دةزانـني ئـةوة لـة بؤسـنة و هةرسـك كـة        , دةولي رينؤسايدة دذ بة طةلي كورد هةموو ثَيوةرَيكي دانوني
, ئةوانة هةمووي لة دادطاي نَيو دةوَلةتيدا موياكةمـة دةكـرَيب  , ئَيستا ئةو سةركردانةي كة بةشدار بوون لةو رينؤسايدة

ئـةتوانني نـةك   , دةوَلـةتي توانيمـان سـاغي بكةينـةوة    بؤ ئةوةي ئَيمة لةو مونتةلةدةوة كة ئةو تاوانة وةكو تاوانَيكي نَيـو  
, يكومةتي عَيرادي مولزةم كةيب بةوةي كة تةعويزي ماددي و مةعنـةوي و هـةموو زيـان لَيكةوتـةكاني ئـةنفال بداتـةوة      

ك بؤ ئةوةي لة نةتييـةي كيميـا بـاراني كؤمـةَليَ    , بةَلكو تةنانة  ئةو كؤمثانيايةش كة هاوكاري رذَيمي صةداميان كردووة
بـؤ ئـةوةي بتـوانني لـة دوارؤذدا ئَيمـة      , شوَيب لة كوردستاندا خةَلك بةو شَيوةية تةسلي  بَيت و خؤي بـدا  بـة دةسـتةوة   

ثَيشنياري دووةميش  ئةوةية ئَيمـة راسـتة لـة يكومـةتي     , تةعويزي كةس و كاري ئةنفال لةو كؤمثانيايةش وةربسرينةوة
مب ثَي  باشة ثةرلةمان ليذنةيةكي سـةربةخؤ  , ي كاروباري شةهيدان وئةنفالداهاتوو وةزارةتَيكمان دةبَي بةناوي وةزارةت

كَيشةي ئةنفال تـةنيا ئـةوة   , بؤ ئةوةي بةدواداضوون بكا  بؤ هةموو كَيشةكاني ئةنفال, بةناوي ليذنةي كاروباري ئةنفال
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, و ثريةمَيردَيكـي يـةفتا سـاَلية   رةنسة كابرايةك ئَيستا بيسـت كةسـي ئةنفالـة    , نيية مب خانووي بدةمَي يان زةوي بدةمَي
كؤمـةَلَيك طريوطـرفيت نةفسـي    , يان مناَلَيكة لة سؤزي دايك و باوكايـةتي بـَي بـةش بـووة    , كؤمةَلَي موعاناتي نةفسي هةية

, رسة لةوة كؤمةَلَي كَيشةي دانوني هةية كة كةس وكاري ئةنفال ثَيوةي ئةناَلَينب لـة دام و دةزطاكـاني كوردسـتاندا   , هةية
ئةو ليذنةيـة موتابةعـةي ئـةو وةزعـة     , مب داوام واية ئَيمة هةوَلي ئةوة بدةيب كة لةثةرلةمان ليذنةيةكمان هةبَيتبؤية 

ئينيـا سـةبارة  بـة دروسـت كردنـي مؤنؤمَيـت و هَينانـةوةي تـةرمي         , بَيت هةتاكو كَيشـةي ئـةنفال يـةكييي ئةكرَيتـةوة    
يـاني  , ةكة راثرسي بة كةس وكاري ئةنفال بكرَيت لة كوَي دائـةنريَ مب ثَي  باشة سةبارة  بة مؤنؤمَيت, ئةنفال كراوةكان

بةراسيت تا ئَيستا ئةوةي بؤ كةس وكـاري ئـةنفال   , نةك ئةو يزب و ئةو يزب, ثةرلةمان با خؤي ببَيتة مةررةعي ئةوة
نـة  , مـة  راسـتة يـاني نـة يكو   , كراوة رةنسة ئةتوائ بَلـَي  رتـودي شةخصـي تاكـة كةسـَيك مةوزوعةكـةي هـني كـردووة        

ديادةي سياسي نةهاتووة لةسةر بنةمايةكي دراسةيةكي ورد ثياضوونةوة بكا  بة يـاَلي يةكـة بةيةكـةي ئـةنفالكراوةكان     
, بـةآلم كؤمـةَلَي موعانـاتي نةفسـي هةيـة     , رةنسة هةندَي عائيلـةي ئـةنفاملان هةيـة ئمـوري مـاددي باشـة      , لة ض وةزعَيكدان

را بؤية مب داوام واية ئَيمـة  , صحيةن ناتةواوة, نةخؤشة, سةكةني نيية, بَيت رةنسة هةندَيك ئموري مادديان زؤر خراث
 .سوثاس, بؤ ئةوةي ئةو كَيشانة بةدواداضووني بؤ بكا , بتوانني لة داهاتوودا ليذنةيةكي كارا دروست بكةيب

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ يسني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, و داخوازيانـة دةكـةم كـة لـة راثؤرتـة كورتكراوةكـةي ليذنـةي مـايف مرؤظـدا هـاتبوو          ثَيشةكي مب ثشتسريي لة زؤربةي ئـة 
, ثشتسريي ئةو ثَيشنيارة دةكةم سـةبارة  بـة ثَيكتَينـاني ليذنةيـةك لـة ثةرلـةمان كـة مـةعين بَيـت بـة كاروبـاري ئـةنفال            

رضـةندة بةسـةر زاري يـاني    هة, ثرؤسـةيةكي هةمـة اليـةن بـوو    , بةراسيت وةكو ئاشـكراية الي هـةمووان ثرؤسـةي ئـةنفال    
بؤيـة  , يـاني هةمةاليـةن بـوو   , كلتـوري , ئـابووري , بةآلم ئاماجني ئةو ثرؤسـةية ئامـاجني سياسـي   , شاآلوَيكي عةسكةري بوو

واتـة هـةَلسري ئـةو    , ئةبَي بةو شَيوةية هةمةاليةن بَيـت , ضارةسةر كردني يان بة ثريةوة ضووني ئاسةواري ئةو ثرؤسةية
بـة  , بة رَيكخـراوة كؤمـةَلساي مةدةنييـةوة   , بة ئةيزابةوة, بة ثةرلةمانةوة بة يكومةتةوة, يةنةئةركةش ديسان هةمة ال

بـةر لةطشـت   , بةر لة طشت برادةراني ثَيش مـب كـة دسـةيان كـرد باسـي ئـةوةيان كـرد       , هةموو تاكَيكي ناو ئةو كؤمةَلساية
يـاني خـؤي بـة    , سـتان خـاوةني ئةنفالـة   هـةموو كورد , سووك كردنـي ئـةو ئاسـةوارة لةسـةر كـةس وكـاري نزيكـي ئـةنفال        

مةدصـود ئـةو   , ضونكة ئـةنفال لةسـةر كوردسـتان كـرا    , نةك تةنتا ئةو كةس وكارانةي كة نزيكب, خاوةني ئةنفال دةزانَي
بؤيــة ئــةَلَي  هــةموو , مةدصــود مةســةلةي نةتةوايــةتي كــورد بــوو, مةدصــود خــةَلكي كوردســتان بــوو, عائيينــة نــةبوون
, آلم ثَيش طشت شتَيك سووك كردني ئاسةواري ئةو ثرؤسةية لةسةر كةس وكاري دوربانياني ئةنفالبة, خاوةني ئةنفالني

بةراسـيت ثرؤسـةي ئـةنفال تـةنيا مةسـةلةيةكي      , دووبارةي ناكةمةوة ئةو ثَيشنيارانةي كة برادةران ثَيش مب باسيان كرد
ةرةوة سـوودي لـَي وةربسـريب نـةك بـة مانايـةكي       مةسةلةيةكي سياسية كة ئَيمة برادةران باسـيان كـرد لـة د   , ياسايي نيية

, بـؤ ئـةوةي طـةالني تـريش لـة دنيـا رووبـةرؤووي ئـةم رـؤرة كارةسـاتة نةبنـةوة           , ياني وةك ضـؤن بـةكاري دَيـنني   , نةفعي
نةيانثرسـي  , ئةنفال تةنتا بةرامبـةر بـة اليـةنَيك يـان كـة هـاتب ئـةنفال ضـييةكان        , لةناوةوة ضؤن سوودي لَي وةردةطريب

بؤيـة ثـَي  وايـة ئـةزمووني ئـةنفال بـؤ       , ضـؤن رينؤسـايدي نةتةوةيـةك دةكـةن    , يةك شتيان لة مَيشكدا بوو, كَيبئةمانة 
ياسا ئـةوة  , بةرؤاسيت لة رؤووي كؤمةآليةتي و ئابووري و كلتوري و اليةنةكاني تر, ناويشةوة زؤر طرنسة لةرؤووي سياسيةوة

يــاني ثةرلــةمان خــؤي  , بــةآلم ياســا ضــؤن رَيبــةرَي دةكرَيــت , نانــةثةرلــةمان اليــةنَيكي يــاني بــاآلتريب دةزطــاي ياســا دا  
ضؤن ئةو ياسـايانة بـة شـَيوةيةكي دادثةروةرانـة ض     , بةآلم ئةوة كايف نيية, مورادةبةي رَيبةرَي كردني ئةو ياساية دةكا 

 .ضؤن رَيبةرَي دةكرَيب؟ سوثاس, و ض لة طشت ئاستةكاني ترة, لة ئاست مةسةلةي ئةنفالة
 :وَلناز عزيز دادربةرؤَيز ط

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثةيامي مب بؤ ئةو دانيشتنةي ثةرلةمان ئةوةية , ثشتسريي لة بؤضووني ئةو برادةرانة دةكةم كة لةو خاآلنة دسةيان كرد

نـدي  ثةيوة, يةكَيك لةوانةي ثةرلةمان لة دواي ئةم دانيشـتنةوة كؤمـةَلَي ثَيشـنيارمان هةيـة    , بة دوو ئاراستة ئيش بكةيب
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يكومةتي , وةكو رؤذَيكي ماتةميين لة عَيراق 12/2يةكَيك لةوانة داناني رؤذي , بة عَيراق و ثةرلةماني عَيرادةوة هةية
بـةرةري داواي  , عَيراق ئييبار بكرَيت تةكليفي لَي بكرَيت لة رَيسةي ئةو نوَينةرانـةي خؤمانـةوة لـة ثةرلـةماني عَيـراق     

ضونكة , ةم شت كة ثةيوةندي هةية بة يكومةتي عَيرادةوة دان نانة بة وةفاتي ئةوانةسَيي, لَيبوردن لة طةلي كورد بكا 
, لة دةرةوةي سنووري هةرَي  دةذيـب و كَيشـةي ياسـاييان هةيـة    , ئَيمة تا ئَيستا ذمارةيةكي زؤري ثامشاوةي ئةنفاملان هةية

ئةطــةر , نــي شــوَيين مؤنؤمَينتةكــةضــوارةم شــت ثةلــة كــردن لــة دةســت نيشــان كرد , ناســنامةي شــةهيديان بــؤ دةربيــَيت
ضــونكة ئــةوة يةكَيكــة لــةو , يــا شــوَينَيك هةَلبــذَيريب, ثةرلــةمان بــة راثرســي لةطــةَل نوَينــةري كــةس وكــاري ئةنفالــةكان 

كـة  , وةكو ساآلني ثَيشـوو نييـة  , ثةيامانةي كة ئةمساَل ثةرلةمان دةتوانَي ثةيوةنديةكي راستةوخؤي هةبَي لةطةَل ناوةندا
ئَيمــة لــة تةشــكيلةي يكومــةتي نــوَي كــة وةزارةتــي شــةهيد   , بــة ئاراســتةيةكي تــر بــؤ نــاوخؤ , ســةآلتدا بــووةرذَيــ  لةدة

, بكرَيتـة برؤيـارَيكي سةرتاسـةري ورَيـذةي موضـةكة بـةرز بكرَيتـةوة       , ئةو برؤيارةي كة بؤ مووضة دانانـة , وئةنفاملان هةية
ضـونكة ئَيمـة تـا    , بـوون و ئـاورؤ لةاليـةني دةروونـي بدرَيتـةوة     لةدواي مووضة ثَيدانةوة ئاورؤ لة بذَيوي شوَيين نيشـتةرَي  

هــةر ئـةمرؤؤ بــؤ خـؤم طــوَي  لــة   , هةســت بـة ناهاوســةنسيةكي يادكردنةوةكـة دةكــةيب  , ئَيسـتا لــة كةناَلـةكاني راطةياندنــدا  
سـريي لةسـةر   ئةمة نةدصَيكي طةورةية تةئ, ضةنديب كةناَلي راديؤيي طرتووة بة كةمي بايةخيان بةو بؤنة طةورةية داوة

 .سوثاس, و ئةو خاآلنةي تري هاورؤَييان كة باسيان كرد مب ثشتسريي لَي دةكةم, دةرووني كةس وكاري ئةنفالةكان هةية
 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةظاآلنَي و ثشـتسرييا رةئيـا    سوثاسَي هةَلوَيسيَت و, راسيت رَيي خؤشحاَلي و سوثاسية كة ئةظرؤؤكة ئةو يادة ساغر كريةوة
دةربــرؤينيش داخوازيــا طشــت ئــةنفاليَي دةظــةرا بادينــان و وةكــو هــةموو دةظــةرَي دي كــة كةظتــة بــةر شــاآلوَي  , وان دةكــةم

ئـةنفال دذي بارزانيـة    1973لة ساآل , دظَيت شيَت مَيذوويَي نيشانا بدةيب كة كورد يازر بووي لظَيرَي وةكو ديار, ئةنفالَي
 1977و لـةمانسا ضـوار سـاآل    , ئةوا رذَيمي بـة رةنسَيكـي رةرـي ئـيعين كريـة ئـةنفال      , بَيذَي دذي فةيلي هاتيةو د, كرية

رذَيمي خةتا سوور داينا و لةوةخيَت خةتا سوور داينا بـَي كـو ناظـا ئـةنفال      1977لةبةر هةندَي لة مانسا ضارَي ساآل , بوو
, تـةير وتـوان بَيـت   , مةرؤو ماآل  بَيـت , ي زينديةك هةبَيت يةيوان بَيتدةست كر بة وَيرانكرنا طوندا و هةرض, بَيتة سةر

بــةر هةنــدَي تةمــةنَي ئــةنفالَي دذي , ئةوانــة كوشــنت و خــةلكَيكي طرتيــة و بــَي سةروشــوَيب كرديــة, رذَيمـَي دةســت ثَيكــر 
, ة بـة رينؤسـايد كرديـة   كة وي رؤذي دةست كريـ , نازائ نة طرَي دةي ئةو رؤذا رذَيما صةدام ئيعين كري, ميللةتي كورد

وان ئـةنفال كرنـا   , رينوسايدَي وان كةظنَ بووةش عةمةلية كو وان ناولَي ناي ئةنفال كرن, ئةم وَي رؤذَي ييساب بكةيب
مةنتةدـة رزطـار كـري طـةل مةنتيقـة دي ذَيـر       , دا بة رةنسَيكي عةلـةني وةكـي خةتـةكي سـوورا دانـاي      1977بَيذيب ساآل 

ئان كو مةنتيقة لة دةسةآلتا شؤرؤشَي و مةنتيقـة ذَيـر دةسـةآلتا يكومـةتَي هاتـة ذ      , َير رودا كرناكؤنَؤال رذَيمَي هاتنة ذ
و َي هةر شتةكي زيندي و هةر يةركةك هةباية لة مةنتيقة رزطار كري رذَيمـي بـةرداي بـة طولـةو تؤثبـاران و      , تةداندن

ة مـةنتيقا شـَيخ وةسـانان و مةنتيقـةي باليسـان و      لـ , دةسـيت ثَيكـرد   1977كيميـا بـاران كـرن لـة سـاآل      , كيميا باران كـرن 
لة هةيظا ثَينج لة مةنتيقا بادينان مةدةراتَيت ئةيزابَي كوردستانَي هاتنة طوللة باران كرن و تـةيارة  , مةنتيقةي بادينان

دَي ئةظـة  لةبـةر هةنـ  , بؤمباران كرن و كيميا باراني و لة مشتة رينؤسايدَي رةنسَي ضةكي كيمياوي هـةنسَي دةسـيت ثَيكـر   
وةكـو بَيتـة دةسـت    , هةمي دَينة ئيزافة كرن سةر كؤما وان مَيذوو هاتية دةست نيشان كرن لة راثؤرتا ليذنا مـايف مرؤظـدا  

هـةمي  , نيشان كرنيش ئةظ عةمةلياتةكاني وةكو يةملة رينؤسايدَي و در كردنا نةتةوةيةكي ذ كةنسَي دةسـيت ثَيكرديـة  
ؤري بةعسـا عةفلـةدي دذي خـةلكي كوردسـتاني بسـرة راطواسـتيَن طونـداو دةربـةدةر         كريارَي شؤفيين دةستت رذَيما ديكتات

كة هةر شتةك بـوو دةسـتَيت وان   , ضونكة مةفتوما ئةنفال مةفتومَيكي دةست كةفتياية, كردنا خةلكي و تاآلنكردنا طوندا
وطونـدي وي كرديـة مـالَي     وةخيَت خـةلكي مـة راي كرديـة لةسـةر طونـدا     , كةسان بسريت كة هَيرش هَيناية سةر مةنتيقة

, يكومةتَي ظة روندَي يكومةتَي يان سةربازَيت وان يان ضـةتَيت وان هـاتب مـاَل و مـوَلكي خـةلكي بـؤ خـؤ تـاآلنَي بـردي         
شرايي تر بةراسـيت باسـكردن بةيسـا    , بةرهةندَي ئةظة هةمي بَينة ئيزافة كرن, ئةظة ئةنفال بوية دذي خةلكي مة كري

ئـةم هةنـدَي   , نةبةيسـَي هَيمـايَي بكـةيب   , ئةم بي شـتَيت رةمـزي دةربكـةويب   , ذاليَي ئيعيميَي ئةنفاال طةلةك هاتية كرن
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, برينَيت وان بة ئاسانَي ضارةسةر نابَيت, تشيَت عةمةلي بكةيب بؤ ئةظ خةلكَي برينا دييةك باش بكةيب و ضارةسةر بنب
يـةكَي هـةي ثـس    , رؤَي وية يـةكَيك هةيـة مـامَي ويـة    ياني ئيحتيمالة يةكَيك هةية كو, ضونكة برينةكا هي نةتةوة هةمييا

ئيحتيمالـة  , ياني ميللةتَيك كامل كةظتية بةر الفاوا ئـةنفالَي و هـةمي ناخؤشـيت وانـة    , يةكَي هةي طوندي وية, مامَي وية
كــة هــةتا ئةظرؤؤ, ئــةظ يالــةتَي كةئابــة طشــت نةتــةوةي كــورد تَيــدا ئــةجنامَي وَي سياســةتة ئــةنفال كرنــا نةتــةوةي كــوردة 

لة ياسـاي ئةجنومـةني وةزيـران كـو بـةر هةيامةكـة       , بةر هةندَي ئةم شتةكي عةمةلي بكةيب, ميللةتي كورد تَيدا دةناَلَيت
هةرضـي  , تةصور دةكةم فةدةرةيةكي تر وةزارةتـي شـةهيد و ئةنفالـة   , هاتية ثةسند كردن ذاليي ثةرلةماني كوردستانَيدا

ئةظ موئةسةسةية موتةكاميل بَيت بـؤ موعالـةراتَيت   , شةهيدانة بَيتة كرنكار بَيتة كرن و موئةسةسةيةكي تايبة  ئةظ 
بؤ خةدةماتَيت يةك زانسيت بؤ يةل كردنا خؤشي بؤ هةر اليةنَيكي طرنسا ذيانا ئةنفال , بؤ موعالةراتَيت صحي, نةفسي

دا هةبَي و ئيمكانياتـا بـاش   ئةظ موئةسةسة ئيختيصاصاتَي هةموو بارَي ريتانا ظي خةلكي تَي, كرنَي و ثَي ضارةسةر ببَيت
ئةطـةر  , نْة  , ئةم ميؤنؤتة بكرَيت و سبةي وةكو هةَلةجبة خةَلكَيك بةس بؤ راطةياندن بيَيت بؤ ئةوَي, بةدةسيَت هةبَيت

ــةر كــرد    ــا وي ضارةس ــارَي ذيان ــدا ب ــامَي ثَي ــةيالي وي ئيتتيم ــا   , ت ــاري وي دان ــةس وك ــؤ ك ــك ب ــا راتبَي ــة  , ت ــي بردن زاروكَيك
كـو بـاس كـرن بـةَلَي ئـةوة ئيتتيمامـةكي       , ظـة خـانووي بـؤ ثةيـدا كـرن     , ن باخية ئان كوليةتة دةبول كـرن خوَيندنستة ئا

فةرق و رودايةك هةيـة  , هةرضةندة ئةظة بؤ شةهيديش دَيتة كرن, وةكو ئةم ئيتتيمامَي دةدةينة شةهيدا, ئةنفال كرية
بـةر هةنـدَي هةسـت    , كو هةنوكة ناطةيةنَيتة خـةلكيَ بةرةنسَيكي بةرز تا, بدةينة ئةنفال, و ئةو يةدةية بدةينة شةهيدا

ئةم تشتة سةرتاسةري كوردستانَي تةوييد بَيت و , ئةطةر ئةم بشَيني وي بةرنامةي دانَيني, كرن بة عةداليةك دَيتة كرن
هـةميا   ئةو برؤيارة دةركةيب و مةصـلةيةتيا , و ئَيك ضاو بةرَي خؤ بدةينة هةميا, بةرذةوةندية تةبايي و بةرضاو بسريب

باشـَ  , بةر هةندَي ذاليَي دةرووني خةلكَي مرتاح بَيت و ذاليَي ئابووري و يالي وَي خؤش بَيت, با هةميا وةكو يةك بَيت
 .سوثاس, باشَ خزمةتي خةَلكي خؤ بكةيب, تةفاعل لةطةَل وةزعي خؤي ئييتيماعي و مورتةمةعي مة بكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـة بـةناوي ناوضـة ريارياكـان     , كؤتـايي بـة دسـةكاني بـرا ئةندامـة بـةرؤَيزةكاني ثةرلـةمان دَيـن          مـب لَيـرة  , زؤر سوثاس
وةختةكـة  , دةطةرؤَيمـةوة سـةر تةسةلسـول بـؤ ئـةوان موداخةلـةم نـةكرد       , لةبةر ئةوة بة تةسةلسومل نـةكرد , دسةيان كرد

بـةآلم تكـام لـةو    , ةوة و وةخيت زؤري هَينـابيَ ئةطةر دسةكان دووبارةش كراي, لةبةر ئةوةي تايبةمتةندي هةية, كراوة بوو
ئيلتيـزام بـة   , يةكـةم هةوَلبـدةن كـة ئـةو دسـانةي كـة كـراوة دووبـارةي نةكةنـةوة         , بةرؤَيزانةية كة لةمةودوا دسة دةكـةن 

 .شوكرية. فةرموو د, وةختيش بكةن
 :شكرية رسول ابراهي . بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسـيت مةسـةلةي   , خَيزاني ثامشاوةي ئةنفالـةكان دةكـةم  , كةش بة دوربانياني ئةنفال كراوةكانلَيرةوة سؤزي خؤم ثَيش

هةر لةو كاتةي كة علي يسب زيد كـرا بـة   , ئةنفال و ثرؤؤسةي ئةنفال برينَيكي طةورة بوو لة رةستةي ميللةتي كورددا
كـة ضـةنديب مـانسي    , كـاوَلكردني كوردسـتان  ةوة بـؤ  1977/ 02/2بـة ثَيـي برؤيـاري ديـادةي سـةورة لـة       , ياكمي موتَلةق

ئةم مةسةلةي , هةر لة طةرميانةوة تا دهؤك و زاخؤ و ئامَيدي طرتةوة, خاياند بَي رياوازي بؤ لةناوبردني ورودي كورد
 ,ض راي ثامشاوةي ئةنفال, ئاسةوارَيكي طةورةي خستة ناو كوردةوة هةموومان ثَيوةي دةناَلَيني, ئةنفالة وةكو باسيان كرد

هَيشــتا ئــةو ئــازارة طةورةيــةي ئــةوان , بؤيــة ئَيمــة ضــيان بــؤ بكــةيب, هــةموومان لــة ضــاوةرؤوانكردنَيكي بــَي هــودة دةذيــب
سـَي دوربـاني طـةورة ض كيميـا     , ئةو دوربانية طةورانةي كـةوا كـورد داويـةتي   , ئَيمةش سارَيذ نابني, بةراسيت سارَيذ نابَيت

هـةر  , يـان مةسـةلةي كؤرؤةويةكـة   , يـاخود كيميـا بـاراني هةَلةجبـة    , انيـةكان ض مةسـةلةي ئـةنفالي رينؤسـايدي بارز   , باران
, ئَيسـتا هـةر ئةوانـة بـوون بـة دةوَلـة       , ميللةتَيكي تر ئةمةي بةسةرهاتيَب ئةطةر ثشتسريي دةوَلةتاني لـة ثشـت بووبَيـت   

ب لَيـرةوة سوثاسـي خـؤم    مـ , كةواتـة ئَيمـة ثَيويسـتة لَيـرةدا ضـي بكـةيب      , وةكو ضؤن كـران بـة دةوَلـة  و منوونـةش زؤرة    
هةروةها ئةو كؤمةَلـة رَيكخراوانـةي كـةوا لـة ذَيـر دةسـةآلتي       , ئاراستةي وةزارةتي مايف مرؤظ و ئةنفال و ئاوارةي سلَيماني

هـةروةها ئـةو خوشـك    , يكومةتي هةرَيمي سلَيماني و ئةو رَيكخراوانةي لـةذَير دةسـةآلتي يكومـةتي هـةرَيمي هـةولَيردا     
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ئَيمـــة لَيـــرةدا ئَيســـتا كؤمـــةَلَيك ديكؤمَينتمـــان  , هـــاتبوون و ئـــةو منايةشـــةيان ثيَةشـــكةش كـــرد  وبرايانـــةي كـــة ئـــةمرؤؤ
هةر ئةمرؤؤ ثـَيش هةفتةيـةك لةمـةوثَيش ئةوانـةي لـة سـلَيماني هـاتب        , بةراسيت ئةمة رَيسةي دَلخؤشية, لةبةردةستداية

هـةروةها ئـةوةي كـة ئـةمرؤؤش     , ةنفال كـراون ض لةناوضـةكاني كـةوا ئـ   , توانيان كؤمةَلَيك ئامـار ثَيشـكةش بـة ئَيمـة بكـةن     
عةمـةلي  , رَيسةي دَلخؤشية كة ئةطةر ئَيمة بتـوانني كـاري ثـَي بكـةيب    , بةتايبةتي ئةم بةيانية, بةدةسيت ئَيمة طةيشتووة

, يكومـةتي هـةرَي  كـة لـةدواي ئـةوةي يـةكي طرتـةوة هاريكاركـان بَيـت         , ئةطةر ثةرلـةمان هاريكاركـان بَيـت   , ثَي بكةيب
فـةرموو ئـةوةي كـة ئـةمرؤؤ مـب      , ؤشيةكي تةواو ئَيمة دةدةيب بـة كـةس وكـاري ئـةنفال كـة بتـوانني كـاري بـؤ بكـةيب         دَلخ

هـةروةها ئـةو زانياريـةي كـة ضـؤن بةشـَيوةيةكي مـةدروس ئـةنفال كـراوة          , بةدةست  طةيشتووة ئةمـة ئةتَلةسـي ئةنفالـة   
كــة ئَيســتا كــةس وكــاري ثامشــاوةي  , هــةذدة كيــة هــةروةها ضارةنووســي ئــةو , هــةموو خةريتــةكاني تَيدايــة , كوردســتان

نامةيـةكي تايبـةتي بـؤ    , ئةنفالةكان هاتوون سةبارة  بـةو هـةذدة كيـة رَيكخراوةكـاني كـة لةكوردسـتانب بـةبَي ريـاوازي        
ئَيستاش ئةوةتا لة مرؤؤدا طةورةتريب خؤثيشاندان لةهةموو ريتان دةكرَي بة ثشـتسريي ضـاك و   , سؤزان موبارةك ناردووة

لَيـرةدا ئَيمـة   , كـة ئاسـةواريان ضـؤن نَيردراوةتـة يانـةكاني ميسـر      , ندي هةَلةجبة كةوا بؤ ثامشـاوةي ئـةو هـةذدة كيـة    ناوة
ضـل  , مةسةلةيةكي تر هةية طؤرؤة بةكؤمةَلةكان كة ئاشكراية ئَيستا نزيكةي ضوارسةد و نـةوة  طـؤرؤي بـة كؤمـةَل هةيـة     

, مرؤظــي نةتــةوة يــةكسرتووةكان كــةها  ئةيويســت بَيتــة عَيــراق  لَيــرةدا ســةرؤكايةتي بــاآلي مــايف , ودوويــان هــي كــوردن
ئةوان لة عـةممان توانيـان   , 0223بةس لةبةر ئةوةي ضةنديب ئةمريكي كوذران كة رذَي  مابوون لة , ضةنديب دانة رار

ئـا ئةمانـة    رـا لَيـرةدا ئَيمـة ئـةبَي بـةدواي     , ثامشـاوةي ئـةنفال كـرا   (622)ضاوثَيكةوتب لةطةَل كؤمةَلَيك خـةَلك نزيكـةي   
كـة بةراسـيت ئـةتوائ بَلـَي  كـاك دينـدار زَيبـاري دةورَيكـي رـواني بـيين بـؤ            , هاني نةتـةوة يـةكسرتووةكان بـدةيب   , بيني

مــب لَيــرةدا كؤمــةَلَيك بةَلســةي ئيســتيخباراتي عةســكةركان ئَيســتا بــؤ هاتووتــة , ثَيشـكةش كردنــي ثامشــاوةي ئةنفالــةكان 
كؤمـةَلَيك ديكؤمَينـت كـة    , ئـةبَي ئَيمـة بياندؤزينـةوة   , ي ئةنفالـدا دةوريـان بينيـوة   ئةو زابتانةي لـة عةمـةليات  , بةردةست

ئةمـة كـاري يـةك و    , ئةوة هةموو كارن بؤ ئةوةي بتوانني بةراسيت وةكو ئَيسـتا ئاماذةيـان ثَيكـرد   , ئَيستا لةبةردةستمداية
زةغتـيش رةينـة سـةر يكومـةتي هـةرَيمي       بؤية ئةبَي كارةكامنان هةمة اليةن بَيـت و , دوو كةس نيية لةناو ثةرلةماندا

ئـةو  , ئـةو ئـازارة  , كوردستان بةراسيت بؤ ئةوةي لةثاش يةكسرتنةوة كارَيكي بةرـدي بكرَيـت ضـيَ ئَيمـة ئـةو خةمؤكيـة      
, ئةوانةي كةوا لة ئـةنفال رزطاريـان بـووة و هـاوار دةكـةن هـةيتا       , خةمةي كةوا ثامشاوةي ئةنفالةكان و دايكاني ثامشاوة

, ئاآلمـان هةيـة  , دةسـةآلمتان هةيـة  , با ئيَ ئَيمة ئةو برينانـة سـارَيذ بكةينـةوة   , ئةم كوردستانة ضي بةسةر ها , هةيتا 
طؤظـارو  , سـةتةآلييت كوردسـتامنان هةيـة   , رةيشـمان هةيـة  , يكومةتَيكي يةكسرتووي كوردكـان هةيـة  , ثةرلةمامنان هةية
ئـيَ كـاتي ئـةوة هـاتووة كـةوا ئَيمـة       , كةواتة ضـيَ هـةبيَ  , هةيةثَينج زانكؤ ئةبَي بة شةش زانكؤمان , رؤذنامةمان هةية

بؤية لَيرةوة دةَلَي  با ئَيمة كاري ردي بؤ هَيشتنةي ناسنامةي ئةنفالكراوةكان بةناوي دوربانياني , دَلخؤشي ئةوان بكةيب
اسـيت ئـةوان لـة    بةر, دروسـت كردنـي نةخؤشـخانةيةكي هاوضـةرخيان بـؤ دروسـت بكـةيب       , نةيانكةيب بة شةهيد, ئةنفال

بـؤ؟ بـةتاَل كردنـةوةي ئـةو وةفاتنامانـةي      , صمود و شوَينةكانةوة دَينة سلَيماني يان لة شوَينة دوورةكانةوة دَينة هـةولَير 
ئةطةر بتـوانني ئَيمـة يـةكي رـةيب و     , داناني ئَيستا ئامارَيكي زؤر لةبةر دةستمانداية, بة رَيسةيةكي ناياسايي كراوة بةَلَي

ئةطـةر بتـوانني كـارَيكي    , مب لَيرةدا نزيكـةي بيسـت و سـَي خـاَل  هةيـة     , ة خةَلكي تريش هةية دسة بكا لةبةر ئةوةي ك
 .زؤر سوثاس, ضاكَي بؤ بكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, تكام واية بيدةي بة ليذنةي مايف مرؤظ, لةبةر ئةوة رَيسام ثَيداي, دسةكانت ديكؤمَينت ئةوشتانةي تَيدا بوو, زؤر سوثاس

 .كاك شَيخ ئاخر فةرموو,  كاك شَيخ اده  ئةويش ماوةي دةدةمَي
 :بةرؤَيز اخر شَيخ مجال انور

 .بةناوي خواي طةورة وميترةبان
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 332 

, مب ثشتسريي لةهـةموو ئـةو ياداشـتنامانةي ئـةو طفتوطؤيـةي كـة ئةنـداماني بـةرؤَيزي ئةجنومـةني نيشـتماني كوردسـتان           
كــةوا نــاوي دوربانيــاني , بــةآلم تَيبينيــةك  هــةبوو لةســةر راثــؤرتي مــايف مــرؤظ, كــرد ثشــتسرييان لــَي دةكــةم باســيان لَيــوة

وثَيشــ  وايــة باشــَ وايــة ئَيمــة تةصــحيحي  , كرابــوو 1973كــة لةســاَلي , ئــةنفالي بارزانيــةكان, بارزانيــاني تَيــدا نــةبووة
مب ثَي  واية يكومةتي هةرَيمي كوردستان ض ئيدارةي , يةهةندَي تَيبيين تريش  هة, 1973بيكةينة , تارخيةكةي بكةيب

ثـَي  وابـوو باشـَ وابـوو     , ئةوانيش بةرنامةي تايبةتي خؤيان هةية لة بـؤ ئـةنفال  , ضي ئيدارةي هةولَير بَي, سلَيماني بَي
ئةوةي هةماهةنسيـةك   بؤ, بؤية ثَي  باشة ئةو ليذنانةي لَيرة تةنسيقَيك لةطةَل ئةوان بكةن, ئاطاداريةكمان لةوان هةبَيت

ضــونكة ئــةوانيش ئيشــي باشــيان كــردووة لــةبؤ ئةنفالــةكان و ئــةواني   , بكرَيــت كــة نودصــاني لــة راثؤرتةكــةمان نــةبَيت 
يةكةمني دةزطا , دةزطا دابنرَيت, ثَي  باشة يكومةتي ئايندةي يةكسرتوو كة وةزارةتي شةهيداني هةية, لةدةستيان هاتيَب

ضـونكة  , لة ضوار هةزار طوندي كوردستاني كة بةزؤرةملَي لـة ئوردطاكـان رـَي نشـني كـراون     با دةزطاي طواستنةوةي زياتر 
ئةمـة مديريـةتَيك دروسـت    , لـة تـةهيريةوة دةسـيت ثَيكـرد    , هةموو نةخؤشيةكي كوردستان لة تةرييلةوة دةسيت ثَيكـرد 

, َيتــةوة لــة هــةموو روويةكــةوةئــاوةدان بكر, كــةم وكــورؤي طونــدةكان بــاس بكــا , بكرَيــت و دراســةتي ئــةو طوندانــة بكــا 
سـَييةمني موديريـة  كـة دروسـت بكرَيـت ئـي كارةسـاتي كيميـا         , دووةمني موديرية  كة دروست بكرَيت ئي ئةنفال بَيت

, بــاراني هةَلةجبــة بَيــت و هــي شةهيدانيشــمان هةيــة شــةهيدي ثَيشــمةرطة ولــةرياتي ئــةوة هــةموو ئيشــيان بــؤ بكرَيــت   
تةبعـةن سـةرذمَيري دوربانيـاني ئـةنفال هـةموو ئـيش       , ؤ بكرَيـت و ضـيان بـؤ نـةكرَيت    برادةران باسيان كرد كة ضـيان بـ  

ثــَي  باشــة ئَيمــة  , ســةرذمَيريةكة دةبــَي ئــةو موديرياتانــة ثَيــي هةَلبســنت كــة دروســت دةكــرَيب   , وكارمــان لةســةرئةوةية
ياَلـةتَيكي تـةواري بـؤ     ,يكومـةتي يـةكسرتووي كوردسـتاني ئاينـدة ضارةسـةري ئيمررنسـي      , ياداشتنامةيةك رَيك رـةيب 

ئيحتيمالـة بـة دة سـاَلي    , ئينتيـزار نةكـةيب كـةي يكومـةتَيكي مةركـةزي دةكـريَ      , كةس وكاري ئـةنفال كراوةكـان بكرَيـت   
ئَيســتا يكومـةتي هـةرَيمي كوردســتان ضـي لةدةسـةآلتة و ضــةندي لـة دةسـةآلتة خزمــةتي كـةس وكــاري        , تـريش نـةكريَ  

 .سوثاس, اني تريان باس كردبرادةران ئةو, ئةنفال كراوةكان بكرَي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خورشيد فةرموو, داواكارييةكان كة كراون دووبارة نةبَيتةوة, ديسان تكام واية تيكراري تَيدا نةبَيت, سوثاس
 

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لــة ئــةجنامي ئــةو رووداوة رةشــانةي كةبةســةرمان  , يللــةتي كــوردديــارة ئــةنفال كــراو وكيميابــاران كــراوي كوردســتان وم 
ــووبب   ــتا  , داهــاتووة هــةمووي دوو لــة  وســَي لــة  ب ــتا  , خــوَيين شةهيدانيشــمان دوولــة  بــوو تــا ئَيس بةداخــةوة تــا ئَيس

 نةتوانراية تةوييدي نة ليسـيت شـةهيداني ئـةنفال و نـة ليسـيت شـةهيداني كيميابـاران و نـة ليسـيت شـةهيداني هـةموو           
, هةر دوو ئيـدارة مةعلومـة لَييـان هـةر برايـةك و خوشـكان هةريـةك الي خؤيـةوة كردوويـةتي         , كوردستان يةكبسرَيتةوة

ئةمـة خـؤي   , نـةوعي سةرثةرشيتيشـان رـودا بَيـت    , نةوعي يارمةتيشيان رـودا بَيـت  , مومكينة نيزامةكةشيان رودا بَيت
, سوزاري بسةينرَيتـة خَيزانـي ئـةنفال كراوةكـان و شـةهيدان     لةخؤيدا كؤسثَيكي طةورة بووة بـؤ ئـةوةي نـةتوانرَي خزمـةت    

برادةران زؤر دسةيان كرد ئومَيد دةكةيب لةيكومةتي مةركةزي ئايندةي كوردستان كة ئينشائةَلآل دروست دةكرَيـت بـةم   
ةوييـد  بـةآلم لةهـةمووي طـرنسَ ئةوةيـة ت    , ئةوةي خوشكان وبرايان طوتيان لةو مةوزووعة زوو دةست بـةكاربب , زووانة

ئـةو ئيزافـةش كـة    , نـاوي واريسةكانيشـيان تةوييـد بكرَيـت    , ناوي شةهيداني ئةنفال تةوييد بكرَيت, بكرَيت ئةم ناوانة
ضــونكة مةررــةعي موةيــةد نييــة بــؤ مورارةعــة كردنــي كــةس وكــاري   , دانــرا ئيتتيمــام زيــاتر بــةو مةوزوعــة بــدرَيت 

ــةنفال ــةهيدان و ئ ــة دة  , ش ــةنَيك و يزبَيك ــة هــةر الي ــا   ســةر ب ــة دةك ــةو اليةن ــةتي ئ ــي مورارةع ــلَيماني  , ض ــدارةي س ئي
مومكينــة كؤمــةَلَيك , ئيــدارةي هــةولَير دةزطايــةكي دانــاوة, دةزطايــةكي كــاميلي بــؤ خــؤي دانــاوة بــؤ شــةهيدان و ئــةنفال 

, لةبــةر ئــةوة ثَيويســتة ئــةو دةرارانــة زوو تةوييــد بكرَيــت  , ئــةو دةراراتانــة ريــاوازن لــة يــةكَي , دــةراراتيان هــةبَيت
ئةمـة كارةسـاتة   , لةهةمووي موهمَ وةكو مـب البـةال بيسـتوومة تـا ئَيسـتا لةبـةيين ديـادةي سياسـي كـورد خـييف هةيـة           
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لـةو شـوَينة   , لـةو هـةموو كوردسـتانة ثـان و بةرينـة     , خييف هةية لةسـةر ئـةوةي مينـؤمَينيت شـةهيدان لـةكوَي بكرَيـت      
لـة هـةمووي   , ئـةوة موشـكيلةيةكي زؤر طةورةيـة   , ؤمَينتة بكرَيـت ئيتيفادَيك نيية لةسةر ئةوةي كة لة فآلن رَي ئةو مين

ئةوة سَي ساَلة يكومةتي بةعس رووخـاوة ئةطـةر ئَيمـة ضـاوةرؤَيي يكومـةتي عَيـراق و       , موهمَ رةنابي سةرؤكي بةرؤَيز
دةبـَي ثـةجنا   وةَلـآل  , ئةو برايانةي كة ئَيستا لةسةر يـوكمب لـةعَيراق بكرَيـت و هَيسـك و ثروسـكي شـةهيدامنان بدةنـةوة       

لةبـةر ئـةوة وةكـو وةزارةتـي مـايف مرؤظـي هـةولَيرو        , ضـونكة مومكينـة هـةر لَيمـان بـزر بكـةن      , ساَلي تر ضـاوةرؤَي بكـةيب  
, بة خةريتة طؤرؤة بة كؤمةلَةةكاني تـا ئَيسـتا ئاشـكرا بـووة    , سلَيماني كؤمةَلَيك ديكؤمَينت و موستةمسةكاتيان كؤكردؤتةوة

لـة شـوَينَيك   , هةرَي  تؤزَيك غرية  بداتة بةرخؤي بيـَي ئـةو ئَيسـك و ثروسـكانة بَينَيتـةوة     دةبا يكومةتي , دؤزيتيانةوة
بؤضي , طونايَيكي زؤر طةورةية, لَيمان بزر دةكةن, دةناعةمت واية ئةويشمان لَي دةفةوتَينب, دايانبيَن و تةوييديان بكا 

تـا ئومـةمي موتةييـدة    , ا ئَيسـك وثروسـكمان دةدةنـيَ   تـ , ئَيمة راوةستني لةسةر يكومةتي عَيراق تا مةعاشـيان دةدرَيـيتَ  
مـب دةناعـةمت هةيـة ئةطـةر     , ئةي ئَيمة ضني؟ كارمان ضيية؟ شـةهيداني ئَيمـة لـة شـةهيداني خـةَلك كـةمَنني      , دَيتةوة

لةبـةر ئـةوة مـب داوا دةكـةم ثةرلـةمان      , كةسةكانيشـمان دةسـت ناكةوَيتـةوة   , ضةند سـاَلَيكي تـر وةكـو ئَيسـتا تـاخري بَيـت      
ديادةي سياسي ئيتيفاق بكا  لةكوَي مينؤمَينـت  , يصرار بكا  لةسةر يكومةتي ئايندة ئةو ئَيسك و ثروسكانة بَينَيتةوةئ

بادي تر خوشك وبرايان باسيان كرد مةسةلةي دةستنيشان كردني يارمةتي و ئةو دةزطايانةي كةدروسـت  , دروست بكرَيت
, وآلتانةي ئـةوروثا لةوانةيـة ئَيـوة ديتبتـان ئَيمـة نةمانـديوة فـةدرييب       ئةو , دةكرَيب بؤ طوم نةكردني يادةوةري شةهيدان

, ثؤلؤنيـا ضـي كـردووة   , و ئيسـرائيل ضـي بـؤ ئةوانـةي خـؤي كـردووة      , دةزانب كة ذاثؤن ضي بؤ كـوذراواني خـؤي كـردووة   
 تـا يكومـةتي   هـةر راوةسـتني  , تـا ئَيسـتا ئَيمـة شـتَيكمان بـؤ شـةهيداني خؤمـان نـةكردووة        , هةموو وآلتان شتيان كردووة

لةبـةر ئـةوة مـب تةئكيـد دةكةمـةوة ررـام ئةوةيـة لةثةرلـةمان ئيصـرار بكرَيـت يكومـةتي            , عَيراق شـتَيكمان بـؤ دةكـا    
 وةكو طؤرؤستانَيكي موةيةد دروست بكرَيت بة زووتريب , يةكسرتوو كة هةرضي زووتر ئةو ئَيسك وثروسكانة بَينَيتةوة

 .سوثاس, كا  بؤ ئةنفالةكان
 
 
 

 (:ديلمان ئاميدي)ممد امحد صاحل بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةوَل دةدةم دووبـارةي نةكةمـةوة و بـةكورتيش    , بةردةوام تةئكيد دةكةي كة دووبارة نةبَيتةوة و هةر دووبارة دةبَيتةوة
يكومـةتي هـةرَي  لـة    بـة بؤضـووني مـب    , ثاَلثشيت ئةو داواكارييانة دةكةم كة لة راثؤرتي مايف مرؤظدا هـاتووة , دسة بكةم

تــاكو , داهــاتوودا دةتوانَيــت ئــةو هــةموو داواكارييانــة رَيبــةرَي بكــا  و بةتايبــةتي لــةرووي ئــابووري و دةســتوورييةوة    
ئـةوةي  , يـةكيان زؤر لةبـةرؤَيزان ئاماذةيـان ثَيكـرد    , ضـوار ثَيشـنيارم هةيـة   , يكومة  صـايب شـةئنة ئيمكانيـةتي دةبَيـت    

بؤ ئةوةي , سةر بة ئةجنومةني وةزيران بَيت, ةكي تايبة  بة ئةنفال بَيتة دروست كردنتريان ئةويش ئةوةية كة دةزطاي
هـةزار مانسانـة بـؤ     102دسـةي دووةممـان لـة ئيـدارةي سـلَيماني      , لة هةموو روويةكةوة وةزعي ئةنفالةكان ديراسة بكا 

يـةكيان وةكـو   , امةَلةيان لةطـةَل كـردووة  و لة هةولَيرو دهؤك ئةنفال كراوةكان بة دوو شَيوة م, ئةنفالةكان صةرف دةبَيت
تةبعـةن لـة ثَيشـمةرطايةتيدا و لـةكاتي تَيكؤشـاندا ئةوانـةي كـة        , شةهيدَيكي فيعلي ئةوةي ديكة وةكو شةهيدي هـاووآلتي 

زؤربـةيان بةشـداري لـة ضـاآلكي و رةتكردنـي      , هـةموويان بـةرطري ميللـي بـوون    , بةشةهيدي هاووآلتي دَينة يسَيب كـرن 
ثَيشنيارم ئةوةيـة  , دوو ئةم ياَلةتة دةبَي لةسةر ميزاري بةرثرس و رَيكخراو و ئةوانة بَيت, ذَيميان دةكردهَيرشةكاني ر

وهةنـدَيك  , نـةك هةنـدَيكي وةكـو هـاووآلتي بـب     , كة هةموو وةكو مووضة و ئيمتيـازا  وةكـو شـةهيد بَينـة ييسـاب كـرن      
لـةو مــةزارة لــة  , وةدام مةزارطةيـةك دروســت بَيــت دســةي يادطاريةكــة دروسـت بَيــت مــب لةطـةَل ئــة  , شـةهيدي فيعلــي بـب  

بـةآلم كـة   , ئةوة تـةنتا بـؤ يادطارييةكـة نييـة    , ناوي هةموو ئةنفالةكاني تَيدا بَيت, ثايتةخيت هةرَي  بَيت لة هةولَير بَيت
, هةيـة  مومكينة سةردانيان بكـةن و ئـةو مـةزارة وةكـو زؤر وآلتـي دونيـادا كـة ئـةوةيان        , وفودي دةرةوةش دَيب بؤ هةرَي 
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ئةنفال كراوةكاني بادينان هةموويان لة دةلعـةي نزارةكـة كؤيـان كردنـةوة ولـةوَي      , ثَيشنيارَيكي تايبةمت هةية بة بادينان
دةبــَي يكومــة  , ئــةو دةلعــةي نةزاركــة تــا ئَيســتا مةمجوعةيــةك خَيزانــي تَيدايــة , زؤريــان شــةهيد كــردن و كوشــتنيان

ــا    ــار بك ــؤ دي ــةكيان ب ــة  , رَيساي ــةو دةلعةي ــان    ئ ــاني بادين ــةنفال كراوةك ــةكي ئ ــو دةلعةي ــة وةك ــان ببَيت ــة  , ي ــانيش ببَيت ي
هــةموو مؤنَيتــةكان و تةصــوير و وَينــةكاني شــةهيدان و ئــةنفال كراوةكــاني ئــةم دةظــةرة لــةوَي  , ثيشــانسايةكي بــةردةوام

 .سوثاس, كؤببَيتةوةو ثيشانسايةكي بةردةوام بَيت
 :بةرؤَيز ضنار سعد عبداَ

 .ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤكي 
دةمـةوَي رَيـز و خؤشةويسـيت خـؤم ئاراسـتةي هـةموو خانـةوادةي كارةسـاتي         , لَيرة بةبؤنةي يادي ئةو كارةساتة غةمبارة

هـةروةها بةرثرسـاني   , بةآلم مب لَيرةدا دةمـةوَي موخاتةبـةي بةرثرسـاني يكـومي و ئةنـداماني ثةرلـةمان      , ئةنفال بكةم
بَلـَي   , ةمةوَي لَيرة ئةو هةلة بقؤزمةوة لةطةَل ئةوان هةندَيك موخاتةبة بكةمد, سياسي و دةسةآلتداراني كوردستان بكةم

بةآلم ئةوةي كة زيـاتر ئازارمـان   , راستة ئةو كارةساتة غةمسينة ئةوةندةي مبانةوَي تةعريفي بكةيب كة ناتوانني, يةيفة
نني خـةَلكي دوربانيـاني ئـةو كارةسـاتانة     ئةوةية كة رؤذانة ياخود يةفتانة هةر كاتَيك كةياديان دةكرَيتةوة دةبيـ , دةدا 

يـان لـةدةرطاي مـاَلي بةرثرسـان     , يـان لـةدةرطاي يكومـة  دةدةن   , بـة موزةكةرةيـةك دَيـب و لـة دةرطـاي ثةرلـةمان دةدةن      
ئـةورارةيان تاوانيـان لةاليـةن خؤمانـةوة بةرامبـةريان      , ماناي واية ئةوانة رـارَيكي تـر تاوانيـان دةريـةق كـراوة     , دةدةن

نـازائ ئـةو شـتانةي كـة بـةرؤَيزان ئامـاذةي ثـَي        , مووضـة , بـذَيوي ذيـان  , لةبةر ئةوةي دسـة كـردن لةسـةر خـانوو    , دةكةيب
رؤةوا نيية دسةيان لةسـةر  , ئةصَلةن هةر نابَي باسي لَيوة بكةيب, مايف خؤيانة, ثَي  واية يةدي مةشروعي خؤيانة, دةكةن
ئةطـةر  , ؤية مب داوا دةكةم بةراسيت با هاوكَيشةكة ثَييةوانة بكةينةوةب, لةبةر ئةوةي دةبَي دابني كرابَيت ثَيشَ, بكةيب

بـا لةمـةودوا بـةرثرس بيـَي لـة دةرطـاي ئـةوان        , ئةوان تا ئَيستا لةبةر دةرطاي ثةرلةمان و يكومـة  و بةرثرسـان دةدةن  
ة هةر كةسـةو لـة ئاسـيت    ئَيمة و يكومة  و هةموو ئةوانةي كة ئَيستاكة مةستوليةتيان هةي, ئةنداماني ثةرلةمان, بدا 

لةبـةر  , نـةك ئـةوان بـَيب لـةدةرطاي يكومـة  و ثةرلـةمان بـدةن       , خؤي لة دةرطاي ئةو ماآلنة بدا  كة داواكارييان ضيية
ئةوةي بةرثرساني ئَيمة و دةسةآلتداراني ئَيمة رؤذانة لة وتارةكانيان دسة لةسةر ئةوة دةكةن كة ئةوةي ئةمرؤؤ بةدةست 

, بـةري ئـةو فرمَيسـك و ئـةو ئـازارةي كـة ئـةوان ضَيشـتوتيان        , بةري رةجني دورباني ئةوانـة , ةوانةبةري رةجني ئ, هاتووة
دةبوو , لة وةتةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان دامةزراوة, كةواتة دةبَي ئةولةوياتي بةرنامةي كاري ئةوان بؤ ئةوان بَيت

ــة   ــةوان بكراباي ــةتي ئ ــت خزم ــةمني ش ــارة داو , لةيةك ــةوة دي ــةآلم بةداخ ــو   ب ــاترة و وةك ــةدواي رؤذ زي ــةوان رؤذ ل ــاري ئ اك
بؤيــة مــب دةَلــَي  ئةطــةر يكومــة  خؤزطــة يكومــةتي داهــاتوو يةكــةم كــاري زيــاتر    , ثَيويســتيش طرنسيــان ثــَي نــةدراوة 

شوَيب بزرةكـان و هـةموو ئةوانـةي كـة بةراسـيت      , لة كةس وكاري كيميا باران, ئاورؤدانةوة بَيت لة كةس وكاري ئةنفالةكان
ئةطـةر نـا مـب ثـَي  وايـة      , دةبَي يةكةم ئةولةويا  بدةيب بة خزمـةتي ئـةوان  , ةو دةسكةوتة لةسايةي ئةوانةوةيةئةطةر ئ

ئــةو , لةبــةر ئــةوةي رووييــةتي دَلســؤزي و بــةرخؤدان دةكــوذيب, ئــةوة زةرةرَيكــي زؤر طةورةيــة لــة كوردســتاني دةدةيــب
يـة كةسـاني تـر دـةد رؤذَيـك لـة رؤذان بـري لـةوة ناكةنـةوة          مانـاي وا , ئةمرؤؤ ماف خوراو بـب , كةسانةي كة دوربانيان داوة

 .سوثاس, كة ئةمةش ئاسايشي نةتةوةي كوردستان دةخاتة خةتةر, خةبا  بكةن و طياني خؤيان بكةنة دورباني
 :رمضانناصح غفور . بةرؤَيز د

 .  بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باسـي كَيشـةي ئـةنفال كراوةكـان     , تي ئـةنفال دةكرَيتـةوة  ئةمة يةكةم رار نييـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتاندا يـادي كارةسـا      
لةوانةيـة لةبـةر ئـةوةي    , و هةندَيك برؤياريش وةرطرياوة, لةم ثةرلةمانةدا ضةنديب كؤبوونةوةي تري ئاوا كراوة, دةكرَيت

, ويسـتدا نةبوونـة  يان برؤيارةكان لة ئاسـيت ثيَ , بارودؤخَيكي تايبةتي لة كوردستاندا هةبوو نةتوانرا بكرَيت وةكو ثَيويست
ثـَيش ئـةوة مـب هةنـدَيك تَيبينـي       , يانيش رَيبةرَيكردني برؤيارةكان لة ئاسـيت ثَيويسـتدا نـةتوانراوة رَيبـةرَي بكرَيـت     

كـة  , بةآلم ثَيش ئةوةي بَيمة سةر تَيبينيةكاني خؤم بة تةئكيد ثشـتسريي لـة ثَيشـنيارةكاني خوشـكة ضـنار دةكـةم      , هةية
ثـَيش هـةموو كَيشـةيةك ئاورؤدانةوةيـةك     , مي كوردستان و كابينـةي ثَينيـةم دادةمـةزرَيت   دواي ئةوةي كةيكومةتي هةرَي
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ــة           ــة ل ــةش بوون ــَي ب ــتا ب ــاكو ئَيس ــة ت ــةهيدانةي ك ــةو ش ــةهيدان و ئ ــةوادةي ش ــان و خان ــةنفال كراوةك ــاتةي ئ ــةم كارةس ل
ليذنـةي مـايف مرؤظـةوة مـب تـةنتا       هةندَيك لة خاَلةكاني بة نيسبة  ئةو راثؤرتةي, خزمةتسوزاري ئاورؤ لةوانة بدرَيتةوة

بةنيســبة  , ئــةواني تــر مــب ثشــتسريي هــةمووي دةكــةم , كــة دةربــارةي خوَيندنــة, تَيبينــي  لةســةر خــاَلي كؤتــايي هةيــة
ئةوانيش فيعلةن شيت باشيان و  نامـةوَي  , هةندَيك لة تَيبينيةكاني كاك خورشيد و كاك يامت و كاك ئاخري و كاك عادل

بـةآلم شـَيوةي   , بـوو  1977/ 12/2تـةبيعي وةكـو ئاشـكراية ئـةنفال بـةناوي ئةنفالـةوة       , بكةمـةوة  ئةوانةي وان دووبـارة 
, ضونكة ئةنفال يـاني بـَي سةروشـوَيب كـردن    , ئةوةش ئةنفالة, ئةوةي كة بؤ بارزانيةكان كرا, ئةنفالةكة لة ثَيشَ هةبووة

بـةآلم بةداخـةوة لـة ذَيـر ئـةو ئايةتـةي ثـريؤزي        , نـة راسـتة سـوورؤةتَيكي ثـريؤزي دورئا   , ياني لـةناو بـردن  , ياني درؤ كردن
يــاني بــَي سةروشــوَيب كــردن و , بــةآلم لــة يةديقةتــدا ئــةو هةنساوانــةي كــة نَيــردران, دورئــان ئــةوةيان رــَي بــةرَي كــرد

ئـةوةي  , ئةوة رودايـة  1977تةبعةن ئةوةي ساَلي , ذمارةي ئةو كةسانةش كة ثَيكةوة درؤكران, درؤكردني ئةو خةَلكة بوو
بةآلم بة تةئكيد دةستثَيكةكةي وةكو ومتان لة بارزانةوة دةسـيت ثَيكـرد لـة مـانسي     , طةرميان و دوايي لة بادينان و ئةوانة

, مةسةلةي يادكردنةوةكةي شتَيكي زؤر سروشـتيية , لةبةر ئةوة ثَيويستة هةمووي ثَيكةوة بنووسني, بوو 1973يةوتي 
ييسـاب   12/2ضـونكة بـة نـاوي ئةنفالـةوة بةناوةكـةي بؤيـة       , ةي مـانري ثةرلةمانيش كاتي خؤي برؤياري داوة لـة ضـوارد  

, يـاني لةطـةَل مووضـةي تـردا تَيكـةَل نـةكرَيت      , بةنسبة  موضة دةبَي تايبةمتةنديةك هةبَي بؤ واريسـاني ئـةنفال  , كراوة
, و واريسي شةرعيبةآلم مب ثَي  واية ئةوانة فيعلةن موستةيةدب وةك, هةرضةندة دوو مووضة لة يكومةتدا نابَي هةبَي

ــةوة     ــي بكةم ــةوة روون ــة رووي دانوني ــب نامــةوَي ل ــة م ــةوة وازحي ــة    , ئ ــة ك ــةدي ئــةوةي هةي ــةنفال ي ــي شــةرعي ئ واريس
مووضةكةي لة ئاسيت ئةوةدا بَي كة فيعلةن بتوانَي ذيـانَيكي شايسـتة بـةو مووضـةيةوة     , مووضةيةكي تايبةمتةندي هةبَي

هـةر  , هـةر دانونَيـك وةربسـريب   , ب دَلنيـام لـةوةي هـةر برؤيارَيـك وةربسـريب     مـ , مب نةك طومـائ لـةوةدا هةيـة   , بباتة سةر
, نةبـة دـانون  , ضونكة ئةوان نـة بـةثارة  , ئَيمة ناتوانني دةرةبووي كةس وكاري ئةنفال كراوةكان بكةيب, هةنساوَيك بنَيني

بـة  , ئةوان بة وةرطرتين برؤياري ضاك بةآلم ئَيمة ئةتوانني بةشَيك لة ئازاري, نةبة هية شتَيكي ئَيمة دةرةبوو ناكرَينةوة
ئَيمـة ئـةتوانني فيعلـةن هـةنساوي بـاش      , بة هةنساو نـان بـؤ سـارَيذ كردنـي بةشـَيك لـة برينـةكانيان       , داناني دانوني ضاك

دَيتاتي هاوضةرخ مب تكام وايـة ئَيمـة   , باسي دَيتاتي هاوضةرخ دةكرَيت, باسي ئاوةدان كردنةوةي طوندةكانيان كرد, بنَيني
بَي ئاوو , نةخؤشخانةي تةندروسيت هةبَيت, ياني دوتارانةي هةبَي, َي ئةو دَيتاتانة ثَيويستيةكانيشي لةطةَلدا هةبَيتئةب

بـةآلم دةمـةوَي يـةك مواليـةزة     , بـاس كـرا  , بةنيسـة  يةكخسـتنةوةي رَيكخراوةكـان   , ئةمانـة زؤر زةرووريـب  , كارةبا نةبب
, كؤمةَلَيك رَيكخراوي مةدةني هةنة كة ئيش وكاريـان لةسـةر ئةنفالـة   , كوميكؤمةَلَيك رَيكخراو هةنة نةك تةنتا ي, بدةم

, دوو خـاَلي تـر مـاوة   , ضـونكة يةكخسـتنةوةي ئةوانـةش زؤر زةرووريـة    , تكام وايـة ئـةوانيش هـةوَل بـدةن يـةك بسرنـةوة      
, سـؤظيةتي نةكةينـةوة  السايي يزبي شـيوعي  , تكام واية با ئَيمة السايي بةعس نةكةينةوة, يةكةميان دةربارةي خوَيندن

ئَيمـة  , بةآلم تايبةمتةنـدي بـؤ شـيت تـر    , ضونكة ئاسيت خوَيندن دَيتة خوارةوة, ئةمة دةبَيتة هؤي شتَيكي زؤر زؤر خراث
يـان  , لة كاتي دامةزراندنـدا , ئةتوانني دوتارانةي تايبةتي بؤ بنةماَلةي شةهيدان و بنةماَلةي ئةنفال كراوةكان بكةينةوة

لـةكاتي دامةزراندنـدا كةسـَيكي ئـةنفال كـراو يـان كةسـَيكي        , يدا هةردووكيان منرةكانيان وةكو يـةك بـب  لةكاتي دوو دوتاب
ئَيمـة ئـةو وةختـة    , يان ئاسيت توانايان وةكو يـةك بَيـت  , ئةطةر منرةكانيان وةكو يةك بَي, شةهيد لةطةَل كةسَيكي عاديدا

 .سوثاس, ني ئَيمة بةشَيك لة برينةكانيان سارَيذ بكةيببةوة ئةتوان, ئةفزةلية  بدةينة كةس وكاري ئةنفال كراوةكان
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةســةر بــَي سةروشــوَيب كردنــي ئــةو هــةذدة كيــةي كــة بــة ثَيــي بةَلســةكان  , شــوكرية.دســةيةك  تةئكيــدة بــؤ دســةكةي د

رةنسـة  , وة دةتوانني داوا بكةيب كة ضارةنووسـيان ديـاري بكـريَ   ئَيمة وةكو ثةرلةمان لة ض رَيسةيةكة, طةيشتوونةتة ميسر
رةنسـة  , و رةنسة لة رـةزائرييش هـةبَيت  , نةك هةر لة ميسر مب لة ضاوثَيكةوتنَيك خوَيندوومةتةوة لة سعوديةش هةية

ةمرؤؤش لة زؤر لة بؤية ئ, ئةوة تةئكيدة, بةآلم ئةوة بةَلسةية بةدةستةوةية, لة زؤربةي دةوَلةتة عةرةبيةكاني تر هةبَيت
ئـةو مةسـةلةية بـة    , داواي ديـاريكردني ضارةنووسـي ئةوانـة دةكرَيـت    , شوَينةكاني دونيا موزاهةرة و خؤثيشاندان دةكرَي
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منــيش , دوو كــاك يــامت باســي ئــةوةي كــرد كــة ئةوانــةي بةشــدارييان كــردووة لــة ئــةنفال, ئــةوة يــةك, هةنـد وةربســريب 
ضونكة ئةوانة كاتي خؤي لة راثةرؤيب بة برؤياري لَيبوردني , دادطايي ئةوانة بكةيب تةئكيدةن لةوة رةنسة نةتوانني ئةمرؤؤ

بـةآلم شـتَيك هةيـة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمان       , ئـةوة نةكـةيب  , يةكيماني ئةو سةردةمي سةركردايةتي سياسـي كـورد كـةوتب   
ميــا بــاران و كارةســاتي ئــةنفال يةدــة هــةموو ســاَلَي كــة يــادي كي , ئــةتوانني بيكــةيب ئَيمــة ئــةزانني ئةوانــةش تاوانبــارن 

ض رـاش و بـةكرَي طـرياوي رذَيمـي     , ض ئةوانـة سـوثا بَيـت   , نةفرةتيش لةوانة بكةيب كـة بةشـدارييان كـردووة   , دةكةينةوة
اليــةنَيكي تــريش ئةوةيــة ئَيمــة , ئــةوة اليــةنَيك, ضــونكة ئةوانــة كــةوا ســووري بــةر لةشــكري بَيسانــة بــوون , بــةعس بــب

, لةسايةي زؤر شيت تريش نازائ ضي ناو لَي بنَي , ايةي ئةو دوو هةلومةررةي كة دروست بووهةموومان ئاطاداريب لة س
بـةآلم مـب و هـةموومشان    , ئَيستا باسي مووضةي دوربانياني ئةنفال دةكةيب كة كةمة لة ئاسيت بذَيوي ذياني ئـةوان نييـة  

نةي بةشدارييان كـردووة لـة كيميـا بـاران كردنـي      لةوا, دةزانني مووضةي هةندَيك لةوانةي كة تاوانيان كردووة لة ئةنفال
بةتـةنيا مووضـةكةي بةدـةد ثـةجنا مووضـةي ئـةنفال       , رةنسة كؤنة موستةشاري وا هةية, ئةو سةرؤك راشانة, كوردستان

لةبــةر ئـةوة مــب وةكــو ئةنـدامَيكي ثةرلــةماني كوردســتان داوا دةكـةم وةكــو ثةرلــةماني    , كـراوي ئَيســتاي كوردسـتان بَيــت  
برؤيارَيــك دةربكــا  مووضــة و ئيمتيــازاتي هــةموو ئــةو خائينانــة و ئــةو خؤفرؤشــانة كــة كــاتي خــؤي بةبــةر     كوردســتان

بـةآلم ئـةتوانني ئيمتيازةكانيـان    , ئَيمة ناتوانني دادطايان بكةيب, لَيبوردني سةركردايةتي سياسي طةلي كوردستان كةوتينة
ئَيســتاكةش دةكرَيتــة , ةي خــةَلكي لةســةر ئــةنفال كــرا ئــةو خاكــ, ئــةو خاكــةي ئَيمــةي لةســةر شــةهيد دةبــوويب , بــربؤيب

بةناوي شَيخان و بةناوي ئاغا و بةناوي ديوةخان و بةناوي , ئيمتيازا  ثارضة زةوي دووسةد مةتري و شةش سةد مةتري
بـربؤيب بـا   , َيبئـةو كؤنـة خائينانـة بـا وابـربؤ     , با ئَيمة برؤيارَيك دةربكةيب ئةو ئيمتيازاتانة لةو خائينانة نةمَييَن, ئةوانةوة

بؤيـةش داوا دةكـةم وةكـو ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةي ئةوانـة لـة         , ضيَ دَل و دةرووني كةس وكاري دوربانيان بريندار نةكةيب
بـةآلم  , ضونكة بةداخةوة يـةكَييت و ثـارتي لةسـةركردايةتي كردنـي شـؤرؤش ثَيشـرؤةو بوونـة       , يةكَييت و ثارتي توورؤة نةبب

ثَيشـنيارَيكي  , كـة ثَيويسـتة لَيـرةدا ضـاوي ثـَي رشـَينينةوة      , يـة و لـة ئةسـتؤي ئَيمةدايـة    ئةو رانيبةش طونـايَيكي طةورة 
, بـؤ رينؤسـايد كـردن   , ئةوةية بة ضاودَيري ثةرلةماني كوردستان كؤنفراسَيك بكرَي نةك تةنيا بؤ ئـةنفال , تريش  هةية

ئـةنفال ئؤثراسـيؤني عةسـكةري    , ئـةنفال بـاس دةكـرَي   , بؤ ئةوةي ثـؤلني كردنـي كارةسـاتةكان   , بؤ تةبويب كردني مَيذوو
ثـَيش ئـةوة ئـةنفالي    , برؤيـار درا ثَيـنج رؤذ ثاشـي شـَيخ وةسـانيان كيميـا بـاران كـرد         09/3/1977ثَيش ئةنفال لـة  , بوو

لةبـةر  , ئـةوة .. …ثَيش ئـةوة  , ثَيش ئةوة فةيليةكان بوو, بةآلم رينؤسايد بوو, راستة ناوي ئةنفال نةبوو, بارزانييةكان
بـؤ تـةبويب كردنـي    , كؤمةآليـةتي , مَيـذوويي , ضاودَيري ثةرلةماني كوردسـتان كؤنفراسـَيكي هةمةاليـةن بكرَيـت     ئةوة بة

و ئـةو مةسـةلةية وةكـو رينؤسـايد رؤذةكـةي يـاد بكةينـةوة و لـةناو رينؤسـايديش دا رؤذي ئـةنفال و رؤذي           , تارخيةكان
 .سوثاس, شوَينانة بكةينةوة كيميا باران و رؤذي هةَلةجبةو رؤذي شَيخ وةسانان و رؤذي ئةو

 :بةرؤَيز هيوا صابر امحد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسـيت  , هاوخةمي خؤمانيان ئاراستة بكةيب, مب ثَيشةكي ثَي  خؤشة بةخَيرهاتين طةرمي ئةو ميوانة بةرؤَيزانة بكةيب
ئةوخوشكانة دةكةم كـةوا داواي بةررةسـتة    ثشتسريي هةموو ئةو برايانة و, بة هؤي ساَليادي ئةم كارةساتة دَلتةزَينانةوة

بةراسـيت مـب ثـَي  خؤشـة     , ضـةند خاَلَيـك بـة داواكـاري ئةوانـةوة ئيزافـة دةكـةم       , كردني مايف ئةو ستةم لَيكراوانة ئةكةن
ــةيب   ــةوة بك ــةر ئ ــار لةس ــة  , ثةرلــةمان ك ــاتي هةَلةجب ــاتانة كارةس ــةم كارةس ــةنفال , ئ ــاتي ئ ــة   , كارةس ــَي  خؤش ــرة ث ــةر لَي ه

ئـةوة خيانـةتَيكي طـةورة بـووة كـة بـةعس بةرامبـةر بـة خـواو بةرامبـةر بـة ثَيةةمبـةر و             , ي ئةنفال بكـةيب تةصحيحَيك
بةرامبةر بة عةديدة و بريوبـاوةرؤي ئـةم طةلـة كردوويـةتي ثـَيش هـةموو كةسـَيكي تـر سـووكايةتي          , بةرامبةر بة ئيسيم

بـؤ  , اوي ئةنفال و موسـتةلةيَيكي دورئانييـةوة دةكـا    بووة بة ئايني كردوويةتي كة رةركة و تاوانكار و ثياوكوذي بة ن
لةراسـتيدا منـيش دةنسـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل دةنسـي        , ئَيمـة ضـةند رينؤسـايدمان هةيـة    , ئةوةش بابةتةكة فراوانَ بَيت

هـةموو رـارَي لـة سـلَيمانيةوة     , مب خؤم وةكو خوَينـدكارَيك بـووم ئـةو سـةردةمة لـة زانكـؤي مووسـَل دةخموَينـد        , ئةوانة
طــةورةتريب خةفــةتي مــب بــوو  , كــة و خَيزانــي بارزانيــةكائ ئــةبيين , ةهــامت بــؤ مووســَل بــةالي دوشــتةثة تَيدةثــةرؤي  د
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لةراســتيدا ئــةوة بــَي ئينصــافية , بةراســيت كارةســاتَيكة تةئســريي هــةبوو لةســةر ثريبــووني مــب ئــةو ســتةمة طــةورة بــوو  
لةبةر ئةوة ثَي  , و لةضةنديب شوَيين تر, تة بةر ثرؤسةكةوةنةخرَي, مةسةلةن هةشت هةزار ثياو لة كاتَيكدا تيا ئةبرَيب

خــاَلَيكي تــر كــة تةئكيــدي لــَي دةكةمــةوة , ئــةوة خاَلَيــك, ةوة بَيــت 1973باشــة نــاوي رينؤســايدي لــَي بنــَيني و لةســاَلي 
وة دةرارمان واية بةتايبةتي لة دؤناغي نوَيماندا كة يكومةتةكةمان يةك بسرَيتة, ثةرلةمان ثَيويستة كاري لةسةر بكةيب

بـؤ ئـةوةي هـةموو بةيـةك دةسـت و بةيـةك       , هةموو بَي تادةتيةكان و نةيارييـةكاني دؤناغـةكاني ثَيشـوو لـة طـؤرؤ بنـَيني      
ئـةم رووداوة نيشـتماني و نةتةوةييانـة لـة دـاَليب يزبايـةتي       , دةنري و بةيةك دَل خزمةتي طةل و نيشتمانةكةمان بكةيب

هـةر ئَيسـتا ئَيمـة ئةطـةر سـةيري مووضـةي شـةهيداني ئـةو كارةسـاتانة          , لةسةر ئةمـة ثةرلةمان دسةي هةبَي , دةربكةيب
ــةيب ــةنفال , بك ــة ئ ــاران , هــةم ل ــة كيميــا ب ــاوازة, هــةم ل ــةكانيان ري ــةتي   , مووض ــة يكوم ــةمووي ئةوان ــةم ه مــب داوا دةك

ئـةو بابـةتي   , بكرَيـت  ييسـابَيكي تايبـةتيان بـؤ   , يةكسرتووي كوردستان بة دةرارَيكي ثةرلةمان هـةمووي يـةك بسرَيتـةوة   
ثَيشـنيارَيكي تـرم بـؤ بـةرؤَيزتان ئةوةيـة كـورد وتـةني ئـةَلَي ئـةوةي كـة           , فيكري و سياسي لةم دةزييـةدا نةخوَيندرَيتـةوة  

هــةم , ئَيمــة زؤرمــان ووتــوة هــةم يكومــة  , برســييةتي ثــَيش ئــةوةي باســي زؤر شــيت بــؤ بكــةي ثــارووة نــانَيكي بــةريَ  
كوردسـتانيش  , ضـووة بـؤ يكومـةتي كـورد    , َيمة دسةكاني ئَيمـة ضـووة بـؤ ديـاداتي سياسـي     ئَيستا دةرارةكاني ئ, ثةرلةمان

لةبــةر ئــةوة مــب داوام وايــة ئــةم , بةراســيت لةبــةردةم رــةماوةري كوردســتاندا بةرامبــةر بــَي مصــدادية  بــوم بووةتــةوة 
, بؤ ئـةوةش كـة ئَيسـتا دةيـدةيب    رةلسةي ثةرلةمان لةراستيدا مصدادية  طةرؤانةوة بَيت بؤ ئةو وةعدانةي كة داومانة و 

, تةصـنيفيان بكـةيب  , ئَيستا ئَيمة بَيني داواكارييةكان ئةوةي كة دةرارة بؤ كيميا بـاران و بـؤ رينؤسـايدكراوةكان بيكـةيب    
بَلـَيني ئـةي يكومـة  ئَيمـة     , بة تةدةروج دياري بكةيب و بيكةينة مةشروعَيك و بيدةينـة كابينـةي ثَينيـةمي يكومـة     

ي تر يان دواي دوو ساَلي تر لةطةَل تؤ دانيشتين تايبةتي دةكةيب و بزانني ضةند  لةو ثرؤذةية رَيبةرَي دواي ضوار ساَل
بةشـَيكي زؤر لـةو   , ضونكة لةطةَل رَيزمدا بـةرؤَيزان بةراسـيت كـة موتابةعـة دةكـةم بةشـَيكي زؤر لـةو دةراراتانـة        , كردووة

داوايةكي تريشـ  بةراسـيت   , لةبةر ئةوة مب ئةو داواية دةكةم, ةوة ياسايانة دةردةضَيت هةر لةكاتي بؤنةكاندا بري دةكةون
ئةوةي لةشَيوةي رةري بؤ ئـةو سـتةم لَيكراوانـة ئةبرؤَيتـةوة لةاليـةن      , ئةوةية بتوانني بيكةينة يارمةتييةكي رةماوةري

, سندودَيك ديـاري بكـةيب  هةموو تاكَيكي كوردستان , هةموو ساَلَيك, ئَيمة بيكةنة موناسةبةتَيكي رةماوةري, يكومةتةوة
بـؤ ئـةوةي ببَيـت بـة بةشـَيك لـة       , بؤ كيميا باران كراوةكان و بؤ رينؤسايد كراوةكـان , يارمةتيةك بةريب بؤ ئةو سندودة

كَيشـةيةك مةسـةلةن هـةزارو ئةوةنـدة سـاَلة      , ئَيمـة ئةطـةر سـةيري هةنـدَي اليـةن بكـةيب      , ثَيكتاتةي ئةدَلي تاكي كـوردي 
, مــب ئــةو ثَيشـنيارةي تــرم هةيــة , ســاآلنة دووبــارةي دةكاتـةوة بــووة بــة كَيشـةي هــةموو كاتَيـك   لةبــةر ئـةوةي  , روويـداوة 

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةمنون دةبني بَلـَي دسـةكائ كـراوة    , تةئكيد دةكةمةوة ئةطةر دسةكانتان كرابَي, هَيشتا زؤر ناو ماوة دسة بكةن, سوثاس
 .فةرموو, بؤ ئةوةي, ةي هةية بيَلَيتئةطةر شتَيكي تاز, و ثشتسريي بكا 

 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا. بةرؤَيز د
  .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةستيش لةمـةدا  , دذ بة ناوضةي دياريكراوي كوردستان نةكرا, ثرؤؤسةي ئةنفال ثرؤؤسةيةك بوو دذ بة طةلي كورد كرا
دةستنيشــان كردنــي ئــةو شــوَينانةش  , ة ئازادخيوازةكــةيزةبرَيكــي كوشــندة بــوو بــؤ شؤرؤشــي طــةلي كــورد و بــؤ روآلنــةو  

بؤيـة ئـةنفال   , ثةيوةندي هةبوو بـة رؤةوتـي ذيـاني خـةَلكي ئـةو سـةردةمةو بـة هةَلوَيسـيت كوردانـةي خـةَلكي كوردسـتان           
, ئةطةر دةسثَيكي هةبوو كؤتايي نـةبوو , كردني كوردستان ثرؤؤسةيةكي بةردةوام بوو بة مةبةسيت لةناوبردني طةلي كورد

بةرؤَيزان ثـَيش مـب ئاماذةيـان بـة     , ئةطةر ئةو رذَيمة بيتوانيباية بةردةوام بواية لةسةر دةسةآلتي مانةوةي لة كوردستاندا
ثَيويسـتة طةلةكـةمان وشـيار بَيـت     , و ئاماذةشيان بةزؤر ضارةي كـاتي و ضـارةي موسـتةدبةلي كـرد    , زؤر خاَلي طرنري كرد

بـرادةران  , ئـةوةي مـب ويسـت  وةكـو نودـا  ئامـاذةي بـؤ بكـةم        , اوي بـؤ بكـا   لةسةر ئاسيت ناوخؤ و دةرةوةدا ئيشي طوجنـ 
 .سوثاس, ئاماذةيان ثَيكرد
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 :بةرؤَيز ضرؤؤ علي محة امني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم يةك ثَيشنياري ترم هةية ئةويش ئةوةية لـةم رؤذةدا  , ئةندامان باسيان كرد, زؤربةي ئةو ثَيشنيارانةي كة هةم بوو
لـةم رؤذةشـدا ئةطـةر    , لةثةرلـةماني عَيراديشـدا يـادي بكرَيتـةوة    , يـادي ئـةنفال دةكرَيتـةوة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان      كة 

بتـوانرَي لـة رَيكخراوةكـاني دةرةوةي كوردسـتان و رَيكخراوةكـاني نَيـوة دةوَلةتيـةكان لَييـان بـانري بكرَيـت بـؤ ثةرلــةماني            
سـَييةمني خاَليشـ  ئةوةيـة بـةرؤاي مـب      , وكيميـا بارانـة ررَيتـة رؤوو    بـؤ ئـةوةي راسـتةوخؤ كـاري ئـةو ئـةنفال      , كوردستان

تـةنتا بـة دابـني كردنـي مووضـةو دابـني كردنـي هةنـدَي ثَيويسـيت ضارةسـةر           , كَيشةي ئةنفال يان كيميا باران بةتايبـةتي 
ا بسـةرؤَيب كـة فةيسـي    ئةطةر بتوانرَي بؤ منوونة لة ناوضةي هةَلةجبة كـة ناوضـةي كيميـا بارانـة بـةدواي ئـةوةد      , ناكرَيت

ئةطــةر , ئةطــةر بــة كــةَلكي دانيشــنت دَيــت بــا ئــاوةدان بكرَيتــةوة  , ئايــا بــة كــةَلكي دانيشــنت دَيــت , زةوييةكــةيان بكرَيــت
, لـة ناييـةي دةروونيـةوة بـا بَلـَيب ضارةسـةريان بـؤ بكرَيـت        , بةكةَلكيش ناية  با شوَينَيكي تريان بـؤ ئـاوةدان بكرَيتـةوة   

 .سوثاس
 :ممد داس بةرؤَيز مجال 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةزم كـرد لةبـةر    , سوثاسي ليذنةي مايف مرؤظ دةكةم بـؤ راثؤرتةكـةيان  , ثَيشةكي بةخَيرهاتين ميوانة بةرؤَيزةكان دةكةم

ئـةنفال  , تـةبيعي ئةنفالـةكان  , هةندَي خاَل رةمةوة برييان ئةطةر ئيمكان بَيت تؤمار بكرَيـت تَيـدا  , طرنسي مةوزووعةكة
لة هةندَي شوَيب كة خةَلكةكانيان طرتـووة ذن  , كان شَيوة و شَيوازي رياوازيان بةكارهَيناوة لة هةموو مةراييلةكانداضية

, لةهةنـدَي شـوَيب كـة ثياوةكانيـان رـودا كردؤتـةوة      , بادي ئةواني تريان بـردووة , و منداَلي بيووكيان لَي رودا كردؤتةوة
ئةو دام و دةزطايـةي كـة بـةم    , ياني كوذراون, ةبةر ضاوي خةَلكةكة رةمي كراونثياوةكان ل, بةتايبةتي لةناوضةي بادينان

, تةبيعي لةهةمووي طرنسَ كة لـةبريمان بَيـت ضـي كـراوة    , ئيشةوة هةَلساون تواناي ئةوةيان هةبووة كة خةَلكيش بكوذن
مليـؤن ونيـو خـةَلكيان     ئَيمـة هـةر لـةو ثرؤسـةية يـةك     , هـةزار كـةس بـَي سةروشـوَيب كـراون      170تةنتا ئـةوة نييـة كـة    

كة ئةمة مةئاساتَيكي يـةكيار طـةورة و كارةسـاتَيكي    , كةمثة زؤرةملَيكان, طواستؤتةوة لة شوَينةكاني خؤيان بؤ ناو كةم 
مليـؤن لوغميـان لـة كوردسـتاندا ضـاندووة بـؤ ئـةوةي        ( 10), يةكيار طةورةية و كة ثَيويستة مَيذوو دة  لـةبريي نـةكا   

ئةوانـةي كـة مـاون ئَيمـة     , وانَي لة كوردستاندا نة بذي و نة رارَيكي تر زراعة  و فةالية  بكا رارَيكي تر خةَلكي نةت
ضـونكة بـة رؤةواي   , مب ثَي  خؤش نييـة مةسـةلةي دـةرةبوو وشـةي دـةرةبوو بـةكاربَين       , كة باسي دانةوةي ماف دةكةيب

ئيمرؤؤ ئةو منايشةي كة , اوان بيينة مةوزووعةكةوةلةطةَل ئةوةشدا بةشَيوةيةكي فر, ثَيويستة مايف ئةوانة بدرَيت, نازائ
ئـةتواني  , ميوانةكان كرديان لةبةردةمي ثةرلةماندا هةركةسَيك ئةطةر تَيبيين بكردباية هةندَي شـيت لـَي هةَلدةسـةنساند   

بـؤ  , ويسـت ئةوانـة كـةس بةدةميانـةوة نةضـوو وةكـو ثيَ     , ئةوانة يةدد لة مَيشكياندا هـةبوو , بَلَيي كة ئةوانة توورؤة بوون
ثَيويسـتة لةمـة   , وةكو ثَيويست مافيان بـؤ دابـني بكـةيب   , ئةوةي ئَيمة بتوانني وةكو ثَيويست خزمةتي ئةو خةَلكة بكةيب

ئـةبَي بـري بكةينـةوة    , يـان يكومـةتي عَيرادـي   , فراوانَ تةنتا مةستولية  نةخةينة سةر يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان   
, ئةوانـةي كـة بـَي دةنـري بـوون     , دةوَلةتـة عةرةبيـةكان  , مونةزةماتي ئيسيمي, ننةتةوة يةكسرتووةكا, كؤمةَلسةي مةدةني

, ئةوانـةي كـة هاوكارييـان كـردووة لـة ثرؤسـةكة هـةموو مةسـتول بكـةيب         , ئةوانةي كة بة ئاطا بوون و دسةيان نةكردووة
دووةم رةمجـي  , كاري ئـةنفال يةكةم ئيعتيزار بَيننةوة بؤ خةَلكي كوردستان و بؤ كةس و, ئةبَي ئةوانة هةموو بةشدار بب

ضـاككردني بـارو زرويف   . سَييةم دةور ببينب بة مـاددي و مةعنـةوةي بـؤ بوذاندنـةوةي ئـةو خةَلكـة      , ئةنفالييةكان بكرَيب
ئـةو خةَلكـةي كـة    , لةسةرووي ئةمانةشةوة مةئسا  هةر ئةمة نييـة , ئةو خةَلكةي كة خؤشةويسيت خؤيان لةدةست داوة

ئةمـة  , ضـةندةها نةخؤشـي تـووش بـوون    , ييـةي نةفسـي تووشـي نةخؤشـي دةروونـي بـووة      خؤشةويسيت لةدةست داوة نا
بؤ ئـةوةي بتـوانني بـارَيكي لـةبارتر     , ثَيويسيت بة ضي هةية؟ ثَيويسيت زياتر بة ديراسة و لَيكؤَلينةوة و ثين دانان هةية

 .سوثاس, بةالني كةمي بؤ ئةو كةسانةي كة ئةمرؤؤ شةهيدي زيندوون ضارةسةر بكرَيب
 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 
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لة راطةياندنـةكان هةنـدَي شـت     , سآلويش لة طؤرؤي بَي طؤرؤي ئةنفالةكان, ثَيشةكي بةخَيرهاتين ميوانة بةرؤَيزةكان دةكةم
بةَلسةي رةري لـة دام  ئةو هةذدة ئافرةتة بة , شوكرية باسي كرد. ئةمةوَي باسي ئةو ئافرةتانة بكةم كة د, طوَي لَي بووة

كـةكاتي خـؤي فرؤشـراون بـة     , نـاوي ئـةو هـةذدة خوشـكةمان هةيـة     , و دةزطاكاني ئـةمين عَيرادـي لـة كةركووكـدا طـرياون     
ديـاربوو ئـةوان داواكـةيان بـةوة     , ئةوة رةنابي مام ريل بة نامةيةكي رةري داواي لة دةوَلةتي ميسر كـرد , ميسريةكان

بـةآلم ديـارة هـية    , وةزارةتـي مـايف مرؤظـي هـةردوو ئيـدارة بةدواداضـوونيان هـةبوو       , ي نييـة وةآلم داوةتةوة كة ئاطايان لَي
رسة لةو هةذدة ئافرةتة مب طـوَي  لـة دسـةكاني كـاك عـادل تاَلـةباني بـوو لـة تةلـةفزيؤني يـةكسرتوو           , ئةجنامَيكي نةبوو

يـاني مـب بـرؤوام وايـة     , ؤن ئـةنفال كـراون  ئةو زؤر شيت تري البوو لةسةر مةسةلةي ئةو خوشكانة كة ضـ , وابزائ ثار بوو
ضــونكة ئــةو طَيرؤايــةوة وتــي ئَيمــة لــة نــاو ســيندا بــوويب  , رســة لــةوة زؤربــةي زؤري تــري لــة خوشــكةكامنان فرؤشــراون

ثاشـان كؤمـةَلَيك عـةرةب دةهـاتب يـان      , لـة نـاو ئافرةتةكانـدا طةجنـةكانيان هةَلدةبـذارد     , ئافرةتةكانيان لَي روداكردينـةوة 
يـةكَيكيان ئةوةيـة داوا دةكـةم بةتايبـةتي لـة ليذنـةي       , بؤية مب دوو ثَيشـنيارم هةيـة  , ب دةهاتب و دةيانكرؤيبشوبع عةرة

هــةوَل بــدرَيت مَيــذووي هــةموو ميللــة  لةســةر رابــردوو , مــايف مــرؤظ كــة ثشــتيواني لــة هــةموو داواكارييــةكانيان دةكــةم
ئةوانةي كة شاهيد عةيانب كة بةَلسةي , ت تا ئَيستا زيندوونئَيمة خةريكة رابردووةكامنان لةدةست دةضَي, نووسراوةتةوة

كـة لـةناو ئةنفالةكانـدا بـوون بةشـَيكي زؤري ئةوانـة دسـةكانيان لـَي وةربسـريَي و لـة داهـاتوودا            , دةستنووسيان لةال هةية
مـي مـام رـةاللي    دووةم لـة ثةرلـةماني كوردسـتان مـادام دةوَلـةتي ميسـر وا وةآل      , ئةمانة ئيستيفادةي باشـيان لـَي دةكـةيب   

ثةرلـةماني كوردسـتان ليذنةيـةكي هـةبَيت     , كؤمثانيـا كـرؤيبَييت  , ئيحتيمالة دةوَلةتي ميسر بة رةري نةيكرؤييَب, داوةتةوة
بةتايبــةتي ئــةو هــةذدة خوشــكةي كــة ئَيســتا ناوةكانيــان لــة بةَلســة رةرييــةكاني  , بــؤ بــةدوا داضــووني ئــةو ئافرةتانــةي

 .سوثاس, ان ثاشان بسةرؤَيب بةدواي ئةو ئافرةتانةي كة وةكو ئةوان فرؤشراونبةخؤي, يكومةتي عَيرادي هةية
 (:بةَلَيب)بةرؤَيز محد عبداَ ممود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـاس لةسـةر   , بةراسيت ئَيستا هةرضي بَلَيي دووبارة بوونةوةي ئةو ثَيشنيار و داواكارييانةية كة ثَيشَ دسـةي لةسـةر كـرا   
لةسةر ئاسيت عَيراق بؤ بةدواداضووني كَيشةي كةس وكاري ئةنفال كراوةكـان و  , دن لةسةر ئاسيت دةرةوةضؤنيةتي كاركر

ئةوانـة  , ضؤنيةتي ضارةسةر كردني كَيشةي ذيان و طوزةران و باري دةروونيـان و اليةنـة ياسـاييةكان   , شوون بزركراوةكان
وةي كـة ثةيوةنـدي بـة خؤمانـةوة هةيـة لـة كوردسـتان        ئـة , مب نامـةوَي زؤر لةسـةر ئةوانـة رابوةسـت     , هةمووي باسكران

ئَيسـتا بـزانني   , مب ثَي  باش بوو نوَينةري هةردوو يكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان لَيـرة بووايـة    , ئَيستا ضيمان ثَي دةكرَي
هةيـة لـة   ضييان كردووة بؤ ئةنفال و كيميا باراني هةلَةةجبة؟ وضييان لةبةرنامةداية؟ ضونكة ئةوة كَيشةيةكي طةورةمان 

مةسـتولي يكوميمـان كـة    , تـا مةسـتوليين يزمبـان   , كوردستان ئةوةية مسافةيةك لة بةيين ئَيمة و خـةَلك دروسـت بـووة   
ئـةوان  , خةَلك داخوازييـةكاني خؤيـان ثَيشـكةش بـة مةسـتوليين يزبـي و يكـومي دةكـا         , سةرداني ئةو شوَينانة دةكةن

هةموو وةآلمةكان ئةوة بوو تا ئَيستا لة ماوةيةكي كةم رتود صـةرف  , بلةماوةيةكي كةمدا رَيبةرَيي دةكةي, دةَلَيب باشة
تـا ئَيسـتا ئَيمـة بـة شـةفافية  لةطـةَل خـةَلكي خؤمـان بةتايبـةتيش ناوضـة           , دةكةيب و هةمووتان بـؤ رَيبـةرَي دةكـةيب   

ئـةوةمان لةبةرنامةدايـة    با بةراسيت ثَييان بَلـَيني , بة شةفافية  دسةمان نةكردية, ئةنفالكراوةكان و مةنتيقةي هةَلةجبة
بةراسيت مـب داوا دةكـةم كـة رةلسـةيةكي     , ئةوةمان لة ئيمكان داية, و لةساَلي ئةم ساَل ئةوةندةتان بؤ رَيبةرَي دةكةيب

بزانني ضييان بـؤ كـراوة و   , ثةرلةمان تايبة  بةو مةسةلةية بكرَيت و نوَينةري يكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيتة ئَيرة
ثةرلةماني , ئةو كاتة ثشتسريي ئةو ثَيشنيارة دةكةم كة داواي داناني ليذنةيةك لة ثةرلةمان بكرَي, دايةضييان لةبةرنامة

هةم بؤ رَيبةرَي كردني ئةو ثرؤذانةي كـة يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     , كوردستان ليذنةيةكي بةدواداضووني هةبَيت
دوو بةراسيت مب ثَي  باشـة ئـةمرؤؤ   , ئةوة يةك, اني خةَلكهةم بةدواداضووني داخوازييةك, لة بةرنامةي خؤيدا دايدةنَيت

مووضـــةي , مووضـــةي ئــةنفالكراوةكان , ثةرلــةماني كوردســتان برؤيارَيـــك دةربكــا  بــة مةســـةلةي مووضــةي شــةهيدان      
بـا بيانكةينـة شـةهيداني سـةنسةر لةاليـةني      , بةراسيت ئةوة هية ثَيويسيت بة تةئييل كردني نيية, كيمياباراني هةَلةجبة
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, لةاليةني ئةو هةموو مافانةي كةوا وةكو شةهيدَيكي سةنسةر ييسابيان بؤ بكرَيت, لةاليةني مووضةوة, اف و يقوديانم
نـة هـةم بـؤ    , كـة ئةصـَلةن طوجنـاو نييـة    , هةزار وةردةطـريَ  102222ضونكة ئةوةي مب ئاطادارم ئةنفالكراوَيك بةراسيت 

لةبــةر ئــةوة مــب داوا دةكــةم , ئــةو شــةهيدانة و ئــةنفالكراوةكان نــة هــةم بــؤ بــاري دورســي, ذيــان و طــوزةراني ئةمرؤؤكــة
 .سوثاس, ثةرلةماني كوردستان ئةمرؤؤ برؤيار دةربكا  سةبارة  بةو مةسةلةية

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سي كَيشـةي ئـةنفال بكـةيب هَيشـتا     هةرضةند ئَيمة با, لة ثَيشةكيدا مب يةز دةكةم بةخَيرهاتين ميوانة بةرؤَيزةكان بكةم
ئـةوة  , وابـزائ يـةكَيك لـة بـرادةردان ثَيشـنياري كـرد      , بةآلم مب يةز ناكةم ئـةو كَيشـةية ناوةكـةي بسؤرؤدرَيـت    , هةركةمة

: يةكــةم, بـةآلم نــاوَيكي تايبـةتي خــؤي هةيـة و ضـةند ثَيشــنيارَيك  هةيـة يــةز دةكـةم لةبـةر ضــاوي بسـرن        , رينؤسـايدة 
ضـونكة ئَيسـتا   , بؤ ئةوةي ئيشيان ببةن بةرؤَيوة, وكاري ئةنفالكراوةكان نةضنة بةردةم ئةنفالييةكان هيوادارم ضيَ كةس

يـةز دةكـةم يكومـةتي هـةرَيمي يـةكسرتوو      : دووةم. لة وآلتي ئَيمةدا ئةنفالييةكان كاربةدةسنت و كاريـان بةدةسـتةوةية  
, مـة خـؤي  مـؤركَيكي تايبـةتييان دا لـة ميللـةتي كـورد       ضونكة ئة, نةك تةنتا شةهيد, وةزارةتي شةهيد و ئةنفالكراوةكان

ئةوانـة لـة ثَينـاوي    , وةكو رينؤسـايد ثَيناسـة بكـريَ   , يةز ناكةم بةوةي كة ئةوةي داوا دةكا  وةكو شةهيد ثَيناسة بكرَي
, رةتةكـةمان دانـا  بةآلم كاتَيـك كـة وةزا  , لةبةر ئةوة ثَيويست ناكا  ئَيمة نة ناوةكة بسؤرؤيب, ميللةتي كورددا فةوتاندييانب

بـةآلم بةتايبـةتي   , لةناو هةموو كوردستان ئةنفالي لـَي كـراوة  , وةزارةتَيك بة ثرؤطرام و بة سَاتييي خؤيةوة ئيش بكا 
لةناييـةي ضـةند كؤلَيـذَيك كراوةتـةوة كـة      , لةناييةي ثةروةردةييـدا , لة مةنتيقةي طةرمياندا كَيشةيةكي زؤر زؤر هةية

هيوادارم يةكـةم هـةنساو ئةوةيـة ئـةو وةزارةتانـةي كـة مـةعنني بـةو كؤلَيذانـةوة بيـب بـة            , رةكَيشة و ثَيويستيان زؤر زؤ
ئةطـةر كـرا لـةداهاتوودا بكرَيتـة زانكؤيـةك كـة ضـةندةها بةشـي تَيـدا          , بـؤ ئـةوةي دانـةخرَيب   , دةنسيانةوة بـة هانايانـةوة  

كيش بـؤ ئـةوةي ئَيمـة ضـيَ بـَي دةنـري نـةبني        بكرَيتـة نـةريتيَ  , تايبة  بَي بة ديراسة كردني كَيشةي ئـةنفال , بكرَيتةوة
ئةطةر بيسةيةنينة سـةر  , تا بتوانني طةورةي بكةيب و زةدي بكةيب, لةسةر ئةم كَيشانةي كةبةسةر ميللةتي كوردداهاتووة

, بـرادةران باسـي زؤر شـتيان كـرد    , توانامان هةبَيت بؤ ئةوةي داني ثيابنرَيت كة رينؤسايد كراويب, ئاسيت نَيو نةتةوةيي
ئةوانة هةمووي , بةآلم بةراي مب ناييةي صحي و خستةخانة و ئيتتيمام دان بة كَيشة دةروونيةكان و دةرةبوو كردنةوة

 .سوثاس, بةآلم بؤ دووبارة ئةيَلَيمةوة هيوادارم ضيَ كةس وكاري ئةنفال دةست ثان نةكةنةوة لة ئةنفالييةكان, باسكرا
 :بةرؤَيز شودي يسني

 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
بـةاَلم هةنـدَيك شـت    , شتةكان زؤربـةي زؤريـان بـاس كـران    , منيش هاوخةمي خؤم لةطةَل كةس و كاري ئةنفال دةردةبرؤم

ئافرةتةيـة بةدواداضـووني بـؤ    ( 17)يةكَيكيان مةسةلةي ئـةو  , بؤ ئةوةي تةركيزي بكرَيتة سةري, هةية بةس بؤ تةئكيد
يـان ليذنـةي   , ليذنةيةكي تايبةتي ثَيك بـَينت و بةدواداضـووني ورد بكـا    ثَي  باشة لة دةرةجنامي هةموو ئةوة , بكرَيت و

لةطـةَل يكومـةتي ئاينـدة لةسـةر     , بـؤ ئـةوةي بةدواداضـووني ورد بكـا     , مايف مرؤظ لةاليةن ثةرلةمانةوة تةكليف بكرَيـت 
ــةيتيان و   ــةكان هـ ــوكاري ئةنفالـ ــةيةي كةسـ ــوازي و كَيشـ ــةو داخـ ــةلةي , هـــةموو ئـ ــة  ب, ئافرةتةكـــةش( 17)مةسـ ةتايبـ

كــَي بــةو كــارة , ئةطــةر ئاطــاي لــَي نييــة, بــؤ ئــةوةي يكومــةتي ميســري ئييبــار بكرَيــت بــؤ ضارةنووســيان, بورووذَينرَيــت
كـة  , هةروةها ثشتيواني ثارَيزةراني بَي سنووريش بؤ خؤمان دابـني بكـةيب  , هةَلستاوة؟ بةثَيي ئةو وةسائيقانةي كة هةية

يـاخود  , و بووني دةوَيت بة يةديقة  لةطةَل هةموو ئـةو خةَلكانـةي لـة دةرةوة   ماندو, ئةوة بةدواداضووني وردي دةوَيت
 .لة ناوةوة لة هةوَلي ئةوةدان كة ئةو مةوزوعة بورووذَينرَيت

كـة ناسـنامةي شـةهيد بـؤ ئةوانـة      , خاَلَيكي تر بةنيسـبة  مةسـةلةي ناسـنامةي شـةهيد يـةك لـة بـرادةران تـةريي كـرد         
, ئةوة شـتَيكي زؤر باشـة  , ئيميتيازاتي شةهيد دةياندرَييَت, زوعة بة هية شَيوةيةك نةبَيتمب ثَي  باشة ئةو مةو, بكرَينت

, بةاَلم ئةوة با وةكو ضةكوشي ئامادة هةميشة كاريسةري هةبَيت بؤ ئةوانةي كة تا ئَيستاش دذي مافةكاني طةلي ئَيمـةن و 
 .زؤر سوثاس
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 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

, هةرضيشيان بـؤ بكـرَي كةمـة و يـةدي خؤيانـة     , ديارة كارةساتي ئةنفال ئةوةندة طةورةية هةرضي لةسةر بوترَي كةمةو
ئةوةي كة خؤيان داويانـة و ئـةوةي بـةرؤَيزان    , مب ثشتسريي لة هةموو داواكارييةكاني ثامشاوةي دوربانياني ئةنفال دةكةم

ديـارة  , تـةنتا ثشـتسريي ئـةو ثَيشـنيارةي كـاك بـةَلَيب دةكـةم       , رةي ناكةمـةوة مـب دووبـا  , ئةنداماني ثةرلةمان باسـيان كـرد  
ئةطـةر رَيسـةي   , ئَيستاش لَيرة كاك مةنصور بةرؤَيوةبةري طشيت ئةنفال لة وةزارةتي ئـاوارة و ئـةنفال لـة سـلَيماني هـاتووة     

, نيـاني ئـةنفال لـة ئيـدارةي سـلَيماني     ثَي بـدرَيت لَيـرة ثَيمـان بَلَيـت تـا ئَيسـتا ئـةوان ضـييان كـردووة بـؤ ثامشـاوةي دوربا           
 .سوثاس

 :طالبانينوري مجيل . بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةنفال يةكَيكـة لـةو تاوانانـةي كـة بـة رينؤسـايد دةذمَيـردرَي بـؤ مةبةسـيت لـةناوبردني            ( االنفال وما ادراك ما االنفـال )
بــؤ ئــةوةي كــةوا , نــة رَيبــةرَي كــراوة لةاليــةن رذَيمــي بةعســةوة لــة ذَيــر نــاوي ئةنفالــدا ئــةم تاوا, طــةلَيك ئــةجنام دراوة

لـة  , رةواو شـةرعي ثَيناسـة بكرَيـت   , كوشتنيان و تاآلن كردني دَيتاتةكانيان لةناو بيـَيت , ميللةتَيك بة كافر بدرَيتة دةَلةم
ني ئـةنفال رسـة لـة سـةرؤك و     بةرثرسـيارا , ئةنفالدا تةنيا خةَلكي بَي ضةك و بة ثينَيكي دارَيذراو كوذران و لةناو بـران 

ئةنداماني بةناو مةرليسي ديادةي سـةورة هـةموو دةزطاكـاني ئـةمين و موخابـةراتي و سـةربازييةكاني دةوَلـةتي عَيـراق         
دا لة هةولَير كؤنفراسَيك بةسَا سةبارة  بة 0220لة نيساني ساَلي . بةشدارييان تَيدا كردووة و هةموويان بةرثرسيارن

لةو سةردةمة ثَيشـنيارمان كـرد كـةوا ثـاش رووخـاني رذَيمـي بةعسـي بةرثرسـياراني كـورد داوايـان لـة            , كارةساتي ئةنفال
دةوَلـةتي عَيـراق داواي عـوزر بكـا  لـة      , نـاَلَي  يكومـةتي عَيـراق   , يكومةتي ئايندةي عَيـراق بكـةن كـة دةوَلـةتي عَيـراق     

مـب ناضـمة نـاو ئـةو هـةموو      , ي ثينَيكـي دارَيـذرؤاو  خةَلكي كوردستان بؤ ئةو تاوانة طةورةيةي كةوا ئـةجنامي داوة بـة ثيَـ   
تـةنيا تكـام   , وردةكارانةي كةوا لة راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ وهةموو ئـةو برادةرانـةي ثـَيش مـب كـةوا ئاماذةيـان ثَيكـرد       

, جبةوة بووي ئازار كةوا سةبارة  بة كارةساتي كيميا باراني هةَلة/16وةكو رؤذي , ئةوةية ئَيستاش ئةمرؤؤ كؤبووينةتةوة
لةطةَل نوَينةراني ئـةنفال  , ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان, ئةمرؤؤكة كؤميتةيةك ثَيك بَيت, تةنيا دسةكامنان هةر دسة نةبب

هـةموو  , ئةو دسانة, ئةو راثؤرتانة, لةطةَل ئيدارةي نوَينةري وةزارةتي مايف مرؤظي هةردوو ئيدارةكة كؤببنةوة, كراوةكان
بؤ ئةوةي بة ثرؤذةيـةكي دـانوني ررَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان ثةسـند       , راوةكان هةموو كؤبكرَيتةوةداواكارييةكاني ئةنفالك

بؤيــة تكاكــارم ئــةمرؤؤ رــارَيكي تــر  , تــاكو يكومــةتي داهــاتووي كوردســتان مولتــةزم بَيــت بــة رَيبــةرَي كردنــي , بكرَيــت
بـةآلم زؤر نـةبَيت لـة    , رَيت ليذنةيـةك ثَيـك بَيـت   برؤيـار بـد  , ئةيَلَيمةوة دانيشتنةكةي ئةمرؤؤ هةر وا با كؤتايي ثَي نةية 

, بؤ ئةوةي كةوا بتـوانني ئـةو ثرؤذةيـة ئامـادة بكـةيب     , ضوار ثَينج لة ئةنداماني ثةرلةمان لةطةَل نوَينةراني ئةو اليةنانة
امةوة وتي مب يةكَيك بؤي طَيرؤ, ضةند برادةرَيك باسي ئةوةيان كرد كةوا لة ميسردا ضةند كيَيك فرؤشراون وةكو رارية

بةكوردي دسةمان دةكرد ئاورؤي لـَي داينـةوة   , طوَيمان لَي بوو ئافرةتَيك, لة كاتي يةردا ضةند كةسَيك لة تةواف دابوويب
, دةسيت راكَيشـاو وتـي طفتوطؤيـان لةطةَلـدا مةكـة     , وتي مَيردةكةي كابرايةكي زرتة بؤزي سوداني بوو, وتي ئَيوةش كوردن

كةس نازانَي ضؤن , كورد نةك تةنيا هةر لة ميسردا لة وآلتاني تري عةرةبيشدا فرؤشراون ئةوة دةليلي ئةوةية كةوا كيي
, دةبَي ئةو كؤميتةي كـة لـةناو ثةرلةمانـدا دروسـت دةبـَي بـة شـوَيين ئةوةشـدا بيـَيت         , فرؤشراون و ضييان بةسةرهاتووة

 .سوثاستان دةكةم, نامةوَي لةوة زياتر سةرتان بَيشَين 
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـةيادي ئـةنفال رةمـةوة بـري خؤمـان و      , ضـةند بريةوةرييـةكي تـالَ    12/2/1977مب خؤم بةبةختـةوةر دةزائ كـة لـة    

كارةسـاتي ئـةنفال يةكـةم    , هـةروةكو بـةرؤَيز سـةرؤكي ئةجنومـةني نيشـتمان ئامـاذةي ثَيكـرد       , هةموو رؤَلةكاني كوردستان
ــةبووة بةســةر   ــا  ن ــاتيبَ كارةس ــةتي كــورددا ه ــةوة , ميلل ــذوو خوَيندوومانةت ــة مَي ــةموومان ل ــةمي  , ه ــةرؤي يةك ــةدواي ش ل
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ئـةنفال  , روسيا و عَيراق و توركيا و سوريا و ئَيران, ريتانةوة ماَلي ئَيمة كة كوردستانة دابةش كراوة بةسةر ثَينج وآلتدا
كـرداري ئـةنفال بؤيـة كـرا     , ك و ناوضةيةك دانـةها  تةنتا بةسةر شارَي, ئةو كارةساتة بوو كةبةسةر ميللةتي كورددا ها 

لَيرةدا داوا لة خؤمـان و هـةموو رؤَلـةكاني كـورد و هـةموو رَيكخـراوة       , كة هةموو ميللةتي كورد لةناو بيَيت و درؤ بكرَيت
, و بـةطيان ئةم يادةوةرية بكةنة هَيزَيكي ثاَلنةر بـؤ يةكسرتنـةوةي هـةموومان بـةدَل     , سياسي و ماندوو نةناسةكان دةكةم

نـاتوانني بةسـةر داطـري    , بةرؤاسيت ئةطةر هةموومان بةدَل و بةطيان يةك نةطرينةوة و دةسـت نةخةينـة نـاو دةسـيت يـةك     
لَيـرةدا رـارَيكي تـر دووبـارةي دةكةمـةوة ئـةم       , كةران ئةوانةي ثةتي سَيدارةيان خستة طةردمنانةوة بةسةرياندا زاَل بـني 

هةموومان بة سينسَيكي فراوان وةكو برايـةكي  , ثاَلنةري يةكسرتنةوة لةناو هةمووماندايادةوةرية ناخؤشة ببَيتة هَيزَيكي 
لــة كؤتاييشــدا دةَلــَي  منــيش ثشــتيواني لــة هــةموو  , بــة ثــري يةكــةوة بيــني , يــةك دايــك و بــاوك يارمــةتي يــةك بــدةيب 

ؤ كةس وكاري ئـةنفالكراوةكان بـة كـردار    هيوادارم ئةو برؤيارانةي كة دةدرَيب ب, داواكارييةكاني ئةندامة بةرؤَيزةكان دةكةم
 .زؤر سوثاس, بَيت نةك بة دسة

 :بةرؤَيز تاظسة ممد علي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكـةم ئـةو هـةذدة    , بـةآلم مـب ئـةوةي تةئكيـدي لـَي دةكةمـةوة يـةز ناكـةم بيـمةوة سـةري          , ديارة دسةكائ زؤربةي كرا
خـاَلي دووةميشـ    , ةمةوة ثَيويستة بةدواداضـوونَيكي تـةواوي بـؤ بكـةيب    تةئكيدي دةك, ثاكيزانةي كة فرؤشران بة ميسر 

ئَيمة , بةآلم خاَلي ثَينج منرةكة, ئةوةية كة راثؤرتةكةي مايف مرؤظ كة رَيسةي شانازييةو ثاَلثشيت هةموو خاَلةكان دةكةم
ن ثامشاوةي كةس وكاري ئـةنفال  لةرياتي ئةوةي ثَينج منرة بة هةدية بدةيب بة مناَل و كةس وكاري ئةنفال كراوةكان يا

رةمزَيكــي تايبــةتيان بــؤ دروســت بكــةيب كــة تايبــة  بــة منــداَل و كــةس وكــاري , باشــة وةكــو شــتَيكي عالــةمي, كراوةكــان
هةتا لـة دوتارانـةكان كـة    , لة زانكؤ كاتَيك كة دةوام دةكةن, لةكاتي سةرداني هةموو دام و دةزطايةك, ئةنفالكراوةكان بَي

بارَيكي تايبة  بة خؤيان بؤ ئةوةي هةموو كةسَيك بزانَي ئةوة كةس وكـاري ئـةنفال   , و بارةيان هةبَيتدةوام دةكةن ئة
 .سوثاس, و بارَيكي تايبةتي خؤيان بَيت, شتَيكي رةمزي بَيت كة شانازي ثَيوة بكةن, و ثامشاوةي ئةنفالة

 
 
 

 :بةرؤَيز صربية غفار امني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةخَيرهات  ــاش ب ــةنفالكراوةكان  ث ــاني ئ ــاوةي دورباني ــار و ثامش ــةس وك ــةو   , ين ك ــؤ زؤر ل ــان ب ــتيةكي خؤم ــتيدا ثاَلثش لةراس
يـةكَيك لةوانـة وابـزائ    , سـَي خـاَل دةكةينـةوة   , رةخت لةسـةر دوو , داواكارييانةي كة بةرؤَيزان خستيانة رؤوو دةرةبرؤيب و

ئةطـةر ضـي بـة دسـة كـردن و طَيرؤانـةوة و       , ةهَينَيتـة كايـةوة  تَيثةرؤبووني هةذدة ساَل بةسةر كارةساتَيك كة نةوةي نـوَي ئ 
ــةتي    ــة زيندوي ــت ب ــان نامَينَي ــة بريةوةري ــةبا  ل ــدن    , موناس ــةري خوَين ــة مةنت ــة بكرَيت ــا  ئةم ــريب ك ــة زووت ــة ب و , بؤي

ة خاَلَيكي تر لةوانة منيش رةخت لةسةر ئـةوة دةكةمـةو  , دةستثَيشخةري بكةيب كة زةمةنَيكي زؤري بةسةردا رؤيشتووة
بةراسـيت  , كةلتورَيك بَيت, زمانَيك, ثَيش ئةوةي كردةيةكي دذ بة نةتةوةيةك, كردةي ئةنفال بةرامبةر بة ميللةتي كورد

سـةدان  , شـاهيدي ئـةوةش كـة لةطـةَل ئـةو يةملةيـة سـةدان مزطـةو  و دورئـان سـوتَينران          , كردةيةك بوو دذ بة ئيسـيم 
, يمةتي رةسةنيةتي ميللةتةكةي بة شَيواوي بةدةرةوةي خؤي طةيانـد هةر شوناسي ئيس, شوَيين خوا ثةرسيت وَيران كران

خـاَلَيكي تـر كـةس وكـاري ثامشـاوةي      , وائـةزانني يـةدي خـؤي بَيـت    , بؤية ئةطةر ناوَيكي فـراوانَ بدةينـة ئـةو ثرؤسـةية    
لـةم هـةذدة سـاَلة    , دورباني ئةنفال بريا ئَيستا رؤري خةمةكانيان لة دةوري كؤمةَلَيك شـت نةبوايـة كـة ئةولةويـة  بـوو     

نـاخي ئةمانـة مردنَيكـة زؤر ريـاوازة لـةو      , شـوَيين نيشـتةرَي بـوون و دابـني كردنـي بـذَيوي ذيـان       , بؤيان دابـني بكرَيـت  
بؤية تةئكيـد دةكةينـةوة دارؤشـتنةوةي    , ئازاري ئةمان زؤر لةوة فراوانَة, كةسةي كة مردوويةك لةبةردةسيت هةَلدةطريَي
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وذنانيـان ثَيشـةنري بـب لـة     , ئةبَي خةمي طـةورةي هـةموو اليـةكمان بَيـت    , ناني دواي ئةنفالباري دةرووني و بةتايبةتي ذ
 .ئيَ سوثاس, مافةكانيان ثَيش ذناني هةموو ضني و توَيذةكاني تر

 :بةرؤَيز سةردار صباح بوزو هةركي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر , بؤيـة دسـةكان دووبـارة ناكةمـةوة    , هـةموويان كـرد   خوشكان و برايان باسي, بةراسيت مب كؤمةَلَيك ثَيشنيارم هةبوو
 .سوثاس

 :صادق طاهربةرؤَيز شعبان ممد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةوذي هــةر  , بـةس مــَي تةئكيـد لةسـةر نودتــةكي بكـةم    , راسـيت زيـاتر بـرادةران ئيشــارةتيان ثَيـدا وان دسـةي مــة دكـةن      
, راسـيت طةلـةك شــةهيدي ئـةنفال ذ هةنــة   , يدي ئـةنفالَيت هــةبَيت ئيمتيـازةكي ذ بـؤ شــةهيدي فيعلـي هـةبَيت و ذبــؤ شـت     

ئـةظ رياوازيـا نـةمَييَن لـة     , داخازيـا دكـةيب ئـةظ فةرديـة    , شعورَي دكةيب وةكو فةردَيك ما بةينا وانـا و شـةهيدَيت فيعلـي   
, َي دكـةيب لـوةخيَت دا  سوثاسـيا خـةلكي هـةولَير   , تايبـةتي زاخـؤ  , يادي ئةز ناظَي خؤ بة ناظَي خةَلكي بادينان, مابةينا وان

طردةضاَل و وان كؤمةَلسةهَي دي دةستةكي برايةتي , وةخيَت خةلكي مة و خةلكي هةولَيرَي و بةتايبةتي خةَلكي بةيركة
ئــةم سوثاســي وان دكــةيب و وان هــةر وةكــي خــةلكي دةظــةرَي بادينــان وةكــو دــةردارَي خــةلكي , درَيـذ كــر بــؤ وَي خــةلكيَ 

 .سوثاس, هةولَيريب
 (:باني ماراني)عبداَ دادر عثمانبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, زؤر سوثاس بؤ ئةم كؤبوونةوةية كة لةيادي كارةساتي طةورةي ئةنفال كةبةسةر ميللةتةكةمان ها  بـةرزو ثـريؤز راطـريا   

هـاتب بةشـدارييان    وهةر بةم بؤنةيةوة زؤر بةخَيرهاتين نوَينةراني ثامشاوةي كةس وكاري ئةنفالةكان دةكةيب كة ئةمرؤؤ
ثشـتسريي سـةررةم داواكارييـةكانيان دةكـةيب كـة ثَيويسـتة فيعلـةن لـة هـةموو دام و          , لةطةَل كرديب لـةم كؤبوونةوةيـةدا  

هـةروةها  , داواكارييـةكانيان رَيبـةرَي بكرَيـت   , دةزطاكـاني يكومـة  لـة هـةر كوَييـةك بَيـت بـة وردي طوَييـان لـَي بسـرييَ          
ةكـةم بةراسـيت خاَلـةكاني ررَيتـة بةرنامـةي كـارةوة بـؤ ئـةوةي لـة داهـاتوو كـاري لةسـةر             ثشتسريي راثؤرتي مايف مـرؤظ د 

كة فيعلةن كارةساتي ئةنفال لة ديراسة روَيندرَي لة سةرةتاييةوة دةست ثَيبكـرَي  , بكةيب و ئةم خاَلةشي بؤ زياد بكرَيت
بـؤ  , بكرَيـت و ررَيتـة بةرنامـةي كارمانـةوة     تـةنتا ئـةو خاَلـةي بـؤ زيـاد     , ضونكة وةخت نةما ضـاوةرؤَي بكـةيب  , لةمةودوا

ــةيب   ــةر بك ــاري لةس ــةودوا ك ــةوةي لةم ــةماني دةكــةم  , ئ ــةكي ثةرل ــي ليذنةي ــت كردن ــتسريي دروس ــةركي  , ثش ــةر ئ ــة لةس ك
لةسةر ئةركي ثةرلـةمان بةدواداضـووني   , وةكو يكومة  و ئيدارة و ئةوانة, ثةرلةمانة ياني طوَي لة هية كةسَي رانةطرَي

ضـونكة شـتَيكي زؤر   , م لةسةر كؤكردنةوةي تةواوي يـةك بةيـةكي نـاوي ئـةنفال كراوةكـاني ميللةتةكـةمان      هة, ورد بكةن
ثَيويستة فيعلةن ئـةم ليذنةيـة   , بةآلم لة كؤكردنةوةي ناوةكان وانيية, هةزارة( 170)ئَيمة هةموومان دةَلَيني , نودصتانة

ان كردني دَيتاتةكاني كوردستان فعلـةن ذمارةيـةك دةرهَيـنب لـة     هةروةها وَير, ناو بة ناوي ئةو ئةنفال كراوانة كؤبكاتةوة
بة بةَلسة بسةملَيندرَي ضةند دَيتـاتي كوردسـتان تَيـك درايـة و ضـةند مزطـةو        , ئةو ذمارةية بيَب بة بةَلسة, دَيتاتةكانيش

, ارةيـةكي كؤكردؤتـةوة  كاك تـاري  رامبـاز ذم  , ضةند شوَيين مودةدةس تَيك دراية, ضةند كةنيسة تَيك دراية, تَيك دراوة
بؤ ئةوةي ئَيمة هةموو شتةكامنان بـة بةَلسـة و بةياسـايي    , ئةوة بةردةوامي لةسةر بَيت فعلةن, بةراسيت ذمارةيةكي ضاكة

بـةآلم ئـةم ئيشـانة هـةمووي داوا دةكـةم      , بـؤ ئـةوةي كـاري لةسـةر بكـةيب     , بؤ ئةوةي وةآلم بدةينةوة, لةبةردةستمان بَيت
بـةبَي  , واريسـي شـةرعي ثامشاوةكـاني ئـةنفال يـةك بةيـةك ببيندرَينـةوة       , كي تر واريسي شةهيدانخاَلَي, ثةرلةمان بيكا 

ياني هةر , ئةو خانووانةش هَيماي ئةنفالي ثَيوة ديار بَيت, رياوازي خانوويان بؤ دروست بكرَيت و نةك زةوييان بدرَييَت
خـاَلَيكي تـرم هةيـة طَلكؤيـةك بـؤ      , ئةنفال دروسـت كـراون  كةسَيك بة تةكيدا رؤؤيي تَيبسا  ئةو خانووانة بؤ ثامشاوةكاني 

لةو ناوضـةية طَلكؤيةكـة   , بةراي مب لَيك بدرَيتةوة زؤرتريب ذمارةي ئةنفال لة كام ناوضة بووة, دوربانياني ئةنفال بكرَي
, مةسـةلةية نـازائ مـب ضـؤنة ئـةم     , ناكرَي هةر كةس بة كةيفي خؤي بَلـَي لَيـرة و لـةوَي دروسـت بكـريَ     , دروست بكرَيت
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لــة مةنتيقــةي طــةرميانيش بــة ثَيــي هــةموو  , بــةآلم ثَيشــنيار دةكــةم لــة بانيمــةدان بكــرَي كــة شــوَينَيكي زؤر ناوةرؤاســتة 
و بانيمقـانيش هـةر لةمَيـذة دوذمنـيش ئـةو شـوَينةي وةكـو شـوَينَيكي         , سةرضاوةكان طةورةتريب ذمارةي ئةنفالي لَيكراوة

ئَيمة لـةو شـوَينة طَلكـؤي ئةنفالـةكان بكـةيب و لةتـةك طَلكؤيةكـةش هـؤَلَيكي         , ناوةضاودَيري دذي ميللةتةكةماني بةكارهَي
بَيـنني بـة شـَيوةيةكي علمـي     , لةو هؤَلةدا ضي ثامشاوة و رـل وبـةرطي طؤرؤسـتانة بـة كؤمةَلـةكان هةيـة      , زؤر طةورة بكرَي

ئـةو ليذنةيـةي كـة ثةرلـةمان دروسـيت      , َيبؤ ئةوةي ئةو شوَينة ئةو شتانةمان لَي ون نةب, لةناو ئةو هؤَلةدا كؤيبكةينةوة
كارةسـاتي طـةورةي   , نوَينـةري لـةو طَلكؤيـة هـةبَي كـة هـةر ميـوانَيكي بيـاني دَيتـة ئـةو شـوَينة           , دةكا  كارَيكي ئةوة بَيـت 

ضـؤن تـؤ   , نةوةك هةر كةس بة كةيفي خؤي باسـي ضـؤنيةتي روودانـي كارةسـاتي ئـةنفال بكـا       , ئةنفالي بؤ شةرح بكا 
, دةضية شوَينة مَيذووييةكان يةكَيك لةوَي هةية سةر بةيكومةتة يان سةر بة ثةرلةمانة, اني دونيا دةكةيسةرداني وآلت

ــةوة  ــؤ  دةطَيرؤَيت ــةو دَي ب ــان و       , ئ ــةي خؤي ــة نةتةوةك ــان ب ــان ي ــةي خؤي ــة وآلتةك ــة  ب ــرنري تايب ــةلةيةكي ط ــو مةس وةك
برادةرَيـك  , ةية ضةند كةسَيك تايبة  بَي بةو مةسةلةيةئَيمةش فعلةن لةو شوَينة لةم ليذن, رووداوةكة  بؤ دةطَيرؤَيتةوة

باسي ئةوةي كرد ئةو شـوَينانةي كـة شـوَيين طَلكـؤي لـَي دروسـت دةكـرَي ئـةو ثـؤليس و كارمةنـد و ئةوانـة فعلـةن كـةس              
, زراطرتبفعلةن بؤ بةر, داوايةكي زؤرباشة ئةو داواية, بةراسيت مب ثشتسريي ئةو داواكاريية دةكةم, وكاري ئةنفالةكان بب

بةآلم مب تةئكيدي لَي دةكةمةوة ثةرلةماني كوردسـتان بةشـَيوةي رةرـي ضـؤن     , خاَلَيكي تريش  برادةرانيش باسيان كرد
ئيعتيزار بؤ طةلي كوردستان روازن و داواي لَي بوردن بكةن , داوا لة ثةرلةماني عَيراق و يكومةتي عَيراق بكا , دةكرَي

ــة    ــةورةيان بةسـ ــاتة طـ ــةو كارةسـ ــة ئـ ــا  كـ ــة داهَينـ ــةتي ئَيمـ ــةك , ر ميللـ ــةوة يـ ــاتي و , ئـ ــة داهـ ــي دوو لـ ــة  آلتـ ــراق كـ عَيـ
ئاوةدانكردنةويةكوردستان وةكو دةَلَي دةرةبوو كردنةوةي ثامشاوةكاني ئةنفال و كاوَلكردني كوردستان لةسـةر يكومـةتي   

ثَيـدابسريب بةشـَيك لـة داهـاتي     ئَيمة دةبَي زةغيت لةسـةري بكـةيب و   , ئاوةدان كردنةوةي وآلتةكة بكاتةوة, عَيراددا هةبَي
ضـونكة كارةسـاتي   , ثَيدابسريب دةبَي بؤ مةسةلةي رينؤسايد لة وآلتةكة سةرف بكرَيت, دووة, ضوارة, عَيراق سةدا ثَينية

بؤيـة يكومـةتي عَيـراق    , ئةنفال فعلةن ئةطةر بكرَي بيسؤرؤيب بة رينؤسايد يان رينؤسـايد و ئـةنفالي كوردسـتان كـراوة    
و , و زؤربـةي ثرسـيارةكائ بـرادةران كرديـان    , دةرةبووكردنـةوةي يـان ئـاوةدان كردنـةوةي وآلتةكـةمان      بةرثرس بَيت لـة 

 .زؤر سوثاستان دةكةم, بةراسيت دسةي ضاك كراو, ثشتسريي زؤربةي دسةكانيان دةكةم
 
 
 

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـب  ,  مرؤظ و زؤربةي ئةو بؤضوونانة و ئةو ثَيشنيارانةي بـرادةران باسـيان كـرد   وَيراي ثشتسريي لة راثؤرتي ليذنةي مايف
ثَي  باشة كؤميتةيةكي تايبة  تا ئـةو رؤذةي كـة كؤميتـةي    , ثَيشنياري كاك عادل و دكتؤر نوري تاَلةباني ثةسةند دةكةم

ثَيشـنيار دةكـةم   , يةكسرتوو ثَيكدَيت دوايي ئةوةي كة يكومةتي, دائيمي بؤ شةهيدان و ئةنفال كراوةكان ثَيك دةهَينرَيت
بـؤ  , ئةو كؤميتة كاتيية ثَيك بَيت لة ئةنداماني ليذنةي مايف مـرؤظ و ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة ذنـان        

بؤ ئـةوةي بتـوانب ئـةو داخوازيانـةي     , ئةوةي بتوانب هةر لة ئَيستاوة بةدواداضوون بكةن و ثرؤذةي ياسايةك طةآلَلة بكةن
بؤ ئةوةي لة بةرنامةي كارياندا رَيبـةرَيي  , يوةسنت بة يكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة دوةتَيكي ئيلزامي بدرَييَتكة ثة
هةروةها ثَيشنيارَيكي تريش  ئةوةية ثةرلةماني كوردسـتان ياداشـتنامةيةك ئاراسـتةي ئةجنومـةني سـةرؤكايةتي و      , بكةن

سـةررةم ئـةو داخوازيانـةي كـة ثةيوةسـنت بـة يكومـةتي        , ق بكـا  ئةجنومةني وةزيـران و ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـرا    
 .سوثاس, بؤ ئةوةي ثةيرؤةوي بكةن, عَيرادةوة راتة ناو ئةو يادداشتنامةية

 :ثاشا خضربةرؤَيز ظيان امحد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ب ئةندام  لة ليذنةي ثـةروةردةو  بةآلم ئةوةي مب كةوا مةبةستمة لَيرة كة م, ئةوةي برادةران وتيان دووبارةي ناكةمةوة
تــاكو بةشــَيوةيةكي , ررَيتــة نــاو بةرنامــة و مةنتــةري خوَينــدن 12/2دةمــةوَي داكــؤكي لةســةر ئــةوة بكــةم , فَيركــردن

رةري ررَيتة ناو مةنتةرةكان تـاكو هـةموو نـةوةكاني داهـاتوو ئاطـادار بـب لـةو كارةسـاتةي كـة بةسـةر ميللـةتي كـورد             
دةزطايـةكي تايبـةتي بـة    , طةَل ئةوةش داكؤك دةمب لةسـةر ئـةو دةزطايـةي كـةوا دةيانـةوَي بيكةنـةوة      دووبارة لة, داهاتووة

تـاكو  , و لَيكؤَلينـةوةكاني مةيـداني بَيـت   , بةآلم ئةو دةزطاية لةسةر بنةمايةكي زانسيت و ئةكادكي بَيـت , ثرؤسةي ئةنفال
ايبـةتي هـي ذنـان لةاليـةني كؤمةآليـةتي و دةروونـي و       لةرَيساي ئـةو دةزطايـة طريوطرفتـةكاني ئةنفالـةكان بةطشـيت و بةت     

ثَيشنيارَيكي تريش  هةية منوونةيةك لة طؤرؤسـتانةكاني بـة كؤمـةَل ررَيتـة موزةخانـةي      , ياسايي بؤيان ضارةسةر بكرَيت
 .ئيَ سوثاس, كوردستان يان موزةخانةي نيشتمانيي لة بةغدا

 :هالة ستيل وادي. بةرؤَيز د
 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن

 .سوثاس, دسةكاني مب كران و دووبارةي ناكةمةوة
 :بةرؤَيز ظيان سليمان ياري بشار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةز دبَيـذم   , ئـةنفال و كيميـا بـاران و طـؤرؤي بةكؤمـةَل هـةتا دوايـي       , بَيسومان ذانَي لةدايك بوونا ئازاديا وآلتَي مة طةلةكة

ئةظرؤؤ داخوازكريـا مـة   , بَي بشَيوةيةكي وا زةمحةتي نةديتيَب و ناخؤشي نةديتبَيتكةس كورد نةماية ظَي ناظَي وَي كورد 
بةس لظَيـرَي  , بةس ثَيشنيارا مب هاتية دووبارة كرن, طةلةك ثَيشنيارا هةي, ئةز ثشتسرييا هةمي بؤضووني هةظاآلن دكةم

وةخـيَت ملناسـةبا ئـةم هـةمي     , بتاخـاظني  ئـةم طةلـةك الو دزانـني   , ئةم هةمي رارا دئاخـاظني , ئةز دةخةمة دلَي خؤ دبَيذم
مةفروزة هـةتا لـة نـاظ    , بةلَي دهؤكني, بةلَي سةري رَيز و نةوازشي لبؤ وان دانَيني, هؤصابي, دزانني بَيذيب بةلَي هؤصابي

ائ لظَيـرَي ئـةز بـة دةرفـة  دةز    , ئةطـةر , ئةطةر, ئةطةر, ئةطةر هؤ بَيتة كرن, ئاخافتنا هةظاآلنيشدا ئةطةر ئةم هؤ بكةيب
دامةزراندنا كابينـة  , داخازيش بةرؤَيز نَييريظان بارزاني و عمر فةتايي دكةم, ئةز دةنسي خؤ رةمة ناظ دةنسي طةلَي خؤ

, مرؤظـَي دَلسـؤزَيت كوردسـتانيَ   , لثَيوةري زانسـيت بـؤ كابينـة ثَينيـَي بَينـة هةَلبـذاردنيَ      , ثَينيَيدا مرؤظَي ثسثؤر و هةذير
ضـونكة هـةر سـةرةك هـةر ئةندامـةك لـة شـيةك        , ئةو كاروبارا بـةرؤَيوة ببـةن  , نة هةَلبذاردنَيئةو بَي, دَلسؤزي كوردايةتي

لةوانة ئةظ كابينةية وةزيري نـوَي زؤر زؤر  , ثَيدةظي مةذيا دبَيت مةذةكي باش هةبَيت, شول بكا  ثَيدةظيا مةذيةكا باشة
لظَيـرَي داخازيـا مـة وةكـو     , سيت و بنةماي كـاركردنيَ لةسةر مايةن ئةز زان, طةجنا طةلةكا طرنسب دروسيت بَينة هةَلبذاردن

ذبةرهةنــدَيكا ئــةظ خةلةتيــة هاتيــة كرنــَي راســتة كابينــة هــةردوو يكومــةتَيت مــة و , مرؤظــَي هــةذير بَينــة هةَلبــذاردنَي
, ئـةو كـو مةصـية دووبـارة نةبنـةوة     , بـةس طةلـةكي طةلـةك مةصـي ذ هـةبب     , هةردوو ئيدارَيت مة زؤر شول هاتيـة كـرن  

خـةلكَيكي مـة   , هـةمي كـوردَي هـةذي هةندَييـة كـود ذيانـةكي خوشـدا بـذيت        , ي باش بـؤ ميللـةتَي مـة بَيتـة كرنـي     شولةك
ظَيسوفكي وةلي هاتَي زَيدةتر بَي هزرا هةندَيت كانيين شـينا ضـاظَي وي تةلـةفزيؤنا هةنـدَي سـةكةنة  كـانييَن ئيخبارَيـت        

زياتر , كةنسَي بَي كةهرةبايي كةم بَيت, ضةند سةعا  كةهرةبا هةيزَيدةتر ضاظَي وَي هةندة , سياسَي رؤذان بستنة كَيرَي
ئـةظي  , زياتر ضاظَي وَي هةي كةمَي سووتةمةني و ئاطر دابني بكاتـةوة , ضاظَي لةوةية ظَي دنينة غازيا بةدةست خؤ بَينَيت

س بـة تايبـةتي بةراسـيت    بـة , بةس هةمي دةخةمة ثشتسرييا ئةو داواكاريـة  ئـةنفاليا دكـةم   , هةنَي طةلةكا طةلةكا طرنسب
ئـةم دظـَي كـار    , داخازيـا زيـاتر ئـةظ ثَيـنج منـرة بـؤ دوتابيـان نةيـة رؤةوايـة         , ئةز دبين  وةكي برادةران ذ ئاماذةيان ثَيكري

ئـةو ثشـكا دظـَيب    , بكةيب بـؤ هةنـدَي كـو هـةمي دةرطـةهي زانكؤيـا لةسـةر ئةساسـا دوتابيـا مـة بةكـةيفي خـؤ هةَلبـذَيرن             
, فـةرق و رـودايي رةينـة نـاظ بـةينا دوتابيـان      , نةشنيكة ئةم وةكي ضاظ لة رذَيما بةعس بكـةيب  ,ثسثؤريا خؤ ثَيوةرطرن

 .سوثاس, فةرق ورودايي بآلظكار ئينانة مةذي بَيتو زَيدةتر
 :بةرؤَيز طةآلوَيذ شابا ريي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو كارةساتةي ئـةنفال كـرا   , كيةكة دةمةوَي بيَلَي بةآلم خاَلة سةرة, منيش زؤربةي زؤري ثَيشنيارةكائ برادةران كرديان
كةوا طةلي ئَيمة طةلي كلـد  , دذي طشت طةالني كوردستان بووة, لةاليةن رذَيمي بةعسةوة تةنتا دذي ميللةتي كورد نةبووة

, َينبكـة تـا ئَيسـتا بـَي سةروشـو     , و ئاشووري لة دةظةري بادينان بـة دةيـان طونـد و بـةدةيان كةسـي ئـةنفال كـراوي هةيـة        
تـا ئَيسـتا زؤربـةي زؤري طونـدةكاني     , تـا ئَيسـتا زؤربـةيان  تـةعمري نـةكراون     , بةسةدان دَيرو كةنيسة و مةعبةد رووخاوة

 .سوثاس, خةَلكةكة تا ئَيستا ناتوانب هاتوضؤي طوندو شار بكةن, ئةنفال كراو بةطشيت رَيساو باني لَي نةكراوة
 :بةرؤَيز ممد صاحل اراعيل

 .ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي
يةكـةم لـةناوبردني   , هةَلبةتة شاآلوي ئةنفال سَي تـةوةر لـة خـؤي دةطـريَ    , سةرةتا بةخَيرهاتين ميوانة بةرؤَيزةكان دةكةم

لـةو سـةردةمةي ئَيسـتاش دا دسـة لةسـةر      , هةَلبةتة ئةوة ثَيويسيت بة مةيكةمةو ثَيداضـوون هةيـة  , هةزار ئينسان 170
ثَي  واية ئةو ليذنةيةي برادةران ئيقترياييـان كـرد ثةلـةي لـَي بكـرَي      , َي  بَيتة طؤرؤَيئةوة دةكرَي كة دادطايي سةراني رذ

يـان ئةوانـةي كـة دةسـتيان هةيـة لـة       , بة شَيوةيةكي ئةوتؤ كة بتوانرَي سةبارة  بةوانةي كة ئةنفالـةكانيان ئـةجنام داوة  
ــةو   ــي ئ ــانة 170شــوَيب بزركرن ــةزار ئينس ــان كؤبكريَ , ه ــَيوةيةك ناوةكاني ــةوةبةش ــةر   , ن ــة ب ــةوانيش ررَين بــؤ ئــةوةي ئ

دوو خاَلةكـةي تـري ئـةوةي كـة بَلـَيني خـاك و طونـد و شـوَيب و رَينشـيين ئـةنفالكراوةكان وَيـران            , لَيثرسينةوةو سـزادان 
خـاَلَيكي تـريش   , ثَي  وابَي برادةران دسـةيان لةسـةر كـرد   , هةَلبةتة سةروسامانيان بةهةدةر ضووة, كراون و خاثور كراون

بؤية داوا دةكةم كـة بـؤ   , نةك هؤَلي ثةرلةمان, وابوو ئةو كؤبوونةوةية لة شوَيين رووداوةكة ئَيمة ئةجناممان بدابايةثَي  
ساَلي ئايندة ئينشائةَلآل بتـوانني لةيـةكَي لةوكةرتانـة ئـةو كؤبوونةوةيـة ئـةجنام بـدةيب وخاَلـةكاني تـريش هـةموو بـاس            

 .سوثاس, كران
 :رشيدبةرؤَيز سوارة ممدامني محد 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمـة ضـةند ثَيشـنيارَيكي خـؤم هةيـة بةنسـبة        , ثشتسريي لةو دسة روانانـة دةكـةم كـة بـرادةران كرديـان يـةك لةيـةك       

بــةالي منــةوة , و بــةخَيرهاتنيان دةكــةم و دةردةكانيــان دةردو ئــازاري ئَيمــةش لةطــةَل ئةوانــة و شــةريكيانني , ئةنفالــةوة
ضونكة هية كةسَيك ناتوانَي نـة  , اني شتَيك بَلَيني تةعويز يان بَلَيني دةرةبوو كردنةوة ئةمة البربَيي, بةنيسبة  ئةنفال

ئةوانـةي كـةوا   , يكومة  دةتوانَي نةهية دياداتي كوردي ئةمٍرؤ ئةتوانَي دةرةبووي هـةر يـةكَيك لـةو ئةنفاليـيانة بكـا      
داوا دةكــةم لـة بـةرؤَيزتان ئــةو   , وة ضـةند ثَيشـنيارَيك  هةيـة   بـةالي منــة , ئـةنفاليان كـردووة و ئـةنفال كــراون بيانكاتـةوة    

يـاني ئازاريـان دايـب و شـةريكيانني و شـةريكي      , يـاني دَليـان بةيـةق هـا     , هينةي كة تةددكيان كرد و ثَيشنياريان كـرد 
َيتاتـةكاني خؤيـان لـةوَي    لة دَيتاتةكانيان لـة شـوَيين د  , بةالي منةوة ئةوانةي كة دَيتاتةكانيان ئةنفالكراون, ئازارةكانيانني

نـةك وةكـو   , لـةوَي يارمةتيـةكيان بـدرَيت كـة ئةوةنـدةي ثَيـي بـذيب       , لةوَي خانووي ضاكيان بؤ بكرَيـت , شتيان بؤ بكرَيت
ئةوةندةي هةموو عائيلةيةك , يان هةزار دينار بَيت, رةنسة هةية دووسةد دينار بَيت, بةعزة يارمةتيةك لة بةعزة شوَيب

بةنسـبة   , دووةم شت يةك شيت تر هةيـة , وةزعة بووة كة ثَيي بذيب و ذيانيان ثَيي تةئمني بكةيبكة زةرةرمةندي ئةو 
لـة ض  , ض مـةفرزة خاصـةكان  , ناوةكانيـان ض موستةشـارةكان  , ئةمانة كَي بوون ئةنفاليـيةكان , ئةوانةي كة ئةنفاليي بوون

ــوون  ــدا ب ــَيك , مةنتيقةيةك ــةر كةس ــا  , ه ــابَلَيني موستةش ــتولَيكي ب ــةر مةس ــةك    ه ــة ض مةنتيقةي ــة ل ــةفرةزة خاص ــان م ر ي
بؤ ئةوةي ئةوالدةكانيان ئيَ موزايةدة بةسـةر خةَلكـة وةتةنيةكانـةوة    , ناويان لةو مةنتيقةية تؤمار بكرَيت, ئةنفالكراوة

دووةم , ئةمـة لـة اليـةكي تـرةوة    , باوكيان ض رةوشـتَيكيان هـةبووة و ضـييان كـردووة    , بزانب كة باوكيان كَي بوونة, نةكةن
ت داوا لة يكومةتي تازةي يةكسرتووي كوردستان دةكةم كة خةَلك زؤر دَلي ثَي خـؤش بـووة و ئينشـائةَلآل سـةركةوتوو     ش

بةتايبةتي بةرؤَيز كاك مةسعود و مام رـةالل ئـةو خةَلكانـةي كـةوا دادةنـرَيب لـةو       , و داوا لة هةردوو ديادا  دةكةم, دةبَي
ئةوانـة  , ةيي و طازندةي ميللةتةكةي خؤمانب بةتايبـةتي طةنـدةَلي ئيـداري   ئةوانة نةبب كة سةبةبي طل, يكومةتي تازةية

دانةنَينةوة لةم يكومةتة تازةية رارَيكي تر داوا لة هةردوو بةرؤَيزان دةكةم ضاودَيري بكـةن بةسـةر ئـةو خةَلكانـةي كـة      
ز كـرَي  لةطـةَل ئةوانـةي    يـاني ثـَي  ناخؤشـة مـب سـا     , مب خؤم يةكَيك  لةوانةي زةرةرمةنـدي وةزعـ   , بوون بةو سةبةبة
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ئةبوايـة بـة دَلـي مـب بوايـة ئـةم       , هةرضـةندة موسـاعةدةيان كـرديب   , يةدي خؤيان بـوو , ئةمرِِؤ دةستيان بؤ درَيذ كرديب
, خـؤم بـة موسـتةيةق نـازائ    , هةرضـةندة شةخصـي خـؤم   , موساعةدةيةشيان نةكردباية لةوةي زياتريـان ثـَي بكردينايـة   

يزبَيـك كـة   , يكومـةتَيك يكومـةتي كـوردي بَيـت    , بؤضي؟ بؤضي وامـان ثـَي بَلـَيب   , ردينايةبةآلم دةبواية زياتريان ثَي بك
بؤضي ئَيستا كؤمةَلَي كاربةدةست يـاني  , ض يزبَيكي تر, ض يةكَييت, ض ثارتي, صاييب نيزاَلَيكي رابردووي دوورودرَيذ بَيت

, او يزبةكانـدا بؤضـي دةستنيشـان نـةكرَيب    سـةبةبي طةنـدةَلي لـةن   , كارَيكي وابكةن كـة سـةبةبي طةنـدةَلي يكومةتةكـةن    
بابيب لـة خـاريج   , تكا ئةكةيب ثريؤزيان بَيت ئةوةي كة خواردوويانةو بردوويانة, ئةمانة لة ثةجنةي دةست تَيثةرؤ ناكةن

, خـةَلكَيكي موخليصـي وةتـةني   , ئيَ ئةمانـة بـا دةسـت لـةكار بكَيشـنةوة     , مب ثريؤزباييان لَي دةكةم, لَيرة بيخؤن, بيخؤن
, لـة تـارخيي كـورددا وابـزائ ضوارسـةد     , ئَيمة نةك بَلَيني لة شؤرؤشي ئةيلولي شةست ويةكـةوة , ميللةتَيك كة سةدةها ساَلة

ئةمةندة بة دوورودرَيذي بؤضـي لـة خـةَلكَيكي ناوةتـةني     , ميللةتَيك لة شؤرؤشدا بَيت, ثَينج سةد ساَلة كورد لة شؤرؤشداية
ــَيت ــةتي ئةنف  , بَس ــاوي بةتايب ــاني ن ــارةكان   ي ــدا ض مستةش ــة مةنتيقةكان ــتة ل ــيةكان ثَيويس ــةكان , الي ــةفرةزة خاص , ض م

ئةهلي ئةو دَيتاتانـةش دَيتاتـةكانيان   , دووبارةي دةكةمةوة ئةمانة دياري بكرَيب كة لة ض مةنتيقةيةكدا ئةنفاليان كردووة
بـؤ ئـةوةي دَيتاتـةكان    , تاتةكاني خؤيـان بؤيان ضاكبكرَيتةوة و بسةرؤَينةوة دَي, بؤ ئاوةدان بكرَيتةوة بة ضاكَيب نةوعية 

ئَيسـتا زؤر لـة دَيتاتـةكان    , مةنتيقـةيان نـةبَي بـة مةنتيقةيـةكي صـحراوي     , بة ئاوةداني ببينني بة وَيراني نةيانبينينةوة
هــةتا كؤمــةَلَي خــةَلك تــةئميين , خزمــةتسوزاريان بــؤ بكــةيب, يــاني شــتيان بــؤ بكــةيب, صــحرا بــوون و كةســي تَيــدا نــاذي

عةرز  دةكةم لة تةئميين ثـاس بـؤ دـةزاو ناييـةكان و هـةتا بـؤ       , لة خةستةخانة, لةمةكتةب, زاريان بؤ بكةيبخزمةتسو
, مةسـتولي ئـةوانني  , ئَيمة مةسـتولني , ئينيا با ئةوان لة دةرطاي ئَيمة نةدةن, يةك بةيةك تَيدا بسةرؤَيب, مويافةزةكانيان

ةوانة بَلَيني كاكة ثَيويستيتان ضـيية؟ داواكاريتـان ضـيية؟ ئَيمـة     بيينة خزمة  ئ, بةييساب ئَيمة بيينة خزمةتي ئةوان
, دووةم شـت داوا دةكـةم ئـةو ليذنةيـة كـة دـةرارة بكرَيـت       , كة وةزيفةمان وةرطرتووة لةسةر يسابي ئةوان وةرمانسرتووة

رؤشـسَيرؤي واديعـي   ئـةهلي شؤ , كـة ئـةهلي زةرةرومةنـد بَيـت    , كـة خـةَلكي ئـةنفال بيناسـيَ    , لةو خةَلكة زةرةرمةندانة بَيـت 
, لةبـةر خـاتري ئةمحـةدو مـةمحود بيخةنـة ئـةو شـوَينانةوة       , نةك خةَلكَيكي مةصلحة  ضي دابنـَيب , ميللةتي كورد بَيت

ثيشـاني بةتايبـةتي هـةردوو ديـاداتي     , بةتايبةتي ئةو منايشةي كة كرديان, داوا دةكةم ئةو كؤبوونةوةية هةر لَيرة نةبَيت
ايبةتي هةردوو ئيدارةي يكومةتةكة بيبينب و بَلَيب خةَلكَيك كة زةمحـة  كـَيش وشؤرؤشـي    كوردي بدرَي و بيبينب و بةت

بؤضـي شـةريكي خـةَلكَيكي مةصلحةتيـي بـة      , خـؤم بـة طونايبـار نـازائ    , مب شةخصـي خـؤم  , ميللةتةكة ئاوام ثَي دةَلَيب
انيــان لــة مةنتيقةكــة بــدرَي وهــةر دووةم شــت ئــةوة زؤر تةئكيــدة ثَيويســتة ئــةو ئةنفاليــيانة ناوةك, خــوَيين ميللةتةكــة

ناوةكانيــان بــدرَيت و هةرضــةندة , تةبعــةن دةزانرَيــت كــَي لــة ضــي مةنتيقةيــةك ئــةنفالي كــردووة , كةســَيك ئةزانــدرَيت
يـاني مبانـةوَي و نةمانـةوَي ئةوانـة     , ئةوانـة عـةفو كـراون   , مـب لةطـةَل مةيكةمـة نـي     , برادةرَيك باسي مةيكةمةي كرد

, بةآلم موزايةدة بةسةر ميللةتي كـوردةوة نةكـةن  , عةفومان كردوون, ضارة نيية لةطةَل عةفوةكةيب ,ميللةتي ئَيمةن تازة
لة هـةر دَييـةك   , شتَيكي تر كة زؤر زؤر موهيمة, با ناويان لة مةنتيقةكاندا ببَيت, بةسةر خةَلكة شؤرؤشسَيرؤةكةوة نةكةن

لـة  , نـةبوو بـةناوةكانيان  , ئةطـةر بـوو بةرةسـ    , كـراوة  ئـةو دَييـة ضـةند كةسـي لـَي ئـةنفال      , كة خزمـةتسوزاري ثَيـدةطا   
بـا ئـةم   , يان ئةحلمةدوليي ئةم دَيية هييي بةرنةكةوتووة, يةك ئةنفالة, مةدخةلي دَييةكة ئةم دَيية صاييب دة ئةنفالة

ائي و متةوةسـيتة  دووةم لة مةكتةبي ئيبتيـد , كورؤةكامنان نةوةكانيان لة برييان نةضَيت, ناوانة بيَب بؤ ئةوةي نةوةكامنان
بزانَي كة ئَيمة ميللةتَيكني ئـةم غـةدرةمان لـَي    , ثَيويستة دةزيةي ئةنفال بةنةوةكامنان بناسرَيت, و سانةوةييةكاني ئَيمة

ثَيويستة لـة مةكتةبةكانـدا نـاوي ئـةنفال بـيَب      , نازانَي ناوي ئةنفال ضيية, ضونكة نةوةكامنان نازانب ئةنفال ضيية, كراوة
ئيَ داوا لة بـةرؤَيزتان دةكـةم رـةنابتان بةتايبـةتي     , هةموو تةلةبةيةكي كورد لةسةر تاسةري كوردستاندابة دةرسَيك بؤ 

با ئيَ لةمة زياتر خةَلكي وةتةني و شؤرؤشسَير و ئةو خةَلكة زةمحةتكَيشة طلةيي لة ئَيمة و , ئةوةي كة شيت ضاكة بكرَي
 .زؤر سوثاس, لة خةَلكَيكي تر نةكا 

 :ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي
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بؤيـة ئـةم   , لةبةر ئةوةي ثَيشـَ كـةم دسـة  كـردووة    , بة ئةسةرَيكي رةرعي رَيسام داي يةدي دسة  هةبوو, زؤر سوثاس
 .فةرموو كامةال, منيش بة دةرارَيكي ئةسةرَيكي رةرعي شكاندم و زياتر يةد  دايَي, يادة بة دسةي هَينايةوة

 :بةرؤَيز باثري كامي سليمان
 .ئةجنومةن بةرؤَيز سةرؤكي

بـةآلم زيـاتر كـاك عورـان     , ديارة برادةران زؤر ثَيشنيار و داواكارييان كرد كة زؤريان بةرَي بوو و ثشتسرييان لـَي دةكـةم  
كــة ســةرذمَيريةكي ورد بكــرَي لةرؤَيســةي ئيــدارةي  , مــب تةئكيــد لــةوة دةكةمــةوة, بــاني مــاراني ئامــاذةي بــة شــتَيك كــرد 

سةرةرؤاي ئةوة باسي يةكَيك لـة دؤناغـةكاني   , بةمةبةسيت ئةوةي سةرذمَيري بكرَي, دايةئةو ناوضانةي كة تَيي, ناوضةكان
سةرةتاي ئـةنفال لـةوَيوة   , يازدة هةزار طةجني فةيلي ئةنفال كرا, ئةنفالي فةيليةكان كة زياتر لة دة هةزار, ئةنفال نةكرا
سـةرةرؤاي ئـةوةش كـة دةزطـاي ئـةنفال      , سرَيتـةوة بؤيـة دةكـرَي ئةوانـة ررَينـة ضوارضـَيوةي ئـةنفال وبيان      , دةسيت ثَيكرد

ــةوة ــةك بَيـــت     , دةكرَيتـ ــةند بةرؤَيوةبةرايةتيـ ــةنفال لـــة ضـ ــاي ئـ ــةكان   , دةزطـ ــةكَيك لـــة بةرؤَيوةبةرايةتيـ ــةتي يـ , بةتايبـ
بةمةبةسـيت زيـاتر ئـةو ثةككةوتانـة و ئـةو ثـرية ذن و ثياوانـةي كـة         , بةرؤَيوةبةرايةتي ضـاودَيري كؤمةآليـةتي تَيـدا بَيـت    

وَيـرؤاي ئـةوةش مـب ثـَي  باشـة يكومـةتي يـةكسرتوي        , وة بة ضاودَيري كردنيـان شـتَيكي زؤر طرنسـة و بـاس نـةكرا     ماونة
لــةدواي , ئــةم يكومةتــة مــولزةم بكــرَي بــة ســةدفَيكي زةمــةني, كوردســتان كــة لةضــةند رؤذي دادَيــت برؤيــارة ثَيــك بَيــت

سـةرذمَيري ئـةو ئةنفالكراوانـة هةريةكـة لةناوضـةيةكدا      , سةرذمَير كردني كة مانسَيك دابنـرَي ئـةو سـةرذمَيرية بكرَيـت    
ــريَ       ــة دةك ــةي ك ــةو خزمةتسوزاريان ــَيني ئ ــدا بَل ــةدفَيكي زةمةني ــةدواي س ــَي    , ل ــةتسوزاريان ث ــتا خزم ــة تائَيس ــةي ك ئةوان

ال كراوةكان لةوانةية لةنَيواني ئةو ئةنف, يان ئةو مافانةي كة دةيانسرَيتةوة بيانسرَيتةوة, ئةوانة ثَييان بسا , نةطةيشتوة
نةبـةذمارة  , بةشَيكي وةكو باس دةكرَيت كة مب زؤر زانياري  لةسـةر نييـة  , و كةس وكاري ئةنفالكراوةكان دةكرَيب بةدوو

يـان هييـيان بـؤ    , بـةآلم بةشـَيكيان خزمـةتسوزاريان طةيشـتؤتَي و بةشـَيكي تريـان هـةر هييـيان نةطةيشـتؤتي         , نةبةئةوة
ــةكراوة ــةك    , ن ــيان بــؤ ن ــة هيي ــةي ك ــة   ئةوان ــةنيش دابنرَيــت   , راوة بكرَينــة ئةولــةويا  و بدرَيتــة ئةوان ــةدفَيكي زةم س

ــت      ــةرخان بكرَي ــتان ت ــةكسرتويي كوردس ــةتي ي ــيت يكوم ــةي طش ــة ميزاني ــةكيش ل ــتة    , وميزاني ــةو ش ــو ئ ــةوةي وةك ــؤ ئ ب
ردنــي لـة دابــني ك , يــان ئــةو شـتانةي كــة ثَيويســتة فـةوري بكــرَي لــة دابـني كردنــي مووضــة   , سـةرةتاييانةي كــة دةكرَيـت  

مب ثَي  واية ئةطةر هةر كؤبوونـةوة بكـةيب و هـية كردةيـةكان     , خزمةتسوزاريةكان بة هةموو شَيوةكان كة هةية بكرَيت
بؤية باشَ واية كـة لةطـةَل دةسـتبةكاربووني    , ئةوةش دةضَيتة ضوارضَيوةي ئةو كؤبوونةوانةي كة ثَيشَ كراون, نةكةيب

بــؤ ئــةوةي ئــةو خزمةتسوزاريانــة كــة لــةتواناي يكومــةتي , ني دابنرَيــتيكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان ســةدفَيكي زةمــة
 .سوثاس, هةرَيمي كوردستاندا بسةيةندرَيت بة كةس وكاري دوربانياني ئةنفال

 
 
 

 :ممد سعيد رامبازطارق  بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثـاش  , فةيليـةكان دة هـةزار طـةنج   , ل كـراوة ضوار رـار ئـةنفا   0223هةتاكو  67كورد لة , بةخَيرهاتين ميوانةكان دةكةم
بةآلم ئةوةي باس نةكرا دواي راثةرؤيب و كؤرؤةوةكة لة كوردسـتان  , ثاش ئةو ئةوةي ئةمرؤؤ باسي دةكةيب, ئةو بارزانيةكان

, وَينبكة هةتا ئَيستا بَي سـةرو شـ  , كةس ئةنفال كراوة 127تةنيا مب ئامارَيك  هةية , ئةنفالَيكي تر كرا و لةناو  هةولَير
, دةسيت ثَيبكرَي هةتا رووخاني رذَي  1967ئةنفالةكان لة , كة باسي ئةنفال دةكرَي, بةو بؤنةية ئةو شتانة تؤمار بكرَي

ثَيشنياري يةكةم ئةوةيـة بـؤ سـاَلي ئاينـدة نـاوي هـةموو ئـةنفالكراوةكان لـة كتَيبَيـك بـة ضـةند            , مب دوو ثَيشنيارم هةية
و بةسـاَلَيك دةتـوانني شـت    , هةتا ئَيستا ناوي ئـةنفالكراوةكان بةتـةواوي كؤنةكراوةتـةوة    بةداخةوة, زمانَيك تؤمار بكرَيت

مب ئَيستا ماوةيةكة خةريك  ناوي دوو هـةزار و ثَيـنج سـةد مزطـةو  و كةنيسـة و شـوَيين ثـريؤزي يةزيديـةكائ         , بكةيب
 .سوثاس, ربكةنثشتسريي ئةو ليذنةية دةكةم كة كارا كا, ثَيويستة دةستبةكاربني, كؤكردؤتةوة
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 (:كمال كةركووكي.د) بةرؤَيز ممد دادر عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, سآلو بـؤ طيـاني ثـاكي طشـت شـةهيداني كـورد و كوردسـتان       , ثَيشةكي سآلو بؤ طياني شةهيداني ئةنفالكراواني كوردستان
, لـة ريشـةوة هـةَلي تـةكَينب    , د نـةهَيَلب ئـةنفال كـرا بـؤ ئـةوةي كـور     , ئةنفال كرا دذ بة شةخصـَيك يـان ناوضـةيةك نـةكرا    

ئةمـة يةديقةتَيكـة هـةموو خوشـك و برايـةك لـة       , خاكةكةي بكرَيتـة خـاكي ميللـةتَيكي تـر    , كوردستان تةعريب بكرَيت
ئةنفال كة كرا برييةكي شؤظيين مةمجوعةيةكي رةطةزثةرست بوو كـة كـورد   , ئةنفالة بةدناوةكان, هةموو شوَينَيك ئةزانَي

ئـةمرؤؤ بةرهـةمي خـةباتي    , بريةكـةيان ئـةنفال كـرا   , ئـةو بـري شـؤظينيانة   , سوثاس بـؤ يـةزدان ئـةو بـري خراثانـة     , نةهَيَلَي
ئةمرؤؤ ئةو ئاواتةي لة مَيشكي ئةو بري ثاكانـةي ئَيمـة   , بةرهةمي رةماوةري كوردستان لة هةموو شوَينَيك, ميللةتي ئَيمة

بؤيـة  , ئـةمرؤؤ ئَيمـة دةيبيـنني   , يان ئةوةبوو رؤذَيك ئـازادي ببيـنب  كة ئومَيد, نةمان, شةهيد كران, بوون كة ئةنفال كران
ئـةو خوشـكانةمان لـة ثَينـاوي     , ئةركَيكي مَيذويي سةرشاني ئَيمةشة لة ئاسيت ئةو مةسـتوليةتة بـني كـة ئـةو برايانـةمان     

, لـةبب ضـوو  , نـةما  بةرهةمي بريي نائاسـايي شـؤظيين ئـةو رةطةزثةرسـتانة    , ئةنفال كران, كيميا باران كران, شةهيد كران
ئةمرؤؤ كة دةبينني بة بةرهةم و خةباتي ميللةتةكةمان , ئةمةش دةسكةوتَيكي طةورةي نةتةوةكةي ئَيمةية, ئةنفال كران

سةرؤكي , ناوي ثَيشمةرطة ضووة دةستووري عَيرادةوة, هةرَيمي كوردستامنان هةية, يكومةمتان هةية, ثةرلةمامنان هةية
شةريكني لة عَيـراق بـة ثَيـي    , سةرؤكي هةرَيمي كوردستامنان هةية, ق ئةمرؤؤ برايةكي كوردةكؤماري طشت دةوَلةتي عَيرا

ئيسثا  كرا كة كوردسـتان ثارضـةيةك   , وةكو زماني عةرةب, زماني كورد زمانَيكي رةئيسية لة عَيراق, دةستووري عَيرادي
ئةمـة هـةموو بةرهـةمي خـةباتي     , ي هةيةخاوةني خؤ, خةَلكي خؤي هةية, شوَيين خؤي هةية, نيية لة وةتةني عةرةبي

دســمَيكي ئــةمرؤؤ لــة طــةَلمانب و  , بةداخــةوة ئيمــرؤؤ لةطــةَلمان نــني , ئــةو ميللةتــةي ئَيمةيــة كــة دســمَيكي شــةهيد بــوون 
بَينينـةوة  , ماوةلة دةكةيب هَيشتا باشَي بكةيب ئةو شـوَينانةي لةبةردةسـتمان نييـة   , يوك  دةكةن, ئيدارةيان لةدةستة

ئَيمـة ثةرلـةماني   , زؤر بـةرزة , هـةموو رَيسـةي رَيـزة   , ئـةو خوشـك وبرايانـةي لَيـرة كـة وتـةي بـةنرخيان و        , بةردةست
لةطـةَل ئـةو   , ئةركمانـة و ئـةركي ئَيوةيـة لةطـةَل خـةَلكي تـري ثسـثؤر       , ياسا دةرئةكـةيب , كوردستان لَيرة تةشريع دةكةيب

لةطةَل خةَلكي تري كوردستان كة خؤيان بة خاوةن ئةو  ,كةس وكاريان ئةمرؤؤ ماون, خوشك وبرايانةي كة ئةنفال كراون
بةرَيسةيةكي ياسايي بدرَيتة ليذنـةي ياسـايي   , بري بكةينةوة ثرؤذةيةكي كامل موكةمةل ئامادة بكرَيت, شةهيدانة ئةزانب

ةسـةر  بـؤ ئـةوةي ل  , نةك رةلسةيةك يـا ضـةند رةلسـةي تـر بكرَيـت     , لَيرة لة ثةرلةماني كوردستان و دراسة  بكرَيت, و
ئـةبَي رَيبـةرَيي   , ريتةي تةنفيزي تـةكليف بكرَيـت  , ضوارضَيوةيةكي بؤ دابنرَيت, بكرَيتة ياسايةك, ئةساسَيك رابوةسيَت

بـةآلم  , ئَيمة لَيرة هةموومان بة وتة بَلـَيب , بكا  و خؤمانيش موراديبيان بني و بزانني ضةند بةو ئةركانةيان هةَلدةسنت
رارَيــك , ئينيـا هــةروةكو ئَيســتا ئــةمَيينَ , رَيســةي خــؤي نــةطرَيت, اسـايةك دةرنةضــَيت ئةطـةر برؤيــارَيكي ثةرلــةمان لــة ي 

ئـةوة  , ئيشارة  بةوة كرا كة شـوَيب بكـةيب بـؤ شـةهيداني ئـةنفالكراو     , رارَيك هةندَي شت ناكرَيت, هةندَي شت ئةكرَيت
لـة هـةر   , لـة طـةرميان  , لة بةرزان, توةك ميللةتي كورد ئةو شوَينانةمان هةبَي, راستة يةدي ئَيمةية وةك نةتةوةي كورد

, وةكــو ئةوروثيــةكان كــة رــةرائيمي نازييــةكان لــة هــةموو شــوَينَيك رَيسايــان بــؤ كردؤتــةوة , كــوَي ئــةنفالي لــَي كرابَيــت
لة هةَلةجبـة  , لة بادينان كرا, لة بةرزان كرا, لة طةرميان كرا, لةسةر يةك رةمز و يةك شوَيب ناوةسيَت, رةمزيان بؤ داناوة

ضــيش لةســةريان بــزانني , ناوةكانيشــيامنان هــةبَيت, لــة هــةموو شــوَييَن ئــةبَي رةمــزي ئــةنفال كراوةكامنــان هــةبَيت, اكــر
, ئةركي ثةرلةماني كوردستانة, بؤية ئةمة ئةركمانة, بةرةري بةناو هةمانيَب, ئةوانةي تاوانةكانيشيان كردووة, هةمانيَب

بؤ ئـةم مةسـةالنة وةكـو برايـةك ئيشـارةي      , ستان واربييت رَيبةرَيي بكا يكومةتي هةرَيمي كورد, برؤياري ثَي دةربكا 
ئةبَي ميزانيـةك هـةبَي بـؤ مةسـائيلي     , ثَيويستة ئَيمة ثَيدابكوتني لةسةر بةرنامةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان, ثَيكرد

ئةبَي بة ثَيي بةرنامةي , تانئةنفال و ئةنفالكراوةكان و شةهيداني كيمياباران و هةَلةجبة و طشت شةهيدَيكي تري كوردس
شوَينةكاني تريش دَينـةوة  , دةوَلةمةندتر دةبني, كوردستان دةوَلةمةندة, ئةوميزانيةي بؤي دادةنرَي لةوَي سةرف بكرَيت

ئـةبَي هـةموو ثَيكـةوة وةكـو يـةكَ كـار       , هةموو هي ئَيمةية و هي ئةو شةهيدانةية و هي كةس وكاريانة, سةر كوردستان
ــةيب ــةو , بك ــؤ ئ ــةوة    ب ــؤي بكرَيت ــةي خ ــَ رَيس ــثَي و باش ــَ بيةس ــةمان باش ــتكةوتةكاني ميللةتةك ــي  , ةي دةس ــةمرؤؤ باس ئ
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, ئـةمرؤؤ باسـي مـايف ئـافرة  دةكـةيب     , ئةمرؤؤ باسـي دكوكراتيـة  دةكـةيب   , دوَيين ئةنفال دةكرايب, دكوكراتية  دةكةيب
خـةَلكي ئَيمـة راسـتة بـةو مسـتةوايةي      , ةكـةيب ئـةمرؤؤ باسـي نـارةزابووني خـةَلكي خؤمـان د     , ئةمرؤؤ باسي طةنج دةكـةيب 

, بةتايبـة  ئةوانـةي كيميـا بـاران كـران     , هةمووكوردسـتان , هـةموومان , كةزياني ثيسةيشتووة بةوة دةرةبوو نةكراوةتـةوة 
ضةند رؤذ ثَيش ئَيستا هةَلةجبةي شةهيد هةَلسان بةو موزاهةرةية كة لةناو موزاهةرةكة هةندَي طةنج عاتيفة طرتيـان و  

بةآلم مب ثَيويسـتة لَيـرة هةنـدَي شـت     , لةوانةية بةياني لة شوَينَيكي تر هةمان شت رووبدا , شي هةندَي هةَلة بوونتوو
, طرنسة و ثَيويستة ئَيمة بَلَيني بـةرؤذَيك يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان    , بؤ ئةو بةرؤَيزانةو بؤ هةموو خةَلكي كوردستان

, زؤر شـت كـراوة  , تاليبانةي كة خةَلكي ئَيمة ئةيةوَيت بؤي رَيبةرَي بكرَيـت ميزانيةي كوردستان ناتوانَي هةموو ئةو مة
هـةموو هـي   , ئةمانـة هـةمووي هـي ئـةو شـةهيدانةية     , ئةوةندةي باران كرد لة يكومـة  و ثةرلـةمان و دةسـكةوتي تـر    

, ةديان لةسـةرمانة هـةمووش يـ  , هةموو هي ئةو دةربةدةرانةية كة هَيشتا نةطةرؤاونةتـةوة كوردسـتان  , خةَلكي كوردستانة
بــةآلم دــةرةبوو كردنــي ئــةوة دواي ئــازادي كردنــي تــةواوي كوردســتان و طةرؤانــةوةي طشــت ســنووري كوردســتان بــؤ ســةر  

بودرةيـةكي بـة   , سنووري هـةرَيمي و دةرخسـتين نـةو  كـة ئـةمرؤؤ لـة كوردسـتاندا ئـةكرَيت و مـةعادني تـر بـةكاردَيت           
كةضـي ئةوانـةي شـةهيد بـوون و طيانيـان      , تان شـادو بةختـةوةر دةبَيـت   ئـةورا هـةموو خـةَلكي كوردسـ    , دوةمتان هـةبَيت 

, لةدةست دا نةفةرَيكيان هةموو سةروة  وساماني سةر طؤي ئةم زةمينة بَينَيـت بـة دـةدةر روويَيكـي منـاَلَيكي هةلَةةجبـة      
شـةهيد و دوربانيانـةمان دا بـؤ     ئَيمة ئـةو , سةروة  و سامان ئةوة ناهَييَن, نايتَينَيت, يان بارزان, يان ئةنفالَيكي طةرميان

صـةوتي خؤمـان لـة بةغـدا و لـة      , ببينـة خـاوةني دةنسـي خؤمـان    , ئازادي بةدةست بَيـنني , ئةوةي رزطاري بةدةست بَينني
ئةوانـةي  , ئةو شةهيدانة ئةو ئةنفاالنةي ئةوانـةي ئـةنفال كـران   , ئةمرؤؤ كورد بة دنيا ناساندرا, عَيراق و لةهةموو دونيا

ئةوانةي كة ئَيسـتاش مـاون   , ئةو ثَيشمةرطانةي لةسةنسةرةكان شةهيد و مةعةوق و ثةككةوتوو كةوتب, انكيميا باران كر
, ئةمانة واديعـي كوردسـتاني بـة عَيـراق و بـة دةوروبـةر و بـةدونيا سـةملاند كـة ئَيمـة هـةيب           , ثري بوونة و تادةتيان نيية

ك و برايانة هةية كة يةئس نةيانسرَيت كة كوردستان بؤية مب ررام لةو خوش, خاوةن يةدني و يةدي زياترمان دةوَيت
ثَيويسـتة وةكـو تيمَيـك لةطـةَل يـةك ئَيمـة و       , زؤريشـمان مـاوة بيكـةيب   , نةخَير زؤري كردووة, هييي بؤ كةس نةكردووة

ئــةويش ئةجنامــداني , ئــةو خوشــك وبرايانــةي ئــةمرؤؤ ئــةو منايشــةيان نيشــان دا, كــةس وكــاري ئــةو شــةهيدانةي ئــةنفال
ثَيويستة هةموومان وةكو كورؤو كيي خؤمان لةناو خؤمان بيـانسريب و ثشـتيوانيان   , كي سةرشاني مَيذوويي خؤيانةئةركَي

نةك هةر دسة بكةيب يان مساعةدةيةكي كـةمي  , بةرَيسةيةكي زانسيت هةوَل بدةيب ئَيش و ئازارةكانيان ضاك بكةيب, بني
ئـةمرؤؤ وةزارةتـي   , ئـةبَي موئةسةسـةيةكي ئـةنفاليان هـةبَيت    , هـةبيَ  كة ئةبَي شتَيكي لةبب نةهاتوويان, يةكَيكيان بكةيب

, ئـةبَي بةدواييـدا بيـني   , ميزانيـةي ئـةبَيت  , شةهيد و شةهيداني ئـةنفال كـة لـة يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان دانـراوة       
ئَيمـة  , ة ثةرلـةمان ئةطةر نودصاني هةبوو مب سوثاسيان دةكةم بة هَيمين نةفةرَيكيان يا دوو نةفةر يا دة نةفـةريان بَينـ  

ــةيب       ــةرخان دةك ــةوان ت ــؤ ئ ــان ب ــةموو وةختم ــةوة ه ــي فراوان ــة دَلَيك ــذوويي    , ب ــاني مَي ــةركَيكي سةرش ــة ئ ــةم ثةرلةمان ئ
ئةوانةي منداَليان بَي دايك و باوك , نةتةوةييةتي كة هةَلبسيَت بة وارييب خؤي بةرامبةر ئةوانةي روييان لةدةست داوة

كي ئاسايي بؤ دابنَيني لة ناو ضوارضَيوةيةك كةسَيكي ئـةنفال بتـوانَي بـةو ياسـاية بـرؤوا و      بةآلم ئةبَي ئصولَي, طةورة بووة
هـةر لَيـرة   , بةآلم ئةطةر لَيـرة , ئةطةر ثَيشيلكاري مافةكةي بكا , دورطي وةزير و يكومة  بسرَيت لة رؤذَيك لة وةختَيك

خةَلكي , خةَلكي ثسثؤرؤ هةية, َيمة ئيشتيباه دةكةيبياني ئ, ئَيمة ئةوةندة هةوَل بدةيب هةموو ئةو شتانة دروست بكةيب
بةرَيسةيـةكي  , دةوَلةمةنـدمان بكـةن بـةو مةعلوماتانـةي هةيانـة     ,  خةَلكي كةس وكـاري ئـةو شـةهيدانة هةيـة    , زانا هةية

ة د, بةيـةك رةلسـة نـةخَير   , ئَيمة ضةند رةلسـةي تريـان بـؤ بكـةيب    , ياسايي بدرَيتة ئةم ليذنةي ياسايي ئةم ثةرلةمانة
هةتا لةسةر ئةساسَيكي كؤنكريت رابوةستني كـة بـة دةناعةتـةوة مـب ئةمـة بـة نـةفعي        , راري تريش مونادةشةي بكةيب

هـةموو ثَيشـمةرطةيةك تـاري    , هـةموو شـةهيدَيك  , شةهيداني ئةنفال و كيميا باران و طشت شةهيداني كوردسـتان دةزائ 
خــوَيين ئــةو , ئيمــرؤؤ ئَيمــة لَيــرةيب, ئــةوة لــةبري نةكــةيبئــةبَي , ســةري مــب و ئَيــوةو هــةموو كةســَيكة لــةو كوردســتانة  

, ضي ئـةنفال كـران  , ضي زيندة بةضاَل كران, ضي لة رةبتةي ثَيشمةرطايةتي شةهيد كران, ضي تريؤر كران, شةهيدانةية
, ي بـةرز بؤيـة ئـةبَي ئةوانـة وةك رةمزَيكـ    , ئَيمةش هـية , ئةطةر ئةوانةمان لةبري بيَيت, ضي بة كيميا باران شةهيد كران
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ئـةبَي نوَينـةرامنان لـةوَيب ئـةو ثَيشـنيارانةي خوشـك       , ئَيمة لـة يكومـةتي عَيـراق شـةريكني    , وةك ديبلة سةيريان بكةيب
, شةريكي ئَيمة بـب , واريب ئَيوةية ئةم رؤذانة لةوَيندةرن باس بكةن و تةسبيت بكرَيت, وبرايانة وتيان تةكليفيان بكةيب

شـيعةش ئـةنفال   , لة ئةهواريش ئـةنفال كـرا  , ئةنفال لة رنوبيش هةية, بريي لَي بكةنئةطةر شةريكني دةبَي وةكو ئَيمة 
ضــةند بــة , دةبَيـت هــةموو وةكــو تيمَيــك لةســةرمان دةمَينَيـت ضــةند كــار بكــةيب  , خــةَلكي تــريش ئــةنفال كــراوة, كـراوة 

ب كة كةس وكاري ئـةنفالب كـة   وداواش لةو خوشك وبرايانة دةكةي, نةك بة عاتيفي و بة عةفةوي, لَيزانينةوة كار بكةيب
ئيمـرؤؤ مـب مواليـةزة دةكـةم واي لَيتـاتووة ئينيـا       , ئةنفاليـيةكان لـةبري نةكـةن   , دَل و مَيشك و خـوَيب و دةمـاري ئَيمـةن   

يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و ثةرلـةماني كوردسـتان تاوانبـار       , عةفةوية يان نـا خةريكـة ئةنفاليـيةكان لـةبري بكـرَيب     
مب دةناعةمت هةية كةس وكـاري شـةهيداني ئـةنفال دَلسـؤزن وةكـو ئَيمـة و لةئَيمـةش        , ةكي طةورةيةئةوة هةَلةي, بكةيب

ئَيمــة ئَيســتا , ئــةم يكومةتــةي كــة لــةم رؤذانــة ثَيــك دَيــت , ئــةم ثةرلةمانــة, بــةآلم بــابزانني ئــةم يكومةتــة, دَلســؤزترن
ئـةورا ثَييـان   , لَيـرة سـوَيندي ياسـايي دةخـؤن    ضةند رؤذَيكـي تـر كـة ثَيـك دَيـت      , يكومةمتان نيية بة شَيوةيةكي ياسايي

سوثاسـي ئـةو خوشـك وبرايانـة دةكـةم كـة داوايـان لـة يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان كـرد كـة              , دةَلَيب يكومةتي ياسايي
تـاواني ئَيوةيـة ئةطـةر يـةكَيكتان لـةو      , خةَلكَيكي بة توانا و زانا و رابردوو ثاك لـة بةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتان بَيـت     

بؤية ئةو وةزيرانةي كة دَيـب دةبنـة نوَينـةري    , دةنري بة هةر وةزيرَيك نةدةن نابَيتة وةزير, انة ديت دةنسي ثَي بدةنناو
دةَلـَيني  , مونادةشة دةكةي لةطةَل ئةو برايـة , ئةبَي رةزامةندي ثةرلةماني لةسةر بَيت, رَيبةرَي كردني ياساي ثةرلةمان

ةطةر ئةو براية بيلفيعل زانيتـان بـة دةناعـةتتان ئةمـة لـة خزمـةتي رَيبـةرَي        ئ, ثةرلةمان لةسةر ئةو براية رازي نيية
, هةر ديكؤمَينتَيكيان هةيـة , سوثاسي ئةو خوشك وبرايانةش دةكةيب هةر زانياريةكيان هةية, كردني ئةو ياسايانة نابَيت

بـؤ ئـةوةي   , ثةرلةماني كوردسـتان  بيسةيةننة, لةسةر هةر تاوانَيك كة دذي ئةو ميللةتة و خةَلكي ئةم سةر زةمينة كراوة
لــةم رؤذانــة لةســةر ئــةنفال دادطــايي ديكتــاتؤر صــةدام و , لــة رَيســاي خــؤي ســوودي لــَي وةربســريب, بساتــة رَيســاي خــؤي

, بؤ ئةرشيف دةمَييَن لـة ثاشـةرؤذ  , بؤية كَي دةزانَي لة كوَي ديكؤمَينتَيك هةية ئةمرؤؤ بةكاردَيت, دارودةستةكةي دةكرَيت
تـا ئـاخري نةفـةر لـة دوايـان      , ئَيمة ثةكان دةدةيب بة كـةس وكـاري شـةهيداني ئـةنفال    , ؤ با لةبةر دةست بَيتبةآلم ئةمرؤ

, يان ئةوانةي ئةمرؤؤ لة بيابانةكاني رنوبي عَيراق سـةريان نايـةوة و بـة ثـرؤ ئومَيـدي دَليانـةوة نرانـة ذَيـر خـاك         , دةبني
ئـةوةي مـب دةيـزائ    , ةيةمان كؤتـايي ثـَي نايـة  و بـةردةوام دةبـني     لةدوايان دةطةرؤَيني تاكو ئةوةي بـزانني و ئـةو ثرؤسـ   

ئَيستا هةزار كةسي تر لة شةهيداني ئةنفال خةريكة ثةيـدا بـيَب بـة كؤنكرَيـت و ئةوانـةش هـي طـةرميانب لـة وةختَيكـي          
كيــد دواي ئــةم ثةرلةمانــةش بــة تةئ, ئــةو وةزارةتــي كــة ميزانيــة دائــةنَيت تــي  دروســت دةكــا  , موناســب ئةهَينرَينــةوة

لةطـةَل خـةَلكي   , هةر ئةو ليذنةيةش كايف نييـة , تةشكيلي يكومة  ليذنةي وةزارةي شةهيد و شةهيداني ئةنفالي ئةبَيت
بةراسـيت ئـةو رؤذة   , مب زؤر سوثاسي ئـةو خوشـك و برايانـة دةكـةم كـة بةشـدار بـوون       , تري ثسثؤر و زانا بةدواي ئةضب

ئَيمـة لـة رةلسـةكاني داهـاتوو بـة تةئكيـد       , الة و هةندَيك واية وةختَيكي ترةهةندَي برا ثَيي واية كة ئةمرؤؤ رؤذي ئةنف
ئـةنفال لـة   , ئـةنفال كـران   7/1973/ 31بـؤ منوونـة بارزانيـةكاني دوشـتةثة لـة      , هةموو رؤذةكان نابَيتـة رؤذي ئـةنفال  

لةطـةَل  , سةيـةكي ياسـايي  هةموو ئةهَينني و ديراسـةي دةكـةيب ثَيكـةوة بةريَ   , لةشوَيين تريش كراوة, وةخيت تريش كراوة
ئةطـةر بَيتـو   , ضونكة ئةوة سـاَلة هـاي سـاَلة   , تؤ ناتواني هةموو رؤذَيك, ئةوة رؤذَيك دائةنرَيت كة لةو رؤذة ياد بكرَيتةوة

, هةموو رؤذَيكي كة ئةنفالي تَيدا كرابَيت و بيكةينة رؤذي ئةنفال هةموو ساَلةكة دةبَي دابنيشني و باسي ئـةنفال بكـةيب  
ضـونكة بةراسـيت ئينسـان عـةزيزتريب و بـةرزتريب لـةالي هـةر        , موو رؤذةكانيش دابنيشني باسي بكـةيب كةمـة  ئةطةر هة

بـةآلم ئَيمـة سـةربةرزية بـؤ     , ئةطةر ذيانةكةي لَي زةو  بكةيت و لةوة زياتر هـية شـتَيكي تـر نييـة    , ئينسانَيك ذيانيةتي
بـري  , ةكـو كـورؤ و كيـي خؤمـان بـري بكةينـةوة لـة ذيانيـان        كة ئةوانـة لـة بـري نةكـةيب زؤر بـةوردي و     , بؤ هةموومان, ئَيوة

منـداَلَيك لـة زاخـؤ لـة     , هـةموو كوردسـتان  , ضؤن وةزعي ئةوانة و هـةموو كوردسـتان خـؤش بكـةيب    , بكةينةوة لة ياَليان
ة بـَي  بـ , خـةَلكي ئـةم سـةرزةمينةيب   , ئَيمة هةموومان كورؤي ئةو ميللةتـةيب , يان كةركووك, هةَلةجبة, سلَيماني, خانةدني

ئـةمرؤؤ وشـةي ئـةم وئـةو وعاتيفـة تةفريقـةمان نـةكا  لةيـةكَي و لةيـةك          , رةمحي بة دةرارَيك هـةموومان ئـةكوذرايب  
سـوثاس بـؤ ئَيـوةي بـةرؤَيز كـة ئـةمرؤؤ لـة رؤذي        , دووبارة بةخَيرهاتين ئةم ميوانة بةرؤَيزانة دةكـةيب , دوورمان نةخاتةوة
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بـؤ  , بةآلم ئةم دانيشتنة رَيزَيكي تايبةتي بـؤ ئـةو ياديسـانة كـرا    , وو عَيراقرومعة كة رؤذَيكي عوتَلةي رةريية لة هةم
 .زؤر سوثاستان دةكةم, ئةوةي ئَيمة ئةمرؤؤ لةطةَلتان دانيشتويب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةآلم بؤ ئةوةي طلةيي نةكا , دوا كةس كة ناومان تؤمار نةكردووة, سوثاس

 :خضربةرؤَيز سارا فقي 
 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

يـةك خـاَل هةيـة دةمـةوَي ئيزافـةي رةمـة سـةر دسـةي         , بـةخَيرهاتين ميوانـة بـةرؤَيزةكان دةكـةم    , داواي لَيبوردن دةكةم
, ببَيتة كارةساتَيكي نَيـو دةوَلـةتي  , ئةويش ئةوةية ئَيمة باس لةوة دةكةيب كة كارةساتي ئةنفال زياتر بناسرَيت, برادةران

ئَيمـة ئـةمرؤؤ   , بـةراي مـب هونـةرة   , كارانةي كة ئةو كارةساتة بة نةمري دةهَيَلَيتةوة و دةيناسَييَن بة دونيـا يةكَيك لةو هؤ
يـاخود ئـةو كارةسـاتة زيـاتر     , كة راوةستايب ئةنداماني ثةرلةمان لة رَيسةي نوانـدنَيكي شـانؤييةوة تـوانرا ئَيمـة بسـريَيينَ     

دةزانـني كـة طرنسـي بـة بـواري هونـةري بـدرَي لـة ناوضـةي طـةرميان و لـةو            لةبةر ئـةوة بـة ثَيويسـيت    , بناسَييَن بة ئَيمة
هونةرمةنـدةكان  , فراوانَ بنكةيةك ياخود نَيوةندَيكي هونـةري زؤر فـراوان بكرَيتـةوة   , ناوضانةي كة ئةنفالي تَيدا كراوة

 .زؤر سوثاس, نبتاكو بتوانب بيب لة دةرةوةي وآلتيش ئةو كارةساتة بة دونيا بناسَي, ثشتيواني لَي بكرَيت
 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شَيخ اَ

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـةو  , بـةآلم مـب تةئكيـد لةسـةر يـةك نودتـة دةكـةم       , ئةو شتةي مب دةمويست باسـي بكـةم زؤربـةي برايـان باسـيان كـرد      

ئةوان راسـتة  , كوردستانيشةهيدي رَيسةي رزطاري كورد و , شةهيدي هةموو كوردستانب, شةهيدانة شةهيدي هةموومانب
بـةآلم مـب ثـَي  وايـة ثامشـاوةي ئـةو ئةنفاالنـة كـة كـةس          , دةبي هةوَل بدةيب و ثةلة بكةيب لـة هَينانـةوةي تةرمـةكانيان   

, بـذَيوي ذيـان و دابـني كردنـي رَيسـة ورَيسـةيان      , وكاري ئةوانب لة هةموو شـت طـرنسَة كـة ئةوانـة طرنسيـان ثـَي بـدةيب       
, بةرهـةمَيكمان هـةبَيت بةرامبـةر كـةس وكـاري ئـةو شـةهيدانة       , َيمةيـة لـة ئايندةيـةكي نزيـك    ئةركَيكي هةرة سـةرةكي ئ 

 .سوثاس
 (:نَيرؤيي)بةرؤَيز شكري صاحل متر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلـآل هـةموو شـتَيك دووبـارة و سـَي بـارة       , سـوثاس , بةآلم ديـارة ضـاو  بـة نـاوم نةكـةوتووة     , ئةبواية زووتر نؤبةمت بَيت

ئةطــةر ياســاي , بــةآلم يــةك ثَيشــنيارم هةيــة لةطــةَل دوو مواليــةزةي طيــكة, نامــةوَي ضــوار بارةيــان بكةمــةوة, نــةوةكراي
ثَيشنيار دةكةم ضةند كةسـَيك لـة   , ئةطةر ياسا رَيسة بدا , صةدام وئةوانة كة لةسةر ئةنفال, دادطاييكردني مورركةكان

بـؤ ئـةوةي دادطـايي    , ئةوانةوة لةو رؤذة ئامادة بب كة دادطايي دةكرَيب ثةرلةمان ئةوانةي كة دانونني لةطةَل بةَلسة نامةو
مواليةزةيـةك  هةيـة ئـةويش لـة سـةنتةري دهـؤك       , ئةطةر ياسا رَيسة بـدا  ئةمـة ثَيشـنيارَيك   , كردنةكة بة دوةتَ بَيت

ةنفال كـردن و ئةوانـة   وابزائ ئيحصايةكي عام كراوة بؤ ناوي ئةنفالةكان لةطةَل ئةوانةي كة شةهيديش بـوون لـةكاتي ئـ   
مواليةزةي ترم ئةوةية بـؤ ئـةو هةظاآلنـةي كـة هةَلدةسـنت تةئييـدي فآلنـة ثَيشـنياري         , ئةتوانني سووديان لَي وةربسريب

ــةن  ــرادةران دةك ــةوة    , ب ــةرح دةكةن ــرادةرة ش ــةو ب ــنياري ئ ــر ثَيش ــارَيكي ت ــة    , ر ــاترة ل ــةريةكةي زي ــار ش ــونكة زؤر ر ض
 .سوثاس, نةضَيتبؤ ئةوةي وةختةكةمان , ثَيشنيارةكة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةدةف لـةو كؤبوونـةوةش    , بةراسيت دسـةي مةسـتوالنة زؤر كـرا   , زؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو بةرؤَيزانةي كة دسةيان كرد

, بةآلم ئـةو موداخـةال  و ئـةو ثَيشـنيارانةي كـة هـةمووي كـران       , يادي دوربانياني ئةنفال بوو, بةرزراطرتين ئةو يادة بوو
لةبـةر  , لَيـرةش ئَيمـة مواليـةزةكامنان تؤمـار كـردووة     , ليذنةي مـايف مـرؤظ تؤمـاري كـردووة    , وي لةبةرضاو دةطريَيبهةمو

لة ثَيش هةموويةوة موزةكةرةيةك , رؤشنايي ئةو هةموو موداخةلةية بة نرخةو راثؤرتي مايف مرؤظ هةنساوي بؤ دةنَيني
, قةي يكومةتي تازة ئاراستةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان بكـةيب يازر بكةيب و ئةو داواكارييانة لةطةَل وةرطرتين سي
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ضةنديب ليذنة هةية ثةيوةنـدي بـةو كـارةوة    , ليذنةكاني ثةرلةمانيش هةر يةك ليذنة نيية, بؤ ئةوةي رَيبةرَيي بكةيب
َي ليذنـةي دائيمـي   دةب, ليذنةي كاتي ناكرَيت, ئةطةر ثَيويستيشي كرد باسي ليذنةيةك ها , دةبَي بة دواييدا بيني, هةية

, مب ضةند روونكردنةوةيةكي بةسيت ئةطةر ئييـازةم بـدةنيَ  , بةآلم ثَيويسيت كرد ئةو ليذنةيةش دادةمةزرَينني, هةبَيت
هـةمووتان  , كوردسـتان تووشـي رينؤسـايد بـووة    , بؤ ئةوةي هية ئيلتيباسَيك دروست نةبَيت لة شتةكان عةرزتان دةكةيب

ضـةكي كيميـاوي   , ضـةنديب ناويشـي بةخؤيـةوة طرتـووة    , يدة ضـةنديب مـةراييلي هةيـة   ئـةو رينؤسـا  , ئاماذةتان ثَي كرد
بـة كؤمـةَل كوشـتين    , وَيـران كردنـي دَيتاتـةكان بةشـَيكة نـاوي بـةخؤوة طرتـووة       , بةشَيكة ناوي بةخؤ طرتووة رينؤسـايد 

ةش برؤياري ضـؤَل كردنـي دة   ثَيش ئةوةش لة يةفتاو ش, دةركردنيان بؤ ئَيران, فةيليةكان بةشَيكة ناوي بةخؤوة طرتووة
سةرةتاي ئـةو رينؤسـايدة   , بيست كيلؤمةتريش لة سنوري عَيراق كة بةسَاوة بةسنوري ئَيران و توركيا, كيلؤ مةتر ها 

بة طواسـتنةوةي دَيتاتـةكان و سـووتاندنيان و بردنيـان     , بوو بؤ ئةوةي ئَيمة دابرؤَيني لة برا كوردةكامنان لةو ديوي سنوور
بة كؤمةَل كوشتين بارزانيةكاني دوشتةثة لة هةشتاو سَي بةشَيكة لـةو  , ؤرة ملَييةكان بةشَيكة لة رينؤسايدبؤ ئؤردوطا ز

, دةكرَي ئةطةر بة كؤمـةَل كوشـنت بَيـت لـةوَيوة دةسـت ثـَي بكـةيب       , مب لةسةرةتاي دسةكامندا ئاماذةم ثَيكرد, رينؤسايدة
وةنـةبَيت  , وةنـةبَيت ئـةنفاملان لـةبري ضـووبَيت    , ني هةَلةجبةمان كردبةآلم ئَيمة ثَيش ضةند رؤذَيك باسي يادي كيميا بارا

يـاخود ئةوانـةي كةبةسـةر ميللةتةكـةمان هـاتووة      , وةنـةبَيت بارزانيـةكامنان لةبريضـووبَيت   , فةيلييةكامنان لةبريضووبَيت
هةَلةجبــة , لَينــراوةئــةو نــاوةي , سةبةبَيكيشــي هةيــة, بــةآلم هــةر يادَيــك تايبةمتةنــدي خــؤي هةيــة , لــةبريمان ضــووبَيت

ئةنفال بؤيـة ناويـان لَينـا ئـةنفال دوذمنـةكامنان ناويـان لَينـا        , لةو رؤذة ثَينج هةزار كةس شةهيد كران, سةبةبَيكي هةية
كـة دةَلَيـي ئـةنفال    , كة دةَلَيـي بـارزاني رينؤسـايدة   , كة دةَلَيي هةَلةجبة رينؤسايدة, ئةطةر نا هةموو رينؤسايدة, ئةنفال

, بةهـةموو رؤرَيـك  , وَيرانكردنـي وآلتةكـةي  , لـةناو بردنـي خـةَلكَيك   , نؤسايد ياني لةناو بردني ميللةتَيكري, رينؤسايدة
ئةمرؤؤ كؤبوونةوةكـةمان  , ثَيويستيشة تيكراري دةكةمةوة ثَيويستة يةك الي بكةينةوة, لةبةر ئةوة ئةوة المان روون بَيت

ثَيشـ  وايـة   , ئةطـةر ثَيويسـيت كـرد    31/7, جبة نيية ثَيشَ كردمـان يادي هةلَةة, بؤ بةرزراطرتين دوربانيانيةكاني ئةنفالة
دةكرَيـت  , كـة ئـةويش بةشـَيكة لـة رينؤسـايد     , ثَيويستية دةتوانني كؤبوونةوةيةكي تايبة  بكـةيب بـؤ يـادي بارزانيـةكان    

, ان بةسـةري داهـاتووة  توركمـ , دةكـرَي رؤذَيـك لـةبؤ ئـةوان دانـَيني     , بزانني ض رؤذَيك طةورةتريب لَيقةوماويان لَي دةوماوة
بـةزؤر  , مـاَلي تـاآلن كـراوة   , توركمـان دةركـراوة  , ئةطةر تةماشاي وةسيقةكاني رذَي  بكةيب, توركمان بةشَيكة لة كوردستان

بةشَيكة لةو سياسـةتة  , ئةمةش بةشَيكة لة تاوانةكاني بةعس, فةرز كراوة بةسةري كة دةوميةتي خؤي بسؤرؤي بة بةَلسة
بةرامبـةر هـةموو ثَيكتاتـةكاني كوردسـتان ئـةم سياسـةتة       , ةر كلدان وئاشـوور هـةمان شـت كـراوة    رينؤسايدةي كة بةرامب

ثَيمان وانةبَيت ئةطـةر نـاوي شـوَينَيكي    , بؤية كة يادَيك دةكةينةوة ثَيويستة ئةو يادة لة تايبةمتةندي خؤي دابَيت, كراوة
مـب لةطـةَل ئـةوةم كـة     , ميللةتي كـورد بـةكار هـاتووة   ئةنفال ئةو وشةيةي كة دذي , تر نةها  ماناي واية لةبريمان ضووة

بـةَلكو  , خـةَلك هةَلـة تَيـدةطا  ثَييـان وايـة ئـةوة ئيسـائةية بـؤ ئيسـيم         , هية رةبيت نيية بة ئيسـيمةوة , ناوةكة  مبَينَيت
ةر بـة طـةلي   ئـةمان ئـةو تاوانـة بةرامبـ    , لة ضـةند روويةكـةوة  , ئيسائةية بؤ ئةو تاوانبارانةي كةئةو وشةيان بةكارهَيناوة

نـاوي ثـريؤزي ئيسـيميان بـةكارهَيناوة     , يـاني بـة كافريـان زانيـويب    , بةرامبةر بة طةلَيكي موسَلمان دةكةن, خؤيان دةكةن
, ئةطـةر تاوانَيـك هـةبَيت   , ئةوان ئةو ناوةيان لَينـاوة , ئةمةش تاوانَيكي ترة لةسةر ناوضةواني خؤيان و مَيذوو دةنووسرَي

ئـةو ئةنفالـةي   , لةسةر ئَيمـة نييـة  , بة بةكارهَيناني ئةو ناوةشةوة لةسةر نَيوضةواني ئةوانة, ئةطةر رةركةيةك هةبَيت
ئـةو هـاتووة ئَيمـةي بـة كـافر      , بَلَيـت كـورد موسـَلمانة   , بةعسيةكان ئةو ئةنفالة نيية كة لة دورئاني ثريؤزدا ناوي هـاتووة 

, كـة كردوويـةتي دةبـَي بـة كـافر ييسـاب بكرَيـت        خةَلكيش دةزانَي خؤي ئةطـةر خانـةي هـةبَيت لـةو رةركانـةي     , داناوة
بـةآلم مـب   , بة تةئكيد بةدواداضووني بووة و دةشـبَيت , ئاماذة بةو هةذدة كية كرا كة ئةنفال كراون و ناردراون بؤ ميسر

مـب خـؤم ماوةيـةك لـة ميسـر بوومـة و يـةكَيك لـة ئةركـةكائ ئـةوة بـووة سةرضـاوةيةك             , يةز دةكةم شتَيكتان ثَي بَلـَي  
داوام لَيكــردوون لــة هــية , لَيثرســراواني ميســر نةيــةك و نــةدوو و نــةدة, ؤزمــةوة كــة رةبــيت بــةو مةســةلةية هــةبَيت بد

تــا , لــة ثؤليســي ميســري لــةو ســاآلنةدا هــية شــتَيك تؤمــار نــةكراوة رةبتَيكــي بــةو دةزيــة هــةبَيت    , رَيسايــةكي ميســري
ــني ــةوة  , بةدوايدابي ــتَيك دةبيني ــؤن ش ــؤ ض ــة , ت ــةناوَيكي هةي ــة, ن ــة    ن ــي خارريي ــة وةزارةت ــة ل ــةعلوماتَيكي هةي ــة , م ن
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دكتؤر نوري باسي ييكايةتَيكي كـرد  , نة كةسَيك ييكايةتَيكي باس كردووة, مةعلوماتَيك هةية لة دام ودةزطاكاني ئةمين
, َيئيمكـان زؤرة وابـ  , مـب نـاَلَي  وانييـة   , بؤ ئـةوةي بةدوايدابيـني  , بريا يةك دوو ييكايةتيش لة ميسر هةبواية, لة يةج

لةوَيوة دةسـت  , ضؤنة؟ ئةو بةَلسة راستية ضيية, بةآلم بابزانني ئةو وةسيقةية كَي ئيمزاي كردووة, ضونكة وةسيقة هةية
مـب دَلنيـام ييكايـةتي شـوومي     , كـَي ناردوويـةتي؟ وضـؤن رؤيشـتوون؟ ئـةورا دةتـوانني بسةينـة نةتييةيـةك        , ثَي بكةيب

ئَيمـة بـةدواي   , لَيـرةو لـةوَي سـةد رـار سـةرهةَلدةداتةوة     , اَل تـةواو نابَيـت  كارةساتي ئـةنفال بـة رؤذَيـك و سـاَلَيك و دة سـ     
دوو ســَي بــرادةر رةنســة زيــاتريش , دســة كــرا يــةز دةكــةم عــةرزي ئــةو مةسةلةيةشــتان بــؤ بكــةم, هةموويـدا دةضــينةوة 

يـاني ئـةنفال يـان كـةس     دوربان, ئاماذةيان بةوة كرد كة ئةنفالييةكان ئةمرؤؤ بوونةتة رَيساي متمانة و يـاخود لَيثرسـراو  
بـةآلم مـب ثـَي     , ئةطةر ئةوة راست بَيت طةورةتريب كارةساتة لةسةر ميللةتةكـةمان , وكاري ئةنفال دةضنة بةردةم ماَليان

يةك ئةنفاليي  بداتَي كة كـةس  , يةز دةكةم ئةوةي ناوي ئةنفالييةكي هةية مبداتَي, عةفوم دةكةن, وانيية ئةمة راستة
بـةآلم هـية شـوَينيان    , ئةنفالييةكان راستة عةفو كراون, بيب ررايان لَي بكةن ياخود مةستولب وكاري ئةنفال مةربورن

هةرضي بةعسـيةك  , دواتريش لة دةستووري عَيراددا ئاماذة بةوةكراوة, دةراري خؤمان, نيية لة دام و دةزطاكان بة دانون
, نابَيت مةسـتوليةتي بـدرَييتَ  , طةلي عَيراق بة طشيتلة مةرتةبةيةكي تايبةتدا و هةرضي تاوانَيكي كردبَيت بةرامبةر بة 

, بة ثَيي برؤياري خؤمان نابَي ئةوانة مةستوليةتيان بدرَييَت, بةثَيي دةستووري عَيراق نابَي ئةوانة مةستوليةتيان بدرَييَت
 دةكةمةوة لة دسـةكانتان  بةآلم ئةوةندة بري, ناَلَي  لةوانةية لة رَيسايةكدا ثةيوةندييةكي باشي هةبَيت لةطةَل مةستولَيك

كـةس وكـاري ئـةنفال    , مـوديرَيكيش نـابين  كـة ئةنفاليـي بَيـت     , مـودير عامَيـك نـابين    , لة رَيسايةك مةستولَيك نـابين  
, دَلنياش بـب بةدوايانـدا دةضـينةوة   , و ئةطةر هةشة يةز دةكةم ناوةكانيائ ثَي بَلَيب, مةربور بب كة مورارةعةتي بكةن

بة ثَيـي ثرؤتؤكـؤلي ئَيمـة  لـة     , كرد كة بةرؤَيوةبةري طشيت ئةنفال لة سلَيماني بَيت دسةمان بؤ بكا كوَيستان خان داواي 
, دووش تا يكومةتي يةكسرتوو يـةك نةطرَيتـةوة لـةو ثةرلةمانـةدا ناكرَيـت وةزيـريش بـانري بكـةيب        , وةزير كةمَ نابَيت

لةطةَل كةس وكـاري ئـةنفال هـا  لةوَينـدةر ئـةو      , دسَيش كاك مةسعود ثَيش ضةند رؤذَيك كؤبوونةوةيةكي تايبةمتان كر
, نيشـاني دا زؤر شـت كـراوة لـة سـلَيماني     , راثؤرتةي خوَيندةوة ونيشانيشي دا لة رؤذنامة و لة تةلةفزيؤنيش بآلوكرايةوة

وكـاري   ضـوار ثَيـنج ثارضـة زةوي دراوةتـة كـةس     , ناكرَي بَلَيي وةَلآل تـةواو , بةآلم ئةو شتانةي كراوة, منيش سوثاس  كرد
شـت  , بـؤ ئـةوةي داخيلـي راميعـة بـب     , سةدا ثَينيةكة دراوةتة كةس وكـاري ئـةنفال  , ضةند كةسَيك تةعني بووة, ئةنفال

يارمـةتيان دراوة بـة بةخشـيين دانـي مةصـرةيف عـةدار بـؤ دروسـت         , كراوة و يارمةتيان دراوة بـؤ هاوسـةري تـةواو كـردن    
ئةمانــة نــابَي , سوثاســي دةكــةيب كــة بــؤي خوَيندينــةوة, ي ضــاكببــةآلم ئةمانــة هؤكــار, زؤر شــيت تــريش, كردنــي خــانوو

بـا ببَيتـة منوونةيـةك شـتَيك     , واتةصور بكةيب كة ئَيمة توانيومانة خزمةتي كةس وكاري ئـةنفال بكـةيب وةكـو ثَيويسـت    
كـؤي دةكةينـةوة    لةبةر ئةوة ئةو داواكاريانةتان ئَيمـة , با سةدان شيت تري وا بكرَيت, كراوة با دةيان شيت تري وا بكرَيت

, مب لةسةرةتاي دسـةكامندا ومت بةرنامـة طرنسـة   , و دةخيةينة بةردةم يكومةتي هةرَيمي داهاتوو و بةدواشي دادةضينةوة
, برؤيارَيك لة ثةرلةمانةوة دةردةضـَيت , بةآلم بةدواداضووني رَيبةرَي كردني بةرنامةكة ئةطةر نةبَيت هية ديمةتي نيية

دانونَيـك دةردةضـَيت ئةطـةر ئـةو     , يكومة  ديمـةتي ضـيية  , هةموو دام و دةزطاكاني يكومة ئةطةر ئةو برؤيارة نةطاتة 
دانونَيـك ئةطـةر   , ئةطـةر خـةَلكي كوردسـتان رؤشـنبريي ثـَي ثةيـدا نةكـةن ديمـةتي ضـيية         , دانونة نةطاتة دام و دةزطاكان

لةبـةر  , ي بكـا  و نةشـزانَيت سـزا دةدرَيـت    مومكينـة بيـَيت تاوانةكـة   , هةبَيت هاووآلتيةكة نةزانَي ئةو دانونة ض بوارَيكة
, بـةآلم بةشـَيوةيةكي بةرنامـةيي   , شـةفافية  هـةبَيت  , ئةوة واريب ئةوة ئةوةلةن لةدام ودةزطاكان هةمووي بآلوبكرَيتةوة

ئَيمــة نوَينــةري , ئَيمـة مويتــاري شــيعارا  نـني  , تــةنيا شـيعارا  نــةبَيت , نــةك بـؤ دســة , بةشـَيوةيةك بَيــت بـؤ خزمــة   
داناني , بةآلم واريباتيشمان دياريكراوة, بؤ ئةوة نةهاتوويب بةس شيعارا  بكةيب, و خةَلك دةنسي بة ئَيمة داوةخةَلكني 

, ئةوةي بة ئَيمة دراوة دةبَي بـة دوايـةوة بيـني   , بةدواضووني داواكاني خةَلكة, ياساية و بةدواضووني كارةكاني يكومةتة
رـارَيكي  , رةنسة دوو هةفتـة دواتـر بَيـت   , ةيين رؤذ يان دوو هةفتة دواتريان لة ع, تةبيعي كة يكومة  متمانةمان دايَي

لـةو ماوةيـة ثـَيش ئـةوةي بةرنامةكـة      , مونادةشـةي دةكـةيب  , بةرنامةي يكومة  دةخاتة بـةردةم ئَيـوة  , تر دَيتةوة ئَيرة
ة ئةطـةر نةياخنسـتبَيتة نـاو    كـة هاتنـة ئَيـر   , ئـةو داواكارييانـةي كـة هةيـة    , ئَيمة ئـةو موزةكةرةيـةي دةدةيـينَ   , بَيتة ئَيرة
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هةَلسـب بَلـَيب كـوانَي يـةدي     , لَيرة بؤتان هةية يةكة يةكـة موياسـةبةيان بكـةن   , بةرنامةي يكومةتيان كارنامةي خؤيان
كـوا  , كـوا يـةدي توركمانـة لَيقـةوماوةكان    , كوا يةدي فةيلييةكان, كوا يةدي بارزانيةكان, كوانَي يةدي ئةنفال, هةَلةجبة

, ئـةوة دةبـَي بـة طـوَيرةي ئـةو بةرنامةيـة هـةموو ئامـاذةي ثَيكرابـيَ         , اشوور و كلدان ماَليان وَيران كرايةيةدي ئةوانةي ئ
بةيةك هةَلوَيسيت و بةيةك مـةوديفي و يـةك   , ئَيمة دووبارةي دةكةمةوة هةدةفمان ئةوةية لةطةَل يكومةتدا هاوكار بني

مب دةمةوَي ئةو بةرنامةيـةي رَيبـةرَيي   , اليفي ئَيمة بَيتئةو بةرنامةية ضيية بةرنامةيةك موخ, بةرنامة ئيش بكةيب
نـةك طةندةَليةكـة فـراوان    , مـب دةمـةوَي طةنـدةَلي نـةمَييَن لـةناو دام ودةزطاكـاني يكومـة        , كةم وكورؤي نةمَينَيت, بكا 
, نـي برؤيارةكانـة  ئيشـي ئَيمـة رَيبـةرَي كرد   , ئيشي ئَيمة بـةدوة  كردنـي يكومةتـة   , وةَلآل ئةو يكومةتة برؤوخَييَن, بَيت

ئومَيـد دةكـةم سـاَلَيكي تـر ئةطـةر كؤببينـةوة بـةراوردي        , ئينيا مب لَيرةدا ئةو رؤذة بةبةرز راطرتين دوربانياني ئةنفالـة 
ئةو وةخيت ئةطـةر هييـمان   , ضيمان كردووة, ئةوة بكةيب لةو ساَلةدا ضةند لةو دسانةي كة ئَيوة كردتان رَيبةرَي كراوة

ئةطـةر ئَيمـة كةمتةرخـةميمان    , بـزانني بؤضـي هييـمان نـةكردووة    , ةييةكـة لـةخؤمان دةكـةيب   نةكردبوو رةخنةكـة و طل 
ثَيشـَيش  , ئةطـةر وةزيـرة بـانسي دةكـةيب لَيـرة     , بزانني كَي كةمتةرخـةمي كـردووة ئـةو كـاتي ثَيتـان دةَلـَيني      , نةكردبوو

ثةرلــةمان يــةدي خؤيــةتي بةرنامــةي ئةطــةر ئييــاب بكــا  ئَيمــة , تةبعــةن ثَيويســت ناكــا  راوةســتني تــا ســاَلي داهــاتوو 
خؤشييت هةر وةزيرَيك ثَيويست بكا  لَيرة بـانسي دةكـةيب و رووبـةرؤووي ئـةو هـةموو ثَيشـنيارو رةخنـة و ئـةو شـتانةي          

دا  12/2را ئةطةر هييمان نـةبوو لـة سـاَلي دااهـاتوو لـة يـادي       , ليذانةكان كؤيدةكةنةوة, كة ئَيوة كؤيدةكةنةوة, دةكةيب
بـؤ طيـاني   , هةزاران سـآلو بـؤ طيـاني ثـاكي دوربانيـاني ئـةنفال      , يدةسةنسَينني و ضيمان كردووة لةو ساَلةدادادةنيشني هةَل

بـؤ طيـاني ثـاكي هـةموو دوربانيـاني سياسـةتي دوذمنـاني طةلةكـةمان كـة بـوون بـة            , ثـاكي هـةموو شـةهيداني كوردسـتان    
زؤر سوثاسـتان  , كؤتايي بـة كؤبوونةوةكـةمان دَيـنني   لَيرةدا , ئَيوةش هةر خؤش بب و سةركةوتوو بب, دورباني بة شةهيد
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ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتاني      7/0/0226رَيكـةوتي   رؤذي يـةك شـةممة  ي سةر لـة بـةياني   (12210)كاتذمَير   
َ  نيبة ئامادةبوو, بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و  عَيراق  كمـال  .د)بةرؤَيزممد دادر عبـدا

سـاَلي  , دووةمي خولي (6)دانيشتين ذمارة , بةرؤَيز فرست أمحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن, رَيسري سةرؤك و( كةركووكي
    .ي خؤي بةست( 0226)

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990اوي ســاَلي ي هــةمواركر(1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

ي خـولي طرَيـداني يةكـةمي    (6)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومـةن برؤيـاردرا دانيشـتين ذمـارة     , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :عَيراق بةم شَيوةية بَيت –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن بابةتي طواستنةوةي كؤبوونةوةكـة بـؤ هـؤَلَيكي    , ةوةودانيشتنةكة لة هؤَلي ثةرلةماندا دةكرَيت -1
كة بؤ رَيورةري متمانة ثَيدان بة يكومةتي هةرَي  و سوَيند خواردني ياسـايي ئامـادة   , ديكة لة دةرةوةي تةالري ثةرلةمان

 .بةشي ئةو دانيشتنة ناكا  لةبةر ئةوةي كة هؤَلي دانيشتنةكاني ثةرلةمان تةنسةو, كراوة دةخاتة ثَيش ضاو
 .ثةيظي بةخَيرهَينان لةاليةن بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنةوة -0
هةر يةكة لة بةرؤَيز سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران و بـةرؤَيز رَيسـري سـةرؤكي ئةجنومـةني        , بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن -3

 .دةكا هةر يةكة بة ريا , داواي متمانة ثَيدانيان, وةزيران ثَيشكةش دةكا  و
ئينيـا  , بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن داوا لة بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكا  ناوي وةزيرة بـةرؤَيزةكان راتـةرؤوو   -2

 .يةكة يةكة ثَيشكةش بة ئةجنومةنيان دةكا  تا متمانةيان ثَي بدةن, بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةن  -0 ــةرؤكي ئةجنوم ــةرؤَيز س ــةرؤكي ئةجن, ب ــةرؤَيز س ــةرؤكي     ب ــةرؤَيز رَيســري س ــانيش ب ــانري دةكــاو ثاش ــران ب ــةني وةزي وم

 .ئةجنومةني وةزيران بانري دةكا بؤ سوَيند خواردني ياسايي
كة وةزيرة بةرؤَيزةكان بـؤ سـوَيندخواردني ياسـايي    , داوا لة بةرؤَيز سكرتَيري ئةجنومةني دةكا, بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن -6

 .ثَيشكةش بكا 
ــي  , ئةجنومــةن داوا لــة بــةرؤَيز ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران دةكــا  بــةرؤَيز ســةرؤكي  -7 ــة ســةرةكيية ثَيشــنيار كراوةان هَيَل

 .سياسةتي يكومة  بةرضاو را  و لة دانيشتنَيكي ئايندةدا طفتوطؤي لةسةر بكرَيت
 .ةوةثةيظي بةرؤَيز سةرؤكي كؤماري عَيرادي فيدراَل بةبؤنةي ثَيكتَيناني يكومةتي هةرَيمي كوردستان -7
 . عَيراق بةبؤنةي ثَيكتَيناني يكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة –ثةيظي بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  -9

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (6)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 .شَيوةية بَيت دا بةم7/0/0226ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (12210)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 
 :نؤ خاَلة, بةرنامةي كارتان لة ثَيشة

لةبةر ئةوةي ئةم , لةوَي دةخيوَينمةوة, بؤية خاَلةكان ناخوَينمةوة, خاَلي يةكةم برييت ية لَيرةوة دةرارَيك بدةيب
ةي هةولَير متمانةدان بة كابينةي ثَينيةمي يكومةتي هةرَيمي كوردستان لة يةكسرتنةو, دانيشتنة دانيشتنَيكي تايبةتة

كة هةموو , و سلَيماني ثَيك هاتووةو لةطةَل رَيككةوتب لةسةر بةرنامةي كار و يكومةتَيكي يةك اليةنةو ئيتتيييف
, يكومةتَيكي فراوانة, هةتا خةَلكي سةربةخؤش تَيدا بةشدارن, كة رَيذةيان هةية لة ثةرلةمان, يزبةكاني كوردستان

بؤية ئةمرؤؤ رؤذَيكي طرنسة لة ذياني , تا بساتة ئةمرؤؤ, ةلةكةمان خةباتي بؤ كردووةساَلةهاي ساَلة ط, رؤذَيكي مَيذوويية
, بؤ ئةو موناسةبةية ذمارةيةك لة مَيواناني ئةزيز لة ناوةوةي واَل  و لة دةرةوةي واَل  دةعوة  كراون, طةلةكةماندا

, ة هؤَلَيكي طةورة دروست بكرَينت بؤ ثةرلةمانئينشائةَلَي لة ئايندةدا بةرنامةمان هةي, هؤَلةكةمشان بةداخةوة بيووكة
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بؤ هؤَلي , بةاَلم لةبةر ئةوة ئَيوة دةبَيت لَيرة برؤيار بدةن, كة تيايدا بؤ رؤذَيكي وةك ئةمرؤؤ مَيوانيش ريساي تيا ببَيتةوة
ؤمانةوة نةمان بؤية لة خ, لةوَي دانيشتنةكةمان بكةيب, دانيشتنةكةمان بسوازينةوة ئةوَي, يةكي شوبا  كة طةورةترة

كة كؤبوونةوةكةمان بسوازينةوة هؤَلي يةكي , يةكةم خاَل لة بةرنامةي كار ئةوةية كة برؤيار بدةيب, دةتواني بيينة ئةوَي
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كَي ئيعتريازي , را تكام واية كَي موافيقة كؤبوونةوةكةمان بسوازينةوة هؤَلي يةكي شوبا , شوبا 

هةر بؤ زياتر باس , بةزؤرينةي دةنري كؤبوونةوةكةمان دةطوازينةوة هؤَلي يةكي شوبا , ريزةهةية؟ يةك دةنري موعتة
كردني ضؤنيةتي بةرنامة رؤيشنت لة هؤَلةكةدا يةكةم شت كة بةخَير هاتين مَيوانةكان دةكرَيت لة اليةن سةرؤكي 

تي كوردستان دةخرَيتة دةنري بؤ دواتر رَيسري سةرؤكي يكومة, دواتر سةرؤكي يكومةتي كوردستان و, ثةرلةمانةوة
دواتر ئَيمة , لة ثاشان سةرؤكي يكومة  دَيت كابينةكةي خؤي ئيعين دةكاتب و ناوةكانيان دةخوَينَيتةوة, متمانةدان

ئينيا , سوَيندي ياسايي دةخؤن, ثاش ئةوةي كة متمانة وةردةطرن, يةكة يةكة داوا لة ئَيوة دةكةيب متمانةيان بدةنَي
دواتر سةرؤكي , وتاري خؤي هةية كة ختوتي عامي بةرنامةي كاري يكومةتةكة ثَيشكةش دةكا  سةرؤكي يكومة 

را , ئةطةر بروسكةيةكي تايبةتيش هةبَينت لةو موناسةبةيةدا دةخوَيندرَيتةوة, هةرَيمي كوردستان وتاري هةية
و دةنري بدةيب بؤ ئةو كابينةية ئومَيدةوارم هةموومان لةوَي يازر بني بةو ثةرؤي مةستووليةتةوة بةشداري بكةيب 

ئةو دوو , ئةو هةنساوةي ضاوةرؤوامنان دةكرد, بؤ ئةوةي ئةم هةنساوة طرنسة كؤتايي ثَي بَينت, بةثَيي برؤوامان ثَييان
 .سوثاس, ئةم هةنساوة دةست ثَي بكاتب لةمرؤؤوة كة ويسيت هةموو خةَلكي كوردستانة, ئيدارةية كؤتايي ثَي بَينت

 :ي يةكي شوبا لة هؤلدانيشنت 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

سةرةتا داواتان لَي دةكةم بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و , بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة
, تان شةهيد دةببكة هةموو رؤذ وةك دورباني بة دةسيت تريؤريس, رَيساي ئازادي عَيراق و شةهيداني هةميشةيي

 .بؤ سةررةم ئةو شةهيدانة داواتان لَي دةكةم دةديقةيةك بوةسنت, كة كؤتاييان ثَي دَينت, ئينشائةَلَي رؤذي نزيك دادَينت
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
ي خولي (6)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , كوردستاني عَيراق نيشتمانيي

 :دا بةم شَيوةية بَيت7/0/0226ي ثاش نيوةرؤؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (10220)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 
مةن يةكة يةكة داوا لة سةرؤكي ئةجنومةني دواتر سةرؤكي ئةجنو, سةرةتا وتاري سةرؤكي هةرَي  بؤ بةخَير هاتب

كة يةكة يةكة متمانةيان ثَي بدرَيت و , دواتر داوا لة رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكا , وةزيران دةكا 
دواتر سةرؤكي ئةجنومةن داوا لة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكا  ناوي وةزيرة , دةخياتة دةنسةوة هةر يةكة بة ريا

 .كة متمانةي ثَي بدةن, ئينيا سةرؤكي ثةرلةمان يةكة بة يةكة ثَيشكةش بة ئةجنومةنيان دةكا , ةكان راتة رووبةرؤَيز
ثاشان رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني , سةرؤكي ثةرلةمان بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بانري دةكا : ضوارةم

كة , كي ثةرلةمان داوا لة سكرتَيري ثةرلةمان دةكا دواتر سةرؤ, وةزيران بانري دةكا  بؤ سوَيند خواردني ياسايي
سةرؤكي ئةجنومةن داوا لة بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني , وةزيرة بةرؤَيزةكان بؤ سوَيند خواردني ياسايي ثَيشكةش بكا 

 وةزيران دةكا  هَيَلة سةرةكيية ثَيشنيار كراوةكاني سياسةتي يكومة  بةرضاو را  و لة دانيشتنَيكي ئايندةدا
 .طفتوطؤي لةسةر بكرَيت لةناو ثةرلةمان

دواتر وتاري بةرؤَيز باليؤزي نةتةوة يةكسرتووةكاني , ئينيا وتاري بةرؤَيز سةرؤكي كؤماري عَيراق دةخوَيندرَيتةوة
 .ةئينيا لة كؤتاييدا وتاري بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةخوَيندرَيتةو, دواتر وتاري بةرؤَيز كويف عنان, ئةمريكاو

 .بةرؤَيز رةنابي كاك مةسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق و رَيسرةكةي و ئةنداماني نوَينةراني عَيراق

 .بةرؤَيز رَيسري سةرؤك كؤماري عَيرادي فيدراَل
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 .كانبةرؤَيز رَيسري سةرؤكي يكومةتي عَيرادي فيدراَل و وةزيرة بةرؤَيزة
بةرؤَيزان لَيثرسراوي كارطَيري و سكرتَير و ئةنداماني مةكتةبي سياسي يةكَيتيي نيشتماني كوردستان و ثارتي دكوكراتي 

 .كوردستان و لَيثرسراوو نوَينةراني طشت يزب و اليةنة سياسييةكاني كوردستان
 .بةرؤَيزان نوَينةراني يزبة سياسيةكاني عَيراق و بياني

 (.un)ؤزاني سةفارةتي ويييةتة يةكسرتووةكاني ئةمريكاو روسيا و ضني و ئةَلمانيا و ئيمارا  و نوَينةري بةرؤَيزان باَلي
 .بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 .هةموو اليةكتان بةخَير بَيب.. ميواناني ئازيز
ش هةوَل و تَيكؤشانَيكي بةناوي ثةرلةماني كوردستان بةخَيرهاتين طةرمتان دةكةم بؤ ئةم دانيشتنة مَيذوويية كة ثا

ئةوةتا ئةمرؤؤ كؤبووينةتةوة بؤ , زؤري سةركردايةتي سياسي كوردستان و دَلسؤزاني طةلةكةمان بة ئةجنام طةيشت
لةبةر رؤشنايي ئةجنامي خولي دووةمي هةَلبذاردني , راطةياندني كابينةي ثَينيةمي يكومةتي هةرَيمي كوردستان

تننامةي طرينسةي كة لة نَيوان مةكتةبي سياسي ثارتي دكوكراتي كوردستان و ثةرلةماني كوردستان و ئةو رَيككةو
وةك بةَلسةنامةيةكي طرنسي باوةرؤثَيكراو لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة , يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستان ئيمزا كراوة

كة , واتَيكي طةورةي طةلةكةمانةثَيكتَيناني كابينةي نوَيي يكومةتي هةرَيمي كوردستان ئا, موسادةدةي لةسةر كراوة
كة عَيراق و , وةك دةسكةوتَيكي طرنسيش لة كاتَيكدا بة دةست دَيت, ماوةيةكي زؤرة هةمووال ضاوةرؤواني دةكةيب

كة لة هةموو كاتَيك زياتر ثَيويسيت بةو يةكبوون و يةكسرتنةوةية , كوردستان بة دؤناغَيكي  مَيذووييدا تَيثةر دةبب
كة عَيرادَيكي دكوكرا  و فيدراَلة و خاوةن ئةو , دني رذَيمي سةدام و دامةزراندني عَيرادي نوَيثاش رووخان, هةية

لة ثَيش , بةشَيكي بةرضاوي مافةكاني طةلةكةماني تيادا دياريكراوة, دةستوورةية كة هةموومان دةنسمان بؤي داوة
كة لة دواي , طا رةرييةكاني هةرَيمي كوردستانهةموويانةوةش داننان بة فيدراَليية  و دكوكراتي و هةموو دامودةز

هةروةها سةرةتاي هةنساوَيكي طرنسيشة بؤ زياتر ضةسثاندني , دا دامةزراوة1991راثةرؤينة مةزنةكةي طةلةكةمان لة 
يوكمي ياساو دادةوةري كؤمةاَليةتي و ثتةو كردني طياني بةيةكةوة ذياني برايانةو ضاككردني ذيان و طوزةراني خةَلكي 

 .كوردستان
كة يكومةتي سةررةم طةالني كوردستانة بة كوردو توركمان و , ديارة كابينةي نوَيي يكومةتي هةرَيمي كوردستان

وةك يكومةتَيكي نيشتمانيي بنكة فراواني يةكسرتوو هةموو يزب و ثَيكتاتة سياسيةكان بةشداري , كلدان و ئاشورييةوة
بؤية لةم دؤناغةدا طةلَيك , ماوةرو طشت اليةنةكاني كوردستان دةكا تَيدا دةكةن و تةعبري لة ويست و خواسيت رة

وةك سةدامسري كردني زياتري ئةمب و ئاسايشي هةرَي  و بةرةنساربوونةوةي هةرؤةشةي , ئةركي طرنسي دةكةوَيتة ئةستؤ
ضونكة , و هةموو دنيا كة طةورةتريب كؤسثة لةبةردةم هةرَيمي كوردستان و عَيراق و رؤذهةاَلتي ناوةرؤاست, تريؤريستان

مَيذووي , تريؤريستان بة مَيشكي رةشي خؤيان دةيانةوَي ناوبانسي ئايين ثريؤزي ئيسيم و بةها ثريؤزةكان بشَيوَينب
هةروةها يةكَيك , كارواني ثَيشكةوتب و دكوكراتي و ئازادي بوةستَينب, مرؤظايةتي بؤ ضاخة تاريكةكان بسَيرؤنةوة دواوة

ة (122)رَيبةرَي كردني ماددةي , ي كة دةبَي خةباتي بؤ بكا  و ئةركَيكي طةورةي يكومة  دةبَيتلةو ئةركة طرنسانة
بؤ طَيرؤانةوةي كةركووك و ناوضةكاني ديكةي كوردستان بؤ سةر هةرَي  و , لة دةستووري هةميشةيي عَيراق

ئةمةش ثةرلةملاني كوردستان لة رَيي  بؤ, ئاساييكردنةوةي بارودؤخي شارةكةو طَيرؤانةوةي ئاوارةكان بؤ رَيساي خؤيان
بة , لة ياساي كاتي ئيدارةي دةوَلةتي عَيراق داكةزراندووة 07كة بؤ رَيبةرَي كردني ماددةي , ليذنةيةكي تايبةتةوة

لَيرةدا رارَيكي ديكة  بةناوي طةلي , هةموو توانايةك هاوكاري و ثشتيواني لة هةنساوةكاني يكومةتي هةرَيمدا دةكا 
كة هيواداريب لةم نزيكانة وةك يكومةتَيكي يةكَييت , انةوة داوا لة يكومةتي داهاتووي عَيرادي فيدراَل دةكةيبكوردست

كاري ردي و هةنساوي ثراكتيكي بتاوَي بؤ رَي بةرَي كردني ماددةي , نيشتمانيي بنكة فراوان دةست بةكار بَيت
بؤ ئةوةي , بارودؤخي شاري كةركووك و ناوضةكاني ديكةو دةست بةكار بووني ليذنةي بااَلي ئاساييكردنةوةي (122)

لةوة زياتر درَيذة , ضي ديكة ئةو زوَلمة طةورةيةي كة لةسةردةمي رذَيمي سةددام يوسَيب لة دذي طةلي كوردستان كراوة
وةك , نديارة لة سةررةم بوارةكاني ديكةشدا ثةرلةماني كوردستان لةسةر بنةماي هاوكاري و هةماهةنسي كرد, نةكَيشَي
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بؤ هةموار , ثشتسريي تةواو لة كابينةي نوَيي يكومةتي هةرَي  دةكا , بنةمايةكي سةرةكي لة سيستةمي ثةرلةمانيدا
بؤ ئةوةي لةطةَل دؤناغي نوَيي ثَيكةوة , كردن و يةكخستين ياساو برؤيارةكاني كة لة سةردةمي دوو ئيدارةييدا دةركراون

هةروةها ئاماجني سَاتييي ثةرلةماني كوردستان ئةوةية كة , ةلةكةمان بسوجنَيذياني برايانة و خزمةتكردني زياتري ط
بؤ ئةمةش ثةرلةمان لة رَيي ليذنةكانيةوة ضاودَيري ئةدائي كاري , يكومةتي هةرَي  يكومةتَيكي بةهَيز و كارا بَيت

هةر , خةَلكي كوردستان دةكا وةزارةتةكان و رَي بةرَي كردني ياساو برؤيارةكان و ضؤنيةتي خزمةتكردني كؤمةاَلني 
كةموكورؤيةكي بةرضاو بكةوَيت دةستنيشاني دةكا  بة مةبةسيت نةهَيشتين هةر دياردةيةكي ناياسايي و طةندةلي لة 

ثَيويستة , رسة لة مانةش, ئةمةش بؤ بةهَيز كردن و ثشتيواني كردنة لة يكومةتي هةرَيمي كوردستان, دامودةزطاكاندا
هةموو اليةك طرنسي زياتر بة خزمةتكردني كةسوكاري سةربةرزي شةهيدان و ئةنفالكراوةكان و  ,لة دؤناغي داهاتوودا

بايةخي زياتريش بة ضارةسةركردني كَيشةي , دوربانياني ضةكي كيمياوي بدةن و دةرةبووي زيانةكانيان بكرَيتةوة
نَيو كؤمةَل رؤَلي بةرضاويان لة دياري  كة وةك توَيذَيكي كاريسةري, طةجنان و رَي بةرَي كردني داخوازي الوان بدرَي

ثَيويستة الوان و طةجنانيش خؤيان بة ضةكي رؤشنبريي نوَيي يةكَي دبوَل كردن و , كردني ئايندةي طةلةكةماندا هةية
, ثشت لة فةرهةنسي رؤشنبرييي دواكةوتووي دةمارطريي بكةن, ديالؤطي شارستاني و طياني دكوكراتي بةهَيز بكةن

رؤَلي كاراي خؤيان لة ثَيشخستين , َيكخراوةكاني كؤمةَلسةي مةدةنيش لة ثاَل ميدياي ئازاد و راستسؤداثَيويستة ر
كؤمةَلسةو خستنةرؤووي دياردة دزَيوةكان و دةست نيشانكردني كةموكورؤيةكان و بةرةنساربوونةوةي طةندةَلي لة 

ي و مةعنةوييةوة سةربةست و ئازادبب و لة ذَير بؤ ئةمةش دةبَي رَيكخراوةكان لة رووي مادد, دامودةزطاكان ببينب
ئةمةش بةو ماناية نيية كة رَيكخراوةكان تةنيا دةبَي لة بةرةي دذ بة يكومة  و , كاريسةري يزب و دةسةاَل  دووربب

بؤ , بةَلكو ثَيويستة ئةوان هاوكارو ثشتيوان بب لة تةواو كردني هةنساوةكاني يكومة  و ثةرلةمان, دةسةاَل  بب
بَيو كردنةوةي رؤشنبريي , شخستين كؤمةَل و بَيو كردنةوةي رؤشنبريي دكوكراتي و ثَيكةوة ذياني برايانةثَي

رؤشنبريي ئاَلوطؤرؤي ئاشتيانةي دةسةاَلتي سياسي و ضةسثاندني سيستةمَيكي , رؤشنبريي يةكَي دبوَل كردن, هةَلبذاردن
ثَيويستة لة دابةشكردني ثؤست و . دةني ثَيشكةوتوو لة كوردستاندادكوكرا  و فيدراَل و دامةزراندني كؤمةَلسايةكي مة

كة لةسةر بنةماي شارةزايي و دَلسؤزي و دةستثاكي و , كةسي شياو لة شوَيين طوجناوي خؤي دابندرَي, ئةرك و كارةكاندا
لة كؤتاييدا . بسريَيت نةك ثَيوةرَيكي تري يزبي يان بةرذةوةندي تايبةتي لةبةرضاو, لَيتاتوويي كةسةكة دياري بكرَيت

بة طةرمي ثريؤزبايي لة بةرؤَيزان كاك نَييريظان بارزاني سةرؤكي يكومةتي هةرَي  و كاك عومةر فةتاح رَيسري 
, سةرؤكي يكومة  و تةواوي خوشك و برا وةزيرةكاني كابينةي ثَينيةمي يكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةيب

ئومَيديشمان , ويي ئةم دؤناغةو متمانةي طةل و ثةرلةماني كوردستاندا ببهيواداريب لة ئاسيت بةرثرسيارَييت مَيذو
ثشتسريي تةواوي كابينةي ثَينيةمي , داواش لة رةماوةري طةلةكةمان دةكةيب, سةركةوتب و سةر فرازيان بؤ دةخوازيب

ةراني خةَلكي بؤ رَي بةرَي كردني بةرنامةكةيان و لة ثَيناو خزمةتكردن و ضاككردني طوز, يكومةتةكةيان بب
دووبارة بةخَيرهاتين هةموو اليةكتان دةكةيب و بة ثَيزانينةوة , كوردستان و بةديتَيناني خواست و ئاماجنةكانيان

نةمري و وةفاداري بؤ كةسوكاري سةربةرزي شةهيداني , سوثاسي ئةرك و ماندوو بووني ئامادةبوونتان دةكةيب
 .زؤر سوثاستان دةكةم, و رزطاري عَيرادي دكوكرا  و فيدراَلطةلةكةمان و سةررةم شةهيداني رَيساي ئازادي 

 .بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
بؤ ئةوةي ئةو كابينةية تةشكيل , وةك ثَيشَ خؤتان بة تَيكرؤاي دةنري متمانةتان دا بة سةرؤكي يكومة  و رَيسرةكةي

بؤية سةرةتا كاك نَييريظان بارزاني وةك , انةئةوةتا ثاش هةوَل و كؤشيشَيكي زؤر كابينةكة يازرة لةبةردةمت, بكةن
كَي موافيقة دةنسي بؤ بةرؤَيز كاك نَييريظان , داوا دةكةم دةنسي بؤ بدةن, سةرؤكي يكومةتي تازة كابينةي ثَينيةم

ي كَي دذة بؤ بةرؤَيز كاك نَييريظان بارزان, بارزاني دةدا  بؤ ثؤسيت سةرؤكي يكومة  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
ثريؤزبايي لة كاك نَييريظان بارزاني دةكةيب بؤ ئةو , كةواتة بة تَيكرؤاي دةنري وةرطريا, دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ثؤستة تازةية
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كَي , ئةويش دةخةمة دةنسدانةوة, ئينيا رةنابي كاك عومةر فةتاح رَيسري سةرؤكي يكومةتي كابينةي ثَينيةم
كَي دذة بؤ كاك عومةر فةتاح وةكو رَيسري سةرؤكي , رز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسموافيقة دةنسي بؤ بدا  دةسيت بة

ثريؤزبايي لة كاك عومةر فةتاح دةكةيب بؤ ئةو , بة تَيكرؤاي دةنري وةرطريا, يكومة  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .داوا لة كاك نَييريظان بارزاني دةكةيب بؤ خوَيندنةوةي ناوي وةزيرةكان بؤمان, ثؤستة

 :بةرؤَيز نَييريظان بارزاني
 (:وةزيرةكاني يكومةتي هةرَي  كابينةي ثَينيةم)ناوي ئةم بةرؤَيزانة دةخوَينمةوة 

 .رَيزدار كاك عومةر فةتاح رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران-1
 .ياري ممود وةزيري ناوخؤ عثمانرَيزدار  -0
 .كاروباري ناوخؤ شنساري وةزيري هةرَي  بؤ سلطانرَيزدار عبدالكري   -3
 .رَيزدار سةركيس ئاغا ران وةزيري دارايي و ئابووري -2
 .رَيزدار بايز سعيد ممد وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري دارايي و ئابووري -0
 .رَيزدار فارووق مجيل صادق وةزيري داد -6
 .داد كاروباريهةرَي  بؤ  وةزيريرَيزدار ئازاد عزالديب مي فندي  -7
 .ابراهي  وةزيري كاروباري ثَيشمةرطة عثمانمر ع رَيزدار -7
 .ثَيشمةرطة كاروباريهةرَي  بؤ  وةزيريعلي  مصطفىرعفر  رَيزدار -9

 .برهان سعيد صؤيف وةزيري طواستنةوة رَيزدار -12
 .دَلشاد عبدالرمحب ممد وةزيري ثةروةردة رَيزدار -11
 .سيتيونس وةزيري تةندرو عثماندكتؤر عبدالرمحب  رَيزدار -10
 .عدنان ممد دادر وةزيري كاروباري كؤمةاَليةتي رَيزدار -13
 .ممد امحد سعيد شاكةلي وةزيري ئةوداف رَيزدار -12
 .حتسني دادر علي وةزيري درامةتة ئاويةكان رَيزدار -10
 .عيماد امحد وةزيري ئاوةدانكردنةوةو نيشتةرَي كردن رَيزدار -16
 .ةزيري ثين داناناراعيل يسني و عثمان رَيزدار -17
 .يوسف ممد عزيز وةزيري مايف مرؤظ رَيزدار -17
 .دكتؤر ادريس هادي صاحل وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت رَيزدار -19
 .وةزيري كشتوكاَل طيبعبدالعزيز  رَيزدار -02
 .خاتوو ضنار سعد عبداَ وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان رَيزدار -01
 .فلك الديب كاكةيي وةزيري رؤشنبريي َيزدارر -00
 .وشيار عبدالرمحب سيوةيلي وةزيري كارةبا رَيزدار -03
 .دكتؤر ئاشيت هةورامي وةزيري سامانة سروشتييةكان رَيزدار -02
 .خاتوو نازةنني ممد وةسؤ وةزيري شارةواني رَيزدار -00
 .عبدالرمحب علي وةزيري وةرزش و الوان طه رَيزدار -06
 .دكتؤر ممد ايسان وةزيري كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي  رَيزدار -07
 .ممد وةزيري بارزطاني روؤفممد  رَيزدار -07
 .وةزيري ثيشةسازي عثمانوداد خورشيد  رَيزدار -09
 .دارا ممد امني وةزيري ذينسة رَيزدار -32
 .منرو بَيتؤ وةزيري طةشت و طوزار رَيزدار -31
 .ييدر شَيخ علي وةزيري طةياندن داررَيز -30
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 .ابوبكر علي وةزيري هةرَي  رَيزدار -33
 .خاتوو دكتؤر رنان داس  وةزيري هةرَي  رَيزدار -32
 .رؤرج يوسف منصور وةزيري هةرَي  رَيزدار -30
 .دكتؤر دخيل سعيد داس  وةزيري هةرَي  رَيزدار -36
 .ممد ياري ممود وةزيري هةرَي  رَيزدار -37
 .ممود عيدؤ وةزيري هةرَي  رَيزدار -37
 .مديت مندالني وةزيري هةرَي  رَيزدار -39
 .سعد ممد امني وةزيري هةرَي  رَيزدار -22
 .بندر اوغلو وةزيري هةرَي  عبداللطيا رَيزدار -21

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
داواي لَيبوردن , داماني كابينةي يكومةتةكةيسوثاس بؤ رةنابي كاك نَييريظان بؤ خوَيندنةوةي ناوي وةزيرةكان و ئةن

زؤر بةخَيرهاتين طةرمي ئةو , مب نةمزاني يازرن لَيرة, كة يارزن لَيرة, كة ئاماذةم بة ضةند سةفريَيك نةكرد, دةكةم
تر ناويائ  ئةواني, كؤريا, ياخود نوَينةرةكانيان هاتوون, ئَيران, ضني, هؤلندا, سةفريي بةريتانيا, سةفرية بةرؤَيزانة دةكةم

 .نةهَينا بةخَير بَيب بةسةر ضاو
 .براياني بةرؤَيز

 .ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
 :خوَيندةوة دةخةمة دةنسدان يئَيستاش يةكة يةكة ئةو وةزيرانةي سةرؤكي يكومة  ناويان

 وةزيري ناوخؤ بَيتةب ممود ياري عثمان رَيزدار كَي لةطةَل ئةوةية, ياري ممود وةزيري ناوخؤ عثمان رَيزدار -1
دةسيت بةرز  وةزيري ناوخؤ ببَيتة ممود ياري عثمانكَي لةطةَل ئةوة نيية كة , دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ثريؤزة كاك عوران, بة تَيكرؤاي دةنري وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 سلطان عبدالكري  رَيزدار لةطةَل ئةوةية كَي, شنساري وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخؤ سلطانعبدالكري   رَيزدار -0

كَي لةطةَل ئةوة نيية كة , دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخؤببَيتة  شنساري
بة تَيكرؤاي , دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخؤ ببَيتة شنساري سلطان عبدالكري 

 .ثريؤزة كاك كةري , ادةنري وةرطري
وةزيري ببَيتة ران  ائاغ سةركيس كَي لةطةَل ئةوةية رَيزدار, سةركيس ئاغا ران وةزيري دارايي و ئابووري رَيزدار -3

 داراييوةزيري ببَيتة ران  ائاغ سةركيسكَي لةطةَل ئةوة نيية كة , سوثاس زؤرو ئابووري دةسيت بةرز بكاتةوة؟  دارايي
 .سركيسثريؤزة كاك , بة تَيكرؤاي دةنري وةرطريا, زؤر سوثاس بكاتةوة؟ةرز و ئابووري دةسيت ب

كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت بةرز , رَيزدار كاك بايز سعيد ممد بؤ وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري دارايي و ئابووري -2
 .ثريؤزة كاك بايز, وةرطريا بة تَيكرؤاي دةنري, كَي دذي ئةوةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

كَي دذي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتلةطةَل ئةوةية  كَي ,داد وةزيري بؤق مجيل صادق فارو كاك رَيزدار -0
 .فاروق ثريؤزة كاك, دةنري وةرطريا تَيكرؤايبة , ئةوةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

بةرز بكاتةوة؟  دةسيتلةطةَل ئةوةية  كَي ,هةرَي  بؤ كاروباري داد يريوةز بؤ ئازاد عزالديب مي فندي كاك رَيزدار -6
 .ئازاد ثريؤزة كاك, دةنري وةرطريا تَيكرؤايبة , دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس لةطةَلدا نييةكَي , زؤر سوثاس

بكاتةوة؟ زؤر  بةرزةسيت لةطةَل ئةوةية د كَي ,كاروباري ثَيشمةرطة وةزيري بؤ عومةر عوران ئيرباهي  كاك رَيزدار -7
 .عومةر ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

بكاتةوة؟  بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  بؤ كاروباري ثَيشمةرطة وةزيري بؤ رةعفةر مستةفا كاك رَيزدار -7
 .رةعفةر ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , ية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَلدا ني, زؤر سوثاس
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كَي لةطةَلدا , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,طواستنةوة وةزيري بؤبرهان سةعيد  كاك رَيزدار -9
 .بورهان ة كاكثريؤز, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,ثةروةردة وةزيري بؤدَلشاد عبدالرمحب ممد  كاك رَيزدار -12
 .دَلشاد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

بكاتةوة؟  بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,تةندروسيت وةزيري بؤنس دكتؤر عبدالرمحب عوران يو كاك رَيزدار -11
 .دكتؤر عبدالرمحبثريؤزة , وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس

بكاتةوة؟ زؤر  بةرزسيت لةطةَل ئةوةية دة كَي ,كاروباري كؤمةاَليةتي وةزيري بؤ عدنان ممد دادر كاك رَيزدار -10
 .عةدنان ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,ئةوداف وةزيري بؤ مةمةد امحد سعيد كاك رَيزدار -13
 .مةمةد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , ةوة؟ زؤر سوثاسلةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكات

بكاتةوة؟ زؤر  بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,دةرامةتة ئاويةكان وةزيري بؤ حتسني دادر عةلي كاك رَيزدار -12
 .تةيسني ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

بكاتةوة؟ زؤر  بةرزدةسيت  تةئيدي دةكا  كَي ,ثين دانان وةزيري بؤ عوران ئيسماعيل يوسَيب كاك رَيزدار -10
 .عوران ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس تةئيدي ناكا كَي , سوثاس

يةعين ئةو , مادام ئيعترياز نيية, ةرز نةكرد ئةوة ييساب نييةئةوةي دةسيت ب, بةرؤَيزان ئةوةي دةسيت بةرز كرد
, يان نةخَير, يةعين دةنسدان بة بةَلَي, ئةوةي مومتةنيعة نانووسرَيت, يةدةي دا خؤي دةسيت بةرز كردةوة

 .يان نا, يان ئا, مومتةنيعمان نةكردووة
كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتدي دةكا  تةئي كَي ,مايف مرؤظ وةزيري بؤ يوسف مةمةد عةزيز كاك رَيزدار -16

 .يوسف ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت وةزيري بؤدكتؤر ئيدريس هادي صاحل  كاك رَيزدار -17

ثريؤزة , تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس بةرز بكاتةوة؟ زؤر
 .دكتؤر

كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,كشتوكاَل وةزيري بؤ عبدالعزيز تةيب كاك رَيزدار -17
 .عةزيز ثريؤزة كاك, ةنري وةرطرياتَيكرؤاي د بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

بةرز  دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,شةهيدان و ئةنفالكراوةكان وةزيري بؤ خاتوو ضنار سةعد عبداللة رَيزدار -19
خاتوو ثريؤزة , تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ضنار
كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,رؤشنبريي وةزيري بؤ فلك الديب كاكةيي كاك رَيزدار -02

 .فةلةكةديب ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,كارةبا وةزيري بؤ وشيار عبدالرمحب كاك رَيزدار -01

 .وشيار ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
بةرز بكاتةوة؟ زؤر  دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,سامانة سروشتييةكان وةزيري بؤ دكتؤر ئاشيت هةورامي رَيزدار -00

 .دكتؤرثريؤزة , تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز, سوثاس
, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,شارةواني وةزيري بؤ خاتوو نازةنني مةمةد وسؤ رَيزدار -03

 .ةننيخاتوو نازثريؤزة , تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,وةرزش و الوان وةزيري بؤ عبدالرمحب علي طه كاك رَيزدار -02

 تةها ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
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بةرز  دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,ضةكان لة دةرةوةي هةرَي كاروباري ناو وةزيري بؤ دكتؤر مةمةد ئيحسان رَيزدار -00
 ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .دكتؤر
كَي , ة؟ زؤر سوثاسبكاتةو بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,بازرطاني وةزيري بؤ مةمةد رةئوف مةمةد كاك رَيزدار -06

 .مةمةد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,ثيشةسازي وةزيري بؤ وداد خورشيد عوران رَيزدار -07

 .كاك ودادثريؤزة , وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي  ,لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,ذينسة وةزيري بؤ دارا مةمةد ئةمني كاك رَيزدار -07

 .دارا ثريؤزة كاك, تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,طةشت و طوزار وةزيري بؤ يتؤمنرو ب كاك رَيزدار -09

 .منرؤ ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريي زؤرينةبة , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , ؟ زؤر سوثاسبكاتةوة بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,طةياندن وةزيري بؤ يةيدةر شَيخ عةلي كاك رَيزدار -32

 .يةيدةر ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي تةئيدي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ ئةبوبكر عةلي كاك رَيزدار -31

 .ئةبوبكر ثريؤزة كاك, كرؤاي دةنري وةرطرياتَي بة, ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس دةسيتتةئيدي دةكا   كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ خاتوو دكتؤرة رنان داس  رَيزدار -30

 .خاتوو رنانثريؤزة , تَيكرؤاي دةنري وةرطريا بة, تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ وسف مةنصوررؤرج ي كاك رَيزدار -33

 .رؤرج ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنري زؤرينةيبة , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , تةوة؟ زؤر سوثاسبكا بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ دكتؤردخيل سةعيد داس  كاك رَيزدار -32

 .دةخيل ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ مةمةد ياري مةمحود كاك رَيزدار -30

 .مةمةد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , ثاسلةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سو
كَي لةطةَلدا , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ مةمةد عيدؤ كاك رَيزدار -36

 .مةمةد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ ةديت مةندةالويم كاك رَيزدار -37

 .مةديت ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , اتةوة؟ زؤر سوثاسبك بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ سةعد خالد ئةمني كاك رَيزدار -37

 .سةعد ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنريبة تَيكرؤاي , لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
كَي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس بةرزلةطةَل ئةوةية دةسيت  كَي ,هةرَي  وةزيري بؤ بندر اوغلو عبداللطيا كاك رَيزدار -39

 .عةبدولةتيف ثريؤزة كاك, وةرطريا دةنري زؤرينةيبة , سوثاسلةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
 .ئومَيدةوارم كة سةركةوتوو بب, زؤر سوثاس ثريؤز بَيت لة هةموو برا وةزيرةكان

بؤ ئةوةي كابينةكة , داوا لة رةنابي كاك مةسعود دةكةم سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بَيت لةطةَل ئَيمة بوةستَيت
 .سوَيندي ياسايي روا 

 .زدار كاك نَييريظان بارزاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردنرَي
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 :بةرؤَيز نَييريظان بارزاني
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم , مب نَييريظان ادريس بارزاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عَيراق
ييةوة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي كة بة دَلسؤز

 .ضاودَيري لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رَيزدار كاك عومةر فةتاح رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي
 :ز عمر فتاحبةرؤَي

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة , مب عمر فتاح رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عَيراق

بة تةواوي ضاودَيري لة , رَيز لة ياسا بسرم و, دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و
 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .عوران ياري ممود وةزيري ناوخؤ با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي كاك رَيزدار

 :ياري ممود عثمانبةرؤَيز 
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

َلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و سوَيند دةخؤم كة بة د مةزن بةخواي ,ياري ممود وةزيري ناوخؤ عثمانمب 
 .بكةمبكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي ضاودَيري لة بةرذةوةندييةكاني طةل  عَيراقخاكي كوردستاني 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .ساييبؤ سوَيند خواردني يا بفةرمووَيتناوخؤ با  هةرَي  بؤ كاروباري وةزيري سلطانعبدالكري  كاك  رَيزدار
 :شنساري سلطانبةرؤَيز عبدالكري  

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة  مةزن بةخواي ,شنساري وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخؤ سلطانمب عبدالكري  

ضاودَيري لة بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  عَيراقثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني 
 .بكةمبةرذةوةندييةكاني طةل 

 :فرست امحد عبداَ بةرؤَيز

 .بؤ سوَيند خواردني ياسايي بفةرمووَيتبا  دارايي و ئابووريوةزيري سركيس ئاغا ران كاك  رَيزدار
 :بةرؤَيز سركيس ئاغا ران

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة يةكَييت  مةزن وايبةخ ,مب سركيس ئاغا ران وةزيري دارايي و ئابووري

 .بكةمرَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي ضاودَيري لة بةرذةوةندييةكاني طةل  ,بكةم و عَيراقطةل و خاكي كوردستاني 
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ئابووريهةرَي  بؤ كاروباري دارايي و وةزيري  بايز سعيد ممدكاك  رَيزدار
 :بايز سعيد ممد بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة , دارايي و ئابووريبؤ كاروباري  هةرَي وةزيري  بايز سعيد ممد مب
لة  ضاودَيريبكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق  لةثارَيزطاري 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
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 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي دادوةزيري  فاروق مجيل صادقكاك  رَيزدار
 :فاروق مجيل صادق بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , دادةزيري و فاروق مجيل صادق مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي اروباري دادهةرَي  بؤ ك وةزيري ئازاد عزالديب مي فندي رَيزدار
 :ئازاد عزالديب مي فندي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة , دادبؤ كاروباري  هةرَي وةزيري  ئازاد عزالديب مي فندي مب
لة  ضاودَيريعَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني  لةثارَيزطاري 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,كاروباري ثَيشمةرطة وةزيري عومةر عوران ئيرباهي  رَيزدار
 :ابراهي  عثمانعمر  بةرؤَيز

 .رةبانطةورةو ميت خواي بةناوي

 لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ثَيشمةرطةوةزيري كاروباري  ابراهي  عثمانعمر  مب
لة بةرذةوةندييةكاني طةل  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 .بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي  بؤ كاروباري ثَيشمةرطة وةزيريرةعفةر مستةفا عةلي  اررَيزد
 :علي مصطفىرعفر  بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة , ثَيشمةرطةبؤ كاروباري  هةرَي وةزيري  علي مصطفىرعفر  مب
لة  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  لةطاري ثارَيز

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي, طواستنةوة وةزيري بورهان سةعيد سؤيفرَيزدار
 :برهان سعيد صويف بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي ةناويب

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , طواستنةوةوةزيري  برهان سعيد صويف مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :َامحد عبدا فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,ثةروةردةوةزيري  دَلشاد عبدالرمحب ممد رَيزدار
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 :دَلشاد عبدالرمحب ممد بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

كَييت ية لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ثةروةردةوةزيري  دَلشاد عبدالرمحب ممد مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,تةندروسيتوةزيري  يونس عثماندكتؤر عبدالرمحب  رَيزدار
 :يونس عثمانعبدالرمحب .د بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة , بؤ كاروباري ناوخؤ هةرَي وةزيري  يونس عثماندكتؤر عبدالرمحب  مب
لة  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  لةدَلسؤزييةوة ثارَيزطاري 

 .ي طةل بكةمبةرذةوةندييةكان
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,كاروباري كؤمةاَليةتيوةزيري  عدنان ممد دادر رَيزدار
 :عدنان ممد دادر بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

 لةؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري بةخواي مةزن سوَيند دةخ, كؤمةاَليةتيوةزيري كاروباري  عدنان ممد دادر مب
لة بةرذةوةندييةكاني طةل  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 .بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,ئةودافوةزيري  ممد امحد سعيد رَيزدار
 :ممد امحد سعيد َيزبةرؤ

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ئةودافوةزيري  ممد امحد سعيد مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست زبةرؤَي

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,درامةتة ئاويةكانوةزيري  حتسني دادر علي رَيزدار
 :حتسني دادر علي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت  لةاري بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزط, درامةتة ئاويةكانوةزيري  حتسني دادر علي مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,ئاوةدانكردنةوةو نيشتةرَي كردنوةزيري  عيماد امحد رَيزدار
 :امحد عيماد بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ئاوةدانكردنةوةو نيشتةرَي كردنوةزيري  عيماد امحد مب
لة بةرذةوةندييةكاني طةل  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  لة

 .بكةم
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 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,ثين دانانوةزيري  عوران ئيسماعيل يسني رَيزدار
 :اراعيل يسني عثمان بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت  لةثارَيزطاري  بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة, ثين دانانوةزيري  اراعيل يسني عثمان مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,مايف مرؤظوةزيري  يوسف ممد عزيز رَيزدار
 :زيوسف ممد عزي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , مايف مرؤظوةزيري  يوسف ممد عزيز.د مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريو خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :عبداَ امحد فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيتوةزيري  ادريس هادي صاحل.د رَيزدار
 :ادريس هادي صاحل.د بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

د دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة بةخواي مةزن سوَين, خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيتوةزيري  ادريس هادي صاحل.د مب
لة  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  لةثارَيزطاري 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,كشتوكاَلوةزيري  طيبعبدالعزيز  رَيزدار
 :طيبعبدالعزيز  بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , كشتوكاَلوةزيري  طيبعبدالعزيز  مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني  ,كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكانوةزيري  خاتوو ضنار سعد عبداَ رَيزدار
 .ياسايي

 :ضنار سعد عبداَ بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة  ,شةهيدان و ئةنفالكراوةكان كاروباري وةزيري ضنار سعد عبداَ مب
لة  ضاودَيرييةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  لةثارَيزطاري 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .سوَيند خواردني ياسايي با بفةرمووَيت بؤ ,رؤشنبرييوةزيري  فةلةكةديب كاكةيي رَيزدار
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 :فلك الديب كاكةيي بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , رؤشنبرييوةزيري  فلك الديب كاكةيي مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم يضاودَيرخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,كارةباوةزيري  وشيار عبدالرمحب سيوةيلي رَيزدار
 :وشيار عبدالرمحب سيوةيلي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت  لةمةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري  بةخواي, كارةباوةزيري  وشيار عبدالرمحب سيوةيلي مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .وَيند خواردني ياساييبا بفةرمووَيت بؤ س ,شارةوانيوةزيري  خاتوو نازةنني ممد وسؤ رَيزدار
 :نازةنني ممد وسؤ بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , شارةوانيوةزيري  نازةنني ممد وسؤ مب
 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةملة  ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز
 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,وةرزش و الوانوةزيري  عبدالرمحب علي طه رَيزدار

 :عبدالرمحب علي طهبةرؤَيز 
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت  لةدةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري  بةخواي مةزن سوَيند, وةرزش و الوانوةزيري  عبدالرمحب علي طه مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .بؤ سوَيند خواردني ياسايي با بفةرمووَيت ,كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي وةزيري  ممد ايسان.د رَيزدار
 :ممد ايسان. د بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة , ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَي وةزيري كاروباري  ممد ايسان.د مب
لة  ضاودَيريو بة تةواوي  يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم لةثارَيزطاري 

 .بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,بازرطانيوةزيري  ممد روؤفممد  رَيزدار
 :ممد روؤفممد  بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري بةخواي مة, بازرطانيوةزيري  ممد روؤفممد  مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .اردني ياساييبا بفةرمووَيت بؤ سوَيند خو ,ثيشةسازيوةزيري  عثمانوداد خورشيد  رَيزدار
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 :عثمانوداد خورشيد  بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ثيشةسازيوةزيري  عثمانوداد خورشيد  مب
 .وةندييةكاني طةل بكةملة بةرذة ضاودَيريطةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,ذينسةوةزيري  دارا ممد امني رَيزدار
 :دارا ممد امني بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةرَيزطاري بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثا, ذينسةوةزيري  دارا ممد امني مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,طةشت و طوزاروةزيري  منرؤ بَيتؤ رَيزدار
 :منرؤ بَيتؤ بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي يبةناو

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , طةشت و طوزاروةزيري  منرؤ بَيتؤ مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,طةياندنوةزيري  ييدر شَيخ علي َيزدارر
 :ييدر شَيخ علي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , طةياندنوةزيري  ييدر شَيخ علي مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي خاكي كوردستاني عَيراق ب

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري عةلي  كاك ئةبوبكر رَيزدار
 :ابوبكر علي بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري ,  هةرَيوةزيري  ابوبكر علي مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .سوَيند خواردني ياساييبا بفةرمووَيت بؤ  ,هةرَي وةزيري  خاتوو رنان داس  رَيزدار
 :رنان داس  بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , هةرَي وةزيري  رنان داس  مب
 .ي طةل بكةملة بةرذةوةندييةكان ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري  رؤرج يوسف منصور رَيزدار
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 :رورج يوسف منصور بةرؤَيز
 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةزطاري بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَي, هةرَي وةزيري  رورج يوسف منصور مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري  دكتؤر دةخيل سعيد رَيزدار
 :دخيل سعيد داس . د بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي ةناويب

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , هةرَي وةزيري  دخيل سعيد داس . د مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريخاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري  ممد ياري ممود رَيزدار
 :ممد ياري ممود بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , هةرَي وةزيري  ممد ياري ممود مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريعَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي  خاكي كوردستاني

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري  ممود عيدؤ رَيزدار
 :ممود عيدؤ بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , ةرَي هوةزيري  ممود عيدؤ مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .ت بؤ سوَيند خواردني ياساييبا بفةرمووَي ,هةرَي وةزيري  سةعد مةمةد ئةمني رَيزدار
 :سعد ممد امني بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل و خاكي  لةبةخواي مةزن سوَيند دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري , هةرَي وةزيري  سعد ممد امني مب
 .رذةوةندييةكاني طةل بكةملة بة ضاودَيريكوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

 .با بفةرمووَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي ,هةرَي وةزيري  عةبدولةتيف بةندةر رَيزدار
 :بندر اوغلو عبداللطيا بةرؤَيز

 .طةورةو ميترةبان خواي بةناوي

يةكَييت طةل  لةكة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري بةخواي مةزن سوَيند دةخؤم , هةرَي وةزيري  بندر اوغلو عبداللطيا مب
 .لة بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم ضاودَيريو خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي 

 :امحد عبداَ فرست بةرؤَيز

ادةنني و لة كاتَيكي ئاشيت هةورامي وةزيري سامانة سروشتيةكان و مديت مةندةالوي وةزيري هةرَي  ئام.بةرؤَيزان د
 .ديكةدا سوَيندي ياسايي دةخؤن
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةرؤَيز

كة ئةساسياتي بةرنامةي , بؤ ئةوةي وتةكةي ثَيشكةش بكا , ئَيستاش داوا لة رةنابي كاك نَييريظان بارزاني دةكةيب
 .با بفةرمووَيت, يكومةتةكةي دةبَيت

 :سةرؤكي يكومةتي كوردستان/بارزانيبةرؤَيز نَييريظان 
مب ثَيش ئةوةي دسةكائ دةست ثَي بكةم روونكردنةوةيةك هةية بة راسيت بة ثَيويسيت دةزائ بيَلَي  ئةويش مةسـةلةي  

, كة ئةمة ماوةيةكي طواستنةوةية و رةوشي ئَيمـة وادةخوازَيـت  , ذمارةي وةزيرةكانة و يةز دةكةم ئةوةتان ثَي رابسةيةئ
ــة  ــة ئَيم ــةيب   ك ــار بك ــَيوةية رةفت ــةو ش ــوون  , ب ــةكان زؤر ب ــارةي وةزارةت ــةوة ذم ــةر ئ ــة   , لةب ــادارن ئَيم ــةروةكو ئاط ــةاَلم ه ب

بةرنامةمان هةية لة ماوةيةكي كورتدا هةندَيك لةو وةزارةتانة دةضنة ناو يةك بة تايبةتي ئةو ضوار وةزارةتـةو ئـةواني   
 .تر دةمَيننةوة

ئـةورا لـة ئَيسـتاوة    , ضونكة وتارةكة رةنسة نزيكـةي نيـو سـةعاتَيك رايـةنَيت    , دووةمني شت دةمةوَيت تةيةمومل بكةن
 .خؤتان ئامادة بكةن بؤ ئةو نيو سةعاتة

 بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
 :بةرؤَيزان

 .سةرؤكي هةرَيمي كوردستان, بةرؤَيز رةنابي سةرؤك مسعود بارزاني
 .....ميوانة بةرؤَيزةكان

 .مةمحود مةشتةداني.َيراق دبةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةماني ئ
 .عادل عةبدوملةهدي رَيسري سةرؤكي كؤماري ئَيراق.بةرؤَيز رةنابي د

 .بةرؤَيز سةيد مةدية  مةمحود سةرؤكي ئةجنومةني دادطاي ئَيراق
 .UNنوَينةري سكرتَيري طشتيي 

 .ئةم كاتةتان باش, كؤريا, مي ئَيرانكؤماري ئيسي, هيندستان, هؤَلةندا, ئيتاَليا, ضني, روسيا, رةنابي باَليؤزي ئةمةريكا
 .هةموو اليةك بةخَير بَيب بؤ ئةم بؤنة مَيذوويية

 .شةرفمةند و سةرفرازيب بة ئامادة بووني نوَينةراني اليةنة كوردستاني و ئَيرادي و نَيودةوَلةتييةكان
ي كوردسـتان ئـةمرؤؤ ثـَي دةنَيتـة     طـةل , لة بؤنةيةكي ئاوةها طرنري لة ذياني سياسي طةلةكةمان, سوثاس بؤ ئامادة بوونتان

ئـةمرؤؤ  , بـةرو طةيشـنت بـة ئامـاجني خـةبا  و دوربانيمـان      , ئَيستا ئَيمـة بـةرةو دوارؤذ هـةنساو دةنـَيني    . دؤناغَيكي تازةوة
ئةم . لة دواي رووخاني رذَيمي بةعس رادةطةيةنني, ثَيكتَيناني يةكةم كابينةي يةكسرتووي يكومةتي هةرَيمي كوردستان

كـة  , دةبَي ئةوةمشان لة ياد بَيـت , وا الثةرؤةيةكي تازة لة مَيذووماندا تؤمار دةكةيب, يشانةي طورؤانَيكي بنةرؤةتيةهةنساوة ن
. هـةوَيين سـةركةوتين ئَيسـتا و دوارؤؤذمانــة   , تــةبايي و يـةكَييت رَيزةكامنـان  . رووبةرؤووبوونـةوةي زؤرمـان لـة ثَيشـدا مـاوة     

 .بؤ راطةياندني كابينةي نوَيمان, هاتووينةتة بةردةم ثةرلةمان, ةكي هاوبةشئةمرؤؤ ئَيمة بة يةكسرتوويي و ئريادةي
رَيزطـرتب لـة ثَيكتاتـة    , رةخسـاندني دةرفـةتي يةكسـان   , ثاراسـتين هةريةكـةيان  , بايةخدان بة هاوواَلتيـان بـةبَي ريـاوازي   

ثابةندبوون بة ياسا و ئازادي تـاك و  , بةر دةرار كردني ئاسايش و دَلنيايي, كؤمةاَليةتي و ئايين و سياسيةكاني كوردستان
 . كؤمةَل لة ئةماجنة سةرةكييةكاني ئةم كابينةية دةبَيت

كـةس  . ض لـة نـاو خؤمـان و ض لـة طـةَل دراوسـَيكامنان      , وةك يكومةتَيكي هاوضةرخ دةمانةوَيت بة ئاشـيت و تـةبايي بـذيب   
ــة  ــدةي ئَيم ــة   , هَين ــتان نيي ــؤليتيكي كوردس ــاري ريؤث ــارةزاي ب ــة دةزا. ش ــرؤاو  ئَيم ــةكي داب ــة دوورطةي ــني ل ــاني  , ن ــة ريت ل

ــني دوارؤؤذمــان . دةوروبةرمانــدا نــاذيب ــة طؤرؤانكاريــةكاني ئَيرادــةوة  , بــاش دةزان ــة . راســتةوخؤ طــرَي دراوة ب ئةطةرضــي ل
طـةلي  . بـةاَلم بـةردةوام فاكتـةري ئاشـيت و سـةدامسريي و دؤسـتايةتي بـوويب و دةبـني        , ناوضةيةكي ثرؤ لة كَيشـةدا دةذيـب  

ئَيمــة لــة . لــة ئاكــامي سياســةتي ضـةوتي رذَيمــة يــةك لــة دوايةكــةكاني ئَيــراق , ن دووضــاري مةينــةتي زؤر بــووةكوردسـتا 
ئـةو مافانـةي   . بؤ دؤزينةوةي ضارةسةري عاديينـة بـؤ كَيشـة رةواكامنـان    , رابردوو كارمان كردووة و ئَيستاش كار دةكةيب
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ئَيمــة  , و كــةركووك و مــةمخوور وشــَيخان و ســنيار    لــة خانــةدني و مةنــدةلي  , بــةزةبر و زةنــري لَيمــان زةو  كــراون   
ئـةو  . لة ضوارضَيوةي ثرؤسةيةكي دكوكراسي و لـة رَيـي يـوكمي ياسـاوة وةريـان دةطرينـةوة      , بةشَيوةيةكي ئاشتيخوازانة

 . كارانةمان بةثَيي ياسا و دةستووري تازةي ئَيراق دةبَيت
نـوَي دةنَيـريب بـؤ خسـتنة رووي تَيـرؤوانني و بـةهَيز كردنـي        دواي ضـواردة سـاَل لـة ئـةزمووني دكوكراسـيمان ثـةيامَيكي       

: ئةركي سةر شامنانة بةرؤاشكاوي روونـي بكةينـةوة  , دةربارةي يوكمرؤاني و بةرؤَيوةبردني كاروباري هةرَيمةكةمان, توامنان
جنةكامنان؟ ضـؤن  مةبةستمان لة يكومةتَيكي يةكسرتوو ضيية؟ دةبَي ضي بكةيب؟ ضؤن كار بكةيب؟ بؤ بةدي هَيناني ئاما

 داهاتوويةكي باشَ و طةشَ مسؤطةر بكةيب؟
ــةزرَينني     ــةهَيز دامب ــتووري ب ــةزراوي دةس ــداوة دام ــة برؤيارمان ــةيب    . ئَيم ــي بك ــةي دكوكراس ــتسريي ثرؤس ــَ ثش ــاري . ث ك

ثـةيرؤةو   ئةويش بة بةشداري هةموو اليةنةكان و, ثَيكتَيناني سيستةمَيكي يوكمرؤاني باش: سةرةكييمان برييت دةبَيت لة
ــة كاركردنــدا   ــةفافية  و لَيثرســينةوة ل ــةرخ و ثرؤؤفيشــنالَ , كردنــي ش ــا يكومــةتَيكي هاوض ــة شــانازي بــة طــةلي  . وات ئَيم

 .هةنساو دةنَيني بؤ دابينكردني دوارؤؤذَيكي طةش, لة رَيسةي سياسةتي دورست, خؤمانةوة دةكةيب
ــثاردووة    ــةتان راس ــة ئَيم ــةي ب ــةو ئةرك ــةرؤةفمةنديب ب ــةوَل دة. ش ــنت و     ه ــؤ رَيكخس ــةيب ب ــَيوةكار بك ــَيب ش ــة باش ــب ب دةي

سـةركردايةتي  , لـةماوةي سـَي سـاَلي رابـردوو    . رَيبةرايةتي تيمةكةمان لةم كابينةيةدا تـا ببينـة منوونةيـةكي سـةركةوتوو    
 ثاراسـتين دةسـتكةوتةكاني  : سياسي كوردستان رؤَلي كاريسةر و بةرضاوي طَيرؤاوة لـة ثرؤسـةي سياسـي لةسـةر دوو ئاسـتدا     

كـة  , دةبَي ئـةوةمشان هـةردةم لـة يـاد بَيـت     . هةرَيمي كوردستان و بةشداري كارا لة دروست كردنةوةي دةوَلة  لة ئَيراددا
ــة    ــةباتي طةلةكةمان ــج و خ ــةمي رةن ــةوة بةره ــةهيدانة  . ئ ــوَيين ش ــةمي خ ــزي    . بةره ــوَيري هَي ــداكاري و ب ــةمي في بةره

ش دادةنوَينني بؤ هةموو ئةو شـةهيدة دارةمانانـةي كـة لـة ثَينـاو      لةم رؤذةدا سةري رَيز و نةواز. ثَيشمةرطةي كوردستانة
ســوثاران بــؤ هــةموو ئــةو اليةنانــةي كــة بــةبَي  . طةيشــنت بــةو مافانــة خوَينيــان رشــت و طيــاني خؤيــان كــردة دوربــاني 

, امنان دةكـةيب لَيرةشدا سوثاسي ئةمةريكا و بةريتانيا و هاوثةكانان و دؤسـت . هاوكارييان ئةو دةستكةوتانة نةدةهاتنةدي
مَيذووي خةبا  و ئةزمووني تاَل و شريينمان ثرؤة لة ثةنـد بـؤ   , كة لة ماوةي ضةند ساَلي رابردوودا ثشتسريييان كردوويب

ئـةوةش هاندةرمانـة تـا    . بةاَلم دةتوانني كاربكةينة سـةر ئاينـدةمان  , ديارة ئَيمة ناتوانني رابردووي خؤمان بسؤرؤيب. ئَيمة
خؤمان فَيري سيسـتةمي يـوكمرؤاني   , ثَيويستة سيستةمي خؤمان تازة بكةينةوة. وومان باشَ بكةيبداهاتوومان لة رابرد

. لة واَلتـي دكـوكرا  و خـاوةن ئـةزمووني سـةركةوتوو فَيـر بـبني و بنـةماي يكومـةتي مـؤدَيرن دابرؤَيـذيب           . باش بكةيب
 .فَيري كةلتوور و ذياني دكوكراسي ببني

تا ببَيتة ئةزموونَيكي خؤمـاَلي ثَيشـكةوتوو لةسـةر    , كار بكةيب بؤ طوجناندني, ابيينةوةبة ثرؤسةي دكوكراسي خؤمان د
 .بنةماي سةروةري ياساو فرةاليةني و ليبووردةيي

ــة  ــان روو لــة ئايندةي ــدا  . كابينــةي تازةم ــا  لةطــةَل طؤرؤانكارييةكان ــياري هةَلســوكةو  دةك ــةتي و , بــة هؤش بــاري كؤمةاَلي
 .ووري و سياسي لةبةرضاو دةطرَيتكةلتووري و ذينسةيي و ئاب

. ئـةوةي تـا ئَيسـتاش كردوومانـة تـةنتا دةسـتثَيكة      , كاري زؤرمان هةية ئةجنامي بدةيب رَيسايةكي درَيذمان لةبةردةمدايـة 
 .ثَيويستة لةسةر وةزيرةكامنان لة داخوازي و ضاوةرؤواني خةَلكي خؤمان تَيبسةن

ــتان   ــةماني كوردس ــةَل ثةرل ــةن لةط ــةنسي بك ــت   ك. هةماه ــت و دروس ــةتي راس ــتين سياس ــؤ دارؤش ــةن ب ــؤزيةوة  . اربك ــة دَلس ب
 .بةرنامةي يكومة  رَيبةرَي بكةن

ذَيرخـاني كوردسـتان بـة كـةركووك     , 1991بةر لة راثةرؤيين ساَلي , ئةم كابينةية زياتر بايةخ بة ذياني هاوواَلتيان دةدا 
هــية بايــةخَيكي شارســتاني بــة بــوارة  , ســكةرتاريرســة لــة وَيرانكــاري و عة. و دةظــةرةكاني تريشــةوة ثشــتسوَي خرابــوو 

يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـةثَيي توانـاي سـنووداري خـؤي كـاري رـدي كـردووة بـؤ             .سةرةكييةكاني ذيـان نـةدرابوو  
بـة ماوةيـةكي   , بةاَلم هةروةك ئَيوةش دةزانب ئاوةدانكردنةوةي كوردسـتان ثـاش ئـةو وَيرانكاريـة    . ضارةسةري ئةم كَيشانة

دةبَيت يكومةتي فيدراَلي ئَيراق بةرثرسيارَييت خؤي رَيبةرَي بكا  بؤ دـةرةبوو كردنـةوةي ئـةو    , جنام نادرَيتكور  ئة
 .هةموو زةرةرو زيانانةي كة بة كوردستان كةوتووةو بودرةيةكي عاديينة بؤ هةرَي  تةرخان بكا 
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هـةوَل و كـا  و سةرضـاوةي    . كوردستان دةدةيبلة كابينةي تازةدا بة ردي بايةخ بة هةموو ضني و توَيذةكاني كؤمةَلساي 
ثــةروةردةو تةندروســيت دوو بــواري . زؤرمــان دةوَيــت بــؤ ئــةوةي سيســتةمي رَيكوثَيــك لــة هــةموو بوارةكــان دامبــةزرَينني

كار دةكـةيب بـؤ ئـةوةي ئاسـت و رـؤري خزمـةتسوزاري       , لة ثَيشينةي بةرنامةي كارمان دةبَيت. طرنسي ذياني هاوواَلتيانب
بايــةخ . وا دةكــةيب سيســتةمي فَيركــردن لةطــةَل ثَيداويســتييةكاني ئَيســتامان و رؤيــي ســةردةم بسوجنَيــت, كــةيبباشــَ ب

لـةم  . لة بواري كشتوكاَل و ثيشةسازي و بازرطاني بـؤ ثَيسةيانـدني كارمةنـدي بـة توانـا     , دةدةيب بة دوتارانة ثيشةييةكان
  .بة  دةدةيببوارانةشدا هاني دامةزراندني خزمةتسوزاري كةرتي تاي

ئـةوةش بةشـَيك دةبَيـت لـة بةرنامـةي بةرزكردنـةوةي       . دةرفـةتي كـاري زؤر دابـني دةكـةن    , دوتارانة و كؤليـذي تايبـة   
كـار دةكـةيب بـؤ    . بايةخ دةدةيب بة بـواري رؤشـنبريي و هونـةر   . ئاسيت تواناكان و ثَيسةياندني كارمةندي شارةزا و لَيتاتوو

كـار دةكـةيب بـؤ    , ثشتسريي طؤراني و مؤسيقاي رةسةن دةكةيب. ميللي و ئةدةبي كوردي ثاراستين شوَينةوار و كةلوثووري
رَيـز لـة كـةلتووري تـةواوي ثَيكتاتـة ريارياكـاني كؤمـةَلساي        , ثةرؤةثَيداني هونةري شانؤ و سـينةما و هونـةري شـَيوةكاري   

 .الوان و بواري وةرزش دةدةيب لةم كابينةيةدا بايةخي تايبة  بة, كوردستان دةطريب و ثشتسريييان لَي دةكةيب
بـؤ ئـةوةي بتـوانب بـة     , طةنج و الوةكامنان بةباشي ئامادة دةكةيب, كاري ردي دةكةيب بؤ دابينكردني ثَيداويستييةكانيان

ــان هةَلســنت  ــاني خؤي ــدا   . ئــةركي سةرش ــَيوةيةكي واديعي ــةش لــة ضوارض ــي ئايندةيــةكي ط ــيت . مســؤطةر كردن ــايف سروش م
, دابينكردنـي ئـاو و كارةبـا   , رؤَلـي كاريسـةر وبونياندنـةر بسَيـرن لـةناو كؤمـةَلسادا      , هانيـان دةدةيـب  , نةوةكاني داهاتوومانة

ئَيمــة لــة , بــؤ دؤزينــةوةي ضارةســةري طوجنــاو بؤيــان , بَيوضــان كاردةكــةيب .ئــةركي ســةرةكي يكومــةتي نوَيمــان دةبَيــت 
ئــةطينا دــة  درَيةــي , ةتيشــمان لةبةردةمدايــةبــةاَلم ئاســتةنسي زةمح, نيســةراني و داواكــاري خــةَلكي خؤمــان تَيدةطــةيب 

, وَيرانكردنـي طونـدةكامنان  , بـةهؤي سياسـةتي درؤندانـةي رذَيمـي بـةعس     , لة رَيبةرَيكردني ئةو رـؤرة ثرؤؤذانـة  , ناكةيب
ةي ثشـتسريي طةرؤانـةو  , دةبَيت يكومةتي نوَيمان, ذيان و ئابووري كوردةرواكان لةبةريةك هةَلوةشا, راطواستين هاوواَلتيان

دةبَيـت سـةبةتي خؤراكمـان     , بؤ دووبارة زينـدوو كردنـةوةي ئـابووري كشـتوكاَليمان    , دةبَيت كاربكةيب, بؤ طوندةكان بكا 
كاردةكـا  بـؤ زانسـيت    , يكومـةتي هـةرَي   , دةبَيت خود بذَيوي ببَيتةوة بنةماني ذياني الدَيكامنان, بكةوَيتة دةست خؤمان

كاردةكةيب بؤ دةمةزرانـدني  , بؤ زيادكردن و ضاكَكردني بةرهةم, لؤذياي سةردةمهَيناني تةكنة, كردني كةرتي كشتوكاَل
دةبـَي كـةس و كـاري    , ثيشةسازي خؤراك تا ببَيتة ثاَلثشـت بـؤ داهـاتي ئابووركـان كاتَيـك بـاس لـة ثَيويسـتيةكان دةكـةيب         

رثةرشـتةكان و ثةككةوتـة و كـةم    ثَيويستة خانةنشـني و خَيزانـة بـَي سة   , ئةنفال و شةهيدة سةربةرزةكان لة بري نةكةيب
بةرنامـةي تايبـةتي   , ثَيويستة زانياري دروست كؤبكرَيتـةوة دةربارةيـان  , رَيسةي بايةخي تايبةتي يكومة  بب, ئةندامان

دةبَيـت بـة   , بـةهَيزكردني مـايف ئـافرة  لـة دةسـتووري كوردسـتان      , ئَيمة كاردةكةيب بؤ ثاراسنت, دابندرَيت بؤ يارمةتيدان
دةبـَي يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ضـاالكانة هــاني      , تـا لةطـةَل دةسـتوور و سـةردةمدا بسـوجنَيب     , بيـينةوة  ياسـاكامناندا 

ثَيويسـتة ئــافرة  شانبةشـاني ثيـاو لـة زانكــؤ و     ,  لـة ذيــاني سياسـي و ئـابووري و كؤمةاَليةتيـدا    , بةشـداري ئـافرة  بـدا    
بـؤ دةسـتةبةركردني ئـةم    , دةبـَي خؤشـيان كاربكـةن   , َيـت رؤَلي سـةرةكي ببين , يكومة  و ثةرلةمان و لة طشت بوارةكاندا

ــة ــة   , طؤرانكاريان ــدا كراوةي ــخةري لةبةردةميان ــواري دةستثَيش ــة   , ب ــةتي هةمووان ــةرَي  يكوم ــةتي ه ــيت لــة  , يكوم ثاَلثش
ي ئاطـادار , ئَيمة دةزانـني سـووتةمةني ثَيويسـتيةكي سـةرةكي ذيـاني هاواَلتيانـة      , داخوازيية رةواكاني هةموو اليةك دةكا 

كـاري رـدي دةكـةيب بـؤ ضارةسـةري ئـةو       , بةهؤي بةرزبوونةوةي نرخي سـووتةمةني , ئةو طريوطرفتانةيب كة دَينة ثَيش
ثةرةثَيـدان و بـةكارهَيناني سةرضـاوةي سروشـيت     , باشَيب ضارةسةري مسـؤطةر و درَيذخايـةن بـؤ ئـةم كَيشـةية     , كَيشةية
 .كا سةركةوتنمان لةم بوارةدا ذيامنان ئاسانَ دة, خؤمانة

, تـا رادةيـةكي زؤر  , ئَيمة باش دةزانني ئاسايش و سةدامسريي مةرري سةرةكني بـؤ طةشـةثَيداني ئـابووري و كؤمةاَليـةتي    
لـة ثَينـاو   , كةسـانَيك هـةن شـةو و رؤذ لـة ئةركـدان     , نابَي دة  ئـةوة لـة بـري بكـةيب    , ئَيمة سةركةوتوو بوويب لةم بوارةدا

بـةهؤي لَيتـاتوويي سـةركردايةتي و    , هـةروا بـة ئاسـاني نةهاتؤتـة دي    , ةدامسرييةئـةم ئـارامي و سـ   , سةالمةتي هاوواَلتيـان 
سوثاســـي , لَيـــرةدا بـــة ثَيويســـيت دةزائ, ئـــةرك و مانـــدووبووني هَيزةكـــاني ثَيشـــمةرطة و ئاســـايش و ثؤليســـةوة بـــووة 

هَيزةكـاني  , ي هاوواَلتيـان بـةاَلم بـةبَي هاوبةشـي و ثشـتسري    , يةكةيةكةيان بكـةم بـؤ ثاراسـتين طيـان و سـاماني هاوواَلتيـان      
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لـة ثاراسـتين ئـةم    , هةريةك لة ئَيمة دةتوانَي و ثَيويستة بةشدار بَيـت , يكومة  بة تةنتا ناتوانب ئةم ئةركة بةرَيبتَينب
ــةدامسريية  ــايش و س ــةرةكيمانة  , ئاس ــيثي س ــا ثرؤةنس ــوكمي ياس ــة  , ي ــةرووي هةموومانةوةي ــة س ــةكسرتوو  , ل ــةتي ي يكوم

, دةبَي ياساكان بةشـَيوةيةكي سـةردةميانة و بـةثَيي بنـةماي دكوكراسـي و مـايف مـرؤظ بـب        , تةوةبةهةموو ياساكاندا دةضَي
ئـةرك و لَيثرسـراوَييت خؤيـان    , كة دامةزراوةكاني ضةسـثاندني ياسـا  , اَلتيان ئةو كاتة ثارَيزراو دةبَيتوئاسايش و مايف هاو

لـة  , ثَيويستة دةزطاكامنان زيـاتر رَيـك رـةيب   , ني ئةركةكانيانبؤ باشَ رَيبةرَيكرد .رَيز لة مايف هاوواَلتيان بسرن, بزانب
ــةيب  ــةواويان بك ــاري ت ــةلؤذياوة هاوك ــدةيب , رؤووي تةكن ــ  ب ــتامنان مةش ــةيب  , كاربةدةس ــان بك ــةوة ئامادةي ــة رؤووي هزري , ل

 .بةردةوام دةبني لة نوَيكردنةوةي هَيزةكامنان, سةبارة  بةهَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان
بؤ بةرطري كردن لة هةرَي  و ثاراسـتين  , كاردةكةيب بؤ ثَيكتَيناني هَيزَيكي يةكسرتوو, وري ئَيراددا هاتووةوةكو لة دةستو

داد و نـاوخؤ و مـايف مـرؤظ بةيةكـةوة كاردةكـةن لـة       , هةرسَي وةزارةتي, بةثَيي ياساكاني ثةرلةماني كوردستان, هاوواَلتيان
هـةر   ,  هـةموو هاوواَلتيـةك و دابينكردنـي ئاسـايش لةسةرتاسـةري هـةرَي       بـؤ ثاراسـتين مـايف   , ثَيناو داناني ثينَيكي تـازة 

 .ثَيويستة بثارَيزرَيت, هاوواَلتيةك بةثَيي رارؤنامةي ريتاني مايف مرؤظ مايف بنةرؤةتي هةية و
ةر هـةموو  بـةَلكو كـار لةسـ   , ماناي ئةوة نيية تةنتا بايةخ بـةو اليةنانـة دةدةيـب   , ئَيمة كة باس لة هةندَيك بابة  دةكةيب

, بؤ ئامادةكردن و رَيبةرَيكردني ثينـي تـازة  , ثَيويستة هةماهةنسي تةواو لة نَيوان وةزارةتةكان هةبَيت, بوارَيك دةكةيب
مــةرري , لةطــةَل بةرنامــةي راهَينــان, ثــةروةردة و فَيربــووني باشــَ, بــؤ راهَينــاني هَيــزي كــار بــة شــَيوةيةكي هاوضــةرخ 

يكومـةتي هـةرَي    , هَيـزي كـار ئامـادة دةبَيـت    , بـةبوون وبـةهرة و توانـاي ثَيويسـت    , كـار سةرةكني بؤ ئامادةكردني هَيزي 
ئـابووري ئَيمــة بـةرةو ثَيشــةوة ناضـَيت ئةطــةر دةرةفـة  لــة     , لةرَيســةي هانـدان و ثةرةثَيــداني كـةرتي تايبــة   , كاردةكـا  

بةمةش ذيانيـان مسـؤطةر   , كرؤيين خةَلك واتة زيادكردني تواناي, زياد كردني دةرفةتي كار, بةردةم كةرتي تايبة  نةبَيت
بةرهةمـة  , لةبةرنةبووني ثَيداويستية سةرةكييةكان و سيسـتةمي بـة بـازارؤكردن   , دةبَيت و باري طوزةرانيان باشَ دةبَيت

, كاردةكةيب بؤ رَيكخستين سيستةمي بازارؤ و دابينكردني ثيشةسازي خـؤراك , كشتوكاَلييةكان سووديان كةمة بؤ روتياران
دةبـَي  , ئابووري الدَي بةهَيز دةكا  و داهامتان زيـاتر دةكـا   , ةش دةرفةتي كار لة الدَي بؤ ئافرة  و ثياو دابني دةكا ئةو

ئاينـدةي  , بـؤ سـوود وةرطـرتب لـة بةرهةمـة كشـتوكاَليةكامنان      , وةزارةتي كشتوكاَل و ثيشةسازي هةماهـةنسي تـةواو بكـةن   
دةرةفةتي كار زياتر دةرؤةخسـَينب  , ئةو رؤرة هةنساوانة, زرطاني بيووك هةيةثَيويسيت بة ثةرةثَيداني كاري با, كوردستان

تـا  , يكومةتي هةرَي  ثشتسريي لة هَيناني بانكي نَيودةوَلةتي دةكـا  , و دةبنةمايةي  ثتةوكردن و ثةرةثَيداني ئابووركان
بـؤ  , نةطةرؤي بةرنامـةي تايبـة   يكوومة  كاردةكا  بـؤ خسـت  , هةموو خزمةتسوزارييةكي بانكي ستاندارد ثَيشكةش بكا 

بـةاَلم  , ئةوةش لـة بةرذةوةنـدي ئةوانةدايـة كـة ئامـادةيي كاركردنيـان هةيـة       , ثَيداني دةرزي بيووك بؤ ثرؤؤذةي ريا ريا
, تا ئَيستا سـوودي بـاش وةرطـرياوة لـة تةكنـةلؤذياي زانيـاري و طةيانـدن       , تواناي دارييان نيية بؤ ئةجنامداني ثرؤؤذةكانيان

دةبَي هاني دوتابيـان  , بؤ ئةوةي تةكنةلؤذياي تازة ببَيتة بةشَيك لة كةلتووري كار و ذيامنان, شتا زياتر كاربكةيبدةبَي هَي
هـةوَل دةدةيـب لةكوردسـتان تةكنـةلؤذياي سـةردةم      , زيـاتر بايـةخ بـةم بـوارة بـدةن     , و خوَيندكاران و كاربةدةستان بدةيب

, هــاني بــةكارهَيناني طوجناويــان بــدةيب    , ســوودي لــَي وةربسريَيــت    دةمانــةوَيت لــة ثرؤؤســةي فَيربــوون    , دابــني بكــةيب  
, ضونكة باوةرؤمان بـةدوارؤذة , ئَيمة كار لةو ثرؤؤذانة دةكةيب, هةرَيمةكةمان ثَيويسيت بة خزمةتسوزاري فرؤؤكةخانة هةية

ــةن       ــني دةك ــةتي داب ــاوخؤيي نَيودةوَل ــةروازي ن ــةولَير ث ــلَيماني و ه ــةي س ــةردوو فرؤؤكةخان ــةو خز, ه ــةمةتسئ ــؤ , وزاري ب
ئــةم , ئــةوةش دةرةفــةتَيكي تــرة لةبــةردةم هــةناردة و هــاوردة بــة ئاســاني  , بــار بــةكاردةهَينرَيت طواســتنةوةي طةشــتيارو

يكومـة   , ثرؤؤذةية كاريسةر دةبَيت بؤ زياد كردني دةرةفةتي كار و بةرزكردنةوةي داهـا  و هَينـاني سـةرمايةي دةرةكـي    
, لـةم رووةوة هـةنساوي بامشـان هاوَيشـتووة    , لةبـةردةم بـواري بازرطـاني و وةبـةرهَينان    كار دةكا  بؤ نةهَيشتين ئاسـتةنري  

دةسـتمان كـردووة بـة هانـدان و هَينـاني      , كاردةكةيب بؤ دارؤشتين سياسةتي دروست بؤ روونكردنـةوةي بؤضـووني خؤمـان   
ةتي كـار بـو باشـَكردني رـؤري     هةموو ئاماجنمـان زيـادكردني دةرةفـ   , سةرمايةطوزاري دةرةكي بؤ ناو هةرَيمي كوردستان

بـةَلكو لـةناو هـةرَي  و    , مةبةستمان تةنتا وةبةرهَينةري بياني نييـة , كة باس لة هانداني وبةرةهَيناني دةكةيب, خزمةتة
يكومـةتي هـةرَي    , لـة بـةهَيزكرديب ئابووركـان   , كـة دةتـوانب رؤَلـي بةرضـاو بسَيـرؤن     , ئَيراديش زؤر سـةرمايةطوزار هـةن  
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بؤية خـاوةن سـةرمايةكاني نـاوخؤش هـةمان ثشـتسريي و كـار       , اوي بة رؤَلي كاريسةري كةرتي تايبة  هةيةبرؤواي بة تةو
 .ئاسانيان بؤ دةكرَيت لة بواري وةبةرهَينان

لـة نَيـوان يكومـة  و وبةرهَينـةري دةرةكـي لةاليـةك و كؤمثانيـاي        , ئَيمة ثشـتسريي لـة كـارو ثـرؤذةي هاوبـةش دةكـةيب      
يكومةتي هةرَي  بةردي كاردةكا  لةطةَل ثةرلةماني كوردستان بؤ دةركردني ياساي , ةاليةكي ترناوخؤيي و بيانيةكان ل

دةبَي ئةم ياساية لةطةَل هةلومـةرري ئَيسـتاي كوردسـتان بسوجنَيـت و هـاني سـةرمايةطوزاران بـدا  و رايـان         , وةبةرهَينان
رَيمةكةمان بـوار و دةرفـةتي طةشـتوطوزاري زؤري تَيـدا     هة .َيراقئبكَيشَيت بؤ كوردستان تا ببَيتة دةروازةيةك بؤ تةواوي 

 .ئةوةش دةبَيتة مايةي دروست كردن و دابينكردني دةرةفةتي كار بؤ هةزارةها كةس لة هةرَيمدا, هةية
لة ضوارضـَيوةي دةسـتووري تـازةي    , طةشتوطوزار خؤي لة خؤيدا ثيشةسازيةكة و رؤرةها بةرنامةي رياريا دةطرَيتة خؤ

 .ئَيراددا
ئَيمة دةزانني , زينةوة و بةرهةمتَيناني نةو  وطاز لة هةرَيمدا دةسيت ثَيكردووة و بةرنامةي زياتريش بة رَيساوةيةدؤ

ئَيستا دةتوانني بة برؤواوة ثَيتان , كَيشةي زؤرمان هةية لة ئاكامي سوود وةرنةطرتب لةم سةرضاوة سرووشتيية
بريمان لة بؤرؤي , ردةكةيب بؤ سوود وةرطرتب لةم سامانة نيشتمانييةرابسةيةنني لةطةَل كؤمثانياي ريتاني ئاست بةرز كا

نةو  و ثااَلوطة و وَيستسةي بةرهةمتَيناني كارةبا كردؤتةوة بؤ دابينكردني ثَيويستيةكاني خةَلكي خؤمان لة هةرَيمي 
ريي ثَيشكةش بة زماني رَيز و ثشتس, لة هةمان كاتدا, بؤ ئَيمة كوردي زماني دايكة, كوردستان و لة تةواوي ئَيراق

هةميشة ثابةندي ثرةنسيثي فرة كةلتوور وفرة زماني و فرة , توركمان و كلدان و ئاشووري و ئةرمةني  وعةرةب دةكةيب
ثَ لة , رسة لة دوتارانة بة زماني كوردي و عةرةبي, اليةني دةبني و ئازادي هةموو اليةك لةم بوارانةدا دابني دةكةيب

لةم ماوةيةي دواييدا , تةواوي يكومةتي هةرَي  دوتارانة بةزماني توركماني و سرياني كراوتةوة ساَلة بة ثشتسريي 12
ئَيمة هاني رَيزطرتب وفَيربووني زماني , بة ثشتسريي يكومةتي هةرَي  دوتارانة بة زماني ئةرمةنيش دةسيت ثَيكردووة

دةمانةوَيت ثةيوةندي كةلتوري و ثةروةردةيي و , بسةيبدةمانةوَيت باشَ لة يةكَي تَي , واَلتاني دراوسَيمان دةدةيب
بؤ ئةوةي زياتر لة ريتاني ئةمرؤؤ تَي بسةيب و ببني بة , هونةري و وةرزشي و ئابووري و بازرطانيان لةطةَل دامبةزرَينب

, شةوة ببةيبثَيويستة زانياري خؤمان و تَيسةيشتنمان بة تايبةتي لة زماني ئينسليزي بةرةو ثَي, بةشَيك لةم ريتانة
ثَيويستة سيستةمي , ثَيويستة لةسةرمان زؤر بة باشي هةوَلي فَيربووني بدةيب, ئينسليزي زمانَيكي نَيودةوَلةتيية
ثَيويستة هةر لة باخيةي ساوايان تا زانكؤ بايةخي تةواو , بؤ ئةم رؤرة بةرنامةية, ثةروةردةي خؤمان ئامادة بكةيب

  ثاَلثشيت تةواوي بةرنامةي فَيركردني زماني ئينسليزي دةكا  لة هةموو يكومةتي هةرَي, بةو مةسةلةية بدرَيت
, بةَلكو بؤ ئافرة  و ثياويش, لة دوتارانة و دةرةوةي دوتارانة نةك تةنتا بؤ منداَل, دوناغَيك بؤ هةموو تةمةنَيك

ضونكة , و فرةيي تَي بسةيب دةبَي زياتر لة ضةمكي يوكمرؤاني باش و شةفافية  و فيدرليزم و دكوكراسية  و ئازادي
بؤ , بة ردي هةوَل بدةيب, با هةموومان بةيةكةوة, بؤ طةشةثَيداني يكومةتَيكي تازةي وةكو ئَيمة, زؤر ثَيويسنت

 .رَيبةرَيكردني ئةم بةرنامانة
تاتــة لــة رَيــز طــرتب لــة تــةواوي ثَيك, يكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لةســةر داب و نــةرييت كــوردةواري بــةردةوام دةبَيــت 

ــز لــة  , كؤمةآليــةتي و ئــاييين و نةتــةوةيي و سياســييةكاني كوردســتان  دةســتوور و : وةك يكومــةتَيكي ســةردةم ئَيمــة رَي
ئـةركي ئَيمةيـة   , سةروةري و ياسا و مايف مرؤظ و مايف ئافرة  و مايف منداَل و ئازادي بـريورؤا و ئـازادي راطةيانـدن دةطـريب    

تـا  , كـةش و هةوايـةكي لـةبار بتَينينـة كايـةوة     , بةرثرسـيارَييت ئَيمةيـة  , كـةيب خزمةتي دانيشتواني هـةرَيمي كوردسـتان ب  
دةبـَي يكومـة  رَيسـةي شـانازي خـةَلك      , كاربةدةست وكارمةند هةست بة شانازي بكةن لةخزمة  كردني طـةلي خؤيـان  

وايـة ئـةو كاتـة ثتـةو     ئـةو برؤ , زؤر طرنسة برؤوا و متمانة لـة نَيـوان يكومـة  وخـةَلك هـةبَيت     . بَيت بةر لة هةموو شتَيك
دةمانـةوَيت هـةموو   , كـة يكومـة  كارةكـاني بـة شـةفافية  بكـا  و ئامـادة بَيـت بـؤ لَيثرسـينةوة و لَيثييـينةوة           , دةبَيت

بـؤ كةمكردنـةوةي   , هةنساو دةنَيني, كةسَيك بة رَيز و يورمةتةوة مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت لة دام و دةزطاكاني يكومة 
ئَيمــة , كاردةكــةيب بــؤ البردنــي ئاســتةنري لةبــةردةم رَيبــةرَيكردني بةرنامــةكان  , ة كارةكانــدارؤتــني و بريؤكراتيــة  لــ 

بؤ طةل و يكومةمتان , ئةم بابةتة رَيسةي شةرمةزارية, ئاطاداريب زؤر باس لة بابةتي طةندةَلي ئيداري و دارايي دةكرَيت
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يكومة  زؤر بة ردي كاردةكا بـؤ كةمكردنـةوة   , ووطةندةَلي مايةي نةنسية بؤ هةردووالي بةشدارب, بؤ هةريةك لة ئَيمة
بؤ بةدواداضوون و لَيكؤَلينةوة لةم , بةم زووانة يكومة  دةستةيةك ثَيك دةهَينَيت, و بنربؤكردني ئةم دياردة نةويسَاوة

ــةرؤاوكَي ئييرائــا  وةربسريَيــت  , دةبــَي كــةش و هةوايــةكي لــةبار دروســت بكــا   , مةســةلةية بــَي دة, كــة بــةبَي تــرس و دَل
دةبـَي يكومـة    , لةبةر ئـةوةي ئةمـة ئـةركي يكومـة  و كؤمةَلسايـة     , هاووآلتيانيش ثشتسريي يكومة  بكةن لةم كارةدا

لَيـرةدا ميـدياي خـاوةن ئـةزموون     , بةكارةكاني خؤيدا بيَيتةوة و بزانَيت ئايـا وةكـو ثَيويسـت كارةكـاني رَيبـةرَي دةكـا       
 .ت لة يارمةتيدان لةم بوارةدادةتوانَيت رؤَلَيكي كاريسةر ببينَي, ومتمانة

, بةسوود وةرطرتب لة ئةزمووني ئيداري خؤمان ثَيويستة كابينةي تازةمان لة ئاسيت ئةم لَيثرسراوَيتية مَيذووييـة دابَيـت  
دةبــَي , دةبــَي وةزارةتــةكان سياســةتي خؤيــان ئامــادة بكــةن و ثينــي ســَاتيذي دابرؤَيــذن بــؤ تــةواوي هــةرَيمي كوردســتان 

دواي ثةسـةند كردنـي سياسـةتي    , يب لة نَيوان ئامادةكردني سياسـةتي وةزارة  و رَيبـةرَيكردني ثرؤذةكـان   رياوازي بكة
ئَيمـة بـة ثةرؤشـيةوة كاردةكـةيب بـؤ دارؤشـتين       , دارؤَيذراوي وةزارةتةكان بةرنامةكان دةكةونة ثرؤسـةي رَيبةرَيكردنـةوة  

ايف يةكسـان بـؤ هـةموو هاووآلتيـان بـةبَي رةضـاو كردنـي        دةستووري هةرَي  و ثةسند كردني لةسةر بنةماي دابينكردني م
, ئاشـووري , ثشتسريي و ثابةندبووني خؤمان بـؤ مـايف كلـدان   , ئينتيماي سياسي و نةتةوةيي و كةلتووري يان برؤواي ئاييين

وردي فـةيلي  بايةخي تةواو دةدةيب بة ثَيداويسيت هاووآلتيامنان لة كـ , توركمان بةثَيي دةستوور دووثاتدةكةينةوة, سريان
دةبَيـت كاربكـةيب لـة يكومـةتي نـوَيي عَيـراق و يكومـةتي        , بؤ دةرةبووكردنةوةي ئةو زوَلمـة مَيذووييـةي لَييـان كـراوة    

, ثَيويستة سيستةمي دادوةركان تازة بكرَيتةوة و لة بةرزتريب ئاستدا بَيـت , يةكسرتووي كوردستاندا مافيان دابني بكرَيت
ــان بــة طــو   ــتين هاووآلتي ــؤ ثاراس ــا  ب ــوكمي ياس ــتان و ي ــراق و كوردس ــتووري عَي ــايف  , َيرةي بنــةماكاني دةس ــتين م ــؤ ثاراس ب

ــة لةطــةَل رووداوو , بةشــَيوةيةكي ســةردةميانة, هاووآلتيــان بــةثَيي دةســتوور دةبــَي دادطــا و دادوةر و ثارَيزةرامنــان   مامةَل
كـة رَيـز   , داوا لة هاووآلتيامنان دةكةيب, يبئَيمة وةكو يكومة  رَيز لة هاووآلتيان و خاكي خؤمان دةطر, كَيشةكاندا بكةن

كــة , يكومـة  و هاووآلتيـان هـةردووالمان لَيثرســراوَييت مَيـذووييمان لةسـةر شـانة      , لـة خـاك و نيشـتماني خؤيـان بســرن    
شةدام و سةيرانسا و شـوَينة طشـتييةكان   , دةبَي ثاك و خاوَيين شار و شارؤضكةكامنان بثارَيزيب, ذينسةي خؤمان بثارَيزيب

ئـةوةش طةجنينـةي   , كوردسـتان دةوَلةمةنـدة لـة رؤووي سروشـتييةوة    , ثَيويستة بة ثاكي رايـان بسـريب  , موَلكي هةموومانب
لـة زؤر شـوَيين   , دةكرَيت ثـاركي نيشـتماني دروسـت بكرَيـت وةكـو هـةنساوَيك بـؤ ثاراسـتين ئـةم سـامانة          , ميللةتي ئَيمةية

, ضـونكة بؤتـة وَيسـتسةيةكي طةشـتياري    , ضـاوةيةكي بـةردةوامي داهاتـة   ئةم ذينسة ثارَيزيية بة بةرنامةيـة و سةر , ريتان
لةبةرامبةريشــدا هاووآلتيــان مــاف و , دةكــا  بــؤ رَيكخســتين ذيــانَيكي طوجنــاوي هاوضــةرخ بــؤ هاووآلتيــان   يكومــة  كــار
ثَيويسـتة  , لكارييةكاندةبَي بة ياسا و رَينماييةكاني ثاراستين ذينسةدا بيينةوة ئاسـتَيك دابنـَيني بـؤ ثَيشـيَ    , ئةركيان هةية

مةبةســيت يكومــة  ثةرةثَيــداني , لَيثرســينةوة بكرَيــت لةطــةَل ئــةو كةســانةي كــة ثَيشــَيلي ياســا و رَينماييــةكان دةكــةن  
ــت    ــازاد و دكــوكرا  و لَيبــووردة و يــةكسرتوو بَي ــةكسرتوو  , كؤمةَلسايــةكي مةدةنييــة كــة ئ ئــةم كابينةيــة بودرةيــةكي ي

بةرنامــةكان , لةســةر بنــةماي ئةوئةولةوياتــةي كةلةبةرنامــةي كــاري يكومةتــدا دةبَيــت, ثَيشــكةش بــة ثةرلــةمان دةكــا 
راستة ئَيستا , بةآلم هَيشتا زياترمان ماوة فَيري ببني, زؤر شت فَيربوويب, ساَلي رابردوو 10لة ماوةي , رَيبةرَي دةكرَيب

ئَيمـة ثشـت ئةسـتووريب بـة سةرضـاوةي      , نة بـدةيب بةآلم ثَيويستة ئَيمة بيني و لةو دةرطايا, زؤر دةرطامان لَي كراوةتةوة
ــان      ــاتر لَيي ــرتين زي ــوود وةرط ــؤ س ــةيب ب ــان و كاردةك ــدي خؤم ــي دةوَلةمةن ــة   , مرؤي ــاو ل ــةكي بةرض ــةوةريب ذمارةي بةخت

ئةوانـةي خوَينـدني خؤيـان تـةواو كـردووة و      , هاووآلتياني خؤمان لة دةرةوةي وآل  دةرفةتي فَيربـووني ئازاديـان هـةبوو   
ئــةمرؤؤ لةثرؤسـةي ئاوةدانكردنــةوةي  , ئةوانـة سـامانَيكب بــؤ خؤيـان وطةلةكـةيان    , ئـةزموونيان ثةيــداكردووة  شـارةزايي و 

, ثَيويستة هـةموو اليـةك رَيـز لـة يـةكَي بسـريب      , ثَيويستيمان بة هةموو تاكَيك هةية كة رؤَلي خؤي تَيدا بسَيرؤَيت, وآل 
بواري كارو , با بةدةست ثَيشخةري تازة بَينة ثَيشةوة, ن ئةزموونبئةمرؤؤ رؤذي ئةوانةية كة بةهرةمةند و بةتوانا وخاوة

ــاآلكانة    , تــةنتا لةطــةَل يكومــة  نييــة , دةرفــةتي ذيــان ئَيمــة هــاني كــةرتي تايبــةتيش دةدةيــب بــؤ ئــةوةي بةشــداري ض
بوورييـةكي  ديـارة هـية دةوارةيـةكي سياسـي سـةدامسري نابَيـت ئةطـةر ئا       , لةطةشةثَيدان و ئاوةدانكردنةوةي هةرَي  بكـةن 
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لة كابينةي تازةدا كاردةكةيب بؤ طةشةثَيداني ئابووري و مسؤطةركردني ذيانَيكي ئاسوودة لـة  , بةهَيزي لة ثشتةوة نةبَيت
 .هةرَي 

, كة بةشداري بةرضاو دةكةن لة دةسـتةبةركردني ثةرةثَيـداني بـةردةوام   , ثشتسريي تةواو لة هَيزي بةرهةمتَينةر دةكةيب
ي بــةتوانامان هــةبَيت تــا بتوانَيــت بــة ئــةركي خــؤي هةَلبســتَيت لــة داٍرشــتين سياســةتي ئــابووري  دةمانــةوَيت يكومــةتَيك

دةبــَي ئــةو مافــة , لــة عَيرادــي دواي رووخــاني رذَيمــي ديكتــاتؤري دةبــَي بــة ثَيــي دةســتوور وآل  بــةرؤَيوةبربدرَيت, هـةرَي  
, مـايف هةَلسـورؤاندني كاروبـاري هـةرَي  دةداتـة خؤمـان       ,ئةم دةستوورة تازةية, ثراكتيكييانة ثيادة بكرَيب و بيةسثَيندرَيب

دةبـَي  , تةئكيـديش دةكةينـةوة كـة تةيـةدياتي طـةورةمان لـة ثَيشـة       , ئَيمة لة كاتَيكدا ئـةو بةرنامةيـة ثَيشـكةش دةكـةيب    
 .هةموو اليةكمان هاوكاري يةكَي بكةيب و بة واديعي هةنساو بنَيني بةرةو ئايندةيةكي طةش

 :َيزئامادة بوواني بةرؤ
يةز دةكةم لَيرةدا بةناوي بـراي بـةرؤَيز كـاك عومـةر فـةتاح و كابينـةي تـازةي يكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و بـةناوي            

كابينـةي دابـني كردنـي    , كابينةي هةموو طةلي كوردستان دةبَيت, خؤمةوة تةئكيد لةسةر ئةوة بكةمةوة كة كابينةكةمان
كابينـةي دابـني كردنـي دةرفـةتي     , ي ياسا و ثةرةثَيـداني ئـابووري دةبَيـت   كابينةي سةروةر, ئاسايش و سةدامسريي دةبَيت

 .كار وخزمةتسوزارية سةرةكيةكان دةبَيت
دووبارة سوثاسي متمانةتان دةكةيب و هةوَل دةدةيب وةكو تيمَيك لةخزمةتي طةلي خؤماندا بني و درَيةي , لة كؤتاييدا

ئَيمة بة , يمان لةبةر دةست داية نابَي ئةم دةرفةتة لةدةست بدةيبئةمرؤؤ دةرفةتَيكي مَيذووي, نةكةيب لة كارةكامنان
لةسةر بنةماي تةوافوق و , هةموو توانايةكمان هةوَل دةدةيب بؤ ضةسثاندني سيستةمَيكي دكوكراتي فيدراَل لة عَيراددا

راتيانة دةكةيب لة ثرؤسةي هةر بؤية ثشتسريي تةوافودي دكوك, ثَيكتاتب و رَيزطرتب لة مايف هةموو نةتةوة و ئايينةكان
شان بةشاني يكومةتي فيدراَلي عَيراق كار دةكةيب بؤ بةردةرار كردني , ئَيمة دذي تريؤر و توند و تيذيني, سياسيدا

هاوكاري و هةماهةنسي تةواو دةكةيب لةطةَل يكومةتي فيدراَل بؤ ئاوةدانكردنةوةو طةشةثَيداني , ئاسايش و ئارامي
لةسةر  شتسرييةك لةوهةوَل و كؤششانة دةكةيب بؤ دامةزراندني هةرَيمي تري فيدراَل لة عَيراددائَيمة هةموو ث, عَيراق

ثَيويستة كار بكةيب بؤ دارؤشتين ميكانيزمي طوجناو بؤ شَيوازي , ذياني ئارةزوومةندانةبنةماي دةستوور و ثَيكةوة 
كاردةكةيب بؤ , ريةكاني كوردستان بثارَيزرَيتمامةَلة كردن لةطةَل يكومةتي فيدراَل بة شَيوةيةك كة مافة دةستوو

رَيبةرَي كردني ماددة دةستوورييةكان لة بارةي بةكارهَيناني زماني كوردي وةكو دووةم زماني رةري لةسةر هةموو 
هةوَل دةدةيب بؤ رَيبةرَي كردني ماددةكاني تايبة  بة , ئاستَيك و تةواوي دةزطاكاني يكومةتي فيدراَلي عَيراق

كاردةكةيب بؤ مسؤطةر كردني بةشي رةواي طةلةكةمان لة بودرةي خزمة  طوزاري و ثرؤؤذةكان و , هةرَي  بودرةي
هةوَل دةدةيب بؤ رَيكخستين نوَينةرايةتي يكومةتي هةرَي  لة دةرةوةي وآل  بة ثَيي , وةبةرهَينان و بوارةكاني تر

كة طشت ثَيكتاتة نةتةوةيي وئاييين و مةزهةبيةكان  عَيرادي فيدراَل ئةو كاتة ئارام و سةدامسري دةبَيت, دةستوور
بة , لة ضوارضَيوةي ئةم كارنامةيةدا, بةيةكةوة ثةكان بدةن بؤ ثَيكةوة ذيان لة ضوارضَيوةي  سيستةمَيكي دكوكراتي

زؤر  ,ئةم بةرنامةية رَيبةرَي دةكةيب, ثشتسريي ئَيوة و بةشداري ضاآلكانةي هاووآلتيان و بةهةوَل وكؤششي يكومة 
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستاش باَليؤزي ئةمريكا بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي  ,زؤر سوثاس

 :باَليؤزي ئةمريكا
 .ئةمرؤؤ رؤذَيكي مةزنةو ثشتيواني بةهَيز و بةردةوامي ئةمريكا دووثا  دةكةمةوة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دستان كاك مةسعود بارزانيبةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كور

 .بةرؤَيز رَيسري سةرؤك كؤمار عادل عةبدوملةهدي
 .بةرؤَيز سةرؤك وةزيراني كوردستان كاك نَييرظان بارزاني
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 .بةرؤَيز كةساني ناسراوي تر و خوشك و برايان
, كة ئةمرؤؤ رؤذَيكي مةزنة لةرؤاستيدا هةستدةكةم, رَيي شانازكةو خؤشحاَلييةكي زؤرة كة ئةمرؤؤ مب لَيرةدام لةطةَلتاندا

ثريؤزبايي لة سةرؤك , يةكسرتنةوةي هةردوو ئيدارةكةي كوردستان مةسةلةيةكة كة ناوضةكة لة مَيذةوة ضاوةرؤوانيةتي
هيواي ئةوثةرؤي , بؤ ئةو بةرثرسيارَيتيةي كة دةكةوَيتة ئةستؤيان, هةر ضل و دووةكةيان, وةزيران و كابينةكةي دةكةم

طةلي عَيراق بةطشيت و طةلي , لةم بؤنة خؤشةدا طرنري ئةوةية رابردوومان وةبريبَيتةوة .خوازمسةركةوتنيان بؤ دة
 .كوردستان بة تايبةتي نةهامةتي ئَييسار ضَيشت بؤ ئةوةي بسةنة ئةم رؤذة مةزنة

ةم ناوضةية و سةركردايةتي طةلي كورد لة عَيراق بةرؤَيزان رةالل تاَلةباني و مةسعود بارزاني بوَيرانة رابةرايةتي ئ
 . هيوايان لة دةست نةدا تةنانة  لة سةختَيب ساتةكاندا, طةلةكةيانيان كرد

دوربانيةكاني سةررةم عَيرادييةكان لة ثَيناوي , ثَيشمةرطة, هةروةها دةمةوَيت باس لةو دوربانيانةي طةلي كورد
هةروةها دةمةوَيت ئةم هةلة , يوسَيب بكةمدواي رووخاندني ديكتاتؤريةتةكةي سةددام , بونياتناني عَيرادَيكي ئازاددا

بؤ ماوةي ثانزة ساَلة خةَلكي , سةربازاني ذن و ثياو, بقؤزمةوة بؤ باسكردني دوربانيةكاني هَيزةكاني هاوثةكانان
 .هةرَيمي كوردستان يارمةتيدةر بوون بؤ ناوضةكاني تري عَيراق و ذياني خؤيان خستة مةترسيةوة

دةبَي ئاسايش سةدامسريبَيت , امنان دةكا  زؤرن بؤ ئةوةي عَيراق لةسةرثَيي خؤي بووةستَيتئةو تةيةدانةي كة ضاوةرؤو
ثَيويستة شكست بة تريؤريستان , ثردةكاني متمانة ثَيويستة دروستبكرَيت لةنَيو كؤمةَلساكاني عَيراق, بؤ طةلي عَيراق

بوارة ئابووريةكان بةرفراوان , ي ياسا رَيسري بكرَيترؤَل, دامودةزطا دكوكراسيةكان ثَيويستة ثتةوتر بكرَيب, بتَينرَيت
ئةو ثرؤطرامةي لةاليةن سةرؤك وةزيرانةوة راطةيةنرا بؤ هةرَيمي كوردستان , بؤ ئةوةي هةموو اليةك بسرَيتةوة, بكرَيب

 . ثرؤطرامَيكي ئومَيدبةخشةو هةموو مةسةلةكان دةطرَيتةوة
ؤ يكومةتي هةرَيمي كوردستان هةروةها بؤ يكومةتي مةركةزي كة هةروةك لةسةرةتاوة ومت ئةوثةرؤي هيوام هةية ب

 .هةروةها بؤ سةركردايةتيةكاني تري يكومةتةكة, نوري مالكي سةرؤكايةتي دةكا 
ئةوثةرؤي هيوام بؤ كابينةكةي نَييريظان بارزاني و سةركردايةتي عَيراق بةطشيت هةية و ثشتيواني بةهَيز و بةردةوامي 

بةدَلنياييةوة زؤر طرنسة بؤ طةلي عَيراق و , ئةوةي لة عَيراق روودةدا  زؤر طرنسة, ةمةوةئةمريكا دووثا  دةك
  .هةر بؤية سةركةوتين عَيراق سةركةوتين ريتانة, ناوضةكةو ريتان

ئةو ميوانداري و , دووبارة هةست بةشانازي دةكةم كة ئةمرؤؤ لَيرةدام و ضاوم بةهاورَي  سةرؤكي كوردستان بكةوَيت
 .ةتيةي بةرز دةنرخَين  و ئةوثةرؤي هيوام بؤ كوردستان و عَيراقدؤستاي

 .خوا ياوةري هةموو اليةك بَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي( UN)ئَيستاش نوَينةري سكرتَيري طشيت , زؤر سوثاس
 :UNنوَينةري سكرتَيري طشيت 

 .ة بؤ ثشتيواني كردن لة يكومةتي هةرَيمي كوردستانئامادةيي خؤمان دووثا  دةكةينةو
 .زؤر سوثاس

 .بةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان

 .بةرؤَيز رَيسري سةرؤك كؤمار
 .بةرؤَيز سةرؤكي وةزيران

َيكردم كة رَيز و سَيوي داواي ل( كويف ئةنان)سكرتَيري طشيت نةتةوة يةكسرتووةكان , خؤشحاَل  كة ئةمرؤؤ لةطةَلتاندام
 .بسةيةئ و رَيز و سَيوي نوَينةرةكةي ئةشرةف دازي بسةيةئ لةم بؤنة تايبةتةدا
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دةشزانني كة ثينَيكي , بةدَلنياييةوة بؤ طةلي هةرَيمي كوردستان يةز دةكةيب ثريؤزبايي يكومةتةكةتان لَيبكةيب
بةاَلم , ب بؤ يارمةتيدانتان لة رَيبةرَي كردني ثينةكةتانئومَيد بةخشتان هةية بؤ يكومةتةكةتان و ئَيمةش ئامادةي

 .بةشَيوةيةكي تايبةتي ثريؤزبايي لة رَيكةوتين يةكسرتنةوةكة دةكةيب
ئةمةش بة ئاماذةيةكي طرنري بةدي , نةتةوة يةكسرتووةكان سةرداَلي ئاسانكاريية بؤ ثرؤسةي سياسي لة عَيراددا

لةو برؤوايةدام كة ئةمة منوونةيةكي  باشة بؤ , بةَلكو لة واَلتدا بةطشيت, ردستاندةكةيب نةك تةنتا لَيرة لة هةرَيمي كو
دةكرَيت ببَيتة منوونةيةك , سازانةوة ضارةسةر بكرَيت دةكرَيت لة رَيي وتووَيذو ديالؤطئةوةي كة ملمَينَيي درَيذخايةن 

ةتي هَيز و يكومةتَيكي يةكسرتوو دةتوانَيت منوونةي كوردستان ئةوة دةردةخا  كة سةركراي, بؤ هةموو بةشَيكي عَيراق
 .ئؤدرةيي و طةشةكردني ئابووري بؤ طةلةكةي دةستةبةر بكا 

بةَلكو بؤ سةرانسةري عَيراق برؤةخسَيت و سةررةم عَيرادييةكان ئةمة بة , يةزدةكةم ئةو هةلة نةك بؤ ئَيوة
 .ونة بؤ بةشةكاني ترهةنساوَيكي ثؤزةتيظانة دابنَيب لةم بةشةي عَيرادداو بيكةن بة منو

و (سازان)ئةمةش لة كاتَيكي باشدا ها  بؤ ئةوةي بيسةملَينني كة بة , ئَيستاش لة ياَلةتَيكي هةستياردايب لة بةغدا
 .ثَيكةوة دانيشنت و دانوستاندن دةكرَيت بسةنة رَيكةوتب و رَيككةوتنةكانيش رَيبةرَي بكةن

هةروةك , نةوة بؤ ثشتيواني كردن لة يكومةتي هةرَيمي كوردستانلةاليةن خؤمانةوة ئامادةيي خؤمان دووثا  دةكةي
لة ئايندةشدا ئؤفيسَيكي  ,ياَلي يازر ئؤفيسي ناوضةييان لَيرةدا كردووةتةوةو, بةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةمان باسي لَيوة كرد

ي هةرَيمي كوردستان بةهَيزترمان دةبَيت و ئةو كا  دةتوانني لةطةَل هةموو اليةك كاربكةيب بؤ ئةوةي سوود بة طةل
  .هةروةها بؤ سةررةم طةلي عَيراق, بسةيةنني

نب لة رَيبةرَيكردني رَيككةوتين دووبارة ثريؤباييتان لَيدةكةم و ئةمةش بةهةنساوَيكي ثؤزةتيظانة دادةنَي  و بةردةوام
 .ةكسرتنةوةو ببنة منوونةيةك بؤ هةموو ئةواني تري

 .زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيستاش رَيسري سةرؤكي كؤماري كاك عادل عةبدوملةهدي بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةيئ
 :اجلمهوريةدكتور عادل عبداملتدي نائب رئيس ال

 .بس  اَ الرمحب الريي 
 .السيد رئيس اقليم كردستان االستاذ مسعود بارزاني

 .يالسيد رئيس جملس النواب احملرتم الدكتور حممود املوهدان
 .السيد رئيس برملان كردستان االستاذ عدنان املفيت

 .السادة اعضاء برملان كردستان ,االخوة االعزاء
 .السادة من قيادتي واعضاء احلزبني الكبريين وبقية القو  السياسية الكردستانية

 .السادة ممثلي القو  السياسية من جملس النواب العراقي من ممثلي الكتل السياسية
 .عزاءالضيوف اال

 .السادة السفراء
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نيابة عن السيد رئيس اجلمهورية ورئاسة اجلمهورية ابدي ايا  االعجاب واقدم الت يكا  والتهنئة بهذا اليوم التارخيي 
 .الكبري الذي توحد  فيه االدارتان

املسرية , احدة حرر  كردستان بل ساهم  يف حترير العراقكردستان تضرب لنا مثال عظيما يف مسريتها الرائعة الثورة الو
السياسية اليت خضناها سوية بعد سقوط النظام ساهم  وتساهم يف معاجلة تداعيا  النظام البعثي الظامل الذي شن اقسى 

هلا شعبنا غري ذلك من املظامل اليت تعرض , حلبجة, االنفال ,احلمال  على شعبنا العراقي عموما وعلى كردستان خصوصا
 .وعلى راسها محال  التهجري ومحال  االستيالء على االراضي واملمتلكا 
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كردستان رائدة وكردستان تساهم مع بقية العراق بل تتقدم يف حاال  كثرية املسرية العراقية لنبين معها سوية هذه 
الرهاب والتخريب ويف اعادة بناء الدولة التجربة العظيمة يف هذا املسلسل من االنتخابا  ويف اعداد الدستور ويف حماربة ا

 .العراقية فهنيئا لكم ولنا
كردستان قوية باهلها وبوعبها وبقيادتها وعندما تكون كردستان قوية يكون العراق كله , البعض خياف من كردستان قوية

 .عندما تكون كردستان فيدرالية يكون العراق كله فيدرالية .قويا
لقد , مل تعتد يف املاضي ولن تعتدي يف املستقبل الن فيها شعبا كرميا والن فيها قيادة واعية, كردستان مل تعتد على احد

ضرب  بالسالح الكيمياوي وشن  عليها احلمال  العسكرية وضرب  بالنابامل لكنها مل ترد يف اية منطقة اخر  سو  يف 
 .ساحا  القتال وعلى ايدي البيومركة االبطال

ابيون اليوم وبقايا النظام الساب  يف ضرب االمنني واالهالي االبرياء يف كل مناط  العراق  ا يف مل تعمل كما يعمل االره
نتذكر شهداء اعزاء علينا كاالستاذ سامي عبدالرمحن الذي اغتالته ايدي الغدر هنا يف اربيل يف ايام , ذلك هنا يف كردستان

 .ر من زهة اخر هذا هو الفرق بني الوفاء من زهة والغد, العيد املبارك
 ومن على هذا املن  اتقدم له ولالستاذ عمر فتاح وبقية نييريظانلقد استمعنا اىل ال نامج الذي قدمه االستاذ الكريم 

تصوي  ال ملان بالثقة هلم كما ار  انه قد اجنز اول وعد له بان كان  كلمته ثالثني  السادة الوزراء باحر التهاني على
كثر من عور دقائ  اضافية وهذا يبني مد  املكاسب اليت سيحملها اىل الوعب الكردستاني وكذلك اىل دقيقة واضاف عليها ا

 .الوعب العراقي
يصلح ان يكون احد االسس اليت يستهدف بها ال نامج السياسي , هذا ال نامج الواعي يصلح ايضا ان يكون برناجما للعراق

 .حلكومة وهنيئا لكم هذه االجنازا للحكومة العراقية القادمة فهنيئا لكم هذه ا
مسالة كركوك وحدود احملافظا  وبقية املظامل من االعتداء على املمتلكا  ومسائل التوطني والتهجري كل هذه جيب ان 

وبالتالي ال يوزد امامنا وق  طويل الجناز  0227تعاجل يف اطار القانون والدستور وجيب ان ننتهي منها قبل نهاية العام 
سنعمل سوية على بناء املؤسسا  الدستورية وان هذا  .سالة احلساسة والكبرية واليت يعتمد عليها بناء العراق اجلديدهذه امل

 .االجناز الكبري يف الوصول اىل توحيد االدارتني يف كردستان هو مقدمة الجناز بقية املؤسسا  الدستورية
االن نعمل هذه االيام جبد من ازل ان تعلن التوكيلة الوزارية ان , لقد خضنا انتخابا  قبل اشهر وصوتنا على الدستور

القادمة للعراق وسيكون لالخوة الكردستانيني مواقع مهمة واساسية يف احلكومة القادمة كاشارة واضحة اىل الوحدة 
ان كانوا شيعة او , ئةصاب, ايزديني, اشوريني, تركمانا, عربا, العظيمة اليت تربط بني مكونا  الوعب العراقي ان كانوا كردا

 .سنة كل هذا االمور ان نعمل عليها جبد ونعتقد ان ما مت يف كردستان هو مقدمة عظيمة يف هذا االجتاه
يف كلمته ان نر   نييريظانالنظام الفيدرالي الذي عليه الدستور جيب ان ياخذ ابعاده يف العراق كليا وكما ذكر االستاذ 

حكومة االقليمية واحمللية ان تنجزه من التطور االقتصادي والثقايف والتعليمي واالزتماعي امامنا املنجزا  اليت ميكن لل
كل هذا برهان على ان التجربة الفيدرالية هي انسب  ,العاملووالسياسي ويف العالقا  الداخلية ويف العالقا  مع دول اجلوار 

 .عددية اليت يعيوها العراقماميكن للوعب العراقي ان حيصل عليه من نظام يليب متطلبا  الت
 .امسحوا لي مرة اخر  ان اهنئكم بهذا االجناز الكبري وابارك لكم

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤي ثَيشكةش بة بةرؤَيزان دةكا  ئَيستاش بةرؤَيز كاك مةسعود بارزاني وتاري
 (:رَيمي كوردستانسةرؤكي هة)بةرؤَيز كاك مةسعود بارزاني 

 .بس  اَ الرمحب الريي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةران

 .مةمحود مةشتةداني برا.د 
 .عادل عةبدوملتةدي رَيسري سةرؤك كؤمار. براي خؤشةويست د



 371 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني دةزا
 .بةرؤَيزان ئةندامان و نوَينةراني يزبة هاوثةكانةكان

 .نوةزيرة بةرؤَيزةكا
 .ثةرلةمانتاراني بةرؤَيز

سةرةتا بةناوي طةلي كوردستانةوة بةطةرمي بةخَيرهاتنتان دةكةم و سوثاستان دةكةم بؤ ئامادةبوونتان لة طةَلماندا لةم 
 .رؤذة مَيذووييةدا
امادةن باَليؤزةكان نوَينةري سكرتَيري طشتيي زؤر سوثاس بؤ بةشداري كردنتان زؤر ثَيخؤشحاَلني كة ئ, خوشك و برايان

 .لةطةَلماندا لةم رؤذة مَيذووييةدا
 .بةناوي طةلي كوردةوة بة طةرمي بةخَيرهاتنتان دةكةم

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
 .خوشك و براياني بةرؤَيز و خؤشةويست

ري خؤم بةبةختةوةر دةزائ كة ئةمرؤؤ بةشدا, ميواناني كة لة ثارضةكاني تري كوردستانةوة هاتوون, خوشك و برايان
دةكةم لةطةَل ئَيوةي بةرؤَيز لةم رؤذة مَيذووييةدا كة بةرؤاسيت رؤذَيكي مَيذوويية و ثةردةدادانة بةسةر الثةرؤةيةك و 

ئينشائةَلَي كردنةوةي الثةرؤةيةكي  ثرؤ لة خؤشي و بةختةوةريي و , كردنةوةي الثةرؤةيةكي تازة لة مَيذووي طةلةكةمان
 .سةروةريي

بةاَلم رَيساي , نة دةكةم كة ماوةيةكي دوورو درَيذ خزمةتيان كردووةو لةم كابينةيةدا بةشدارننيسوثاسي ئةو برا وةزيرا
دةستيان ديارةو لةمةوديعي تر و لة شوَيين تر درَيذة بة خةبا  و خزمةتي خؤيان دةدةن و ثريؤزبايي لة كاك نَييرظان 

 .ةمو كاك عومةر و كابينةكةيان دةكةم و داواي سةركةوتنيان بؤ دةك
تةنتا داوايان لَي دةكةم كة ئةو بةرنامةية , مب هيي  نيية بيخةمة سةر دسةكاني كة لة بةرنامةي يكومةتدا هاتووة

 .هةوَلبدن بةباشَيب شَيوة رَيبةرَي بكرَيت
دةبَيت كابينةي خزمةتسوزاريي بَيت نةوةك كابينةي ملمينَي و , بَيسومان ئةم كابينةية كابينةي طةلي كوردستانة

شَيوةيةكي تازةية لة خةبا  و لة , ئةمرؤؤ سةردةمَيكي تازةية, ةبَيت هةموواليةك بزانب كاتي ملمينَي نةماوةد
لة هةموو طرنسَ , ئومَيدةوارم ئةم كابينةية سوود لة هةَلةكاني ثَيشوو وةربسرن و بينة ناو رةماوةر, خزمةتكردن

 .سةركةوتنة ئةوةية كة برؤواي رةماوةر بة دةستبتَينب ئةمة مةرري
بةاَلم ديسان دةمةوَي تةئيكيديش بكةمةوة لةوةي ثَيشةكي دةبَيت سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و , هةرضةندة دَلنيام

ئينيا وةزيرةكان و ئينيا خؤيان لةطةَل وةزيرةكانيان دةبَيت زؤر زؤر مونسةر  بب و دةبَيت , رَيسرةكةي مونسةر  بب
 .رييةبشزانب كة ئةمة كابينةي خزمةتسوزا

بةاَلم لة هةمان , ثريؤزباييان لَي دةكةم, مب سوثاسي يزبةكاني هاوثةكانيش دةكةم كة بةشداربوون لةم كابينةية
نةك بةشداربب و لة , كاتيشدا داوايان لَي دةكةم كة بةشدارن لة يكومة  ئيَ دةبَيت تةيةممولي مةستولييا  بكةن

خؤيان , دةتوانب هةرضي طريوطرفت هةية باسي بكةن, مةودوا وانةبَيتئومَيدةوارم كة لة, هةمان كاتدا موعارةزش بب
ئاشووري نوَينةريان هةية ديفاع بكةن لة مايف , كلدان, ئيمرؤؤ برايامنان توركمان, تةيةممولي مةستوليياتي خؤيان بكةن

براياني فةيلي كة , دي هةيةنوَينةري براياني ئَيز, ضونكة يةدي خؤيانة, ديفاع بكةن لةوةي كة بةرؤاسيت دةزانب, خؤيان
بةاَلم مومكينة خسوسييةتَيكيان هةية ديسان با ديفاع لة مايف خؤيان بكةن ئةوةي كة بةرؤاسيت بزانب و , ئةوان كوردن

مادام بةشدارن تةيةممولي مةستولييةتي خؤتان بكةن و , ثَيويست ناكا  لة دةرةوة طلةيي بكرَي, بة يةدي بزانب
 .امبةر بة رةماوةري خؤتان بةرَي بسةيةنبئةركي سةرشانيشتان بةر

بةاَلم بة يوكمي , مب تا ئيمرؤؤ دةتوائ بَلَي  بة هية شَيوةيةك تةدةخومل نةكردووة لة ئيشوكاري يكومة 
مةستولييةتَيك كة دةكةوَيتة سةرشائ ناضارم لةمةودوا كة تةدةخوليش بكةم و يةكسةر ئَيمة بةشَيك لة ديواني 

داواش لةوانة , دروست دةكةيب و بؤ وةرطرتين هةرضي ثَيشنيار و طلةمةنديي كة رةماوةر هةيانة سةرؤكايةتيي هةرَي 
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با شتَيكي , ئةطةر ئةم وةزعة بةدَليان نيية و خراثة, دةكةم كة هةميشة دذايةتي دةكةن بةديلَيكمان ثَيشكةش بكةن
 .ثَيشكةش بكةن, بةديلَيكي باشَ, وةزعَيكي باشَ, باشَ

لةبةر ئةوة , ئةم يكومةتة سةركةوتين هةموومانةو ثيشتسرييش لةم يكومةتة ئةركي سةرشاني هةموومانةسةركةوتين 
بةدَلنياييةوة مب دةَلَي  كة هةرضي ثَيمان بكرَيت بؤ ثشتسرييتان درَيةي ناكةيب و ئومَيدةوارم ئَيوةش درَيةي نةكةن لة 

 .هةرضي كةثَيتان دةكرَيت بؤ خزمة  كردني ميللةتةكةتان
لةمةودوا دةبَيت زؤر خةريكي دامةزراندني موئةسةساتي دةستووري و ياسايي بني و دةست بة ضاكسازيي وةزعي 

ئَيمةش هةموو ثشتسريييةكيان دةكةيب و , ناوخؤمان بكةيب و بَيسومان دةبَيت ئةمة لة ئةولةويياتي ئةم كابينةية بَي و
برؤاون لة هةرَي  وةكو كةركووك و شوَينةكاني تر كة بةشَيوةيةكي  هةوَلي رددي بدرَيت بؤ طَيرؤانةوةي شوَينةكاني كة دا

ئَيمة دةمانةوَي بةشَيوةيةكي دةستووري و ياسايي وةزعةكة ئاسايي , زاَلمانة هةوَلي طؤرؤيين واديعي ئةو شوَينانة دران
دةَلَيني كوردستان بةشَيكة لة ئَيمة كة بةشانازييةوة , بكرَيتةوةو ئةو غةدرة كة لة كورد كرا لةو شوَينانة نةمَييَن و

عَيرادي فيدراَلي دكوكرا  و هةر ثارضةيةك كة ئَيستاش لة ذَير يوكمي هةرَي  نةبَي ضؤن ئَيستا هةرَي  ثارضةيةكة لة 
 .عَيرادي فيدراَل ئةو شوَينانةش هةموو هةر ثارضةيةك دةبب لة عَيرادي فيدراَل

َلَي  لة بةغدا كة كوردستان هةميشة دةاَليةك دةبَي بؤ ثشتسرييي لة مب دةمةوَي زؤر بة دَلسؤزييةوة بةبرايامنان ب
عَيرادي فيدراَلي دكوكرا  و ثَيشمةرطة هةميشة هَيزَيكة بةدةست يكومةتي فيدراَل بؤ ثاراستين عَيرادي فيدراَلي 

 .دكوكرا 
هةر , لة بةغدا ثَيك بَيت و ئَيمة ئومَيدةواريب كة لةم نزيكانة ببينني يكومةتي يةكَيتيي نيشتمانيي عَيراديش

لةمرؤؤذانة ضؤن ئَيستا ئَيمة لَيرة ئةم رؤذة خؤشة دةبينني ئاوا ئةو رؤذة خؤشة لة بةغداش ببينني و كؤتايي بة 
ضيَ نةبينني رؤذانة ذن و منداَلي عَيراق شةهيد دةبب و بريندار دةبب و بةبَي , مةينةتييةكاني طةلي عَيراق بَيت و

 .ك هةبَي بة دةسيت تريؤريستانئةوةي كة هية هؤية
ثَيمان خؤشة , هةروةها دةمةوَي تةئكيد بكةم بؤ دراوسَيكانيشمان كة ئَيمة دةسيت دؤستايةتييان بؤ درَيذ دةكةيب

بةاَلم لة هةمانكاتيشدا ئيَ ثَيويست ناكا  نةزماني تةهديد و نة , باشَيب ثةيوةندكان هةبَيت لةطةَل هةموويان
ئَيمة داواي دةسيت دؤستايةتي دةكةيب و تةئكيديش دةكةينةوة كة ئَيمة لة الي , درَيذ بكةندةسيت دوذمنايةتي 

بةاَلم زؤري و زماني تةهديديش لة كةس دةبوَل , خؤمانةوة هةموو هةوَلَيك دةدةيب كة باشَيب عييدا  دروست بكةيب
 .ناكةيب

نامةوَيت زياتر درَيذة بة دسةكائ بدةم تةنتا لة ئةم كؤبوونةوةية ضونكة زؤر درَيذةي خاياند و زؤر دسةشكرا مب 
ثريؤزبايي لة كابينةي تازة , داواي سةركةوتنتان بؤ دةكةم, كؤتاييدا دةَلَي  رارَيكي تريش هةموو اليةك بةخَيربَيب

داني دةكةم و ئينشائةَلَي سةركةوتوو دةبب و سَيويش دةنَيريب بؤ هةموو شةهيداني كورد و كوردستان و هةموو شةهي
 .عَيراق

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر بذيب و سوثاس, بةرؤَيزان ئامادةبوان ئَيستاش كؤتايي بة كؤبوونةوةكةمان دَينني
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 ي خولي هةَلبذاردن(7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/6/0226 رَيكةوتيشةممة يةك 

تمانيي كوردسـتاني عَيـراق بـة    ئةجنومـةني نيشـ   2/6/0226 رَيكـةوتي شـةممة  يةك ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي (11)كاتذمَير
 ,بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسـري سـةرؤك و   بة ئامادةبووني, سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (7)دانيشتين ذمـارة , بةرؤَيز فرست امحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن
 .بةست

 :ي كاربةرنامة
ي ئةجنومـةني  1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (7)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت2/6/0226شةممة رَيكةوتي رؤؤي رؤذي يةك ي ثَيشنيوة(11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

ثةيظي بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن بةبؤنةي ضواردةمني سـاَليادي بةسـتين دانيشـتين يةكـةمي ئةجنومـةن لـة       -1
 .دا( 2/6/1990)
 .راثؤرتي بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن لةبارةي سةردانة فةرمييةكةي بؤ سويسرا و ئيتاليا-0
كة لة رينـاري  , تي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز سردار هةركي لةبارةي سةردانة فةرمييةكةي بؤ ئيتالياراثؤر-3

 .تايبة  بة لةناو بردني ماددة بَيتؤشكةرةكاندا ئامادة بووة

رامباز و خليل ابراهي  ممـد لـةبارةي سـةردانةكةيان     طارقراثؤرتي هةردوو ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيزان -2
 .ابؤ ئيتالي

 .راثؤرتي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز ممد فرج لةبارةي سةردانةكةي بؤ هؤَلةندة-0

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةرنامةي كار برييت ية لة, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَيدةكةيب, بةناوي خواي طةورة وميترةبان

مني سـاَليادي بةسـتين دانيشـتين يةكـةمي ئةجنومـةن لـة       ثةيظي بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن بةبؤنةي ضواردة-1
 .دا( 2/6/1990)
 .راثؤرتي بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن لةبارةي سةردانة فةرمييةكةي بؤ سويسرا و ئيتاليا-0
كة لة رينـاري  , راثؤرتي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز سردار هةركي لةبارةي سةردانة فةرمييةكةي بؤ ئيتاليا-3

 .ةناو بردني ماددة بَيتؤشكةرةكاندا ئامادة بووةتايبة  بة ل

رامباز و خليل ابراهي  ممـد لـةبارةي سـةردانةكةيان     طارقراثؤرتي هةردوو ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيزان -2
 .بؤ ئيتاليا

 .راثؤرتي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز ممد فرج لةبارةي سةردانةكةي بؤ هؤَلةندة-0

دؤنـاغَيكي تـازة بـوو لـة مَيـذووي طةلةكـةمان ثـاش راثـةرؤيب و ئةجنامـداني          , ة( 2/6)مرؤؤ كة ئة, خوشك وبراياني بةرؤَيز
ئةمــةش ســةركةوتنَيكي طــةورة بــوو بــؤ , لــة رؤذَيكــي وةكــو ئــةمرؤؤدا يةكــةمني دانيشــتين ثةرلــةمان بةســَا , هةَلبــذاردن

ورةيـة بـة بـَي يـادكردني ئـةو شـةهيدانة       ديارة ئةم سـةركةوتنة طة , طةلةكةمان و بؤ شةهيداني رَيساي رزطاري كوردستان
سـةروةرية بـؤ   , هةميشة مب لـة هـةموو شـوَينةكان دةيَلـَي  هةرضـةندة سـةروةرية بـؤ طةلةكـةمان        , ناكرَي يادي بكةينةوة

, ئةو خةباتة دوورو درَيذة نة ئةجنامةكةي دةطةيشـتة راثـةرؤيب  , كةس وكاري شةهيداني نةمرو سةربةرزةكاني كوردستان
نة ئةمرؤؤش كة كوردستان بووةتة هةرَيمَيكي فيدراَل و رذَيمـة  , نة يكومة , نة ثةرلةمامنان دةبوو, ن دةكرانة هةَلبذارد

ئةطةر ئاورؤ بدةينةوة لة خـةباتي  , طؤرؤبةطؤرؤةكةي سةدام لةناو ضووة و هةنساو دةنرَيت بؤ عَيرادَيكي فيدراَل و دكوكرا 
بَي تَيسةيشتين هةموو مةسةلةكاني تر كة ثةيوةندييان بة مةسـةلةي  , ةيبثةرلةمان ناكرَي باس بةتةنيا لة ثةرلةمان بك

, واتة ثةرلةمانيش بةشَيك بـووة لـةم وةزعـةي كـة لـة كوردسـتان دروسـت بـووة ثـاش راثـةرؤيب          , طةلي كوردستانةوة هةية
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و توانيويـةتي ضـةند   , بةآلم دةتوانني ئاماذة بةو سةركةوتنانة بدةيب كة ثةرلـةمان ئـةجنامي داوة لـةو مـاوةي رابـردوودا     
, ثةرلـةمان ئينشـائةَلآل وةكـو سـونبلَيك ماوةتـةوة     , يةكةم رةغمي هةموو ناكؤكيةكاني ناوخؤ و شةرؤي ناوخؤ, شتَيك بكا 

هـةموو دؤسـتاني   , كاتَيك كة شةرؤي ناوخؤ دروست بوو لـة كوردسـتاندا بةداخـةوة   , لةاليةن طةلةكةمان و لةاليةن دونياوة
ــةوَليان  ــة ه ــتاندا   طةلةكــةمان ك ــة كوردس ــيت بيةســثَي ل ــرد  , دةدا ئاش ــي ثةرلــةمانيان دةك ــةرةتا باس ــي  , س ــة رةئيس ــةر ل ه

هـةموو دؤسـتامنان كـة هاوكارييـان دةكـرديب بـؤ       , فةرةنساوة تا ئةنداماني ثةرلةماني فةرةنسي و بةريتاني و تـا ئـةمريكا  
نةوة ودانيشتنَيكي فراوان بكةن بـؤ ئـةوةي   كؤيكة, سةدامسري كردني ئاشيت باسي ئةوةيان دةكرد كة ثةرلةمانةكةتان ماوة

ثةرلةمان تواني لةماوةي رابـردوودا دةيـان   , رَيسة ضارة بدؤزنةوة بؤ ضاككردني ثةيوةندييةكان و رَيكخستين ماَلي كوردي
 بؤ رَيكخستين كؤمةَلسـةي كـوردي و ئاسـايي كردنـةوةي وةزعةكـة و ياسـايي      , بةَلكو سةدان ياسا و برؤياري طوجناو دةربكا 

راطرتين تةعامول لةطةَل ئةو برؤيار و ياسايانةي كة رذَيمي ديكتاتؤري سةدام , هةنساو نان بةرةو دوارؤذ, كردني وةزعةكة
ثةرلـةمان هةَلسـا بـة    , كة نةدةطوجنان لةطةَل وةزعي دكوكراتي و نةدةطوجنان لةطةَل وةزعـي تـازةي كوردسـتان و ئةوانـة    

ديســانةكة دةتــوائ ئامــاذة بــةوةش بكــةم ئةنــداماني ثَيشــووي  , ئــةو ياســايانة راطــرتين ئــةو ياســايانة و تــةعامول لةطــةَل
هــؤَلي , ئــةو هؤَلــةي كــة لةثةرلةمانــدا هةيــة , ثةرلــةمان دةورَيكــي طــةورةيان هــةبووة و تةيــةداي وةزعةكــةيان كــردووة 

دةردةبـرؤي بةرامبـةر   نـارةزايي خؤيـان   , ثةناطريي ضةند مانسَيك و ضةند يةفتةيـةك لـةوَي دانيشـتبوون مانيـان طرتبـوو     
بةراسيت يةكَيك بوو لة دةورةكان كة لةسةر ديـادةي  , ئةمةش دةوري هةبوو, كة شةرؤي ناوخؤ هةبوو, بةوةزعي ئةو كاتي

ئاشيت دةست ثَي بكا  و مـاَلي  , سياسي بؤ ئةوةي ئةو وةزعة ناتةبيعي ية هةرضي زووترة بسؤرؤدرَيت و ئاسايي بكرَيتةوة
رةغمــي ئــةو ناكؤكيانــة و مةشــاكيينةي كــة  , واتــة ثةرلــةمان توانيويــةتي دةوري خــؤي ببــيين كة, كــوردي رَيــك راتــةوة

كـة ثةرلـةمان دةبـَي    , خاَلَيك بوو لـةو ئيتيفاديـة   1997دواي ئيتيفاديةي واشنتؤن هاتة ثَيشي لة ساَلي , هاتبوونة ثَيشي
ةبوو ثاشي طفتوطؤيةكي زؤر و كؤبوونةوةيةكي ئةو, تةتبيع بكرَيت و دةبَي بةدةوري خؤي بةشَيوةيةكي باشَ هةَلبستَيت

دةست ثَي بكا  بة , زؤر ثةرلةمان تواني كؤبوونةوةي خؤي بة تَيكرؤاي ئةنداماني كؤببَيتةوةو دةست ثَي بكا  بة خةبا 
يةكَيك لة برؤيارةكاني ثةرلةمان ثَيشـي هةَلبـذاردن ئـةو وةزعـةي بـاس كـرد       , رَيبةرَي كردني ئةركةكاني سةرشاني خؤي

برؤيارةكـةش ئـةوة بـوو تـةعامول لةطـةَل ئـةو دوو       , ة ئةمرؤؤ لة كوردستاندا هةية كـة دوو ئيـدارةي هـةبوو برؤيـارَيكي دا    ك
بـةآلم موناسـةبةية بـةبري خـةَلكي ببينينـةوة كـة نايانـةوَي ئـةم يةديقةتـة          , هـةمووتان ئـةوة دةزانـب   , ئيدارةية دةكةيب

كامـةيان ثَيشـي   , ياخود دامةزراندني يكومـةتَيكي يـةكسرتوو  , هةَلبذاردنتةعامول لةطةَل ئةو دوو ئيدارةية وةكو , بزانب
بـة شـةرعيان   , تةعامول لةطةَل ئةوانة ناكـةيب , كة كرا ئةو كاتي تةعامول لةطةَل يكومةتي تازة دةكةيب, ئةوةي تر بَيت

اردن كـرا ئـةو مةررـة وةكـو     واتـة كـة هةَلبـذ   , تةنيا بؤ مةسائيلي تايبة  نةبَيت بؤ ئةمري واديع فـةرزي دةكـا   , نازانني
ئةو ثةرلةمانة تازةية نابَيت , لةكاتي هةَلبذاردن بة ثَيي ئةو برؤيارةي ثةرلةمان, طومت تةعامول نةكردنةكة بوو بة برؤيار

ئـةو دوو ئيدارةيـة   , وةكـو زةغتَيـك بـؤ ئـةوةي ئـةو يكومةتـة هـةنساو بنـَيب        , تةعامول لةطـةَل ئـةو دوو يكومةتـة بكـا     
ئـةم  , ةردوو مةكتةبي سياسي هـةنساو بنـَيب بـؤ رَيكخسـتين مـاَلي كـوردي و دامةزرانـدني يـةك يكومـة          ه, هةنساو بنَيب

دةبَي رَيبـةرَي  , كة دةَلَي هةَلبذاردن بوو, برؤيارة كة ثةرلةماني ثَيشوو دابووي ئَيمة دةستمان ثَيكرد بة رَيبةرَي كردني
لـة ثـار سـاَل وةكـو ئـةمرؤؤ دةتـوائ بَلـَي  بـةدةوري خـؤي          , ستنيواي لَيكرديب كة نةتوانني بةدةوري خؤمان هةَلب, بكرَيت

, مــب ثــَي  وايــة ثةرلــةمان لــة رؤذي تةشــكيلي يكومــةتي هةرَيمــةوة دةكــرَي ئيعتيبــاري بكــةيب بــة ثةرلــةمان  , هةَلســاوة
ك تـةدييمي  دةبَي بةشـَيوةية , كةواتة كة تةدييمي ساَلي رابردوو دةكةيب, نوَينةري ميللة  و ضاودَير لةسةر يكومةتيش

لـة ضـاودَيري   , بكةيب بزانني كة ئةم سـاَلي رابـردوودا ثةرلـةمان نـةيتوانيوة بـة دةوري خـؤي هةَلبسـتَيت وةكـو ثَيويسـت         
دةبووَلمان نةدةكرد نة ئيدارةي هةولَير و نةئيدارةي سلَيماني ياسامان بؤ بنَيرَيـت  , كردني يكومة  و لةدةرهَيناني ياسا

ثَيمان وابوو وةعدَيكة داومانة بـة ميللـة  لـة دامةزرانـدني     , ةدةناعةتيش ئةوةمان دةكردب, ياخود تةعديلي وزاري بكا 
لةبـةر ئـةوة دةبـَي ثةرلـةمان ئـةو زةغتـة راتـة سـةر         , رَيكخسـتين مـاَلي كـوردي   , يكومةتَيكي يـةكسرتوو لـة كوردسـتاندا   

بؤيـة كـة ئةمسـاَلة    , َيتة يةك يكومـة  تةعاموليان لةطةَل نةكا  تاوةكو تةوييدي يكومةتةكة و دةب, هةردوو ئيدارةكة
نةخؤمان غةدر لة خؤمان بكةيب و نـة  , هةميشة دةبَي تةدييمةكةمان بةم زووانة بَيت, هةَلسةنسَينني و تةدييمي بكةيب
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دةبـَي بـزانني ئـةو يةديقةتـة كـة ئَيمـة تـةعاموملان لةطـةَل ئـةم دوو          , دةبووَليش بكةيب خةَلك غةدر لة ثةرلةمان بكـا  
ضـونكة ئةطـةر تـةديي  بكـةيب ببتـة      , تةدييمي ثةرلةمان بكـةيب , ناتوانني تةدييمي يكومة  بكةيب, ردووةيكومةتة ك

,  نــة وةزيرَيكــي بــانري كــردووة موياســةبةي بكــا , دةَلــَي ثةرلــةمان نــة مورادةبــةي كــردووة, ئيســارة كــردن بــةو وةزعــة
ئةوانـةمان  , تةوييـدي دانونةكانـة  , زةريبةيـة , ةياسـاي تـةداعود  , ياسـاي ئيستيسـمارة  , نةياسايةكي يكومـةتي دةرهَينـاوة  

طلةييان هةبَيت و ئاماذة دةكةينة ئةو دةراري ثةرلةمان كة دةَلـَي تـةعامول لةطـةَل ئـةو دوو ئيـدارة      , هةمووي نةكردووة
تـةواو كردنــي دام و  , هـةر بـؤ رَيكخسـتين مـاَلي كـوردي     , لةطـةَل ئةوةشـدا سـاَلي رابـردوو يـةو  ياسـا دةرضـووة       , نةكـةيب 

دامانـة ديراسـة  و   , رسة لةياساي تريؤر كة ئةويش مةعلومة وةختَيكي خاياند كة سَي مـانري بـوو  , دةزطاكاني كوردستان
لةسـاَلي  , كؤنفراران لةسةر بةست و بـةتَير و تةسـةلي مونادةشـةمان لةسـةر كـرد و ئـةركَيكي طـةورة بـوو و ئـةجنام درا         

رسـة لةيـةك كؤبوونـةوة نـةبَيت هـةموو      , يشتين نائاسـاييمان كـردووة  دان 2دانيشتين ئاساييمان كردووة و  02رابردوودا 
هـية سانسـؤرمان لةسـةر    , كؤبوونةوةكامنان راستةوخؤ ثةخش كراوة و خةَلك ضاوي لَي بووة و لة تةلةفزيؤن و لة راديـؤ 

ر بَيــت و نــةبووة ئــةوةش دةليلــي ئــةوة بــووة كــة برؤيارمــان دابــوو ئــيش وكــاري ثةرلــةمان عةلــةني بَيــت و خــةَلك بــويَ    
رةماوةري كوردستانيش يـةدي خؤيانـة راسـتةوخؤ ضـاويان     , ئةنداماني ثةرلةمان بوَير بب و دسة بكةن و رةخنة بسرن

ــت   ــةمان بَي ــتنةكاني ثةرل ــة دانيش ــؤن دةرؤوا , ل ــةكان ض ــزانب مونادةش ــدا  , ب ــؤَلي ثةرلةمان ــاو ه ــة ن ــةش , ض روودةدا  ل ئةم
ضونكة دةليلي سيقة بة خؤيية و ثةرلةمان ئيشي بـةرةو ثـَيش   , واش بَيت ثَي  واية هةر دةبَي, هةنساوَيكي كاريسةر بووة

لة موستةدبةليشدا ئومَيدةواريب هـةر بـةو شـَيوةية    , دةرؤوا  و سةركةوتب بةدةست دَينَيت ئةطةر بةو شَيوةية تةواو بَيت
ن دةراري دةدةن سـبةي يـان دوو   خؤتا, مب ثَي  واية دانيشتنَيك دةبَيت بكةيب سبةي لة كؤتايي هينةكةدا, تةواوي بكةيب

بةرنامةي كارمـان بـؤ سـاَلي    , بة صةرايةتةوة باس لة يةكةم تةدييمي ئةم ساَلة بكةيب, بؤ ئةوةي زؤر بة ئازادانة, سبةي
رووبــةرؤوو بكــرَيب و كةســيش بــاوةرؤ ناكــةم لــة رةخنــة , رةخنــةكان بــا لَيــرة بكــرَيب, داهــاتوو و ض رةخنةيــةكيش هــةبَيت

, يـةدي خؤيـةتي ئـةو رةخنـة لـَي طرتنـة      , ي رةخنةكةي دةطرَيت و نة ئـةوةي رةخنةكـةي لـَي دةطريَيـت    نةئةوة, بَسَيت
بؤيـة مـب ثـَي  باشـة     , ئةوةي رةخنةكةشي لَي دةطريَيت يةدي خؤيةتي روون بكاتةوة و سـوود لـة رةخنـةكان وةربسرَيـت    

, ن دا كـراوة بَيـت ئـةوة دةطةرؤَيتـةوة بـؤ خؤتـان      دةراريشتا, دانيشتنَيك بكةيب دانيشتنةكة ئةطةر دةرارتان دا داخراو بَيت
ضونكة , بةرنامةش دادةنَيب كة ضؤن كار بكةيب, لةو دانيشتنةدا هةموو كةم وكورؤيةكان بة صةرايةتةوة باسيان دةكةيب

وةش ض كةم و كورؤيةك هةبَيت لة نيزامي داخيلـي ئـة  , ئَيستاكة نيزامي داخيلي لة اليةن ليذنةيةكةوة هةموار دةكرَيتةوة
طلةييةكان لةوانةية بؤ خؤشيان هةيانبَيت ئَيمة ثابةنـديب بـةو نيـزام    , بؤ ئةوةي هةندَيك طلةيي هةية, ضاك دةكةينةوة

بؤ منوونة ثةيرؤةوي ناوخؤ دةَلَي هةر شـتَيك  , ئةو وةخيت دةكرَيت بةو شَيوةيةي كة ئَيوة دةتانةوَي ئَيوة بيسؤرؤن, داخلية
مـولزةم نييـة سـةرؤكايةتي لـةناو     , ضـل وهةشـت سـةعا  ثَيشـَ بَيـت     , َيش دوو رؤذ بَيـت ئيحتيمالة ثـ , ناخرَيتة بةرنامة

, بـةآلم دةكريةـت بيخةينـة كؤبوونةوةيـةكي تـر     , يةدي خؤتانـة , كؤبوونةوةدا كةمبكةنةوة بَلَيب مبانةوَي ئاوا وئاوا بكةيب
ةبَيت مونادةشـةي بكـةن و نيزامةكـةي    لةبةر ئةوة ئةطةر ئةوةتان ثَي باشة بيسـؤرؤيب و سـةعاتَيك ثَيشـَيش يـةدتان هـ     

داواي شـتَيك بكـةيت و نـةكرا بيـي طلـةيي بكـةيت لـة        , بةآلم ناكرَيت نيزامَيكيش هةبَيت خؤ  نيزامةكة دةزاني, بسؤرؤن
ئينيا لةبةر ئةوة ئـةو دانيشـتنة دوايـي    , رةريدة و لةتةلةفزيؤن و لة ثةيرؤةوةكة تَي بسةي ياخود ئيشارة  بةوة بكةيت

ــةراري بــؤ ــؤ دةدةيــب , دةدةيــب د ــارةتي ب ــاخود ئيش ــب , ي ــةراري بــؤ دةدةي ــي د ــاَلي داديَ , دواي ــة س ــد دةكــةم ك ــاَلي , ئومَي س
ساَلَيك بَيت ثةرلةمان لةبةردةم طةلةكةماندا بتـوانَي و نيشـان بـدا     , ثةرلةمانَيكي راستةدينةي فةعالي سةركةوتوو بَيت

بتوانَيـت هاوكـاري يكومـة  بكـا  بـؤ تةسـبيت       , ني خةَلكـةوة كة شايستةي ئةو متمانةية كة ثَيي دراوة لةاليـةن كؤمـةآل  
لةهـةمان كاتيشـدا بتـوانَي ضـاودَيري بكـا  لـة هـةر شـوَينَيكدا         , بؤ سةرخستين, كردني ئةو يةكسرتنةي هةردوو ئيدارةية

و بتـوانب  ليذنةكان فةعال بب بـةدةوري خؤيـان هةَلبسـنت    , كةم وكورؤي هةبوو دةست نيشاني بكا  بةرَيسةي ليذنةكانةوة
ثَيويست دةكا  وةزير بَيت يان سةرؤكي , ئَيمةش لَيرةدا دةخيةينة بةرنامة, لة كوَي كةم وكورؤي هةية بة راثؤر  بينَيرن

ثرسياري لَي دةكةيب , هةر كةسَيك مةستول بَيت لَيرة بانسي دةكةيب, ياخود رَيسري سةرؤك وةزيران بَيت, وةزيران بَيت
بـةبَي ليذنـةكان   , ئةو ليذنانة ضةند بةدةوري خؤيـان هةَلدةسـنت  , ةوَيتة سةر ليذنةكاني ئَيوةبةآلم دةك, لةبةردةمي ئَيوة
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, ليذنــةي دادة, ليذنــةكان لةناوخؤيانــدا دةبــَي بــة دةوري خؤيــان دا هةَلبســنت, ثةرلــةمان نــاتوانَي هــةموو شــتَيك بزانَيــت
ثرسيارةكة هي خةَلكة دةخيةينة بةرنامة بـانسي  , ئةطةر مةعلوماتي وةرطر  ثَيويسيت كرد ثرسياري هةبوو, ثةروةردةية

ساَلي بـةرةو ثَيشـةوة   , لةبةر ئةوة ئومَيد دةكةم ساَلي دادَي ساَلي ثةرلةمان بَيت, وةزير دةكةيب لَيرة موساعةدةي دةكةيب
ي كؤمةَلسـةي  ساَلي هـةنساو نـاني زيـاتر بَيـت بـؤ دامةزرانـدن      , ساَلي ياسايي كردنةوةي زياتر بَيت لة كؤمةَلسة, ضوون بَيت

دوا , وةكـو يـةك فـةري  ئـيش بكـةيب     , ئةمةش بـة هاوكـاري يـةكَي كردمنـان    , بنةماكان, ساَلي ضةسثاندني ياسا, مةدةني
خـةَلك  , هةَلبذاردنةكـةمان نسـبية  , خةَلك راي داوة لةسةر ليسيت يزبةكان, دسةم ئةوةية ثةرلةماني ئَيمة هةَلبذاردنةكة

واتـة لةاليةكـةوة   , ة ئةو خةَلكانةي لَيرة دانيشتوون كانديـد كـراون هاتوونةتـة ئَيـرة    ئةو يزبان, دةنسي داوة بة يزبةكان
بةآلم ئةندامَيكي ثةرلةمان كة دَيتة ناو ثةرلةمان دةبَي زياتر ثابةند بَيـت  , ئَيوة ثابةندن بة سياسةتي يزبةكاني خؤتان

, بؤ بةرذةوةنـدي طـةل خـةبا  دةكـا     , شتَيكةكة بةرذوةندي طةل سةرووي هةموو , بةو سوَيندةي كة لَيرة خواردوويةتي
ئـةويش  , يـةدي ئـةدناي يزبايـةتي لَيـرة هـني دةكـا       , واتة ئةو نودتةية هةموومان ثَيكةوة خؤماني ثَيوة دةبةستينةوة

بـةآلم لـة مةسـةلةكاني تـر دانـاني      , خؤي تةريي بكا  لَيـرة , ئةطةر بَيتو شتَيك بوو ثةيوةندي بة سياسةتي يزبَيك بوو
هـةموو  , هية فةردَيك نابَيت لة بةيين ئةو ئةندامةي لةطةَل ئةندامَيكي تر لـةو ليسـتة  , ورادةبة كردني يكومة م, ياسا

لةبةر ئةوة ئومَيد دةكةم كؤبوونةوةيةكي بـاش  , ضؤن ياسا دةربَينني, هةدةفةكة ئةوةية ضؤن ضاودَيري يكومة  بكةيب
بزانني ضؤن دةرارتان داوة , دني رةئيتان بة سةريعي وةردةطريبثاش تةواو كر, سوودي هةبَيت بؤ هةموو اليةكمان, بَيت

دةزائ طةرماشـة ئينشـائةَلآل مةسـةلةي طـةرماش بـة      , داواي لَيبوردنتـان لـَي دةكـةم   , سبةييَن يـان دووةي ئـةجنامي بـدةيب   
, ســتةيــةلي دوور ثرؤذةيــةكمان لةدة, يــةلَيكي دووريــش هةيــة, يــةلَيكي ســةريع هةيــة, زووتــريب كــا  يــةل دةكــةيب 

زووتـر لَيـرة بـة هـةموو مواصـةفاتةوة سـاَل ونيـوَيكي دةوَي        , طوجناوتر بؤ ثةرلةمان دروسـت بكـةيب  , بينايةكي زؤر باشَ
 .بةآلم تا ئةو ساَل ونيوة دةبَي يةلَيكمان هةبَيت بؤ ئةو طةرمايةي لةناو داعة هةية, تاكو تةواو دةبَيت

بيستوتانة لة تةلـةفزيؤن  , نامةوَي بؤتاني روَينمةوة ماوةي دةوَي, لياسةردانةكةي خؤمة بؤ سويسرا و ئيتا: خاَلي دووةم
, بةآلم بة سةريعي دةَلَي  كة ئَيمة دةعةوةتةكةمان لةاليةن طرووثي كوردي لـة ثةرلـةماني سويسـر بـوو    , و خوَيندوتانةوة

ضـووينة وَي ئـةو طرووثـة    كـة  , ئينيـا ضـوويب  , بةآلم ثرسيارمان كرد وتيـان سـةرؤك ثةرلـةمانيش ثَيشـوازيت لـَي دةكـا       
, وةفـدي ثةرلـةماني كوردسـتان    1990ئةوةي رَيسةي خؤشحاَلي بوو كـة لـة سـاَلي    , بيست ئةندامي ثةرلةماني سويسراية

يةكةم رار بـوو ضـووبوونة ئةوَينـدةر ضـةند ئةنـدامَيكي      , يةكةم سةرداني بؤ ئةوروثا ديسان لة سويسراوة دةسيت ثَيكرد
شارةزاييةكيان هـةبوو زؤريـش ثَييـان خـؤش بـوو كـة ئـةو طؤرؤانكاريـة         , خؤيان باسيان كرد, فراكسيؤن و ئةوانةيان ديبوو

نوَينـةري  , تـةنيا دوو يزبةكـة نييـة   , تةعةدودي هةيـة , بةتايبةتي رَيذةي ذن زيادي كردووة, لةناو ثةرلةماني كوردستان
ئـةوةي كـة   , نساوَيكي بـاش ضـوونةتة ثـَيش   دةيانزاني بةآلم كـة بارـان كـرد وتيـان هـة     , توركمان و كلدان و ئاشوور هةية

ئَيوارةكـة منيـان   , رَيسةي خؤشحاَليمان بوو زياتر ئَيمة كة ضووينة ثةرلةماني سويسرا دانيشتين تايبةتي خؤيـان هـةبوو  
بةآلم خةبةريان دا بةسةرؤكي ثةرلـةمان دـةتعي مونادةشـةكةي كـرد بةئةنـداماني      , بردة رَيسةي ميوانان لةوَي دانيشت 

بــةآلم ثيــاو ديســان , ثَيشــوازييةكي طــةرميان لَيكــردم, كي ثةرلــةماني كوردســتان ميوامنانــة ئيشــارةتي بــؤ كــردمو  ســةرؤ
فـةخريان ثـَي   , لةسةركةوتين وادا ئةو خةباتة دوورودرَيذة و ئةو شةهيدانة كة لةم رَيسةيةدا شةهيد بوون دَيتةوة بـريي 

دواييش خؤي ها  لةطةَل , تان بةو شَيوةية ثَيشوازيان لَي دةكا ئةوةتا طةلي كوردس, دةكا  ئةو خةباتة بة فريؤ نةضووة
, كـة ثـارتي سؤسـيال دكوكراتـة    , يـان بيسـت و دووكـةس   , هةموو طرؤووثةكاني ناو ثةرلةمان بيست وثَيـنج كةسـَيك بـوون   

ةلي رؤراورــؤر بــوون يزبــةكان دانيشــتنَيكي زؤرمــان كــرد و زؤريــش بــة ئيعيابــةوة باســي خــةباتي طــ  , ييزبــي ليربالــة
هــةم سياســةتي , رووبــةرؤووي هـةم تــريؤر بوونةتــةوة , لــة شــوَينَيكي وا نـاخؤش و دذواردا لــة عَيرادــدا , كوردسـتانيان كــرد 

لةطةَل ئةوةشدا توانيوتانة بؤ خؤتـان كؤمةَلسايـةكي دكـوكراتي دروسـت بكـةن بـةرةو       , رةطةزثةرسيت و رؤشنبريي خراث
نيش دةعوةمت كردن ومت ئينشائةَلآل لة سةردانَيكي تردا ياني فرسةتَيكي تر ئامادةن كةهاوكاركان بكةن م, ثَيشةوة برؤؤن

لةوَيوة ضوويب بـؤ ئيتاليـا لـةوَي لـة     , ئةطةر هاتة ثَيشةوة لة مانسي نؤ و ئةوانة ئَيمةش دَيينة كوردستان بة مةمنونيةوة
ناوة بـةناوي يةديقـةي شـةهيداني    سةرؤكي شارةواني و مويافيز يةديقةيةكيان ناو, ميينؤ مويافيز داوةتي كردبوويب
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موبادةرةيةكي باش بوو لة شـارَيكي طـةورةي وةكـو ميينـؤ لـة ئيتاليـادا كـة        , عَيراق كة لةبةرامبةر تريؤردا شةهيد بوونة
منـيش بـة ئيعتيبـار هـةم     , بـري لـة هاوكـاري طـةلي عَيـراق بكةنـةوة لـةدذي تـريؤر        , بري لة خةباتي طةلي عَيـراق بكةنـةوة  

منيـان داوة  كـرد   , هةميش يةكَيك  لةوانةي كة لة رووبةرؤووي ئريهابدا بريندار بوومـة , ني كوردستائسةرؤكي ثةرلةما
لةطـةَل  , سةفريي عَيـراق لـة رؤمـا هـا     , كة ضووينة وَيندةر زؤر بةطةرمي ثَيشوازيان لَي كرديب و مويافيز ها  بؤ خؤي

وتاريـان خوَينـدةوة ئامـاذةي بـة خـةباتي طـةلي       , اوةنووسةرَيكي طةورةي ميسـري كـة لـة ئيتاليايـة مـةرليس ئيعيمـي نـ       
باسي طةلي كوردستان كرد و ئيشارةتي بةوةشـدا كـة مـب    , عَيراق كرد لة ثَيناوي دكوكراتية  و لة دذي تريؤر و ئةوانةدا

افة صـةي , ثاشان ئَيمةش وتارمان خوَيندةوة وكةوا ثةرؤؤيةكـةمان هـةَلسر  لةسـةر نـاوي تـازةي يةديقةكـة      , لةوَي يازرم
لةبـةر ئـةوةي كـة لةوَيمـة لـةو      , بؤ ئةو دوو رَيسةية بةرةري ضـوويب , ثَي  واية ئةوةش كارَيكي باش بوو, لةوَي نووسي

ــتان      ــة كوردس ــالي هاتبوون ــدي ئيت ــةنديب وةف ــردوودا ض ــاوةي راب ــاني    , م ــة و دان ــي هةَلةجب ــاري كردن ــةوزووعي هاوك لةم
, سـةرداني فلؤرةنسـام كـرد   , بؤيـة سـةرداني رؤماشـ  كـرد    , بكـةم  زانيـان لـةوَي  يـةزيان كـرد سـةردانيان     , خةستةخانةكة

لةطــةَل ئــةو طرؤووثــة دكتؤرانــة و مويــافيزي فلؤرةنســاو وةزيرَيكــي تةندروســيت ثَيشــووي ئيتاليــا دانيشــتني باســي ئــةو     
انةية ئـةو خةسـتةخ  , بةتايبـةتي خةسـتةخانةيةك لـة هـةولَير دةكةنـةوة     , ثرؤذانةمان كرد لة كوردستاندا ئةجنام بدرَيت

, وابزائ نزيكةي يةفتا و هةشتا مليؤن دؤالري تَيدةضـَيت , تايبة  دةبَيت بؤ نةخؤشي تةالسيما و نةخؤشي دَلي منداآلن
ثرؤذةكـةيان ثيشـان دايـب و    , وتيان يكومةتي هـةرَي  ئامادةيـة بيسـت مليـؤن دؤالر بـدا  و ئَيمـةش ئـةوةي تـر دةدةيـب         

دانيمـارك  , ة كاك وشيار زَيباري كرد كة هَيشتا وةزيرةكان سـوَينديان نـةخواردبوو  ثشتسريكان لَيكرد و لةدواييدا داوايان ل
ئةو يكومةتة تازةية بؤ ئةوةي , ضونكة ئةوة برؤياري يكومةتي ثَيشووة, دؤسيت طةلي كوردستانة ومت لةطةَليان دسة بكة

ية لـة عَيـراق و لـة كوردسـتان زياديشـي      لة ثةيوةنديدا ئةوان وتبويان ئةو ثرؤذانةي كة هة, ئةو ثرؤذانة رَيبةرَي بكةن
بَييسـة لـةوةش ثرؤذةيـةكي تـر هـةبوو منـاآلني كوردسـتان دةعـوة  بكـةن بـؤ           , نةك هةر بةتةنيا ئةوة دةكـةيب , دةكةيب

بـؤ  , بؤ ئةوةي لةطـةَل منـداآلني ئيتاليـا دسـة بكـةن و ثةيوةنـدي ثةيـدا بكـةن        , منداَل 02, منداَل 32هةررارةي , ئيتاليا
لةو نزيكانة وابزائ , ي روشنبريي و ثةيوةندي دروست كردن لةطةَل منداآلني كوردستان و منداآلني ئيتالياهاوكاري كردن

وهةم لة سويسراش و هةم لة ئيتالياش لةطـةَل راليـاي كـوردي    , منداَلَيك دةولة بيانَيرينة ئيتاليا 02يان  32لة يدودي 
بؤمـان بـاس كـردن ئـةو رووداوة لـة      , ونةوةيةكي سةركةوتوو بووو هةندَي عَيراديش هاتبوون كؤبوونةوةمان كرد و كؤبو

بةراسـيت ئـةوةي رَيسـةي خؤشـحاَلية مـب دةمَيـك لـةو تةفصـيلةوة         , عَيراق هةية ضي يةو وةآلمي ثرسـيارةكامنان دانـةوة  
ثـازدة   هةست دةكةم لة ئةوروثادا خةَلكَيكي طـةجني زؤري خـةَلكي كوردسـتان كـة ثـَيش دة سـالَ      , نةضووبومة ئةوروثاوة 

ــان كــردووة  ــدووة, ســاَل هييرةتي ــان ثَيسةيان ــديس , خؤي ــؤر و بووتــة موهةن ــة  , بووةتــة دكت ــارةي هةيــة و رَيســةي هةي ث
بةتايبةتي لة سويسرا دةد نةمدةزاني سةدان كورد لةوَيندةر نسبةتَيكي زؤريان شةهادةي دكتـؤراو بةكالؤريؤسـيان ثةيـدا    

ثَي  وايـة بـؤ ئاينـدةي كوردسـتان     , رد كةمَة و ئةوانيش هةروا سةركةوتوونلة ئيتاليا كو, كردووة لة بوارة ريارياكاندا
ئَيستاش داوا لة كاك سردار هةركي دةكـةم بـة   , هةر ئةو دووشتةم هةبوو, مب سوثاسيان دةكةم, سوودَيكي زؤريان هةبَيت

 .موختةصةري ئةويش باسي سةردانةكةي بكا  بؤ ئيتاليا
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هةركي

 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
سةردانةكةمان بؤ ئيتاليا بؤ بةشداري كردن بوو لة كؤرؤي زانسيت بؤ ئاسايشي ناوخؤي عَيراق كة ئةو بابةتانةي لـةخؤوة  

 :طرتبوو
 ناوي كؤرؤةكة

 كؤرؤي زانسيت بؤ ئاسايشي ناوخؤي عَيراق
 (غسل االموال, بازرطاني بة ماددة بَي هؤشكةرةكان , تاواني رَيكخراو)

 ئيتاليا موداتةعةي سةدليا شاري سرياكوزا/ شوَيين كؤرؤةكة
 00/0/0226تا  10/0/0226لة بةرواري / ماوةي كؤرؤةكة
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 اليةني ئامادةكار بؤ ئةم كؤرؤة
 .ئيتاليا -ئةنستيتوي نَيو دةَلةتي بؤ خوَيندني باآل لة زانستةكاني تاوان لة سرياكوزا-أ

 .ئةمريكا –زانكؤي دي بول لة شيكاغو  ئةنستيتؤي نَيودةَلةتي مايف مرؤظ لة-ب

 .لة ذَير ضاودَيري وةزارةتي دةرةوةي ئيتاليا-ج

 :ئةم بةرؤَيزانةي خوارةوة بةشدار بووبون

 .ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/   سةردار هةركي -1

 .عَيراق –وةزيري ثَيشوي مايف مرؤظ /  بةختيار ئةمني -0
 .عَيراقبريكاري وةزيري دادي /  ثوشؤ عةلي-3
 .سةرؤكي مفةوةزيةي طشيت بؤ نةزاهة / رازي رازي-2

 .ثارَيزطاري شاري بةسرة/  ممد ممد-0

 .عميد لة وةزارةتي ناوخؤي عَيراق/  اسامة بةدري-6

 .عميد لة وةزارةتي ناوخؤي عَيراق بةشي مةش  وت هيل/  حتسني فليح-7

 .ة وةزارةتي ناوخؤي عَيراقبةرؤَيوةبةري طشيت تاوانة طةورةكان ل/  ثامر اجلنابي-7

 .بةرؤَيوةبةري ثؤليسي ثارَيزطاي واسيت/  يسب احملبوبة-9

 .داواكاري طشيت لة دادطاي مةركةزي تاوانةكان/  خلود مؤيد-12

 .هةولَير –سةرؤكي لَيكؤَلينةوة تاوانيةكان لة وةزارةتي ناوخؤ /  دلَير ئاكؤ-11

 .ياريدةدةري بةختيار ئةمني/  داني بياع-10

 .بةرؤَيوةبةري ثؤليسي سلَيماني/  رزطار عزيز-13

 .ئةندام لة شةبةكةي عةيب بؤ ضاودَيري هةَلبذاردنةكان/  سعد نعمة البتا -12

 .ئةندامي دادطاي تةميزي احتادي/  سلمان عبيد عبداَ-10

 .سلَيماني –بةرؤَيوةبةري ئاسايشي طشيت /  سيف الديب امحد-16

 .وةبةري ثؤليسي كةركوكبةرؤَي/  شَيركؤ شاكر يكي -17

 .رَيسري بةرؤَيوةبةري ثؤليسي كةركوك/  تاري  ابراهي -17

 .بةرؤَيوةبةري ثؤليسي ناسرية/  ثامرعبداحلسب -19

 .سلَيماني –بةرؤَيوةبةري طشيت لة ئةكادكياي ثؤليس /  عبدالرزاق فتاح كاكةيي-02

 .بةرؤَيوةبةري ثؤليسي ناسرية/  عبدالرزاق ناسر-01

 .سلَيماني –سةرؤكي ئةكادكياي ثؤليس /  ان يسني ئةمنيعور-00

 .عَيراق –ثشكَينةري طشيت وةزارةتي نةو  /  عةلي اراعيل-03

 .عَيراق –راوَيذكار لة ديواني ضاودَيري دارايي /  فتاح سعيد-02

 .بةرؤَيوةبةري وَينةطرتب لة تةلةفزيؤني شةردية/  داس  لفتة-00

 .عَيراق –ي طشيت لة وةزارةتي مايف مرؤظ ثشكَينةر/  خملص احلديثي-06

 .سةرؤكي بةرؤَيوةبةرايةتي لة موخابةراتي عَيراق/  متدي يسني عةتية-07

 .عَيراق –بةرؤَيوةبةري طشيت طومرطةكان لة وةزارةتي دارايي /  ناهل شكر البياتي-07

 .سةرنوسةري رؤذنامةي ئةهالي/ هةظاَل رةشيد-09

لـة بـةنكي مةركـةزي    ( استثمار)َيوةبةري طشيت بةرؤَيوةبةرايةتي وةبةرهةمتَينان بةرؤ/  هنْا  امحد اخلفاري-32
 .عَيراق

 .شيكاغو –ئةنستيتؤي نيودةوَلةتي بؤ مايف مرؤظ لة زانكؤي دي بول /  وريا عبداَ يسب-31

 .بةرؤَيوةبةري ثؤليسي دهؤك/  وعداَ يوسف-30
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 :بةرنامةي كؤرؤةكة
 بؤ عةممان طةيشنت 11/0/0226رؤذي شةممة 
 طةيشنت بؤ ئيتاليا 10/0/0226يةك شةممة 

 …كردنةوةي كؤرؤةكة بؤ وتةي ئةم بةرؤَيزانة 13/0/0226دووشةممة 
 .عَيراق –وةزيري ثَيشوي مايف مرؤظ /  بةختيار ئةمني-1
 .ميسر نوَينةري ئةنستيتؤي نَيو دةوَلةتي بؤ خوَيندني باآل لة زانستة تاوانةكاني/  علي فؤاددادوةر يامت -0
رَيسري بةرؤَيوةبةري رَيبةرَي كردني ئةنستيتؤي نَيو دةوَلةتي بؤ ياساي مايف مرؤظ لة زانكؤي دي / دانيال رةوتنربغي-3

 .بول هةر لة هةمان رؤذدا ئةم مويازةراتانة ثَيشكةشكرا

ز نوَينةري ادليمي مةكتةبي ممد عبدالعزي -ب, دادوةر يامت فؤاد -أ: تاواني رَيكخراو نَيو نيشتيمانيي و ئاسايشي ناوخؤ
 .لة ميسر( undoc)وآلتة يةكسرتووةكان تايبةمتةند بة موخةدةرا  و تاوان 

رَيكةوتنامةي عةرةبي بؤ نةهَيشتين تاواني رَيكخراو , رَيكةوتنامةي وآلتة يةكسرتووةكان بؤ نةهَيشتين تاواني رَيكخراو-أ
راوَيذكاري ياسايي ئةمينداري طشيت راميعةي دةوَلةتة عةرةبيةكان و  عبداَ طيين -ب/يامت فؤاد و  -أ/ لة اليةن دادوةر

 .ممد عبدالعزيز -د, عْي  مرسي رَيسري سةرؤكي دادطاي تَيتةَليوونةوة -ج/

 :12/0/0226سَي شةممة 
 :هةيكةلي رَيكخستين مةكتةبي نيشتمانيي نةهَيشتين مافيا لةاليةن-1

 .بةم مةكتةبة داواكاري طشيت تايبة : بريو طراسو. د-أ
 .بةرؤَيوةبةري ئةنستيتؤي هَيزةكاني ثؤليس بؤ خوَيندني باآل لة رؤما: اكانويلبة ماروتا. د-ب

 10/0/0226ضوارشةممة 

سةرداني بةشي لَيكؤَلينةوةي تايبة  بة نةهَيشتين مافيا لة شاري كاتانيا و لةاليةن بةرؤَيوةبةري ئةم بةشة ثَيشوازي 
 .ي ثَيشكةشكرد و سةرداني هةموو بةشةكاني ئةم مةكنيةمان كردكرايب و مويازةرةيةكي خؤ

 :16/0/0226ثَينج شةممة 
 :هةماهةنسي نَيوان ئةرتزةي رَيبةرَيكةري ياساكان لةاليةن

 .ممد عبدالعزيز-أ
 ياريدةدةري رَيسري طشيت ميسر/ عبداجمليد ممود-ب
 عْي  مرسي –ثرؤذةي منونةيي عةرةبي اسَشادي لةاليةن -ج

 :17/0/0226يين هة

لةاليةن لوْا  مديت ( كؤكردنةوةي بةَلسةنامةكان, لَيكؤَلينةوةي سةرةتايي, اسوار)بازرطاني بة ماددة بَي هؤشكةرةكان -1
بةرؤَيوةبةري بةرؤَيوةبةرايةتي هةماهةنسي نَيو دةوَلةتي لةبةرؤَيوةبةرايةتي طشيت بؤ نةهَيشتين موخةدةرا  لة : زكي

 .ميسر
 :و نةهَيشتين طةندةَلي لةاليةنغسل االموال -0

 .ميسر –بريكاري وةزيري داد بؤ كاروباري ياسادانان سةرؤكي يةكةي نةهَيشتين غسل االموال / سري صيام-أ

 .ميسر –بريكاري يةكةمي هةيتةي ضاودَيري ئيداري : لوْا  رري عبداملسيح-ب
 .مستشار عْي  مرسي-ج

 .طفتووطؤي طشيت لةسةر بابةتةكان-1

 :17/0/0226شةممة 
 طةشتَيك بؤ شاري تادر مينا

 :19/0/0226يةك شةممة 
 :ثاراستين هةرَي  لة اليةن, اليا , شَيوازةكاني فَيركردني مايف مرؤظ تعلي -1
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 (.unami)راوَيذكاري ياسايي بةعسةي وآلتة يةكسرتووةكان لة عَيراق : دادوةر خاليد امحدأ
 .ميسر –رؤكي ئةكادكيةي ثؤليس مامؤستاي ياسا و سة: نش   هيلي. لوْا  د-ب
 .طفتوطؤ لةسةر بابةتةكان-1

 .طروثةكان كار بؤ صياغةكردني توصياتةكان دةكةن, طروث 3دابةشكردني ئامادةبووان بةسةر -0
: سةردار هةركي, سةرؤكي طروث: دلَير ئاكؤ: طروثي نةهَيشتين ماددة بَي هؤشكةرةكان-3

 .برؤيار دةري طروث

ناهل , سةرؤكي طروث: دادوةر سلَيمان عبيد عبداَ, اواني رَيكخراوطروثي نةهَيشتين ت-أ
 .برؤياردةر: شكر البياتي

 :طروثي مايف مرؤظ و نةهَيشتين طةندةَلي-ب

 سةرؤك: رازي رازي

 .برؤياردةر: خملص احلديثي
 :02/0/0226دووشةممة 

 .ةي ثرسياري ئامادةبووان بؤ صياغةي كؤتاييطفتوطؤ و خوَيندنةوةي تةوصيا  لةاليةن هةرسَيك برؤياردةر و وةآلمدانةو
 :01/0/0226سَي شةممة 

 .ثَيشكةش كردني راثؤرتي كؤتايي و باوةرؤثَي كردن-1
 .ممود شريف بسيوني. دابةشكردني بةَلسةنامةكان بةسةر بةشداربووان لةاليةن كةسايةتي نَيو دةوَلةتي د-0

 :00/0/0226ضوارشةممة 

 .طةرؤانةوة بؤ وآل 
 (خيصة)ثوختة 

كةسيان كوردستاني بوون ئةمةش رَيذةيةكي زؤر باشة وهؤيةكةي دةطةرؤَيتةوة بؤ ضاآلكي  13بةشداربوو  30لة كؤي -1
 .و لَيزاني بةرؤَيز بةختيار ئةمني

بةشداري كوردستانيةمان زؤر ضاآلكي و كاريسةر بوو بة تايبةتي لة دارؤٍِشتين تةوصيا  و راثؤرتي كؤتايي لة -0
 .موداخةال  بة تايبةتي لةسةر بةياني ئينابةي دةزايي و ثرؤذةي منونةي ياسايي عةرةبيي طفتوطؤكان و

بةتايبةتي لةسةر هةبووني ئاسايش و , توانيمان وَينةي راستةدينةي كوردستان بؤ بةشداربووان روون بكةينةوة-3
لةطةَل دةزطايةكي تايبةمتةند و هةماهةنسي هاووآلتيان ) سةدامسريي لة كوردستان و هؤيةكةشي طةرؤاندمانةوة بؤ 

دَلسؤزي ئةنداماني ثؤليس و ئاسايش لةسةر برؤوا بوونيان بة ئايدةلؤرياي هةرَي  و باشي , هةبووني سةدامسريي سياسي
 .باري ئابووري هةرَي 

يةكسرتووةكان لةطةَل بةرؤَيوةبةرةكاني كؤرؤةكة بةتايبةتي بةرؤَيز ممد عبدالعزيز نوَينةري ئةدليمي مةكتةبي وآلتة -2
لة ميسر ثَيك هاتوويب كة دةوراتي تر بكةينةوة بؤ ئةنداماني ثةرلةماني ( undoc)تايبةمتةند بة تاوان و خمدرا  

بةآلم داوايان كرد كة بةشَيوةيةكي , كوردستان و ضينةكاني تر لة ناو هةرَيمي كوردستان ودةرةوة لةسةر بابةتي رياواز
 .بكةيب تاكو هاوكاري و يارمةتي لة دةوَلةتي ماحنة وةربسريب ئةميش هَيشتا نةكراوةرةري لة ثةرلةمان داوايان لَي 

بة هةموو اليةكمانةوة هةوَلمان دا كة كَيشةي طةلةكةمان بؤ مامؤستايةكان و بةشداربووان شي بكةينةوة لةاليةن -0
بة ئةنستيتؤي نَيو دةوَلةتي بؤ خؤمانةوة ضةند ياسايةك و برؤيارَيكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستامنان بةخشي 

كة تايبةمتةند بوون بةبابةتةكاني كؤرؤةكة و بةرؤَيوةبةري ثؤليسي ( isisc)خوَيندنةكاني باآل لة زانستةكاني تاوان 
 .دهؤك ضةند ئاآليةكي كوردستاني ثَيشكةش كرد بة ئةنستيتؤ و مةكتةبي نةهَيشتين مافيا

تيتيوتة نيازيان هةية دةورَيكي راهَينان بؤ دادوةراني عَيراق لةسةر بَي ئةوةي بؤمان كرا ئةوة بوو كة ئةم ئةنس-6
ئَيمة زؤر هةوَلمان دا بة , اليةني و نةزاهةتي دادوةران بكةنةوة بة هةماهةنسي لةطةَل ئةجنومةني دادوةري لة عَيراق

 .هةماهةنسي لةطةَل ئةجنومةني دادوةري كوردستان بَيت
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ربةي بةشداربووان و مامؤستايةكان كة زؤربةيان خةَلكي ميسر بوون نا ئاشنا بوون ئةوةي تَيبينيمان كرد لة زؤ-7
 :لةطةَل كَيشةي طةلي كوردستان و بريَيكي ناسيؤناليسيت عروبي توندرؤِِةو ماوة اليان بؤ ئةم مةسةلة ثَيمان واية

ن و ئةركَيكي ئةخيدية كة هةوَل هةرضةندة بابةتي ئاشنا بوون ئةركَيكي خوَييت كة ثَيويسيت خؤيان رةوشةنبري بكة-أ
بةآلم ضونكة ئةم مةسةلةية ثةيوةندي هةية بة داهاتي طةلةكةمان ثَيويستة ئَيمةش هةوَل , بدةن كَيشةي طةالن بزانب

ضاك كردني ثةيوةندكان , بدةيب باشَ كَيشةكةمان روون بكةينةوة ئةمةش لة رَيسةي راطةياندني هادف و موديرن
موئةسةساتي , وسَي و عةرةبي و تةركيز بكرَيتة سةر ثةيوةندي لةطةَل طةالني ئةم وآلتانةدالةطةَل وآلتاني درا

 .كؤمةَلسةي مةدةني و وةسائيلي راطةياندن

دةبَي هةوَل بدةيب خؤمان بة هَيزتر بكةيب بة تايبةتي ئابووري هةرَي  و ثتةوكردني دكوكراسي و فراوانَ كردني -ب
دةبَي كاريسةر تر و ضاالك تر بةشدار بني لة دكوكراسي كردني عَيراق لةبةر ئةوةي  سنوري ئازاديةكان و هةروةها

 .كَيشةي طةلي كوردستان ثةيوةنديةكي راستةوخؤي هةية بة مةسةلةي دكوكراتية  بة طشيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو سوزان خان

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةرماكـــةو ئيعتريازيشــ  هةيـــة لةســةر شـــَيوةي   , بــةم رـــؤرة بــرؤؤيب ئـــةوا هــةموومان دةبورَيينـــةوة بةرؤاســيت     ئةطــةر 
بــةم , دووةم بةداخــةوة راثــؤرتي ســةردانَيك بــةم شــَيوةية نييــة , ئــةوةي ئــةخريي هييــي مــةفتوم نــةبوو, خوَيندنةوةكــة

, ئـةبَي بـاس لـةوة بكـا  كـة ضـؤن لَيـرة بـةكاردَيت        , ضونكة ئةو ئيستيفادةي كة لـةوَي كردوويـةتي  , شَيوةية باس ناكرَيت
 .زؤر سوثاس, تةفعيلةكةي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم  , ئَيمـةش وةك تـؤ  , طةرماكـة يةدتـة  , بةآلم بةشـي دووةمـت نودتـةي نيـزام نـةبوو     , بةشي يةكةمت نودتةي نيزامة

 .فةرموو كاك تاري , ئينشائةَلآل بةم زووانة تةواو دةبَيت
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةوةي شاندةكةي ئَيمة كردوويةتي يةك الثةرؤةيـة , بةآلم الثةرؤةو نيوَيك دةخوَينمةوة, الثةرؤةية( 01)راثؤرتةكةي ئَيمة 

 .ئةواني تر لةمةوثاش دةتواني لة كاروباري ئةجنومةن وةريبسري و بيخوَينيةوة
 ني كوردستانبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومة
 ثةرلةمانتارة بةرؤَيزةكان

 ئةجنامي سةفةرةكةمان بؤ ئيتاليا/ بابة 
بةشــداركان لــة كؤنسرةيــةكي نَيــو ( خليــل ابــراهي )لةطــةَل كــاك , 0220ي مــانسي يــازدة ســاَلي 19تــاكو  10لـة رؤذانــي  

ثةكانسـةي نَيـو دةوَلـةتي بـؤ     )ن ئيتـالي كـة بـة سـَي دـؤَلي لةاليـة       –دةوَلةتي لةبارةي فيدراليزم كرد لةشـاري سـرياكؤزاي   
لَيكؤَلينةوةي زانسيت سزايي لة سـرياكؤزاي ئيتـالي و ثةكانسـةي نَيودةوَلـةتي بـؤ ياسـاي مـايف مـرؤظ لـة زانكـؤي دي ثـؤلي            

 .رَيكخرا( و وةزارةتي دةرةوةي ئيتاليا( U.S.A)شيساكؤ لة ئةمريكا 
ايةتيةكاني ثَيكتاتةكاني عَيراق ثَيك هاتبوو دوازدةيان شـاندي  لة كةس( 22)بةشداربواني ئةم كؤنسرةية نَيو دةوَلةتية لة 

لَيكؤَلينــةوة و بابــةتي تيــا  ( 02)كوردســتانيان ثَيــك دةهَينــا كةبةشــداركان تيــا كــرد و لــةو يــةو  رؤذةي كؤنسرةكــةدا    
ــراو  ــكةش ك ــتنة بةر     , ثَيش ــةوة خس ــةوة و بابةتةكان ــةبارةي لَيكؤَلين ــان ل ــوون و رام ــار بؤض ــةندان ر ــةش ض ــة  ئَيم ــاوو ل ض

ــةم         ــةردووكمان ئ ــةدا ه ــو دةوَلةتيةك ــؤنسرة نَي ــةماوةي ك ــردةوة ول ــراق ك ــدراليزمي عَي ــةر في ــةختمان لةس ــدا ر هةموويان
 :ضاآلكيانةمان نواند
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ئـاآلي كوردسـتان و ئـارمي ثةرلـةماني     )لـة ثـالريمؤ   ( سـقلية )لةسةردامنان بؤ تةالري ثةرلةماني سيسليا -1
 .كرد( سقلية)ري سةرؤكي ثةرلةماني هةرَيمي سيسيليا كوردستامنان بة دياري ثَيشكش بةرَيس

 .باسَيكمان لةبارةي ئةزموني ثةرلةماني كوردستانةوة بةسةر بةشداربوواني كؤنسرةكةدا بآلوكردةوة-0
ــةركووك     -3 ــةتي بــؤ ك ــتين تايب ــة دوو دانيش ــتان ك ــنياري شــاندي كوردس دوا رؤذي كؤنسرةكــة لةســةر ثَيش

 .لةدةستووري عَيراددا رَيبةرَي بكرَيت( 122)ةي تةرخان كرابوو داواكرا كة مادد

ثَيشــنيارَيكمان بــؤ بــةكارهَيناني زمــاني كــوردي لةتــةك زمــاني عــةرةبي دا بةســةرؤكايةتي كؤنسرةكــة    -2
 .ثَيشكةش كرد

ثَيشنيارَيكمان بؤ بةستين كؤنسرةيةك لة كوردسـتان لـةبارةي ئـةزمووني هةرَيمـةكاني وآلتـاني فيـدراَل       -0
 .ثَيشكةش كرد وة( فرةنةتةوة)

, لـةبارةي بـزاظ و ضـاآلكيةكاني ثةرلـةماني كوردسـتانةوة     ( عـةرةبي , ئينسليزي) ضاثةمةنيمان بة زماني-6
ثَيوةنـدي دؤسـتانة و تونـدو تؤَليشـمان لةطـةَل هـةموو       , بةسةر بةشـدرابوواني كؤنسرةكـةدا دابـةش كـردو    

 .ني بواري فيدراليزمدا وة دةست هَيناثَينج ثسثؤرؤ ولَيزانةكا( 0)لةطةَل هةر , بةشداربووان بةطشيت و

لةطةَل شاندي كوردستان توانيمان لةبةياني كؤتايي كؤنسرةكةدا و لة دوو برؤطةدا بة رؤاشكاوي ئاماذة بة -7
ــةوتواني      ــان لَيكـ ــةوةي زيـ ــرا دةرةبوكردنـ ــراو داوا كـ ــتان كـ ــةماني كوردسـ ــةركةوتووي ثةرلـ ــةزموني سـ ئـ

 .رينؤسايدي طةلي كوردستان بكرَينةوة

 .……طةَل ئةو ثةرؤي رَيزماندالة

 /هاوثَية
 .ناوي بةشداربوواني كؤنسرةكة-1
 .بةرنامةي كاري كؤنسرةكة-0
 .دوو ثَيشنيار بؤ كؤنسرةكة-3

 .دةدي ئةو باسةي كة لةبارةي ثةرلةماني كوردستانةوة بةسةر بةشداربوواندا دابةشكرا-2

 .دةدي بةياني كؤتايي كؤنسرةكة-0

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ظيان خان, زؤر سوثاس كاك تاري 

 :ثاشا خضربةرؤَيز ظيان امحد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش ئةو ثرسيارةم بـؤ ثةيـدا بـوو ئـةوان شـاندَيك بـوون لـة        , ثاش ئةوةي كة كاك تاري  ئةو راثؤرتةي خوَيندةوة
ثةرلـةمان مةعتــةدَيكي ئــةمريكي دوو  ئَيمـةش بــة يـوكمي ئــةوةي ثـار ئةنــدام    , تةوافـةي مانســا دةعوةتيـان كــرديب  

دووش يكومــةتي هــةرَي  ئَيمــةي لــة كؤمــاري ســربيا  , ئةنــدامي ثةرلــةماني ئَيمــة لةســةر يســابي ئــةوان وةرطــريان 
ثةرلــةماني مةركــةزي ســربيا و ثةرلــةماني هــةرَيمي  , ئَيمــة دوو ســةردامنان كــرد بــؤ دوو ثةرلــةمان , دةعــوة  كــرد

بـةآلم كـة دةبيـن  ئـةوانيش     , لةدةرةوةي ثةرلةمانة ثَيويست ناكـا  بـاس بكـةيب   مب وامزاني ضونكة ئةوة , بوردينيا
 .رةنابي كاك تاري  و رةنابي كاك خليل كة هةر دةعوةتنامةي ثةكانسا بوونة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, كـا  يةدـة راثـؤر  تةدـدي  ب   , هةر ئةندام ثةرلةمانَيك بيـتة سـةردانَيكي رةرـي بـة نـاوي ثةرلـةمان دسـة بكـا         

 .ئةطةر نا هية ئيستيفادةي نابَيت, ئَيمةش دةخيةينة بةرنامة و لَيرة بيخوَينَيتةوة و ئيستيفادةي لَي وةربسريب
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 :ثاشا خضربةرؤَيز ظيان امحد 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يش بـة كورتـة   راثـؤرتَيك , راثؤرتَيـك بـة راثـؤرتَيكي طـةورةي سـي الثـةرؤةيي      , راثؤرمتان ثَيشكةشـي رـةنابتامنان كـرد   
لةبةر ئةوة ئةو داوايةم , بةيوكمي ئةوةي ئَيمة سةرداني دوو ثةرلةمانيشمان كرد, راثؤر  ثَيشكةشي رةنابت  كرد

 .سوثاس, ثَيشكةش كرد
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا ممد فرج فةرموو, ئيستيفادةي لَي ئةكةيب زؤر باشة, باشة دانيشتنَيكي تر بيخوَينةوة
 :ممد فرج امحد بةرؤَيز

 .بةناوي خواي بةخشندة وميترةبان
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راثــؤرتي بةشــداري لــة  , ئــةوةي مــب لــة بــةيين راثــؤرتي كــاك تــاري  وكــاك ســةردارة , بــةر لــةوةي دةســت ثــَي بكــةم
هؤَلةنـدي   ظستيظالي ئةنفال وهةَلةجبـة كـة ضـةند رَيكخراوةيـةكي كـوردي هةَلسـابوون بـة سـازداني لـة شـاري الهـاي           

بـة سوثاسـةوة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان     , لةسةر داوةتي ثةرلـةماني كوردسـتان كردبـوو بـؤ بةشـداري ئـةو ظيسـتيظاَلة       
 .كة رَيساي سوثاس ورَيز وثَيزانينمانة, ئَيمةيان دةستنيشان كرد وةكو نوَينةري ثةرلةمان بؤ ئةو ظيستيظاَلة

لةبةرابةريشـةوة  , يةكان لة طةشةكردن ودةركةوتين زيـاتردا بـب  ديارة كاتَي دةسكةو  و ئةزمونة نيشتمانيي و سياس
الهاي  –ظيستيظاَلي ئةنفال وهةَلةجبة كةلة شاري دهناخ , بريؤكةو داهَيناني نوَيش رَييكةي خؤنواندن لةبةر دةطرن

مان كـة دةسـتثَيكي كؤمـةَلَي رَيكخـراوي كـوردي نيشـت      , خايانـد  02/2/0226هـةتا   00هؤَلةندي دةسيت ثَيكرد ولة 
 .ثةروةرةوة هاتبوية ورود

لــةو رووةي ضــيَ بةســة خؤمــان بةســةر , بريؤكــةو رَيبــةرَيكردني ئــةو ظيســتيظاَلة زؤر تةندروســت وكاريســةر بــوو
هــةموو ســاَلَيك كةســوكاري شــةهيد ودوربانييــةكان بــة ئــاطري ئــةو , كارةســاتةكامناندا بةتــةنتا بــؤ خؤمــان بســريب و

 .ئازارانةوة ضةند رار بسوتَينينةوة
ئةو ظيستيظاَلة هةنساوَيكي تةندروست بوو بؤ بةرزو طـةوروة راطـرتين ئـةو دوو كارةسـاتةي هةَلةجبـة و شـاآلوةكاني       

هةروةها لةبةردةم ناوةندةكاني برؤياري نَيـو دةوَلـةتي ودةوَلةتـة خـاوةن     , ئةنفال لةبةردةم طةل و نةتةوةكاني ترداو
ؤ دروســتكردني كاريسةريــةكي ئــةخيدي و ئينســاني لةســةريان نفوزةكـان و تــةواوي رَيكخــراوة مرؤظدؤســتةكان دا بــ 

كـة  , وةكو ثَيويسـت ئاورؤيـان لـَي نةدايـةوة    , لةبةردةم ئةو دوو كارةساتة طةورةيةدا كة لةكاتي خؤي دا بَيدةنسبوون و
 .بةهةموو ثَيوةرَيك رينؤسايدي نةتةوةيةكي زيندووي ناوضةي رؤذهةآلتي ناوةرؤاستة 

ة هــةنساوَيك بــوو بــؤ نيشــانداني ئــةو دوو كارةســاتة وةكــو ناســنامة و هَيمــاي مةزَلوميــةتي  هــةروةها ئــةو ظيســتيظاَل
كة دةخوازَيت هةموو دونيا و ناوةندةكاني برؤيارو رَيكخراوة مرؤظدؤستةكان بـةالني كةمـةوة وةكـو    , نةتةوةيي كورد

زةماني وةيشي بـدةن كـة   , اني بسرنهاوشَيوةكاني تري ئةو دوو كارةساتة سةيري بكةن و رَيز لة شةهيد ودوربانيةك
 .هةروةكو ظيستيظاَلةكة كردبوية درومشي خؤي, رارَيكي تر هةَلةجبة و ئةنفال دووبارة نابَيتةوة

, هةروةها لة ظيستيظاَلةكةدا هةوَليان دابوو ئةو دوو كارةساتة طةورةية تةنتا بة خيتـابي سياسـيانة منـايش نـةكرَيت    
ــكي    ــةتي ثزيش ــةَلَي باب ــةَلكو كؤم ــة رووي      ب ــة ل ــذوويي ئةكاكيان ــايكؤلؤذي و مَي ــةتي س ــةرزدا و باب ــيت زؤر ب ــة ئاس ل

 .بةَلسةنامةي باوةرؤثَيكراوةوة منايش كران
هةروةها ناواخنَيكي باشي بابةتةكةيان كردبوو بة مؤزيك و الوانةوة و وَينـة و تابؤسـازي و كـةلتوريي و شـانؤطةري     

 .تايبة  بةو دوو كارةساتةوة
بةناوي ثةرلةماني كوردستانةوة وتارَيكمـان خوَينـدةوة كـة تَييـدا     . دواي وتاري بةخَيرهَينان, ظاَلةكةوةولةسةرةتاي ظيستي

كـة لـة مَيـذووي مرؤظايـةتي كـؤن و نوَيـدا ئـةوة يةكـةمني         . ئاماذةمان بة بةطةورةيي و ترسناكي ئةو دوو كارةسـاتة كـرد  
دوو كارةســاتي وةكــو هةَلةجبــة و شــاآلوةكاني ئــةنفال رـارة نةتةوةيــةك لــة مــاوةي كــةمَ لةشــةش مـانري دا رووبــةرووي   



 396 

كة بووة هؤي دةربةدةركردني نزيكةي دوو مليؤن كةس و لةوانـة بـة هـةزارانيان بـة طـازي ذةهـراوي شـةهيد و        , ببَيتةوة
, وونئةوي تريشيان ئـاوارةي شـارو ئؤردؤطـا زؤرةملَيكـان بـ     , هةزاراني تريان بة كؤمةَل زيندةبةضاَل كران, برينداربوون و

رسـة لـة شـارةطةورةكان    , هةروةها رذَي  تةواوي ناوضةكاني كوردستاني كردة ناوضـةي دةدةغـة كـراو لـة دانيشـتوانةكةي     
 .طوند و شارؤضكةي وَيرانكردبوو 2022نزيكةي 

  و هةروةها ئاماذة بة بةرثرسيايةتي نةتةوةيةكسرتووةكان و دةوَلةتة خاوةن نفوسةكان و دةوَلةتي عَيراق و ئـةو دةوَلـة  
دةبَيـت بةرثرسـياريةتي ئـةو    , كؤمثانيانةي كـة هاوكـاري رذَيميـان كـردةوة بـة ضـةك وكةرةسـةي شـةرؤو يارمـةتي مـاددي          

يارمةتي و هاوكاري وبَي دةنسيـةيان بةرانبـةر ئـةو دوو كارةسـاتةوة رةنـة ئةسـتؤي خؤيـان و هـةوَلي دةرةبوكردنـةوةي          
كارةساتة وةكو رينؤسايدي نةتةوةيةك لـة نةتةوةيـةطرتووةكان    ئةويش بة ناساندني ئةو دوو, ماددي و مةعنةوي بدةن

و رَيز لة شةهيد و دوربانيةكانيان بة فةرمي بسريَيت و طةلي كورد وةكو نةتةوةيةكي مـةزَلومو خـاوةن هـةق نوَينـةريان     
ةوةي ئةوناوضة زيان وةكو ضاودَير لة نةتةوةيةكسرتووةكان وةربسرن و لةئاسيت نَيو دةوَلةتي دا بةشداري لة ئاوةدانكردن

 .بة شَيوازَيك كة شايستةي ئةو شةهيد و دوربانيانة و طةورةيي هةَلةجبةو ئةنفالةوة بَيت, لَيكةوتوانة بكةنةوة
, هةروةها دةوَلـةتي عَيرادـي فيـدراَليش بـة فـةرمي داواي لَيبـوردن لةطـةلي كـورد بكـا  لةبةرامبـةر ئـةو دوو كارةسـاتةدا            

ــةرَيمي كو   ــةتي ه ــةروةها يكوم ــةنفال و      ه ــةكاني ئ ــةهيدان ودورباني ــوكاري ش ــيت كةس ــةتكردني ثَيويس ــتانيش خزم ردس
 .ئاوةدانكردنةوةو طةياندني خزمةتسوزاري شايستة بةو ناوضانة

ترسناكي وهةرةسي طةورةي ئةو دوو كارةساتة كاتَي وةبةرضـاو دةكـةوَيت كـة لـةرووي ئـةو بابةتانـةي لـة بـواري زانسـيت          
 .كةبةراسيت مرؤظيان سرؤو سةرسام دةكرد, يي لة ئاسيت ثسثؤري زؤر بةرزدا بوونثزيشكي و سايكؤلؤذي ومَيذوو

بةآلم لةاليةكي ترةوة طةورةيي و دارةماني ئةو نةتةوةيان  نيشان ئةدا كة لةذَير ئـةو هـةرةس و ئـاطر و ئاسـب ووَيرانـةو      
مةتي خواي طـةورةيش ئايندةيـةكي باشـَ بـؤ     دووكةَلة ذةهراويةدا هةَلسايةوة و ئةمرؤؤي بؤ ئَيمة هَيناية كايةوة و بة يار

 .نةوةكامناني لَيدةكةوَيتةوة
لةدواي تةواوبووني ظيستيظاَلةكة سةرداني ثةرلةماني هؤَلةندكان كـرد و لـةو ديـدارةدا رـةختمان لةسـةر ئـةم خاآلنـةي        

 :خوارةوة كرد
نةتةوةيـةكسرتووةكان وةكـو رينؤسـايدي     ثشتسرييكردمنان لة ناساندني هةردوو كارةساتي هةَلةجبةو ئةنفال لة ديواني-1

 .نةتةوةيةك
ــةي          -0 ــو كَيش ــةوروثاوة وةك ــةكَييت ئ ــةماني ي ــداي ثةرل ــة ئةرن ــة ررَيت ــةم نةتةوةي ــاتة ودؤزي رؤةواي ئ ــةم دوو كارةس ئ

كة دؤسيةكةي خاوَينة لة هةر كاردانةوةيةكي نا مةشـروع كـة ئـةوة ئـةمرؤؤ ثَيـوةرَيكي      , نةتةوةيةكي زيندووي رؤذهةآل 
 .رة لة ناساندني هةر نةتةوة و دةوَلة  و كؤمةَلسةيةك داديا
هةرضـةند هـةرَيمي كوردسـتان    , دروستكردني ثةيوةندي دؤسـتانةي نَيـوان هـةردوو ثةرلـةماني هؤَلةنـدي و كوردسـتان      -3

ن ضـونكة ئـةم ثةرلـةمان و يكومةتـةي هـةرَيمي كوردسـتا      , بـةآلم تايبةمتةنـدي خـؤي هةيـة    , بةشَيكة لة عَيرادي فيدراَل
رســة لــةوةي ئــةم ثةرلةمانــةي ئَيمــة تــةنتا  ,  بةرهــةمي رةجنــي هــةزاران شــةهيد و دوربــاني وةكــو هةَلةجبــة و ئةنفالــة  

ي دةسـتووري عَيرادـي كـة هـةرَيمي كوردسـتان       122بـةَلكو دواي رَيبـةرَي كردنـي مـاددةي     , ثةرلةماني هةرَيمَيك نييـة 
ةني تَيدايــة و بةشــدارن لــة ثةرلــةمان و يكومــةتي ئــةو   توركمــان و عــةرةب و كلــدو ئاشــووري و ئةرمــ , رســة لــة كــورد 

 .هةر ئةوةية كة دةخوازَيت بة ضاوَيكي رياوازتر سةيري بكرَيت, هةرَيمةدا

بَيسومـان ئَيـوةش بـةم دؤناغـةدا     , ئَيمة بؤ بةدكوكراسيكردني دامودةزطا و ذياني سياسي و كؤمةآليةتي لةسةرةتا دايـب -2
, كة ضةندة ثَيويسيت بة زانياريي وفَيربووني ئـةزمووني سـةركةوتوو هةيـة لـةو بـوارةدا     ئةوة دةزانب , طوزةرتان كردووةو

وةكو مةشقكردن و فَيربووني شـَيواز و ميتـؤدي نـوَيي بةسـوود بـؤ ئـةو ضـني و توَيـذة كاريسةرانـةي بـواري تةشـريعي و            
سـتوخؤيان لةطـةَل مـرؤظ ومـاف     يكومي و ئيداري و دـةزايي و ثـؤليس و ئاسـايش و هـةر ناوةنـدَيكي تـر كـة مامةَلـةي را        

بيكةينة هؤكـاري ئاسـودةيي   , هةتا بتوانني ئةو ثرؤسةية بةراست و تةندروست مومارةسة بكةيب و, وئازاديةكان دا هةية
 .وخؤشسوزةراني هاووآلتيان و سةركةوتين طةل وثَيشكةوتين ئةزموونةكةمان



 397 

مةرج نيية هةر كاتَي , يسةرانيةكي بؤ دروست كردوونكة ئَيستا ن, دةربارةي ثةنابةراني كورد لةوآلتاني ئةوروثا-0
بةآلم , راستة خةَلكي ئَيمة ترسي رذَيمي لةسةر نةماوة, ديكتاتؤرَيك هةبَيت و خةَلك رؤاوبيَن و ئَيوةيش ثةنايان بدةن

اسي دايب ئَيمة لةدةستووري عَيراق دا كة بةيساب لة سةرةتاي دكوكر, بةرذةوةندي لةم ووآلتانةي ئَيوة زياتر بووة
خؤ ئَيوة , وتومانة هةركةسَيكي بياني كة ضةند ساَلَيك مايةوة و داخوازي رؤةطةزنامةي عَيرادي كرد مايف وةرطرتين هةية

 .زؤرتر لة ئَيمة لةو بوارةدا هةنساوتان ناوة

 .ثَيمان باشة ديدارَيكي ثةرلةماني يةكَييت ئةوروثاش بكةيب-6

ئيزافةي خاَلَيكي طرنسيـان  , دايةوةو ئامادةيي خؤيان دةربرؤي بؤ هةموو هاوكاريةكبة ئييابي وةآلمي هةموو خاَلةكانيان 
كرد بة دسةكانيان وتيان لةسةري ساَلي ميزانيةدا هةوَل ئةدةيب برؤَيكي بـاش ثـارة تـةرخان بكـةيب بـؤ ئاوةدانكردنـةوةي       

 .هةَلةجبة

بةداخـةوة ئَيمـة كامتـان نـةمابوو لةطـةَل كؤمةَلـةي       , هةروةها برؤيار بوو لةطةَل ثةرلـةماني ئـةوروثادا دانيشـتنَيك بكـةيب    
ثزيشكاني هؤَلةندي كة ضةند كـاديرَيكي بـةتواناي كورديشـيان لةطـةَل دايـة ئامـادةيي ئـةوةيان هةيـة بـة هـةموو رـؤرَي            

ــةر       ــةبَي بةرامب ــقكردن ب ــةوةي دةورا  و مةش ــتةرطةري و كردن ــة نةش ــرة ض ب ــؤ ئَي ــَيب ب ــةن و ب ــتان بك ــاري كوردس ,  هاوك
بؤيـة داوا لــة هـةردوو ليذنـةي ثزيشـكي و ثـةروةردة دةكـةم لةطــةَل       , ةها لـةبواري فَيركردنـي هونةريانـةي منـداآلن    هـةرو 

 .وةزارةتة مةعنيةكاندا طرنسي بةو مةسةلةية بدةن
لةدواي ئةوة سةرداني هةندَي لةاليةنة سياسية كوردستانيةكامنان كرد بة مةبةسيت دروستكردني ميكانيزمَيـك بـؤ كـاري    

 .ةش بةتايبةتي ئةو كارانةي ثةيوةنديان بة هةرَيمي كوردستانةوة هةيةهاوب
 :ثَيشنيارةكان

ثةرلةماني كوردستان ياداشتنامةيةكي رةري بداتة نةتةوةيةكسرتووةكان لةسةر هةردوو كارةساتي هةَلةجبة و ئةنفال -1
ناني ثشـتسريي ئةندامـةكاني ئـةو دةزطـا     لةطـةَل هـةوَلي وةدةسـتتيَ   , بةمةبةسيت ناساندنيان وةكو رينؤسايدي نةتةوةيةك

 .نَيو دةوَلةتيية
كـة ئـةوة بـةهَيزتريب    , ثةرلةماني كوردستان كاري رددي بكا  بؤ دروستكردني ثةيوةندي ثةرلةماني لةطةَل دةرةوةدا-0

 .و باشَيب كةناَلي ثةيوةندية بؤ ئَيمة لةطةَل دونياي دةرةوةدا
و كؤمةَلة و رَيكخـراوة نيشـتمانثةروةرانةي لـة دةرةوة كـار دةكـةن لـة ثَينـاو        ثةرلةمان و يكومةتي هةرَي  ثشتسريي ئة-3

 .ناساندني مةزَلومية  و داوا رؤةواكاني خةَلكي كوردستان بةدونياي دةرةوة

كـة بةراسـيت كـاديرَيكي    , واتـة ئـةو راليـةي لـة دةرةوةيـة     , دروستكردني ثةيوةنديةكي تونـدو تـؤَلَ لةطـةَل ثةنابـةران    -2
دةكرَيت سوودي باشيان لَيوةربسريب بؤ بةهَيزكردني كاري ثةرلـةمان  , لَيتاتوو ودَلسؤزي طشت بوارةكامنان هةيةبةتوانا و 

و وةزارة  و دام ودةزطاو بةرنامةكاني خوَيندن و ثيشةسازي و كشتوكاَل و ئابووري و بوارةكاني ثزيشـكي و ثةرةثَيـدان و   
, تيان و باشَكردني ثرؤسةي دكوكراسي و ثاراستين مـاف وئازادييـةكان  ضاكَ كردني طوزةراني هاووآل, ئاوةدانكردنةوة و

كـة  , رسة لةوةي ئةو كاديرانة هةندَيكيان بوونةتة بةشَيك لة ذيـاني سياسـي و رَيكخراوةيـي ئـةو وآلتانـةي تَييـدا دةذيـب       
 .دةتوانب لةو رَيسايةيشةوة سوودي باشَ بسةيةنب

ةيب كة لةثشت بةطرتداني ئةو كؤمثانيانـةوةن كـة مـادةي ذةهراويـان بـة رذَيمـي       يارمةتي ئةو كؤمةَلة ورَيكخراوانة بد-0
 .صةدام داوة بؤ درؤكردني طةلةكةمان

بؤ مةبةسيت بةشداري راليةي كوردستاني لةدةرةوة لةخؤ ثاآلوتنيان بؤ ئةندامبوون لة ثةرلـةمان دا بـؤ نوَينةرايـةتي    -6
 .ةكةم ثةرلةمان لةو بارةيةوة ياسايةك دةربكا ثَيشنيار د, ئةو راليةية مةسةلةيةكي زؤر طرنسة

 ممد فرج امحد                                                                          

 نوَينةري ثةرلةماني كوردستان                                                                                   
 ئةنفال و هةَلةجبة لةشاري الهاي هؤَلةندي لة ظيستيظاَلي
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك خورشيد, زؤر سوثاس كاك ممد

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة تـازة دَيـب لـ   , لةسـةفةري كـاك تـاري  وئـةوان يـةفت مـانسي بةسـةردا تَيثةرؤييـة        , بةراسيت مب دوو تَيبينـي  هةيـة  
ئَيسـتا مـانسي   , سـةفةري كـاك سـةردار وئـةوان نزيكـةي ضـوار مـانسي بةسـةردا تَيثـةرؤيوة         , ثةرلةمان ئيسارةي دةكةن

ئةطـةر سـةفةرَيك   , لةبةر ئةوة ثَي  واية ئةوة لة موسـتةدبةل تيكـرار نةبَيتـةوة   , ئةوان لة مانسي دوو ضوون, شةشة
 .سوثاس, ري ضمان ثَي دةكرَيثاشي يةو  مان, ئةكرَي زووتر بة ثةرلةمان رابسةيةنرَي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسيت لةثَيشدا , با ئةو رةخنةية  لَي دةبووَل بكةيب, بةآلم خةتاي سةرؤكايةتيية, تَيبينيةكة  بةرَيية, سوثاس

, دواييش طةيشتينة دةناعـة  كـة ئـةو كةسـانةي سـةفةر دةكـةن يةدـة راثؤرتيـان لَيـرة روَيننـةوة          , زوو نةمانكرد
بـةآلم خسـتمانة ئَيـرة ئـةوة ئـي      , بؤيـة هةنـدَيكي دواكـةوتووبوو   , ةدييمَيك بكةيب و دواتر بزانني سـوودي ضـةندة  ت

بةهــةرياَل وابــزائ , رةنســة ئــي تــريش هــةبَي كــة ضــوونة , ئــةويش دةبوايــة بكــةيب, خاتوونيشــمان لــةبري كــردووة
 .فةرموو كاك ئارام, ببينةوةمب ثَي  واية سبةييَن كؤ, طةرماكة واي لَي كردوويب كة دواي رةيب

 :ارام رسول مامندبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة و ضةند ثةرلةمانتارَيكي تر داوة  نامةيةكمان ثَي طةيشتووة كـة كؤرؤَيـك لةاليـةن رَيكخـراوي شـنةباي هيـواوة       
ر بكـرَي بـؤ دوو بـةياني بيسـؤرؤيب     بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةيب ئةطـة    , رـةنابتان تَيـدا ئامـادة دةبـب بـةياني     , ئامادة كراوة

 .سوثاس, باشَة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, باشة با دوو بةياني بَيت
 :زةنسةنةعبداَ خشان بةرؤَيز ث

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ســةبارة  بــة مةســةلةيةكة, ئَيمــة دووبــةياني ليذنــةي داكــؤكي كــردن لــة مــايف ئافرةتــان و ذنــان رينارَيــك هةيــة   

 .سوثاس, رةنابيشتان ئاطادارن
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـةآلم لةهـةمان كاتـدا رةخنةيـةك  هةيـة كةئاراسـتةي       , مب زؤر دةستخؤشي لة كاك ممد فرج دةكةم بؤ راثؤرتةكة

تة بـةو دوو ليذنةيـة كـة    كة ئةو بةسةر دواي طةرؤانةوةي ثةيوةندي نةكرد باسي دوو خاَلي كرد كـة ثةيوةسـ  , دةكةم
زؤر , ئةبواية ئةو تةوصياتةي رةنابي ثَيش وةخت بسةيشـتباية دةسـت ليذنةكـةمان   , ناوي ليذنةي ثةروةردةي هَينا

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة رؤذي ضوارشـةممة سـةعا    , سبةي لة رةلسةكة ئةطةر رةخنة  هةبوو بيكة, ئةوة نودتةي نيزام نيية, ببورة
 .دانيشتنةكة لَيرة كؤتايي ثَي دَينني, يان عةلةني بَيت, ئينيا لة رةلسةكة دةرار دةدةيب نتَيين بَيت, ةيازد

 عدنان رشاد مفيت(                كمال كركوكي)فرست امحد عبداللة                      ممد دادر عبداَ           
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي       رَيسري    

 عَيراق -عَيراق                      كوردستان  -عَيراق                              كوردستان  –كوردستان            
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 ي خولي هةَلبذاردن(8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 19/6/0226 رَيكةوتيدووشةممة 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق بــة  19/6/0226 رَيكــةوتيدووشــةممة ي ثَيشــنيوةرؤؤي رؤذي (11)كاتــذمَير 
 ,بـةرؤَيز ممـد دـادر عبـداَ رَيسـري سـةرؤك و       بة ئامادةبووني, مفيت سةرؤكي ئةجنومةن و سةرؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد

ي خـؤي  (0226)سـاَلي  , دووةمـي هةَلبـذارن   ي خـولي (7)دانيشـتين ذمـارة  , بةرؤَيز فرست امحـد عبـداَ سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومـةني  1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)ي ناوخؤي ذمارة لة ثةيرؤةو( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خـولي  (7)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت19/6/0226ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 .بؤ ثؤسيت وةزيري سامانة سروشتيةكان لة يكومةتي هةرَيمي كوردستان( ئاشيت هةورامي.د)سوَيند خواردني بةرؤَيز -1

 .بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَي ( مدية مندالوي)سوَيند خواردني ياسايي بةرؤَيز -0

لةاليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـي     عَيـراق كـة   –خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان -3
 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة –هةرَيمي كوردستان 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ســةرةتا تكايــة موبايلــةكانتان , .دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة, بــةناوي طــةلي كوردســتان, بــةناوي خــواي طــةورة ميترةبــان 
 .بكوذَينةوة

ي هـةمووار كـراوي   (1)لة ثَيـرؤةوي نـاوخؤي ذمـارة    ( 02)ةكاني ماددة بةرنامةي كاري ئةم كؤبوونةوةيةمان بةثَيي يوكم
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برؤيــاري دا بةرنامــةي كــاري ذمــارةي   , ي ئةجنومــةني نيشــتمانيي عَيــراق1990ســاَلي 

بــةم  19/6/0226دةديقــةي رؤذي ثَيــنج شــةممةي  11ر7ي خــولي دووةمــي هةَلبــذاردن لــةكاتي  (7)دانيشــتين ذمــارة 
 :َيوةي خوارةوة بَيتش
ئاشـيت هـةورامي بـؤ ثؤسـيت وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان لـة يكومـةتي هـةرَيمي           . سوَيند خواردني ياسايي بـةرؤَيز د -1

 .كوردستان
 .سوَيندخواردني ياسايي بةرؤَيز مةدية  مةندةالوي بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَي -0
ةرَيمي كوردستاني عَيراق كـة لةاليـةني ئةجنومـةني وةزيرانـي     خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤؤذةي ياسايي وةبةرهَينان لة ه-3

 .هةرَيمي كوردستاني عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة
لةطـةَل خوَيندنـةوةي يةكـةمي    , سـوَيند خـواردني هـةردوو بـةرؤَيزة    , ديارة بـة ثَيـي بةرنامـةي كـار سـَي خاَلمـان لـة ثَيشـة        

, لةاليـةن يكومةتـةوة ئاطـادار كـرايب    , عين لةو ساعاتةي رابـردوودا ية, بةم دوايية, خاَلي يةكةم و دووةم, ثرؤؤذةي ياسايي
لةبـةر ئـةوة   , لةبـةر ئـةوةي لـةرؤووي فةنييـةوة ئامـادة نـني      , ئةو سوَيند خواردنـة , يةك دوو رؤذ دوا ررَيت, داوايان كرد

اش ئـةوةي تةئكيــد  ثــ, بؤيـة دةخرَيتـة كؤبوونــةوةي داهـاتوو   , نـاتوانني رَيبـةرَيي بكــةيب ئـةو دوو خاَلــة كـة يازرنــةبب    
 , بؤ سوَيند خواردن, لة كؤبوونةوةي داهاتوو هةموو ئامادة دةبب, دةكةيب

دةتـوانب دوايـي روونـي    , بـةاَلم ديـارة هؤيـان هةيـة    , ئاطاداريش كرابـوون , دوا خراوةتةوة, تةبعةن لةسةر داواي ئةوان بوو
ــةوة ــةوَيت    , بكةن ــة دوا دةك ــوَيند خواردن ــةو س ــاَل ئ ــةر ي ــة ه ــيَ , ب ــاَلي س ــاي  خ ــرؤؤذةي ياس ــةمي ث ــةوةي يةك , يةم خوَيندن

وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق كة لةاليةني ئةجنومةني وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتاني عَيرادـةوة ثَيشـكةش      
 .فةرموو, داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَيب بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤؤذةكة, كراوة
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 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَي

, هةنــدَي رــار ســةرؤكايةتي كــة ئــةمر ئةكــةن  , رةلســةي داهــاتوو تــةرخان دةكــةيب بــؤ دســةي خؤمــان  , رــةنابت وتــت
 .ئةبواية وابواية بةرنامةي كارمان, بةاَلم كة لَيرة خؤتان دةراردةن, كابينةيةكمان ثَي هةَلدةبذَيرن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية دسة  تكرار بكةوة

 :بةرؤَيز بارزان ممد دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يـان  , بـؤ مةشـاكيلي خؤمـان موغلـةق بَيـت     , كـة رةلةسـةي داهـاتوو تـةرخان بَيـت     , يةكةم تؤ لة رةلسـةي رابـردوو وتـت   
ةتاك دووةم سوَيند خواردني كابنية وةزيرةكان لة هةردوو كابينةي هةولَير سلَيماني نة بة رةماعي نـة بـ  , موغلةق نابَي

 .ئينيا ئةواني تر سوَيند رؤن, وةزارة  دةبَيت هةَلبوةشَيتةوة, يةعين دانونيةن و دةستووريةن, ئيعفا نةكراون
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ثاش ئةوةي كة ئةوة روَينينةوة, بةنيسبة  رةلسةي داخيلي خؤمان, نودتةي نيزاميش بوو, مواليةزةكة  بةرَيية و
يةكـةم بـؤ طواسـتنةوةي    , دةخيةينـة بـاس كـردن و دةنسـدان    , دانيشتنةكة درَيذةي دةخايـةنَيت , مة وئةوةلةن داعةكة طةر

دواتـريش ثـاش موافةدـة  كردنـي سـبةييَن دةيكةينـة ئـةو        , كؤبوونةوةكامنان تاوةكو مةسةلةي تةبريد و ضـاككردنةوةي 
لةبـةر ئـةو سـوَيندخواردنة و ئـةو ثرؤؤذةيـة       بةاَلم, بؤ باس كردني مةسائيلي ناوخؤمان, بةرنامةي كة ثَيشَ باران كرد

يةكـةم طواسـتنةوةي دانيشـتين    , ومتـان بيكةينـة دـةرار   , ثَيشَيش باران كرد, ئةطةر نا لة بةرنامةمان داية و, ثةلة بوو
تةئكيــدي , لــة خوَيندنــةوةي ثرؤؤذةكــة, ثــاش ئــةوةي كــة تــةواو دةبــني, ثةرلــةمان لــةم هؤَلــةوة بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران

لـةرؤووي  , بةرؤاسيت ضةند رارَيكيش باران كـردووة , بةنيسبة  وةزيرةكان كة ئيستيقالةيان نةداوة, دووةم, كةينةوةلَيدة
ئَيمـة بـةثَيي دـانون لـة هةَلبذاردنـةوة بـة ثَيـي ئـةو         , بةاَلم ئةطةر بسةرؤَيينةوة دواوة, مواليةزةيةكي بةرَيية, دانونيةوة

يان تا يةكسرتنةوة هـةردوو  , تا هةَلبذاردن, ةعاموول لةطةَل ئةو دوو ئيدارة دةكةنكة دةَلَي ت, دةرارةي ثةرلةماني ثَيشوو
لـةرؤووي  , ئـةو دوو يكومةتـة ئيعتيبـار دةكـرَيب    , بـةثَيي ئـةو دةرارةشـةوة   , بـةثَيي ياسـايي و  , كة هةَلبـذاردن بـوو  , ئيدارة

ــتةديلب   ــةمان موس ــةزةري ثةرل ــةوة لةن ــةعامووملان  , دانوني ــةروةها ت ــةش ه ــة ئَيم ــردووة   بؤي ــدارة ك ــةو دوو ئي ــةَل ئ , لةط
ئيعتيبـار  , تـا يـةكي طرتـةوة   , نـة بـة يكومـةتَيكي تةصـريفي ئـةعمالي رؤذانـةمان زانيـوة       , نةثرؤؤذةمان لَييان وةرطرتوون

لـةو  , ثاشي دوو مانري سـَي مـانري  , ئةطةر نا نةدةكرا ثاشي وي لة دوويكومةتدا, دةكرَيت كة ئيستيقالةيان داوة بةتةواوي
ئةو دوو يكومةتة ئيعتيبار , ثةرلةمان ئةم خولةي دةست ثَيكرد, لَيرة سوَيندمان خوارد, ذاردن ئةجنام دراوةرؤذةي هةَلب

 .زؤر سوثاس, دةكرَيب موستةديلب
باسي , زياتر لة ساَلَيكة تاوتوَي دةكرَينت, خؤتان دةزانب دةمَيكة ئةو مةوزوعة لة ئاراداية, بةنيسبةي ثرؤؤذةي ئيستيسمار

هةر لةبـةر رؤشـنايي ئـةو    , لة هةردوو ئيدارة ثرؤؤذةي رياريامان بؤ ها , كؤبوونةوةي زؤري لةسةر كراوة, لةسةر كراوة
لةطـةَل  , رةمتان كردةوة ومتان دةبَيت هةردوو ئيدارة يةك بسرَينت وةكـو يـةك ئيـدارة تةدـدير بكـةن     , دةرارةي ثَيشوومان

تةررومــةش كــرا بــووة , رؤاني ثةرلةمانــةوة دوورو درَيــذ بــووثســثؤ, ئــةو ثرؤؤذةيــة لةاليــةن ليذنــةي دانونيــةوة, ئةوةشــدا
ئةو ثرؤؤذةية وةكـو ئـةوةي دَيتـةوة المـان كورديةكـةش      , بؤ ئةوةي ثَيمان وابوو كة ئةو يكومةتة يةك بسرَيتةوة, كوردي
ئــةو  ,ثرؤذةكــة زؤر اختصــار كــراوة , ثرؤؤذةكــةيان تةوييــد كــرد , بــةاَلم كــة يكومــة  كابينــةي تــازة كؤبــووةوة  , يــازرة

, بؤية لَيرة ئةمرؤؤ اكتفا دةكةيب بـة خوَيندنـةوةي بـةزماني عـةرةبي    , لةطةَل ئةو ثرؤؤذةية ناطوجنَيت, تةرروومة كوردية
ئَيسـتا  , ئَيسـتا كورديةكةشـتان دةدةيـينَ   , كورديةكةشـتان دةدةيـينَ  , سبةي يان دووسبةي كة تةواو دةبَيت لة تةرروومةكة

بَيويشـي  , سـبةي يـان دوو سـبةي كورديةكةشـتان دةدةيـيَن و     , ةتان بـؤ دةخوَينينـةوة  ئَيستا عةرةبيةك, نيوةي تةواو بووة
بـؤ  , هـةردوو نةصـةكة يـازر دةبـَينت    , لةو رؤذةي كة دياري دةكـرَينت بـؤ مونادةشـةي ثرؤؤذةكـة    , وةكو ثرؤؤذة, دةكةينةوة
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, ووي زمانيـةوة تـةواوي بكـةيب   لـةرؤ , يان لةسةر وشةيةك و, ئةوةي لةودوو رؤذةشدا نةكةوينة خييف لةسةر كةليمةيةك
 .فةرموو سوزان خان, نودتةي نيزامية, داوا لة ليذنةي دانوني دةكةم كة ثرؤؤذةكة روَيننةوة

 
 
 

 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 موتابةعـةي  ئـةي ضـؤن دةتـوانني   , نوسـخةيان بةدةسـتةوةية  , هةنـدَي كـةس دةبيـن    , ئَيمة هييمان نوسخةمان لةال نييـة 
 .ئَيمة, بكةيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دوايــش نوســخةي ترتــان , ئــةو دريائــةي ئةوةليــة, ئــةو نودتــة نيزاميــة  نــةدةكرد , ئةطــةر ثَيشــَ موتابةعــة  بكردايــة 

 .انفةرموو كاك شَيرو, ئَيستا بةس دريائةي ئةوةليية, بةعةرةبي و بةكوردي, نوسخةتان دةدةييَن, ئاطاداريب, دةدةييَن
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرؤَيزان ئةنداماني ئةجنومةن

 .ئَيستا دةدي ثرؤؤذةكةتان بؤ دةخوَينمةوة
 ستثمار يف اقليم كوردستان العراقمسودة قانون اال

 .يسمى هذا القانون قانون االستثمار يف اقليم كوردستان العراق: املادة االوىل
 التعاريا

 :الثانيةاملادة 
 :تكون للكلما  والعبارا  التالية حيثما ورد  يف هذا القانون املعاني املبينة ازاءها جدناه

 .العراق -اقليم كوردستان: إقليم-ج

 .حكومة إقليم: احلكومة-ب

 .هيئة االستثمار يف إقليم: اهليئة-ج

 .جملس إدارة اهليئة: اجمللس-د

 .ئةرئيس جملس إدارة اهلي: الرئيس-ها

 .رئيس هيئة االستثمار: رئيس اهليئة-و

 .الرسوم املفروضة مقابل اخلدما  اليت تقدم للموروع من قبل اهليئة واجلها  املختصة: رسوم اخلدما -ز
جي نواط اقتصادي يقيمه شخص طبيعي جو معنوي على جرض خمصصة له و برجس مال حملي جو جزنيب تنطب  : املوروع -ح

 .ون واألنظمة والتعليما  الصادرة  قتضاهعليه جحكام هذا القان
االال  واالزهازة و املعادا  والياا  اللاوازم واالبنياة والعادد املخصصاة الساتخدامها حصارَا يف املواروع           : املوزودا  الثابتاة -ط

 .واالثاث واملفروشا  واللوازم الفنادق واملستوفيا  واملدن السياحية واجلامعا  واملدارس
وتومل مجيع جنواع الرسوم والضرائب املقدرة  وزب قوانني سارية املفعول  ا فيهاا ضاريبة الادخل     :الرسوم والضرائب-ي

 .والعقار والعرصا  واملبيعا ، والرسوم الكمركية املقررة  وزب التوريعا  النافذة
 .سواء كان وطنيًا جو جزنبيًاالوخص الطبيعي جو املعنوي الذي يستثمر جمواله يف إقليم وف  جحكام هذا القانون : املستثمر -ك
 .تومل مجيع اجلها  احلكومية املسؤولة عن القطاع الذي يتعل  بوؤون املوروع: اجلها  املختصة -ل
 .القيمة املقدرة بالعملة األزنبية جو احمللية املستثمرة يف املوروع: املال املستثمر -م



 222 

لكياة الفكرياة منهاا باراءا  االخارتاع، العالماا  التجارياة،        ترخيص وحتويل وبيع واستخدام حقاوق امل : نقل التكنولوزيا -ن
 .املعرفة الفنية، واخلدما  اهلندسية و اإلدارية والتسويقية وما يف حكمها

هو ما يستثمره املستثمر من جموال نقدية جو عينية جو حقوق هلا قيماة مالياة يف إقلايم، ومان جهمهاا      : رجس املال األزنيب -س
 :ما يأتي

ول إىل إقلاايم عاان طرياا  البناوك جو الوااركا  جو املكاتااب جو جيااة طريقااة جخار  بهاادف اسااتثماره ألغااراض هااذا   النقاد احملاا -1
 .القانون

 .املوزودا  العينية املستوردة مدفوعة التكاليا من خارج إقليم-0
 .األرباح والفوائد النامجة عن استثمار رجس املال املستثمر يف املوروع-3
 .رتخيص وبراءة االخرتاع والعالما  واألمساء التجارية املسجلة يف إقليماحلقوق املعنوية كال-2 

 جماال  االستثمار
 :املادة الثالثة

 :تطب  جحكام هذا القانون على املواريع اليت تواف  عليها اهليئة يف احد القطاعا  التالية
 .الصناعا  التحويلية والكهرباء واخلدما  املرتبطة بهما-ج
 .ا النباتي و احليواني واخلدما  املرتبطة بهاالزراعة بوقيه-ب
 .السياحة-ج
 .الفنادق-د
 .الصحة والبيئة -ها
 .الرتفيه واملدن العاب-و

 .االحباث العلمية و التكنولوزية، وتكنولوزيا املعلوما -ز

 .النقل واالتصاال  احلديثة-ح

 .املؤسسا  املالية والبنوك وشركا  التأمني-ط

 .ومواريع االسكان، واخلدما  االستوارية و الطرق واجلسور، و سكك احلديدالبناء، و االعمار، -ي

 .السياسة التعليمية لالقليم. التعليم يف مجيع مراحله وبذمه التعليم العالي والتقين والرياضة االطفال-ك

 .اي موروع يف جي قطاع اخر تقرر اجمللس املوافقة على مشوله بأحكام هذا القانون-ل
 ثمر األزنيبمعاملة املست

 :رابعةاملادة الا
يعامل املستثمر والرجمسال األزنيب كاملستثمر والرجمساال الاوطين، ويكاون للمساتثمر األزانيب احلا  يف جن ميتلاك كامال رجس         

 .مال جي موروع يقام  وزب هذا القانون
 ختصيص األراضي

 :ةامساملادة اخل
ية بتحدياد املواقاع الايت ختصاص للموااريع االساتثمارية يف كال حمافظاة         تقوم اهليئة بالتنسي  مع الوزارا  و الدوائر املعن-ج

 .واليت ستقام مستقباًل وفقًا هلذا القانون و تؤشر على صور قيدها بان هذه املواقع خمصصة الغراض اهليئة
ي ضاامن تقاوم دوائاار الدولااة ذا  العالقاة وبالتنسااي  مااع اهليئاة بتحديااد وختصاايص ماحيتااج اليااه املوااروع مان االراضاا     -ب

 .التصميم االساسي للمدن وخارزه عن طري  االجيار او املساطحة

لرئيس اجمللس الاوزراء وبنااًء علاى اقارتاح اهليئاة متلياك االراضاي الايت ختصاص للموااريع االساتثمارية وفا  جحكاام هاذا               -ج
 .القانون مع مراعاة طبيعة موروع واهميته ومقتضيا  املصلحة العامة عند التمليك
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خصيص جمانًا للموروع االسرتاتيجي الذي خيدم التنمية االقتصادية يف إقليم والاذي تقارره اهليئاة بالتنساي  ماع      يكون الت-د
الوزراة واجلها  املختصة يكون التخصيص بسعر تواجيعي للموااريع االخار  وذلاك اساتثناًء مان جحكاام قاانون بياع واجياار           

 .اموال الدولة النافذ يف إقليم

التصرف على االراضي اليت ختصص للموااريع االساتثمارية لاد  دوائار التساجيل العقااري املختصاة         يتم وضع اشارة عدم-ها
 .وال يتم رفعها اال  وافقة حتريرية من اهليئة بعد قيام املستثمر بتنفيذ مجيع التزاماته

ومتلاك االراضاي اململوكاة     للهيئة ولضمان حتقي  اهدافها صالحية متلك االراضي اململوكاة للدولاة ملكاًا صارفًا بادون بادل      -و
 .للدولة املثقلة باحلقوق التصرفية بعد اطفاء احلقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضًا عاداًل ومناسبَا

 .للهئية صالحية استمالك االراضي اململوكة لالشخاص ملكَا صرفَا لغرض ختصيصها للموروع والتعويض اصحابها-ز
راضي والعقارا  الالزمة لتأسيس وتوسيع وتنوياع وتطاوير املوااريع االساتثمارية الايت تقاام       للمستثمر متلك واستئجار اال-ح

وف  جحكام هذا القانون يف حدود املساحة واملدة اليت تقدر يف ضوء اهداف املوروع واحلازة الفعلية ووفقاَا لضاوابط الاواردة    
 .يف هذا القانون

ارية الايت ساتقام وفا  جحكاام هاذا القاانون يف حادود املسااحة الايت تقادر يف           يتم افراز االراضي الالزمة للمواريع االستثم-ط
ضوء اهداف املوروع واحلازة الفعلية هلا ووفقًا لضوابط خاصة توضع من قبل اهليئة اساتثناءًا مان األحكاام العاماة املرعياة      

 .بهذا اخلصوص

 .وع ألول مرةخيضع تغيري موقع املوروع اىل نفس جسس و ضوابط ختصيص املوقع للمور-ي

تقااوم اجلهااا  املختصااة وبالتنسااي  مااع اهليئااة بتااوفري اخلاادما  العامااة ماان املياااه والكهرباااء واجملاااري والطاارق العامااة      -ك
 .واالتصاال  اىل حدود املوروع، على ان ختصص هلذا الغرض املبالغ الالزمة يف امليزانية اجلها  املختصة

 من ح  متلك واستئجار االراضي والسيارا  االنتازية وفا  جحكاام هاذا القاانون،     اضافة اىل ما يتمتع به املستثمر االزنيب-ل
حي  له ان ميتلك او يستأزر لصاحل موروعه االستثماري عقارا  سكنية وسايارا  غاري انتازياة  اا يتطلباه املواروع بعاد        

 .موافقة اهليئة على ذلك ووف  ضوابط توضع من قبل اهليئة هلذا الغرض
 ريبية والكمركيةاالعفاءا  الض

 املادة السادسة
عور سنوا  اعتبارًا من تاريخ بادء املواروع بتقاديم    ( 12)يعفى املوروع من مجيع الرسوم والضرائب غري الكمركية ملدة -ج

 .اخلدما  او تاريخ االنتاج الفعلي
 .رسوم إزازة البناء من الرسوم اليت تستوفى  وزب قانون إدارة البلديا   ا فيها% 0يعفى املوروع من نسبة -ب
تعفى االال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واملكائن املستوردة للموروع من الضارائب والرساوم و شارط احلصاول علاى إزاازة       -ج

االسترياد، علاى ان ياتم إدخاهلاا عان اىل إقلايم خاالل سانتني مان تااريخ املوافقاة علاى قوائمهاا مان قبال رئايس اهليئاة وان                 
وع حصرًا وبعكسه التوملها هذه االعفاءا  ويلزم بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضاعا مبلاغ   تستخدم الغراض املور

 .الضريبة املستحقة

مان املكاائن   %( 10)تعفى قطع الغيار املستوردة للموروع من الضرائب والرساوم علاى ان ال تزياد قيماة هاذه القطاع عان        -د
 .افقة على قوائمها و كمياتهاواملعدا ، وذلك بقرار مسب  من رئيس اهليئة باملو

 .تعفى االال  واالزهزة واملكائن واالليا  والعدد الالزمة لتوسيع املوروع جو تطويره او حتديثه من الرسوم و الضرائب-ها

عوار سانوا    (12)تعفى املواد االولية واملواد نصا املصنعة وقطع جتمياع املساتوردة لالنتااج مان الرساوم الكمركياة ملادة        -و
 .حتدد هذه املواد من قبل اهليئة على ان

حي  للمستثمر وف  جحكام هذا القانون استرياد مجيع احتيازا  موروعه، من قبله او من قبل غاريه مان امال  واملياا     -ز
واالزهزة واملعدا ، والسيارا  العمل وتعفى هذه املستوردا  من مجيع الرسوم الكمركية شريطة استخدامها حصرًا ألغراض 

 .عاملورو
 إعفاءا  إضافية
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 :ةبعاملادة السا
للهيئة وفقًا ملقتضيا  املصلحة العامة يف إقليم منح حوافز وتسهيال  اضافية للمواريع االساتثمارية املرخصاة وفا  جحكاام     -ج

 .هذا القانون يف املناط  االقل منوَا يف إقليم

ا القاانون وحساب طبيعتهاا و خصوصاًا موااريع      للهيئة منح املواريع االستثمارية اخلدمياة الايت تؤساس وفا  جحكاام هاذ      -ب
الفنادق و املستوفيا  واملدن السياحية واجلامعاا  و املادارس بضامنها االهلياة اعفااءا  اضاافية مان الرساوم ملوارتياتها مان           

، علااى جن يااتم ادخاهلااا اىل إقلاايم  (ثااالث ساانوا  3)االثاااث و املفروشااا  واللااوازم ألغااراض التحااديث و التجديااد ماارة كاال    
 .استعماهلا يف املوروع حصرًا خالل سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس اهليئة على قوائم املورتيا  وكمياتهاو

 الضمانا  القانونية
 :ةثامناملادة ال

للمستثمر ان يؤمن على موروعه االستثمار  من قبل اية شركة تأمني جزنبية جو وطنية يعت ها مالئمة، وياتم  وزباه   -ج
 .ة زوانب العمليا  اليت يقوم بهاتأمني كاف

 .للمستثمر استخدام العمالة األزنبية الالزمة وفقَا  للقوانني املعمول بها يف إقليم-ب
 .يسمح للمستثمر األزنيب ان حيول اىل اخلارج ارباحة وفوائد رامساله -ج

 ل مستحقاتهم وازورهم اىل اخلارجحي  للعاملني غري العراقيني يف املوروع واملتعاملني معهم يف خارج إقليم حتوي-د
للمستثمر االزنيب احلا  يف اعاادة رامسالاه اىل اخلاارج عناد تصافية املواروع او التصارف فياه  اا اليتعاارض ماع جحكاام              -ها

 .القوانني واالزراءا  الكمركية والضريبية املعمول بها يف إقليم

القانون حسابَا بالنقد الوطين جو غاري الاوطين او كليهماا    حي  للمستثمر جن يفتح لصاحل موروعه املرخص وف  جحكام هذا -و
 .لد  احد  املصارف يف إقليم جوخارزه

املعادل النافاذ اصاوص جماالس ادارة الواركا  املسااهمة،        1997لسانة   01مع مراعاة ما ورد يف القاانون الواركا  رقام    -ز
لقاانوني للمواروعا  القطااع اخلااص اياَا كاان الطبيعاة        تعت  املوروعا  املسجلة طبقا ألحكام هاذا القاانون ايااا كاان شاكله ا     

 .القانونية لالموال املساهمة فيها

حي  للمستثمر ان يفتح لصاحل موروعه املرخص وف  جحكام هذا القانون حسابَا بالنقد الوطين او غري الاوطين او كليهماا   -ح
 .لد  احد املصارف يف إقليم او خارزه

 التزاما  املستثمر
  :ةعتاساملادة ال

 .على املستثمر ابالغ اهليئة باكمال املوروع وبدئه بتقديم اخلدما  او االنتاج الفعلي-ج
على املستثمر ابداء التسهيال  الالزمة ملوظف اهليئاة املختصاني فيماا يتعلا  جبماع واستحصاال املعلوماا  الضارورية عان          -ب

 .زوانب املوروع املختلفة ألغراض اهليئة

 .ال  خاصة باملواد املستوردة للموروع و املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ ألحكام هذا القانونعلى املستثمر مسك سج -ج

على املستثمر احملافظة علاى ساالمة البيئاة وااللتازام بانظم السايطرة النوعياة املعماول بهاا يف إقلايم والقاوانني املتعلقاة              -د
 .باالمن والصحة العامة

 املستثمر اإلزراءا  القانونية لد  خمالفة
 :املادة العاشرة

عند خمالفة املستثمر ألحكام هذا القانون او احد   فقرا  العقاد املا م بيناه وباني اجلهاا  املختصاة تقاوم اهليئاة باناذار          -ج
املخالا وطلب االيقااف الفاوري للنوااط املتسابب حلصاول املخالفاة وإمهالاه مادة مناسابة حتاددها اهليئاة تتناساب وطبيعاة              

 .هاله مدة حمدودة تتناسب وطبيعة املخالفة الزالتها مع اثارهااملخالفة وام
اعااله، فتسارتد مناه االرض ومتلاك     ( 1)يف حالة اصرار املستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار املخالفة وف  جحكاام الفقارة    -ب

نون، ويتحمل دفاع هاذه القيماة    وبقيمتها مستحقة القلع وف  القا( ان وزد )اهليئة املنوآ  املبنية عليها من قبل املستثمر 
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املستثمر اجلديد الذي خيصص له االرض إلكمال املوروع وف  جحكام هذا القانون، ويكون املخالا مسؤواًل عن اي ضرر يناتج  
 .عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته

الايت خصصا  مان ازلاها      اذا ازر املستثمر االرض املخصصة ملوروعه كاًل جو ززءًا مان البااطن جو اساتغلها لغاري االغاراض     -ج
وبدون موافقة اهليئة فتسرتد منه االرض او اجلزء املؤزر جو املستغل لغري الغرض احملدد، ويدفع مالاك املواروع ضاعا ازار     
املثل عن مدة تازريه االرض او استغالهلا لغري االغراض املخصصة هلاا وياتم استحصااله وفا  جحكاام قاانون حتصايل الاديون         

اعااله فيماا   ( ب)إقليم، ويف حالة اسرتداد االرض منه كلياًا يعامال املساتثمر املخاالا وفا  جحكاام الفقارة        احلكومية النافذ يف 
 .يتعل  باملنوآ  املبنية عليها وق  االسرتداد

 
 هيئة االستثماروتوكيالتها و مهامها

 :احلادية عورةاملادة 
خصاية معنوياة واساتقالل ماالي وإداري وهلاا القياام       وتكاون هلاا ش  (هيئاة االساتثمار يف اقلايم كوردساتان    )توكل هيئة باسام -ج

جبميع التصرفا  القانونية الالزماة ألغاراض هاذا القاانون، وتتاوىل تهيئاة البيئاة املالئماة لالساتثمار  اا ياؤدي إىل حتقيا              
 .التنمية االقتصادية يف إقليم

وزيه جعماهلا واإلشراف والرقاباة علاى   للهيئة رئيس يعني بدرزة وزير وله حقوق وصالحيا  الوزير وهو املسؤول عن ت-ب
ويكاون للارئيس هيئاة ناواب يعيناون بدرزاة       , نواطاتها وما له عالقة  هام اهليئة وسائر شؤونها وف  جحكاام هاذا القاانون   

 .خاصة لتوىل بعض املهام بتكليفه
ة وتتاأل  تواكيال  فاروع    يكون مقر اهليئة يف جربيل وهلا فروع يف حمافظا  اخر  ويرجس كال فارع نائاب للارئيس اهليئا     -ج

 .اهليئة من مديريا  العامة ودوائر حسب احلازة
 :املادة الثانية عورة

 :هيئة االستثمار و توكيالتها ومهامها
 :يتألا مركز اهليئة من مديريا  العامة التالية-جواًل
 .املديرية العامة لدراسا  والتقيم االقتصادي والفين-ج
 .ريع االستثماريةاملديرية العامة لرتويج املوا-ب
 .املديرية العامة للوؤون القانونية واالدارية-ج
 .املديرية العامة لرتخيص واالجناز املعامال  االستثمارية-د
 .املديرية العامة للمواريع الصغرية-ها
 .املديرية العامة للمدن واملناط  الصناعية-و

 .الحيتها  وزب النظام الداخلي يصدره رئيس اهليئةحتدد التوكيال  املديريا  العامة للهيئة ومهامها وص-ثانيًا
 :املادة الثالثة عورة

 :يراعى يف إشغال وظيفة املدير العام للهيئة ما يلى
 .ان يكون حاصال على شهادة زامعية اولية ذا  عالقة بأختصاص املديرية العامة اليت يديرها-ج
 .اصان يكون من ذوي اخل ة ومارس العمل يف اجملال االختص-ب

 :املادة الرابعة عورة
تكون القرارا  الصادرة عن اهليئة اصوص املواريع االستثمارية ملزمة جبميع الوزار  واملؤسسا  والدوائر املعنية يف إقلايم  

 .الغراض هذا القانون
 :املادة اخلامسة عورة

ام باملهاام والوازباا  الايت توكال الايهم      لرئيس اهليئة التعاقد مع االشخاص الطبيعية واملعنوية داخل إقلايم او خارزاه للقيا   
 .لتحقي  اهداف اهليئة وحتدد حقوقهم وااللتزاماتهم من قبل رئيس اهليئة



 227 

 :املادة السادسة عورة
علااى اهليئااة وضااع باارامج لرتويااج االسااتثمار يف إقلاايم والتعريااا بااالفرص االسااتثمارية يف داخاال إقلاايم وخارزااه واصاادار   

  وفتح حلقا  دراسية وإرساال موظفيهاا اىل دوار  تدريبياة بهادف رفاع كفااجتهم يف داخال        املطبوعا  اضافة اىل عقد ندوا
 .واختصاصاتها إقليم او خارزه بوكل يتاَلم وطبيعة عمل اهليئة

 
 
 

 جملس إدارة اهليئة
 :املادة السابعة عورة

ئايس الاوزراء، وعضاوية وزراء    يؤلا جملس إلدارة اهليئة برئاسة رئيس جملس الوزراء، وعناد غياباه يناوب عناه نائاب ر     -1
املالية واالقتصاد، البلديا ، التخطيط، الزراعاة والاري، الصاناعة، الكهربااء، الساياحة ورئايس هيئاة االساتثمار وجحاد نواباه           
وممثل عن القطاع اخلااص، وجي شاخص آخار يقارر رئايس اجمللاس إضاافته إىل هاذا اجمللاس مان ذوي اخلا ة واالختصااص،             

 .يفية انعقاد اجمللس واختاذ القرارا  فيهوحيدد بنظام داخلي ك
 :يقوم اجمللس  ا يلي-0
 .وضع السياسا  واالسرتاتيجيا  املتعلقة باختصاصا  اهليئة يف إطار السياسة العامة لالقليم-ج
 .املوافقة على خطط وبرامج نواط اهليئة يف إطار اخلطة العامة لالقليم-ب
ها رئيس اهليئة عن سري العمل يف اهليئة واملسائل املتعلقاة بأوضااع ومنااخ االساتثمار     النظر يف التقارير الدورية اليت يقدم-ج

 .يف إقليم واختاذ مايلزم بوأنها
 .النظر يف املركز املالي للهيئة واملوافقة على موروع ميزانيتها السنوية-د
كوماة جو املصاارف جو املؤسساا  التمويلياة     املوافقة على عقد القروض والتسهيال  االئتمانية اليت تقدم للهيئة بضامان احل -ها

املتخصصة وذلك طبقًا للقواعد والنظم املقررة وعلى جن تقتصر جغراضها يف متويل األنوطة اليت تقوم بهاا اهليئاة يف حادود    
 .اختصاصاتها

 .حتديد رسوم اخلدما  اليت تقدمها اهليئة للمواريع االستثمارية واملستثمرين-و
 .الداخلي للهيئة املصادقة على النظام-ز

 ميزانية اهليئة
 :املادة الثامنة عورة

 :للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون من مصادر االتية
ايارادا  املستحصالة مقابال اخلادما  الايت تقادمها اهليئاة او رسااوم الايت تتقاضااها يف ساياق نوااطها وفا  اوضااع احلاادود              -ج

 .املنصوص عليها يف تعليما  ذا  عالقة
 .هال  االئتمانية اجلائزة قانونا اليت تعقدها اهليئةالقروض وتسي -ب
 .اهلبا  والت عا  اليت يواف  عليها اجمللس-ج
 .االعتمادا  اليت ختصصها احلكومة للهيئة ضمن امليزانية العامة-د

 ترخيص املواريع راءا از
 :املادة التاسعة عورة

لقانون جيب جن حيصل املستثمر على إزاازة تأسايس املواروع صاادرة     لغرض االستفادة من اإلعفاءا  واملزايا الواردة يف هذا ا-ج
 .عن اهليئة
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متنح اهليئة إزازة التأسيس للموروع بناًء على طلب يقدم إليها من قبل املستثمر وفا  الواروط املعادة مان قبال اهليئاة،       -ب
وروط الفنية والقانونية واالقتصادية ثالثني يومًا من تأريخ استكمال املتطلبا  وال(32)وجيب على اهليئة الب  فيه خالل 

 .وف  جحكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط واملعايري اليت تضعها اهليئة
على اهليئة جن تساتطلع آراء اجلهاا  املختصاة بواأن زادو  إصادار رخصاة التأسايس، وعليهاا إصادار قرارهاا باملوافقاة جو             -ج

إحالة الطلب إليهاا مان اهليئاة، ويعتا  عادم الارد موافقاة، ويف حالاة         الرفض جو طلب التعديل خالل مدة معقولة من تاريخ 
 .الرفض جيب جن يكون القرار مسببًا

مخسة عوااار يوماًا مان تااريخ     (10)للهيئة بناءَا على طلب املستثمر اصدار موافقة املبدئية لرتخيص املوروع خالل مدة -د
 .خلارزية لالسراع يف تأسيسهتقديم الطلب لتسجيل ازراء الطلب االتصاال  الداخلية وا

مخساة عوارة يوماَا مان تااريخ تبليغاه       (10)عند رفض طلب التأسيس لصاحب الوأن التظلم لد  رئيس اجمللاس خاالل   -ج
 .ثالثني يومًا ويكون قراره بهذا اخلصوص نهائيًا( 32)بقرار الرفض ويب  رئيس اجمللس يف االعرتاض خالل مدة التتجاوز

 ية والتحكيمحل املنازعا  االستثمار
 :عوروناملادة 

حتل املنازعا  االستثمارية بطريقة ودياة برتاضاي الطارفني ويف حالاة تعاذر احلال الاودي جياوز للطارفني جن خيتاارا، يف جي           
اتفاق يتوصالن إليه، استخدام آليا  التحكيم احملددة يف القوانني املرعية يف إقليم، جو وفقًا ألحكاام تساوية املنازعاا  الاواردة     

 .جي من االتفاقا  الدولية جو الثنائية يكون العراق طرفًا فيها يف
 الفصل الثالث
 جحكام ختامية

 :احلادية والعوروناملادة 
اخلاااص بتوااجيع االسااتثمار يف اقلاايم    0222لساانة ( 79)ادارة السااليمانية املاارقم  / يلغااى قاارار رئاسااة جملااس الااوزراء   -ج

ماان القاارار املااذكور وتااؤول حقوقهااا ( 16)التها املؤلفااة  وزااب املااادة كوردسااتان وتنحاال هيئااة توااجيع االسااتثمار وتوااكي 
 .والتزاماتها وممتلكاتها املنقولة وغري املنقولة كافة اىل هيئة االستثمار اليت توكل  وزب جحكام هذا القانون

القارار امللغاي املواار الياه     اعتبار مجيع املواريع االستثمارية اليت ازيز  من قبل هيئة توجيع االستثمار املؤلفة  وزاب  -ب
اعاله مواريع استثمارية قانونية وتستمر يف التمتع باالمتيازا  واحلوافز املمنوحة هلا  وزاب القارار امللغاي    ( 1)يف الفقرة 

 .جو إدارة جربيل

امللغياة   حتال مجيع املوااريع االخار  الايت هاي يف طاور الدراساة والتقيايم والايت مل يصادر بعاد قارار نهاائي مان اهليئاة              -ج
باعتبارها مواريع استثمارية اىل هيئاة االساتثمار املؤلفاة  وزاب جحكاام هاذا القاانون وتساتمر الادوائر املختصاة يف اهليئاة            

 .باكمال االزراءا  اليت اختذ  من قبل اهليئة امللغية
اصة باملواروع وحفال املباادرا     يتمتع املستثمر حبسب هذا القانون من املساواة والسرية املعامال  الفنية واالقتصادية اخل-د

االستثمارية وذلك طبقًا ألحكام والقوانني واالنظمة والتعليما  املعمول بها يف إقليم ويعاقاب كال مان يفواى باياة معلوماا        
 .تكون حبوزته حبكم وظيفته وتتعل  باملبادرة االستثمارية واجلوانب الفنية او االقتصادية او املالية للموروع

 :العورونية و الثاناملادة 
للهيئة ان تقرر بان يتمتع بأعفاا  واملزايا الاواردة يف هاذا القاانون اي مواروع قاائم زار  املوافقاة علاى اعتبااره مواروعَا           
استثماريَا  وزب جحكام هذا القانون او  قتضى جحكام القوانني والقرارا  التواريعية النافاذة قبال صادوره شاريطة عادم       

 .ايا يف ظل القوانني والقرارا  السابقةمتتعه باألعفاءا  واملز
 :املادة الثالثة والعورون

 :ال يرتتب على اي تعديل هلذا القانون
 .املساس بضمانا  او إعفاءا  او احلقوق املقررة  وزب جحكام هذا القانون-ج
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ذا القاانون قبال ساريان    الغاء باثر رزعي الية ضمانا  او ح  او اعفاء يكون قد منح الي موروع مسجل وفقًا ألحكاام ها  -ب
 .التعديل

 .تستثنى من ذلك اية توسعا  يف االستثمار قائم تتم بعد سريان التعديل-ج
 :املادة الرابعة والعورون

 .ختضع حسابا  اهليئة للتدقي  من قبل ديوان الرقابة املالية
 :املادة الثالثة والعورون

ىل القواعاد العاماة الاواردة يف القاوانني األخار  ذا  العالقاة بوارط        ختضع احلاال  اليت مل يرد بوأنها نص يف هذا القاانون ا 
 .عدم تعارض جحكامها مع جحكام هذا القانون، وعند وزود التعارض يطب  جحكام هذا القانون

 

 :املادة الرابعة والعورون
 .لرئيس اجمللس إصدار التعليما  الالزمة لتنفيذ هذا القانون

 األسباب املوزبة
العراق وازالة املعوقا  القانونية وفسح اجملال لتوظيا رجس املاال   -مناخ موجع لالستثمار يف اقليم كوردستانبهدف خل      

الوطين واالزنيب يف املواريع االستثمارية بالوكل يساهم يف عملية التنمية االقتصادية مساهمة  فعالة وبغية منح تساهيال   
ال املستثمرة ومن ازل اجياد هيئة استثمارية خمتصاة لتنظايم اجلواناب    وحوافز توجيعية واعفاءا  ضريبية لرؤوس االمو

 .املختلفة لعمليا  االستثمار يف إقليم صدر هذا القانون
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خوشـك وبرايـاني بـةرؤَيز و ئةنـداماني بـةرؤَيزي      , فةرموون بؤ رَيسـاي خؤتـان  , زؤر سوثاس بؤ خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذةية
راسـتة لـة دكةنَيكـدا    , ئـةم ثرؤذةيـة ثرؤذةيـةكي زؤر طرنسـة    , ئةمة خوَيندنةوةي يةكةمي ئـةم ثرؤذةيـة بـوو    ,ثةرلةمان

دـانوني و ئييرائـي و بةلـةديا  و    , بةآلم ثةيوةندي بة هةموو اليةنةكاني تر هةية, زياتر اليةني ئيقتيصادي وةرطرتووة
يسـتة هـةموومان موشـارةكة بكـةيب لـة مونادةشـة كردنـي و        لةبـةر ئـةوة ثَيو  , ذياني خةَلك و بنيـا  نانـةوةي كوردسـتان   

بؤ ئةوةي بة شـَيوةيةك دةربيـَيت ضـاكَ و بةباشـَيب شـَيوة خزمـةتي ئـةو هةدةفـة بكـا  كـة بـؤي            , دةوَلةمةند كردني
رتي بؤية مب داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايـي دةكـةم كـة لـةماوةي دة رؤذدا راثـؤ     , دياري كراوة و بؤي دةردةضَيت

ئةطــةر , هــةروةها ليذنــةكاني تــريش تةماشــاي بكــةيب كــة ثةيوةنــديان ثــَي هةيــة, ثَيويســت تةدــدي  بكــةن لةســةر ئــةوة
بـؤ ئـةوةي   , بـةآلم ئـةو دوو ليذنةيـة زةرووريـة    , ثَيويسيت كرد ئةوانيش مودتةرةياتي خؤيان و راثؤرتي خؤيان بنووسب

ثـَي  باشـة هـةموومان بةشـداري لـة      , ة و راي ليذنـةكان ئاطـادار بـني   هةم اليةني دانوني و هةم اليةني دارايي لـة راي ئَيـو  
دةكرَيـت هـةر يةكـة ئيستيشـارة بكـا  بـةو       , يةكةم بة خوَيندنةوةي ضاك هـةر يةكـة بـؤ خـؤي    , مونادةشة كردني بكةيب

, كــردئةطــةر نودتةيــةكي ال روون نــةبوو بــؤ ئــةوةي كــة موداخةلــةي  , دانونانــةي كةشــارةزاييان هةيــة لــةو مةســةلةيةدا 
وةكـو دانونـةكاني تـر    , بؤ ئةم مةبةستة لةبةر ئـةوةي ئـةو دانونـة طرنسيـةكي زؤري هةيـة     , موداخةلةكةي بة سوود بَيت

وةكـو ومت راوَيـذ بكـةيب لةطـةَل ئـةو      , داوام ئةوةية كة بة ديقـة  بيخوَيننـةوة  , هةموومان رايةكمان لةسةر هةبَيت, نيية
بؤ ئـةم مةوزووعـة سـكرتارية  كـة كؤثيـةكتان      , كة دةيدةيب سوودي هةبَيتبؤ ئةوةي ئةو رايةي , كةسانةي كة شارةزان

ئيستيمارةيةك بؤ هةموو ئةنداماني ثةرلـةمان  , بداتَي كوردي و عةرةبي و لةهةمان كاتدا ئيستيمارةيةك دابةش دةكرَيت
هـةموو دـابيلي ئةوةيـة     بؤ ئةوةي ئةطةر نا ماددةكـان , كة دةتانةوَي دسةي لةسةر بكةن, دةست نيشاني ئةو خاآلنة بكةن

دةست نيشاني بكا  و لة كؤبوونةوةكـة  , هةر ئةندامَيكي بةرؤَيز ثَيي واية ثَيشنياري خؤي هةية, كة دسةي لةسةر بكرَيت
دةيانـةوَي دسـة   , ئةوةلةويةي ئةساسي دةبَيت بةو كةسانةي كة لـة ئيسـتيمارةكة دةسـت نيشـاني ثَيشـنيارةكةيان كـردووة      

لةطـةَل بريوبؤضـوونةكاني خؤيـان دةطوجنَيـت و ثَيشـنياريان هةيـة بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي و يـان           بكةن لةسةر خاَلَيك كة 
, بؤيــة داوا دةكــةم كــة ئيســتيمارةكةتان وةرطــر  و كؤثيةكــةتان وةرطــر  بــة ئةهميةتــةوة وةريســرن , رةخنــة لــَي طــرتين

ي تـر دانيشـتنَيك بكـةيب كـة بتـوانني      ئَيمةش وةكو سةرؤكايةتي ثَيشنيار دةكةيب سبةييَن سَي شـةممة نـا سـَي شـةمةيةك    
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ضــونكة زؤريــش دوا , ئومَيــد دةكــةم كؤتاييشــي ثــَي بَيــنني , كؤتــايي ثــَي بَيــنني, ثــَيش ئــةوةي عوتَلــةي ثةرلــةماني بَيــت 
ئةطــةر نــا ثَيويســت بــوو ئــةو ياســاية زوو  , ئَيمــة ســاَلَيكة لةبــةر ئــةوةي كــة يكومةتةكــةمان تةوييــد نــةبوو  , كــةوتووة

لــةرؤووي , لــةرؤووي بــازارؤةوة, دي دةبَيــت بــؤ ئــةوةي كوردســتان ثــَيش بكــةوَيت لــة رؤووي ئابووريــةوة  زؤر ســوو, دةربيــَيت
ئـةوة كـاك فرسـةتيش    , هـةموو مةسـةلةكان  , ئـاوةدان كردنـةوة  , بوذاندنةوةي ثرؤذةكان, ثةيداكردني زياتر كار بؤ خةَلك

ثَيويسـتة دةنـري بـدةيب بـؤ     , ثةلةي لَي بكـةيب باشـة   لةبةر ئةوة, دةَلَي طةرماية لةبةر برادةران و خؤش  ئارةدةم كردووة
, لةمـةودوا كؤبوونـةوةكامنان لـة هـؤَلي يـةكي شـوبا  دةبَيـت       , ئةوةي ئَيمة تاوةكو ئةو تةبريدة ضاك دةكةيب لـة هؤَلةكـة  

ــةعا     ــةوَي س ــةوةكامنان ل ــبةينَيش كؤبوون ــا    ( 11)س ــَي دةط ــتان ث ــا  و بةرنامةكةش ــَي دةك ــت ث ــة  , دةس ــَ ل ــو ثَيش وةك
ئـةوةي  , يـةك بـؤ طواسـتنةوة   , ضونكة بةرنامةكة تايبةتة بة ناوخؤ بة دوو شت دةنري بـدةيب , ونةوةكان باران كردكؤبو

كـَي  , دةسـتتان بةرزبكةنـةوة  , موافيقة بؤ طواستنةوة بـؤ هـؤَلي يـةكي شـوباتي كؤبوونـةوةكان تـاكو تةبريـد ضـاك دةبَيـت         
, َلي يةكي شوبا  تاوةكو ضـاكي دةكةينـةوة دةسـيت بةرزبكاتـةوة    رازيية؟ كَي موافيقة كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان بيَيتة هؤ

 .كَي رازي نيية؟ فةرموو, تكاية؟ سوثاس
 :بةرؤَيز ئارَيز عبداَ امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةآلم بةراسيت كة هةموو رارَي دةضينة ئةوَي كؤمـةَلَيك شـورتة و كؤمـةَلَيك   , ئَيمة بةراسيت موشكيلة نيية بيينة ئةوَي

يـاني نةوعـة ئسـلوب و موعامةلـة كردنيـان لةطـةَلمان لـةوَي        , خةَلكي لَيية كة هةندَي رار شعور بة ئيتانة كردن دةكـةيب 
 .سوثاس, ثَيمان باشة ئةطةر دةضينة وَي ئةوة ضارةسةر بكرَيت و دسةيان لةطةَل بكرَيت, بةراسيت بةثَيي ثَيويست نيية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطـةر نودتـةي نيزامـي نييـة رـارَيكي تـر دةبـَي        , ئـةوة يةلَيكـة  , لَيرةوة ثَيكةوة دةضني, رة يةكةم راربفةرموون بؤ ئَي

ئـــةوةي كـــة دةنـــري دةدا  بـــؤ ئـــةوةي  , ضـــوار ســـةعا , ئـــةو طةرمايـــة تةيـــةمول دةكـــةن ســـيَ , دةنســـةكان بـــذمَيريب
ضـونكة ثَيويسـت دةكـا     , ةست ثَيـدةكا  كؤبوونةوةكامنان تا وةكو سيستةمي تةبريد ضاك دةكةينةوة لةو دوو رؤذانةدا د

, هةرضةندة عوتَلةمشان لـة ثَيشـة  , دوو مانسي دةوَيت تاكو ضاك دةكرَيت, تا مةكائينةكان ضاك دةكةينةوة وةخيت دةوَيت
 .فةرموو, ئةوةي كة موافيقة كة بيني بؤ ئةوَي

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, َيشنيار دةكةم لةوَي دابنيشني موةدةتةن تاكو هؤَلةكة ضارةسةر دةكرَيتلة هؤَلي ثةناطريي ث
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سَي سثليت بَيتة ئةم داعةية هية موشكيلة ناهَيَلَي, ئةو سثليتة عةمووديانةي كة لةخوارةوةية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــكردووة  ــةوةمان باس ــت, ئ ــت  , نابَي ــة دابنرَي ــةوة نيي ــةر ئ ــثليت ه ــة دةرةوة , س ــةي بسات ــت بؤرؤيةك ــية  , دةبَي ــةمان ه داعةك

 .فةرموو, ئةوةي ثَيي باشة بيينة داعةي يةكي شوبا  دةسيت بَلند بكا , دةخيةمة دةنسدان تكاية, مةرالَيكي نيية
 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ يسني زةنسةنة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر  , ثَيشـنيارَيكي تـازة كـة لـةهؤَلي ثـةناطريي بَيـت      , رَيكي تر ها  ئةبَيت ثَيشنيارة تازةكـة رةينـة دةنسدانـةوة   ثَيشنيا

 .سوثاس, ئةوة دةبَي ئةوة رةينة دةنسةوة لة ثَيشدا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكـا  لـةو داعةيـة دانيشـنت      ئـةوةي طةرماكـة دـةبولَ   , دةسـيت بةرزبكاتـةوة  , كَي ثَيي باشة بيينة داعـةي يـةكي شـوبا    
 .زؤرينةية با لةرَيي خؤيان مبَيننةوة, بكةيب با دةسيت بةرزبكاتةوة
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 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .با ئيحالةكة بةشَيوةيةكي دانوني بَيت, لَيرة دةبَي ليذنةكاني ثةيوةنديداريش دةستةي سةرؤكايةتي تةيديدي بكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةنـدَيك مةسـائيل هةيـة كـة ثةيوةنـدي بـة زراعـة هةيـة ئـةوان لـة           , مالي و دانوني ئةو دوو ليذنةيـة مـولزةمب  ليذنةي 

ــةن  ــدا ه ــةن  , ليذنةكان ــدكي بك ــنيار تةد ــة ثَيش ــوانب ب ــان دةويَ  , دةت ــة راثؤرتي ــةو دوو ليذنةي ــةآلم ئ ــة  , ب ــايي ب ــة كؤت كاك
 .كؤبوونةوةكةمان دَينني تا سبةييَن زؤر بةخَير بَيب سةرضاو

 عدنان رشاد مفيت(                 كمال كركوكي)ممد دادر عبداَ   امحد عبداللة                   فرست            
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي        رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     

 عَيراق - كوردستان             ق           عَيرا - كوردستان                       عَيراق        – كوردستان           

  
 

 
 
 
 
 

 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\2\10رَيكةوتي  سَي شةممة 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 02/6/0226 رَيكةوتي ممةسَي شة

  ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيـراق    02/6/0226رَيكةوتي  شةممة سَي رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
ــةرؤكايةتي بــةرؤَيز   ــيت  بــة س ــدنان رشــاد مف ــةرؤكي ئةجنومــةن وع ــة ئامــادةبووني, س َ بةرؤَيز ب ــدا ــد دــادر عب كمــال .د)مم

سـاَلي  , دووةمخولي  ي(9)دانيشتين ذمارة ,  سكرتَيري ئةجنومةنفرست أمحد عبداَ بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و( كةركووكي
 .ي خؤي بةست( 0226)

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيـداني يةكـةمي   خـولي   ي(9)ذمارةي دانيشتين درا ةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤياردةستةي س, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

دوو ئيدارةكـةي   طفتوطؤيةكي طشيت لةبارةي ضاالك كردني ئيش و كاري ثةرلةمان لة دؤناغةي ثاش يةكخسـتنةوةي هـةر  -1
 .هةرَيمي كوردستاندا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوة
 ي ئةجنومةني1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (9)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت02/6/0226شةممة رَيكةوتي سَي ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 

لةمان لة دؤناغةي ثاش يةكخسـتنةوةي هـةر دوو ئيدارةكـةي    طفتوطؤيةكي طشيت لةبارةي ضاالك كردني ئيش و كاري ثةر-1
 .هةرَيمي كوردستاندا

 .كؤبوونةوةكة بة نتَيين دةكرَيت تكاية
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 عدنان رشاد مفيت       (                كمال كركوكي)فرست امحد عبداَ                      ممد دادر عبداَ
 رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي       سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي   

 عَيراق - كوردستان                       عَيراق         – كوردستان                       عَيراق      – كوردستان  
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

 (10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/2/1002 رَيكةوتيضوارشةممة 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ي خولي هةَلبذاردن(10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 01/6/0226 رَيكةوتيضوارشةممة 

ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق  01/6/0226 رَيكةوتيضوارشةممة ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي (11ر32)كاتذمَير
بةرؤَيز ممد دادر عبداَ رَيسري  بة ئامادةبووني, رؤكايةتي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وبة سة

ساَلي , دووةمي هةَلبذارن ي خولي(12)دانيشتين ذمارة, بةرؤَيز فرست امحد عبداَ سكرتَيري ئةجنومةن ,سةرؤك و
 .ي خؤي بةست(0226)

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)ة بةثَيي يوكمةكاني برؤط

ي (12)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
دا بةم شَيوةية 01/6/0226ةوتي ي ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممة رَيك(11ر32)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
سوَيند , كوردستان و بؤ ثؤسيت رَيسري سةرؤكي هةرَيمي( كؤسرة  رةسوَل عةلي)دةنسدان لةسةر ثاآلوتين بةرؤَيز -1

 .خواردني ياسايي

بؤ ثؤسيت وةزيري سامانة سروشتيةكان لة يكومةتي هةرَيمي ( ئاشيت هةورامي. د)سوَيند خواردني بةرؤَيز -0
 .ستانكورد

 .بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَي ( مدية مندالوي)سوَيند خواردني ياسايي بةرؤَيز -3

 .وتاري بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان-2

 .وتاري بةرؤَيز رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان-0
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
سةرةتا داوا لة هةمووتان دةكةم ساتَيك بؤ طياني ثاكي , ان دةست ثَي دةكةيببةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤم

 .شةهيداني طةلي كوردستان و  رَيساي ئازادي بوةسنت
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية

ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــة ثَيــي يوكمــةكاني برؤطــة 
ــتماني 1990 ــةني نيش ــراق ي ئةجنوم ــتاني عَي ــاري دا    , ي كوردس ــةن برؤي ــةرؤكايةتي ئةجنوم ــتةي س دةس

ي ثـَيش  ( 11202)ي خـولي دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَيري      (12)بةرنامةي كاري دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَي 01/6/0226نيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممةي 
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رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و بؤ سوَيند  دةنسدان لةسةر ثااَلوتين بةرؤَيز كؤسرة  رةسول عةلي بؤ ثؤسيت-1
 .خواردني ياسايي

سوَيند خواردني ياسايي بةرؤَيز دكتؤر ئاشيت هةورامي بؤ ثؤسيت وةزيري سامانة سروشتييةكان لة يكومةتي هةرَيمي -0
 .كوردستان

 .سوَيند خواردني ياسايي بةرؤَيز مةديي مةندةالوي بؤ ثؤسيت وةزيري هةرَي -3
 .بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستانوتاري -2
 .وتاري بةرؤَيز رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان-0

 .زؤر بةرؤَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
 .زؤر بةرؤَيزان لَيثرسراواني يزبي و يكومي هةرَيمي كوردستان

 .بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
 .مَيوانة بةرؤَيزةكان

 .ئةم كؤبوونةوةيةهةموو اليةكان بةخَير بَيب بؤ 
خاَلي يةكةمي بةرنامةكةمان دةنسدانة لةسةر ثااَلوتين بةرؤَيز كؤسرة  رةسول عةلي بؤ ثؤسيت رَيسري سةرؤكي 

 .هةرَيمي كوردستان و بؤ سوَيند خواردني ياسايي
ية بؤمان لة ثةرلةماني كوردستان بةم شَيوة 02/6/0226لة  022بةثَيي نووسراوي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 :هاتووةو تيايدا رةنابي كاك كؤسرة  رةسول عةلي تةرشيح دةكاتب بؤ ثؤسيت رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق/ بؤ

او بة ياساي هةموار كر 0220ساَلي ( 1)بةثَيي ئةو دةسةاَلتةي كة ثَيمان دراوة لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَي  ذمارة  
برؤيارماندا بة دةست نيشان كردني بةرؤَيز كاك كؤسرة  رةسول عةلي وةك رَيسري سةرؤكي  0226ي ساَلي (0)ذمارة 

 .داواكاريب كاري ثَيويست ئةجنام بدرَيت لةم بارةيةوة ئاطادارمان بكةنةوة, هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 مةسعود بارزاني                                                                                                    

 سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم دةنري بدةن بؤ ثااَلوتين بةرؤَيز كاك كؤسرة  رةسول عةلي بؤ ثؤسيت رَيسري 

كَي لةطةَل ئةو ثااَلوتنة نيية , زؤر سوثاس, بكاتةوة كَي لةطةَل ئةو تةرشيحةية دةسيت بةرز, سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
بةتَيكرؤاي دةنري بةرؤَيز كؤسرة  رةسول عةلي هةَلبذَيردرا بؤ ثؤسيت رَيسري , زؤر سوثاس, دةسيت بةرز بكاتةوة

َيت داوا لة كاك مةسعود دةكةم بَيت لةطةَلمان راوةست, ثريؤزة كاك كؤسرة  بؤ ئةم ثؤستة, سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
داوا لة كاك كؤسرة  دةكةم بفةرمووَيت , بؤ مةراسيمي سوَيند خواردني رةنابي كاك كؤسرة  و دوو وةزيرة بةرؤَيزةكة

 .بؤ سوَيند خواردن
 :بةرؤَيز كؤسرة  رسول علي

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
اني مةزن كة ماف و دةستكةو  مب كؤسرة  رةسول عةلي رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني عَيراق سوَيند بة يةزد

و يةكَييت بةرذةوةندييةكاني هاوواَلتياني هةرَيمي كوردستان بثارَيزم و بة راستسؤيي و دَلسؤزييةوة ئةركةكاني سةرشائ 
 .رَي بةرَي بكةم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئاشيت هةورامي دةكةم بفةرموَيت بؤ سوَيند خواردن. داوا لة بةرؤَيز د

 :ئاشيت هةورامي. بةرؤَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
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مب دكتؤر ئاشيت هةورامي وةزيري سامانة سروشتييةكان سوَيند بة خواي مةزن دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة 
, بكةميةكَييت طةل و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل 

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةكةم بفةرموَيت بؤ سوَيند خواردنةالوي داوا لة بةرؤَيز مةديي مةند
 :بةرؤَيز مديي مندالوي

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
يت طةل مب ناوم مةديي مةندةالوي وةزيري هةرَي  سوَيند بة خواي مةزن دةخؤم كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة يةكَي

 .سوثاس, و خاكي كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و طشت ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثريؤزبايي طةرم لة رةنابي كاك كؤسرة  رةسول عةلي 
ئةطةر تةماشاي رابردووي بكةيب تَيكؤشةرَيكي , كة ثَيمان واية شايستةي خؤيةتي, ة تازةيةيدةكةيب بؤ ئةو ثؤست

دَلنياشني لةوةي ئةو , كة بة دَلسؤزي و ماندوو نةناس و وةفاداري بؤ طياني ثاكي شةهيدان ناسراوة, دَيرينمانة
دةبَيتة مايةي ئةوةي , ؤيةتيمتمانةيةي رةنابي سةرؤكي هةرَي  بة كاك كؤسرة  وةكو رَيسري خؤي رَيساي خ

دامودةزطاكاني يكومة  بةرةو ثَيشةوة برؤؤن بؤ بة موئةسةسا  كردني هةرَيمي كوردستان ثَيش  واية تةرروبةي 
بؤ ئةوةي طياني برايةتي و , رةنابي كاك كؤسرة  لة ئيدارة تةرروبةيةكي كةم نييةو كةلةنَيكي باش ثرؤ دةكاتةوة

خزمة  كردني كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان بؤ ثَيشةوة , دني كةسوكاري شةهيداندَلسؤزي و خةبا  و خزمة  كر
بؤ ئةوةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان بتوانَيت بة باشَيب شَيوة ئةركةكاني , سةركةوتوو دةبَيت ئينشائةَلَي, برؤوا  و

داوا لة رةنابي كاك , واش دةبَيتدووبارة ثريؤز بَيت ئومَيد دةكةم هةر سةركةوتوو بَيت و هةر , خؤي ئةجنام بدا 
 .مةسعود دةكةم بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي

 :بةرؤَيز كاك مسعود بارزاني
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 .خوشك وبراياني بةرؤَيز و خؤشةويست
 .ةماندازؤر خؤم بة بةختةوةر دةزائ كة ئيمرؤؤ بةشداريتان دةكةم لة موناسةبةيةكي تري خؤشي طةلةك

كة ضؤن ئةم وةزعة دروست بوو؟ ضؤن واي لَيتا ؟ بَيسومان خةباتي طةلةكةمان , رةنسة زؤر ثرسيار الي زؤر كةس هةبَي
دذمنان زؤر هةوليانداوة كة ئَيمة , هةورازو نشَيوي زؤري ديوة, بة دؤناغي رؤراورؤردا تَيثةرؤيوة, خةباتَيكي زؤر درَيذة

بةاَلم هةميشة طةلي ئَيمة  طةلي كوردستانة سةري شؤرؤ نةكردووة بؤ دوذمنان , او بينيوةكو نةتةوةيةك نةمَينني و لةن
 .و هةميشة برؤياري ئةوةي داوة كة دةبَي سةركةوَي لة خةباتي خؤيدا

كة شؤرؤشي مةزني ئةيلول دةسيت ثَيكرد , وةكو هةموو نةتةوةيةكي تر ئَيمةش شيت خؤش و ناخؤمشان بةسةردا هاتووة
شتَيكي زؤر زؤر ( 1970)بةاَلم لة دواي نةكسةي شؤرؤشي ئةيلول لة , يةك يزب ديادةي شؤرؤشي دةكردئةو وةختة 
كاك كؤسرة  , تةندروستيش بوو, ثَيش  واية ئةمة دياردةيةكي تةندروستة, تةنزكاتي تريش دروست بَي, تةبيعي بوو

بةاَلم دوور بة دوور لة مةعتةدي , (1972)ة ساَلي كادرَيكي لَيتاتوو بوو لة شؤرؤشي ئةيلولداو لة ثارتي و يةكةزار ل
كاك كؤسرة  يةكَيك بووة لة , كة يةكَييت نيشتماني كوردستان دروست بوو( 1970)دواي , كاديران يةكَمان ناسي

لةتي ئَيمة يةكَمان بيين  لة كاتَيكي زؤر ناخؤشدا كة ميل( 1977)دواي ئةوة ساَلي   كاديرة لَيتاتووةكاني ئةو تةنزكةو
بةاَلم يكوم لةسةر , راستة, رةنسة زؤر كةس بثرسَيت بَلَيب شيت خؤش و ناخؤشتان بةسةرهاتووة, ئَيمة ئةنفالكراو بوو

بةداخةوة ماوةيةكي ناخؤش بةسةر ثةيوةنديي ثارتي و يةكَيتيدا ها  كة هةردووال زياتر لة هةموو , نةتيية دةدرَيت
بةاَلم يوك  لةسةر , كة تووش هاتني, مب دةَلَي  شةرؤي خؤكوذي, ةرؤي براكوذيمب ناَلَي  ش, خةَلكي تر زةرةرمةند بوون

لة داعيدةو ديادةي ثارتي , مب ثَيمواية برؤيارَيكي زؤر زؤر بة دةناعةتةوةية لة داعيدةو ديادةي يةكَييت, نةتيية دةدرَي
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, ة ثةيامي يزبةكاني هاوثةكاني تريشةرَيساي برايةتي و تةبايي و يةكسرتنةو هةروةها ئةم, كة ئةزارة تةنتا رَيسا
 .كةواتة ئَيستا ئَيمة كوردايةتي دةكةيب

لةبةر ئةوة , دنيا طؤرؤاوة( 0223)بةاَلم لة دواي ساَلي , زؤر لة ميللةتان وةكو ئَيمة بةو تةرروبة ناخؤشانةدا تَيثةرؤيوون
ئةطةر تووشي شةرؤي , وةي ئيشكردن بسؤرؤنشَي, ثَيش هةموو كةسَيك دةبَي ثارتي و يةكَيتيش بؤضوونةكانيان بسؤرؤن

, وا نيية( 0223)بةاَلم دواي , كاريسةرييةكي ئةوتؤي نةبوو كة بةتةواوي كَيشةي ئَيمة لةناو بيَيت, خؤكوذيش بوويب
لةطةَل وةزعي ناوضةكةو سةملاش كة كاتَيك ئَيمة , ئَيستا بةرذةوةنديي زؤر زؤر طةورة تَيكةَل بووة لةطةَل وةزعي ئَيمة

كة تةبابوويب , هةم هةملان لة دةست دةضوو و دةستكةومتان لة دةستدةضوو, تةبا نةبوويب هةر شتمان لة دةست دةضوو
هةر لةوةي كة لة بةغدا سةرؤك كؤمار كوردة كة براي , فةرموون ئَيستا دةستكةوتي زؤر زؤر طةورة بةدةست هاتوون

رَيسري سةرؤك وةزيران , وةزيرة سةرةكييةكامنان كوردن, دةوةزيري دةرةوةمان كور, بةرؤَيزمان رةنابي مام رةاللة
 .كوردةو كورد رؤَلَيكي سةرةكيي دةبييَن لة بنياتنانةوةي عَيرادي فيدراليش نةوةكو بَلَيي هةر تةنتا لة كوردستان

ةيةك نة مَيذوو لةبةر ئةوة بة هية شَيو, ئةمة تةنتاو تةنتا بةرهةمي ئةو يةكريزييةو ئةو يةكَيتييةو ئةو برايةتييةية
, ئةطةر ئَيمة ئةم دةستكةوتانة لة دةست دةيب, نة ميللةتةكةمان لَيمان دةبوورَي, نة خوا لَيمان دةبوورَي, لَيمان دةبوورَي

 .لة دةستيشيان نادةيب مةطةر ديسان رارَيكي تر خوانةخواستة تةبا نةبني و كةلَينَيك بكةوَيتة بةينمان
رؤَلَيكي طرنري ببييَن و ئَيمة بةو طيانةي كة لة كاتي راثةريندا هةبوو بةو طيانةوة ئَيمة بَيسومان كاك كؤسرة  دةتوانَي 

ئَيمة بةرةو ئةوة دةضني موئةسةسا  , ئةو ماوة ناخؤشة دةبَيتة دةرس و ثةند بؤ هةموومان, ئيش دةكةينةوة
ماندا بةسةر هةموو طةلةكةماندا بةرةو ئةوة دةضني باَلي برايةتي و تةبايي بةسةر هةموو نةتةوةكة, دامبةزرَينني

ضةند راري تريش , بةرةو ئةوة دةضني كة هةرضي برينةكانة سارَيذ بكرَيب و مب لَيرةدا رارَيكي تريش, بكَيشَي
وتوومةو رارَيكي تريش دةَلَي  تةنتا ئةوانةي كة مب داواي لَيبووردنيان لَي دةكةم كةسوكاري ئةو شةهيدانةن كة لة 

رارَيكي تريش داواي لَيبوردنيان لَي دةكةم و يةكَيك لة كارة هةرة سةرةكييةكان دةبَي , دةستمان دانشةرؤي خؤكوذيدا لة 
ئةطينا سوثاس بؤ خوا ئةوةي مب دةيبين  هةموو هةنساوةكان بةرةو ثَيشةوة , ئةوةبَي ئَيمة ئةو برينة سارؤَيذ بكةيب

و مب لَيرةدا ثريؤزبايي لة كاك كؤسرة  دةكةم و هةموو دةستكةوتَيك يةك لة دواي يةك طةورةترو خؤشَة, دةضب
بةاَلم , تةبيعةتي مب واية ناتوائ بةموتةرةددي ئيش بكةم لةطةَل هية برادةرَيك, دَلنيايشي دةكةم كة وةكو برايةك 

ئةزمووني راثةرؤيب و زؤر ئةزمووني تريش و مب دَلنيام كاك , ئةزموونَيكي خؤشيشمان هةية لةطةَل كاك كؤسرة 
رةتيش دةتوانَيت رؤَلَيكي زؤر زؤر رنري ببينَيت و داواي سةركةوتب بؤ هةموو اليةك دةكةم و ئينشائةَلَي هةموو كؤس

هاوكار دةبب و , يزبةكانيش بةتايبةتي هةردوو مةكتةبي سياسي ثارتي و يةكَييت و يزبة هاوثةكانةكان ثشتيوان دةبب
ةو بةرنامةيةي كة خستوومانةتة روو ئةجنامي بدةيب و  سةركةوتوو ثشتيوانيمان لَيدةكةن بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمةش ئ

بةرؤاسيت هية رَيسةي ترمان نيية تةنتا ئةوةية ئَيمة دةبَي كؤمةَلسةيةكي مةدةني لة كوردستان دروست , بني تَييدا
ةاَلم دةسةاَلتَيكي بة ب, دةسةاَلتي هةرَي  دةبَي دةسةاَل  بَي بة هةموو مانايةك, يزبةكان بنب بة يزبي مةدةني, بكةيب

دةسةاَلتَيك دةبَي شةفافيةتي هةبَي لة هةموو شتَيكداو ثةرلةمان دةبَي رؤَلي خؤبي ببييَن و دواي ئةو هةنساوانة , ياسا
ئيَ بة رددي خةريكي ئةوة دةبني ضؤن ثَيشمةرطةو ثؤليس و ئاسايش و ئةمانة بنب بة يةك و بنب بة موئةسةساتي 

 .تي يزبكوردستان نةك موئةسةسا
ثريؤزبايي لة كاك كؤسرة  دةكةم و هةروةها , ئيَ لة كؤتاييدا مب رارَيكي تريش داواي سةركةوتنتان بؤ دةكةم

زؤر , ثريؤزبايي لة هةردوو براي وةزير كاك ئاشيت و كاك مةديي دةكةم و داواي سةركةوتب بؤ هةموو اليةك دةكةم و
 .سوثاس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةنابي مام رةالل سةرؤك كؤماري عَيراق بة بروسكةيةك ئاراستةي كاك . ؤ وتةكةي كاك مةسعودزؤر سوثاس ب
داوا لة رةنابي راوَيذكاري راطةياندن دةكةم بَيت بروسكةكة , كؤسرةتي كردووة ثريؤزبايي لةو ثؤستة دةكاتب

 .كاك تارق فةرموو, روَينَيتةوة
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 :روهر سارمةمي طارقبةرؤَيز 
 .ريؤزباييدا بؤ رَيسري سةرؤكي هةرَي لة بروسكةيةكي ث

 .دَلنيام يةكَييت ريزةكامنان وةك بيلبيلةي ضاوةكان دةثارَيزن: سةرؤك تاَلةباني
 .براي خؤشةويست و هةظاَلي خةباتسَيرؤ كاك كؤسرةتي تَيكؤشةر

ةم كة لة ئةجنامي بة سَيوَيكي برايانةي طةرمةوة ثريؤزبايي ثؤسيت رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستانتان لَي دةك
بةو , متمانةي براي خؤشةويستمان رةنابي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كاك مةسعود بارزاني بةرؤَيز بؤتان دياري كراوة

بؤنةيةوة سوثاس بؤ سةرؤك بارزاني و ثريؤزبايي طةرميش بؤ خؤتان دةنَيرم و  رَيزي زؤريش  بؤ ثةرلةماني كوردستان 
 .ستةيان ثَي رةوا بينيويتكة ثةسنديان كردووي و ئةم ثؤ

مب دَلنيام كة ئَيوةش وةك رؤَلةيةكي دَلسؤزو كؤَلنةدةرو ذير ئةهةمميةتي ئةركي تازةتان دةزانب و لة كارواني 
وةك لَيتان رةضاو دةكرَيت دةوري دلَيرانةو ثرؤ , بةرؤَيوةبردني يوكمي هةرَيمي كوردستاندا بة سةرؤكايةتي كاك مةسعود

دةنوَينب و وةك هةميشة ثَيشمةرطة نةبةز و روامَيرةكةي كوردستان دةبب و بة هةموو هَيز و لة سةروةريي خؤتان 
تواناتانةوة طياني برايةتي و هاوخةباتي ثارتي و يةكَييت رؤشَ دةدةن و يةكَييت ريزةكامنان وةك بيلبيلةي ضاوةكان 

ةنسي ثارتي دكوكراتي كوردستان و يةكَييت ضونكة يةكَييت ريزةكاني كوردةواري و هاوخةباتي و هةمتاه, دةثارَيزن
بة داهَيناني كوردستاني , نيشتمانيي كوردستان و هةموو يزبةكان دةستةبةري هةموو سةركةوتنةكامنان بوونةو دةبب

دَلنياش  كة هةسيت مةستوليةتي نيشتمانيتان طةشة ثَيدةدةن و لة , فيدراَل و ثةرلةمان و يكومةتي يةكسرتووشةوة
 .شتاندا بةسةر بةرزي و سةركةوتوويي دَينة دةرثؤسيت تازة

دةبا طياني ثاكي شةهيدة نةمرةكاني هةموو اليةكمان هي ثارتي و يةكَييت و هةموو يزبةكان و خةَلكي كوردستان ئيلتام 
 .بةخش بب بؤ ثتةو كردني برايةتي و هاوخةباتي دارؤَيذتب و ضةسثاندني يوكمي دانوون لة كوردستاندا

 .ب بؤ براي دَلسؤزتان مام رةاللئيَ هةر بذي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .داوا لة رةنابي كاك كؤسرة  دةكةيب بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي
 :بةرؤَيز كؤسرة  رسول علي

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
 .رةنابي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان

 .ئامادةبواني بةرؤَيز
 .ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

منيش لة ثَيش ئَيوةدا رايدةطةئ كة هةموو , سوثاسي هةموو اليةكتان دةكةم بؤ ئةو برؤواو متمانةيةي بة ئَيمةتاندا زؤر
تواناي خؤم بةكاردَين  بؤ خزمة  كردني خةَلكي كوردستان لة ريزي ثَيشةوةشيان كةسوكاري شةهيدة نةمرةكان و 

ذاني سةخيت خةبا  و ثةككةوتةو كةمتةنداماني ثَيشمةرطةو ثَيشمةرطة دارةمانةكاني كوردستان و تَيكؤشةراني رؤ
هاوكاري رةنابي سةرؤكي هةرَي  مب بؤ دامةزراندني موئةسةساتي دانووني و , كةسوكاري كيمياباران و ئةنفالكراوةكان

 .ان مبثيشتيواني لة رَيبةرَي كردني بةرنامةي سةرؤكي يكومةتي كوردستان بكةم و هاوكاري, دةستووري لة كوردستان
رَيز , تةعةدودي يزبي رَيزي لَيبسريَيت و ئازادي تةواو هةبَي بؤ اليةنة سياسيةكان و هاوواَلتيان, لة رووي سياسييةوة
بايةخ بة طةجناني كوردستان بدرَي و لة , ذنان دةوريان بدرَييَت و بةشدار بب لة هةموو بوارةكاندا, لةمايف مرؤظ بسريَيت

  كاريان بدرَييَت و كارئاسانيان بؤ كرَي بؤ بةشدار بوون لة كؤنفرانس و ميترةراناتي هةموو دامودةزطاكاني يكومة
 .دةرةوةي واَل 

لة ثَيناو , بايةخدان بة كةرتي تايبةتي و هانداني كؤمثانيا خؤماَلييةكان و بيانييةكان لة بواري وةبةرهَيناندا
بايةخدان بة زانكؤكان و ثةكانساكاني , ة بازارؤي ئازاددروستكردني ذَيرخانَيكي ئابووري بةهَيز و ثشتيواني كردن ل
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كوردستان و بةسةردةمكردني خوَيندن و ثةروةردةو طةشةثَيداني تواناي مرؤيي بؤ بةديتَيناني كؤمةَلساي مةدةني لة 
 .كوردستاندا

بكرَيت لةسةر كاري ئةو سلبياتانةي لةناو يكومةتدا هةية ضارةسةريان بكةيب و هةموو كةس لَيثرسينةوةي لةطةَلدا 
 .هةموو كةس دةستخؤشي لَي بكرَيت لةسةر كاري باشي و دَلسؤزي بؤ يكومةتي كوردستان, سليب

هةوَلبدةيب هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان بكةيب بة سوثايةكي بةهَيز لة رووي ضةندايةتي و ضؤنايةتي و مةش  ثَي 
 .كردن و ثرؤ ضةك كردن

لةسةر ئةساسي سيستةمَيكي مؤدَيرن دامةزرَينني و ئةوةي كة ئَيستا هةمانة بذاري ثؤليس و ئاسايش , هَيزةكاني ناوخؤ
 .بكةيب و ثوخت بكرَيتةوة

ئةركي سةرةكيي هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان ثاراستين كورد و كوردستانةو هَيزي ناوخؤش بؤ دابينكردني ئارامي و 
هَيزي يكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت نةك هَيزي , ي تردوور لة هةموو شتَيك, ئاسايش و رَي بةرَي كردني ياسا بَي

هةموو اليةكمان هاوكاري هَيزةكاني ناوخؤ بني بؤ لةناو بردن و بةطذداضوونةوةي  ئريهاب و ئريهابيةكان لة , اليةنةكان
 .كوردستاندا

ت و بايةخَيكي تةواو بة لة دةستووري هةميشةيي عَيراددا دةست بة رَي بةرَي كردني بكرَي 122هةوَل بدةيب ماددةي 
 .كةركووك و خةَلكي ناوضة تةعريبكراوةكان بدرَيت لة هةموو بوارةكانةوة

سااَلنة ميزانيةي هةرَيمي كوردستان لة ثةرلةمان مونادةشةي لةسةر بكرَي و بؤ خةَلكي كوردستان ئيعين بكرَيت و لة 
 .هةبَي لة سةرفكردني ميزانيةي يكومةتي كوردستان اليةن ليذنةكاني ثةرلةمان و ديواني ضاودَيري دارايي شةفافية 

هةوَل بدةيب ئاوةدانكردنةوة بةشَيوةيةكي باش ديراسة بكرَيت لةاليةن وةزارةتي نةخشة و ثيندانان و هةموو 
 .ناوضةكاني كوردستان بسرَيتةوة لةسةر ئةساسي ثَيويسيت ناوضةكان

بكةيب و برايةتي و تةبايي بثارَيزيب و هةر اليةك لةم سياسةتة  كؤشش بكةيب رؤذ بة رؤذ يةكَييت ريزةكامنان بة هَيز
 .اليدا بة هةموومان بةرةنساري ببينةوة

, رارَيكي تريش رايدةطةئ كة ضؤن لةسةردةمي شؤرؤش و ثَيشمةرطايةتي و ضةكداري دَلسؤز بووم بؤ رزطاري كوردستان
ةوةي ذَيرخاني ئابووريي كوردستان و رَيبةرَي كردني لةم سةردةمةش ثَيشمةرطةي ثرؤسةي ئاوةدانكردنةوةو بيناكردن

ياسا و خزمةتسوزاري و سةرخستين ئازادي و دكوكراسي و برايةتي و تةبايي و بنياتناني كيانَيكي كوردايةتي مب بؤ 
 .خةَلكي كوردستان بةسةرؤكايةتي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كاك مةسعود بارزاني

 .كوردستان سوثاس بؤ هةموو اليةكتاننةمري و سةربةرزي بؤ شةهيداني 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةها , رارَيكي تر ثريؤزبايي طةرمي لَي دةكةيب, زؤر سوثاس بؤ وتاري بةرؤَيز رَيسري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان
ةندةالني ثريؤزبايي لة هةردوو بةرؤَيز كاك دكتؤر ئاشيت هةورامي وةزيري سامانة سروشتييةكان و كاك مةديي م

, لَيرةدا كؤتايي بة كؤبوونةوةكةمان دَينني, ئومَيدةواريب سةركةوتوو بب لة ئيش و كارةكانيان, وةزيري هةرَي  دةكةيب
ي ثَيش نيوةرؤؤ دةبَي بؤ 11داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم كة دانيشتين داهاتوومان رؤذي دوو شةممة كاتذمَير 

 .زؤر بةخَير بَيب سةرضاومان نيوةرؤؤش ميواني ئَيمةن لة خزمةتني, مانتةواو كردني كؤبوونةوةكةي دوَينَي
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 عدنان رشاد مفيت(                 كمال كركوكي)فرست امحد عبداللة                     ممد دادر عبداَ           
 يشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي        رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني ن    

 عَيراق -عَيراق                          كوردستان  -عَيراق                              كوردستان  –كوردستان            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 

 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\2\12رَيكةوتي  دوو شةممة 



 202 

 بذاردنخولي دووةمي هةَل
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 06/6/0226 رَيكةوتي دوو شةممة

  ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق   06/6/0226رَيكةوتي  شةممة دوو رؤذيي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير   
ــةرؤكايةتي بــةرؤَيز   ــدنان رشــاد مفــيت بــة س ــةرؤكي ئةجنومــةن و ع ــة ئامــادةبووني, س َ بةرؤَيز ب ــدا ــد دــادر عب كمــال .د)مم

َ    بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و( كةركووكي , دووةمخـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   ,  سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرسـت أمحـد عبـدا
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)رؤؤي نــاوخؤي ذمــارة لــة ثَيــ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيداني يةكةمي خولي  ي(11)ذمارةي دانيشتين درا دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤيار, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :بَيتبةرنامةي كار بةم شَيوةية , عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطؤيــةكي طشــيت لــةبارةي ضــاالك كردنــي ئــيش و كــاري ثةرلــةمان لــة دؤناغــةي ثــاش               -1
 .يةكخستنةوةي هةر دوو ئيدارةكةي هةرَيمي كوردستاندا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :ةرنامةي كارب, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوة
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (11)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :دا بةم شَيوةية بَيت06/6/0226دوو شةممة رَيكةوتي نيوةرؤؤي رؤذي  ي ثَيش(11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 

طفتوطؤيـــةكي طشـــيت لـــةبارةي ضـــاالك كردنـــي ئـــيش و كـــاري ثةرلـــةمان لـــة دؤناغـــةي ثـــاش بــةردةوام بـــوون لةســـةر  -1
 .يةكخستنةوةي هةر دوو ئيدارةكةي هةرَيمي كوردستاندا

 .كؤبوونةوةكة بة نتَيين دةكرَيت تكاية
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 عدنان رشاد مفيت       (                كمال كركوكي)ت امحد عبداَ                      ممد دادر عبداَفرس
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي          رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي

 عَيراق - كوردستان                       عَيراق         – كوردستان                       عَيراق      – كوردستان  
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 

 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1002\2\29رَيكةوتي  شةممة ثَينج
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 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 09/6/0226 رَيكةوتي ةممةثَينج ش

ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتاني      09/6/0226رَيكـةوتي   شـةممة  ثَينج رؤذيي سةر لة بةياني (11200)كاتذمَير  
َ بةرؤَيز بة ئامادةبووني, سةرؤكي ئةجنومةن وعدنان رشاد مفيت بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز   عَيراق  كمـال  .د)ممد دادر عبـدا

َ    بةرؤَيز, رؤك ورَيسري سة( كةركووكي , دووةمخـولي   ي(11)دانيشـتين ذمـارة   ,  سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرسـت أمحـد عبـدا
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيداني يةكةمي خولي  ي(10)ذمارةي دانيشتين درا ستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤياردة, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 (.ضنار سعد عبداَ)ثَيش ضاو خستين دةست لة كار كَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز -1
 .ثَيش ضاو خستين ثَيشنيازي بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو دكتؤرة رؤذان عبدالقادر بؤ ئةنداميةتي ئةجنومةن-0
عَيراق كة لة اليةن  –ثَيش ضاو خسنت و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان -3

 .شكةش كراوةعَيرادةوة ثَي –ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوة

ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
ي خولي (10)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , راقنيشتمانيي كوردستاني عَي

 :دا بةم شَيوةية بَيت09/6/0226ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (11230)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 

 (.ر سعد عبداَضنا)ثَيش ضاو خستين دةست لة كار كَيشانةوةي ئةندامي ئةجنومةن بةرؤَيز -1
 .ثَيش ضاو خستين ثَيشنيازي بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو دكتؤرة رؤذان عبدالقادر بؤ ئةنداميةتي ئةجنومةن-0



 209 

عَيراق كة لة اليةن  –ثَيش ضاو خسنت و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان -3
 .َيرادةوة ثَيشكةش كراوةع –ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 

داوا دةكاتب دةست , ئةندامي ثةرلةمان خاتوو ضنار سعد عبداَ كة بؤتة وةزير لة كابينةي نوَيي يكومة / خاَلي يةكةم
 .ئيستيقالةكةي دةخوَينمةوة دواتر دةخةينة دةنسدان, لة كار كَيشانةوةكةي دةبول بكرَيت

 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان
 ئةندامي ثةرلةماني كوردستان دواي دةست نيشان كردئ وةكو وةزير لة كابينةي ثَينيةمي مب ضنار سعد عبداَ

ناتوائ وةكو ئةندام ثةرلةمانَيكي , لةبةر ئةوةي زؤر سةردامل بة كاري وةزارةتةكةم, يكومةتي هةرَيمي كوردستان
 .كة ئيستيقالةكةم دةبول بكةن بؤية داواكارم لة رةنابتان, ضاالك لة ثةرلةمان بة ئةركةكاني خؤم هةَلبست 

تاوةكو ئةوةي دَيتة رَيي , لةبةر ئةوة داوا دةكةم دةنسي بؤ بدةن و ئيستيقالةكةي دةبول بكةن, ئةوة شتَيكي تةبيعيية
كَي لةطةَل نيية دةسيت بةرز , كَي لةطةَل داواي ئيستيقالةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئةويش باس بكةيب

ئومَيدةواريب لة كاري تازةي وةكو وةزير سةركةوتوو , بة تَيكرؤاي دةنري دةبولي ئيستيقالةكةي كرا, سوثاس بكاتةوة؟ زؤر
دَلنياشني كة , ثريؤزبايي لَي دةكةيب و, وةكو هةميشة لة ئةندامي ثةرلةمانيشدا ضاالك و سةركةوتوو بووة, بَيت

 .سةركةوتوو دةبَيت ئينشائةَلَي
تين ثَيشنيازي بة ئةندام وةرطرتين ثاَلَيوراو دكتؤرة رؤذان عبدالقادر بؤ ئةنداميةتي ثَيش ضاو خس/ خاَلي دووةم

 .ئةجنومةن
ئةو ئةندامةي كة ئيستقالةي , دكتؤرة رؤذان عبدالقادر ئةندامي ئيحتياتة لة ليسيت نيشتماني دكوكراتي كوردستان

هةم , ماني دكوكراتي كوردستان دةضَيتة رَيساييةكةم ئافرةتة و تةنيا ئافرةتيشة لة ليسيت ئيحتيا  نيشت, كردووة
ثَيش ئةوةي دةنسي بؤ , هةميش لةسةر داواي ثارتي دكوكراتي كوردستان داوا دةكاتب ئةم بيَيتة رَيساي, بةثَيي دانون

 .فةرموو, بدةيب خاَلي نيزامي هةية
 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, َيش دةنسدان كورتةيةك باسي ذيانيا رَيزدار بزاننيثَيمان باشة ث

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ذياننامةي بَيو بؤتةوة لة رؤذنامة, لة وةخيت خؤي لة ليستةكة كة بَيو بؤتةوة, بةاَلم ئةوة ئةندامة, يةكةم سوثاس

كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت , ية دةخةمة دةنسدانمنيش ئةم داوا, ئةندامة لة ليستةكةية, لةبةر ئةوة كةسَيكي تازة نيية
ئومَيدةواري سةركةوتين , بة تَيكرؤاي دةنري دةبول كرا, دةسيت بةرز بكاتةوة, كَي لةطةَل نيية, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة
 .ئَيستا با بَيت بؤ سوَيند خواردني ياسايي, ثريؤزة, بؤ دةخوازيب

 :رؤذان عبدالقادر. بةرؤَيز د
 .ؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سةر

 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
كة بة دَلسؤزييةوة ثارَيزطاري لة يةكَييت طةل و خاكي مب ناوم دكتؤرة رؤذان عبدالقادر سوَيند بة يةزداني مةزن دةخؤم 

 .سوثاس, كوردستاني عَيراق بكةم و رَيز لة ياسا بسرم و بة تةواوي ضاودَيري بةرذةوةندييةكاني طةل بكةم
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَي

ثَيش ضاوخسنت و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينانة لة هةرَيمي كوردستان  :خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كارمان
 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة –عَيراق كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان  –

بؤ ئةوةي طفتوطؤي لةسةر بكرَيت و , ماوةيةكيش درا, ياساية كرا ديارة ثَيش يازدة رؤذ خوَيندنةوةي يةكةم بؤ ئةم
بؤ ئةوةي دةست نيشاني , ئيستيمارؤةمشان دابةش كرد لةسةر ئةنداماني ثةرلةمان, ئةنداماني ثةرلةمان بيخوَيننةوةو

, ثرؤ كردؤتةوة ضةند كةسَيك ئيستيمارؤةكةيان, ئةو تةوةرةي بكةن كة دةيانوَيت مونادةشةي بكةن و رةئي لةسةر بدةن
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داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم كة بفةرموونة ئَيرة بؤ , بةاَلم ثَيش ئةوةي رَيسةيان ثَي بدةيب رةئي خؤيان روَيننةوة
 .فةرموون, دواتر ليذنةي ئابووري, خوَيندنةوةي راثؤرؤ 

, تين وةزيرة بةرؤَيزةكان بكةمدةبواية لة سةرةتاوة بةخَير ها, ثَيش ئةوةي بيينة سةر ئةوة, داواي لَيبووردن دةكةم
رةئيدان لةطةَل ئةو رةئييانةي كة دةدرَينت و , لةطةَل ئةوانةي ثسثؤرؤن لةطةَليان هاتوون بؤ بةشداري كردن لةطةَلماندا و

ئةمة ئيسلوبَيكة لة ثةرلةماني دنيادا , بةوةش دةوَلةمةندي دةكةيب, ديفاع كردن لةو ثرؤذةيةي كة ثَيشكةشيان كردووة
بةبَي , ناكرَينت ئَيمة دةراري شتَيك بدةيب خيييف ئةو ثرؤذةية بَيت, بؤ ئةوةي هةم كةسيب وةخت بكةيب, دَينت بةكار

ئةطةر , لةبةر ئةوة رارَيكي تر ئةوان لَيرةنة بؤ ئةوةي ديفاع لة ثرؤذةكة بكةن, ئةوةي رارَيكي تر رةئي ئةوة بدةيب
كاك شَيروان ئةطةر رةئيةكت , هةمووشتان بةخَير بَيب, ر بَيب سةرضاوزؤر بةخَي, شتَيكي موخاليفي ئةوة هاتة ثَيشةوة

 .هةية بَلَي
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيستينساخي , بةاَلم تةبعي, بةنيسبة  ئَيمة تةواو بووة, ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا تاكو ئَيستا راثؤرؤمتان تةواو نةبووة

رةنسة بة , بةاَلم تا ئَيستاش تةواو نةبووة, ئيتساَلمان كرد ئةطةر ئيمكان بَيت رةلسةكة تؤزَيك دوا ررَيتدوَينَيش , ماوة
 .ئينيا رةئيش رةئي ئَيوةية, بةاَلم لَيرة دةبَيت راثؤرؤتي ليذنةكان روَيندرَيتةوة, سةعاتَيكي تر تةواو بني

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةنابت فةرموو روَينةوة, امادةيةليذنةي ئابووري راثؤرؤتي ئ
 :دلَير اراعيل يقي شاويس. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي سةر لة بةياني كؤبوونةوةي خؤي سازدا بة مةبةسيت 9لة كاتذمَير  02/6/0226ليذنةي دارايي و ئابووري لة رؤذي 

 ,تاوتؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان
 :سَيو و رَيز

ي سةر لة بةياني كؤبوونةوةي خؤي سازدا بة ئامادة (9)لة كاتذمَير  02/6/0226ليذنةي دارايي و ئابووري لة رؤذي 
 بووني بةرؤَيزان

 دلَير شاوةيس.د-1
 ايسان ئامَيدي-0
 ثةخشان زةنسةنة-3
 ضرؤ علي-2
 هيوا صابر-0
 طاهرزرار -6

خستنةرؤووي , ثاش خوَيندنةوةي ياساكة, (وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستانياساي )بة مةبةسيت تاوتؤَي كردني ثرؤذةي
 :ئةم تَيبينيانةي خوارةوة

 :ئةطؤرؤَيت بؤ ئةم شَيوةية( س)فةدةرةي ( 0)لة ماددةي -1
اىل هو ما يستثمره املستثمر االزنيب من اموال نقدية او عينية او حقوق هلا قيمة مالية يف االقليم : رجس املال االزنيب

 .اخره
 :بةم شَيوةية( 3)بؤ ماددةي ( ب)زياد كردني فةدةرةيةكي تازة بةناوي فةدةرة -0
 .الصناعا  االستخرازية اليت ختص املواد االنوائية. ب

 .و هةروةها( و)بؤ ( د)و ( د)بؤ ( ج)وة بةم شَيوةية دسةكان دةطؤرؤَيت لة 
 :بةم شَيوةية( د)دةرةي دةبَيت بة يةك فةدةرة بة ناوي فة( ز, ه, د)فةدةرةي -3
 .السياحة والفنادق ومدن االلعاب والرتفيه. د
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 (.و)بؤ ( ز)بةم شَيوةية تسلسلي فةدةرة دةطؤرؤَيت لة 
يعامل املستثمر وراس املال االزنيب كاملستثمر وراس املال الوطين ويكون )دةبَيت بة ( 2)بة زؤرينةي دةنري ماددةي -2

 .امل راس املال اي موروع يقام  وزب هذا القانون ماعدا ملكية االرضللمستثمر االزنيب احل  ان حيتل ك
 (.7)لة ماددةي ( ب)البردني فةدةرةي -0

 .ضونكة دووبارةية( ح)و هةروةها البردني فةدةرةي ( ب)بؤ ( ج)وةبةم شَيوة تسلسلي فةدةرةكان دةطؤرؤَيت لة 
 :م شَيوةيةبة( 9)بؤ ماددةي ( ه)زيادكردني برؤطةيةكي نوَي بةناوي -6
 على املستثمر استخدام العمال واخل اء واملواد املتوفرة يف االقليم ويف حالة عدم توفريها -ه

 . حي  له استريادها من اخلارج    
 ا يؤدي اىل حتقي  )دةبَيت بة , زياد دةكرَيت( االدتصاد)دواي وشةي( املتوازنة)وشةي( أ)برؤطةي( 11)لة ماددةي-7

 (.                                  ة املتوازنة يف االقليمالتنمية االقتصادي
 :                                   وة بةم شَيوةية(11)زيادكردني برؤطةيةكي نوَي بؤ ماددةي  -7
( 7)يورتط للرئيس ان يكون حاصاًل على شهادة بكالوريس فما فوق يف جمال اختصاصه وله خ ة ماال يقل عن ( ج)

 .                                                                      سنوا
 (.                                                           د)دةبَيت بة ( ج)بةم شَيوةية برؤطةي 

     :                                  بةم شَيوةية( 10)زيادكردني برؤطةيةكي نوَي بؤ ماددةي-9
 .                                                                 املديرية العامة للرقابة واملتابعة-ز

 (.                                 يورتط) دةطؤرؤَيت بؤ وشةي( يراعى) وشةي( 13)لةماددةي-12
 (.                            سنوا ( 0)ملدة ال تقل عب )تئةم دةستةواذةية زياد دةكرَي( ب)كؤتايي برؤطةي ( 13)لةماددةي-11
 (.      الصناعة)دواي وشةي ( التجارة)زياد كردني وشةي ( أ)برؤطةي ( 17)لة ماددةي  -10
 (.               االعرتاض)دةطؤرؤَيت بؤ ( التظلم)وشةي ( ج)لة برؤٍِطةي ( 19)لة ماددةي  -13
و هةروةها زياد ( االقتصادية)زياد دةكرَيت بؤ سةر ووشةي ( املتوازنة)وشةي ( ملوزبةاالسباب ا)لة ناونيشاني  -12

 :    بةم شَيوةية( الزنيبا)كردني ئةم رستةية دواي وشةي 
      (.                                    وتوجيع املواريع املورتكة بني رجس املال االزنيب والوطين)

 لةطةَل رَيزماندا
ئةم كؤبوونةوةية , شَيوةيةكي طشيت برييت بوو لةو تَيبينيانةي كة ئَيمة هةمان بوو لةسةر رةشنووسي ثرؤذةكةئةمة بة

بةاَلم سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ثرؤذةكةي ضاك كردووة لةسةر ئةساسي ئةو , دا سازمانداوة/02/6ئَيمة لة 
و تَيبينيانةي كة ليذنةي دانونيش دابوويان و ضةند رارَيك رسة لةوة لةسةر ئةساسي ئة, تَيبينيانةي كة ئَيمة داومانة

بؤية بةشَيكي زؤر لةو تَيبينيانة , تَيبينيةكاني ئَيمةشيان وةرطرتبوو, ثَيكةوة دانيشتني و خؤشيان تَيبينيان هةبوو
و ثَيويست لةسةر بةداخةوة نةمانتواني وةك, كة ئَيستا لةبةر دةستمان داية, ضارةسةر كراوة لة رةشنووسي ئةو ثرؤذةية

كاتَيك كة باران لة موَلكداريةتي , اليةنَيكي تر هةية بةرؤاسيت ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي و ئابووري, ئةمة كؤ بينةوة
يةكَيكيان ئةوة بوو كة ئَيمة بة هية رؤرَيك رَيسة نةدةيب , كرد بؤ سةرمايةي بَيسانة دوو بريو بؤضووني رياواز هةبوو

كاك زرار و كاك , مب يةكَيك بووم لةطةَل ئةو بريوبؤضوونةدا بووم, َيت بة سةرمايةداري بَيسانةموَلكيةتي زةوي بدر
ديارة لة , بيسومان هةريةك لة ئَيمة تةبريري خؤي هةية, ئيحسان يةكَيك بوون لةوانةي كة دذ بةو بريوبؤضوونة بوون

لة ثاش كؤبوونةوةمان لةطةَل ئةو برا , وونثاش كؤبوونةوةمان كة بةداخةوة هةندَيك لةو برادةرانة ئامادة نةب
بةرؤَيزانةي لة ئةجنومةني وةزيران و لةطةَل ئةو ثسثؤرؤانة و ضةند سيمينارَيكيش كرا لةو بابةتةو لة تادي كردنةوةي 

  و ئةطةر بَيتو ئةو ئيمتيازاتة نةدرَيت زؤر زؤر زةمحةتة سةرمايةداري بَيسانة بَيت كاري خؤي بكا, رؤذانة دةركةوتووة
بؤية مب ثَي  وا بَيت دةناعة  و , لةم ياسايةش ئَيمة لَيي سوودمةند نابني لةو كاتةدا, بَيتة ناو كوردستانةوةو

رسة لةوة مب ديسانةوة , رةنسة لة يةكَيةوة دوور بني, كؤمةَلة شتَيكب, واديع و يؤتؤيياش رياوازة, تةمةنيا  رياوازة
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بةاَلم باوةرؤ هَيناني مب و دةناعةتي مب و تةمةنياتي مب , بةوة هةية نابَيت ببَيت دةَلَي  مب يةكَيك  لةوانةي كة باوةرؤم
ئةطةر ئةو واديعة دةوَلةمةند نةكا  بةرؤاسيت تةمةنياتةكة دةبَيتة يؤتؤثياو دةبَيتة , لةطةَل واديعدا دةبَيت بسوجنَيت

 .يؤتؤييايةك كة لة ثراكتيكةوة دوورة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةس ئَيستا راثؤرؤتةكة  خوَيندةوة, راثؤرؤتةكة ئةو مونادةشةية نيية, بدة خاَلي نيزامية مةرال
 :دلَير اراعيل يقي شاويس. بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةس ئةمة لةرؤاستيدا مةسةلةيةكة هيوادارم تادي كردنةوةي ئةو دةزطاي وةربةهَينان لة سلَيماني كة دةزطايةك بووة 

رسة لةوة ومتان زؤربةي زؤري , ئةطةر بَيتو ئةو بةندة نةبَيت, َي ئةوةي سةملاندووة كة سةركةوتوو نابَيتلةو
 .زؤر زؤر سوثاس, تَيبينيةكان لةوَيدا رَيسةي خؤي كردؤتةوةو

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ويستة باسي بكةيب لةسةر ئةو دوو سَي خاَل هةية ثَي, ئةنداماني ثةرلةمان, خوشك و براياني بةرؤَيز, زؤر سوثاس

 .مةوزوعة
راثؤرؤتي ليذنةي دارايي و ئابووري كة , بةثَيي ئوسوَلي دةبَيت ليذنةي ياسا راثؤرؤتي ياسايي روَينَيتةوةو/ يةكةم

, ئينيا رارَيكي تر هةردوو ليذنة ثَيشنيار هةية لةسةر ماددةكة, دواتر ماددة بة ماددة دةخوَيندرَيتةوة, خوَيندرايةوة
, دواتر ئةوانةي كة ئيستيمارؤةيان ثرؤ كردؤتةوة, ئةطةر هةبَيت بةديل ثَيشكةش دةكا , ةطةر نةبَيت دةَلَيب نيمانةئ

ئينيا ئةطةر , لةسةر ئةو ماددةية دسة بكةن المان هةية داوايان لَي دةكةيب دسة بكةن, دةيانةوَيت لةسةر ئةو تةوةرة
ئةطةرنا ورتة نةزةري خؤيان , ش ئةطةر موافي  بوون لةسةر تعديلةكة باشةتةبعةن برا وةزيرةكاني, طؤرؤانكاري هةبَينت

تكا دةكةم , ئةطةر ليذنةي ياسايي كاك شَيروان بؤ ئَيوارة يازر دةبب, بَلَيب و ديفاعي لَي بكةن ئةطةر خييفَيكي هةبوو
ةسندي دةكةيب رَيساكةمان طةرمة ئَيمةش ث, لَيرةشدا ثَيشنيارَيك هةية, دانيشتنةكةمان دوا دةخةيب بؤ شةشي ئَيوارة

بةاَلم دةضينة داعةكةي خوارةوة لةوَي دادةنيشني و ثَيويست ناكا  دةنسيشي , ناطوازينةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران
ئينيا , بؤ ئةو وةختة ليذنةي ياسايي تةواوي كرد بَيت, كةواتة كاتذمَير شةشي ئَيوارة, لةسةر بدةيب هةر لةناو خؤماندا

, ئايا ضةند رةلسةيةكي ناياسايي بكةيب بؤ ئةوةي تةواوي بكةيب, ئَيوارَيش برؤيارَيكي تر دةدةيب, كرا ضةندمان ثَي
 .ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني, ئَيوارَي باسي دةكةيب, ياخود ضةند رؤذَيك ثشوومان دوا رةيب

 
 دانيشتين دووةم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 رةبان بةناوي خواي طةورةو ميت

 .بةردةوام دةبني لةسةر تةواو كردني بةرنامةي كار
عَيراق  -كة لة خاَلي سَييةمةوة ثَيش ضاوو خسنت و طفتؤطؤكردني ثرؤؤذةي ياساي وةبةرهةمتَينان لة هةرَيمي كوردستان

 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة–كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 .كة بفةرموون بؤ سةر مةنةصةكة, ي دةكةمداوا لة ليذنةي ياساي

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيز ئةنداماني ئةجنومةن
ثرؤؤذةي ياساي ئيستيسمار لةاليةن  سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ئيحالة كرا بؤ ليذاني , هةروةكو هةموو اليةكمان ئاطاداريب

لة ,ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَل ضةنديب ليذنة كؤبووينةوة, راثؤرتي خؤي ئامادة كرديةهةر ليذنةيةك , ثةيوةنديدار
نوَينةراني ئةجنومةني وةزيران كة ليذنةي ياسا كؤبوونةوةي لةطةَل , ثسثؤرؤان لة بواري ئيستسمار و, زومين وانة
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بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان بةشداري  تا ئةوكاتة هةندَي لة, بريورؤا لةسةر زؤر خاَل لةطةَليان كرا, ئةجنامدان
توانيمان لةطةَل هةموويان ئةو مواليةزاتانةي كة هةموويان دايان بة نةزةري ئيعتيبار , كؤبوونةوةكاني ئَيمةيان كرد و

ئةو ئيقترياياتانة , ئةوةي كة  ئَيستا دةخيوَينينةوة راثؤرتي ليذنةي ياسايييةو هةموو ئةو مواليةزاتانة, وةربسريب
لةاليةن براي بةرؤَيزم , ثرؤؤذةكةماني ثَي دةوَلةمةند كردووة, لةسةري رَيككةوتني و, ئةوةي مةنتيقي و مةعقول بيت

بةنيسبة  , بةاَلم لَيرةدا دةمةوَيت ئيشارة  بة شتَيك بدةم, مامؤستا كاكة راثؤرتي ليذنةي ياسا دةخوَينرَيتةوة
بةاَلم ثَي رانةطةيشتني بؤ , دةستةي سةرؤكايةتي ئامادة بكةيب, اسا وراثؤرتةكة بة زماني كوردي توانيما بؤ ليذنةي ي

راثؤرتي كوردي دابةش دةكرَيت بةسةر , ئَيستا لة ذَير ئيستينساخ داية, بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئامادةي بكةيب
ئَيستاش با مامؤستا كاكة , سوثاستان دةكةم, بةاَلم راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي بةسةر ئَيوة دابةش كراوة, ئَيوةشدا

 .بفةرمووَيت
 :مصطفى بكر ابو عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق -سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتماني كوردستان

 ليذنةي كاروباري ياسايي
 :ذمارة

 09/6/0226:رؤذ
 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان

 نةي ياساييراثؤرتي ليذ/ بابة 
كة دواي , عَيراق كرد -تاوتوي ثرؤؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان, ليذنةكةمان بة تَيروتةسةَل

 .لة ثةرلةمان بؤي رةوانة كرا بوو 06/6/0226خوَيندنةوةي يةكةمي لة رؤذي
 و ثسثؤران دواي طفتؤطؤيةكي دوورو درَيذ لةسةر طشت مادةو برؤطةكاني و راوَيذكردن بة شارةزا

 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 اىل رئاسة اجمللس الوطين الكوردستاني
 تقرير اللجنة القانونية/ م

العراق احملال اليها بعد القراءة االوىل له يف ال ملان  –قام  جلنتنا  بدراسة موروع قانون االستثمار يف اقليم كوردستان 
دراسة مستفيضة و ازر  مناقوا  تفصيلية و عميقة بصدد مواده و فقراته  واستعان  باخل اء 0226 / 06/6بتاريخ 

واملختصني يف هذا اجملال، وجن اللجنة تؤيد موروع القانون بوكل عام من حيث املبدج بعد االخذ بنظر االعتبار املالحظا  
- :والتوصيا  واملقرتحا  االتية 

 :ازة، تقرتح اللجنة صياغتها كامتيفيما يتعل  بالديب -اواًل
املعدل وبناًء على ما عرضه  1990لسنة ( 1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)استنادًا حلكم الفقرة 

- :توريع القانون االتي  6/0226/العراق جبلسته املنعقدة  بتاريخ     -جملس الوزراء، قرر اجمللس الوطين لكوردستان
 1002لسنة )  (رقم قانون 

 )    (قانون 
فيما يتعل  باملادة االوىل من املوروع تقرتح اللجنة زعل املادة االوىل من املوروع كعنوان للقانون بداًل من درزها   -:ثانيًا

 ضمن مادة واحده وتبعًا لذلك تعديل تسلسل بقية املواد وكذلك تقسيم  مواد املوروع اىل ابواب  وفصول وتسلسال  على
 .الوكل الذي سوف يتوضح يف مني هذا التقرير
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 –قانون توجيع االستثمار يف اقليم كوردستان )تر  اكثرية اعضاء اللجنة بأن يصبح اسم القانون ) بالنسبة للعنوان -:ثالثًا
نوعيه بداًل من قانون االستثماريف اقليم كوردستان العراق النه يتضمن نصوصَا تعمل على توجيع االستثمارب( العراق

 .الوطين واالزنيب والغاية من هذا القانون هي توجيع االستثماريف اقليم كوردستان
ان اللجنة القانونية تر  تبديل التعابري اليت ورد  يف اصل املوروع بالنسبة للتعاريا حيث مت تغيري تسلسل  -:رابعًا 

مع اهمية التعريا يف املوقع الذي ينبغي درزه فيه و  املصطلحا  التعريفية الواردة يف املادة الثانية من املوروع تناغمَا
من ضمن التعاريا ( نقل التكنلوزيا)و ( رسوم اخلدما )و حذف ( اجمللس االعلى لالستثمار)تبديل عنوان ادارة اهليئة اىل 

 :كامتي   وتقرا املادة شكاًل و مضمونًا( رجس املال االزنيب)الواردة ضمن تعريا ( 2232021)وكذلك حذف التسلسال  
 الباب االول
 االحكام العامة
 الفصل االول

 (التعاريا ) 
 : املادة االوىل

- :يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازاءها
 .اقليم كوردستان العراق: االقليم-1
 .حكومة االقليم: احلكومة-0

 .اجمللس االعلى لالستثمار: اجمللس-3

 .ثماررئيس اجمللس االعلى لالست: الرئيس-2

 .هيئة االستثمار يف االقليم: اهليئة-0

 .رئيس هيئة االستثمار:رئيس اهليئة-6

اي نواط اقتصادي يقيمه شخص طبيعي او معنو  على ارض خمصصة له وبرجس مال كوردستاني او وطين او : املوروع-7
 .ازنيب تنطب  عليه احكام هذا القانون واالنظمة والتعليما  الصادرة  قتضاه

امال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واللوازم واالبنية و العدد املخصصة الستخدامها حصرًا يف املوروع : زودا  الثابتةاملو-7
 .واثاث ومفروشا  ولوازم الفنادق واملستوفيا  واملدن السياحية واجلامعا  واملدارس واملراف  االخر 

 .املقررة  وزب التوريعا  النافذة وتومل مجيع انواع الضرائب والرسوم: الضرائب والرسوم-9

 .الوخص الطبيعي او املعنوي الذي يستثمر امواله يف االقليم وف  احكام هذا القانون وطنيًا كان ام ازنبيا: املستثمر-12

 .تومل مجيع اجلها  احلكومية املسؤولة عن القطاع الذي يتعل  بوؤون املوروع: اجلها  املختصة-11

 .لقيمة املقدرة بالعملة الوطنية او االزنبية املستثمرة يف املوروعا: املال املستثمر-10

 .هو ما يستثمره املستثمر االزنيب من اموال نقدية او عينية او حقوق هلا قيمة مالية يف االقليم: رجس املال االزنيب-13
ية من مقرتح اللجنة القانونية تقرتح اما بالنسبة للمادة الثالثة من اصل املوروع واليت اصبح  برقم املادة الثان-:خامسًا 
- :ازراء التغيريا  فيها شكاًل ومضمونًا وتقرا كامتي : اللجنة 

 الفصل الثاني
 (جماال  االستثمار) 

 :املادة الثانية

 :تطب  احكام هذا القانون على املواريع اليت تواف  عليها اهليئة يف احد القطاعا  التالية
 .اء واخلدما  املرتبطة بهماالصناعا  التحويلية والكهرب

 .الزراعة بوقيها النباتي و احليوانى والغابا  واخلدما  املرتبطة بها

 .الفنادق واملواريع السياحية والرتفيهية ومدن االلعاب

 .الصحة والبيئة
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 .االحباث العلمية و التكنولوزية، وتكنولوزيا املعلوما 

 .النقل واالتصاال  احلديثة

 .أمني و املؤسسا  املالية االخر البنوك وشركا  الت

 .مواريع البنية التحتية، ومنها مواريع البناء، االعمار، االسكان، الطرق واجلسور، سكك احلديد، املطارا  ، و الري والسدود

 .املناط  احلرة واالسواق التجارية املعاصرة واخلدما  االستوارية املرتبطة بها

 .اسة التعليمية لالقليمالتعليم جبميع مراحله يف اطار السي

 .اي موروع يف جي قطاع اخر يقرر اجمللس املوافقة على مشوله باحكام هذا القانون
ضمن الفصل الثالث حت  عنوان ( الثالثة ) اما بالنسبة للمادة الرابعة من املوروع واليت اصبح  برقم املادة  -:سادسًا

  -:معاملة املستثمر االزنيب فتقرا كاالتي 
 لثالثالفصل ا

 (معاملة املستثمر االزنيب )
 :املادة الثالثة

يعامل املستثمر والرامسال االزنيب كاملستثمر والرامسال الوطين، ويكون للمستثمر االزنيب احل  يف امتالك كامل رجمسال اي 
 .موروع يقام يف االقليم  وزب هذا القانون

ليت اصبح  برقم املادة الرابعة ضمن الفصل الرابع اما بالنسبة للمادة اخلامسة من اصل املوروع وا-:سابعًا
 (ختصيص االراضي)وبعنوان

من اصل املوروع باتفاق االراء الن ذلك ( ز)قام  اللجنة برتتيب تسلسال  املادة الواردة يف اصل املوروع و حذف الفقرة 
الك النافذ يف االقليم الن امللكية يتعارض مع احكام الدستور العراقي االحتادي وموروع دستور االقليم وقانون االستم

اخلاصة مصونة والجيوز نزع امللكية اال الغراض املنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وال تر  اللجنة حتقي  النفع العام يف 
نزع ملك شخص وختصيصه ملستثمر سواء كان شخصا طبيعيًا او معنويًا وهو ليس افضل من املالك االصلي يف االنتفاع  من 

 .لكهم
اما بالنسبة ملوضوع التمليك فرت  االكثرية من اعضاء اللجنة  إفساح اجملال لتمليك االراضي اليت ختصص للمواريع 
االستثمارية بعد مراعاة طبيعة املوروع و اهمية و مقتضيا  املصلحة العامة عند التمليك فيما عارض  األقلية ذلك 

ر جو حب  املنفعة والتخصيص فقط، وتقرا املادة اخلامسة من اصل املوروع بعد ان واقرتح  االكتفاء إما باملساطحة جو باإلجيا
- :اصبح  برقم املادة الرابعة شكاًل ومضمونًا كامتي

 الفصل الرابع
 (ختصيص االراضي ) 

 :املادة الرابعة
االستثمارية يف كل حمافظة تقوم اهليئة بالتنسي  مع الوزارا  و الدوائر املعنية بتحديد املواقع اليت ختصص للمواريع 

 .واليت ستقام مستقباًل وفقًا هلذا القانون و تؤشر على صور قيودها بان هذه املواقع خمصصة الغراض اهليئة
تقوم الدوائر ذا  العالقة وبالتنسي  مع اهليئة بتحديد وختصيص ماحيتاج اليه املوروع من االراضي ضمن التصميم 

طري  االجيار او املساطحة وبسعر توجيعي وف  ضوابط تضعها اهليئة استثناًء من احكام  االساسي داخل املدن وخارزها عن
 .قانون بيع و اجيار اموال الدولة النافذ يف االقليم

للمجلس وبناًء على اقرتاح اهليئة ان متليك االراضي اليت ختصص للمواريع االسرتاتيجية بسعر توجيعي تقرتحه اهليئة، جو 
ن تراعى طبيعة املوروع واهميته ومقتضيا  املصلحة العامة عند التمليك، وذلك استثناًء من جحكام بدون بدل، على ا

 .قانون بيع واجيار اموال الدولة النافذ يف االقليم

يتم وضع اشارة عدم التصرف على االراضي اليت ختصص للمواريع االستثمارية لد  دوائر التسجيل العقاري املختصة وال 
 .ال  وافقة حتريرية من اهليئة بعد قيام املستثمر بتنفيذ مجيع التزاماتهيتم رفعها ا
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للهيئة ولضمان حتقي  اهدافها صالحية متلك االراضي اململوكة للدولة ملكًا صرفًا بدون بدل ومتلك االراضي اململوكة 
تعويضًا عاداًل ومناسبًا  وزب  للدولة املثقلة باحلقوق التصرفية بعد اطفاء احلقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها

 .القوانني واالنظمة والتعليما  املرعية بهذا اخلصوص

للمستثمر شراء واستئجار االراضي والعقارا  الالزمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير املوروع وف  احكام هذا القانون يف 
 .من هذه املادة( 3)ة مع مراعاة احكام الفقرة حدود املساحة واملدة اليت تقدر يف ضوء اهداف املوروع واحلازة الفعلي

يتم افراز االراضي الالزمة للمواريع االستثمارية اليت ستقام وف  احكام هذا القانون يف حدود املساحة اليت تقدر يف ضوء 
بهذا اهداف املوروع واحلازة الفعلية هلا وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل اهليئة استثناءًا من االحكام املرعية 

 .اخلصوص

 .خيضع تغيري موقع املوروع اىل نفس اسس و ضوابط ختصيص املوقع للموروع ألول مرة

تقوم اجلها  املختصة وبالتنسي  مع اهليئة بتوفري اخلدما  العامة من املياه والكهرباء واجملاري والطرق العامة واالتصاال  
 .بالغ الالزمة يف امليزانيةوغري ها اىل حدود املوروع، على ان ختصص هلذا الغرض امل

اضافة اىل ما يتمتع به املستثمر االزنيب من ح  بتملك واستئجار االراضي والسيارا  االنتازية وف  احكام هذا القانون، 
حي  له ان يورتي او يستأزر لصاحل موروعه االستثماري عقارا  سكنية وسيارا  غري انتازية  ا يتطلبه املوروع بعد 

 .ة على ذلك ووف  ضوابط توضع من قبل اهليئة هلذا الغرضموافقة اهليئ

 .ال جيوز للمستثمر متلك املوارد الطبيعية اليت تستخرج منها املواد اخلام او اليت تتم فيها املعاجلة االوليه لتملك املوارد
ز  ضمن الفصل االول من اما بالنسبة للمادة السادسة من اصل املوروع واليت اصبح  برقم املادة اخلامسة وادر-:ثامنًا

- :الباب الثاني واخلاص باالعفاءا  وااللتزاما  ومت ترتيب تسلسالتها باالرقام  وتقرا شكاًل ومضمونًا كامتي 
 الباب الثاني

 االعفاءا  وااللتزاما 
 الفصل االول

 االعفاءا  الضريبية والكمركية
 :املادة اخلامسة

عور سنوا  اعتبارًا من تاريخ بدء املوروع بتقديم ( 12)ري الكمركية ملدة يعفى املوروع من مجيع الضرائب والرسوم غ
 .اخلدما  او تاريخ االنتاج الفعلي

تعفى االال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واملكائن املستوردة للموروع من الضرائب والرسوم شرط احلصول على ازازة 
دودية لالقليم خالل سنتني من تاريخ املوافقة على قوائمها من قبل االسترياد، على ان يتم ادخاهلا عن طري  املعابر احل

رئيس اهليئة وان تستخدم الغراض املوروع حصرًا وبعكسه التوملها هذه االعفاءا  ويلزم املستثمر بدفع الضريبة ويعاقب 
 .بغرامة قدرها ضعا مبلغ الضريبة املستحقة

من قيمة املكائن %( 10)والرسوم على ان ال تزيد قيمة هذه القطع عن  تعفى قطع الغيار املستوردة للموروع من الضرائب
 .واملعدا ، وذلك بقرار مسب  من رئيس اهليئة باملوافقة على قوائمها و كمياتها

 .تعفى االال  واالزهزة واملكائن واالليا  والعدد الالزمة لتوسيع املوروع جو تطويره او حتديثه من الضرائب والرسوم

عور سنوا  على ان حتدد انواع وكميا  هذه املواد (12)اد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الكمركية ملدة تعفى املو
 .من قبل اهليئة مع اعطاء االولوية الستخدام املواد االولية احمللية املتوفرة و املالئمة للموروع االستثمار  كمًا ونوعًا

ترياد مجيع احتيازا  موروعه، من قبله او من قبل غريه، ومنها االال  وامليا  حي  للمستثمر وف  احكام هذا القانون اس
واالزهزة واملعدا ، وتعفى هذه املستوردا  من مجيع الرسوم الكمركية الداخلة من املعابر احلدودية لالقليم شريطة 

 .استخدامها حصرًا ألغراض املوروع
وع واليت اصبح  برقم املادة السادسة ضمن الفصل الثاني و بعنوان اعفاءا  اما بالنسبة للمادة السابعة من املور-:تاسعًا 

 :اضافية فتقرج  املادة  شكاًل و مضمونًا كامتي 
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 الفصل الثانى
 اعفاءا  اضافية

جملازة للهيئة وفقًا ملقتضيا  املصلحة العامة يف االقليم منح حوافز وتسهيال  اضافية للمواريع االستثمارية ا :املادة السادسة
 :وف  احكام هذا القانون واليت تتوافر فيها اّي من السمتني التاليتني وذلك وف  ضوابط تضعها اهليئة هلذا الغرض

 .املواريع اليت تقام يف املناط  االقل منوًا يف االقليم
 .املواريع املورتكة بني املستثمرين االزانب والكوردستانيني والوطنيني

ستثمارية اخلدمية اليت تؤسس وف  احكام هذا القانون وحسب طبيعتها و خصوصًا مواريع الفنادق للهيئة منح املواريع اال
و املستوفيا  واملدن السياحية واجلامعا  و املدارس اعفاءا  اضافية من الرسوم ملورتياتها من االثاث و املفروشا  واللوازم 

يتم ادخاهلا اىل االقليم واستعماهلا يف املوروع حصرًا خالل ، على جن (ثالث سنوا 3)ألغراض التحديث و التجديد مرة كل 
 .سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس اهليئة على قوائم املورتيا  وكمياتها

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سابعة ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني و اما بالنسبة للمادة الثامنة من املوروع واليت اصبح  برقم املادة ال -:عاشرًا
بعنوان الضمانا  القانونية وباتفاق االراء مت صياغتها شكاًل و مضمونًا كامتي بعد ان اقرتح  اللجنة باتفاق امراء بالزام 

عاملة احمللية شريطة املستثمر باستخدام االيدي العاملة احمللية واالزنبية الالزمة للموروع مع اعطاء االولوية اىل االيد  ال
توافر ما تتطلبه طبيعة العمل يف املوروع االستثماري كمًا و نوعًا، كما اقرتح  األقلية من جعضاء اللجنة حتديد نسبة 

من جمموع جرباح االستثمار السنوية وإلزام املستثمر باستثمار الباقي %(70)حتويل األرباح السنوية النامجة عن االستثمار با 
 .يف املوروع ذاته جو  يف مواريع استثمارية جخر  من األرباح

 :املادة السابعة
للمستثمر ان يؤمن على موروعه االستثمار  من قبل اية شركة تأمني جزنبية جو وطنية يعت ها مالئمة، ويتم -1

 . وزبه تأمني كافة زوانب العمليا  اليت يقوم بها
زنبية الالزمة للموروع مع اعطاء االولوية اىل االيدي العاملة احمللية للمستثمر استخدام االيدي العاملة احمللية واال-0

 .شريطة توافر ما تتطلبه طبيعة العمل يف املوروع االستثماري كمًا و نوعًا، مع مراعاة القوانني النافذة بهذا اخلصوص

 .يسمح للمستثمر ان حيول اىل اخلارج ارباحه وفوائد رامساله وف  احكام هذا القانون-3

حي  للعاملني غري العراقيني يف املوروع واملتعاملني معهم يف خارج االقليم حتويل مستحقاتهم وازورهم اىل اخلارج وف  -2
 .القوانني النافذة

للمستثمر االزنيب احل  يف اعادة رامساله اىل اخلارج عند تصفية املوروع او التصرف فيه  ا اليتعارض مع احكام -0
 .  الكمركية والضريبية املعمول بهاالقوانني واالزراءا

حتويل استثماره كاًل او ززءًا اىل مستثمر جزنيب آخر او اىل مستثمر كوردستاني او وطين او التنازل عن املوروع لوريكه -6
 . وافقة اهليئة وحيل املستثمر اجلديد حمل املستثمر القديم يف احلقوق وااللتزاما  الناشئة عن املوروع 

تثمر جن يفتح لصاحل موروعه اجملاز وف  احكام هذا القانون حسابا  مصرفية بالنقد الوطين جو االزنيب او حي  للمس-7
 .كليهما لد  املصارف يف االقليم وخارزه

مع مراعاة القوانني النافذة اصوص جمالس ادارة الوركا  املساهمة، تعت  املوروعا  املسجلة طبقا الحكام هذا القانون -7
 .ا  القطاع اخلاص بغض النظر عن الوكل القانوني والطبيعة القانونية لالموال املساهمة فيهامن موروع

يتمتع املستثمر حبسب هذا القانون حبقه يف االحتفاظ بسرية املعلوما  الفنية واالقتصادية اخلاصة باملوروع وحفل -9
ليما  املعمول بها يف االقليم، ويعاقب كل من يفوي باية املبادرا  االستثمارية وذلك طبقًا الحكام القوانني واالنظمة والتع

معلوما  تكون حبوزته حبكم وظيفته وتتعل  باملبادرة االستثمارية واجلوانب الفنية او االقتصادية او املالية للموروع 
 . وزب القانون
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التزاما  )ة و بعنوان الفصل الرابع اما بالنسبة للمادة التاسعة من املوروع واليت اصبح  برقم املادة الثامن-:حاد  عور
مت ترتيب تسلسالتها باالرقام وباتفاق االراء مت اضافة تدريب و تأهيل العمالة احمللية يف املوروع ضمن تسلسال  ( املستثمر

ياغتها و و اعادة ص( اخل...احملافظة على سالمة البيئة)ضمن فقرة ( وامداب العامة)املادة، كما اقرتح  األقلية بإضافة مجلة
 :تقرا شكاًل و مضمونًا كامتي 

 الفصل الرابع
 (التزاما  املستثمر)

 :املادة الثامنة
 :يلتزم املستثمر  ا يلي

 .تعريا جمال استثماره اصوص املواريع املنجزة من قبله وبيان وضعه املالي والعقود اليت نفذها-1
 .االنتاج الفعلي ابالغ اهليئة باكمال املوروع وبدئه بتقديم اخلدما  او-0
ابداء التسهيال  الالزمة ملوظفي اهليئة املختصني فيما يتعل  جبمع واستحصال املعلوما  الضرورية عن زوانب املوروع -3

 .املختلفة ألغراض اهليئة

 .مسك سجال  خاصة باملواد املستوردة للموروع املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام هذا القانون-2

 .ظة على سالمة البيئة واالمن والصحة العامة وااللتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية وف  املعايري الدوليةاحملاف-0

 .تدريب وتأهيل العمالة احمللية يف املوروع-6
اما بالنسبة للمادة العاشرة من املوروع واليت اصبح  برقم املادة التاسعة و ضمن الفصل اخلامس بعنوان -:ثاني عور

من اصل ( ج)الواردة يف الفقرة ( مدة معقولة)تر  اللجنة باالتفاق تغيري كلمة , (زراءا  القانونية لد  خمالفة املستثمراال)
 :وتقرج املادة شكاًل و مضمونًا كامتي ( مدة مناسبة و حتددها اهليئة)املوروع اىل

 الفصل اخلامس
 (االزراءا  القانونية لد  خمالفة املستثمر)

 :سعةاملادة التا
لد  خمالفة املستثمر ألحكام هذا القانون او احد   فقرا  العقد امل م بينه وبني اجلها  املختصة تقوم اهليئة بانذار 
املخالا وطلب االيقاف الفوري للنواط املتسبب حلصول املخالفة وإمهاله مدة مناسبة حتددها اهليئة تتناسب وطبيعة 

 .املخالفة إلزالتها مع اثارها
اعاله، تسرتد منه االرض وتستملك ( 1)ة اصرار املستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار املخالفة وف  احكام الفقرة يف حال

وبقيمتها مستحقة القلع وف  القانون، ويتحمل دفع هذه القيمة ( ان وزد )اهليئة املنوآ  املبنية عليها من قبل املستثمر 
ل املوروع وف  جحكام هذا القانون، ويكون املخالا مسؤواًل عن اي ضرر ينتج املستثمر اجلديد الذي ختصص له االرض إلكما

 .عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته

اذا ازر املستثمر االرض املخصصة ملوروعه كاًل جو ززءًا من الباطن جو استغلها لغري االغراض اليت خصص  من ازلها 
ؤزر جو املستغل لغري الغرض احملدد، ويدفع املستثمر ضعا ازر املثل وبدون موافقة اهليئة فتسرتد منه االرض او اجلزء امل

عن مدة تازريه لالرض او استغالهلا لغري االغراض املخصصة هلا ويتم استحصال املبلغ وف  احكام قانون حتصيل الديون 
اعاله فيما ( 0)  احكام الفقرة احلكومية النافذ يف االقليم، ويف حالة اسرتداد االرض منه كليًا يعامل املستثمر املخالا وف

 .يتعل  باملنوآ  املبنية عليها وق  االسرتداد
اما بالنسبة للمواد بدًء من املادة احلادية عورة اىل املادة السابعة عورة من اصل املوروع تر  اللجنة حذف -:ثالث عور

بعد دمج بعضها مع البعض بداَل من  املادة الثانية عورة من املوروع واعادة تكوين توكيال  مركز اهليئة  ديرا 
املديرا  العامة للمحافظة على حجم اهليئة نسبة اىل حجم الوزارا  وكما مت االتفاق على تبديل تسمية جملس ادارة اهليئة 

ية من املوروع اىل تسمية اجمللس االعلى لالستثمار يف الفصل الثانى مع اضافة بعض الوزارا  املعن( 17)الواردة يف املادة 
 :باالستثمار بصورة مباشرة اىل اجمللس ويقرج الباب الثالث ومواده شكاًل ومضمومًا كامتي 
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 الباب الثالث
 (التوكيال  االستثمارية )

 الفصل االول
 هيئة االستثماروتوكيالتها و مهامها

 :املادة العاشرة
معنوية واستقالل مالي واداري، وهلا القيام  ، وتكون هلا شخصية(هيئة االستثمار يف اقليم كوردستان)توكل هيئة بأسم -1

جبميع التصرفا  القانونية الالزمة ألغراض تنفيذ احكام هذا القانون، وتتوىل تهيئة البيئة املالئمة لالستثمار  ا يؤدي اىل 
 .حتقي  تنمية اقتصادية متوازنة يف االقليم

ع يف حمافظا  االقليم، ويرجس كل فرع نائب لرئيس اهليئة يكون مقر اهليئة يف مركز حمافظة اربيل، ويكون للهيئة فرو-0
 .بدرزة مدير عام، ويتالا كل فرع من مديريا  واقسام حسب ما تقتضيه طبيعة النواط االستثمار  يف احملافظة

ى للهيئة رئيس يعني بدرزة وزير وله حقوق وصالحيا  الوزير وهو املسؤول عن توزيه اعماهلا واالشراف والرقابة عل-3
نواطاتها وماله عالقة  هام اهليئة وسائر شؤونها وف  احكام هذا القانون، ويكون لرئيس اهليئة نواب يعينون بدرزة 

 .خاصة لتولي بعض املهام اليت يكلفهم بها

 :يتألا مركز اهليئة من التوكيال  امتية

 .مديرية الدراسا  ومجع املعلوما -ج
 .تثمارية والعالقا مديرية ترويج وازازة املواريع االس-ب

 .مديرية الوؤون القانونية واالدارية -ج

 .مديرية الوؤون املالية والتدقي -د

 .مديرية املدن واملناط  الصناعية-ها
 .مديرية التخطيط واالحصاء واملتابعة-و

رضه على حتدد توكيال  مديريا  اهليئة وفروعها ومهامها وصالحياتها  وزب نظام داخلى يصدره رئيس اهليئة ويع
 .اجمللس للمصادقة

 :املادة احلادية عورة
 :يورتط يف من يعني يف احد  وظائا اهليئة من رئيس ونواب رئيس و مدراء عامني ورؤساء دوائر مايلي

 .ان يكون حاصاًل على شهادة زامعية اولية عل االقل ذا  عالقة بالوظيفة اليت يوغلها
 .ل االختصاصان يكون من ذو  اخل ة ومارس العمل يف جما

 :املادة الثانية عورة
تكون القرارا  الصادرة عن اجمللس اصوص املواريع االستثمارية ملزمة جلميع الوزارا  واملؤسسا  والدوائر املعنية يف 

 .االقليم ألغراض هذا القانون
 :املادة الثالثة عورة

قليم او خارزه للقيام باملهام والوازبا  اليت توكل لرئيس اهليئة التعاقد مع االشخاص الطبيعية او املعنوية يف داخل اال
 .اليهم لتحقي  اهداف اهليئة وحتدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل رئيس اهليئة

 :املادة الرابعة عورة
على اهليئة وضع برامج لرتويج االستثمار يف االقليم و التعريا بالفرص االستثمارية داخل االقليم وخارزه واصدار 

وعقد ندوا  وتنظيم حلقا  دراسية وارسال موظفيها اىل دورا  تدريبية داخل االقليم او خارزه بهدف رفع املطبوعا  
 .كفاءاتهم حبيث تتالءم وطبيعة عمل اهليئة واختصاصاتها

 الفصل الثاني
 (اجمللس االعلى لالستثمار)
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 :املادة اخلامسة عورة
) رئيس جملس الوزراء رئيسًا ونائب رئيس الوزراء نائبا وعضوية وزراء  يتألا اجمللس االعلى لالستثمار يف االقليم من-جواًل

( الثروا  الطبيعية, البيئة, السياحة , الكهربْاء, الصناعة, الزراعة, التخطيط, الصحة , البلديا  , التجارة, املالية واالقتصاد 
ليم وجي شخص اخر يقرر رئيس اجمللس ورئيس هيئة االستثمار او من ينيبه ورئيس غرفة التجارة والصناعة يف االق

 .وحيدد بنظام داخلي كيفية انعقاد اجمللس واختاذ القرارا  فيه, اضافته اىل هذا اجمللس من ذوي اخل ة واالختصاص
 :ميارس اجمللس الصالحيا  االتية-ثانيًا

 .اطار السياسة العامة لالقليموضع السياسا  واالسرتاتيجيا  املتعلقة باالستثمار واليت تقرتح من قبل اهليئة يف -1
 .املوافقة على خطط وبرامج نواط اهليئة يف اطار اخلطة العامة لالقليم -0

النظر يف التقارير الدورية اليت يقدمها رئيس اهليئة عن سري العمل يف اهليئة واملسائل املتعلقة باوضاع ومناخ االستثمار  -3
 .يف االقليم واختاذ ما يلزم بوأنها

 .ر يف املركز املالي للهيئة واملوافقة على موروع ميزانيتها السنويةالنظ -2
املوافقة على عقد القروض والتسهيال  االئتمانية اليت تقدم للهيئة بضمان احلكومة او املصارف او املؤسسا  التمويلية -0

يت تقوم بها اهليئة يف حدود املتخصصة طبقًا للقواعد والنظم املقررة وعلى ان تقتصر اغراضها يف متويل االنوطة ال
 .اختصاصاتها

وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء االستثمارا  االزنبية للتعرف على اية عقبا  قد تصادفها والعمل على التغلب  -6
 .عليها

 .املصادقة على النظام الداخلي للهيئة -7
 الفصل الثالث
 ميزانية اهليئة

 :املادة السادسة عورة
 :مستقلة وتتكون من املصادر االتية للهيئة ميزانية

 .االيرادا  املستحصلة مقابل اخلدما  اليت تقدمها اهليئة-1
 .القروض والتسهيال  االئتمانية اجلائزة قانونًا اليت حتصل عليها اهليئة-0

 .اهلبا  والت عا  اليت يواف  عليها اجمللس-3

 .مة لالقليماالعتمادا  اليت ختصصها احلكومة ضمن امليزانية العا-2

 .ارباح املواريع االستثمارية اليت تساهم فيها اهليئة-0
 :مصطفى بةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اما بالنسبة للمادة التاسعة عورة من املوروع واليت اصبح  برقم املادة السابعة عورة يف الفصل االول وبعنوان  -: رابع عور
املواريع ضمن الباب الرابع وحت  عنوان منح االزازة والتحكيم  اتف  اعضاء اللجنة على حذف ازراءا  منح ازازة 

  -:ويقرج الباب الرابع شكاًل ومضمونًا كامتي ( ج)و ( ث)من اصل املوروع و تبديل اماكن الفقرتني (  )تسلسل 
 الباب الرابع

 منح االزازة والتحكيم
 الفصل االول

 اريعازراءا  منح ازازة املو
 : املادة السابعة عورة

لغرض االستفادة من االعفاءا  واملزايا  الواردة يف هذا القانون جيب ان حيصل املستثمر على ازازة تأسيس املوروع -1
 .صادرة عن اهليئة
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يئة، متنح اهليئة ازازة التأسيس للموروع بناًء على طلب يقدم اليها من قبل املستثمر وف  الوروط املعدة من قبل اهل-0
 وجيب على اهليئة الب  فيه خالل 

ثالثني يومًا من تاريخ استكمال املتطلبا  والوروط الفنية والقانونية واالقتصادية وف  احكام هذا القانون مع ( 32)
 .مراعاة الضوابط واملعايري اليت تضعها اهليئة

 عند رفض طلب التأسيس لصاحب الطلب االعرتاض لد  رئيس اجمللس خالل -3
( 32)مخسة عور يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويب  رئيس اجمللس يف االعرتاض خالل مدة التتجاوز ( 10)

 .ثالثني يومًا ويكون قراره بهذا اخلصوص نهائيَا

 للهيئة بناء على الطلب املستثمر اصدار موافقة مبدئية الزازة املوروع خالل -2
 .لب لتسهيل ازراء االتصاال  الداخلية واخلارزية لالسراع يف تأسيسه مخسة عور يومَا من تاريخ تقديم الط( 10)
ضمن ( التحكيم )اما بالنسبة للمادة العورين من اصل املوروع واليت اصبح  برقم املادة الثامنة عورة حت  عنوان -ب

لعقد امل م بني الطرفني حلل االستناد اىل بنود ا)الفصل الثاني من الباب الرابع اقرتح  اللجنة باتفاق امراء عل اضافة
 -:اضافة اىل ما ورد يف النص االصلى وتقرا املادة شكاًل ومضمونًا كاالتي(املنازعا  االستثمارية

 

 

 
 الفصل الثاني
 التحكيم

 :املادة الثامنة عورة
ريقة ودية حتل املنازعا  االستثمارية وف  العقد امل م بني الطرفني وعند عدم وزود فقرة بهذا اخلصوص حتل بط

وبرتاضي الطرفني ويف حالة تعذر احلل الودي جيوز للطرفني ان خيتارا اللجوء اىل التحكيم املبينة احكامه يف القوانني 
املرعية يف االقليم او وفقًا الحكام تسوية املنازعا  الواردة يف اي من االتفاقا  الدولية والثنائية اليت يكون العراق طرفا 

 .فيها
ما بالنسبة للمواد بدًء من املادة احلادية والعورين اىل املادة السادسة والعورين من اصل املوروع واليت ا -:خامس عور

اصبح  ضمن الفصل الثالث وحت  عنوان احكام ختامية وحت  تسلسال  من املادة التاسعة عورة اىل املادة الرابعة 
من اصل املوروع من ضمنها اليت سب  نقلها اىل  ( 01)ملادة من ا( د)والعورون تقرتح اللجنة باتفاق امراء حذف الفقرة 

من املادة السابعة ضمن املواد املقرتحة من قبل اللجنة القانونية لكونها من الضمانا  القانونية للمستثمر ( 7)الفقرة رقم 
جنة تقرتح ان يكون ح  والل( 01)من اصل املوروع واليت اصبح تسلسلها املادة ( 03)من املادة ( ج)وكذلك حذف الفقرة 

اصدار التعليما  الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من صالحيا  رئيس اجمللس وليس لرئيس اهليئة لكونه هو رئيس 
- :اجمللس االعلى لالستثمار ويقرا الفصل الثالث شكاًل ومضمونًا كامتي
 الفصل الثالث
 احكام ختامية

 :املادة التاسعة عورة
اخلاص بتوجيع االستثمار يف اقليم كوردستان  0222لسنة ( 79)ادارة السليمانية املرقم / لس الوزراءيلغى قرار رئاسة جم

من القرار املذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها ( 16)وتنحل هيئة توجيع االستثمار وتوكيالتها املؤلفة  وزب املادة 
 .ر اليت توكل  وزب احكام هذا القانونوممتلكاتها املنقولة وغري املنقولة كافة اىل هيئة االستثما

تعت  مجيع املواريع االستثمارية اليت ازيز  من قبل هيئة توجيع االستثمار املؤلفة  وزب القرار امللغي املوار اليه يف 
 .امللغي اعاله مواريع استثمارية قانونية وتستمر يف التمتع باالمتيازا  واحلوافز املمنوحة هلا  وزب القرار( 1)الفقرة 



 220 

حتال مجيع املواريع االخر  اليت هي يف طور الدراسة والتقييم واليت مل يصدر بعد قرار نهائي من اهليئة امللغية باعتبارها 
مواريع استثمارية اىل هيئة االستثمار املؤلفة  وزب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر املختصة يف اهليئة باكمال 

 .قبل اهليئة امللغيةاالزراءا  اليت اختذ  من 

 :املادة العورون
يتمتع باالعفاءا  واملزايا الواردة يف هذا القانون اي موروع قائم زر  املوافقة على اعتباره موروعًا استثماريًا  وزب 
 احكام هذا القانون او  قتضى احكام القوانني والقرارا  التوريعية النافذة قبل صدوره شريطة عدم متتعه باالعفاءا 

 .واملزايا يف ظل القوانني والقرارا  السابقة
 :املادة احلادية والعورون

 :اليرتتب على اي تعديل هلذا القانون
 .املساس بالضمانا  او االعفاءا  واحلقوق املقررة  وزب احكام هذا القانون

ذا القانون قبل سريان االلغاء بأثر رزعي ألي ضمانا  او ح  او اعفاء يكون قد منح ملوروع مسجل وفقا الحكام ه
 .التعديل

 :املادة الثانية والعورون
 .ختضع حسابا  اهليئة للتدقي  من قبل رئاسة ديوان الرقابة املالية

 

 

 
 :املادة الثالثةو العورون

دم ختضع احلاال  اليت مل يرد بوأنها نص يف هذا القانون للقواعد العامة الواردة يف القوانني االخر  ذا  العالقة بورط ع
 .تعارض احكامها مع احكام هذا القانون وعند حصول التعارض تطب  احكام هذا القانون

 :املادة الرابعة والعورون
 .لرئيس اجمللس اصدار التعليما  الالزمة لتسهيل تنفيذ  جحكام هذا القانون

- :وتقرتح اللجنة اضافة املادتني التاليتني اىل موروع القانون وكامتي 
- :ة والعورون املادة اخلامس

 .على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون  
- :املادة السادسة والعورون

 (وقائع كوردستان )ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره وينور يف اجلريدة الرمسية  

 االسباب املوزبة
وقا  القانونية امامه وفسح اجملال لتوظيا العراق وازالة املع -بهدف خل  مناخ زاذب لالستثمار يف اقليم كوردستان    

رجس املال الوطين واالزنيب جمتمعًا اوباملواركة بينهما منفردًا يف املواريع االستثمارية بوكل يساهم يف عملية التنمية 
زل االقتصادية مساهمة  فعالة وبغية منح تسهيال  وحوافز توجيعية واعفاءا  ضريبية لرؤوس االموال املستثمرة ومن ا

 .اجياد هيئة استثمارية خمتصة لتنظيم اجلوانب املختلفة لعمليا  االستثمار يف االقليم صدر هذا القانون
رازني التفضل باالطالع و عرض اصل املوروع ورا  اللجنة القانونية بوأنه على اجمللس للمناقوة وابداء الرج  املناسب 

 . بصدده 
 مع التقدير     

 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راثؤرتي ليذنةي كشتوكاَل بؤ ليذنةي , كة ماندو بووينة, دةست خؤشيان لَيدةكةم, بؤ ليذنةي دانوني, زؤر سوثاس

 .تكاية بيخوَيننةوة, ياسايي رَيتَيشتووة
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 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ةوةخؤي دةخوَينَيت, وابزائ  ليذنة خؤي راثؤرتي خؤي ئامادة كردووة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري راثؤرتةكةتان روَيننةوة, الي مب نووسراوة كة ليذنةي ياسايي دةخيوَينَيتةوة
 :رضا امحد عبدالرمحب بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بةرؤَيز/بؤ

 ليذنةراي / ب
ليذنةكةمان لة دانيشتين ئاسايي دا كة تايبة  بوو بة ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان بة ئامادةبووني تَيكرؤاي 

 :ئةندامانة ئةم ضةند ثَيشنيارانة لة خوارةوة بة ثةسةند زاني بؤ ئةم ثرؤؤذةية
ئةوةي بةردةاَلنة , هةوَلبدرَيت, طةيةمان ثَي باشةلة داطريكردني زةوي و زاردا ئةم برؤ(ح)و( ب)برؤطةي ( 0)لة مادةي  -أ

, ئةم تةعديلةمان كردووة, (ج)برؤطةي ( 0)لة ماددةي , واتة بةمةبةسيت ثاراستين زةويية كشتوكاَلييةكان, دياري بكرَيت
 .بَيت( مساطحة)وة يان بة ( إيار)ليذنةكةمان ثَيي باشة كة موَلكداريةتي نةبَيت بةَلكو بةكرؤآ دان

 (:ز)لةطةأل ( و)برؤطة ( 0)ادةم-ب
دةستةي وةبةرهَينان مايف ئةوةي نةبَيت دةست بسرَيت بةسةر موَلكايةتي تايبة  دا تةنتا لة رَيسةي رةزامةندي  

 .خاوةنةكةي نةبَيت
 .رَيسة نةدرَيت بة هاتنة ناوةوةي كرَيكاري بَيسانة بكةن تةنتا لةكاتي ثَيويستيدا نةبَيت(ب)برؤطة (7)مادةي 

بةشَيك لة دازانج وسودي ثرؤذةوة وةبةرهَينةر دياري بكرَيت بؤ ثرؤذةي خزمةتسوزارييةكاني ( ج)-ي برؤطة (7)مادة لة 
 .ناوخؤ

 :بؤ ذنيسةش ئةم سَي خاَلةمان ئامادة كردووة
ؤراك مسؤطةركردني خ, طرنسي دان بؤ وةبةرهَيناني ثرؤؤذة كوردستانيةكان بؤ بوذاندنةوةي ئابوري هةرَيمي كوردستان-1

 .و ثؤشاكي خؤماَلي
 .بةكارهَيناني كةرةستةي خاوي ناوخؤ بؤ ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينان-0
 بةكارهَيناني دراوي ئةرنةبي بؤ بةهَيزكردني سةرماية-3

القوانني )لة تةندروسيت ذيان و باش كردني بةرهةمي ثرؤؤذةكة(املستهلكي  )ثاراستين مايف بةكارهَينةر-0
 (ياكاني وةبةرهَينانكؤمثان)بةرامبةر(املرعية

, ضونكة لَيرةدا كةموكورتييةكان رةضاو دةكرَيت, دواي ئةزمووني طوجناو ثةرلةمان ثَيداضوونةوةي ئةم ياساية بكا -6
 .لةطةأل رَيزماندا

 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيز وةزيرة بةرؤَيزةكان
بةاَلم هةندَيكيان بةخَيرايي , دايتمانة ليذنةي ياسايي هةندَيكاني رَيبةرَي كراوة, ئةو تَيبينيانةي ليذنةي شارةواني

 .دةخوَينمةوة
 (.ان يكون تنظيم االسثمار بداًل يف هيئة االستثمار)بةعةرةبيةكةي نووسيتمان (:ج)لة ماددةي دوو برؤطة-1
 .الرمسية االقليم عن طري  البنك فقط الن البنوك اجلهة: 1لة ماددةي دووةم س -0
اقرتح استثناء التعليم االبتدائية واملتوسطة واالعدادية من االستثمار كون التعليم الزامية ومن : فةدةرةي ك 3لة ماددة -3

 .مسئولية الدولة
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 .من الضروري ان تكون نسبة معينة للمستثمر العراقي 2لة ماددةي -2
 .اعية املخصصة من قبل وزارة البلديا يكون التخصيص يف املناط  الصن: فةدةرةي ب 0لة ماددةي -0
 .اقرتح ان يكون التخصيص بعقد مدتها مدة نفاذ ازازة تأسيس املوروع: فةدةرةي ج 0لة ماددةي -6
 .يكون التخصيص بسعر رمزي وليس جمانًا: فةدةرةي د 0لة ماددةي -7
انهما من صالحية وزارة البلديا  يف  ال جيوز للتحقي  بالقيام  ثل هذه االزراءا  حيث: فةدةرةي و 0لة ماددةي -7

حالة وقوع االراضي الزراعية داخل التصميم االساسي للمدينة تقوم الوزارة املختصة بطلب اطفائها وتسجيلها باسم البلدية 
 .ا ملعينة

ون بابَا من الضروري الغاء الفقرة بالكامل لعدم وزود حتقي  املنفعة  العامة فيها بل يك: فةدةرةي ز 0لة ماددةي -9
 .لتحقي  املنافع الفردية والتحاوز على حقوق املواطنني الن املواطن اح  باستثمار ملكه من الغري

من قيمة املكائن واملعدا  حيث ان نسبة االندثار % 12اقرتح ان تكون النسبة ال تزيد عن : فةدةرةي د 6لة ماددةي -12
 .سنويًا% 12يف ا ملكائن واملعدا 

 .من املواد واملعدا ( تقدير حازة سنوية)اقرتح ان تكون لكل موروع: ةدةرةي زف 6لة ماددةي -11
, من اجملموع% 32اقرتح ان يكون استخدام العمالة االزنبية بنسبة معقولة ال يزيد عن : فةدةرةي ب 7لة ماددةي -10

 .وامنا زاء يف املادة تؤدي بطالة يف االقليم
تثمر االزنيب ان حيول ززء من ارباحه و فوائد راس ماله ال يتجاوز نسبة يسمح للمس: ي فةدةرةي ج7لة ماددةي -13
 .والباقي لتطوير ا ملوروع ولسد اخلسائر يف السنوا  القادمة ان وزد% 70
يتم التحويل مستحقا  للعامل االزنيب وف  عقود م مة بينه وبني املستثمر وحصته من : فةدةرةي د 7لة ماددةي -12

 .قبل كاتب العدل
يومًا على االقل ليتسنى الصحاب 92بعد االعالن عن التصفية وملدة )اضافة العبارة التالية: ي فةدةرةي ه7لة ماددةي -10

 .احلقوق مطالبة حقهم من املستثمر
على ان هذه الفقرة مكرر , اقرتح ان يكون فتح حساب لد  احد  املصارف يف االقليم فقط: فةدةرةي و 7لة ماددةي -16

 .ح من هذه املادةمع الفقرة 
كون مهمة اهليئة تنظيمية وختطيط ( اهليئة تنظيم االستثمار)اقرتح ان يكون اسم اهليئة: ي فةدةرة أ 11لة ماددةي -17 

 .وارشادية وليس  مستثمرة
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي , لةطةَل هةر ليذنةيةك دابنيشب, ليذنةي ياسايي دةكةمتكا لة , كاك رشاد بؤ مودتةرةيةكة , زؤر سوثاس

كةواتة ثَيش , فةرموو, بؤيان باس بكةن, كة مودتةرةييان هةية, كشتوكاَل و ليذنةي شارةواني و ليذنةي ثيشةسازيش
, بكةم دةمةوَيت هةندَي روونكردنةوة, بؤ مونادةشةكردني ماددة بة ماددةي مودتةرةيةكة, ئةوةي دةست بةكار بني

تةئيسريَيكي زؤري دةبَيت لةسةر ئابووري , ثرؤؤذةيةكي يةك رار طرنسة لة كوردستاني عَيراددا, يةكةم ئةم ثرؤؤذةية
ئةرنةبي كة بةشداري بكةن لة  يهَيناني موستةرري, دابةش بووني كار بؤ ئةوانةي بَي كارن, كوردستان و

ضةند ساَلة ماوةلة دةكرَيت بةتايبة  , ئةم مةسةلةية تازة نييةديارة , بووذاندنةوةي ئابووري و ثَيخستين كوردستان
بةشَيك بووة لةو مودتةرةيةي كة , و لة ئيدارةي سلَيمانيش ئةو دانونة هةبووة لةوَيندةر, ثاشي رووخاني رذَيمي بةغدا

ةن ئيدارةي سلَيماني بؤمان ضةند مانري ثَيش ئَيستا ثرؤؤذةي ئيستيسمار لةالي, داوا كراية كة بكرَيتة دانون, ئَيستا هةية
داوا كراية كة تةعامول نةكةيب بة دوو بودرةي , درا بة ليذنةكانيش, لةاليةن ئيدارةي هةولَيريش بؤمان ها , ها 

لةاليةن يكومةتي هةرَيمي كوردستان , ئةم ثرؤؤذةيةي كة لةبةر دةستتان داية, دوايي كة كابينةي ثَينيةم دانرا, رياواز
كة , ئةم ثرؤؤذةية لةاليةن يكومةتَيك هاتية, ةمووشتان دةزانب ئةم كابينةية كابينةيةكي خراث نييةه, ثَيشكةش كراية

, لَيرةش لة ثةرلةمان لةاليةن ليذنةي ياسايي ديراسةتي هةموو اليةنَيكي كردووة, نوَينةري هةموو خةَلكي كوردستانة
لة بةغداشدا ثرؤؤذةيةكي وا , موتابةعةمان كردووة, و كراوةتةبعةن ئةو مةسةلةية زؤر تاوتو, ثَيشي ئةو ثرؤؤذةية دابَينت

ضونكة ثةيوةندي بة ئةندامي , ئةنداماني ثةرلةمان موتابةعةيان كردووة, لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق, هةبوو
ب و كاك بةم, ئَيمةش لَيرة ديراسةتي ئةو ثرؤؤذةمان كردووة, سةدافةتَيكي باشي لَي وةردةطريب, ثةرلةمانةوة هةية

, كرا, بةشدار بب لةو كؤبوونةوانةي كة دةكرَيت و, فرسة  و ئةنداماني ثةرلةمان هةموويان ئةو ثرؤؤذةية روَيننةوة و
هةندَي ئةندامي شارةزا لةطةَل شتوني , لةطةَل ثسثؤرؤان و بؤيان شةرؤح بكةن ضةنديب كؤبوونةوة لةطةَل يةكَ بكةن

مةفروزة ئةو , بة سةتةاليت و تةلةفزيؤناتي هةرَيمدا بة تَيروتةسةلي باسيان كرد, دانوني و ئيداري لَيرة دانيشتوون
ليذنةي , بَييسة لةوةش ئةو ليذنانةي كة ديراسةتيان كردووة و, ئةندامةي مةعلوما  وةربسرَيت و سوودي لَي وةربسرَيت

هةروةها ليذنةي ئابووري , يان كردووةئةو ئةندامانة بة تَيرؤتةسةلي مونادةش, دانوني و ذمارةيةكي ئةندامي ثةرلةمان
ئةندامي ثةرلةمان بة ئينصافةوة ئةو ثرؤؤذةيان  72ئةطةر تةماشا بكةيب , و ليذنةي ثيشةسازي ليذنةي كشتوكاَل

بةهةمان موستةوا بةشداري بكةن لة  111ناكرَيت هةر , لةراستيدا هةر ثرؤؤذةيةك كة دَيتة ئَيرة, مونادةشة كردووة
ثةيوةندي , باسي رؤشنبريي بَيت, لة ناييةك كة هةريةكة ئيختيصاصي خؤيتيان, ةيةكي عام  هةيةسةداف, مونادةشة

ئينيا , ئينيا ئةوانةي كة شارةزان دةتوانب دسةي لَي بكةن, ليذنةي رؤشنبريي بة دةرةرة يةك, بة رؤشنبريي بَيت
وةكو يةك مةعلوماتيان , رةئييان هةبَيت لةوانةي ليذنةي كشتوكاَل بة هةمان شَيوة لةطةَل ليذنةي رؤشنبريي هةمان

ئةو ئةندامةي كةوا ئةو مةوزوعةي باسي نةكردبَيتةوة عةكسي رةئي وي , وةكو يةك بتوانب مونادةشة بكةن, هةبَيت
ئةو ئةندامةي كة دسةي , هةموو ئةنداماني ثةرلةمان بةهةمان مستةوا بتوانَيت مونادةشة بكا , عةكسي نيية, بَيت

دواتر ماددة بة ماددة كة خوَيندمانةوة ديسان لَيرةدا يةددي ئةدناي ئةو رةئيةي كة داويةتي دةنسي , خؤي تةواو كرد
 .لَيرةدا كؤتايي ثَيدةهَين , لةسةر بدةيب

ئةو ثرؤؤذةية ثَيشَ خوَينرايةوة , ثرؤؤذةيةكة لةاليةن يكومةتةوة بؤمان هاتووة, ئَيستا ئَيمة دوو هةنساومان لة ثَيشة
ليذنةي , خؤشيان مودتةرةييان هةية, ليذنةي دانوني موراعاتي ئةو تةعديينةي تَيدا كرد, تَيدا كراتةعدييتي 

را مب داوا لة ليذنةي , كشتوكاَليش مواليةزاتي هةية, ثيشةسازيش مواليةزاتي هةية و, داراييش ئيقترياييان هةية
دواتر ئةطةر , ئينيا ض مودتةرةيي هةية, ةوةماددة بة ماددة بةعةرةبيةكة و بة كورديش روَينن, دانوني دةكةم

هةر , ثاشي ئةوة ئةو ئيستيمارةي كةوا تةوزيعمان كردووة لةسةر ماددةكة, مودتةرةيي ليذنةي ئابووري لةسةر ماددةكة
 .فةرموو, تا رةئيةكةي عةرز بكةيب, با دةسيت بةرز كاتةوة, كةسَيك كة دةيةوَيت دسةي لةسةر بكا 

 :دراق عبداَ عثمان بةرؤَيز
 . بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تةسةورؤمان نةكرد ئةو رةلسةية ئةو مانسة تةرؤح , ئةو مانسة عوتَلةي ثةرلةمانة, ئَيمة ثَيمان وابوو لةو مانسةي دادَي
لةبةر ئةوةي ئةو , نة لة ليذنةي ياساييش ئامادة بووينة, لةبةر ئةوة ئَيمة نة ئيستيمارةكةمان تةسلي  كردية, بكرَيت

و نيوةوة ضاوةرؤَيني كة مسوةدةي زماني  10ئةمرؤؤش لة سةعا  , اساية بة زماني كورديش بة تةواوي ئامادة نةبووي
بةرؤاسيت يةدة , لةبةر ئةوة نازانني ئةو عةرةلةية ضيية؟ ئةو مانسة عوتَلةي ثةرلةمانة, عةرةبيةكةش تةواو بَيت

 .سوثاس, داوا دةكةيب ئةو ثرؤؤذةية دوا ررَيت, بكةيب ئةنداماني ثةرلةمان هةمووي مونادةشةيةكي باشي لةسةر
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كؤبوونةوةي نائاسايي دةكةيب, ئةطةر ئيياب بكا , بة يةديقة  ئَيمة نةمان ووتوة لة رةلسةي داهاتوو كؤتايي ثَيدَيت
, ئةوة يةك, بة رةلسةيةكي تر تةواو بَيتبةاَلم ئةوة دة  ناكرَيت كة بةو رةلسةية يان , عوتَلةكةمان تةئييل دةكةيب

دوانزة  باشة ليذنةي دانوني ئةو راثؤرتة ئةي, ئةو ئيستيمارةية ئةوة هةشت رؤذة تةوزيعي سةر ئةندامان كراوة, دوو
, كةواتة لةزووةوة خوَيندوويانةتةوةو, ليذنةي كشتوكاَل, هةروةها ليذنةي ئابووري و, الثةرةيةي ضؤن تةددي  كردووة

نوداتي خؤي كؤبكاتةوة رةئي خؤي , بؤ ئةوةي ئةندامي ثةرلةمان ثرس بة ثسثؤرؤ بكا , زوو تةددي  كراوة بؤيةش
لةبةر ئةوة هةموو ئةندامَيك , بؤ ئةوةي دسةي لةسةر بكا , بيداتة سكرتاريةتي ثةرلةمان, لةسةر تةددي  بكا  و

, ةي كة نووسيويةتي لةسةر ئةو خاَلة دسة دةكا تةنتا ئةو خاَل, مولزةم نيية كة لةسةر هةموو خاَلةكان دسة بكا 
لةوةي كة تةعدييتي يكومةتي تَيدا , ئيشي تةرروومة كردني ئةو ثرؤؤذةية لةاليةن ليذنةي دانوني رَيبةرَي دةكرَيت

يش يكومةت, ئةي ئةو تةعدييتةي ئَيمة لةاليةن ضييةوة هاتية؟ لةاليةن ئةو يازدة ليذنةيةي كة دامان ناوة, نووسراية
ئةوانيش تةعدييتي , رئييان لةبةيين خؤيان ئاَلوطؤرؤ كردية, وةكو ئَيمة هةريةكة لةبةيين خؤيان كؤبوونةوةيان كردووة

, لة كاتَيكي زؤر باشدا كراوة, لةبةر ئةو مب ثَي  وا نيية كة ئةو ثةلةي لَيكراوة, تةبيعيية, ئيزافيان ثَيشكةش كردية
يكومةتيش يةكةم رارة بة موةيدي ثرؤؤذة , لةسةر تةرروومةكةي بؤ كوردي, تةنتا هةندَيك كةموكورؤي نةبَيت

رةرائيد لةسةري , ئةوة يةك ساَلة ئةو ثرؤؤذةية تاووتووي لةسةر دةكرَيت, ئةطةر تةماشاي بكةيب, ثَيشكةش دةكا 
كة كةموكورؤيةك هةية ناكرَيت ئَيمة هةموو رارَيك لةبةر ئةوةي , لة كؤبوونةوةكاندا باسي لةسةر دةكرَيت, دةنووسَيت

ئَيمةش , هةية كةموكورؤي تَيدا هةية, ثرؤؤذة هةية زؤر بة كاملي دَيت, هية ثرؤؤذةيةك بَي كةموكورؤي ناية , لة ثرؤؤذةكة
خؤتان دةزانب ضةنديب , ئةو دانونة دانونَيكي طةورةية, لةبةر ئةوةي ثةرلةمان ئةوة ساَلَيكة بةدةوري خؤي هةَلنةستاوة

يةكَيك لة تةوةرةكان كة ئيلحاييان لَي كردوويب كة ئةو دانونة كةي دةردةضَيت؟ ئةمةريكي , ؤ ئَيرةوةفد هاتوون ب
هةموويان لةوة دةثرسب كة ئةو دانونة , ئيتاَلي هاتوون, ئةَلماني هاتوون, عةرةب هاتوون, بريتاني هاتوون, هاتووون

ئةوة نزيكةي دوو مانسة يكومة  , تةشكيل بكرَيت كةي دةردةضَيت؟ وتومانة كة ئَيمة ضاوةرؤَي دةكةيب كة يكومة 
ئةطةر نا , ئةوة تةواوي دةكةيب, زانيمان هةموومان ثَيكةوة بوويب, لةبةر ئةوة ناكرَيت تةئييل بكرَيت, تةشكيل كراية

توودا بؤ هةفتةي داها, هةفتةيةك دوا رةيب و, و دةتوانني عوتَلةكةمان ضةند رؤذَيك دوا رةيب, سبةي تةواوي دةكةيب
 .فةرموو, زياتر مونادةشةي لةسةر بكةيب

 :امني طاهر زرار بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة لةكاتي , كة فةدة  لةسةر ئةو خاَلة نةدوَيب كةنووسيومانة, بةنيسبة  ئيستيمارةكان داوا لة بةرؤَيزتان دةكةيب
مب  ئَيستا مةمجوعةيةك , وانيت دسةي لةسةر بكةيبةاَلم نات, مونادةشة كردندا بريوبؤضووني وا دروست دةبَيت

 .زؤر سوثاس, بةاَلم لة ئيستمارةكة  تةددك  نةكردووة, تَيبيني  هةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةوَي مبان وتباية , ئيستيمارةكةمان تةوزيع كرد, ئَيمة ثَيشَ لة كؤبوونةوةي يةكةم ئيقَامحان كرد دةراري خؤتان بوو
, بَلَيب ئةو ئيقترياية دةبووَل نيية ناكرَينت, بةاَلم ئَيستا كة ئيستيمارة تةوزيع كرا, با ئةم ئسلوبة نةهَيَلنيكة ئَيمة 

 .فةرموو
 :بةرؤَيز عادل ممد امني
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة رةلسة , بؤي هةية بة ثَيي ثَيرؤةوي ناوخؤ, مةرج نيية ئةندام ئةطةر داواي دسة بكا , ئَيمة بة ثَيي ثَيرؤةوي ناوخؤ

, شةرتيش نيية ئةوةي لةناو ئيستمارةكة هةبَيت و, ئةويش لة رَيساي رةنابتانةوة بة تةسةلسولي ناوةكانيان دسة بكا 
 .دسة بكا 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
طةَل ئَيوةدا باسي يةك لة ئسلوبةكان لة كؤبوونةوةي ثَيشوودا ريتاسة  لة, دةسةاَلتي ريتاسةتة, ئةوة ريتاسة  دةزانَي و

لةبةر ئةوةي ئَيمة برؤيارمان دا , ئيستيمارة تةوزيع كرا, وتي ئسلوبي كؤبوونةوةي داهاتوومان بةم شَيوةية دةبَيت, كرد
, لةبةر ئةوةي ئةو رةلسةية وةكو نيزامي داخيلي نيية, كة ئيعَازي هةية, هةركةس و لةسةر ئةو خاَلة دسةبكا 

 .فةرموو
 :اَ امحدبةرؤَيز ئارَيز عبد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيوة بؤ خؤتان , كة موافةدة  كراوة يان نا, ئةو مةسةلةية نةخراوةتة دةنسدان, مب ثشتيواني ئةو برادةرانة دةكةم

ئةوة , كةضي ئيستيمارةكمان بؤ هاتية كة ئةو ئيستيمارة هي مةعلوماتي شةخصيية, دسةكتان كردووة باستان كردووة
ئَيمة رسة لةوةش ئَيمة نازانني , ئَيمة ناتوانني دسة بكةيب, بةرؤاستيةكةش ئةطةر وابَيت, رسيارة وئيستيمارةي ث

, ئَيوة وةكو ئةوةي برؤيارتان دابوو, دةَلَيت سبةييَن تةواو دةبَيت, ثَيش ئةوةش يةعين طوَيمان لَي بوو, مةسةلةكة ضيية
ئَيمة ثَيمان واية , مب بةش بة ياَلي خؤم ناتوائ, دا دةكةنئَيوة خؤتان مةسةلةكان عةرةلةي تَي, سبةييَن رومعةية

زؤر زةروريية كة شةريكاتي ئةرنةبي و ئةوروثي ئيش , ئةنداماني ثةرلةمان بة تَيكرايي دةنري كة ثةلةي لَي بكةيب و
 ئةطةريش نا دةرفة  بدةيب بؤ ئةندامي ثةرلةمان با يةدي خؤيان بدةن, بكةن بؤ ضارةسةر كردني كَيشةكان

دوايي , نةك دوايي شتَيك بكةيب و, دانونَيك دةربكةيب بؤ خزمة  كردني خةَلكي كوردستان, مرارةعةيان ثَي بكةيب و
 .زؤر سوثاس, لَيي ثةشيمان ببينةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , نةكردووةئَيمة باسي ئةوةمان , كةس نةيسؤتية با بؤ مانسَيك تةواو بَيت, رارَيك ئةوانة هةموويان دانيشتوون

, ئةطةر نا رةلسةي نائاسايي دةكةيب, دةتوانني عوتَلةكةمان دوا رةيب, ئَيمة ومتان ئةطةر تةواو نةبوو, دسةي خؤتة
كة كةس ئيعتريازي , هةموو شتَيكيش ناخرَيتة دةنسدانةوة, ئَيمة باران كرد, بةاَلم كة ثرؤؤذةكةتان هَيناوتة ثَيشةوة

 .اية رازيبماناي و, لةسةر ئةوة نيية
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةنزكي بةرؤَيوةضووني , دوو, ئةوة يةك, ئسلوبي رةلسة لة دةسةاَلتي دةستةي سةرؤكايةتيية, بة دةناعةتي مب

سةر بة دةناعةتي شةخصي خؤم ئَيمة بةردةوامني لة, سَي, ئيشوكاري ناو رةلسة لة دةسةاَلتي سةرؤكايةتيية
ئَيستا ئةطةر بةدةوام , ئَيوة باشَة كة عوتَلةكةمان لَي دةتع بكرَيت لة ناوةرؤاستدا لة ثانزة رؤذي تر, مونادةشةكان

 .زؤر سوثاستان دةكةم, باشَة, لةوانةية تةواو دةبَيت, بوويب ئةطةر ضوار يان ثَينج رؤذي خاياند
 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ

 .ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
بةاَلم بة تةئكيد شتَيك ئةطةر مقوماتي ئةساسي بوو بؤ ئيستيسمار , كة ئةو ياسايةتاخري بَيت, ئةو برادةرةي داوا دةكا 

يةك لةوانة نةبووني تةشريعاتي ثَيويست بؤ رَيبةرَي , لة كوردستاني ئَيمة بةداخةوة زؤر الوازة, روابتان دةدةينةوة
لةوانة نةبووني , ئينيا بَييت ياساكة تةتبي  بكةي, وزة ئةو تةشريعاتانة بكرَيتكة بةرؤاسيت مةفر, بووني ياساكة

نةبووني , دوو, كة لة ئاست ئةو طؤرؤانكارييةداية كة ئَيمة ثَيويستمانة, سيستةمي بةنزيب لة هةرَيمي كوردستاندا
تةوة كة لةزمين ئيختيصاصاتي هةندَيك دووثا  دةكرَي, سَي نةبووني ياساي زةرائيب و رسوما  و, شةريكاتي تةئمني
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ئةمانة , فةني و تةعليمة, صيحةية, ئاوة, بؤ منوونة كارةباية, يكومةتي ئيتحاديدا, موشتةرةكب لة نَيوان ئةدالي  و
بؤ منوونة مب منوونةيةك دةَلَي  وةكو , لة نَيوان يكومةتي هةرَي  و يكومةتي ئيتيحاديدا, مةفروزة تةنسي  بكرَيت

ئةو ئيعفائاتة بؤ ئاسان كردني رَيسا مستةرري ئةرنةبي كة , ر ئيعفائاتي طومرطي وزةريبييةئةساسي ئةمة لةسة
ئايا ئةو , ئَيمة رَيساي ئاوكان هةية بؤ منوونة لة بةسرةوة دَيت, تةستييتي ئةو مةوادة بكا  كة لةرَيسةي ئاوييةوة دَيت

 ودوو بةرؤاسيت يةكَيكي تر لة, ة ئيعفامان كردووة لة طومرطكة ئَيم, ياسايةي ئَيمة لة دةرةوةي هةرَي  كاري ثَيدةكرَيت
بونيةي تةييت , هةموومان دةزانني كة ئابووري ئَيمة ثاشرؤؤية, بوونيةي تةييت ئيستيسمارة ةي ئَيمة الوازيهؤكاران

اري ئةمنيية كة ك, بةاَلم ئةوةي الي ئَيمةوة زؤر طرنسة, ئيستسمار لة واَلتي ئَيمة ئيعتيماد بكا  لةسةر ئةو هؤكارة
بَلَيي ئيستسماري , كة شتَيكي ريتاني هةية, لة كَيشةي ئابووري هةر واَلتَيكدا, بةرؤاسيت كاريسةري ئييابي هةية

, ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان بورصة موناسيبةكةمان هةية, ئةو ئيستيسمارةي كة بورصة دةردةكةوَيت, سةركةوتوو
ياساكة , لةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم, بؤ رَيبةرَي كردني ياساكة, ويست نييةبةاَلم ياساي ثَيويست و تةشريعاتي ثَي

بةرؤاسيت يان , ئةو تةشريعاتانةي كة ثَيويستة بؤ ئةو ياساية لة هةرَيمي كوردستاندا, ئةطةر ضةند رؤذَيك دوا ررَيت
ياساي زةرائيب لة بةغدا , ةرضووةبؤ منوونة ياساي تةئمني لة بةغدا د, سةرلةنوَي موصادةدةيان لةسةر بكرَيتةوة

ئَيمة تا ئَيستا لة سلَيماني لة هةولَير رؤرَيك كةموكورؤي هةية لة , ياساي بنوك ئةويش لة بةغدا دةرضووة, دةرضووة
بؤ منوونة ياساي , رؤرَيك لَيرةو لةوَي, ئةو ياسايانةي كة لةاليةن بركةرةوة رَيبةرَي كران, بةكارهَيناني ياساكاندا

لة هةولَيرو لة بةغدا و شوَينةكاتي تر بة ياساي , ياسا كؤنةكة كاري ثَيدةكرَيت, لة سلَيماني كة بةكاردةهَينرَيت زةريبة
 .زؤر سوثاس, ئةو كَيشةيةش ضارةسةر بكرَيت بؤ رَيبةرَي كردني ياساكة, لةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم, بركةر

 

 
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم هةر ثرؤؤذةيةك كة دَيتة ثَيشمان ليذنةي دانوني , ئةو هةموو شتة بة ساَلَيكيش تةواو نابَيتبةاَلم , زؤر سوثاس
بؤ ئةوةي سبةييَن , دةبَيت لةطةَل دةستووري عَيراق بسوجنَيت, يةكةم ئةو صيةةيةي كة ئيقترياح دةكا , تةماشاي دةكا 

ئةو شتانة لةبةر ضاو طرياوة , لةبةر رؤشنايي ئةو ياسايةش ,لةطةَل دةسةاَلتي خؤمان بني, دوو, طلةييمان لَي نةكرَيت
دواتر لة كؤتايي رةلسةدا برؤياردةدةيب ضةند , ماددة بة ماددة مونادةشةي دةكةيب, بؤية با دةست بةكار بني, بةرؤاسيت

ن بة عةرةبي فةرموو كاك شَيروا, ياخود ضةند كؤبوونةوةيةكي نائاسي داوا دةكةيب, عوتَلةكةمان دوارةيب, رؤذَيك
 .فةرموو, ئينيا مودتةرةياتي ليذانةكان, دواييش بة كوردي, بيخوَينةوة

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ماددةي يةكةمتان بةزماني عةرةبي بؤ دةخوَينمةوة
 .اقيسمى هذا القانون بقانون االستثمار يف اقليم كوردستان العر: املادة االوىل

 :مصطفى بكر ابو عبدالكري  بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي يةكةم
 .ناو دةبرَي, (ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان)ناوي ئةم ياساية بة

ببَيتة عنواني , ماددةكة نةمَينَيتةوة, ماددةي يةكةم لة ئةصَلي ثرؤؤذةكة ليذنةي ياسايي ئيقَاح دةكا  سةبارة  بة
لةرياتي , (قانون توجيع االستثمار يف اقليم كوردستان)هةروةها بةزؤرينةي دةنري بسؤرؤَيتةوة بةناوي , انونةكةي ود
 .سوثاس, (قانون االستثمار يف االقليم كوردستان)

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك مجال, كاك مجال مشعون داواي دسةي كردية, ليذةنةكاني تر هية دسةيان هةية

 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, داوام كردية, بةاَلم لةسةر ماددةكاني تر, مب لةسةر ماددةي يةكةم داواي دسةم نةكردية

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, رؤذان نودتةي نيزامت هةية. د, زؤر سوثاس

 :رؤذان عبدالقادر. بةرؤَيز د
 .رؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز سة

لة كورديةكةش , (تنظيم)كة ثَي  باشة وشةي تشييع بسؤرؤيب بة وشةي , يةك تَيبيني  هةية لةسةر ماددةي يةكةم
, مةبةست لةدةركردني هةر ياسايةك رَيكخستين ئةو بوارةية كة ياسايةكة باسي دةكا , هاندان بةم شَيوةي رَيكخسنت
, لة ئةجنامي رَيكخستنةكة دةطةينة ئةو هاندانةي كة مةبةستتة, سمار دةكةيبباسي ئيستي, ئَيمةش باسي هاندان دةكةيب

 .زؤر سوثاس, (قانون تنظيم استثمار)يةعين , لة ئةسباب مورةبةش دةتوانني زياتر تةوزحيي بكةي
 (:ماراني باني)دادر عبداللة عثمان بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةواروودمان ئةطةر , كة دسة نةكةيب, كةواتة ناتوانني دسة بكةيب, ديةئَيمة كة ئيستيمارةمان تةددي  نةكر

 .تةبعيية, مةورووديش نةبني
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ , خةتاي خؤتانة كة ئيستيمارةتان تةددي  نةكردية, خةتاي ئَيمةي نيية, ئَيوة كة ئيستمارةتان تةددي  نةكردية
 بةرةئي مب ئةو, لةبةر ئةوةي مةستوليةتةكة خؤتان هةَلي دةطرن, نووسيوة بؤ ئَيوة نةتان, ئةواني تر نووسيويانة

بةاَلم ئةوة زؤرة بة دوو , كراوةية, هةندَي دةوانني هةية وةخيت هةية, ببَيتة بنةمايةك بؤ تةنزكي هةندَي مةسائيل
 .فةرموو, مانسيش تةواو نابَيـت
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .نبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومة
ئةطةر سبةش ئةو ئيستيمارانة , ماددة بة ماددة, هةمووي خيس نابَيت, مب ثَيشنيار دةكةم لة رةلسةي يةكةم

 .زؤر سوثاس, ئاسايي بَيت, كؤبكرَينةوة لةسةر ماددةكاني تر وةبسريَينت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةنتا دوو سَي ماددة , ئةوة هةمووي تةواو ناكرَيت, ئَيستا ئَيمة دةتوانني ضةند ماددةيةك روَينينةوة, باشة ئةوة باشة
, لةسةر كام ماددة بتوانب دسة بكةن, ئةواني تر ض سبةي دةرارمان دا؟ ئيستيمارةكان هةية التان دابةش كراية, نةبَيت

ئَيمة  يةعين, برؤواتب, بةاَلم ئسلوبةكة وابَيت, يان دووسبةي يان رؤذي دووشةم, دةتوانب سبةي ثَيشي كؤبوونةوةكة
كاك , دةبَيت رَيبةرَيي بكةيب, يةعين دةرارَيك هةبَيت, رَيبةرَيي بكةيب, ناتوانني دةرارَيك بدةيب و ثةشيمان ببينةوة

 .فةرموو, دسة  هةبوو طلع 
 :ممد صاحل توفي  طلع بةرؤٍَِيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران, ةكانداهةر لةسةر دسةكاني ئةو بةرؤَيزانة كة رةنابت لةناو كؤبوونةو

مةفروزة ثرسيار , ئةطةر لةكاتي ثرسيارةكاندا شتَيك هاتة ثَيشةوة, رةنابت تةفصيلت دا, لةبارةي ثرسيار وبؤضوون
ة لةكاتي ئةوان, بةاَلم ئةطةر يةَل نةكرا, ئةطةر لةكاتي ثرسيار ئةو برادةرانةي مادام يةَل كرا, مةبةست  ئةوةية, بكةيب

 .ئةوانةي نةشيان ثرسيية؟ يةدي ثرسيار كردنيان هةية, شت هاتة طؤرؤَي, ثرسياركردن
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةديان هةية دسان بكةن, وةزيرةكان ميوانب و, مةبةستت لة برا وةزيرةكانة
 :ممد صاحل توفي  طلع بةرؤٍَِيز 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة لةكاتي ثرسيار كردن لة وةزيرةكان ئةطةر شيت نوَي هاتة , رةنابت ديفاعت لةوةي كرد, يةنةخَير مةبةست  ئةوة

 .سوثاس, لة زكين يدودي خؤيان, ثرسياريان لَي بكةيب, بؤمان هةية, ثَيشةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو. ئةوانة ميوانب, يةبَيسومان بانستَيشت ني, ئةطةر بانستَيشيت وةزيرَيكمان كرد, ئةوة مةوزوعَيكي ترة
 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئايا خراوةتةوة , ئايا ئةوةي كة باستان كردووة لة كؤبوونةوةي ثَيشَ مب لَيرة نةبووم, مب تةنتا ثرسيارَيك  هةية
 .ئةو سيستةمةتان داناوة بة ثَيي ئةو فؤرؤمة, دةنسةوة

 :ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
كةسيش ئيعتريازي , عةرزي ئَيرةش كرا, سةرؤكايةتي دةراري ثَيدةدا , شتَيكي تةنزكي ئيداريية, ئةوة دةنسي ناوَيت

ئَيمة بةو دةديقةية ناتوانني ثةشيمان بينةوة لة دةراري , ئَيستاكة ئاخري لةيزة, ئيستيمارةكانيش تةوزيع كران, نةطر 
سبةييَن لة , لةوانةي ئةمرؤؤ ئةو شتانةي ئاسان بب تةواوي بكةيب, َل نييةئةو ئيقتريايةي كاك كري  دبو, خؤمان

بؤ مب , يةز دةكا  با لةسةر بيست ماددة دسان بكا , لةسةر هةر ماددةيةك, كَي دةيةوَيت دسة بكا , ئيستيمارة هةية
بةاَلم بة طوَيرةي ئةو ,  مب نايانبين, زؤريان لَي  عارزن دةستيان بةرز دةكةنةوة بؤ ئةوةي دسة بكةن, ئاسان ترة

 .فةرموو, نودتةي نيزام كَي هةيةتي, ئيستيمارةية هةر كةسَي بة يةدي خؤي دسان دةكا 

 
 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ئايا ئةمة ئيَ ساري مةفعولة بؤ هةمو, سيستةمي ئةوة بؤ ئةم رةلسةية نايةتة سةر ئةو دانونة, مةبةستةكة لَيرة

 .دةبَيت ئةم فؤرمة ثرؤبكةنةوة, رةلسةكان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويست , مومكينة بة دة دةديقة تةواو دةبَينت, هةندَي ياسا هةية, بؤ ئةو ياسايانةي زؤر هةَلدةطرَيت بؤ مونادةشة
ئةطةر , بةو تةريقةية, ا لةبةر ئةوة ئةو نةوعة ياسايانة سةرؤكايةتي ئيختياري دةك, ناكا  بة ئيستيمارة و شيت وا
, ئةطةر ئيستيمارة تةوزيع نةبوو, تةريقةيةكي ئيداريية, يةعين بة رَيساي ئيستيمارةية, ياساي ئيستيسمار تةوزيع بوو

 .يةعين ثَيويست ناكا 
 :بةرؤَيز خةمان زرار اسعد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةك خؤم يةكَيك  لةوانةي كة فؤرمي تةددي  , نة دةنسدانةوةئَيستا بيخةي, بةشَيكي زؤري لة ئةندامان ثَيي رازي نينة

, ثَي  وا نيية ثَيش وةخت كة دةبَيت تؤ ئيي باسي ئةو نودتةية بكةي, ضونكة باوةرؤم بة مةبدةئةكة نةبوو, نةكردووة
ئةو ضؤن لةبةر , لة ئةجنامي ئيش كردني ليذنةي ياساي ئةو ماددانة نةماون, هةندَي نودتة هةية, زؤر رار هةية

لةبةر ئةوة , بؤ منوونة تؤ رةئي نوَيت بؤ دَيت, ئَيمة كة لَيرة دادةنيشني مونادةشةية, دةتواني ثَيش وةخت باسي بكةي
ئةطةريش نةخرَيتة دةنسدانةوة شتةكة فةرز , يةدة ئَيستا ررَيتة دةنسدانةوة, مب ثَي  واية مةبدةئَيكي باش نيية

 .ئةوة مةسةلةيةكي ترة, بَيت
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَي

, لةسةر رؤشنايي ئةو مونادةشاتانةي كة كرا, دةراريشمان لَيداوة, مب ثَي  واية ئةوة مةبدةئَيكي زؤر باشة و
لةبةر ئةوة يةدة هةندَي ئةندام يةدي خؤيةتي تةمسيلي , بؤ ئةم رارة فةدة , ئيقتريايةكةي كاك كركمان ثَي باشة
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, هةموو ئيستيمارةكامنان بؤ كؤبكةنةوة, ثَي  واية ئةو ئييرائةي كة هةية باشَةبؤية , ئةو ئييرائاتانةي نةكردووة
 .فةرموو كوَيستان خان, سبةييَن هةر ئةندامَيك دسةي لةسةر ض ماددةيةك هةية لةناو ئيستيمارةكة بنووسَي

 :بةرؤَيز كوَيستان ممد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 اوة كة بةياني دابنيشني يان نا؟برؤيارتان د, بةياني عوتَلةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضةند , يان دةرار دةدةيب يان دةرار نادةيب, ئَيمة ثَيشنيار دةكةيب, دةراري خؤتانة, دةكةوَيتة دةراري دواي كؤبوونةوة
ةتايي داهاتوودا ضةند تا سةر, يان دةرار دةدةيب ضةند كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بكةيب و, رؤذَيك عوتَلةكةمان دوارةيب

ضةند رؤذَيكي ثَيويستة بزاني ضةند رؤذمان ثَيويستة بؤ , دةتوانني تةدديرَيكمان هةبَيت, ماددةيةك مونادةشة بكةيب
ض رؤذي بؤ , كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بكةيب, ئةوةي عوتَلةكةمان دوا رةيب بزانني بةضةند رةلسة تةواو دةبني

 .فةرموو, نودتةي نيزامت هةية, ياَل با دةست ثَيبكةيب باشَةبة هةر, دابنَيني دايدةنَيني
 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةم ثرؤؤذةية لةالي يكومةتَي هةرضةندة , كة رانابَيتة ئيشارةتي ثَي بكرَي, ئةوةي كة هية شك و طوماني تَيدا نينة

دوَييَن سةرؤكايةتيا ثةرلةماني , يكومةتي ئةم ثَيكتاتَي سياسَيت و دكوكراتيةتَيدا كةليمةكة نةخؤشا بسؤترَي بةَلَي ظَي
لةطةَل ئةجنومةني وةزيران رَيسري ئةز دبةر ئيلحايا ئةظرؤي لة كوردستاني لةالي ئةجنومةني وةزيران و رَيسري 

ةرطرنسيا ثرؤؤذةي مة لةالي ليذنةي لةب, هةمي شيَت يازر هاتنة زكر لة ثَيويستيةكا دةرضو ناشَي ثرؤؤذةيةك ظي هةي
 ض بكةيب هةروةك ليذنا دارايي و, هةَلبذاردن لةسةر ثرؤؤذةي دةوَلةمةند بكرَي و نودسانيةك هةية, ياسايي ثةرلةمان

رةنابَيتة ئيشارة  ثَي كري بةرةئي مب ئةو ثرؤؤذةية ثرؤؤذةيةكة ئةو كةسانةي ثسثؤرَيت بةرةئي ليذنةي ياسايش ظة 
ئةز بةطرنري تر دةبين  مادام كوردستان زرويَف نووكةي ميللةتي كوردستانَي ثَيويستيا كة , ة دةوَلةمةند كردثرؤؤذة هاتي

بالعكس , مةبةستا مب رةئي برادةران نةهَينة دةنري, رةنابَيتة وةكو سةرؤكي ثةرلةمانَي مة, ظة ثرؤؤذة داوةتة لةيزةك
 .َي ثرؤؤذةهةر كةسك رةئيا خؤ بَيذة بؤ ئةوةي دةوَلةمةند تر ب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي يةكةم ناوي ئةو دانونة دانوني ئيستيسمارة لة كوردستان ثَيشنياري ليذنةي دانوني ئةوةية , زؤر سوثاس

لة هةرَيمي  (قانون تنظيم استثمار)ئيقتريايَيكي تريش هاتووة , تةشييعي ئيستيسمار لة هةرَيمي كوردستان
 كوَي لة ليذنةي ياسايي بسريب لة حتليلي تةشييع بؤضي نيية؟يةز دةكةيب , كوردستاني

 . بؤضي تةنزي  نيية؟ ماددةكة روَيننةوة
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 التعاريا
 :الثانيةاملادة 

 :اهتكون للكلما  والعبارا  التالية حيثما ورد  يف هذا القانون املعاني املبينة ازاءها جدن
 .العراق -اقليم كوردستان: إقليم-ج

 .حكومة إقليم: احلكومة-ب

 .هيئة االستثمار يف إقليم: اهليئة-ج

 .جملس إدارة اهليئة: اجمللس-د

 .رئيس جملس إدارة اهليئة: الرئيس-ها

 .رئيس هيئة االستثمار: رئيس اهليئة-و
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 .روع من قبل اهليئة واجلها  املختصةالرسوم املفروضة مقابل اخلدما  اليت تقدم للمو: رسوم اخلدما -ز
جي نواط اقتصادي يقيمه شخص طبيعي جو معنوي على جرض خمصصة له و برجس مال حملي جو جزنيب تنطب  : املوروع -ح

 .عليه جحكام هذا القانون واألنظمة والتعليما  الصادرة  قتضاه
م واالبنية والعدد املخصصة الستخدامها حصرَا يف املوروع االال  واالزهزة و املعدا  واليا  اللواز: املوزودا  الثابتة-ط

 .واالثاث واملفروشا  ولوازم الفنادق واملستوفيا  واملدن السياحية واجلامعا  واملدارس
وتومل مجيع جنواع الرسوم والضرائب املقدرة  وزب قوانني سارية املفعول  ا فيها ضريبة الدخل : الرسوم والضرائب-ي

 .رصا  واملبيعا ، والرسوم الكمركية املقررة  وزب التوريعا  النافذةوالعقار والع
 .الوخص الطبيعي جو املعنوي الذي يستثمر جمواله يف إقليم وف  جحكام هذا القانون سواء كان وطنيًا جو جزنبيًا: املستثمر -ك
 .بوؤون املوروع تومل مجيع اجلها  احلكومية املسؤولة عن القطاع الذي يتعل : اجلها  املختصة -ل
 .القيمة املقدرة بالعملة األزنبية جو احمللية املستثمرة يف املوروع: املال املستثمر -م
ترخيص وحتويل وبيع واستخدام حقوق امللكية الفكرية منها براءا  االخرتاع، العالما  التجارية، : نقل التكنولوزيا -ن

 .لتسويقية وما يف حكمهااملعرفة الفنية، واخلدما  اهلندسية و اإلدارية وا
هو ما يستثمره املستثمر من جموال نقدية جو عينية جو حقوق هلا قيمة مالية يف إقليم، ومن جهمها : رجس املال األزنيب -س

 :ما يأتي
النقد احملول إىل إقليم عن طري  البنوك جو الوركا  جو املكاتب جو جية طريقة جخر  بهدف استثماره ألغراض هذا -1

 .القانون
 .املوزودا  العينية املستوردة مدفوعة التكاليا من خارج إقليم-0
 .األرباح والفوائد النامجة عن استثمار رجس املال املستثمر يف املوروع-3
 .احلقوق املعنوية كالرتخيص وبراءة االخرتاع والعالما  واألمساء التجارية املسجلة يف إقليم-2 

 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابو بكر 
 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 ثَيناسةكان
 :ماددةي دووةم

 .ئةو وشةو دةستةواذانةي لة خوارةوة هاتوون لة هةر كوَييةكي ئةم ياسايةدا ئةم واتايانةي بةرامبةريان دةطةيةنب
 .عَيراق-هةرَيمي كوردستان: هةرَي -أ

 .يكومةتي هةرَي : يكومة -ب
 .دةستةي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا: دةستة-ج
 .ئةجنومةني بةرؤَيوةبردني دةستة: ئةجنومةن-د
 .سةرؤكي ئةجنومةني بةرؤَيوةبردني دةستة: سةرؤك-ه
 .سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان: سةرؤكي دةستة-و
رةرة سةثَينراوةكان بةرامبةر ئةو خزمةتسوزاريانةي كة لةاليةن دةستةو اليةنة : رةرة خزمةتسوزاريةكان-ز

 .ش بة ثرؤؤذةي دةكةنتايبةمتةندةكانةوة ثَيشكة
هةر ضاالكيةكي ئابووري لةاليةن كةسَيكي سروشيت يان مةعنةوي كةلةسةر زةوييةكي تةرخانكراو بؤ ئةو : ثرؤؤذة-ح

بة سةرمايةكي خؤماَلي يان بياني كة يوكمةكاني ئةم ياساو رَيساو رَينماييانةي بةو ثَييةوة , ثرؤؤذةية دامبةزرَي
 .رَيتدةرضووينة بةسةريدا ثيادة دةك

كةرةستة و ئامَير و ميكانيزم و ثَيداويستيةكاني بيناو ئةو كةرةستانةي تةرخانكراون تةنتا بؤ : هةبووة رَيسريةكان -ط
بةكارهَيناني لة ثرؤؤذةكةدا و كةل وثةل و رايةخ و ثَيداويستيةكاني ميواخنانةو نةخؤشخانة و شارةكاني طةشت و طوزار 

 .و زانكؤ و دوتارانةكان



 203 

لةوانةش باري دةرامة  و , هةموو رةس  و بارةكاني بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان خةملَيندراون: و بارةكانرةس  -ي
 .خانووبةرة و زةوي وزارة فرؤشراوةكان و رةرةكاني طومرطي كة بة ثَيي ياساكاني كارثَيكراو داندراون

َي و بياني لة هةرَيمدا بة ثَيي ياساية كةسي سروشيت يان مةعنةوي كة سامانةكةي ض نيشتماني ب: وةبةرهَينةر-ك
 .وةبةردَييَن

هةموو اليةنة يكوميةكان دةطةرَيتةوة كة بةرثرسب لةو كةرتةي ثةيوةستة بة كاروباري : اليةنة تايبةمتةندةكان-ل
 .ثرؤؤذةكة

 .راوةنرخي خةملَينراو بة دراوي بياني يان نيشتماني كة لة ثرؤؤذةدا وةبةهَين: سةرمايةي وةبةرهَينراو-م
ماوةدان و طواستنةوةو فرؤشنت وبةكارهَيناني مافةكاني موَلكيةتي هزري لةوانة برؤوانامةي : طواستنةوةي تةكنؤلؤذيا-ن

خزمةتسوزاريي ئةندازةيي و كارطَيرؤي و بازارؤكاري و ئةوانةي لة , هونةرناسي, نيشانة بازرطاني يةكاني, داهَينان
 .يوكمياندان

امانة دراوية يان شتومةكةية مافانةي كة نرخَيكي داراييان لة هةرَيمدا كة وةبةرهَينةر ئةو س: سةرمايةي بياني-س
 :طرنسَينيان ئةمانةن, وةبةريان دةهَييَن

كؤمثانيا يان نووسينسةكان يان هةر رَيسةيةكي ديكةوة بة ئاماجني , دراوي طواسَاوة بؤ هةرَي  لة رَيسةي بانك-1
 .اسايةوةبةرهَيناني بؤ مةبةسيت ئةم ي

 .ئةو هةبووة عةينيانةي هاوردةي كة ثَيشَ ئةو تَييوانةي لة دةرةوةي هةرَيمدا دراوة-0
ئةو دازانج و سوودانةي كة لة وةبةرهَيناني سةرمايةي وةبةرهَيناني سةرمايةي وةبةرهَيندراو لة ثرؤؤذةكةدا ثةيدا -3

 .بوون
َينان و نيشانةكان و ناوة بازرطانيةكاني لة هةرَيمدا تؤمار مافة مةعنةوييةكان وةكو رَيسةثَيدان و ثرؤوانامةي داه-2

 .كراون
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي دانوني لةسةر ئةو ماددةية
 :بةرؤَيز كمال عوني سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :رابعَا

ن اللجنة القانونية تر  تبديل التعابري اليت ورد  يف يف هذا اجملال ا, اللجنة القانونية بعد ان استعان باخل اء و املختصني
اصل املوروع بالنسبة للتعاريا حيث مت تغيري تسلسل املصطلحا  التعريفية الواردة يف املادة الثانية من املوروع تناغمَا مع 

رسوم )و حذف ( لالستثمار اجمللس االعلى)اهمية التعريا يف املوقع الذي ينبغي درزه فيه و تبديل عنوان ادارة اهليئة اىل 
رجس املال )الواردة ضمن تعريا ( 2232021)من ضمن التعاريا وكذلك حذف التسلسال  ( نقل التكنلوزيا)و ( اخلدما 
 :وتقرا املادة شكاًل و مضمونًا  كامتي ( االزنيب

 الباب االول
 االحكام العامة
 الفصل االول

 (التعاريا ) 
 : املادة االوىل

- : االتية املعاني املبينة ازاءهايقصد بالتعابري
 .اقليم كوردستان العراق: االقليم-1
 .حكومة االقليم: احلكومة-0

 .اجمللس االعلى لالستثمار: اجمللس-3
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 .رئيس اجمللس االعلى لالستثمار: الرئيس-2

 .هيئة االستثمار يف االقليم: اهليئة-0

 .رئيس هيئة االستثمار:رئيس اهليئة-6

واط اقتصادي يقيمه شخص طبيعي او معنو  على ارض خمصصة له وبرجس مال كوردستاني او وطين او اي ن: املوروع-7
 .ازنيب تنطب  عليه احكام هذا القانون واالنظمة والتعليما  الصادرة  قتضاه

حصرًا يف املوروع  امال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واللوازم واالبنية و العدد املخصصة الستخدامها: املوزودا  الثابتة-7
 .واثاث ومفروشا  ولوازم الفنادق واملستوفيا  واملدن السياحية واجلامعا  واملدارس واملراف  االخر 

 .وتومل مجيع انواع الضرائب والرسوم املقررة  وزب التوريعا  النافذة: الضرائب والرسوم-9

 .االقليم وف  احكام هذا القانون وطنيًا كان ام ازنبيا الوخص الطبيعي او املعنوي الذي يستثمر امواله يف: املستثمر-12

 .تومل مجيع اجلها  احلكومية املسؤولة عن القطاع الذي يتعل  بوؤون املوروع: اجلها  املختصة-11

 .القيمة املقدرة بالعملة الوطنية او االزنبية املستثمرة يف املوروع: املال املستثمر-10

 .ستثمره املستثمر االزنيب من اموال نقدية او عينية او حقوق هلا قيمة مالية يف االقليمهو ما ي: رجس املال االزنيب-13
 :مصطفىبةرؤَيز عبدالكري  ابوبكر 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي دانوني بةزماني كوردي دةخوَينَيتةوة

بةم رؤرةي خوارةوة , اددة و برؤطةكانسةبارة  بة دابةشكردني ياساكة بؤ دةروازة و بةش و رَيكخستين رَيزبةندي م
سةبارة  بة , دواي ئةوةي كة بة ثةسندي زاني هةندَي لةو زاراوانةي لة ماددةي دووةمي ثرؤؤذةكةدا هاتوون, رَيكخراون

و ( رةري خزمةتسوزارييةكان)و البردني زارةوةكاني( ئةجنومةني بااَلي وةبةرهَينان)بة , ثَيناسةكاني بسؤرؤدرَيت
ئينيا , (سةرمايةي بياني)بَو ثَيناسةي, (2232021)لة نَيو ثَيناسةكان و البردني زجنريةكاني ( وةي تةكنةلؤرياطواستنة)

 :ماددةكة بةم رؤرة دةخوَينرَيتةوة
 دةروازةي يةكةم

 يوكمة طشتيةكان
 بةشي يةكةم

 ثَيناسةكان
 : ماددةي يةكةم

 .رامبةريان دةطةيةنبئةو وشةو دةستةواذانةي خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةي بة
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَي -1
 .يكومةتي هةرَي : يكومة -0

 .ئةجنومةني بااَلي وةبةرهَينان: ئةجنومةن-3

 .سةرؤكي ئةجنومةني بااَلي وبةرهَينان: سةرؤك-2

 .دةستةي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا: دةستة-0

 .سةرؤكي دةستةي وبةرهَينان: سةرؤكي دةستة-6

بة , لةسةر زةوييةكي تةرخانكراو بؤي, ضاالكيةكي ئابوورية كةسَيكي سروشيت يان ياسايي دايدةمةزرَينَيت: رؤؤذةث-7
لةسةريان , سةرمايةكي نيشتماني يان بياني و يوكمةكاني ئةم ياسايةو ئةو ثةيرةو رَينماييانةي بة طوَيرةيةوة دةرضوون

 .ثيادة دةكرَيب

دةزطا و كةرةستة و مةكينة و ثَيداويستيةكاني بيناو ئةو كةرةستانةي تةرخانكراون بؤ  ئامَير و: هةبووة رَيسريةكان-7
بةكارهَينان تةنتا لة ثرؤؤذةكةدا كةل وثةل و رايةخ و ثَيداويستيةكاني ميواخنانة و نةخؤشخانة و شارةكاني طةشت و 

 .طوزار و زانكؤ و دوتارانةكان و ئانيشكي ديكة
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 .ئو رؤرة باج و رةرة خةملَيندراوانة دةطرَيتةوة كة بة ثَيي ياساكاني كارا سةثَيندراونهةموو : باج و رةرةكان-9

ض نيشتماني بَيت , ئةو كةسةي سروشتية يان كة سامانةكةي لة هةرَيمدا بةثَيي ئةم ياساية وبةردَينَيت: وةبةرهَيب-12
 .يان بياني

ةطرَيتةوة كة بةرثرسب لةو كةرتةي ثةيوةستة بة كاروباري هةموو ئةو اليةنة يكوميانة د: اليةنة تايبةمتةندةكان-11
 .ثرؤؤذةكة

 .بةهاي خةمَلَينراو بة دراوي بياني يان نيشتماني كة لة ثرؤؤذةكةدا وةبةرهاتووة: سةرمايةي وبةرهاتوو-10

هَيين بياني لة شتومةكة رةستةييانة يان مافَيكة نرخَيكي دارايي هةية و وةر, ئةو سامانة دراوية: سةرمايةي بياني-13
 .هةرَيمدا وةبةري دَينَيت

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةتييةي ئةو كؤبوونةوانة بوو , ئةو تةغرياتةي كة لة تةعريف كراية, مواليةزةي يةكةم, ئَيمة دوو مواليةزةمان هةية
, يةك تةسةلسولةكة خؤمان  بيكةيب, صي ئَيمة نييةضونكة ئةو مةرالة لة ئيختيصا, كة لةطةَل خوبةرائمان كردووة

ئةوانيش لةو بوارة رةنسة , ئةوةي يةكةم ئةوةندةي لَيدةرضووة, هةندَيكياني دةمج كردووة, هةندَيكيان لةغوو كردووة و
, (املمثل االعلى لالستثمار), بةنيسبة  مواليةزةي دووةم رةئيسي مةرليسي ئيدارةي هةيتةمان كردية, شارةزاتر بب

عادةتةن لة موئةسةسا  يةكسةر دةنووسرَي رةئيس سةرؤكي , (رةئيسي مةرليسي ئيدارة)تةغريةكةمشان وا بووة
بؤية ثَيشنياري ئَيمة , يةق واية ناوي موئةسةسةكة لةسةر ئةوة بَيت, يةعين وةزيري دةبَي لةطةَل دابَي( وةزيران

 .زؤر سوثاس, ئةوةية كة بكرَيتة اجمللس االعلى ليستثمار

 
 (:وةزيري ثينان دانان و نةخشةكَيشان: )شواني عثمانبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة هية , باديةكةي تر لة رَيزكردنيان زؤر رَيك و ثَيك كراوة, ئَيمة ثَيمان واية زياتر بسةرؤَيينةوة بؤ ئةصلي ئةوة و

 .زؤر سوثاس, َلسَيت بة دةوَلةمةندكردني ثرؤؤذةكةليذنةي دانوني خؤي دةتوانَيت هة, تَيبينيةكمان لةسةري نيية
 : بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤية كاك سردار فةرموو, داوا لة كاك ممد يكي  دةكةم و ئةويش لَيرة نيية, داوا لة ليذنةي كشتوكاَلي دةكةم, سوثاس
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمةش بؤ , ةتاي هةموو ياسايَيك ضةند دةستةواذةيةك روون كردنةوةي ماناكانيان لةبةرامبةر دَيبوةك دةزانني لة سةر

بةاَلم لةم ياسايةدا لة ماددةي , ئةوةي كة دووبارة دةبنةوة لة ناو ياسادا ثَيويست بة روون كردنةوةي بةردةوام نةبَيت
كةواتة بؤ ضيمانة , هية ئاماذة لةناو ئةم ياسايةدا نةكراوةبةاَلم , هاتووة( املوزودا  الثابتة)ناوي ( ط)ي فةدةرة (1)

ثَي  واية ئةم ياساية بة سوود وةرطرتين لة ضةند ياسايةك وةرطرياو و لة نَيو ئةم ياسايانةدا , روون كردنةوةي مانايةكة
ال ( املوزودا  الثابتة -ط)بؤية ثَيشنيار دةكةم برؤطةي , هةية وةك ياساي وةبةرهةمتَيناني سوري( الثابتة املوزودا )

 .سوثاس, بردرَيت
 :بةرؤَيز مجال ممد داس 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة هةَلة هاتووة و ( املوزودا  الثابتة)كة , منيش تَيبيين ئةوةم كردووة, ثشتسريي لة وتةكاني كاك سةردار دةكةم

 .سوثاس, دووثاتي ال بردني ئةم برؤطةية دةكةم
 :مصطفىبكر بةرؤَيز عبدالكري  ابو

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان
 راثؤرتي ليذنةي ياسايي: بابة 

كة دواي , عرياق كرد-تاوتوَيي ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان, ليذنةكةمان بة تَيروتةسةَلي
 .ثةرلةمان بؤي رةوانةكرابوو لة 06/6/0226خوَيندنةوةي يةكةمي لة رؤذي 

 بة, دواي طفتوطويةكي دوور ودرَيذ لة سةر طشت مادةو برطةكاني وراوَيذكردن بة شارةزاو ثسثؤران
ليذنة بةَشيوةيةكي طشيت ثشتسريي لة , بةرضاوخستين طشت ئةو رةخنةو ثَيشنيارانةي لة هةندَي ليذنةوة بؤي ها 

 :ةم تَيبيين وراسثاردةو ثَيشنيارانةى خوارةوةدواي رةضاوكردني ئ, ثرؤذةي ياساكة دةكا 
- :يةكةم

 :ليذنة ثَيشنيار دةكا  ديبارةى ياساكة بةم شَيوةي خوارةوة بَيت 
ي هةمواركراو ولةسةر  1990ى ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 03)ومادة ( 06)لة مادةي ( 1)ثشت بة برطة "  

برياريدا  6/0226/عَيراق لة دانيشتين رؤذي  -ةني نيشتمانيسةرؤكايةتي ئةجنوم, خستنةرؤووي ئةجنومةني وةزيران
 :ئةم ياسايةي خوارةوة دابنَيت

 1002ى ساَلي )   ( ياساي ذمارة
 عَيراق-ياساي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان

- :دووةم
رةية زجنريةي ليذنة بةثةسةندي دةزانَيت مادةي يةكةمي ثرؤذةكة بكرَيت بة ناونيشاني ياساكة وئينيا بةم طوَي 

 .هةروةك لةمةودوا لةم راثؤرتة روون دةبَيتةوة, ماددةكان بسؤردرَيت وماددةكان لةسةر دةروازة وبةش دابةشبكرَيب
-ياساي هانداني وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان)زؤرينةي ئةنداماني ليذنة رايان ئةوةية ناو نيشاني ياساكة  -:سَييةم
لة خؤدةطرَيت ( نيشتماني و بياني)يوكمي هاندةر بؤ وةبةرهَينان بةهةردوو رؤريةوة ضونكة هةندَي , بَيت( عَيراق

 .وئامانج لة ياساكةش هانداني وةبةرهَينانة لة كوردستان
بةم رؤرةي , سةبارة  بة دابةشكردني ياساكة بؤ دةروازة وبةش ورَيكخستين رَيزبةندي مادة وبرطةكان -:ضوارةم

, ةي كة بة ثةسةندي زاني هةندَي لةو زاراوانةي لة مادةي دووةمي ثرؤذةكة دا هاتووندواي ئةو, خوارةوة رَيكخران
بسؤردرَيت بؤ ئةوةي لةطةأل طرنسي ئةو شوَينةي لَيي بةكار هاتوون بسوجنَيب وناونيشاني , سةبارة  بة َثيناسةكاني

رةري )ني زاراوةكاني والبرد( ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان)بةرَيوةبةرايةتيي دةستة بسؤردرَيت بة 
لة ثَيناسةي ( 2232021: )لة نَيو ثَيناسةكان والبردني زجنريةكاني(  طواستنةوةي تةكنةلؤريا)و(خزمةتسوزارييةكان

 (.سةرمايةي بياني)
 :ئينيا مادةكة بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة 

 دةروازةي يةكةم
 يوكمة طشتيةكان

 بةشي يةكةم
 ثَيناسةكان

 : يةكةمماددةي 
 .شةو دةستةواذانةي لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةي بةرامبةريان دةطةيةنبئةو و

 .عرياق –هةرَيمي كوردستان : هةرَي . يةكةم   
 .يكومةتي هةرَي : يكومة . دووةم   

 .ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان: ئةجنومةن. سَييةم
 .سةرؤكي ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان: سةرؤك. ضوارةم
 .دةستةي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا: دةستة. ثَينيةم
 .سةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان: سةرؤكي دةستة. شةشةم
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ضاالكيةكي ئابوورية كةسَيكي سروشيت يان ياسايي دايدةمةزرَينَيت لةسةر زةويةكي تةرخانكراو بؤي ة : ثرؤذة. يةفتةم
سايةو ئةو ثةيرةو ورَينماييانةي بة طوَيرةيةوة ويوكمةكاني ئةم يا, يان بياني, نيشتماني, بة سةرمايةكي كوردستاني

 . لةسةريان ثيادة دةكرَيب, دةرضوون
هةموو ئةو رؤرة باج و رةرة خةملَيندراوانة دةطرَيتةوة كة بة ثَيي ياساكاني كارا : باج ورةرةكان. هةشتةم

 .سةثَيندراوون

ض , ة هةرَيمدا بةثَيي ئةم ياساية وةبةردَينَيتئةوكةسة سروشتية يان ياساييةية كة سامانةكةي ل: وةبةرهَيب. نؤيةم
 .نيشتمانى بَيت يان بياني

هةموو ئةو اليةنة يكوميانة دةطرَيتةوةكة بةرثرسب لةو كةرتةي ثةيوةستة بة : اليةنة تايبةمتةندةكان. دةيةم
 .كاروباري ثرؤذةكة

 .شتمانى كة لة ثرَوذةكةدا وة بةر هاتووة بةهاى خةمَلَينراو بة دراوى بيانى يان ني: سةرمايةي وةبةرهاتوو. يازدةم
يان مافَيكة نرخَيكي دارايي هةيةو وةبةرهَيين , شتومةكة رةستةييانة, ئةو سامانة دراوية: سةرمايةي بياني. دوازدةم

 .بياني لة هةرَيمدا وةبةري دَينَيت
كة لة شَيوةو ناوةرؤكدا بةزؤرةي , تليذنة بةضاكي دةزانَي, دةبَيتة مادةي دووةم, مادةي سَييةمي ثرؤذةكة -:ثَينيةم 

 :خوارةوة بسؤردرَيت

 
 

 

 بةشي دووةم
 بوارةكانى وةبةرهَينان

 :ةمدووماددةي 
يوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر ئةو ثرؤذانة ثيادة دةكرَيب كة  دةستة لة يةكَيك لةو كةرتانةي خوارةوة دا رةزامةنديان 

 :لةسةر دةدا 
 .خزمةتسوزاريانةى ثَييانةوة بةندنثيشةسازي وكارةبا وئةو . يةكةم
 .ودارستان وئةوخزمةتسوزاريانةى ثَييانةوة بةندن, رووةكي وئاذةَلي, كشتوكاأل بةهةر دوو اليةنيةوة. دووةم

 .هوتَيل وثرؤؤذةكاني طةشتياري وكا  رابواردن وشارةكاني ياري. سَييةم
 تةندروسيت وذينسة. ضوارةم

 .تةكنؤلؤذي وتةكنؤلؤذياي زانياريةكانتوَيذينةوةكاني زانسيت و. ثَينيةم
 .طواستنةوة وطةياندني سةردةم. شةشةم

 .ودةزطا داراييةكاني ديكة( ت مني)بانكةكان وكؤمثانياكاني دَلنياكاري . يةفتةم

وةك بنياتنان وئاوةدانكردنةوة وثرؤؤذةكاني نيشتةرآكردن ورَيساوبان وهَيلي , ثرؤؤذةكاني ذَيرخاني ئابووري
 .وفرؤكةخانة وئاودَيري وبةنداوةكان شةمةندةفةر

 .ناوضة ئازادةكان وبازارة بازرطانية سةردةمي يةكان وئةو خزمةتسوزارية راوَيذكاريانةي ثَييانةوة بةندن. نؤيةم
 .فَيركردن لةهةموو دؤناغةكان داة لة ضوارضَيوةي سياسةتي فَيركاري لة هةرَيمدا. دةيةم
كي ديكة كة ئةجنومةن رةزامةندي لةسةر خستنةبةر يوكمةكاني ئةم ياسايةي هةر ثرؤذةيةك لة هةر كةرتَي. يازدةم

 .بدا 
مامةَلةكردن لةطةأل )بة ناونيشاني , ودةكةوَيتة بةر بةشي سَييةم, مادةي ضوارةمي ثرؤذةكة دةبَيتة سَييةم -:شةشةم

 :بةزؤرةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة, ( وةبةرهَيب
 بةشي سَييةم

 ةرهَيين بيانيرةفتار لةطةَل وةب
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 :مادةي سَييةم
دةكرَيت ووةبةرهَيين بياني بؤي , رةفتار لةطةأل وةبةرهَيب وسةرمايةي بياني وةك وةبةرهَيب وسةرمايةي نيشتماني

 .لة هةرَيمدا دايدةمةزرَينَيت, هةية هةموو سةرمايةي ئةو ثرؤذةي بةناو بَيت كة بةثَيي ئةم ياساية
تةرخانكردني زةوي )دةبَيت بة ضوارةم ودةكةوَيتة بةر بةشي ضوارةم بةناونيشاني  مادةي ثَينيةمي ثرؤذةكة -:يةفتةم

 (.وزار
ضونكة لةطةأل يوكمةكاني , ي الدا( ز)ليذنة رَيزبةندي زجنريةي مادةكاني ثرؤذةي رَيكخستةوة وبةكؤي دةنري برطة 

ي كارا لة هةرَيمدا ناكؤكة ( يستميكياساي ئ)و( ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان)و( دةستووري عَيرادي فيدرال)
ثارَيزراوة وبؤ ئاماجني بةرذةوةندي طشيت وبةرامبةر دةرةبؤيةكي دادوةرانة ( امللكية اخلاصة)وخاوةنداريي تايبة  

هةروةها ليذنة هية بةرذةوةنديةكي لة لَيسةندني مولكي كةسَيك وتةرخانكردني بؤ . نابَي لةكةس بسةندرَيت, نةبَيت
 .نيشماني بَيت يان بياني, يان ياسايي, سروشيت بَيت وةبةرهَينةكة, ك نابينَيتوةبةرهَينَي

ليذنة راي واية ماوةبدرَيت ئةو زةويانةي بؤ ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينان تةرخان , سةبارة  بة بابةتي مولك بةناوكردنيش
 .ذةوةندي طشيت لةكاتي بةناوكردنيبةرؤةضاوكردني سروشت وطرنسيي ثرؤذةكة وبةر, دةكرَيب بةناوي وةبةرهَيب بكرَيب

كةمينةيةك لة ئةندامان دذي ئةم بؤضوونةيةن وثَيشنيار دةكةن كة زةويةكة تةنتا بة بانةواني , لةاليةكي ديكة
 .وةرطرتب وتةرخانكردن بة بةرهةمتَيب بدرَيتيان بة مايف سوود لي, ان بة كرَيي, (مساطحة)

 ةةزؤرةي خوارةوة دةخوَيندرَيتةومادةكةش ب
 
 

 

 بةشي ضوارةم
 تةرخانكردني زةوى وزار

 :ةمضوارماددةي 
بةهةماهةنسي لةطةأل وةزارة  وفةرمانسة ثةيوةندارةكان دةستنيشانى ئةو شوَينانة دةكا  كة بؤ , دةستة: يةكةم

ةر وَينةى ثرؤذةكاني وةبةرهَيناني هةر ثارَيزطايةك تةرخان دةكرَيب ولة ئايندةدا بةثَيي ئةم ياساية دادةندرَيب و لةس
 .تؤمارةكانياندا ئاماذة دادةندرَيت كة ئةم شوَينانة تايبةتب بة مةبةستةكاني دةستة

بة هةماهةنسي لةطةأل دةستةدا دةستنيشاني هةر شتَيك دةكةن كة ثرؤَوذة ثَيويستى , فةرمانسة ثةيوةندارةكان: دووةم
دا وتةرخانيان دةكةن بة شَيوةي كرآ و بانةواني بَيت لة  زةوي و زارى نَيو نةخشةي بنةرؤةتي شارةكان و دةرةوةيان

بةدةر لة يوكمةكاني ياساي كاراي , بة نرخَيكي هاندةر وبةثَيي ئةو رَيكسازيانةي دةستة دايان دةنَيت( مساطحة)
 .فرؤشنت وبةكرَيداني سامانةكاني مريي لة هةرَيمدا

انةي كة بؤ ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينان تةرخانكراون ئةو زةوي, لة سةر ثَيشنيارى دةستة, ئةجنومةن بَوى هةية: سَييةم
بةناويان بكا  بة نرخَيكي هاندةر بة مةررَيك سروشت و طرنسيي ئةو ثرؤؤذانة وثَيويستيةكاني , بةثَيي ئةم ياساية

ئةمةش بةدةر لة يوكمةكاني ياساي فرؤشنت و بةكرَيداني . بةرذةوةندي طشيت لة كاتي بةناوكردندا لةبةرضاو بسرَيت
 .امانةكاني مرييي كارا لة هةرَيمداس

ئاماذةى طلدانةوة لةسةر ئةو زةويانة دادةندرَيت كة بؤ , لة فةرمانسةكاني تؤماركردني خانووبةرةي تايبةمتةند: ضوارةم
 ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينان تةرخانكراونة ونابآ ئةم ئاماذةية البربدرَيت تةنتا بة رةزامةندي نووسراوي دةستة نةبَيتة دواي

 .ئةوةي كة وةبةرهَينةر هةموو ثابةنديةكاني خؤي رَيبةرآ دةكا 
, بكا  كة موَلكي دةوَلةتب يدةستة دةسةآلتي هةية ئةو زةويانة بةناو خؤ, لة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنةكانيدا: ثَينيةم

, بةسةرةوة هةية, (ي  التصرف)هةروةها ئةو زةويانةش كة مايف رةفتاركردنيان . وةك موَلكَيكى صرف و بةبَى ثارة
 .دواي كوذاندنةوةي مافةكاني رةفتاركردن لةسةرياندا ودةرةبوو كردنةوةيةكي دادثةروةرانة وطوجناوي خاوةنةكانيان

وةبةرهَيب مايف كرؤِِيب و بةكرَي طرتين ئةو خانوبةرانةى هةية كة ثَيويسنت بؤ فراوانبوون و هةمة رؤركردن و : شةشةم
ةرهَينانةي بةثَيي ئةم ياساية دادةمةزرَيب ولة سنووري ئةو رووبةر وئةو ماوةيةي لة ثةرةسةندني ئةو ثرؤؤذة وةب
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ي ( 3)بةرةضاوكردني يوكمةكاني برطةي ,  رؤَوشنايى ئاماجنةكاني ثرؤذةكة وثَيداويستى راستةدينةيدا دةخةملَينريب
 .ئةم مادةية

كة بةثَيي ئةيكامي ئةم ياساية بة ئةجنام  ئةو زةويانةي ثَيويسنت بؤ ئةو ثرؤؤذة وةبةرهَينةرانةي: يةفتةم 
دةطةيةندرَيب ريادةكرَينةوة لة سنووري ئةو رووبةرةي كة لة رؤشنايي ئاماجنةكاني ثرؤؤذةكة وثَيداويستى رؤاستةدينةي 

م دةخةمَلَينرَيب بة ثَيى ئةو مةررة تايبةتيانةى كة لة اليةن دةستةوة دادةندرَيب بة دةر لةو يوكمة طشتيانةى كة لة
 .بارةوة رةضاوكراون

طؤرؤيين شوَيين ثرؤؤذةو فراوانكردني دةكةوَيتة ذَيرباري هةمان بنةماو مةررةكانى تةرخانكردني شوَيين : هةشتةم
 .كة يةكةم رار رةضاو كران, ثرؤؤذةكةي

وئاوةرؤؤو  اليةنةكاني تايبةمتةند بة هةماهةنسي لةطةأل دةستةة خزمةتسوزارية طشتييةكاني وةك ئاوو كارةبا: نؤيةم
رَيساي طشيت و ثةيوةندييةكان بؤ سنووري ثرؤؤذةكة فةراهةم دةكةن بة مةررَيك بؤ برَيكي  ثَيويست لة بودرة  بؤ ئةم 

 .مةبةستة تةرخان بكرَيت
, رسة لةوةي كة وةبةرهَيين بياني مايف موَلكدارَيتى و بةكرَيسرتين زةوي و ئوتومبَيلي بةرهةمتَيناني هةية: دةيةم

يوكمةكاني ئةم ياساية ة مايف ئةوةشي هةية خانوو بةرةى نيشتةرَي كردن و ئَوتَومبَيلي بةرهةم نةهَيبة وئةوةى بةثَيي 
دواي وةرطرتين , ثرؤَوذة ثَيى دةوَيت بيانكرَيت يان بةكرَييان بسرَيت لة ثَيناو بةرذةوةندي ثرؤذة وةبةرهَينةرةكةي

 .كة لةاليةن دةستةوة بَو ئةم مةبةستة  ديار دةكرَيب رةزامةندي دةستة لةسةريدا وبةثَيي ئةومةررانةى
يان ئةوانةي كة , وةبةرهَيب بؤي نية خاوةنداريي ئةو سامانة سروشتيانة بكا  كة مادةي خاوي لَي دةردةهَيندَيب: يازدةم

 .مامةَلةي سةرةتاييان لةطةَلدا دةكرَيت بؤ دةرهَيناني ئةو مادانة
دةبَيتة مادةي ثَينيةم ودةكةوَيتة بةشي يةكةم لة دةروازةي دووةم دا كة تايبةتة مادةي شةشةمي ثرؤؤذةكة  -:هةشتةم

 :طةكاني لة رياتي ئةجبةدي كراية ذمارة وبةم رَورة دةخوَيندرَيتةوةبة لَيبوورن وثابةندييةكان ورَيزبةندي برؤ
 دةروازةي دووةم

 بةخشينة كان وثابةنديةكان
 بةشي يةكةم

 بةخشينةكاني باج وطومرط
 :ةمثَينيدةي ما

ساأل لة رؤذي دةستكردنيةوة  بة ثَيشكةشكردني ( 12)ثرؤذة لة هةموو رةس  وبارةكان دةبوردرَيت بؤ ماوةي : يةكةم
 .يان لة رؤذي  بةرهةمتَيناني بة كردةني, خزمةتسوزارييةكاني

ررَيك مَوَلةتى هاوردني بةمة, ئامَيرو دةزطا و مةكينة هاوردةكانى ثرؤؤذة لة رةس  و بارةكان دةبوردرَيب: دووةم
دووساأل لة رؤذي ( 0)ثَيدرابَي ولة خاَلةكاني دةربازبووني سنوورةكاني هةرَيمةوة بَينة ذوورةوة ودةبآ لة ماوةي 

بة . بتَيندرَينة ناو هةرَي ة وتةنيا بؤ مةبةستةكاني ثرؤؤذة كة بةكاربَيب, رةزامةندي سةرؤكي دةستة لةسةر ليستةكان
خؤشبوونانة ناطرنةوةو وةبةرهَيب ناضاردةكرَيت بارةكة بدا  و دووهَيندةى بارةكةش غةرامةي ثَييةوانةوة ئةو لَي

 .لَيوةردةطريَيت
ي %(10)لة رةس  و بارى ئةو ثارضة يةدةطة هاوردانةي ثرؤؤذةكة دةبووردرَيت بة مةررَيك بةهاكةيان لة : سَييةم

كي ثَيشينةي سةرؤكي دةستة ورةزامةندي لةسةر ليستةكانى بةهاى ئامَيرو مةكينةكان ثَ نةبَيتة ئةويش بة برؤيارَي
 .وضةندايةتيان دةبَيت

يان َبوثةرةثَيدانى يان , لة رةس  و بارةكانى ئةو كةرةستة سةرةتاييانةي ثَيويست بؤ فراوانكردني ثرؤؤذة: ضوارةم
 .نوَيكردنةوةي دةبووردرَيب
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كةرةستانةي بؤ بةرهةمتَينان هاوردراون دةبووردرَيبة بة  ساَل لة سةر ئةو( 0)رةرى طومرط بَو ماوةى : ثَينيةم
بةآلم دةبَي بة ثلةي يةكةم ئةو كةرةستة خاوة خؤماَليانةي لة , ةكانيان لةاليةن دةستةوة ديار بكرَيبمةررَيك رؤر وبرؤ

 .هةرَيمدا ضنري دةكةون وبؤ ثرؤؤذةكة بةكةلك دَيب لةاليةني ضةندي ضؤنيةوة بةكاربَيب 
هةموو , بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية, ض بةهؤي كةسَيكي ديكةوة بؤي هةية, ض بةخؤي, رهَيبوةبة: شةشةم

ثَيداويستيةكاني ثرؤؤذةكة بتَينَيتة ناو هةرَي ة وةك ئامَير ومةكينة ودةزطا وكةرةستة وئوتومبَيلي كاركردنة ئةو 
ة بة مةررَيك تةنيا بؤ مةبةستةكاني هاوردانةش لة هةموو باري خاَلةكاني طومرطي سنووري هةرَي  دةبةخشرَيب

 .ثرؤذةكة بةكاربَيب
( لَيبووردنةكاني سةربار)بة ناونيشاني , ماددةي يةفتةمي ثرؤؤذةكة دةبَيتة شةشةم ودةكةوَيتة بةشي دووةم -:نؤيةم

 :وبةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة
 بةشي دووةم

 بةخشينة كاني سةربار
 :ةمشةشماددةي 

ةكاني طشيت لة هةرَيمدا دةستة بؤي هةية هاندان و ئاسانكاري زياتر بؤ ئةو ثرؤذة بةثَيي بةرذةوةنديي: يةكةم
كة يةك لةم دوو ئاكارةيان , ثَيشكةش بكا , خزمةتسوزارية وةبةرهَينانةي رَيثَيدراوون بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية

 :تَيدا بةدي بكرَيت
 .رَيبئةو ثرؤؤذانةي لة ناوضة كةم ثةرةسةندووةكاندا دادةند( أ

 .ئةو ثرؤؤذانةي بة هاوبةشيي وةبةرهَيين بياني وكوردستاني ونيشتماني دادةمةزرَيب(ب
دةستة بؤي هةية لَيخؤشبووني زَيدةتر بدا  بة ثرؤذةكاني وةبةرهَيناني كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية . دووةم

ل ونةخؤشخانة وشارة طةشت و طوزارييةكان و بة تايبةتى ثرؤذةكاني هؤتَي, دادةمةزرَيب و بة طوَيرةى سروشتةكةيانةوة
لة رةري شتةكرؤاوةكانيان لة كةل وثةل ورايةخ و ثَيداويستيةكاني , زانكؤو دوتارانة وبة دوتارانة ئةهليةكانيشةوة

ك لة سآ ساأل رارَيك بة مةررَيك تةنيا بؤ بةكارهَينانيان لة ثرؤؤذةكةدا بَيت ولَةماوةي ساَلَي( 3)نوَيكردنةوة بؤ هةر 
 .مَيذووي دةركردني رةزامةندي سةرؤكي دةستة لةسةر ليسيت شتةكرؤاوةكان وضةندَيتيانةوة بتَيندرَينة ناو هةرَي 

بة ناونيشاني , دةي هةشتةمي ثرؤؤذةكة دةبَيتة مادةي يةفتةم ودةكةوَيتة بةشي سَييةم لة دةروازةي دووةمدما -:دةيةم
ةنري ثَيشنياركرا وةبةرهَيب ثابةندبكرَيت كة كرَيكاري خؤرَيي وبياني ثَيويست بة تَيكرؤاي د(. دةستةبةرية ياساييةكان)

ئةطةر مةرري ثَيويست بؤ سروشيت كار لة , بة ثرؤؤذةكة بةكاربَينَيت وكرَيكاري خؤرَيي لةبةكارهَينان ثَيش ررَيب
ياريان كرد كة ماوة بة كةمينةيةك لةئةنداماني ليذنة ثَيشن. لةبارةي ضةندي وضؤني لة ئارادابوو, ثرؤؤذةكة

لة دازاجني ساآلنةي وةبةرهينان بؤ دةرةوةي هةرَي  بدرَيت وبةرهةمتَيب ناضاربكرَيت % 70رةوانةكردني رَيذةي 
مادةكةش بةم رؤرةي خوارةوة . يان لة ثرؤذةي وةبةرهَيناني ديكة خةرج بكا , رؤَيذةكةي ديكة لة ثرؤذةكة

 :دارَيذرايةوة
 بةشي سَييةم

 ساييةكانطرةنتية يا
 :ماددةى يةفتةم

بكا  لةاليةن هةر كؤمثانيايةكي دَلنياكاري كة ( ت مني)وةبةرهَيب بؤي هةية ثرؤؤذةكةي وةبةرهَيناني دَلنيا : يةكةم
بياني يان نيشتمانىة كة بةهؤيةوة لةسةر هةموو اليةنةكاني ئةو كارانةي ئةجنامي دةدا  دَلنياي , بةطوجناو دةزانَيت

 .بكا 
ةرهَيب بؤي هةية كار بةكريكاري خؤرَيي وبياني بكا  لة طةأل بةَثيشخستين كرَيكاري خؤماَلي ئةطةر ئةو وةب: دووةم

لةطةأل , مةررانةي لةال بةدي دةكرا كة سروشيت ثرؤذةي بةرهةمتَينانةكة ثَيويسيت دةكرد سةبارة  بة ضةندي وضؤني
 .رةضاوكردني ياساكاني كارا لةم بارةيةوة
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 . بياني بؤي هةية سوود ودازاجني سةرمايةكةي بؤ دةرةوة بنَيرَيت بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياسايةوةبةرهَيين: سَييةم
كرَيكارة غةيرة عريادييةكاني ثرؤؤذة وئةوانةي لة دةرةوةي هةرَيمدا مامةَلةيان لةطةَلدا دةكةن بؤيان هةية ثارة : ضوارةم

 .وكرَييةكانيان بؤ دةرةوة رةوانة بكةن
سةرمايةكةي رةوانةي دةرةوةبكاتةوة يان بةرؤرَيك , َيين بياني بؤي هةية دواي ثاكتاوكردني ثرؤؤذةكةيوةبةره: ثَينيةم

 .رةفتاري لةسةر بكا  كة ثَييةوانةي يوكمةكاني ياساو رَيكارةكاني طومرطي وباريي كارا لة هةرَيمدا نةبَيت
ر ناوي وةبةرهَينَيكي ديكةي بياني يان وةبةرهَيين بياني بؤي هةية ثرؤؤذة وةبةرهَينةكةي راتة سة: شةشةم

بةرةزامةنديي , يان لة بةشي خؤي لة ثرؤؤذةكة دةرضَيت بؤ هاوبةشةكةي. وةبةرهَينَيكي كوردستاني يان نيشتماني
 . وةبةرهَيين نوَي رَيسةي وةبةرهَيين كؤن دةطرَيتةوة لةو ماف وثابةنديانةي لة ثرؤذةكة دا كةوتؤنةتةوة. دةستة

ييسابَيك بة , رهَيب بؤي هةية بؤ بةرذةوةندي ثرؤؤذة رَيثَيدراوةكةي وبةثَيي يوكمةكاني ئةم ياسايةوةبة: يةفتةم
 .بياني يان بة هةردووكيان لة يةكَيك لة بانقةكاني هةرَي  يان لة دةرةوة بكاتةوة, دراوي نيشتماني

وةبردني كؤمثانيا هاوكاريةكانة ئةو وَيراي لةبةرضاوطرتين ياساكاني كارا سةبارة  بة ئةجنومةني بةرؤَي: هةشتةم
ثرؤؤذانةى بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية تؤماركراون و شَيوة ياساييةكةيان  هةر ضَونَيك بَيت بة ثرؤذةكاني كةرتي 

 .سروشيت ياسايي ئةو سامانانةي تَيياندا ثشكداري كراوة هةر ضَونَيك بَيت, تايبة  دادةندرَيب
ةبةرهَيب مايف هةية نتَيين زانياريية هونةري و ئابووريةكاني تايبة  بة ثرؤؤذةكةي و, بةثَيي ئةم ياساية: نؤيةم

ئةمةش بة ثَيي يوكمةكاني ئةو ياسا ورَيسا , ثارَيزطاري لَيبكرَيت ودةست ثَيشخةرية وةبةرهينةريةكاني بثارَيزرَيت
خةريةكاني بةرهةمتَيين واليةنة هونةري هةركةسَيك زانياريةك سةبارة  بة دةستثيش. ورَينماييانةي لة هةرَيمدا كاران

بة ثَيي ياسا سزا , وئابووري وداراييةكاني ثرؤؤذةكةي بآلو بكاتةوة كة بةيوكمي فةرمانةكةي بةدةسيت كةوتوون
 .دةدرَيت

ثابةندييةكاني )ماددةي نؤيةمي ثرؤؤذةكة دةبَيتة مادةي هةشتةم ودةكةوَيتة بةشي ضوارةم بة ناونيشان  -:يازدةم
ي بؤ زياد كرا سةبارة  بة راهَيناني (6)ورَيزبةندي برطةكان كراية ذمارة و بة تَيكرؤاي دةنري برؤطةي زجنرية( َيبوةبةره

( 0)ررَيتةسةر برؤطةي ( داب ونةرييت طشيت)كرَيكاري خؤرَيي ثرؤؤذةكان وكةمينةي ئةندامان ثَيشنياري كرد رستةي 
 :وماددةكة بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة

 مبةشي ضوارة
 ثابةندييةكاني وةبةرهَيب

 :ماددةى هةشتةم
 :دةبَي وةبةرهَيب بةمانةي خوارةوة ثابةند بَيت

ثَيناسةي بواري وةبةرهَيناني خؤي بكا  سةبارة  بةو ثرؤؤذانةي ثَيشَ ئةجنامي داون وباري دارايي وئةو : يةكةم
 . طرَيبةستانةي رَيبةرَيي كردوون

ةكة ودةستكردن بة ثَيشكةشكردني خزمةتسوزاريةكانى يان بةرهةمتَيناني بة تةواوبووني ثرؤَوذ, دةستة: دووةم
 .ئاطادار بكاتةوة, راستةدينةي

ئاسانكاري ثَيويست بؤ فةرمانبةراني تايبةمتةندي دةستة دابني بكا ة سةبارة  بة كؤكردنةوةو بةدةست خستين : سَييةم
 .ؤ مةبةستةكاني دةستةزانياري ثَيويست دةربارةي اليةنة هةمة رؤرةكاني ثرؤَوذة ب

كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية لة رةري طومرك , تؤماري تايبةتي ئةوكةرستة هاوردانةي ثرؤذةكة بكاتةوة: ضوارةم
 .بةخشراون

َؤؤلكردني : ثَينيةم ثاكي ذينسة وئاسايش وتةندروسيت طشيت بثارَيزَيت وثابةندبَيت بة سيستةمي ثَيوانة وكؤن
 . وةرة نَيونةتةوةييةكانضؤنايةتي بةثَيي ثَي

 .مةش  بةكريكاري خورَيي ثرؤؤذةكة بكا  ورايان بتَينَيت: شةشةم
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رَيكارةكاني ياسايي لةكاتي )ماددةي دةيةمي ثرؤؤذةكة دةبَيتة نؤيةم ودةكةوَيتة بةشي ثَينيةم بةناونيشاني  -:دوازدةم
بسؤرَيت بة ( كاَتَيكي مةعقول)ثرؤذةكة دا زاراوةي ( أ)وليذنة بةباشي دةزانَيت لة برؤطة ( سةرثَيييكردني وةبةرهَيب

 :ومادةكة بةم شَيوةي خوارةوة روَيندرَيتةوة( كة دةستة دياري دةكا , كاتَيكي طوجناو)
 بةشي ثَينيةم

 رَيكارة ياساييةكان لة كاتي سةرثَييي كردني وةبةرهَيب
 :يةمنؤماددةي 

يان لة برؤطةكاني طرَيبةسيت مؤركراو لة نَيوان , ةكاني ئةم ياسايةلة كاتي سةرثَييي كردني وةبةرهَيب لة يوكم: يةكةم
بةثَيي نةخشة , وةك رَيبةرآ نةكردني ثرؤؤذةكة لةاليةن وةبةرهَيب, ئةو ولةنَيوان اليةنة تايبةمتةندةكانةوة

ستة سةرثَيييكار ئةندازةييةكاني لةسةري رَيككةوتوون ولةميانةي ئةو ماوة ياساييةي لةاليةن دةستةوة ديار كراوةة دة
ئاطادار دةكاتةوة كة ئةو ضاآلكيةي بؤتة هؤكاري سةرثَيييةكة يةكسةر بيوةستَينَيتة وماوةيةكي بؤ دادةنَيت كة لةطةأل 

 .بؤ ئةوةي الي بةرَيت وشوَينةوارةكاني بسرؤَيتةوة, سروشيت سةرثَيييةكة طوجناو بَيت
نةطرتين سةرثَيييةكة والنةبردني شوَينةوارةكاني بةثَيي لة ياَلةتَيكدا وةبةرهَيب ثَييداطر  لةسةر را: دووةم

زةويةكةي ىَل دةسَينَيتةوةة وئةو بينايانةى لةسةريشي دروست كراونة ئةطةر , ي سةرةوةة دةستة(1)يوكمةكاني برؤطة
َيتة ئةو بةهايةش دةكةو. بةثَيي ياسا, بةناوي خؤي تؤماريان دةكا  بة نرخي كةرةستةكان بة هةَلكةندراوي, هةبب

ئةو زةويةي بؤ تةرخان دةكرآ بؤ ئةوةي ثرؤؤذةكة تةواو , ئةستؤي وةبةرهَيين نوآ كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية
 .سةرثَيييكاريش بةرثرسة لةهةر زةرةرو زيانَيك كة لة ئةجنامي رَيبةرآ نةكردني ثابةندييةكاني بَينة ئاراوة. بكا 

يان بةشَيكي لة , مةندي دةستة هةموو ئةو زةويةي بؤ ثرؤؤذةكة تةرخانكراوةبةبَي رةزا, ئةطةر خاوةن ثرؤذةكة: سَييةم
ذَيرةوة بةكرآ داة يان بةكاري هَينا بؤ مةبةستَيكي دى لة  ثرؤؤذةكةداة زةويةكةي يان ئةو بةشةي بؤ مةبةستَيكي ديكةي 

بدا  لة برؤي (جزر مثل)ي هاوتائةو كاتة خاوةن ثرؤؤذة دةبآ دوو هَيندةى كرَي.  بةكار هَيناوة ىَل دةسةندرَيتةوة
ئةو ثارانةش بةثَيي يوكمةكاني ياساي . بةكرَيداني زةويةكة وبةكارهَيناني بؤ مةبةستَيكي ديكةى ثرؤذةكة

, لة ياَلةتي لَيوةرطرتنةوةي هةموو زةويةكةى. وةرطرتنةوةي دةرزةكاني يكومةتي كارا لة هةرَيمدا وةردةطريَيتةوة
ي سةرةوة دةكرآة سةبارة  بةو بينايانةي كة لة (0) سةرثَيييكار بةثَيي يوكمةكاني برؤطةمامةَلة لةطةأل وةبةرهَيين

 .كاتي لَيوةرطرتنيةوة لةسةري دروست كراون
ليذنة واي بؤ دةضَيت كة ماددةي دوازدةم البردرَيت , ي ثرؤؤذةكةبة ماددةكاني يازدةم تاكو يةظدةمسةبارة   -:سيازدةم

بة لَيكداني هةندَيك لة بةرؤَيوةبةرايةتييةكان , ري دةستة بة بةرؤَيوةبةرايةتيةكان رَيك ررَيتودووبارة ثَيكتاتةي سةنتة
بؤ ئةوةي لة دةبارةي وةزارتةكان تَيثةرؤنةكا  وثَيشنياركرا ناوي , وثَيكتاتةي بةرؤيوةبةرايةتيةكاني طشيت كةم بكرَينةوة

وهةندَي وةزارةتي ديكةي تيدا ( ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان)ببَيتة , لة بةشي دووةم( ئةجنومةني دةستةي كارطَيرؤي)
ئينيا دةروازةي سَيةم ومادةكاني بةم رؤرةي خوارةوة , ررَيت كة ثةيوةندي راستةوخؤيان بة ئةجنومةنةوة هةية

 :دةخوَيندرَينةوة
 دةروازةي سَييةم

 ثَيكتاتة وةبةرهَينةريةكان
 بةشي يةكةم
 تة و ئةركةكانيدةستةي وةبةرهَينان و ثَيكتا

 :دةيةمماددةي 
وكةسايةتيةكي ياسايي ( دةستةي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان)دةستةيةك دادةمةزرَيت بةناوي : يةكةم

وسةربةخؤيي دارايي و كارطَيرؤي دةبآة وبؤي هةية هةموو رةفتارة ياساييةكاني ثَيويست بؤ رَيبةرَيكردني ئةم ياساية 
 .ئةجنام بدا 
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سةرؤكَيكي دةبَيت بة ثلةي وةزير وطشت ماف ودةسةآلتَيكي وةزيري دةبَيت وخؤي بةرثرسة لة , تةدةس: دووةم
ئاراستةكردني كارةكان وسةرثةرشيت وضاودَيريي ضاآلكيةكاني وهةرشتَيكي ثةيوةندي بة ئةرك وفةرمانةكان 

 :ئةو فةرمانسانةي خوارةوةشي ثَيوة بةندن. وكاروبارةكاني ديكةي دةستةوة هةبَيت
 .فةرمانسةي لَيتؤذينةوة وزانياريةكان( أ

 .فةرمانسةي بةرؤَِِيكردن وهةَلسةنساندن ومؤَلةتثَيداني ثرؤذةكان( ب
 .فةرمانسةي كاروباري ياسايي وكارطَيري ودارايي( ج
 .فةرمانسةي شارو ناوضة ثيشةسازيةكان( د

رَيزطايةك لقَيكي دةبَيت و هةر لقَيك ثايتةخيت هةرَي  دةبَيت ولةهةر ثا, بارةطاي دةستة لة هةولَير: سَييةم
 .فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةرؤَيوةبةري طشيت بةرؤَيوةي دةبا 

 . يان اليان بدا , لَيكيان بدا , ضةند بةش هؤبةيةك بَينَيتة كايةوة, دةستة بؤي هةية لةكاتي ثَيويست: ضوارةم
ةرك و فةرمان ودةسةآلتةكانيان بة ثَيرةوك دةكرَيت كة ثَيكتاتةي بةرؤَيوةبةرايةتيةكاني دةستة و لقةكاني و ئ: ثَينيةم

 .دةستة دايدونَيت وئةجنومةن ثةسةندي دةكا 
كة بووذانةوةي ئابووري لة هةرَيمدا بَينَيتةدي وسَاتيذي , دةستة كةشي لةبار بؤ وةبةرهَينان دةرةخسَينَيت: شةشةم

ئةجنومةن بؤ ثةسةند كردني وهةماهةنسي لة نَيوان وثين وسياسةتي وةبةرهَينان ئامادة دةكا  ودةخياتة بةردةم 
 .لقةكاني لة هةرَيمدا دةكا 

 : ماددةي يازدةم
 :دةبَي ئةو كةسانةي دادةمةزرَيب بة سةرؤكي دةستة وبةرؤَيوةبةرة طشتيةكان

لَيي خاوةن بروانامةيةكي زانكؤيي سةرةتايي بَيت كة ثةيوةندي هةبَيت بةو فةرمانةي , بةاليةني كةمةوة: يةكةم
 ,دادةمةزرَيت

 . بةالي كةمةوة, شارةزا بَيت وكاري كردبَيت لة بواري ثسثؤريةكةيدا بؤ ماوةي يةو  ساأل: دووةم
 :مادةي دوازدةم

دةبآ طشت وةزارة  و دةزطاو فةرمانسةكاني ثةيوةنديدار لة هةرَيمدا ثابةندبب بةو برؤيارانةي تايبةتب بة ثرؤذةكاني 
 . ني ئةم ياساية ولة دةستةوة دةردةضببؤ مةبةستةكا, وةبةرهَينان

 :مازدةسيماددةي 
سةرؤكي دةستة بؤي هةية طرَيبةست لةطةأل كةساني سروشيت و ياسايي ناوةوة ودةرةوةى هةرَي  مؤربكا  بؤ راثةرؤاندني 

ن سةرؤكي ماف و ئةركةكانيشيان لةالية. ئةو ئةركوفةرمانانةي  ثَييان دةسثَيرَيت بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني دةستة
 .دةستةوة دةستنيشان دةكرَيب

 بةشي دووةم
 ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينانؤ

 :مدةراضوماددةي 
ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا ثَيك دَيت لة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران وةك سةرؤك ورَيسري : يةكةم

دارايي : دةطرَيتةوة وبة ئةندامةتي وةزيراني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بة رَيسري ولةكاتي ئامادةنةبووني رَيي
ثَيويستة دةستة . وئابووري وبازرطاني وشارةواني وثيندانان وكشتوكاأل وثيشةسازي وسةرؤكي دةستةي وةبةرهَينان

بةرنامة دابنَيت بؤ برةوثَيداني وةبةرهَينان لة هةرَيمدا و هةلي وةبةرهَينان لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَي  بناسَينآ 
لة , ضاثةمةنيةكان دةربكا  وسيمينار وكؤرسةكاني  لَيتؤذينةوة رَيكبخا  و فةرمانبةراني رةوانةي خولةكاني راهَينانو

بة ئاماجني بةرزكردنةوةي رادةي تواناكانيان ة بة رؤرَيك لةطةأل سروشيت كاري دةستةو , ناوةوةو دةرةوةي هةرَي  بكا 
 .تايبةمتةنديةكاني كؤك بب
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كة , كي ئةجنومةن بؤي هةية داوا لة وةزيرَيكي ديكة بكا  بةشداري لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن بكا سةرؤ( أ :دووةم
 .تايبة  بَيت بة وةزارةتةكةيةوة

 سةرؤكي ئةجنومةن بؤي هةية داواي ئامادةبووني نوَينةري كةرتي تايبةتي ثةيوةنددار بة ثرؤؤذةكة بكا ( ب
 .ة سةبارة  بة كؤبونةوةي ئةجنومةن و برؤياردان تيايدائةجنومةن ثَيرؤةوي ناوخؤي دادةنَيت( ج

 :ئةجنومةن ئةو دةسةآلتانةي خوارةوة ثيادة دةكا . سَييةم
داناني ئةو سياسة  و سَاتيذيانةي ثةيوةنددارن بة وةبةرهَينان ودةستة ثَيشنياريان دةكا  لة ضوارضَيوةي سياسةتي -أ

 .طشيت هةرَي 
 .ةي ضاالكي دةستة لة ضوارضَيوةي ثيني طشيت هةرَيمداثةسةند كردني ثين وبةرنام-ب 

تَيرؤوانيين ئةو راثؤرتة خولةييانةي سةرؤكي دةستة سةبارة  بة راثةرؤاندني كار لةدةستةدا ثَيشكةشي دةكا ة وئةو -ج
 .ثرسانةي ثةيوةندن بةبارو كةشي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا وضي ثَيويستة لةبارةيةوة بكرَيت

 .ين ثَيسةي دارايي دةستة و ثةسةند كردني ثرؤؤذةي بودرةي ساآلنةيتَيرؤواني( د
ثةسةند كردني طرَيبةسيت ئةو دةرز وئاسانكارية دةستةبةريانةي ثَيشكةش بةدةستة دةكرَيب بةدةستةبةري ( ه 

 بةمةررَي. يكومة  وبانكةكان ودةزطا داراييةكاني تايبةمتةند بة ثَيي ئةو رَيكار وسيستةمانةي داندراون
 .مةبةستةكانيان تةنتا بؤ دارايي كردني ئةو ضاالكيانة بَيت كةدةستة لة سنوري     تايبةمتةنديةكانيدا ئةجناميان دةدا 

داناني سيستةمَيك بؤ ضاودَيري وبةدواداضوون وهةَلسةنساندني كارةكاني وةبةرهَيناني بياني بؤ ئةوةي لةو كؤس  ( و 
 .ربكةن بؤ زاَلبوون بةسةريانداوتةطةرانةي دَينة رؤَييان تَيبسةن وكا

 .ثةسةند كردني ثَيرؤةوي ناوخؤي دةستة( ز
 :مدةثازماددةي 

ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا بة سةرؤكايةتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ورَيسرايةتي  رَيسري : يةكةم
, ثيندانان, تةندروسيت, شارةواني, بازرطاني ,دارايي و ئابووري: )سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران وئةندامةتي وةزيرةكاني

وسةرؤكي دةستةي , (طةياندن, طواستنةوة, سامانة سروشتيةكان, ذينسة, طةشت وطوزار, كارةبا, ثيشةسازي, كشتوكال
يان ئةو كةسةي لة رياتي خؤي رايدةسثَيرَي ونوَيةرَيكي كةرتي تايبة  وهةر كةسَيكي ديكةي خاوةن , وةبةرهَينان

بة رَيسايةكي ناوةخؤش رَيكاري سازداني . و ثسثؤرؤ كة سةرؤكي ئةجنومةن برؤياري هاتنة ناو ئةجنومةني دةدا ئةزموون 
 .كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن وبرؤيار دةركردني دياردةكرَيب

 :ئةجنومةن ئةم دةسةآلتانةي خوارةوة ثيادة دةكا : دووةم
كة دةستة لة ضوارضَيوةي سياسةتي طشيت هةرَيمدا , بةرهَينانداناني ئةو سياسة  و سَاتيذيانةي ثةيوةسنت بة وة. 1

 .ثَيشنياريان دةكا 
 .لة ضوارضَيوةي سياسةتي طشيت هةرَي , رةزامةندي دان لةسةر ثين و بةرنامةكاني ضاآلكي دةستة. 0
ووني كار لة تَيرؤوانيين  ئةو راثؤرتة خولةييانةى كة سةرؤكي دةستة ثَيشكةشي دةكا  سةبارة  بة بةرؤَيوةض. 3

دةستةكةدا وئةو ثرسانةي ثةيوةسنت بة بارودؤخ و كةش و هةواي وةبةرهَينان لة هةرَيمدا وضي  ثَيويستة دةربارةيان 
 .ئةجنام بدرَيت

 .تَيرؤوانني لة  ئاستى دارايي دةستةو ثةسةندكردني ثرؤؤذةي بودرةي ساآلنةي. 2
ثَيشكةشكردني ئةو دةستةبةريانةي بة دةستة دةدرَيب بة  ثةسةندكردني طرَيبةسيت دةرزةكان و ئاسانكاريي بؤ. 0

بةثَيي ريساو سيستةمي بريار , بانقةكان يان دةزطاكاني داراييكردني تايبةمتةند, بةدةستةبةريي يكومة , طةرةنيت
 .دا بَيتلةسةر دراوة بة مةررَيك مةبةستةكاني تةنيا بؤ داراكردني ضاآلكيةكاني دةستة ولة سنووري تايبةمتةنديةكاني 

داناني سيستةمَيك بؤ ضاودَيري وبةدواداضون وهةَلسةنساندني كاري وةبةرهينانة بيانيةكان بؤ ئةوةي ئاطادار بَيت . 6
 .لةهةر كؤسثَيكي دَيتة رَييان وكار لةسةر البردني بكا 

 .ثةسندكردني ثةيرؤةوي ناوخؤي دةستة. 7



 260 

 بةشي سَييةم
 بودرةي دةستة

 :ماددةي ثازدةم
 .رةيةكي هةية لة نَيو بودرةي طشيت هةرَيمدادةستة بود

رَيكارةكاني )لة ماددةي نؤزدةمي ثرؤذةكة دةبَيتة يةظدةم دةكةوَيتة بةر بةشي يةكةم بة ناونيشاني ( أ :ضواردةم
ي ليذنة كؤك بوون لةسةر البردن, (مؤَلةتثَيدان وناوبذيواني)بةناونيشاني , لة دروازةي ضوارةم( مؤَلةتثَيداني ثرؤذةكان

 :بسؤرؤدرَيب و دةروازةي ضوارةم بةم رؤرة روَيندرَيتةوة( ج)و ( ث)ي ثرؤذةكة وشوَيين برؤطةكاني ( )زجنرية 
 دةروازةي ضوارةم

 مؤَلةتثَيداني ثرؤؤذةكان  وناوبذيواني
 بةشي يةكةم

 رَيكارةكاني مؤَلة  ثَيداني ثرؤذةكان
 :ماددةي يةظدةم

لةم ياساية داهاتوونة ثَيويستة وةبةرهَيب مؤَلةتي ( امتيازا )وتايبةتكاريانةي لة ثَيناوي سوودوةرطرتب لةو بةخشني . 1
 .دامةزراندني ثرؤذةكةي لة اليةن دةستةوة بةدةست بَينَيت

بةثَيي ئةو مةررانةي لةاليةن دةستةوة , مؤَلة  بة دامةزراندني ثرؤذة دةدا , لةسةر داواي وةبةرهَيب, دةستة. 0
رؤذ لة رؤذي تةواوكردني ثَيداويسيت ومةررةكاني هونةري وياسايي (32)ة دةستةش لةميانةيثَيويست. دةستنيشانكراون

وَيرؤاى لةبةرضاو طرتين ئةو رَيكسازي وثَيوةرانةي , برياري لةبارةيةوة بدا , بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية, وئابووري
 .دةستة دايان دةنآ

رؤذ لة رؤذي ثَيرؤاطةياندني بة برؤياري ( 10)بؤي هةية لةماوةي , ةئةطةر وةبةرهَيب داواي دامةزراندني رةتكرايةو. 3
, رؤذ دا بريار لة تواجنةكة بدا ( 32)توانج لة برؤيارةكة بدا  و دةبَي سةرؤكي ئةجنومةن لةماوةي ,  رةتكردنةوةكةيدا

 .بريارةكةشي كؤتايية
( 10)ر مؤَلةتثَيداني ثرؤؤذةكة بدا  لةماوةي دةستة بؤي هةية لةسةر داواي وةبةرهَيب رةزامةندي سةرةتايي لةسة. 2

رؤذ لة بةرواري داواكةيةوةة بؤ ئاسانكردني رَيكارةكاني ثةيوةندي كردني ناوةوةو دةرةوةو بؤ خَيراكردني 
 .دامةزراندنةكةي

ضوارةم و ودةكةوَيتة بةشي دووةمي دةروازةي ( ناوبذيواني)ماددةي بيستةمي ثرؤؤذةكة دةبَيتة هةذدةم بةناونيشاني ( ب
ثشت بة بةندةكاني طرَيبةسيت مؤركراو لة هةردوو اليةنةوة بؤ نةهَيشتين )رستةي , بة تَيكراي دةنري ثَيشنياركرا

 :زياد بكرَيت ومادةكة بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة( ناكؤكيةكاني وةبةرهَينان
 بةشي دووةم
 ناوبذيواني

 :ماددةي هةذدةم
ئةطةر لة طرَيبةستةكةش . يت مؤركراو لة نَيوان هةردوو الدا يةكي دةكرَينةوةكَيشةكاني وةبةرهَينان بةثَيي طرَيبةس

هية برؤطةيةكي وا نةبوو ئةوا بة رَيسةيةكي دؤستانة و بةرةزامةندي هةردوو اليةن ضارةسةردةكرَيبة لة ياَلةتَيكدا 
ناوبذيوانيةي كة يوكمةكاني لة رؤةزامةندى هةردوو اليةن بةدةست نةها ة هةردوو ال بؤيان هةية هانا بةرن بؤ ئةو 

ة يان بةثَيي يوكمةكاني يةكيكردنةوةي ناكؤكيةكانى هةر ,  ياسا رةضاوكراوةكاني هةرَيمدا دياركراون
 .رَيككةوتنامةيةكي نَيودةوَلةتية يان دوودؤَلي كة عرياق اليةنَيك بَيت تياياندا

كة كةوتوونةتة بةشي سَييةم بة ناوي , مي ثرؤؤذةكةسةبارة  بة ماددةكاني بيست ويةكةم تاكو بيست وشةشة :ثازدةم
( 01)لة مادة ( د)ليذنة ثَيشنيار دةكا  برؤطة , كة رَيزبةندييان دةبَيتة نؤزدةم تاكو بيست وضوارةم, يوكمة كؤتاييةكان

ليذنةي ياسايي  لة ماددةي يةفتةم لة نَيوان ئةو ماددانةي( 7)ي ثرؤؤذةكة البردرَيت ضونكة ثَيشَ طوازراوةتةوة برؤطةي 
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ي ثرؤذةكة ( 03)لة ماددة ( ج)ضونكة يةكَيكة لة طرةنتيةكاني وةبةرهَيب هةر وةها برؤطة , ثَيشنياري كردوون
ليذنة ثَيي واية سةرَوكي ئةجنومةن بؤي هةبَي رَينمايي ثَيويست بؤ (. 01)كة زجنريةي دةبَيتة ماددة, البردرَيت

 .ضونكة خؤي سةرؤكي ئةجنومةني باآلي وةبةرهَينانة, سةرؤكي دةستة نةك, رَيبةرَيكردني ئةم ياساية دةربكا 
 :مادةكاني بةشي سَييةميش بةم رؤرة دةخوَيندرَينةوة 

 بةشي سَييةم
 يوكمة كؤتاييةكان

 :ماددةي نؤزدةم
تايبة  بة هانداني  0222ي ساَلي 79ئيدارةي سلَيماني ذمارة / برؤياري سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران. 1

ةرهَينان لة هةرَيمي كوردستاندا هةَلدةوةشَيندرَيتةوةة ودةستةي هانداني وةبةرهَينان و دامةزراوةكاني كة بةثَيي وةب
ي برؤيارةكة دامةزراوة هةَلدةوةشَيندرَيتةوة وهةموو ماف وثابةندي و سامانةكاني طوَيزراوةو نةطوَيزراوةية (16)مادة

 .ةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيتدةطوازرَينةوة بؤ دةستةي وةبةرهَينان كة ب
ي (1)هةموو ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينان كة لةاليةن دةستةي هانداني وةبةرهَيناني هةَلوةشايةوة رَيثَيدراون بةثَيي برؤطة. 0

انةي كة سةرةوةة بة ثرؤؤذةي وةبةرهَيناني ياسايي دادةندرَيب وبةردةوام دةبب لة سوودمةندبوون لةو ئيمتيازا  و هاندان
 .بةثَيي برؤياري هةَلوةشايةوة ثَييان دراوون

هةموو ئةو ثرؤؤذانةي ديكةي كة لةذَير تَيرؤوانني وهةَلسةنساندن دان وئةوانةي تاكو ئَيستا برؤياري كؤتاييان لة . 3
ة بةثَيي ك, دةطوازرَينةوة بؤ دةستةي وةبةرهَينان, دةستةي هةَلوةشايةوة بؤ دةرنةضووة وةك ثرؤؤذةي وةبةرهَينان

فةرمانسة تايبةمتةندةكاني دةستةش بةردةوام دةبب لةو رَيكارانةي كة لةاليةن . يوكمةكاني ئةم ياساية ثَيكتاتووة
 .دةستةي هةَلوةشايةوة وةرطرياوون

 :ماددةي بيستةم
ن بة ثَيي بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياسايةة يا, هةر ثرؤذةيةكي ئَيستا هةية و بة ثرؤؤذةيةكي وةبةرهَينان داندراوة

سوودمةند دةبَيت  لةو ,, يوكمةكاني ئةو ياسا وبرؤيارة تةشريعية كارايانةي ثيش دةرضووني ئةو ياساية دامةزراوة
 . بةمةررَيك لة سايةي ياساو برؤيارةكاني ثَيشوو سوودمةند نةبووبَيت, بةخشني و ئيمتيازاتانةي لةم ياسايةدا هاتوون

 :ماددةي بيست ويةكةم
 ::نَيكي ئةم ياساية كار ناكاتةسةرهية هةمواركرد

 . ئةو دةستةبةري ولَيبووردن ومافانةي بةثَيي ئةم ياساية دياركراون.1
مافَيك يان بةخشينَيك كة بةهةر ثرؤؤذةيةكي تؤماركراو درابَيت بةثَيي , هةَلوةشاندنةوةي  هةر دةستةبةريةك.0

 .ركردنةكةيوكمةكاني ئةم ياساية ثَيش دةستثَيكي رَيبةرآ كردني هةموا
 :ماددةي بيست ودووةم

 .ذمَيرياريةكاني دةستة لةاليةن سةرؤكايةتي ديواني ضاودَيري داراييةوة وردبيين دةكرَيت
 :ماددةي بيست وسَييةم

ئةوياَلةتانةي دةدَيكي ئةم ياساية نايانسرَيتةوةة دةكةوَيتة بةر ئةو رَيسا طشتيانةي لة ياساكاني ديكةي ثةيوةنداردا 
يوكمةكاني , لةكاتي ناكؤكي لة نَيوانياندا. مةررَيك يوكمةكاني لةطةأل يوكمي ئةم ياسايةدا ثَييةوانة نةبببة , هاتوون

 .ئةم ياساية ثيادة دةكرَيب
 :ماددةي بيست و ضوارةم

 .سةرؤكي دةستة بؤي هةية رَينماييةكاني ثَيويست دةربكا  بؤ ئاسانكردني رَيبةرآ كردني ئةم ياساية
 :شنيار دةكا  ئةم دوو مادةي خوارةوة ررَينة سةر ياساي ثَيشنياركراوليذنة ثَي :شازدةم

 :ماددةي بيست وثَينيةم
 .دةبَي ئةجنومةني وةزيران ئةم ياساية رَيبةرَي بكا 
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 :ماددةي بيست وشةشةم
 .تةوةبآلو دةكرَي( وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة رَيبةرَي دةكرَيت ولة رؤذنامة فةرمي 

 هؤي دةركردني ياساكة
بة ئاماجني دروستكردني كةش و هةوايةكي هاندةر بؤ وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستاني عرياق والبردني كؤسثةكاني 
ياسايي لة بةردةميداة وماوةدان بؤ كارثَيكردني سةرمايةي نيشتماني و بياني لة ثرؤؤذةكاني وةبةرهَينانة بةو شَيوةيةي 

ريسةر لة ثرؤؤسةي بوذانةوةي ئابووري بكا ة وبؤ ئةوةي ئاسانكاري و ثشتسريي هاندةر بكرآ و لةهةندَي هاوكارييةكي كا
باري سةرمايةكاني وةبةرهَينراو ببوردرَيتة ولة ثَيناو هَينانةكايةي دةستةيةكي وةبةرهَيناني تايبةمتةند بؤ رَيكخستين 

 .دا ئةم ياساية داندرااليةنة هةمة رؤرةكاني ثرؤؤسةي وةبةرهَينان لة هةرَيم
تكاية بؤ ئاطاداري بةرَيزتان وثرؤذةكة وبؤضووني ليذنةي ياسايي ررَينة بةردةم ئةجنومةني نيشتماني كوردستان بؤ   

 .  تاوتوَيكردني ورادةربرؤيب لةبارةيةوة
 لةطةأل رَيزدا

  
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كؤبوونةوةي داهاتوو رؤذي يةك شةممة , بوونةوةي ئةمرؤؤمان دةهَيننيلَيرةدا كؤتايي بة كؤ, زؤر سوثاس بؤ ليذنةي ياسا
 .بةخَير بَيب سةرضاوان, دةبَيت 0/7/0226لة 

   
 

           
 عدنان رشاد مفيت       (                كمال كركوكي)فرست امحد عبداَ                      ممد دادر عبداَ

 رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي          سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي
 عَيراق - كوردستان                       عَيراق         – كوردستان                       عَيراق      – كوردستان  
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 0/7/0226 رَيكةوتي يةك شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتاني      0/7/0226رَيكـةوتي   رؤذي يةك شةمة شـةممة ي سةر لة بةياني (11)كاتذمَير  
َ  بة ئامادةبووني, تي بةرؤَيز عدنان رشاد مفيت سةرؤكي ئةجنومةن وبة سةرؤكاية  عَيراق  كمـال  .د)بةرؤَيزممد دادر عبـدا

, دووةمي خـولي  (13)دانيشـتين ذمـارة   , بةرؤَيز فرسـت أمحـد عبـداَ سـكرتَيري ئةجنومـةن     , رَيسري سةرؤك و( كةركووكي
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)طــة بــةثَيي يوكمــةكاني برؤ

ي خولي طرَيداني يةكةمي (13)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤياردرا دانيشتين ذمارةي , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

كـة  , عَيـراق  –بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةرؤوو و طفتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي وةبـةرهَينان لـة هـةرَيمي كوردسـتان          -1
 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة –لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني كوردستان 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةرنامةي كار, اوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوةبةن
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ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
ي خولي (13)ارة دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذم, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

 :دا بةم شَيوةية بَيت0/7/0226ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 
كـة  , عَيـراق  –بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةرؤوو و طفتوطـؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي وةبـةرهَينان لـة هـةرَيمي كوردسـتان          -1

 .َيرادةوة ثَيشكةش كراوةع –لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني كوردستان 
لة رةلسةي ثَيشوو ماددة يةك و ماددة , داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةم كة لةرَيسةي خؤيان دابنيشب

دواتر راي ليذنةي , ئَيستا داوا لة ليذنةي دانوني دةكةم ماددة سَي روَينَيتةوة لةطةَل ئيقَايةكةي, دوومان تةواو كرد
 .فةرموو, ماددةكةدارايي لةسةر 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةناوي خواي بةخشندةو ميترةبان

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددة يةك , ماددة ضوار بةنسبة  مةشروعةكةية ضونكة دةستكاركان كردووة, لة ثرؤذةكة طةيشتينة ماددة ضوار

نةوةك بةرؤَيزان ئةنداماني , اشان دةسكاري دةكةيبئَيمة لةسةر ئةصَلي مةشروعةكة بةرةدةم دةرؤؤيب ث, يةزف كرا
براي بةرؤَيزم كاك عوني ماددة ضوار , ئَيستا دةست ثَي دةكةيب بة خوَيندنةوةي ماددة ضوار, ثةرلةمان لَييان تَيك بيَيت

 .دةخوَينَيتةوة
 :بةرؤَيز ثخشان عبداَ زةنسةنة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم , دةنري لةسةر ماددة يةك و دوو درا, دانوني راثؤرتةكةي خؤيان خستة بةردةستلة رةلسةي ثَيشوودا ليذنةي 

دةنري لةسةر ئةوة نةدرا كراوة بة فةصَل و ماددةكانيش ثاش و ثَيش , ئةوة لة هةيتةي ثرؤذةكة طؤرؤانكاريان كردووة
 .سوثاس, نازائ ضؤن دةبَي, الم واية ئةبواية ئةوةمان بكردباية, كراوة

 
 

 :ز شَيروان ناصح ييدريبةرؤَي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم نةطةيشتينة نةتيية و تةصويتيشي لةسةر , ثَيش ئَيستا لةطةَل برادةران مونادةشةي ئةو مةسةلةيةمان كرد
تةنتا ماددة يةك و دوو بة هةموو تةعديي  و شتةوة , ئَيستا دةست ثَي دةكةيب و مةشروعةكة دةخوَينينةوة, نةكراوة

ض لةسةر ئاسيت فصوَل و ض لةسةر ئاسيت , باسي ئةوةمان كرد كة دةسكاركان لة تةرتيبةكةي كردووة, نسي لةسةر درادة
ئينيا ئةوة دواي ئةوة لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ئَيمة تةرتيبةكةي بةم شَيوةيةي كة هةية , فةدةرةكان

 .سوثاس, دايدةرؤَيذينةوة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وان ديسان دةطةرؤَيمةوة سةر ئةوةي كة ئَيوة ئيقَاياتي خؤتان بَلَيني دوايي ئَيمة ضاكي دةكةينةوةكاك شَير
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 :ئَيستا ماددة سَي, بةَلَي
 :املادة الثالثة

 :تطب  احكام هذا القانون على املواريع اليت تواف  عليها اهليئة يف احد القطاعا  التالية
 .اعا  التحويلية والكهرباء واخلدما  املرتبطة بهماالصن-ج
 .الزراعة بوقيها النباتي واحليواني واخلدما  املرتبطة بها -ب
 السياحية- 
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 .الفنادق-ث

 .الصحة والبيئة -ج
 .الرتفيه ومدن االلعاب-ح

 .وتكنولوزيا املعلوما , االحباث العلمية والتكنولوزية-خ

 .النقل واالتصاال  احلديثة-د

 .واملؤسسا  املالية والبنوك و شركا  التأمني-ذ

 .وسكك احلديد, واخلدما  االستواريةو الطرق واجلسور, و مواريع االسكان, مواريع بناء االعمار-ر

 . التعليم جبميع مراحله يف ضمنه التعليم العالي وتقين ورياض االطفال-ز

 .ه باحكام هذا القانونجي موروع يف جي قطاع اخر يقرر اهليئة املوافقة على مشول-س

 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددة سَييةم
لةو كةرتانةي خوارةوةدا رةزامةنديان : يوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر ئةو ثرؤذانة ثيادة دةكرَيب كة دةستة لةيةكَي

 .لةسةر دةدا 
 .ا و ئةو خزمةتسوزاريانةي ثَييانةوة بةندنوكارةب( التحويلية)ثيشةسازيية طواسَاوةكان -أ

 .وئةو خزمةتسوزاريانةي ثَييانةوة بةندن, رووةكي و ئاذةَلي, كشتوكاَل بةهةردوو اليةنيةوة-ب
 .طةشت وطوزار- 

 .هؤتَيلةكان-ث

 .تةندروسيت و ذينسة-ج

 .خؤش طوزةراني و شاري ياري-ح

 .نياريةكانتوَيذينةوةكاني زانسيت وتةكنؤلؤذي وتةكنؤلؤذياي زا-خ

 .طواستنةوة وطةياندني سةردةم-د

 .ودةزطا داراييةكاني ديكة( ت مني)بانكةكان و كؤمثانياكاني دَلنياكاري-ذ

وةك بنياتنان و ئاوةدانكردنةوة و نيشتةرَي كردن و رَيساوبان و هَيَلي شةمةندةفةر , ثرؤذةكاني ذَيرخاني ئابووري-ر
 .وفرؤكةخانة و ئاودَيري و بةنداوةكان

 :ةرؤَيز شَيروان ناصح ييدريب 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بؤ ئةوةي بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان صورةتَيكي وازييان هةبَي لةسةر ئةو ماددةيةي كة طؤرؤانكاري لةسةركراوة

ثَيش  بةنسبة  ئةصَلي مةشروع تةبعةن فةدةراتي ماددةكان ثاش و, لَيرةدا يةز دةكةم هةندَي نودا  روون بكةمةوة
ئيزافة ( غابا )بةنسبة  فةدةرة دوو , بةنسبة  ئةهميةتي فةدةرةكة ئَيمة تةسةلسولةكةمان دووبارة كردؤتةوة, كراون
بةنيسبة  فةدةرة , ئيزافة كراوة( ترفيتي)دةمج كراوة ( فنادق و مشاريع سيايية )بةنيسبة  فةدةرة سَي , كراوة

بةنيسبة  فةدةرة هةشت ئيعادةي , ئيزافة كراوة( املؤسسا  املالية االخر ()البنوك و الشركا  الت مني)يةفت كة دةَلَي 
لةهةمان كاتدا فةدةرة , (مواريع البناء و مطارا  والري والسدود)بنايةي تةييت ئيزافة كراوة لةطةَل , صياغة كراوةتةوة

, (واخلدما  االستوارية املرتبطة بهااملناط  احلرة واالسواق التجارية املعاصرة )نؤش فةدةرةيةكي تازةية ئيزافة كراوة 
 .سوثاس زؤر

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , دةخيوَينمةوة, لةسةر ماددة سَي ئةم بةرؤَيزانةي خوارةوة لة ئيستمارةكة ناويان نووسيوة بؤ ئةوةي دسة بكةن

دادر , دلَير ممد شريف, ريعزالديب بادةس, ممد يكي , شَيخ اده , ممد امحد صاحل, كةسَيكمان لةبري كردبَيت 
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,  شريب عبدالرمحب, مامؤستا رشاد, ئارام رةسول, عمر عبدالرمحب, عادل امني, زرار تاهري امني, سةردار هةركي, سعيد
 .فةرموو كاك ممد امحد صاحل, خةمان زرار, طوَلناز عزيز دادر
 (:ديَلمان ئامَيدي)بةرؤَيز ممد امحد صاحل

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيشنيارةكةم ئةوة بوو دوتاعي تةربية و تةعلي  بة ثَيي سياسةتي تةعليمي بَيت لةطةَل سياسةتي تةربةوي بَيت

بة دةناعةتي مب ئاماجني , بةآلم سياسةتي تنمية ناطوجنَي لةطةَلي, ليذنةي ياسايي سياسةتي تةعليمي خستية لةطةَلي
, دوو سياسةتَيكي وازحيي تةعليمي لة كوردستان نيية, نمية نييةسةرةكي تةعليمي عالي و هةموو بوارةكاني تةعلي  ت

, بةآلم يةك كؤليذي هةندةسي معماري هةية, لَيرة دة كؤليذي ياسامان هةية, هية فةلسةفةيةكي تةربةوي وازحيمان نيية
هةدةيف , سمار بَيتلةبةر ئةوة دةبَي ئةساسي تةعليمةكة كة ئيستي, يان دة كؤليذي ياسا بةرامبةر يةك كؤليذي صةيدةلي

بؤ زراعةية يان بؤ , بؤ ض مةرالَيكة, بؤ ض كةوادرَيكة, ئةو كؤليذةي كة دروسيت دةكةن لةطةَل هةدةيف هةرَي  ضيية
نة ئةندامب لةئةجنومةني باآلي , نةوةزيري تةعلي  و نةوةزيري تةربية ئةندامب لةدةستةي بةرهةمتَينان, صناعةية

كة ( أ وي)دوو فةدةرةي , ثَيشنياري ئةوة دةكةم, ضونكة بوارَيكي يةكيار طرنسة, ي وا هةببدةبَي لة بوارَيك, وةبةرهَينان
بةآلم بؤ ليذنةي , صناعا  حتريرية لةطةَل بنيةي تةييت بة تةصوري مب نةدةبوو لةطةَل هةيتةي ئيستيسمار بواية

مواد )يعتيماد دةكةنة سةر مةواد ئةوةلية ضونكة ئةو بوارانة ئ, بة ثَيي ياسايةكي تايبة  بَيت, باآلي ئيستسمار بَيت
يةعين زةمحةتة ئينسان تةصور بكا  رةئسمالَيك بَيت , زكين مولكي عامةية, ئةوة زمين موارد تةبيعيةية( خامة

يان تةري  عامَيك دروست دةكا  ئينيا تيمَيكي لةسةر , رسرَيك دروست دةكا  دةبَيتة رسري ئةو سةرمايةدارة
لةبةر ئةوة ثَيويستة , ئةوانة منوونةية دَين , اج لةو سايقانة وةردةطرَيت كة بةسةر ئةو رسرة دةرؤؤندادةنَيت كة دَيت ب

زؤر , نةك تةنتا هةيتةي بةرهةمتَينان, ئةوانة بةثَيي ياسا ئيستفادةي لَي بكةيب و ئةجنومةني باآل وةبةرهَينان بَيت
 .سوثاس

 
 
 

 :بارزاني امحد عثمان اده  بةرؤَيز
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرؤَيز س

, ثَيشنيارم لةسةر ماددة سَي بةندا ئةليف كة باسي كةهرةباي دَيتة كرن و بةندا هةشت تورق و رسور و سكك احلديد
مب بةباشي دةزائ ئةظ شتة , كة ئةويش دةبَيتة يةك لة تَيبينيةكائ, يش دَيتة كرنَي(مطارا )دةلَي  ليذنا ياسايي و 

 .سوثاس, ئان نةكتنة كةرتي تايبة , تَي بَيتهةر لة زميَن دةسةآلتا يكومة
 :بةرؤَيز ممد يكي  ربار

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مةبةستيان ضيية؟ ياني مةشاريعي تةرفيتي ئةطةر بؤمان شةرح , مب داواي تةوزحيَيك دةكةم لةسةر مةشاريعي تةرفيتي

 .سوثاس, بكةن بزانني مةبةستةكةي ضيية
 :ابةرؤَيز عزالديب سلي  خديد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, هةمان تَيبينيا كاك ديلمان, تةعليمي ئةو ليذنايا ياسايي دروست كرية( ك)تَيبينيا مب لةسةر ماددة سَي فةدةرا 

 .سوثاس
 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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, بةآلم لةناو ماددةكاندا هةموو برؤطةكان, َيتةوةماددةي سَي هةموو ئةو ثرؤذانةي دياري كردووة كةوا ئةم دانونة دةيانسر
زائيدةن , يان هةموو ئةو ثرؤذانةي كةوا ثةيوةنديان هةية بة ثرؤذةي سَاتيذيب و لةطةَل ناسَاتيذي تَيكةَل كراون

كة  ئةدةليةتَيك هةبوو, بة ئةكسةريةتي را ئةمانة دياري كراوة, ئةوةي مب لة ليذنةي دانوني طفتوطؤمان زؤر كردووة
يوكمةكاني ئةم ياساية , مب ثَي  باشة و ثَيشنياريش  كردووة كة برؤطةيةك ئيزافة بكرَي بةم شَيوةية, رياوازي هةبوو

اليومل احكام هذا القانون الصناعا  االستخرازية يف جمال )تةوة ثيشةسازية دةرهَينراوةكان نةو  و كانزاكان ناطرَي
دوو سةرضاوةية هةردووكيان دوو سةرضاوةي سةرةكي ساماني نيشتمانني و  مةبةست لةوة ئةوةية ئةم(النفط واملعادن

ثةيوةندييةكي راستةوخؤي هةية بة ضؤنيةتي , سيادةي سياسيمان, ثةيوةنديان هةية بة سياسةي ئيقتيصادي دةولي
ا سدود و مةتار و مب ناَلَي  بةشةكاني تري كةو, دةسةآلتدارَييت هةرَيمي كوردستان لةسةر ئةم دوو سةرضاوة سةرةكيةية

بةآلم ئةمة ئةكرَي بة شَيوازي تر لة زكين ئةو ثرؤذة ئيسترياتيذيانةي , ئةوانة ئةكرَي لة زكين ثرؤذةي ئيستسماري بب
لةهةمان , هةندَي مةرج كة هةم ئيفتيتايَيك بَي بؤ ئةو مةراالنة بكرَينةوة, ياني مةرج هةبَيت, ديودي بؤ دابنرَي

ضونكة لة كؤتاييدا ثةيوةندييان بة , ستان دةسةآلتي سياسي لةسةر ئةم شتانة بكَيشَيتةوةكاتيشدا يكومة  لة كورد
ثةيوةندييان بة ذَيرخاني ئيقتيصادي هةرَيمي , ثةيوةندييان بة تةمويلي طشيت, ذياني رؤذانةي خةَلكةوة هةية

زائيدةن لةو خراثَ بكةوَيتة دةست و , ناكرَيت بة ئاساني تَيثةرَينرَي و ررَيتة دةست ئةفراد, كوردستانةوة هةية
بؤية , لةوانةية ئةوة تةئسريي لةسةر سيادةي ئيقتيصادي سياسيمان بكةن, شةريكاتي ئةرنةبي كة لةدةرةوةي ئَيمةن

ئيحتيمالة موبةرر ئةوة بَي بَلَيني لة , مب ثَيشنيار دةكةم ئةو برؤطةية تةسبيت بكرَيت و نةم وتووة مةعادن ناوَي نيية
يان ئةضنة زمين , يان لة دةستووري هةرَيمي كوردستان ئةم دوانة دةضنة زمين ئيتفاداتي تايبةتةوة, عَيرادي دةستووري

بةآلم لةهةمان كاتدا تةسبيت كردني زةرةرمان ثَي ناطةيةنَي و وازيَيش , مب ثَي  واية راستة ئةمة, دةوانيين ترةوة
لة كوردستان دا ئةم دوو بةرهةمة دةطرَيتةوة و باشَة تةسبيت  بةتايبةتي كة تَيبسا , دةبَي بؤ موستةرري ئةرنةبي

 .سوثاستان دةكةم, بكرَي
 (:زانا) خضر سعيد دادر بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( ترفية)ضونكة وشةي ( احلدائ  و املتنزها )مب ثَيشنيار دةكةم بيسؤرؤن بة , هاتووة( الَفيتي)وشةي ( و)لة برطةي 

, ئةطةر مةبةست لة شاري ياري بَي هةية, دَي مانا بسرَيتةوة نةطوجنَي لةطةَل ئادابي طشيت كؤمةَلساكةمانلةوانةية هةن
بؤية ثَيشنيار دةكةم , بَيت( بةآلم ئةطةر مةبةست لة ثارك و يدائ  و متنزها , ئةطةر مةبةست لة سياية بَيت هةية

 .سوثاس, وشةي تةرفيع بسؤرؤَي بؤ يدائ  و متنزها 
 :ز سردار صباح بوزو هةركيبةرؤَي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم مب رةئيي  لةطةَل ئةوة , تَيبيين يةكةم دووبارةية لة بؤ دسةكاني كاك دلَير, بةيةديقة  مب دوو تَيبيني  هةية

تي هةرَي  بةآلم وةكو تةنتا موَلكي مواردي تةبيعي لةبؤ يكومة, نيية كة شةريكاتي ئةرنةبي مواردي تةبيعي دةربَينب
, خؤي لةخؤيدا فنادق دةطرَيتةوة, لةبةر ئةوةي كة باسي سياية دةكرَيت, زيادة( فنادق)تَيبيين دووةم  ئةوةية , بَيت

 .بؤية ثَيشنيارم ئةوةية فنادق البدرَي و سوثاس
 :امني طاهر زرار بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
( مشاريعي)وشةي , بكرَي بة يةك برؤطة( و, د, ج)واتا برؤطةي , ي بسرَيتلةخؤ( و)و(د)برؤطةي ( ج)لة ماددةي سَي برؤطةي 

هةر لةسةر ماددة سَي , (الفنادق و املواريع السياحية والرتفيهية ومدن االلعاب)بةم رؤرةي خوارةوة , بؤ زياد بكرَيت
املؤسسا  املالية و )لَي دَيت بةم رؤرةي خوارةوةي , زياد بكرَيت(وكاال  التجارية( )كافة االنوطة)رستةي ( 2)برؤطة 

 .سوثاس ,(البنوك و شركا  التأمني وكافة االنوطة او الوكاال  التجارية
 :بةرؤَيز عادل ممد امني
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو هةموو اليةك , ئةمةوَي وةبريي هةمووتان بَينمةوة, مب بةرلةوةي تَيبيين خؤم لةسةر ئةو ماددةية بدةم

ئابووريةكي ناضةديوة و ثامشاوةي بريوبؤضوونَيكي ئيشَاكيانةي بةعسيانةش هةية لة ,  ئابووري كوردستاندةزانني
, لةوانة كارطةي رستين كفري و ضةند كارطةيةكي ضةمةنتؤ لة سلَيماني, كوردستان لة دروست كردني كؤمةَلَيك كارطة

َيويست  ئةزاني بةر لةوةي ئَيمة ئةو دانونةي دةركةيب ئةو ياني مب زؤر بة ث, كؤمةَلَي لةوانة كة ئةوانة كةرتي طشتني
بؤ ئةوةي هةم ئةو توانايةي كة لةوَي دةتيس ماوة و ئةو , كةرتة طشتييانة بة دانون بيكةينة كةرتي تايبة 

 بتوانرَي لة بواري ئيستيسمار و لةبواري ئابووريدا بتوانَي بةشداري بكا  لة طةشةكردني, مومتةلةكاتةي كة هةية
, دامةزراوة 1977بؤ منوونة كارطةي رستين كفري لة ساَلي , مب تةنيا بؤ منوونة بؤتان دةهَينمةوة, ئابووري كوردستان

بةرهةمي ئةو كارطةية , يكومةتي هةرَي  وةريسرتووة 1990ئةو كارطةية لة ساَلي , هةر بؤ مةعلوما  بؤ هةموو اليةك
كة لةمانسَيكدا , كيلؤ بةن ئةتوانَي رةنري بكا  02تا  32, ة رؤذَيكدافةرمانبةر كاري تَيدا دةكا  ل 326كة ئَيستا 

بةآلم معاشي ئةو فةرمانبةرانة لةوَي ضةندة لةمانسَيكدا؟ سةدو يازدة , نزيكةي سي وشةش مليؤن ديناري ئَيستا دةكا 
اتة يةك مليار و سَي سةد يةو  سةدو بيست و نؤ هةزار و هةشت سةد وبيست و ثَينج دينارة كة لةساَلَيكدا دةك, مليؤنة

ئةطةر ئةو يازدة ساَلة ييساب بكةيب ضواردة مليارو , و ضل مليؤن و يةو  سةد و ثةجناو يةفت هةزارو نؤسةد دينار
ئةوة يكومة  صةريف دةكا  لةو بوارة كة هية , ثةجناو دوو مليؤن و سَي سةدو سي وشةش هةزارو نؤسةد دينار

ةنتا لة كارطةيةك لة شارَيكي بيووكدا ئايا كارطةكاني ضةمةنتؤ و رسةرةو شةكر ئةمة ت, بةرهةمَيكي ئينتاري نيية
بؤية ئةطةر بَيتو ئَيمة بَلَيينةوة ئةو دانونة ئيستيسمارة موستةرر , وئةواني تر لة هةولَير و سلَيماني ضةند هةية

بؤية ثَيويستة دانونَيك , ي  بكةيبخؤ موستةرر بانري ناكةيب بَلَيني وةرة ئةو كارطةيةي تةسل, دةتوانَي ئةوة بكا 
مب , بؤ ئةوةي هاوسةنري و هاوكار بَيت لةطةَل دانوني ئيستيسمارةكة, دةربكةيب بؤ بةتايبة  كردني ئةو كةرتانة

الغراض هذا القانون حتدد املناط  اليت )ثَيشنيار دةكةم دواي ماددة دوو ئةم ماددةية زياد بكرَيت بةناوي ماددة سَي 
واتا ناوضة تةمنويةكاني كوردستان ( ج,ب,يع فيها باالعطاءا  من الرسوم والضرائب بثالث مناط  تنموية جتتمتع املوار

, لةبةر ئةوةي خؤمان دةزانني راستة ئَيمة ئابووري لَيرة دواكةوتووة, (أ و ب و رـ)دابةش بكرَيت بة سَي ناوضة 
مب هةر بؤ منوونة ئةَلَي  ئةطةر , شارَيكي ترشارَيك و , رياوازي هةية لةنَيوان ناوضةيةك و ناوضةيةكي تر

لة بيناية هةتاكو هةولَير و سلَيماني هةبَيت دة  ئامادة , بةرهةمتَينَيك بَيت لة بواري نيشتةرَيكردندا خانوو بكا 
نياري بؤية ثَيويستة ئَيمة ناوضةكان دياري بكةيب وةكو ئةو ماددةيةي مب ثَيش, نيية بيَيتة شارَيكي بيووك خانوو بكا 

اذا نقل على املوروع خالل مدة االعفاء املمنوحة من املنطقة التنموية )فةدةرة بائيشي , دةكةم فةدةرةي ئةلفي ئةوة بوو
اىل منطقة تنموية اخر  ويعامل لغايا  االعفاء خالل مدة املتبقية معاملة مواريع املنطقة التنموية اليها بعد موافقة 

ةي بتوانرَي هةموو ناوضةكاني كوردستان كة طةشة دةكا  لةرووي ئابووريةوة هاوسةنري بؤ ئةو( اهليئة اخلطية على ذلك
ئةوانة ئةطةر ئَيمة دياري نةكةيب و , بَيسومان بةرهةمتَيب كة دَيتة كوردستان بَيسومان ئاماجني سةرةكي دازاجنة, بَيت

  واية ناتوانرَي هاوسةنسي و مب ثَي, ئةو صةالييةتة نةدرَيتة مةرليس بة خشتة بة نةخشةيةك دياري نةكا 
بَيسومان هةتاكو زةوي شارةزوور و دةشيت هةولَير , يةكساني هةبَيت لةطةشةسةندني ئابووري لةهةموو روويةكانةوة

ئينيا بؤية , موستةرر ئامادة نيية بيَيتة ناوضةيةك وةكو طةرميان ئةرزي بَي ثيتة و ئاوي نيية و ئةوانة, هةبَي
سةبارة  بة ماددةي سَي مب ثَيشنيار دةكةم ثَيشةكي , بسريَي و ئةو ماددةية وةكو ثَيشنياريةدة ئةوة لةبةرضاو 

تطب  احكام هذا القانون على )وا نووسراوة بنووسرَي ( تطب  احكام هذا القانون على املواريع)ماددةكة ئاواي لَي بكرَي 
لةدةرةوة عادةتةن دانون تةعامول لةطةَل شةخصدا ( يةاملستثمر الذي يستثمر امواله يف احد  القطاعا  او اجملاال  االت

ئينيا ئَيمة ئةو , ئينيا ئةطةر شةخص تةبيعي بَيت يان مةعنةوي بَيت, موستةرر شةخصة نةك مةشاريعةكة, دةكا 
واتا ئريادةي موشةريع بةسَاوة ئةطةر هةيتة موافةدةي لةسةر ئةو مةرالة , مةراالنة بة موافةدة و بةهةيتةوة بَيت

مب , بؤية مب ثَي  باشة هةيتة البدرَي مةشاريع بكرَيتة موستةرر , ياني ئةو دانونة لةو مةرالة تةتبي  نابَي, نةكرد 
, لةطةَل مةواد تةعامول ناكا , لةبةر ئةوةي دانون لةطةَل ئةشخاص تةعامول دةكا , بةدانوني تري دةزائ
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مب , الي عةيين و شةخصي و مةعنةويةكة دةطرَيتةوةكة هةموو ئةمو, لةتةعريفةكةش هاتووة موستةرر كَيية
انواء )ثَيشنياري ئةوةم هةية برؤطةيةكي تر زياد بكرَيت ئةويش كة بواري ئيستيسمار بسرَيتةوة ئةمةش دةدةكةيةتي 

ني لةسةر ئةوة هية لة كَيشةكا( ثالزا  خاصة حلفل احلاصال  الزراعية واملنتجا  الصناعة والزراعة واملواد الغذائية
يان بةوةي كة بَيتة بةرهةم شوَينَيك نيية , كاتَيك بةروبومَيكي دةبَي زياد لةبازارؤدا, رووتيار لةم وآلتة كةم ناكاتةوة

, ياني كة دةضَيتة بازارؤ هةندَيك رار ئةو ثارةش ناكا  كة روتيارةكة بةرهةمةكةي ثَي نةدَل دةكاتة بازارؤ, يفزي بكا 
كة ئَيمة لة ذَير ئةم ماددةية رَيسةيةكي بؤ بكةينةوة بؤ , ي ثَيويسيت دةزائ بؤ كشتوكاَلبؤية ئةم بوارة مب بة بوارَيك

 .سوثاس, ئيستسمار بيسرَيتةوة
 :بةرؤَيز عمر عبدالرمحب علي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بسةرؤَيينةوة , بَيت مب ثَي  باشة لة برؤطةي دةي ئةم ماددةية كة رَيز لة تةعلي  بسرَي و لة مةراييلي ئةساسي تةعليمي

بؤ ماددة ثازدة لةبةر ئةوةي وةزيري موختةص لة هةردوو بوارةكة ض لة تةربية و ض لة خوَيندني باآل موشارةكةي 
يان ئةو دوو وةزيرة بةرؤَيزة ئيزافة بكرَي بؤ مةرليسي , ئةو برؤطةية لةو ماددةية زياد بكرَيت, مةرليسي ئةعيكة ناكةن

, زياتر رةبتيان بة تةربيةي تةعليمي ئيقليمي زياتر موختةصب وةك لةهةيتةي ئيستيسماربؤ ئةوةي ئةوان , ئةعي
ئةوة , لةبةر ئةوة, بةآلم ئةوة تةنيا تةعليمية, ضونكة فةدةرةكاني تر هةموويان ثرؤذةي ئيستيسماري خدمينة

 .سوثاس, ثةيوةندي بة وةزيري ثةروةردة و وةزيري تةعليمي عاليةوة هةية
 :رسول مامند بةرؤَيز ارام

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرؤذةكاني بواري )ثَيشنيار دةكةم بؤ ماددة سَي برؤطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوةية لة زمين بوارةكاني بةرهةمتَينان 

 .زؤر سوثاس, (وةرزشي و كردنةوةي يانةي تايبة  و خاوةنداري كردني تيثي تايبةتي وةرزشي
 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, لةبةر ئةوةي تةعلي  مةستوليةتي دةوَلةتة, ثَيشنيار دةكةم ئةو برؤطةية ئيلةا بكرَي( ك)بةنيسبة  ماددةي سَي برؤطةي 
, دةكرَي مةريةلةيةكي ديكةدا ئيعادةي نةزةر بكرَيتةوة, داخلي ئيستيسمار و تييارة  نةبَيت باشَة لةو مةريةلةيةي

 .زؤر سوثاس, و مةريةلةية بةباشي نازائلةبةر ئةوة ئة
 :بةرؤَيز شريب عبدالرمحب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, بكةوَيتة زكين سياية( فنادق وترفيه و العاب)ثَيشنيارم ئةوةية كة برؤطةي 

 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, بةرؤاي مب بةهية شَيوةيةك نةدرَيتة كةرتي بياني, ةو فَيركردندا باخيةي ساوايانلة بوارةكاني ثةروةرد( ك)لة برؤطةي 
هةرضةند لة طؤرؤانكاريةكةي ليذنةي ياساييدا , لةبةر ئةوةي دةكرَي بةمةبةسيت ئةو دةزطاية لة رَيسة البدرَي

ضونكة ئةوة اليةنَيكة مةترسي , ثَيشنيارةكة كراوة و بةشةكاني تري ثةروةردة لة ذَيرضاودَيري ئةمين نيشتمانييدا بب
ئَيمةش هَيشتا لة دؤناغي رزطاري نيشتمانيي , ئةوةي لَي دةكرَي وآلتاني دةوروبةر يان وآلتاني تر بةئادارَيكي تر دةرؤؤن

 .سوثاس, دايب
 :بةرؤَيز خةمان زرار اسعد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةن و ثشتسريي كردن لة دسةكاني كاك دلَير كة لة بةآلم تةئكي, بؤ ئةوةي دسةكان زؤر دووبارة نةبَيتةوة

 .سوثاس, ئةم دانونة نةيسرَيتةوة, روونكردنةوةكةي هةموو ئةو بوارانةي كة ثةيوةندي بة نةو  وكانزاكان هةية
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 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنسبة  كاك ديلمان , ئَيستا وةآلمي دةدةينةوة, بدةينةوة بةآلم ئةوةي بتوانني وةآلمي, بةراسيت مواليةزةيةكي زؤر درا
ئةو , ضونكة ئةمة ياساي تايبةتي دةوَي, ئَيمةش لةطةَل ئةوةيب, كة دةَلَي تةربية بةم شَيوةية ئةوة دانوني تايبةتي دةوَي

, دوورررَيتةوةلة كةرتي تايبة   طاربةنسبة  كاك شَيخ اده  دةَلَي مة, ياساية بة تةفصيل يةدي خؤي بدرَييَت
دوا رةئيي  رةئيي براياني ئةنداماني , ئةوة ئيقَايَيكة, ئَيمةش ثَيشنيارمان داوة بةراسيت بؤ ئةوةمان بةرَيتَيشتووة

تةرفيتي وةسائيلي , يةك لةبرادةران دةَلَي بؤمان روون بكةنةوة تةرفيتي ضيية, مةسةلةي تةرفيتي, ثةرلةمانة
ئةطةر نا ثَيتانيش باشة ناوَيكي تر بَلَيب , ئةوة مودتةرةيي ليذنةي دانونية, دةدةيبيةوانةوة بة تةرفيتي لة دةَلةم 

مةسةلةي فةنادق سيايي بَيت وياخود بكرَيتة غري سيايي كاك سردار , ئةو ئةنداماني ثةرلةمان ئازادن لةو مةسةلةية
, بةآلم سيايي نةبَيت, ت و فندق بَيتلةوانةية مةشروعَيكي ئيستيسماري بَي, دةَلَي هةموو فنادق سيايي كؤبكرَيتةوة

بةآلم ئةوةي كة هةية ئةو , تةبيعي لة ثرؤذةكة تةدسي  نيية, بةنسبة  كاك عادل كة كوردستان تةدسي  بكرَيت
ئةبَي يةوافيزي تةسيتيتي زةماناتي زياتر بدرَييَت لةو ثرؤذانةي , دةزا, نايية, مةناتيقةي كة بيووكة وةكو دَي

ئَيمةش ثشتسريي ئةو ,   كاك عمر عبدالرمحب و وةزيري تةربية و وةزيري تةعلي  ئيزافة بكةنبةنسبة, كةدةكرَي
ئةوةي كاك ئاراميش , لةبةر ئةوةي فةدةراتي ثةيوةندار هةية بةو مةسةلةية لة دانوني ئيستيسمار, ثَيشنيارة دةكةيب

ر نةو  وكانزاكان ئةصَلةن لةو ماددةية بةنسبة  كاك دلَي, باسي كرد ئيمكان هةية لة تةرفيتي رَيساي بكرَيتةوة
بةنسبة  ئيلةاي فةدةرةي , بةآلم لة ماددةيةكي تر كة هاتينة سةري مونادةشةي ئةو مةسةلةية دةكةيب, نةهاتووة
 .زؤر سوثاس, بةيةديقة  ئَيمة لةطةَل ئةوةدايب كة فةدةرة تةعليميةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة, تةعليمي

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, ضونكة دوو كةسي تريش تةئييديان كرد, بةيةديقة  كاك دلَير دووبارة ثَيشنيارةكة  بَلَيوة

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةدريبةن لة , فعلةن ئَيمة لة ليذنةي دانوني مونادةشةمان كردووة, مب ثَيش ئةوةي ئيقَايةكةي خؤم روَينمةوة
زةرووريشة بةم شَيوةية بَيت مب تةيديدم , بةآلم مب ثَي  واية لَيرة زةروورة, ي تر لة ماددة ثَينيمان داناوةشوَينَيك
اليومل احكام هذا القانون الصناعا  االستخرازية يف جمال النفط ), بةعةرةبيةكةي دةَلَي  و ئينيا بة كورديةكة, كردووة
 .مددة( ة ثيشةسازيية دةرهَينراوةكان نةو  و كانزاكان ناطرَيتةوةيوكمةكاني ئةم ياساي)بةكورديةكةي ( واملعادن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 باشة بؤ بَيتة ئَيرة؟

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كوردستان  دةستووري هةرَيمي, مب تةوزحي  داوة ومت بةثَيي دةستوور بَيت, ضونكة لَيرة ثرؤذةكاني هةموو باس كردووة
هةر خؤي يةدي تةصةروف لةو , بةهةمان شَيوة لة زمين ساماني ذَيرخاني ئابوورية, كة ئَيستا لة تةواو كردني دايب

نابَيت لةطةَل دةستووري  قوضيكبؤية ثَي  واية هية تةنا, مةرالة بَيتة سةر يكومة  و دةوَلةتي هةرَيمي كوردستان
ياني ناكرَي هية , ئةم دوو مادةية برؤبرؤةي ثشيت سياسةي ئيقتيصادي دةوَلةتبضونكة , هةرَيمي كوردستان لة داهاتوودا

ئيتيفاداتي رياريا هةية لة , لة ئيتيفاداتي سياسي دةكرَي, ئةبَيت لة ئيتيفاداتي دةولي ئةكرَي, بواري بؤ بتيَنينةوة
ئةو ماددةية لةوال وازح نيية معادن , َةبؤ ئةوةي هةبَيت لَيرة باش, باشَة لَيرة تةسبيت بكرَيت, زمين شةريكا  ئةكرَي

بةآلم لَيرة لة ماددة يةكدا شتَيك , ئةو مةوادانةي كةوا كةرةستةي خاوي سةرةكني ئةوانة مةدصةدة, ونةو  نةهاتووة
 .ئةمةش هةمووي مشل دةكا , ضونكة دةَلَي صناعاتي حتويلية, هةية بؤية مب دةَلَي  ئةمة بنووسرَي

 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم
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كؤمثانيايةك دَيتة كوردستان دةيةوَي خانوو , بةخشيين زةوي رسة لةوانةي كة باران كردن ض دةورَيكي طةورةي هةية
با بَلَيني هؤتَيلَيك دروست , يا هةر ثرؤذةيةكي خزمةتسوزاري دروست دةكا , يان هؤتيل دروست بكا , دروست بكا 

ماناي , ئةطةر يكومة  خانووةكةي نةداتَي و ئةرزةكةي نةداتَي, دةكا  ئةم هؤتَيلة تةكليفي ثةجنا مليؤن دؤالر, دةكا 
مب عةرزم كردن , ثارةكةي زياد دةبَيت, خؤ ئةطةر يةكَيك بيةوَي ئةرز بكرؤَي, واية دةبَي ئةو ئةرزةي ثَي بفرؤشي

اتةية بَيت سةد ساَل ئةطينا بة موص, ثَيي واية تا دونيا ماية دةذي, تةبيعةتي بةشةر واية, نايةوَيت بة موصاتةية
هةر ثَيي , نةوة  ساَل دةد بري ناكاتةوة كة سبةييَن دةمري, بةآلم ئينسان تةبيعةتي واية تةمةني دةطاتة هةشتا, زؤريشة

ثاشي خؤشي دةيةوَي منداَلةكاني و ريلي نوَي هةر وةدةزاني , ياخود ثَيي واية تةواصولي هةية, واية تا دونيا ماوة دةذي
, موَلكي صريف خؤي بَيت, لةبةر ئةوة دائيمةن يةزي لةوةية كة شتَيكي هةتاهةتايي هةبَي, ري خؤينةئةوان ئيستيسما

ئةطةر نا ثَيي بفرؤشي , بةو ثةجنا مليؤنة هؤتَيلَيك دروست دةكا , ئةو ثةجنا مليؤنة و كة ئةو ئةرزةي دةدةييَت
ثَينج مليؤنيش , ئةطةر ئيعفائاتي طومرطي بؤ نةكةي, مليؤن دؤالر( 62)مليؤن دؤالر زياتر دةكاتة ( 12), فةرزمان كرد

ئةطةر باري لَي وةرطري لةخييلي ثَينج ساَل بةثَينج , مليؤن( 60)لةوانةية ئةو مةكائينانة بَيتةوة ببَيتة , بؤ ئةوَي
سةر هةموو تاررَيك و هةموو ثياوي صناعي لة نةتييةدا لة, مليؤن دؤالر( 72)مليؤن باري لَي وةردةطري دةبَيتة 

لةبةر رؤشنايي ئةو كولفةيةي كة صةريف كردووة , ئةساسي كولفةي هةر مةشروعَيكدا نرخي دوايي كة دةطاتة هاووآلتي
, بةرزي دةكاتةوة, نرخةكةي دوايي دةكةوَيتة سةر هاووآلتي, ئةطةر كولفةكةي يةفتا مليؤن بَيت, لة مةشروعةكةدا

ضةمةنتؤية لةرياتي بة ثةجنا دؤالر بَيت بيفرؤشَي دةيكاتة , ةكاتةوةسيايية نرخي بةرزد, ئوتَيلة نرخي بةرز دةكاتةوة
كةواتة تؤ كة تةستييتي دةدةييَت تةنيا بؤ تةشييع كردني هاتين , ئةو دةيةوَي ثارةكةي بؤ بسةرؤَيتةوة, شةست دؤالر

ةكلوفةي كوردي كةم ضونكة ت, ئةو تةستييتة بؤ ئةوةي نرخةكةي دوايي لةبةر رؤشنايي تةكلوفةي كوردي, ئةو نيية
كةواتة ئةو تةستييتة لة كؤتاييدا بؤ دازاجني هاووآلتيية كة خزمةتةكة , دةكاتةوة بةو تةستييتةي كة تؤ كردووتة

كةواتة نرخةكةي كة دةطاتة هاووآلتي كةمَ , لةبةر رؤشنايي كولفةكة كةمَ بؤتةوة بة تةدةخولي يكومة , دةيساتَي
شةويش هةر مونادةشامتان هةر , رَيك ئةو مونادةشةية لة هةموو شوَينَيك بآلوبؤتةوةمب دوَييَن برادة, دةبَيتةوة

مةدام تاتشةر كة , ئينسلتةرا ئةو دانونةي دانا 1972برادةرَيكي شارةزا بريي خستينةوة وتي لة ساَلي , بةردةوام بوو
لةوةختةوة تةمليك لة , بووئةو خاوةني ئةو دةرارة بوو و خاوةني تةمليك , سةرؤك وةزيران بوو ئةو وةخيت

ثاش ماوةيةك موئتةمةرَيكي صويويف , بةريتانيادا هةموو كةسَيك دةتوانَي تةمليك بكا  ئةرز بكرؤَي و ئوتَيل بكرؤَي
ئوتَييتةكان بةناوي عةرةبدا ئةرزيان كرؤيوة , يةكَيك لة رؤذنامة نووسةكان لَيي ثرسي وتي عةرةب ئَيمةي خوارد, طر 

وتي كةييَن ديتتان عةرةبَيك هارؤَلد , ئةويش بة ثَيكةنينةوة وةآلمي دايةوة, وة ئَيمةيان خواردو خانوويان كرؤي
وتي كةي ديتتان هارؤَلد , ممد فايد هةيةتي موَلكَيكي ميسرية, طةورةتريب مةخزةني مشةك فرؤشتنة لة لةندةن

ئةو وةخيت يةدتانة نيسةران , بيباتة دةرَيياخود هةر بينايةكي تر عةرةبَيك بةسةر شانييةوة كردوويةتي و دةيةوَي 
ضارةي نيية ئةطةر فرؤشيت ئنسليزَيك دةتواني لَيي , طوتي ئةوة هةر لة ئينسلتةراية و هةر بؤ ئينسلتةراش دةمَييَن, بب

وةَلآل مب ناكرَي بَلَيني , لةبةر ئةوةي ئةم دانونة هةمووي يةكة, بةآلم موَلكةكة ئي ئَيمةية وبا بةناوي ئةو بَيت, بكرؤَي
دوا دسةش  , يان لة نودتةيةكي طرنسي دا وةكو ئةوةي هييت نةكردووة واية, دانونَيك  دةرهَيناوة و دةزي بكةيب

دةسةآل  دةداتة هةيتةي عولياي ئيستيسمار كة ثَيك هاتووة لة سةرؤكي , ئةوةية ئةو دانونة دةسةآل  دةداتة كَي
, هةست بة لَيثرسراويةتي دةكةن, سراو كة هةموويان وةكو ئَيمةيكومة  و رَيسرةكةي و هةشت نؤ وةزيري لَيثر

ئَيمة , لةبةر ئةوة نابَي لةوة بَسَيب, هةست بة خؤشةويسيت يكومة  دةكةن و بةرذةوةندي طةليان ال مةبةستة
تةصروف دةسةآلتَيك نادةينة بَيسانةيةك كة بة كةيفي خؤي , دةسةآلتَيك نادةينة يةكَيك كة خاوةني ئةم وآلتة نيية

خؤشةويسيت ئةم وآلتةي الية و ئةطةر بَيتو , بةرثرسة, دةسةآل  دةدةينة يكومةتَيك كةوةكو ئَيمة لَيثرسراوة, بكا 
هةم دةتوانني , بابةكة دةكةينةوة, ئَيمة دةطةرؤَيينةوة لَيرة مونادةشةي دةكةينةوة, خوانةخواستة خيييف ئةوة بوو

لةبةر ئةوة ويست  ئةو دوو دسةية لةخزمةتتان بكةم بؤ ئةوةي , كاري بكةيبموياسةبة بكةيب و هةم دةتوانني طؤرؤان
موساهةمة بكةم بؤ ئةوةي تَيبسةيب ئةم دانونة , تؤزَيك وةكو رةئيةك عةرزتان بكةم ئةو الية كة هةية تَينةطةيشتنَيك
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سوثاستان , يةتي ضةندةئةهميةتةكةي ضةندة و بؤ ئةوةي تَيبسةيب ئةو ماددةية بزا  لةناويدا دةنسدان بؤي ئةهم
 .دةكةم و داواش لة ليذنةي ياسايي دةكةم راي كؤتايي خؤي بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةر بةيةديقة  هاتينة س, وتاوتوومان كرد, ئَيمة لة ليذنةي ياسا دواي ئةوةي كة طوَيمان لة مواليةزةكان هةمووي طر 
يةك لةوانة ئةوةبوو زؤر لة , ئةو دةناعةتةي كة بتوانني ئةو مواليةزاتانةي كة درا لة ضةند تةوةرَيك وةآلمي بدةينةوة

لَيرةدا مب دةَلَي  زةوي ئةوةي , برادةران وتيان نابَي زةوي كشتوكاَل بؤ مةشاريع تةخصيص بكرَيت يان بدرَيتة مةشاريع
كة عايدي هاووآلتيانة كة ئةوة دوَييَن رامان لةسةردا لةياساكة , يةك موَلكي صرفة, يةلةم ياسايةدا هاتووة سَي رؤرة زةو

نةهاووآلتيان عييدةيان ثَيوة , زةوي ئةمريي صرفة ئةوة عايد بة يوكمةتة و كةس عييدةي ثَيوة نيية, يةزف بكرَيت
كة ( املفوضة بالطابو)ثَيشان ثَييان دةطو   كة( االراضي مملوكة للدولة)سَي , نيية بؤ كَي تةخصيصي دةكا  ئةوة دةيكا 

ض ثَيش , ئةوةي تا ئَيستا تةعامولي لةطةَل كراوة, ئةوةش يةدي تةصةروف بؤ هاووآلتيانة و رةدةمةكةشي بؤ دةوَلةتة
 ية بةيين دوو وةزارة ( اطفا)ئةم , بةكارهَينراوة ( اطفا)ض ئَيستاش مةسةلةي مةبدةئَيكة , دروست بووني ستايف ئَيمة

ثَيويسيت , هةر زةويةك لة ناو شار بَيت و لةدةرةوةي شار بَيت, وةزارةتي بةلةدية و وةزارةتي ئيصييي زراعي, بووة
ئةوة بةلةديةي , يان ثَيويسيت ئةوةي ئيفرازي لةسةر بكرَيت بدرَيتة هاووآلتيان, هةبَيت و مةشاريعي لةسةر بكرَيت

موعامةلةي ئيتفا لة هةرَيمي كوردستان دواي دروست بووني ستايف , ئيصييي زراعي موعامةلةي ئيتفايان روون بووة
واتة يةدي صايب موَلكيان , ض لة سلَيماني ثيادة كراوة, لةسةر ئةم ياساية ض لَيرة, ئَيمة ياساي تايبةتي بؤ دةرضووة
ةي تةصميمي ئيحصاي بةلةدية هةَلساوة بة طوَير, ئةوي تر طةرؤاوةتةوة بؤ دةوَلة , نةداوة كة يةدي تةصةروفةكةية

, شارةكان ئةو دتعانة تةخصيص دةكا  لة بؤ دوتاعاتي موختةلةف لة زمين ئةو دوتاعةش دوتاعي صناعي بَيت
لَيرةدا هةندَي لة برادةران وتيان عةال , هةروةكو ئَيستا دةبينني صناعةي شيماليمان هةية و صناعةي رنوبيشمان هةية

لَيرة بة دةناعةتي ئَيمة هةيتة يةدي تةمةلوكي , َيت بةنسبة  ئةرازيئةساس هةيتة نابَي يةدي تةمةلوكي هةب
لة كَي وةربسرَي يان لة ئةمريية صرف وةردةطرَي كة هي دةوَلةتة يانيش لة , هةر دةبَي ئةرز وةربسرَيت, هةبَيت ونةبَيت

يةلقةي بةلةدية بةيين  ئةو, تةنتا و تةنتا ئَيمة يةلقةي بةلةديةمان يزف كردووة, بةدايةي ئيتفايةكة وةردةطري
هية اليةنَيك , وابزائ ئةوةش هةر بؤ دةوَلة  دةطةرؤَيتةوة, زراعة و بةيين ئيصييي زراعي هةَلبستَيت وببَيتة هةيتة

مةسةلةي ئيستميك و تةمةلوك , خاَلَيكي تريش هةية كة ئيشارةتي ثَيدرا, لَيرة تةرةف نيية لة مةسةلةي ئةو مةوزوعة
ئيستيميك وازحية بة طوَيرةي دانوني ئيستيميك بَينني يةس  كرا هةروةكو برادةران ئيشارةتيان  مةسةلةي, و تةمليك

مةسةلةي تةمةلوك بةنسبة  ئةرانب بةطوَيرةي دةستووري ئيتيحادي رائز نيية و هةمان شَيوة بةنيسبة  , ثَيدا
يين واديعي دكوطرايف ئَيمة نةصَيكي صةريح دوو بؤ طؤرؤ, ئةمة يةك( اال من استثنى بها القانون), دةستووري هةرَيميش

ئةطةر لَيرة و لةوَي ئيختيصاصَيك دةكرَي لةاليةن هةندَي اليةنةوة موَلك دةكرَي بةناوي مواتين , هةية لة دانون
خاَلَيكي تريش دةمةوَي ئيشارةتي , ئةبَي ئةمة يةدَيكي دانوني بؤ دابنرَي, ئةوة ئيختيصاصة لةسةر دانون, عَيراديةوة

لَيرة مب عةرز دةكةم بؤ , ثَيدةم ئةويش مةسةلةي تةعاروزة بةنيسبة  سوَلتاتي ئيتيحادي ياخود دةستووري ئيتيحادي
هةروةكو ئَيمة ثَيشنيارمان , لةدةستووري عَيرادي( 112, 112, 101)برادةران سَي ماددة هةية بة رووني بيخوَينةوة 

تةنتا و تةنتا لة سوَلتاتي , ئةوي هية موخالةفةيةكي تَيدا نيية كردووة و رايةكامنان لةناو ليذنةي دانوني لةطةَل
ضونكة وةزعةكة ئةمرؤؤ , ئَيمة ويستومانة هةندَي شت بؤ خؤمان بيةسثَينني, موشتةرةك بةيين ئَيمة و ئيتيحاددا

, يةتي تَيدا بَيشةرع 0223ةوة هةتا 1990كَي دةيزاني دةوانني و دةراراتي ئَيمة لة , موالئيمة بؤ خؤمان بيةسثَينني
بؤية بة , زؤر دانونيشمان دةرهَيناوة و لةدةستووري عَيرادي هةمووي شةرعيةتي ثَيدرا, زؤر دةرارمان دةرهَينا

يةديقة  مب ثَي  واية لةو روانسةشةوة هية تةعاروزَيكي نيية لةطةَل دةستووري ئيتيحادي و لةطةَل صةاليياتي 
, ةديقة  ئةوةي لة ليذنةي ياسا تاوتومان لةسةر كرد مةوزوعي تةمةلوكئةمرؤؤ بة ي, سوَلتاتي ئيتيحادي ئيقلي 

مةوزوعي تةمةلوك تةبعةن هةروةكو ثَي  وتب لة دةستووري ئيتيحادي مةنع كراوة و بةهةمان شَيوة لةدةستووري 
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موَلك بكرؤَي و  واتة تةمةلوك ئةوةية ئةرنةبيةك دَيت بة رَيسةي بةيع و شريا لة هاووآلتيةكي عَيرادي بيَي, هةرَيميش
موستةرري دانون ئةمة , دةمَييَن ئَيرة موستةرري دانون, ئةمة مةيزورة دةستوورية, بةناوي خؤي بكا 

ئةوةش , ئةويش كَيية بة طوَيرةي دانوني ئيستيميك يكومة  تةمليكي موستةرر دةكا  بةراسيت, دانونةكةية
بؤية بة يةديقة  , وةن مةشروعةكة و دارو دةستةكةيمةيصورة تةنيا بؤ خزمةتي مةشروعةكة و بؤ سةكةني خا

يةزم كرد ئةو روونكردنةوةية بدةم بؤ ئةوةي بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان صورةتَيكي وازييان هةبَيت لة كؤي 
 .زؤر سوثاس, دوا رةئيش رةئيي ئَيوةي بةرؤَيز و ئةنداماني ثةرلةمانة, مونادةشةكةي دوَينَيكة

 :ومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجن
يانيش مودتةرةيَيك لةاليةن برادةرَيك , ثَيشنيارَيك هةبوو كة بكرَيتة رَيسايةكي تر, كاك شَيروان تةنتا فةدةرةي يازدة

ثَي  واية يان , يان شتَيك لةو دوو مودتةرةية( الجيوز للمستثمر متلك االراضي اليت فيها املواد الطبيعية)هاتووة 
الجيوز للمستثمر متلك )ئةندامَيكي ثةرلةمان وابزائ كاك ممد بوو كة نوسيت يان برادةرَيك , مةوديعي بسؤرؤيب

 .بؤ ئةوةي لةطةَل ماددةكة بسوجنَي(االراضي اليت فيها املواد الطبيعية
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َيمة ئيزافةيةكمان كردووة ئةطةر كاك عوني بةآلم بةنيسبة  ئةوة ئ, تةسةلسولي ماددةكة ثَي  واية رَيسةي تةواوة

 .بيخوَينَيتةوة
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .الجيوز للمستثمر متلك االراضي اليت توزد فيها املواد الطبيعية: حادي عور

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن 
( النفط والغاز وموتقاته)و دةوس بكرَيتةوة و بنووسرَي  رد الطبيعيةاملوامب ثَي  باشة بنووسرَي , ئَي ئَيستا تةبيعي بوو

 .بؤ ئةوةي صيةةيةكي دانوني بؤ دابنرَي, كاك عوران ثَيشنيارةكة  بنووسةوة بؤمان بنَيرة
 
 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةس مب دوَييَن هةر بؤ , رةئيي ريا ريا هةبوو, ئَيمةش موستةديل نةبوويب لةسةر ئةم مةوزوعة بةيةديقة 
دوَييَن خؤم طوَي  لَي بوو لة بةغدا دةَلَي بةنيسبة  مواردي تةبيعي و ئيستيسمارا  ياسايةكي تايبة  , تةوزيح

 .ئةوة خؤم طوَي  لَي بوو, خةريكي تةهيتةي ياسايةكي تايبةتب, دةردةضَي
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مادام , باشة ئةطةر بَيتو فةدةرةكة هةر الببةيب ضيية, هةموو شتَيك ئيعتيماد لةسةر ئةوَي بكةيبئَيمة ناتوانني لة 

دواتر مونادةشةي لةسةر بكةيب و لَيرة , ئةطةر ئةو فةدةرةية بيبةينة رَيسايةكي تر, لةوَي ياسايةكي تايبة  دةردةضَي
, ئةطةر تواني لة ئةيكامي خيتامي, رَيساكةشي بؤ دادةنَينيلةوَيندةر , ئَيستا موهي  دةضَيتة رَيسايةكي تر, هةَليبسريب

 .ماددةكة روَينةوة, ئةوة باشَة و بةدوةتريشة و تايبةمتةندييةكي خاصي دةدةييَن
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 الفصل الرابع
 ختصيص االراضي
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عنية بتحديد املواقع اليت ختصص للمواريع االستثمارية تقوم اهليئة بالتنسي  مع الوزارا  والدوائر امل: اواَل: املادة الرابعة
 .يف كل حمافظة واليت ستقام مستقباَل وفقَا هلذا القانون وتؤشر على صور قيودها بان هذه املواقع خمصصة الغراض اهليئة

راضي ضمن تقوم الدوائر ذا  العالقة وبالتنسي  مع اهليئة بتحديد و ختصيص ما حيتاج اليه املوروع من اال: ثانيا
التصميم االساسي داخل املدن وخارزها عن طري  االجيار او املصاطحة و بسعر توجيعي وف  ضوابط تضعها اهليئة 

 .استثناَء من احكام قانون بيع واجيار اموال الدولة النافذ يف االقليم
, اتيجية بسعر توجيعي تقرتحه اهليئةللمجلس وبناَء على اقرتاح اهليئة متليك االراضي اليت ختصص للمواريع االسرت: ثالثَا

وذلك استثناَء من احكام , على ان تراعي طبيعة املوروع واهميته ومقتضيا  املصلحة العامة عند التمليك, او بدون بدل
 .قانون بيع واجيار اموال الدولة النافذ يف االقليم

الستثمارية لد  دوائر التسجيل العقاري يتم وضع اشارة عدم التصرف على االراضي اليت ختصص للمواريع ا: رابعَا
 .املختصة وال يتم رفعها اال  وافقة حتريرية من اهليئة بعد قيام املستثمر بتنفيذ مجيع التزاماته

للهيئة ولضمان حتقي  اهدافها صالحية متلك االراضي اململوكة لدولة ملكَا صرفَا بدون بدل ومتلك االراضي : خامسَا
قلة باحلقوق التصرفية بعد اطفاء احلقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضَا عاداَل ومناسبَا اململوكة للدولة املث

 . وزب القوانني واالنظمة والتعليما  املرعية بهذا اخلصوص
للمستثمر شراء واستئجار االراضي والعقارا  الالزمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير املوروع وف  احكام هذا : سادسَا

من ( ثالثا)لقانون يف حدود املساحة واملدة اليت تقدر يف ضوء اهداف املوروع واحلازة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة ا
 .هذه املادة

يتم افراز االراضي الالزمة للمواريع االستثمارية اليت ستقام وف  احكام هذا القانون يف حدود املساحة اليت تقدر يف : سابعَا
ع واحلازة الفعلية هلا وفقَا لضوابط خاصة توضع من قبل اهليئة استنثاَء من االحكام املرعية بهذا ضوء اهداف املورو

 .اخلصوص
 .خيضع تغيري موقع املوروع اىل نفس اسس وضوابط ختصيص املوقع للموروع الول مرة: ثامنَا
ملياه والكهرباء واجملاري والطرق العامة تقوم اجلها  املختصة وبالتنسي  مع اهليئة بتوفري اخلدما  العامة من ا: تاسعَا

 .على ان ختصص هلذا الغرض املبالغ الالزمة يف امليزانية, واالتصاال  وغريها اىل حدود املوروع
اضافة اىل ما يتمتع به املستثمر االزنيب من ح  بتملك واستئجار االراضي والسيارا  االنتازية وف  احكام هذا : عاشرَا
يورتي او يستأزر لصاحل موروعة االستثماري عقارا  سكنية وسيارا  غري انتازية  ا يتطلبه  حي  له ان, القانون

 .املوروع بعد موافقة اهليئة على ذلك و وف  ضوابط توضع من قبل اهليئة هلذا الغرض
 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

 بةشي ضوارةم
 تةرخانكردني زةوي وزار

 :ماددةي ضوارةم
هةنسي لةطةَل وةزارة  و فةرمانسة ثةيوةندارةكان هةَلدةسيَت بة دةستنيشانكردني ئةو دةستةبةهةما-1

شوَينانةي كة بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَيناني هةر ثارَيزطايةك تةرخانكراوة و لة ئايندةدا بةثَيي ئةم ياساية 
تايبةتب بة مةبةستةكاني  دادةندرَيب و لةسةر وَينةي تؤمارةكانيدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكرَيت كة ئةم شوَينانةي

 .دةستة
فةرمانسة ثةيوةندارةكان بة هةماهةنسي لةطةَل دةستةدا هةَلدةسنت بة دةستنيشان كردن و تةرخان كردني -0

هةرضي ثرؤذة ثَيويسيت بَيت لةزةوي وزاري نَيو نةخشةي بنةرؤةتي شارةكان و دةرةوةيدا لةرَيساي كرَي و 
 .بانةوانيةوة
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ةزيران بؤي هةية بةثَيي ثَيشنيارةكاني دةستة ئةو زةويانةي كة بؤ ثرؤذةكاني سةرؤكي ئةجنومةني و-3
وةبةرهَينان تةرخانكراون بة ثَيي ئةم ياساية بة ناويان بكا  وَيراي لةبةرضاوطرتين سروشت و طرنسي ئةو 

 .ثرؤذانة وثَيويستيةكاني بةرذةوةندي طشيت لة كاتي بةناوكردندا

سَاتيذييةكاني كة خزمة  بة بووذانةوةي ئابووري هةرَي  دةطةيةنَي بة  تةرخانكردني زةوي بؤ ثرؤذة-2
, كة دةستة بةهةماهةنسي لةطةَل وةزارة  و اليةنة تايبةمتةندةكان برؤياري لةسةر دةدا , خؤرؤايي دةبَيت

و  زةوي تةرخانكردنبة ثرؤذةكاني ديكة بة نرخَيكي هاندةرانة دةبَيت بةدةر لة يوكمةكاني ياساي فرؤشنت
 .بةكرَيداني ساماني دةوَلةتي كارثَيكراو لة هةرَيمدا

ئاماذةي دةستداري نةكردن لةسةر ئةو زةوييانةي كة بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان تةرخانكراون لة -0
نابَي ئةو ئاماذةية البربدرَيت تةنتا بة , فةرمانسةكاني تؤمار كردني خانووبةرةي تايبةمتةند دادةندرَيت

 .دواي ئةوةي وةبةرهَينةر هةموو ثابةنديةكاني رَيبةرَي دةكا , اوي دةستة نةبَيترةزامةندي نووسر

دةستة دةسةآلتي بة موَلكدار كردني ئةو زةويانةي هةية كة موَلكي , لة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنةكاني دا-6
اي كوذاندنةوةي دةوَلةتة وةك موَلكَيكي صرف و بةبَي ثارة كة باري طرانكراوة بة مافةكاني دةستكاري دو

مافةكاني دةستكاري لةسةريدا و دةرةبوو كردنةوةي خاوةنةكانيان بة دةرةبوو كردنةوةيةكي دادثةروةرانة 
 .وطوجناو

وةك موَلكَيكي , دةستة دةسةآلتي بة موَلكداري ئةو زةوي وزارانةي هةية كة موَلكي تةواوي كةسانَيكب-7
 .ةبووي خاوةنةكانيان بكاتةوةخؤسةر بؤ ئةوةي بؤ ثرؤذةي تةرخان بكا  و دةر

وةبةرهَينةر بؤي هةية ببَيتة موَلكداري زةوي يان بةكرَيي بسرَي يان خانوبةرةي ثَيويست بؤ فراوانبوون -7
وهةمة رؤر كردن و ثةرةسةندني ثرؤذةي وةبةرهَينان كة بةثَيي ئةم ياساية دادةمةزرَي و لةسنووري 

, ي ئاماجنةكاني ثرؤذةكة ثَيداويسيت راستةدينةي دةخةملَينرَي ورووبةرةكةوة ئةو ماوةيةي كة لةبةر رؤشناي
 .بةثَيي ئةو مةررانةي كة لةو ياسايةكةدا هاتووة

ئةو زةويانةي ثَيويسنت بؤ ئةو ثرؤذة وةبةرهَينانةي كة بةثَيي ئةيكامي ئةم ياساية بة ئةجنام -9
رؤشنايي ئاماجنةكاني  ثرؤذةكةو  دةطةيةندرَيب ريادةكرَيتةوة لة سنووري ئةو رووبةرةي كة لة ذَير

ثَيداويسيت راستةدينة دةخةمَلَينرَيب بة ثَيي ئةومةررة تايبةتيانةي كةلةاليةن دةستةوة دادةندرَيب بةدةر 
 .لةو يوكمة طشتيانةي لةو بارةوة رةضاو كراون

يةكةم راري طؤرؤيين شوَيين ثرؤذةو فراوانكردني بؤ هةمان بنةماو مةررةكاني تةرخانكردني شوَيين -12
 .ثرؤذةكة دةطةرؤَيتةوة

هةَلدةسنت بة فةراهةمكردني خزمةتسوزارية , اليةنةكاني تايبةمتةند بة هةماهةنسي لةطةَل دةستة-11
طشتييةكان لة ئاوو كارةبا و ئاوةرؤؤو رَيساي طشيت و ثةيوةندييةكان بؤ سنووري ثرؤذةكة بةمةررَيك بؤ ئةم 

 .ي اليةنة تايبةمتةندةكانةوة تةرخان بكا مةبةستة دراوَيكي ثَيويست لة بودرة

رسة لةوةي كة وةبةرهَينةري بياني مايف بة موَلكداريةتي و بةكرَيسرتين زةوي و ئوتومبَيلي 10
مايف ئةوةشي هةية خانوو بةرةي نيشتةرَي كردن و , بةرهةمتَيناني هةية بة ثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية

ؤذة ثَيي دةوَيت موَلكدار يان بة كرَي بسرَيت لة ثَيناو بةرذةوةندي ئةوةي ثر, ئؤتؤمبَيل بةرهةم نةهَيب و
ئةوةي ثرؤذة ثَيي , خانووبةرةي نيشتةرَي كردن و ئوتؤمبَيلي بةرهةم نةهَيب و, ثرؤذةي وةبةرهَينانةكةي

دةوَيت خاوةنداري بكا  يان بة كرَي بسرَيت لة بةرذةوةندي ثرؤذةي وةبةرهَينانةكةي دواي رةزامةندي 
 .ستة لةسةريدا و بةثَيي ئةو مةررانةي كة لةاليةن دةستةوة بؤ ئةم مةبةستة روون دةكرَيتةوةدة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بة البردني , ئَيستا ماددةي ثَينج كة بة مودتةرةيي ليذنةي ياسايي بووةتة فةصلي ضوارةم ماددةي ضوارةم, زؤر سوثاس
 …كَي لةطةَليةتي دةسيت بَلند بكا ؟ , ة ئَيستا خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنسدانئةوةي ك, فةدةرةي يازدة بؤ شوَينَيكي تر

 .فةرموو
 :بةرؤَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة داوا  دةكةم , تةمليك هةبَي يان نةبَي, ئةم ماددةية دوو شتة, ئةطةر مةرامل بدةي ئةو ثرؤذةية يةس  بكةم

 .بؤ ئةوةي ئةو مةوزوعة يةس  بَيت, بدرَيتة دةنسدان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي دانوني و ليذنةكاني تريش رةئييان , دوا رةئيشي لةسةر دراوة, برا طيان دوَييَن ئةم مةوزووعة مونادةشة كراوة
ش خوَيندرايةوة و ئَيستا, هةروةها يكومةتيش رةئيي لةسةردا و روونكردنةوةيةكي تَيروتةسةلي لةسةر كرا, لةسةر داوة

 .فةرموو نودتةي نيزام, رارَيكي تر دةخيةمة دةنسدانةوة
 :بةرؤَيز ارام رسول مامند

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ناكرَي دةستنيشاني بكةي كام برؤطة و كام برؤطة وهةمووي , ئةم ماددةية برؤييت ية لة دة برؤطة, نودتةي نيزام  هةبوو

 .سوثاس, ئةهميةتي خؤيان هةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةسةر ئةم مةوزووعة, راستة ئَيمةش طوَيمان لة ئيقَايي هةموو ئةندامان بوو
 :بةرؤَيز طوَلناز عزيز دادر

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةنسة , ئَيستاش مةترسي ئةوة هةية, سوودةكةشي ئةوةية وةكو زراعةتَيكي ثَيشكةوتوو بدةنة ميللةتي ئَيمة 

بةآلم , ضونكة بةياني كؤمثانيايةكي ثرؤذةيةكي ثيشةسازي هةية لةناوضةيةكي وادا , ة بؤ ناوةخؤ زياتر بَيتمةترسيةك
رةنسة لة زرووفَيكي ناوخؤي بة دوو بريي ئريتيوازي دةيان دؤئ زةوي تاثؤ بكا  بةناوي خؤي و هية سوودَيكي ئةوتؤ 

كة ئةَلَي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية ئةو زةويانة لةخاَلي ج دا , بؤية مب دذي ئةوةم, بة ناوضةكة نةبَيت
ثَي  واية , ومب دةيسةرؤَينمةوة, هةرضةندة ليذنةي ياسايي زؤر طةرؤاندويانةتةوة بؤ دةستةي سةرؤكايةتي, ببةخشَيت

ةكَيك لةوانةي كة ي, هةرضةندة لة ثةرلةمانةوة دةردةضَيت, ضونكة ئةوة سَاتيذي نيية, بسةرؤَيتةوة بؤ ثةرلةمان باشَة
دةكرَي وةك هةر بةرنامةيةكي وةزارةي تر برؤيارةكان بسةرؤَينَيتةوة ثةرلةمان و , سةرؤكي دةستة ثلةي وةزيري هةية

بؤية بةشَيوةيةكي طشيت لةطةَل ئةو برادةرةم كة دذي بة موَلكداري , دا هاتووة لة برؤطةي نامة(ل)ئةويش لة خاَلي 
 .سوثاس, كردئ لةو روانسةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كرخي, سوثاس

 :بةرؤَيز كرخي جن  الديب نورالديب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةراستيدا مب دوو سَي خاَل  هةية بةنسبة  تةمليك هةر ئةو بابةتانةي كة برادةران بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان 
لةوَي , كمان كرد لةطةَل رةنابي سةرؤكي هةرَيمدا بؤ ئةمريكا و ئةوروثائَيوة خؤتان دةزانب سةفةرَي, ئاماذةيان ثَيكرد

كؤمثانيا و لَيثرسراوي ئةو كؤمثانيايانة لةطةَليان ضاوثَيكةوتنمان كرد لةسةر سَي خاَلي زؤر طرنري  36زياتر لة 
باسي دانونةكةيان , ضؤنة يةكيان باسي ئةوةي دةكرد نيزامةكةتان, يةكَيك لةو خاَلة طرنسانة تةمليك بوو, راوةستايب

ئَيستاش وابزائ زؤر , ئةوي ديش خاوةنداريةتي سةرماية, ئةوي ديش نيزامي طومرطيش, دةكرد كة يةكيان تةمليك بوو
ئةوان زؤربةي زؤريان لةطةَل ئةوة بوون كة خاوةنداريةتي سةرمايةي , بة تَيروتةسةلي لةسةر ئةو نودتةية راوةستايب
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نيزامي طومرطيةكي واشيان هةبَيت كة بكرَي سةرمايةكاني خؤيان بة , ليكيشيان بؤ بكرَيتتةم, موتَلةديان هةبَيت
لةراستيدا ئَيمة ناكرَي هةر تةنيا وةكو ثرؤذةيةكي ئيقتيصادي تةماشاي ئةو , ئاساني بَينب و دازاجنةكانيشي ببنةوة

ن ببةستني بة بةرذةوةندي ضةند ئَيمة دةبَي بة راي شةخصي خؤم بةرذةوةندي باآلي كوردستا, مةوزوعة بكةيب
ديارة ئَيمة بؤ كاتي ئَيستا ئةمين , وهةر بة ئاسانييةوة تةماشاي وةزعةكةي خؤمان بكةيب, كؤمثانيايةكي زؤر طةورةوة

بؤية ئَيمة دةبَي شتَيكي دائيمي بكةيب كة , بةآلم تاكةي و هةتا ضةند دةرؤوا , عةسكةري و ئةمين ذياني خؤمان هةية
ةمان لةرووي ئيقتيصادييةوة ببةستني بة ضةند كؤمثانيايةكي زؤر طةورة كة لة وآلتةكاني خؤياندا بةرذةوةنديةك

هةر بةالي كةمي ديفاع لة بةرذةوةندييةكاني خؤيان بكةن كة , كاريسةري زؤر طرنسيان هةية بةسةر يكومةتةكانيان
, لةوانةية بؤ ئايندةش طؤرؤانكاري تَيدا بكرَي, ستامشانبؤية ثَيمان وابَيت كة ئةو تةمليكة بابكرَي بؤ كاتي ئَي, دَينة ئَيرة

هةر فةردَيكي , زؤر راستة, ئةو ترس و دَلة راوكَييةش تةبيعيية, بةآلم بؤ كاتي ئَيستا ئَيمة زؤر بة زةرووري دةبينني
ةراوكَي ثةيدا نةبَي ئةوة ئةصَلةن دَل, دَلسؤزانة بري لةو مةسةلةية بكاتةوة دَلة راوكَيي لةال ثةيدا دةبَيت, ئةم كوردستانة

ئةو , بةآلم ئةطةر بَيتو مودارةنةيةكي بكةيب لةطةَل ئةو دةوَلةتانةي كة ئةوةيان ثةيرؤةو كردووة, تةبيعي نيية
بؤية ئَيمةش ثَيمان , بةَلكو زؤر دازاجنيان كردووة, تةماشا دةكةي هيييان زةرةر نةكردووة, دانونةيان ثةيرؤةو كردووة

 .زؤر سوثاس, وةكو خؤي برؤوا  واية ئةو ثرؤذةية
 :بةرؤَيز نسريب ممد صاحل

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, (يكون التخصيص زانا للمشروع)لةسةرةتاوة دةَلَي , تَيدا بةدي دةكرَيت ناقوضيلة ماددةي ثَينيدا و لة برؤطة دوودا تة

بَي واتة بة خؤرايي باشَة بؤ هانداني ( زانا)بؤية ئةطةر ( يكون التخصيص بسعر تشخيص)و لة دَيري سَييةمدا دةَلَيت 
 .سوثاس, خةَلك بؤ خستنةطرؤي سةرمايةكانيان

 :هاَلة ستيل وادي.بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم , ئةوة شتَيكة دابيلي طؤرؤان هةية, رةئيي ليذنةي ياسايي ئةوةية كة تةمليكي زةوي تةنتا بؤ سَاتييية  بَيت
لةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم ئةو , بةنسبة  كوردستان لةوانةية دوو ساَلي تر سَاتييي نةبَيتئيسترياتييية 

ئةو كا  مونادةشة , ثرؤذانةي كة هةيتة برؤياري لةسةر دا تةمليكي دةكا  موافةدةتي ثةرلةماني لةسةر وةربسري
وةكو ئَيمة خؤمان , ي و لةسةر هةندَيكي نةكا لةم بارةيةوة لةوانةية ثةرلةمان موافةدة  بكا  لةسةر هةندَيك, دةكرَي

 .سوثاس, دةبَي ضاودَيريةكي ئةويش بكةيب, بة ضاودَير دةزانني لةسةر كاروباري يكومة 

 

 

 

 
 :رمضانناصح غفور . د بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, مليك بكرَيت يان تةمليك نةكرَيتثَيشنيارَيك تة, لَيرة دوو ثَيشنياري رياواز هةية, ئةم بابةتة زؤر باسي لَي كرا

بةآلم بؤضي لةطةَل تةمليك ؟ ضونكة دةبَيتة هاندةرَيكي , تةبيعي مب ثَيش ئةوةي رووني بكةمةوة مب لةطةَل تةمليك 
لة برؤطة ثَينج مب ثَيشنيار دة كةم .باش بؤ ئةوةي ثرؤذةي سَاتيذي و بةرهةمداري طةورة و طرنري لة كوردستان هةبب

ئةوي دواتر ( للهيئة ولضمان حتقي  اهدافها صالحية متلك االراضي اململوكة للدولة ملكَا صرفا بدون بدل) تةنتا بسوترَي
بؤية مب ثَيشنيار دةكةم كة , ضونكة كَيشةيةكي طةورة دروست ئةكا  بةتايبةتي لة هاوينةهةوارةكاندا, ثَيويست ناكا 

ئةو وةختة , بكرَيت( مملوكة للدولة)ئيزافةي سةر( ج)برؤطة  هةردووكيان ثَيكةوة البدرَيب و( ز)و برؤطة( و)برؤطة 
, ئةو وةختة بؤ ئةوةش هةر يةلَيكي تر هةية, ئةطةر بَلَيب نةخَير هةر ثَيويستة مبَينَيتةوة, موشكيلةكة يةل دةبَيت

 .سوثاس, ئةو ثَيشنيارةم بؤ ئةوةية
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 :بةرؤَيز مجال مشعون ايليا
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ناتوانني باس لة مةشروعَيكي يةساس وةكو ئةم ثرؤذةية بكةيب بةبَي ئةوةي باس لة ئةمين دةومي بةراسيت 
ئةمين دةومي , هةموو ثَيكتاتةكاني طةلي كوردستان, تةبعةن ئةمين وةتةني مةستوليةتي هةموومانة, وةتةني بكةيب

ئَيمة زؤربةي زؤري كلدان وئاشووريةكان , تانئةمين دةومي هةموو ثَيكتاتةكاني طةلي كوردس, دةبَي رةضاو بكرَيت
نازائ تا ئَيستا ئةو زةوي و زارانة بة ض , وةخيت خؤي لةطةَل هاتين زروفَيكي تايبة  كة زةوي و زارَيكي زؤريان برد

ثَيويستة رةضاو , ثَيويستة ئَيمة بةراسيت ئةمين دةومي خؤمان مةترسي هةية, عينوانَيك و كَي تةصةرويف ثَي دةكا 
بةنيسبة  مةترسي ئةمين دةومي بةس لة موَلكداري , ئةوة يةك. بةَلكو توركمانةكانيش, نةك هةر ئي ئَيمة, بكرَيت

بؤ منوونة ذمارةي دانيشتواني هةرَيمي كوردستان بة ثَيي تةدديرا  , بةَلكو لةشيت تريش هةية مةترسي تَيداية, نيية
ئةوة ئةطةر هاتوو ال رح , زؤري دابةش كراوة بةسةر سَي و ضوارئةو ثَينج مليؤن كةسة زؤربةي , ثَينج مليؤن كةسة

ثَيويستة دابةش كردني مةشاريع بة , اتي ئةو ئةسلحة زؤر خراث دةبَيطوراَ شةرَيكي ريتاني طةورةي بةثَيي تة
ويستة بؤ بؤية ثَي, ضونكة ثةيوةندييةكي بة ئيسكانيشةوة هةية, شَيوةيةكي وا رةضاوي دابةش بووني دانيشتوان بَيت

شتَيكي تر بةثَيي مةعلوماتي صةيةيف ئةوةي لة ئيستيسمار داية بؤ منوونة كؤمثانيا , ئةمين دةومي رةضاو بكرَيت
تةبعةن ئةوة لة دةولةتي ئيقليمي زؤر مةترسييةكي , هةية لةسةدا يةفيت ئريانيية و لةسةدا سَيي ئةوروثية لة مةصيف

 .برادةران هةندَيك لَيرة ئاماذةيان ثَيكرد و سوثاسيان دةكةم, نيلةسةر دةراري سياسي لةو بارةيةوة دةبين
 :بةرؤَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تاكو بةتةواوي ئيستيقيلي هةبَيت و بةباشي , ديارة ئةم ياساية ياسايةكي يةياتيية و ثَي  واية دةبَي ثةلةي لَي بكرَي
بتوانني , ئَيمة ئيقتيصادَيكي يةكسرتووي بامشان هةبَيت لة كوردستان, ةك ال بَيتةوةوآلتي عَيراق ي, ئيستيةيل بكرَيت

رسة لةوة ياساي تريش ئةوةي ثةيوةندي هةية بةياساي ئيستيسمار ئةوةش ئيشي , لةسةر تادةتي خؤمان رابوةستني
ثَي  واية  هةندَي ياساي تريش  ,ثَي  وانيية ئةو ياساية دةرضوو و تةواو بَيت, ضونكة موكتةملي يةكة, لةسةر بكرَيت

, بؤ سةرخستين ئةو ثرؤذةية, عييدةي بةو مةوزووعةوة هةبَيت يةدة ئَيمة بريي لَي بكةينةوة و ثةلةي لَي بكةيب
مب دةَلَي  ئَيمة وآلتَيكني , بةنسبة  ئةو فةدةرةي كة برادةران ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشنياريان لةسةر كرد

لةبةر ئةوة ئةو مةترسيية مةريةلةيةكي ئينتيقالية و ثَيشَيل كردني دام و دةزطاكاني , نيية بةرثرسياريةتي تةواومان
لةبةر ئةم وةزعة دةوَلةتاني ئيقلي  و مةترسي ئةمي و ئةوال لةوة دةترسني كة عةدار روزئَيكة رةنسة لة , فيدراليية

ليذنةيةكي , ئَيمة ليذامنان هةية, َيت لةسةر زةويمب ثَيشنيارم ئةوةية ئَيمة لة ثةرلةمان دوو رةدابةمان هةب, سيادة
بؤ ئةوةي ئةم مةترسيية فلتةرَيك بَيت بتوانني زياتر تةيةكوم بةو وةزعة بكةيب و , رةدابةمشان هةبَيت لةسةر زةوي

رةنسة , تةيديدي ئيسترياتييية  بكرَيت, فةدةرةيةكي تر هةية مةشاريعي ئيسترياتيذي, ئةو مةترسيية نةهَيلني
لة , انني ئةو سَاتيذية وا لَي بكةيب كة زياتر خزمةتي وآلتي ئَيمة دةكا  بؤ بنياتناني ذَيرخاني وآلتةكةمانبتو

تةعويزي زةوي , ضونكة ئَيمة لةو وةزعة رزطارمان دةبَيت, مب ثشتسريي ليذنةي ياسا دةكةم بةباشي( ز)فةدةرةي 
 .سوثاس, كَيشةش رزطارمان دةبَيت بدرَيتة خةَلك بة ثارة بَيت يان بة هةر شتَيك بَيت لةو

 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةالي هةندَي خةَلكي , ديارة ثرؤذةي ئيستيسمار ثرؤذةيةكي زؤر طرنسة و ثةيوةندي بة ذياني خةَلكي ئَيمةوةية
ئةظ , ية بؤ خزمةتا خةَلكي كوردستانَيئةظ ثرؤذةية ذ هةندَي مةترسي تَيدا, كوردستان طرنسييةكي طةلةك مةزني هةية

خةَلكي مة ذَيرخانَيكي ئابووري , ثرؤذةية هةم خزمةتي خةَلكي كوردستانَي تَيداية و هةم خزمةتي ئابووري مةية
ئةظرؤكة برؤيارا مة , خةَلكي مة ذيانَيكي خراث و هةذارا هةي هةمي فةرمانبةر بارا ئابووري خراثا, طةلةك خراثي هةية

تاكو , بؤية ثَيشنيارا مب ئةظةية كة زةوي كة موَلك بَيت يان كرَي بَيت وةكو خؤي مبَينَيتةوة, يكومة  دايةلة دةسيت 
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و بةنيسبة  موستةرري ئةرنةبي ثَيشنيارا مب , و لة ئيستيسمار نابيَِِ فرؤشنت هةبَيت, هاندانَيك بَيت بؤ موستةرري
بؤ هاندانا ئابوريا , ةشاريعي ئيسترياتيذي تَيدا بَيتة كرنَيئةم زةوية متليك بكرَي بؤ ئةم مةشروعة بؤ ئةوةي م

ئةم مةشاريعانةي كة دَيتة كرنَي لة كوردستانَي , بةآلم بةم مةررةي كة لة سي ساَل كةمَ نةبَي خزمةتةكة, كوردستانَي
 .ثاسسو, يصر نةبَي بؤ يةك شةخص سةبةب نةبَي بؤ ئيحتيكار و تةنتا بؤيةك رؤرة بيزاعة و سلع نةبَيت

 :بةرؤَيز نازناز ممد عبدالقادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيروان تةوزحيي كرد فةردي تةمةلوك و , ئةو رؤذةي ئَيمة كؤمةَلةي مامؤستاياني زانكؤمان بانستَيشت كرد بوو
ادةران باشَ لَيي بر, ضونكة بةرضاومان زياتر روون دةبوو, ثَيويست بوو ئةمرؤؤش ئةو روونكردنةوةي دابواية, تةمليك

لةبةر ئةوةي ئةوةي كة كاك , ضونكة بةراسيت لة زماني عةرةبي ئةو وشةية رياوازيةكي زؤري تَيدا هةية, ياَلي دةبوون
شَيروان تةوزحيي كرد لةو كؤنسرةيةدا وتي ئةمة تةنتا ثارضة زةويةكة تةنتا بؤ ئةو ثرؤذةي كة هةية و هةر كاتَيك كة 

بةآلم تةمةلوك و تاثؤكردني زةويةكة كة , ئةو موَلكة هي ئةو موستةررة نيية كة هاتووة, ئةو ثرؤذةية تةواو بوو
بةشَيكي زؤري كوردستان , ئةو ترس و لةرزةي كة هةية لَيرة, هةندَي لة هاورؤَييان باسيان كرد وةكو موَلكداريةتي

ئةو مةوزوعة بوو يةزم دةكرد كاك , بكرَي بؤ مةبةسيت شيت تر ئيستيفادةي لَي, بكةوَيتة ذَيرتاثؤ كردني خةَلكي بياني
لة هةندَي , و لةتةررومةكةشي لة بةعزة شوَيب نووسراية خاوةنداريةتي, شَيروان ئيشارةي ثَيداباية و شي بكرابايةوة

ثَيش  باشة و ثَيشنيار دةكةم كة , ئةوةي رياوازة لة مةعنادا دةبَي ئةمةش ضاك بكرَي, شوَيب نووسراوة موَلكداريةتي
ضونكة ض كارَيك دةكا  , ذنةي ياسايي لة تةنيشيت ئةو ئيصتييية يةساسة وشة ئينسليزيةكة بةرامبةري بنووسرَيلي

بؤية , ئةوةي بيانةوَي زياتر ئاشناية بةو ئيصيية زاراوةي كة ئينسليزية, ئيستيسمار بؤ ياَلةتَيكي ئةنتةرناشناَلي هةية
يةز دةكةم ئةوةش , ك دابنرَي تاكو بزانني كامةي ماناي موَلكداريةتيةثَي  باشة وشة ئينسليزيةكة لة شوَيين تةمةلو

باس بكةم با ئَيمة ئةو يةديقةتة بزانني كوردستان يةكيار ئةو سةرزةمينة سةرنج راكَيشة نيية كة بةراسيت ئةطةر 
ةي خؤيان بَيب لة هةر ئاوا بة ئاساني بَيب و هةموو ئةو ئيستيسمار و رةئسمال, ئَيمة ئيةراي بَيسانةكان نةكةيب

بؤية ئةو رةغبةتة وا بةئاساني الي بياني نابَي كة , ئَيمة ئازاد نني, ئَيمة وآلتَيكي داخراويب, كوردستاندا دروست بكةن
بؤية ئَيمة ثَيويستمان نية بؤ ئاوةدان , هةر بةخؤي بَيت و سةرمايةكي طةورةي خؤي بَييَن لة كوردستان بةكاري بَييَن

هةروةها دةبَي ئةو راستيةمان لةبةرضاو بَيت كة ئةمرؤؤ سةردةمي , لةرؤرةكان بَيب بؤ كوردستان كردنةوة بة رؤرَيك
وآلتاني دونيا زؤر هةية كة زؤر بةئاساني , ئةوان ئةطةر تؤش دةرطا  لةسةر داخسنت ئيمتيازاتت ثَي نةدان, عةولةمةية

 .اسزؤر سوث, دةضب و لةوَي مومارةسةي كاري ئيستيسماري خؤيان دةكةن
 
 
 

 :بةرؤَيز ممد ياري ممود
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةموويان هاتوون بؤ بةرهةمتَينان و , وةَلآل مب واتَي دةطةم بةراسيت وائةزائ لة ئيرباهي  خةليلةوة تاكو سةريدود
توركيا خؤي بؤ , ةيببةراسيت ئَيمة دةبَي واديعانة سةيري وةزعةكان بك, ئَيمة رَيسةيان ثَي نادةيب بَينة كوردستانةوة

عَيراق ثَيش ضَل ساَل كارطةي ئاسين لة بةصرة دروست , خؤي لة كوردستاني توركيا ئةوة ناكا  دةترسَي لةبةر وةزعةكة
مب ثَي  وانيية خاكي كوردستان ئةوةندة ئةوان , كرد و لَيرة دةسيت هةَلسر  بؤ ئةوةي كورد ئيستيفادةي لَي نةكا 

لةناو ثةرلةماندا ئاوي ثيس , ئةطةر ئَيمة سةيري وةزعةكان بكةيب, يان بسَينينةوةداطريي بكةن و نةتوانني لَي
ئةو كلينيكس و شتانةي دانراون , ئاوي دةوروبةر و وآلتاني دونيا دةخؤينةوة, دةخؤينةوة و ئاوي ثيس دةخؤينةوة

يان ئةوان ثَيويستيان بة , ن هةيةباشة ئَيمة ثَيويستمان بةوا, هية شتَيك لَيرة دروست ناكرَيت, هييي هي خؤمان نيية
, ئةوة بةردي زاخؤ, ئةوة خؤَل و بةرد و ئاسب كة ثرة لَيرة لةسةداضةندة, ئةطةر مةسةلةي دكوكراتي نيية, ئَيمة هةية
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ئَيمة ئةو ئوردوطا زؤرة ملَييانة كة , نايكةن, ئةَلَيني فةرموو بيكةن بة ضةمةنتؤ, ئةوة طؤطرد و ئةوة كةالر و رةلةوال
ئَيمة ئةبَي ئةوانةمان ئةو , ضاوةرؤَيني ئةوةيب مةعاش وةربسريب لة بةغدا, ة تائَيستا ضاوةرؤَيي ئازوودةي مانسانةنهةي

, دةتوانني طؤرؤاني تَيدا بكةيب, ئةو دانونةي ئَيمة دةريدةكةيب ئيستيسنائية, باري ئيقتيصادي و مالي هي خؤمان هةبَيت
, برؤؤ سةيري بازارؤ بكةن سَيوي ئوردنيية و تةماتةي سورية و خةياري ئريانيية, ببؤية ئَيمة ئةبَي واديعانة سةيري بكةي

ئةطةر خؤمان هةبني هية كةس منةمتان , باشة ئَيمة بؤ بَسَيني وةَلآل داطريمان دةكةن, هية شيت كوردستاني تَيدا نيية
بةآلم بؤ , ؤ داخةيب و بَلَيني فةرموو وةرنسفرةيةكيان ب, ئَيمة ئةبَي ئَيستا خزمة  بَينني بؤ كوردستان, لةسةر ناكا 

دواي دة ساَلي تر يدوديان بؤ , بؤ منوونة دواي ثَينج ساَلي تر ئَيمة بَيني يدوديان بؤ دابنَيني, ماوةكان كةمي بكةينةوة
ن بري لة مةترسي خؤما, بؤية يةدة ئَيمة واديعيانة بري بكةينةوة, بةآلم ئَيستا ثَيويستيمان بةوان هةية, دابنَيني

, بةآلم بةو مةررةي بؤ فراوان كردني ثرؤذةكان, يدودَيك دابنَيني و مب لةطةَل تةمليك كردئ سةد لةسةد, بكةينةوة
بؤية ئَيمة دةبَي بة دَل فراوانييةوة موعامةلة بكةيب , ئةوة دةبينني ضةنديب ثرؤذة كراوة و بة نيوةضَلي بةرَي ماوة

باوةرؤ بكةن صناعةكة باشَ , هةية و تةنتا يةك دؤمن  كردووة بة صناعةمب خؤم سةد دؤئ عةرزم , لةطةَلياندا
 .سوثاس, ئيستيفادةي لَي وةردةطرم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك فرسة , سوثاس

 :بةرؤَيز فرست امحد عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, باسي عةددي موصاتةية كرا, لةسةر ئيستيسمار هةيةوةك بَلَيي ئةسةري هةرهةموويان , باسي تةصةرويف دانوني كرا
بةرةئيي مب ئييار و موصاتةية ئةطةر بَيتو ئيحتيمال هةية بؤ مةشاريعي , باسي تةمةلوكيان كرد, باسي ئيياريان كرد

وا ئةطةر عةددي ئييار تةواو بوو يان عةددي موصاتةية تةواو بوو شتَيكي , ئيستيسماري كشتوكاَل و ئاذةَل باش بَيت
بةآلم , خوا يافيزي لة ئَيمة بكا , دةتوانَي وازي لَي بَييَن و برؤوا , لةسةر عةردةكة نامَييَن يان شتَيكي بةسيت دةمَييَن

ئي سةيارا  بَيت يان هي تةرةكتةر بَيت يان هي , باشة ئةطةر بَيتو ثرؤذةكة ثيشةسازي بَيت و مةعمةلَيكي طةورة بَيت
يةك يةدي هةية تةفسريي بكا  و تادييب ئةو , ةر بَيتو مودةي بؤ تةيديد بكرَيتئةو كابراية ئةط, كارةبا بَيت

ضونكة ثاش تةواو بووني مودةي موصاتةية ئةو , ئةطةر هاتوو دةوري موصاتةية تةواو بوو, مونشةئاتانة ضي لَي دَيت
ثارةي , ةد رار تةفسري دةكا ئةطةر بووة موَلكي يكومة  كابراي موستةرري دَيت س, مةعمةلة دةبَيتة يوكمي دةوَلة 

دووةم شت , ضونكة مةربور نيية, سةدي هةشتاش ئيستيسماري ناكا , خؤي لةو مةرالة ئيستيسماري بكا  يان نا
ئةطةر , كابراي موستةئير, ئةوةية هةر مةعمةلَيك دائيمةن بة ثَيشكةوتين عومر مويتاري بة تةرديد هةية

ت ثاش طؤرؤيين نيوةي مودةي يان زياتر ثاشي موياوةلة دةكا  هية يان موصاتح بَي, موستةرر موستةئير بَيت
لةبةر ئةوة , ياني مةعمةلةكة وةكو خؤي ئةمَييَن و بةرةو ئينديسار دةرؤوا , ثارةيةك صةرف نةكا  لةسةر مةعمةلةكة

بؤ هةيتةي , ررةئيي  ئةوةية ئةو سوَلتةية سوَلتةي تةمليك ببَيتة سوَلتةيةكي تةدديري بؤ ئةجنومةني ئيستيسما
ئةطةر بزانب موستةيةدي تةمليكة و مةصلةيةتي عامي تَيداية , ئيستيسمار بة خؤيان ديراسةتي هةر ثرؤذةيةك بكةن

ئةطةر بزانب تةمليك تةئسري لة ئيستيسمارةكة ناكا  تةمليك بكرَيت يان موصاتةية , و تةمليك بكرَيت بؤ موستةرر
بة ئييار يان , ئةوانة با تةددير بكةن, ن بة ئييار ثَيي بدرَيت وةك يةك بَيتيا, بكرَيت يا بة موصاتةية ثَيي بدرَيت

 .سوثاس, بة موصاتةية ثَيي بَلَيب
 :وةزيري ثيشةسازي/ بةرؤَيز ممد رؤوف ممد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة  تَيبينيمان لةسةر ئَيمة وةكو نوَينةري يكوم, بةآلم داواي لَي بوردن دةكةم, هةرضةند بةراسيت كاتةكة ناوةختة

ئَيمةش رعايةتي ثَيش وةخيت هةموو مواليةزاتي ئةوامنان , سوثاسيان دةكةيب, صياغةي دانوني ليذنةي دانوني نيية
خاَلي دووةم نتَيين ئةم ثرؤذةيةي كة خراوةتة , زؤر بةكورتي باس دةكةم با وةختةكة زؤر نةبةم, كرد بوو ثَيشَ
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ية كة لة ماددة دوو كرا و دةنستان  02بة  29خاَلي يةكةم الداني , خاَلي سةرةكي زةدةبةردةم ثةرلةمان لةراستيدا سَي 
ئةطةر ئةوة نةكرَيت , ئةوة سرؤي ئةم مةشروعةية, خاَلي دووةم لة ماددة سَي كة باسي تةمليكة, سوثاستان دةكةيب, بؤ دا

خاَلي سَييةم كة ماددةي ضوارةم , او دانونةكةئةوة طرفتَيكي طةورة دةكةوَيتة ن, وةكو ئةَلَيب سحرةكةي بةتاَل دةبَي
, ئةوة دة ساَلةكة تةدريبةن يةل كراوة لةوانة نيية طرفيت زؤرمان بؤ دروست ببَيت, ئيعفاية ئةوةش دوايي ئةمانة دَيت

دسةي ئةو , ئةطةر ئةمانةي تَيدا نةبَي موستةرري ئةرنةبي ناية , ئةم سَي خاَلة يةوافزن بؤ موستةرري ئةرنةبي
ئةطةر ئَيمة بوارَيكي وا نةرةخسَينني هية موستةررَيك ناية  كة ئيش بكا  لة كوردستاني , برايانة دووبارة ناكةمةوة

ئَيمة رسة لةو , ضونكة كوردستان بةشَيكة لة عَيراق و ئةوان تةصةوري ئةو ئاسايشة ناكةن كة لَيرة هةية, عَيراق
تةمة ئابووريةي كة لة موستةدبةلدا ضاوةرؤَيمان دةكا  ئابوريةكي بةثَيي ئةم سيس, دانونة بةم مةفتوييةي هةمانة

بةرؤرَيك لةو مةشروعة ئَيمة ناطةينة , بؤية دةمانةوَي لة ئيقتيصادي دازانج و بيينة ئيقتيصادي ئينتاري, كراوةية
وئةسةساتي ئينيا ئةوان و ئَيمة هية زةمانَيكي بانقي و نةضووينةتة هية شةبةيةكي بانقي دةولي و م, نةتيية

بؤ ئةوةي ئةوان ئةطةر شةريكاتي , ثَيويستمان بةم رؤرة هةية, عةولةمةي ئَيستا هية ئيعتريافَيكي بة ئَيمة نةكردووة
ئةطةر , بؤ منوونة بوارةكاني صةفقةكة, ئةرنةبي هاتة ئةم وآلتة ئةو كاتة كؤمةَلَي طرفت بؤ ئَيمة يةل دةكا 

املةيةكي زؤري لةم وآلتة تةوزيف كرد لةو رةدةمةش نةرامتان دةبَي كة ئةيدي ع, كؤمةَلَيك شةريكاتي طةورة ها 
نؤسةد و ثةجنا هةزار كةس مةعاش , ئَيمة ضوار مليؤن و نيويب, ئَيستا كوردستان بةشي شةش دةوَلة  موزةيف هةية

ووَل نيية و ئةو رةدةمة بةهية رؤرَيك صندودي نةددي دةولي و بانقي دةولي و ئةوانة هيييان دةب, خؤرمان هةية
هةر لة ئَيستاوة بريَيكي سَاتيذي بكةينةوة لة ضارةسةركردني كَيشة و ئَيستا ئةو , هية مةراالتي بؤ ئَيمة ناكةنةوة

سَي دةوَلة  هةية لةو دةوَلةتانةي كة , رةدةمة كَيشةيةكة لة كَيشةكاني يكومةتي هةرَيمي كوردستان كابينةي ثَينيةم
, يةكَيكيان سعودية, قتيصادي لة عةدل و لةعةالداتي شازيان لة هةموو ئةو وآلتانةلة ئايتدؤلؤذيا و سياسةتي ئي

كة , هةر سَيكيان دانوني تةمليكيان دةركردووة بؤ موستةرري ئةرنةبي, يةكَيكيان سورياية, يةكَيكيشيان ليبياية
يةدي , لة ئةوروثا ئةترسب, بلة ئةمريكا دةترسب لة ئيسرائيل ئةترس, ئةطةر ترسي يةديقي بَي دةبَي ئةوان بَسب

بةنيسبة  زةوي عةداري , لةطةَل ئةو دةوَلةتة طةورانة, ئةوانة ضونكة هةريةكَي بةرؤرَيك كَيشةي تايبةتي خؤيان هةية
كابرا خؤ ناضَي مةشروعَيكي , ئةوة تةبيعةتي مةشروع زةويةكة دياري دةكا , يان زةوي كشتوكاَلي يان هةر زةويةكي تر

يان ئةطةر مةسةلةن ئَيمة شةريكةيةكي طةورة ها  مةعمةلي ضيمةنتؤي بؤ , قةيةكي صناعي بيكةزراعي لة مةنتي
, خؤ نابَي لة مةنتيقةيةكي زراعيدا دروسيت بكا , يةمتةن دةضَي لة مةنتيقةيةكي صةخةري دةيكا , دروست كرديب

, ة دةستوور رَيي لةو ياَلةتة طرتووةئةو, سبة  طؤرؤيين دكوطراسي كة زؤرَي لة برايان و خوشكان لَيي دةترسبيبةن
ئةوة , نةفسي دةستوركان هةية كة نابَي تةمليكي ئةرازي بؤ ئةوة بَي كةوا دكوطرايف لة عَيراق و لة كوردستاندا بسؤرؤَيت

 خاَلي يانزة كة برايةك ئيشارةتي بةوة كرد كة ئةو خاَلة دةبَي بسؤرؤيب و ماددةيةكي تر, ترستان نةبَي لةو ياَلةتة
مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئةو خاَلة ئةطةر يةك فةدةرةي بؤ زياد بكرَيت لةشوَينةكةي خؤي بَي , ببةيب بؤ ئةوَي

دواي تةمةلوك ئةطةر ليذنةي دانوني ثَييان ( ال جيوز للمستثمر متلك املوارد الطبيعية)ئةَلَي , كؤمةَلَي طرفت يةل دةكا 
الجيوز للمستثمر متلك االراضي اليت توزد فيها املوارد )م بنووسرَي باش بَيت شتةكة عيلميةن مب ثَيشنيار دةكة

ئةوة باس ئةو ثَيشنيارانةي ئةو برايانةي ئةيكةن هةندَيك لةو كَيشانة ( الطبيعية واليت تستخرج من املواد اخلام
شوو ثَيك دَيت لة خاَلي ئةخريم ئةوةية ئةم مةرليسي ئةعيي كة لَيرة تةسبيت كراوة ناوةكةي ثَي, ضارةسةر دةكا 

ئةو يازدة وةزيرة تةدريبةن نوَينةري هةموو فراكسيؤنةكان ويزبةكاني , رَيسرةكةي و يانزة وةزير, سةرؤكي يكومة 
هةر كةس بة تواناو , نوَينةري ئةمانةي كة لةثةرلةمانيش دانيشتووة هةمووي تَيداية, كوردستاني توركياية

ة سةرؤكي غورفةي تيياري كة ديفاع دةكا  لة موستةرري وةتةني و ئينيا رسة لةو يازدة كةس, ئيختيصاصي خؤي
رةئيسي هةيتةكةشي كة ئةندامة لةو مةرليسي ئةعي و هةر , ديفاع لة مةصاحلي خؤي و كؤمثانياكاني ناوخؤيي دةكا 

ترسانةي كة  لةبةر ئةوة ئَيوة دةناعةتتان وابَي ئةو ثرؤذانةي كة ئةخرَيتة بةردةم ئةو, كةسَيكي تر كة ثَيويستة
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يةمتةن ئةو يازدة كةسة كة لة نةتيية لةوانةية بكاتة ضواردة تا ثانزدة كةس ئةوانة هةموو ئةم شتانة , دةوترَي لَيرة
 .لة كؤتاييدا داواي لَيبوردن دةكةم و سوثاستان دةكةم, لةبةر ضاو دةطرن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .روانفةرموو كاك شَي, زؤر سوثاس بؤ ئةو شةرية باشة

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم مب لَيرةوة دةَلَي  لة وةتةي يكومةتي عَيراق دروست بووة , ئَيمة زؤربةي زؤري دسةكامنان براي بةرؤَيزمان كردي
لةوةتةي ميللةتي , ةتي كوردطؤرؤةثاني شةرؤو شؤرؤو رةنري بووة لة ثَيناوي خةباتي ميلل, هةتا ئةمرؤؤ طؤرؤةثاني كوردستان

بةهةمان شَيوة كوردستان تَينوي ثرؤذة , تَينوي مافة رؤةواكاني بووة, تَينوي دكوكراتي بووة, كورد تَينوي ئازادي بووة
بؤية بةرةئيي شةخصي خؤم ئَيمة هةر تةستييتَيك بكةيب بؤ موستةرري , وبنياتنانةوة وئاوةدان كردنةوة بووة

هةتا ئَيستا لة , باسي مةعمةلي ئاسنيان كرد, ئَيمة ئةبَي ثَيشوازي لَي بكةيب, رة ئيستيسمارَيك بكا ئةرنةبي كة دَيت لَي
ئةطةر ئَيمة , كام موستةرر هاتووة مةعمةلَيكي ئاسين لة كوردستان دروست كردووة, كوردستان مةعمةلَيكي ئاسب نيية

دوو لة رووي , ئةمة يةك, تان بةم شَيوةية دةمَينَيتةوةكوردس, نايكا , عةردي بؤ تةخصيص نةكةيب و ئيشي لؤ نةكةيب
ئةمين و لةرووي ئاسايشةوة ئةمرؤؤ بارةكة لة بارَيكني ئَيمة ئةو دوو فاكتةرة رةئيسية هةَلبقؤزينةوة زائيدةن فاكتةري 

ة دانونيةكة سَي مةسةل, بؤ ئةوةي بتوانني باشَيب ثرؤذة لة كوردستان ئةجنام بدةيب, يةكبوونةوةي هةردوو يكومة 
ئةمرؤؤ ثَيويستيمان بةو ياسايةية , سبةييَن ئةم ياساية دابيلي تةعديلة, دَيتة ثَيشةوة ئةمرؤؤ ئةو ياساية دةردةكةيب

بؤية , ئةو دؤناغةش ثَيويسيت بةو ياسايةية, ئةمرؤؤ ئةو ياساية ثَيويسيت بةو دؤناغةية, سبةييَن ثَيويستيمان ثَي نيية
 .زؤر سوثاس, (الككب تةيري ايكام تةيري االمجع)ةبدةئَيكي دانوني كة دةَلَي ئةوة بينا كراوة لةسةر م

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لَيرةدا كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَي دَينني سبةييَن سةعا  يازدة لَيرة بةردةوام دةبني, زؤر سوثاس
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ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتاني      3/7/0226رَيكـةوتي   شـةممة ةك يـ رؤذي ي سةر لـة بـةياني   (11230)كاتذمَير   
َ   بةرؤَيز بـة ئامـادةبووني  , سةرؤكي ئةجنومةن وعدنان رشاد مفيت بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز   عَيراق  كمـال  )ممـد دـادر عبـدا

َ    بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و( كةركووكي , دووةمخـولي   ي(12)دانيشـتين ذمـارة   ,  سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرسـت أمحـد عبـدا
    .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

داني يةكةمي طرَيخولي  ي(12)ذمارةي دانيشتين درا دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤيار, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

كـة لـة   , عَيـراق  –بةردةوام بوون لةسةر خستنةرؤوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَينان لة هـةرَيمي كوردسـتان   -1
 عَيرادةوة  -تان اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردس

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوة
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

ي خولي (14)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , ني عَيراقنيشتمانيي كوردستا
 :دا بةم شَيوةية بَيت3/7/0226ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (11230)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 

عَيراق كة لة  –ان لة هةرَيمي كوردستان بةردةوام بوون لةسةر خستنةرؤوو طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةبةرهَين-1
 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة –اليةن ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 

 .لة سةرةتاوة دةنسةكان دةرنةضووة
لــة دانونةكــة , هــةتا رــةنابي ســةرؤكي هــةرَي  لــة ئــةمريكادا بــووة لةطــةَل ررــالي ئــةعمالي ئــةمريكي دســةيان كــردووة  

كةواتة ئةطةر تؤ بتـةوَي موسـتةرري بـَيين    , ئايا ئةو دانونة تةمليكي تَيدا دةبَيت يان نا, ةوة كردووةتةئكيديان لةسةر ئ
لةطـةَل بةرذةوةندييـة   , لةطـةَل عةولةمـةي ئيقتيصـادي دةطـوجنيَ    , و ثَيي بَلَيي دانونَيكي تازة لةطةَل عةصرةكة دةطـوجنيَ 

ئةوة نيية كة تؤ ئةوةي دةتةوَي ثَيي وةربسري و لة دونيادا شـيت وا  لةبةر , ئةوةي دةبي تَيدا بَيت, هاوبةشةكان دةطوجنَي
بةآلم تؤ هييي نـةدةييَت  , تؤ بتةوَي رةئسمال بيت و هةموويان بَينة ئَيرة ئيستيسمار بكةن و ثارةيان صةرف بكةن, نيية

, زادي بــؤ خــؤ  نايكــا ئــةو بةتــةنيا بــةوةي كــة ثَيــي بَلَيــي لــة ثــارةي ئــا , و تةســتييتي بــؤ نةكــةي و عــةردي نــةدةييتَ 
فـةرموو  , بةهةرياَل زؤر دسةمان لةسةر ئـةوة كـرد  , يةدي تةمةلوكي هةبَيت, ئيتميتنانَيكي دةوَي كة تةمةلوكي هةبَيت

 .كاك عوران نودتةي نيزام
 :(باني ماراني )عبداهلل قادر  عثمانبةرؤَيز 

 . بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطـةر نادةنـة دةنـري ثَيمـان بَلـَيب      , هـةموو دةنسـي دةدةيـب   , مليك بدةنـة دةنـري  مةسـةلةي تـة  , با بسةينة برؤياري كؤتـايي 

 .ثَيمان ناكرَي بةسةرماندا برؤوا , مةسةلةي تةمليك نادةينة دةنري لةبةرذةوةندي كؤمةَلسا نيية
 :رمضانناصح غفور .بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوة بـا ررَيتـة دةنـري دان وزؤر      , بدرَيتـة دةنـري دان  , درَييَتبؤ ئةوةي لةم مةسةلةية ئاخر راي ليذنةي ياسايي ب

 .سوثاس
 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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, تةخصيصـي ئـةرازي و تـةمليكي تَيدايـة    , تـةمليكي تَيدايـة ئـةو دانونـة    , ماددةكة خوَيندرايةوة لةاليةن ليذنـةي دـانوني  
, ليذنةي دانوني بة ئةكسـةريةتةكةية , ة دةخةمة دةنري دانماددةك, وةكو هةموو ماددةكاني تر مونادةشةمان لةسةر كرد

ماددةيةكة نـاتوانني بَلـَيني   , ئَيمةش ثَيتان دةَلَيني ئةو ماددةية تةمليكي تَيداية, و ئةدةليةتةكةش تةعديلي رةئييان كرد
تةفصـيلي تَيدايـة   , تةخصيصـي ئـةرازي تَيدايـة   , ماددةيـةك بةتـةنيا نييـة   , كَي لةطةَل تـةمليك نييـة  , كَي لةطةَل تةمليكة

 .فةرموو كاك شَيروان, ضوار وثَينج
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, مةشروعي يكومة  دَيـت , ئةوةي كة رؤيشتووة لةو ثةرلةمانة ثيادةمان كردووة بة طوَيرةي نيزامي داخلي بةم شَيوةية

, ليذنــةي دــانوني لةطــةَل مةشــروعي يكومــةتني بــؤ تــةمليك  هاتــة ليذنــةي دــانوني ئةكســةريةتي, ئــةو مةشــروعة هــا 
مةشـروعي يكومـة    , لَيـرة ماددةكـة فةدـةرة فةدـةرة نادرَيتـة دةنـري      , يكومة  تةئييدي مةشروعي خؤي كردووة لَيرة

 .سوثاس, دةدرَيتة تةصويت و كؤتايي بة مةسةلةكة دَييَن, لةبةر ئةوةي تةئييدي ئةكسةريةتي ليذنةي دانوني وةرطر 
 :رؤَيز مجال ممد داس بة

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ناكرَي دوَيـيَن خـاَل   , ماددة دوو يازدة نودتة بوو هةموومان بةيةك وةربة خستة دةنسةوة, ئَيمة دوَييَن لة بابي دووةمدا 

بابي دووةمـدا  شتَيكمان كردة ئةساس ئةبواية ئةم مورادةلـة و وةزعـة لـة   , ئةمرؤؤ خاَل بةخاَل برؤؤيب, بةخاَل نةرؤيشتني
يةدـة ئـةمرؤؤش بةيـةك ثارضـةوة رةينـة      , مادام لةوَي نةمان كرد و هـةموومان بةيـةك رـار خسـتة دةنسـةوة     , بكراباية
 .سوثاس, دةنسةوة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئــةو يكومةتــة لَيــرة , ئــةو ثــرؤذة لةيكومةتــةوة بؤمــان هــاتووة, رــارَيكي تــر بــؤ دوارــار مــب عــةرزي شــتَيكتان دةكــةم 

ــردووة ســ ــةر ك ــةتيان لةس ــةي موافةد ــةوةزيرةكانيش, ةرؤكةكةو رَيسرةك ســةرؤكي يكومــة  و رَيسرةكــةي دوو  , رســة ل
هةموو لَيـرة كوتـةليان   , ئةو وةزيرانةش كة موافةدةتيان لَيرة كردووة, كوتلةي طةورةي ثةرلةمان لةوان دةست ثَي دةكا 

بَييسـة لـةوةش كـة    , هةية لةوَي ئيقـرار كـراوة بـة تةفصـيلةوة     ياني هةمان كوتةلي لةثةرلةماندا, نوَينةريان هةية, هةية
رةفتـار كـراوة   , دانونَيك لة سلَيماني دةرضووة ئيدارةي سلَيماني وةخيت خؤي هية فةردَيكي طةورةي لةطةَل ئـةوةدا نييـة  

لةبةر ئـةوة  , نييةدوو سَي ساَل لةمةوبةر كة دةرارةكة دوةتي هةبووة و فةردي , بة دةراراتي يكومةتي ئيدارةي هةولَير
يـاني  , تةعبري لة يكومـة  و لةهـةمان شـتة   , تةعبري لة ئةيزاب دةكا , ئةوة تةعبري لة هةمان كوتةلي ثةرلةمان دةكا 

يكومـة  ئـةوةي   , ياخود خيييف ئريادةي يكومـة  بَيـت  , شتَيكي تازةمان نةهَيناوة لَيرة تاوةكو بَلَيني خيييف واديع بَيت
لةبـةر  , ض لة دازاجني بنياتنانةوةي كوردستان داية, يراسةيان كردووة كة لة دازاجني ميللة  دايةئةوانيش د, داوا كردووة

كَي لةطةَل ئـةو ماددةيـة   , دةخيةمة دةنسةوة, ئةو ماددةية كة خوَيندرايةوة تةمليكي تَيداية, ئةوة ناتوانني زؤر راوةستني
دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كةواتة ئةكسـةرية   , كَي لةطةَل نيية, دةسيت بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, كة ليذنةي دانوني خوَينديةوة

 .ثةسند كرا, لةطةَليةتي
 
 
 
 
 

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 االعفاءا  الكمركية
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 :املادة السادسة
ء املوااروع بتقااديم وذلااك اعتبااارَا ماان تاااريخ بااد, عواار ساانوا ( 12)يعفاى املوااروع ماان زيمااع الضاارائب والرسااوم ملاادة  -ج

 .اخلدما  او تاريخ االنتاج الفعلي
 .من الرسوم اليت تستوفى  وزب قانون ادارة البلديا   ا فيها رسوم ازازة البناء% 02يعفى املوروع بالنسبة -ب

ازاازة   تعفى االال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واملكائن املستوردة للموروع مان الضارائب والرساوم وشارط احلصاول علاى      -ج
على ان يتم ادخاهلا اىل االقليم خالل سنتني من تاريخ املوافقة على قوائمها من قبل رئايس اهليئاة وان تساتخدم    , االسترياد

الغراض املوروع حصرَا وبعكسه التوملها هذه االعفاءا  ويلزم املستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعا مبلاغ  
 .الضريبة املستحقة

مان املكاائن   %( 10)الغيار املستوردة للموروع من الضرائب والرساوم علاى ان ال تزياد قيماة هاذه القطاع عان         تعفى قطع-د
 .وذلك بقرار مسب  من رئيس اهليئة باملوافقة على قوائمها و كمياتها, واملعدا 

 .ديثه من الضرائب والرسومتعفى االال  واالزهزة واملكائن واالليا  والعدد الالزمة لتوسيع املوروع او تطويره او حت -ها

عوار سانوا    ( 12)تعفى املواد االوليةو املواد نصا املصنعة من قطع جتمع املستوردة لالنتاج من الرسوم الكمركياة ملادة   -و
 .على ان حتدد هذه املواد من قبل اهليئة

امال  واملياا  واالزهازة   حي  للمستثمر وف  احكام هذا القانون استرياد مجيع احتيازا  مواروعه مان قبال غاريه مان      -ي
 .وتعفى هذه املستوردا  من مجيع الرسوم الكمركية شريطة استخدامها حصرَا الغراض املوروع, واملعدا  وسيارا  العمل

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي فةرموو

 :سعيد بزاز كمال عونيبةرؤيََز 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
- :ثامنًا

بة للمادة السادسة من اصل املوروع واليت اصبح  برقم املادة اخلامسة وادرز  ضمن الفصل االول من الباب اما بالنس
- :الثاني واخلاص باالعفاءا  وااللتزاما  ومت ترتيب تسلسالتها باالرقام  وتقرا شكاًل ومضمونًا كامتي 

 الباب الثاني
 االعفاءا  وااللتزاما 

 الفصل االول
 يبية والكمركيةاالعفاءا  الضر

 :املادة اخلامسة
عور سنوا  اعتبارًا من تاريخ بدء املوروع بتقديم ( 12)يعفى املوروع من مجيع الضرائب والرسوم غري الكمركية ملدة -1

 .اخلدما  او تاريخ االنتاج الفعلي
سوم وشرط احلصول على ازازة تعفى االال  واالزهزة واملعدا  واالليا  واملكائن املستوردة للموروع من الضرائب والر-0

االسترياد، على ان يتم ادخاهلا عن طري  املعابر احلدودية لالقليم خالل سنتني من تاريخ املوافقة على قوائمها من قبل 
رئيس اهليئة وان تستخدم الغراض املوروع حصرًا وبعكسه التوملها هذه االعفاءا  ويلزم املستثمر بدفع الضريبة ويعاقب 

 .ها ضعا مبلغ الضريبة املستحقةبغرامة قدر

من قيمة %( 10)تعفى قطع الغيار املستوردة للموروع من الضرائب والرسوم على ان ال تزيد قيمة هذه القطع عن -3
 .املكائن واملعدا ، وذلك بقرار مسب  من رئيس اهليئة باملوافقة على قوائمها و كمياتها

 .العدد الالزمة لتوسيع املوروع جو تطويره او حتديثه من الضرائب والرسومتعفى االال  واالزهزة واملكائن واالليا  و-2

عور سنوا  على ان حتدد انواع وكميا  هذه املواد (12)تعفى املواد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الكمركية ملدة -0
 .و املالئمة للموروع االستثمار  كمًا ونوعًامن قبل اهليئة مع اعطاء االولوية الستخدام املواد االولية احمللية املتوفرة 
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حي  للمستثمر وف  احكام هاذا القاانون اساترياد مجياع احتيازاا  مواروعه، مان قبلاه او مان قبال غاريه، ومنهاا االال              -6
وامليا  واالزهزة واملعادا ، وتعفاى هاذه املساتوردا  مان مجياع الرساوم الكمركياة الداخلاة مان املعاابر احلدودياة لالقلايم              

 .شريطة استخدامها حصرًا ألغراض املوروع
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .بة كورديةكةي مامؤستا كاكة
 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :راي ليذنة بة كوردي دةخوَينمةوة

 :هةشتةم
ة دةروازةي دووةمـدا كـة تايبةتـة بـة     ماددةي شةشةمس ثرؤذةكـة دةبَيتـة مـاددةي ثَينيـةم و دةكةوَيتـة بةشـي يةكـةم لـ        

 :لَيبووردن و ثابةندييةكان و رَيزبةندي برؤطةكاني لة رياتي ئةجبةدي كراية ذمارةو بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة
 دةروازةي دووةم

 بةخشينةكان و ثابةنديةكان
 بةشي يةكةم

 بةخشينةكاني باج و طومرط
 :ماددةي ثَينيةم

سـاَل لـة رؤذي دةســتكردينةوة بـة ثَيشـكةش كردنــي     ( 12)ان دةبوورَيـت بــؤ مـاوةي   ثـرؤذة لـة هـةموو رةســ  و بارـةك    -1
 .يان لة رؤذي بةرهةمتَيناني بة كردةني, خزمةتسوزارييةكاني

بة مةررَيك مؤَلةتي هـاوردني ثَيـدرا بـَي    , ئامَير و دةزطاو مةكينة هاوردةكاني ثرؤذة لة رةس  و بارةكان دةبووردرَيب-0
دوو سـاَل لـة رؤذي رةزامةنـدي    ( 0)از بووني سنوورةكاني هةرَيمةوة بَينة ذوورةوةو دةبَي لـة مـاوةي   و لة خاَلةكاني دةرب

بـة ثَييـةوانةوة   , بتَيندرَينة ناو هةرَي  و تةنيا بؤ مةبةسـتةكاني ثرؤذةكـة بـةكار بـَيب    , سةرؤكي دةستة لةسةر ليستةكان
بارةكـــة بـــدا  و دوو هَينـــدةي بارةكـــةش غةرامـــةي  ئـــةو لَيخؤشـــبوونانة نايسرَيتـــةوةو وةبـــةرهَيب ناضـــار دةكرَيـــت  

 .لَيوةردةطريَيت
ي بـةهاي  %(10)لة رةس  و باري ئةو ثارضة يةدةطـة هاوردانـةي ثرؤذةكـة دةبووردرَيـت بـة مـةررَيك بةهاكـةيان لـة         -3

ني و ئــةويش بــة برؤيــارَيكي ثَيشــينةي ســةرؤكي دةســتة و رةزامةنــدي لةســةر ليســتةكا  , ئــامَيرو مةكينــةكان ثــَ نــةبَيت 
 .ضةندايةتيان دةبَيت

ــؤ فــراوان كردنــي ثــرؤذة    -2 ــان  , لــة رةســ  و بارــةكاني ئــةو كةرةســتة ســةرةتاييانةي ثَيويســت ب ــداني ي يــان بــؤ ثةرةثَي
 .نوَيكردنةوةي دةبووردرَيب

بـة مـةررَيك   , ساَل لةسةر ئةو كةرةسـتانةي بـؤ بةرهـةمتَينان هـاوردراوون دةبـووردرَيب     ( 0)رةري طومرط بؤ ماوةي -0
بةاَلم دةبَي بة ثلةي يةكةم ئةو كةرةستة خاوة خؤماَليانةي لـة هةرَيمـدا   , ؤر و برةكانيان لةاليةن دةستةوة ديار بكرَيبر

 .ضنري دةكةون و بؤ ثرؤذةكة بة كةَلك دَيب لة اليةني ضةندي و ضؤنيةوة بةكار بَيب
ــةرهَيب-6 ــؤي , وةبـ ــة خـ ــة  , ض بـ ــؤي هةيـ ــةوة بـ ــَيكي ديكـ ــةهؤي كةسـ ــة , ض بـ ــةثَيي يوكمـ ــاية بـ ــةم ياسـ ــةموو , كاني ئـ هـ

ئـةو  , وةك ئامَير و مةكينـة و دةزطـا و كةرةسـتةو ئؤتـؤمبَيلي كـار كـردن      , ثَيداويستييةكااني ثرؤذةكة بتَينَيتة ناو هةرَي 
بـة مـةررَيك تـةنيا بـؤ مةبةسـتةكاني      , هاوردانةش لـة هـةموو بـاري خاَلـةكاني طـومرطي سـنووري هـةرَي  دةبةخشـرَيب        

 .ثرؤذةكة بةكار بَيب
 :ئةجنومةنسةرؤكي  رؤَيزبة

 .فةرموو كاك شَيروان
 :شَيروان ناصح ييدري بةرؤَيز
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ئةو طؤرؤانكارييةي لةسةر ئـةو ماددةيـة   , بؤ ئةوةي بةرؤَيزان ئةنداماني ثةرلةمان سورؤةتَيكي وازحييان هةبَيت لةو ماددةية

 :هاتووة بةم شَيوةية
ضونكة روسوم و زةرائيب لـة  , كة تايبةتة بة رسومي بةلةديا , ئيلةا كراوة( ب)وة فةدةرة بة ئيتيفادي هةموومانة ئة-1

, بؤية ثَيويسـت ناكـا  روسـومي بةلـةديا  لـة فةدةرةيـةكي تـردا دووبـارة بَيتـةوة         , بةشكلَيكي موتلةق هاتووة( أ)فةدةرة 
 .ئَيمة بة زيادمان زاني

 .لة فةدةرة دوو ئةوة, بةنيسبة  مةعابريي يدودي ئيزافة كراوة-0
زؤر سوثاسـتان  , ئَيمة وا ثَيشـنيار دةكـةيب ببَيتـة ثَيـنج سـالَ     , ئيعفائا  بةنيسبة  مةوادي ئةوةلي لة ثرؤذةكة دة ساَلة-3

 .دةكةيب
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك دلَير هية تَيبينت هةية
 :دلَير اراعيل يقي شاويس.بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بـة بـريو بؤضـووني ئَيمـةش شـَيوةيةكي باشـَي       , دةية لةاليةن ليذنةي دانونييةوة سـةر لـةنوَي ريـز بةنـد كـراوة     ئةم ماد
ئَيمة ثشـتسريي دةكـةيب بـة دةوَلةمةنـد     , لةبةر ئةوةي ئةو طؤرؤانكاريانةي لَي كراوة, ض لة ناوةرؤؤكدا, ض لة شَيواز, دراوةتَي

 .وثاسزؤر س, ثَيمان واية دةوَلةمةند كراوة, كردن
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, تـاري  رامبـاز  , عيـزةديب بادةسـري  , ئةدهـةم بـارزاني  ), ناوي ئةو بةرؤَيزانة دةخوَينمةوة كة داواي دسة كردنيان كردووة
خـةليل  , بةكر فتـاح , كوَيستان عبداَ, كةذاَل مةريد, بارزان عبداَ, زرار تاهري, سةردار هةركي, رةعفةر شَيخ موستةفا

طوَلنـاز  , فةخريـة موسـتةفا  , شـرييب عبـدالرمحان  , بـاثري كـامي  , رةشاد ئةمحـةد ئيـرباهي   , عوران باني ماراني, اهي ئيرب
َ  , دكتؤرة هالة سوهيل, عةزيز دادر نةسـريب ممـد   , مةمـةد فـةرةج  , رـةمال يوسـف  , دكتـؤر فوئـاد بابـان   , بـةَلَيب عبـدا

 .كاك ئةدهةم فةرموو, (صاحل
 :د بارزانيامح عثمانبةرؤَيز اده  

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
مـب  , بَيتة ئني كردن لة دةه سـاَلة و ئـو ثَيـنج سـاَلة    ( اعفاءا  ضرييب)رةئيا مب بوويتة , (أ)دةربارةي ماددةي شةش برؤطا 

( و)هـةروةها برؤطـة   , (ج و ه)يـةعين تيكـرارك هاتيـة برؤطـة     , دا كة ئَيت دووبارة بووية(ج و ه)دووبارة كردنةظةك برؤطة 
 .سوثاس, ئةويش ليذنا ياسايي ثَيب كرا دةه ساَل ئةظة رةئي مب, (طمرطي اعفاءا )

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك عيزةديب فةرموو

 :بةرؤَيز عزالديب سلي  خديدا
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

كائن املساتوردة للمواروع مان الضارائب     تعفى االال  واالزهزة واملعدا  واالليا  وامل-ج)تةنتا مب ثَيشنيارَيك هةبوو لة برؤطا 
دةَلـَي هـةتا ضـةند رادة    , ئوتومبَيـل مةشـروع بـَينت   , دةَلَي ئةطةر مةشروعةكة ئيستيسمار يةك كةس بَيت باشة, (والرسوم

, دةبَيت تةيديد بَيتـة كـرن  , ضةند بَيت مبَينَيت, سَي مانري رارَيكة, شةش هةيظا رارَيك, يةدي هةية دةبَيت ئؤتؤمبَيل
, كرن( سنوا )بةس تةشييعة بؤ وي , كة عومرَي ئالةتَي ثَة ذي( ملدة مخس سنوا ), بة شرو  بَيتة تةيديد كرنيان 

هةيـة  , يةكة ثَيويسيت بة مةشـروعَيكة سـةد سـاَلة   , ضونكة ناَلَيت ظة كريب بَينت, (مرة كل مخس سنوا )يةعين بنووسب 
فة دةبَيت بَيتة تةيديد كرن ئاليا  و موعيـدا  ضـةند سـاَلَيك    , رنمب سةد ساَلي دي بَيتة ك, ثشيت سَي هةيظا دةبَيذينت

 .سوثاس, ثَيشنيارَي مب ئةوةية ضةند ساَلَيك رارَيك بَيت, رارَيك
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك تارق رامباز فةرموو

 :ممد سعيد رامباز طارق بةرؤَيز
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 :مب سَي خاَلي باس دةكةم
 .هي ئَيمة ثَيشَ دةردةضَيت, ضونكة ئاماذة كرا كة دةرضووة, نوني ئيستيسماري ئةرنةبي لة عَيراق دةرنةضووةدا-1
مـب باسـي ئـةوة    , بؤ ئةوةي كارا بكرَيـت و بـة تـةواوي دةربيـَيت    , ثَيويستة بة زووتريب كا  بؤ كارا كردني ئةو دانونة-0

يـان  , يـان موشـتةرةكة  , ئـةو سـةاَلييةتة هـي هةرَيمـة    , كـراوة  (تعفـى )و ( يعفـى )دةكةم لـةو ماددةيـة يـةو  رـار باسـي      
كل مامل ينص علياه يف االختصاصاا  احلصارية االحتادياة يكاون مان       )دةَلَيت  110منيش دةخوَينمةوة ماددةي , تةدريرة

 .ئةوة يةك, (صالحية االقليم
 :االحتادية والسلطا  االقليميةيكون اختصاصا  مورتكة بني السلطا  ) لة ماددةي ضوارةم كة يةو  فةدةرةية/دوو

 (.ادارة الكمارك بالتنسي  مع حكوما  االقاليم واحملافظا  غري مقدمة يف االقليم وينظم ذلك بالقانون:اوال
السلطا  االحتادية اختصاصاا  احلصاري   ), (112)ماددةي , كة باسي دةكةم فروداتي يةسرية ئةويش نؤ ماددةية/سَييةم
 (.االتية

ياسية املالياة والكمركياة واالصادار االنظماة وتنظايم السياساة االدارياة عا  حادود االقااليم واحملافظاا  يف            رسم الس:سَييةم
 (.وانواء البنك املركزي وادارته, وضع ميزانية العامة للدولة, العراق

, مَيكي وامان نةبووليذنةي ياسايي وةاَل, وةاَلميان نةبوو و, ضونكة لةطةَل بةرؤَيزان ئةوانةي لةو مةراالنة دسةمان كرد
 .سوثاس, بؤ ئةوةي نةبَيتة ئاست تةنسَيك بؤ رَي بةرَي كردني ئةو ياساية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك رةعفةر شَيخ موستةفا فةرموو

 :معروف مصطفىبةرؤَيز رعفر 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ليذنـةي ياسـايي   ( ب)برؤطـةي  , ت بـة شـةش سـاَل باشـة    ئةطـةر بكريَـ  , ماوةكـةي دة سـاَل زؤرة  ( أ)ئَيستا ماددة شـةش برؤطـة   
ئةطةر بكرَيت برؤطةكاني ثَيش كـاك عيـزةديب بادةسـري و ئـةو     , ئَيستا مواليةزةيةك  هةبوو لةسةر ئةوي, هةَليانسرتووة

تي ضونكة كة كةسـَيك دَيـت بـؤ كؤمثانيـا كؤمـةَلَيك ئـةدةوا  و ئيحتياتـا       , كؤمثانيانة نةيكةنة وةسيلةيةكي تيياري ديكة
يـةعين هـةر بـة    , دةبَيت مةرالي ثَي نةدرَيت بَيت تييارةتي ثَي بكـا  , خؤي ضةند مةكائني و ضةند شيت تري ثَيويستة

 .زؤر سوثاس, نةك زياتر, عةددي ئةو شتةي كة ثَيويستة مةكائيين ئةو مةشروعة بَيتة كاراوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك سةردار فةرموو
 :وزو هركيبةرؤَيز سردار صباح ب

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
واتـا ئـةو   , (اعفااء املواروع مجياع الرساوما  والضارائب ملادة عوار سانوا         )باسـي ئـةوةي دةكـا     ( أ)بةيةديقة  برؤطـةي  

, بـةثَيي ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي    , ئيعفـا بكرَيـت  %( 02)باسي ئةوة دةكـا  كـة   ( ب)كةضي ماددةي , ة%(122)ئيعفاية 
يـاخود  , ئَيمـة يـاخود ئـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي ياسـايي دةبَيـت تـةبين بكـةن         , %(122)وم زيـاد كـرا بـؤ    ئةو ئيعفايةي رس

 .ئةوة يةك, ئيعفا بكرَيت%( 02)واتا تةنتا لة , مبَينَيتةوة( ب)رسوم هةَلبسريَيت و برؤطةي ( أ)برؤطةي 
بةيةديقـة  مةشـاريعي ئةوانـة مةشـاريعي      ,(يتم ادخاهلا اىل االقلايم خاالل سانتني   )باسي ئةوةي دةكا  ( ج)برؤطةي /دوو

لـة مـاوةي دوو سـاَلدا    , ثـَي  وايـة زؤر زؤر سـةريع ئـةجنام دةدرَيـت     , موستةرريي ئةرنةبي وةكو مةشاريعي خؤمان نيية
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لةوانةيـة  , لـة مـاوةي دوو سـاَل ئـةو ماددانـة داخيـل بكـا        , كـة ئـةو يةدـة  دايـةتيَ    , لةوانةية مةشروعةكة تـةواو بَيـت  
 (.يتم ادخاهلا لسنة واحدة فقط)بؤية ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة يةك ساَل , سةر بكرَيتتةيايولي لة

لةبـةر ئـةوةي زمـين    , موخاليفـة بـؤ دةسـتووري عَيـراق    ( و)كـة برؤطـةي   , دووبارةيـة بـؤ دسـةي كـاك تـارق     /خاَلي سَييةم 
بـؤ  , ن وايـة ئةطـةر مبَينَيـت باشـَة    بـةاَلم ثَيمـا  , باسـي رسـوم طـومرطي دةكـا     ( ز)هةروةها برؤطةي , سةاَليياتي يةسريية

بـا ئـةو بدرَيتـة مكةمـةي ئيتيحـادي ئـةوان ئـةو شـتةي يةسـ           , ئةوةي يةوافيز بدرَيتة موستةرريي ئةرنـةبي بـَينت  
 .سوثاس, نةك هةر لة خؤمان لة ئَيستاوة بيكةيب, بكةن

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك زرار تاهر ئةمني فةرموو

 :نيام طاهربةرؤَيز زرار 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, ثَيشنيار دةكةم ماوةي بةخشني لة باري دةرامة  بؤ ثرؤذة بةرهةمتَينةرةكان لة مةركةزي ثارَيزطاكان ثَيـنج سـاَل بَيـت   
مةسـةلةن  , ئَيستا لةناو ياسـايةكةدا ديـاري بكرَيـت   , زياد كردنةكةش بة دسة نةبَيت, بةاَلم بؤ دةزاو ناييةكان زياتر بَيت

, بةرؤاسيت ثَيويستة بؤ مةركـةزي دـةزاكان بةاليـةني كةمـةوة شـةش سـالَ      , بؤ مةركةزي ثارَيزطاكان ثَينج ساَل بَيت ئةطةر
ضــونكة ئــةو كةســةي دَيــت وةبةرهةرهَينــةر  , بــؤ طونــدةكان بــا نــؤ ســاَل بَيــت , هةشــت ســاَل كــةمَ نــةبَيت, يــةو  ســاَل

ةبَيت هـةنساو نانَيـت بـؤ نـاو دـةزاو ناييـة ثـرؤذة دروسـت         هةتاوةكو مةركـةزي ثارَيزطاكـان هـ   , ثرؤذةيةك دروست دةكا 
ئـةو  , بةرؤاسـيت دةبَيـت رياوازييـةك هـةبَيت    , ئَيمةش دةمانةوَيت كوردستان بةتَيكرؤايي هةمووي ئاوةدان بكةينـةوة , بكا 

اويان هـةبَيت لـة   ثارَيزطاكـان رياوازييـةكي تـةو   , لةناو ياساكةدا دةبَيت ئَيستا دياري بكرَيـت , رياوازييةش بة دسة نةبَيت
ضـونكة زؤر وةبةرهةرهَينـةر هةيـة ئامادةيـة لـةناو طوندةكانـدا ثـرؤذة دروسـت         , مةركةزي دةزاو ناييـةكان و طونـدةكان  

مب خؤم خةَلكي طوندم هةتا لة سلَيماني هةبَيت ئامادة ني  لـة ضـواردورنة   , بةاَلم بةرؤاسيت ئةطةر رياوازي نةبَيت, بكا 
 .اسزؤر سوث, و رانية ئيش بكةم

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك بارزان عبداَ فةرموو

 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

يـان خوسـرةوييةوة ئيسـتريادي شـتةكةي     , ئةطـةر موسـتةرريَيك لـة مـةرزي بةسـرة     , مب راري ثَيشوو باسي ئةوةم كرد 
برايـان ضارةسـةريان بـؤ ئـةوة     , ئايـا ئـةم ياسـايةي ئَيمـة كـاري ثـَي دةكرَيـت       , يان بَينَيتة نـاو واَلتـةوة  , يان وةريسر , كرد

ضـونكة  , مـب ئـةوة بـة ضارةسـةرَيكي ياسـايي نـازائ      , ئيي لة مةررةكاني يكومةتي هةرَيمي كوردسـتانةوة بَيـت  , كردووة
 .يةك ئةمة, دا طؤرؤانكاري بةسةر رووبدا 0227مةرري يكومةتي هةرَي  لةوانةية لة كؤتايي ساَلي 

مـب بـة ثَييـةوانةوة واي دةبيـن  كـة زيـاد       , ماوةكـة كـةم بكرَيتـةوة بـؤ ثَيـنج سـالَ      , ئةو بةرؤَيزانة باسـيان لـةوة كـرد   /دوو
ئـةوان بـؤ مـاوةي دة    , ضونكة ئةو مسوةدةية كـة ئـةمرؤؤ دـانوني ئيستيسـمارؤي ئةرنـةبي لـة عَيـراق دةردةكرَيـت        , بكرَيت

بــؤ ئــةوةي رــةزبي ئينيبــاهي موســتةرري بــؤ الي هــةرَيمي , ئــةوان زيــاتر دانــَينيدةكرَيــت ئَيمــة زؤر لــة , ســاَليان دانــاوة
 .سوثاستان دةكةم, نةك ئيعفائاتةكة كةم بكرَيتةوة, كوردستان راكَيشني

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .خاتوو كةذاَل مةريد فةرموو

 :بةرؤَيز كذال زيد دادر
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .سوثاس, ثَيشنيارةكائ ثَيشكةش كران, م هةبوومب دوو سَي ثَيشنيار
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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 .خاتوو كوَيستان مةمةد عبداَ فةرموو
 :عبداَ بةرؤَيز كوَيستان ممد

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
وثاس ئةمرؤؤش س, لةبةر ئةوةي مب طةيشتوومةتة ئةو دةناعةتةي مواليةزةكاني ئَيمة هية شتَيك لة ثرؤذةكة ناطؤرؤَيت

 .داواي دسة ناكةم
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك بةكر فةتاح فةرموو, سوثاس, هةرضةندة دةناعةتةكة  لةسةر بنةمايةكي راست دروست نةكردووة, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز بكر فتاح يسني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
تةنتا تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة ئـةوةي كـاك بـارزان    , كرديانبرادةران , ثَي  واية ئةو ثَيشنيارانة نيازم هةبوو بيكةم

ئـةو  , يةعين يةز دةكةم تةوزحيي بكةم لةسـةر ئـةوةي مـةوادي ئةوةليـة بـؤ هـةر مةشـروعَيكي ئيستيسـمارؤي        , باسي كرد
يـا بـةثَيي ياسـا    ئا, ئةطةر لة رَيساي نودتةي مةرزي مةسةلةن لة بةسرؤاوة بَيـت , مةوادانةي كة تادي دةكرَيتةوة بؤ هةرَي 

 .سوثاس, مشولي دانوني ئيستيسمارؤي هةرَي  دةكا , مشولي دانوني ئيستيسمارؤي عَيرادي دةكا , ضارةسةر كراوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

منـيش بـة هـةمان رَيسـاوة ثَيـي دةَلـَي  شـةر  نييـة تـؤ          , ئةطةر ئييازةم بدةن تةعليقَيك لةسةر دسـةكةي كوَيسـتان خـان   
 .سوثاس, ئَيمة هةموو طوَيرؤايةلي رةئي تؤ بني,  رةئييةكة  و

 :عوني كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثالث

 الضمانا  القانونية
 :املادة السابعة

للمستثمر ان يؤمن على موروعه االستثمار  من قبل اية شركة تأمني جزنبية جو وطنية يعت ها مالئمة، ويتم -1
 .فة زوانب العمليا  اليت يقوم بها وزبه تأمني كا

للمستثمر استخدام االيدي العاملة احمللية واالزنبية الالزمة للموروع مع اعطاء االولوية اىل االيدي العاملة احمللية وفقًا -0
 .للقوانني النافذة بهذا اخلصوص

 .هذا القانونيسمح للمستثمر األزنيب ان حيول اىل اخلارج ارباح وفوائد رامساله وف  احكام -3

حي  للعاملني غري العراقيني يف املوروع واملتعاملني معهم يف خارج االقليم حتويل مستحقاتهم وازورهم اىل اخلارج وف  -2
 .القوانني النافذة

للمستثمر االزنيب احل  يف اعادة رامساله اىل اخلارج عند تصفية املوروع او التصرف فيه  ا اليتعارض مع احكام -0
 . واالزراءا  الكمركية والضريبية املعمول بهاالقوانني

حتويل استثماره كاًل جو ززءًا اىل مستثمر جزنيب آخر او اىل مستثمر وطين او التنازل عن املوروع لوريكه  وافقة -6
 .اهليئة وحيل املستثمر اجلديد حمل املستثمر القديم يف احلقوق وااللتزاما  الناشئة عن املوروع 

مر جن يفتح لصاحل موروعه اجملاز وف  احكام هذا القانون حسابا  مصرفية بالنقد الوطين جو االزنيب او حي  للمستث-7
 .كليهما لد  املصارف يف االقليم وخارزه

مع مراعاة القوانني النافذة اصوص جمالس ادارة الوركا  املساهمة، تعت  املوروعا  املسجلة طبقا الحكام هذا القانون -7
 .القطاع اخلاص بغض النظر عن الوكل القانوني والطبيعة القانونية لالموال املساهمة فيها من موروعا 

يتمتع املستثمر حبسب هذا القانون حبقه يف االحتفاظ بسرية املعلوما  الفنية واالقتصادية اخلاصة باملوروع وحفل -9
ما  املعمول بها يف االقليم، ويعاقب كل من يفوي باية املبادرا  االستثمارية وذلك طبقًا الحكام القوانني واالنظمة والتعلي
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معلوما  تكون حبوزته حبكم وظيفته وتتعل  باملبادرة االستثمارية واجلوانب الفنية او االقتصادية او املالية للموروع 
 . وزب القانون

 :مصطفىعبدالكري  ابوبكر  بةرؤَيز
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 بةشي سَييةم

 اساييةكانطةرةنتيية ي
 :ماددةى يةوتةم

وةبةرهَينةر بؤي هةية ثرؤذةى وةبةرهَينانةكةي دَلنيايى  تةئمني بكا  لةاليةن هةر كؤمثانيايةكي دَلنياكاري كة بة -1
يان نيشتمانىة كة بةو ثَييةوة لةسةر هةموو اليةنةكاني كارةكاني كة , ض بياني بآ, طوجناوي دةزانَي و ثَيي باش بآ

 .                                                دةبآدةيكا  دَلنيا 
لة ثرؤذةكةوة ثَيشينة بداتة كرَيكاري خؤرَييي و بة , وةبةرهَينةر بؤي هةية كار بة كرَيكاري بياني و خؤرَيي بكا -0

 .رةضاو كردني سروشيت كار لة ثرؤذة وةبةرهَينةكة و  بةثَيي ياساكاني كارا لة هةرَيمدا
 .بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية, نةري بياني بؤي هةية سوودو دازاجني سةرمايةكةي بؤ دةرةوة بنَيرَيتوةبةرهَي -3
بؤ كرَيكارة غةيرة عريادييةكان لة ثرؤذةكةدا وئةوانةي لة دةرةوةي هةرَيمدا مامةَلةيان لةطةَلدا دةكةن بؤيان هةية  -2

 .اساكاني كاراثارةو كرَييةكانيان بؤ دةرةوة  رةوانة بكةن بةثَيي ي
وةبةرهَينةري بياني بؤي هةية دواي ثاكتاوكردني ثرؤذةكةي يان دةستداري كردنية سةرمايةكةي رةوانةي دةرةوة  -0

 .بةرؤرَيك ثَييةوانةي يوك  و رَيكارةكاني طومرك و باري بةركار لة هةرَيمدا نةبَيت, بكاتةوة
يان , راتة سةر ناوي وةبةرهَينةرَيكي ديكةي بياني وةبةرهَينةري بياني بؤي هةية ثرؤذة وةبةرهَينةرةكةي-6

وةبةرهَينةري نوَي رَيساي , يان لة بةشي خؤي لة بةشةكة دةربيَيت بؤ هاوبةشةكةي و بة رةزامةندي دةستة, نيشتماني
 .وةبةرهَينةري كؤن دةطرَيتةوة لةو ماف و ثابةندانةي لة ثرؤذةكةدا كةوتؤتةوة

ناو بةرذةوةندي ثرؤذة رَيثَيدراوةكةي وةبةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية بة ييسابَيك بة وةبةرهَينةر بؤي هةية لة ثَي-7
 .دراوي نيشتماني يان بياني يان هةردووكيان لة يةكَيك لة بانقةكاني هةرَي  يان لة دةرةوة بكاتةوة

وةو بةركارةو تايبة  بة ي هةمواركراودا هاتو1997ي ساَلي 01وَيرؤاي لةبةرضاوطرتين ياساي كؤمثانياكاني ذمارة-7
ئةجنومةني كارطَيرؤي كؤمثانيا ثشكدارةكانة ئةو ثرؤذانةى بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية تؤماركراون و شَيوة 
ياساييةكان  هةر ضَونَيك بَيت بة ثرؤذةكاني كةرتي تايبة  دادةندرَيت سروشيت ياسايي و ئةو سامانانةي ثَييدا ثشكدارة 

 .هةر ضَونَيك بَيت
ةثَيي ئةم ياساية وةبةرهَينةر مايف هةية نتَيين و زانياريية هونةري و ئابوورييةكاني تايبة  بة ثرؤذةكة ثارَيزطاري ب-9

ئةمةش بةثَيي يوكمةكاني ئةو ياسايةو رَينماييانةي لة , لَي بكرَيت و دةستثَيشخةري و وةبةرهَينةرةكاني بثارَيزَيت
سةبارة  بة دةستثَيشخةرييةكاني بةرهَيين و اليةنة هونةري و ئابووريية هةر كةسَيك زانيارييةك , هةرَيمدا كاران

 .بةثَيي ياسا سزا دةدرَيت, كة بة يوكمي فةرمانةكةي بة دةسيت كةوتووة, داراييةكاني ثرؤذةكة بَيو بكاتةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, لةبةر ئةوةي كردنةوةي ييسابة, اكا  بيانييةخاَلي نيزامية لَيرة ثَيويست ن, ئَيستا ماددةكة دةخةمة دةنسدانةوة
ضونكة تةنيا كردنةوةي ييسابة , بؤية ومتان بةس بياني, لةوَي نةدلي ئةموال بؤ دةرةوة, وةتةنيشي دةتوانَيت بيكاتةوة

َي بةل, نووسراوة مستةرري, بؤية لَيرة بة ديقة  هاتووة, يةعين هاوواَلتي كة هي ئَيرة بوو يةدي خؤيةتي, لة بانك
 .خاَلي نيزامية فةرموو

 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ زةنسنة
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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, (بؤ كرَيكارةكان)بةاَلم بة كوردييةكة دةَلَي , عومال نيية( للعاملني), (للعاملني غري العراديني)لة خاَلي ضواردا هاتووة 
 .سوثاس, لةبةر ئةوة ثَي  واية تةدديقي دةوَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
فةرمانبةريش يةدي خؤيةتي هةر لةوَي غةيري , ئةوة شاملَة, كرَيكار و فةرمانبةر و هةمووي دةطرَيتةوة( للعاملني)

 .عَيرادي لة مةشروعَيكدا
 :بةرؤَيز ثةخشان عبداَ زةنسنة

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .دوربان مب دةَلَي  بة كوردييةكة دةَلَي بؤ كرَيكارةكان

 :ئةجنومةنسةرؤكي  زبةرؤَي
كَي تةئيدي , ماددةكة هةمووي دةخةمة دةنسدانةوة, سوثاست دةكةيب بؤ ضاك كردني زمان, باشة دةيكةينة كارمةند

ماددةكة بة , كَي تةئيدي ناكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ماددةكة دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةي نؤيةم, زؤر سوثاس, زؤرينةي دةنري وةرطريا

 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 :ئَيستا دةدي ماددةي نؤيةم دةخوَينمةوة
 الفصل الرابع

 التزاما  املستثمر
 :ةسعاتاملادة ال

 :يلتزم املستثمر  ا يلي
 .عليعلى املستثمر ابالغ اهليئة باكمال املوروع وبدئه بتقديم اخلدما  او االنتاج الف-ج
على املستثمر ابداء التسهيال  الالزمة ملوظف اهليئة املختصني فيما يتعل  جبمع واستحصال املعلوما  الضرورية عن -ب

 .زوانب املوروع املختلفة ألغراض اهليئة
 .نونعلى املستثمر مسك سجال  خاصة باملواد املستوردة للموروع املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام هذا القا-ج

على املستثمر احملافظة على سالمة البيئة وااللتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية املعمول بها يف االقليم والقوانني -د
 .املتعلقة يف واالمن والصحة العامة

 :بةرؤَيز عوني امحد سعيد بزاز
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 :راي ليذنةي ياسايي
مت ( التزاما  املستثمر)املوروع اليت اصبح  برقم املادة الثامنة وبعنوان الفصل الرابع اما بالنسبة للمادة التاسعة من 

وباتفاق االراء مت  االضافة وتدريب وتأهيل االعمال احمللية يف املوروع ضمن تسلسال  املادة , ترتيب تسلسالتها باالرقام
, واعادة صياغتها, من فقرة احملافظة على سالمة البيئةض( واالداب العامة)كما طرح  االقلية باالضافة اجلملة , الثامنة

 :وتقرج املادة شكاَل ومضمونا كاألتي
 
 
 

 الفصل الرابع
 (التزاما  املستثمر)

 :املادة الثامنة
 :يلتزم املستثمر  ا يلي
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 .تعريا جمال استثماره اصوص املواريع املنجزة من قبله وبيان وضعه املالي والعقود اليت نفذها. 1  
 .ابالغ اهليئة باكمال املوروع وبدئه بتقديم اخلدما  او االنتاج الفعلي.0
ابداء التسهيال  الالزمة ملوظف اهليئة املختصني فيما يتعل  جبمع واستحصال املعلوما  الضرورية عن زوانب املوروع .3

 .املختلفة ألغراض اهليئة

 .الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام هذا القانون مسك سجال  خاصة باملواد املستوردة للموروع املعفاة من.2

 .احملافظة على سالمة البيئة واالمن والصحة العامة وااللتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية وف  املعايري الدولية.0

 .تدريب وتأهيل االعمال احمللية يف املوروع.6
 :مصطفىعبدالكري  ابوبكر  بةرؤَيز
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 :اي ليذنة بة زماني كوردير
ثابةندييةكاني )ماددةي نؤيةمي ثرؤذةكة دةبَيتة ماددةي هةشتةم و دةكةوَيتة بةشي ضوارةم بة ناونيشاني : يازدةم

سةبارة  بة , و رَيزبةندي برؤطةكان كراية ذمارةو بة تَيكرؤاي دةنري برؤطةي زجنريةي شةشي بؤ زياد كرا( وةبةرهَينةر
 (دابونةرييت طشيت)خؤرَييي ثرؤذةكان و كةمينةي ئةندامان ثَيشنياري كرد رستةي راهَيناني كرَيكاري 

 :ررَيتة سةر برؤطةي ثَينج و ماددةكة بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة 
 بةشي ضوارةم

 ثابةندييةكاني وةربةرهَينةر
 :ماددةي هةشتةم

 :دةبَي وةبةرهَيب بةمانةي خوارةوة ثابةند بَيت
رهَيناني خؤي بكا  سةبارة  بةو ثرؤذانةي ثَيشَ ئةجنامي داوون و باري دارايي و ئةو ثَيناسةي بواري وةبة-1

 .طرَيبةستانةي رَيبةرَي كردوون
بة تةواوبووني ثرؤذةكة و دةستكردن بة ثَيشكةش كردني خزمةتسوزاريةكاني يان بةرهةمتَيناني راستةدينةي , دةستة-0

 .ئاطادار بكاتةوة
سةبارة  بة كؤكردنةوةو بةدةست خستين , ةرمانبةراني تايبةمتةندي دةستة دابني بكا ئاسانكاري ثَيويست بؤ ف-3

 .زانياري ثَيويست دةربارةي اليةنة هةمة رؤرةكاني ثرؤذة بؤ مةبةستةكاني دةستة
كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية لة رةري طومرك , تؤماري تايبةتي ئةو كةرستة هاوردانةي ثرؤذةكة بكاتةوة-2

 .راونبةخش
ثاكي ذينسة و ئاسايش و تةندروسيت طشيت بثارَيزَيت و ثابةند بَيت بة سيستةمي ثَيوانة و كؤنَؤلكردني ضؤنايةتي -0

 .بةثَيي نَيونةتةوةييةكان
 .مةش  بة كرَيكاري خؤرَيي ثرؤذةكة بكا  و رايان بتَينَيت-6

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ليذنةي دارايي فةرموو

 :ر اراعيل يقي شاوةيسدلَي.بةرؤَيز د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, ئَيمة تَيبينيةكمان هةبوو لة ماددةي ثَيشوودا ضارةسةر كرا
 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .فةرموو كاك شَيروان تةوزحيَيكيان هةية, ئةو بةرؤَيزانةي ناويان نووسراوة بؤ دسة كردن

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن َيزبةرؤ
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ئةوةي كة رياوازي هةية لةنَيوان ثرؤذةي ئةسَلي و نَيوان , ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا دةدي ثرؤذةكة تةئيد دةكةيب
 :ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دوو فةدةرةية

 .ئيزافة كراوة( تدريب وتأهيل العمال احملليني: )يةكةميان
املعايري )كردمانة , (املعايري االقليمية)لة رياتي ( ة وف  املعايري الدوليةبنظم التقييس والسيطرة النوعي: )دووةميش
( االداب العامة) دةَلَيب لة فةدةرة ثَينج كةمينةي ئةنداماني بةرؤَيز دةَلَيب , كةمينةيةكيش هةية, ئةمة دوو, (الدولية

 .زؤر زؤر سوثاستان دةكةم, ئيزافةي فةدةرة ثَينج بكرَيت
 :جنومةنسةرؤكي ئة بةرؤَيز

 :ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةن, ئةو بةرؤَيزانةي داواي دسة كردنيان كردووة
شةهاب , زرار تاهر ئةمني, سةردار هةركي, غةفوور مةمخووري, ثةخشان زةنسةنة, دلَير ممد شريف, ممد امحد صاحل)

دكتؤرة هالة , طوَلناز عزيز دادر, يشيخ يةوَيز ,رضاعبدالرمحب امحد , خليل ابراهي  ممد, ئارام رةسول مامند, عبداَ
 .يةكةم كا مةمةد ئةمحةد صاحل با بفةرمووَيت, (سوهَيل

 (:ديلمان)بةرؤَيز ممد امحد صاحل 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

ضونكة لةو , ئيزافة بكرَيت( على املستثمر تنظيم عقود قانونية للعاملني يف املوروع)يةك ثَيشنيارم هةبوو ئةويش 
ئةوة ئيلتيزام بَيت , (ضمانا  قانونية معمول يف االقليم)ئةطةر خؤ لة , هية شتَيك لةسةر عاملني نةهاتووة ثرؤذةية

تنظيم عقود قانونية للعاملني يف )ئةطةر نا يةز دةكةم شتَيك ئيزافة بكرَينت لةسةر , ئةوة تةواو ثَيشنيارم نيية
 .زؤر سوثاس(املوروع

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ر مةمةد شةريف فةرمووكاك دلَي

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

, ئةوةي ئيزافامت هةبوو دانراوة, مب راسيت لةطةَل ليذنةي دانوني و لةطةَل تةواوي ثَيشنيارةكاني ليذنةي دانوني بووم
 .تةنتا لة ئةوةندي روباعيةكة لةطةَل بووم سوثاستان دةكةم

 :جنومةنسةرؤكي ئة بةرؤَيز
 .خاتوو ثةخشان فةرموو

 :بةرؤَيز ثخشان عبداَ زنسةنة
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

لةبةر ئةوةي ئةو كارمةندو كرَيكارانةي لةو ثرؤذة ئيش دةكةن دةبَيت , مب لةطةَل ثَيشنيارةكةي كاك ديلمائ
 .ةواو تَي نةطةيشت مب وةكو زةماناتَيكي ت, ئةوةي لة فةدةرةكاني تر هاتووة, زةمانَيكيان هةبَيت

ضونكة موستةرري هةية لة شوَينَيك تووشي , (ان يقدم املستثمر سرية ذاتية واضحة)ثَيشنيارَيكي ترم هةية ئةويش 
لة صياغةي كوردي و عةرةبيةكةيدا ديسان مادام , دَيتة كوردستان يةعين سريةي نازانني, طَييةَل بووة و ئةنواع ئيشكال

هةيتة موساعةدةي )دةَلَي , رياوازي هةية لةنَيوان بة دةستخسنت و بةدةستتَينان, داوا نةكةم دسةم هةية با خاَلي نيزام
, ئيستيحساَل بةدةست هَينانة هةيتةكة نايداتَي, (بكا  بؤ بةدةستكةوتين زانياري و ئيستيحسالي هةتا دوايي

 .سوثاس, هَينان دةَلَي يارمةتي بدا  بؤ بةدةست, بةدةستخسنت هةيتةكة دةيداتَي مةعلوماتةكة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك غةفوور مةمخووري فةرموو
 :سعيد خمموري طاهربةرؤَيز غفور 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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ئَيمة لةبةر ئةوةي , كة باس لة ثاراستين ذينسةي كوردستان دةكا , تَيبينيةكةي مب لةسةر برؤطة ثَينيي ماددةكةية
لةوانةية كارطةي , ئةو كارطانةي كة وةبةرهَيب دَينَيتة كوردستان, ت بة ثاراستين ذينسةوياسايةكةمان نيية تايبة  بَي

كة ئَيمة نيسبةتَيك لة داهاتي , بؤ ئةوة ثَيشنياري ئةوة دةكةيب, طةورة بَيت ببَيتة هؤكارَيك بؤ ثيس كردني ذينسةش
, بؤ ثاك كردنةوةي ذينسة, ؤ ثاك راطرتين ذينسةوئةو كؤمثانيايانة تةرخان بكةيب بؤ ئةو ناوضانةي كة كارةكةي تياية ب

 .زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك سةردار هةركي فةرموو
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 :بة يةديقة  دوو تَيبيني  هةية

تعريا اجملال االستثماري اصوص )ردووة لةسةر ماددةي يةكةم ئةوةي ليذنةي دانوني ثَيشنياري ك: تَيبيين يةكةم
يةعين ئيلتيزامي تةددمي ( االدتصادية للمشروع وتقدي  اجلدوى)يةك ئيزافة بكرَيت  ئةطةر( املواريع املنجزة من قبله

 .ئةوة كار ئاسانيية بؤ هةيتةو ئةو مةرليسة, رةدوةلي ئيقتيصادي با بيخةينة ئةستؤي موستةرري
ئةمة شتَيكي ( وف  املعايري الدولية)ة  هةمان تَيبيين ليذنةي ياسايي بوو لةسةر برؤطةي ثَينج تَيبيين دووةم  بة يةديق

بؤية دةبَيت ئَيمة مةعايريي دةولة بةكار , بةتايبةتي تاكو ئَيستا ئَيمة ياساي بيتةمان نيية ثاراستين ذينسة, زؤر باشة
, ب ناوم نةنووسيووة بؤ ئةو ماددةي ثاش ئةوة دسة بكةمم, هةروةها لةبةر ئةوةي ئةو مةعايري دةولة نةبووة, بَينني

 .زؤر سوثاس, كة موخالةفةي ئةو برؤطةية بكا , بؤية ماددةي ثاش ئةوة دةبَيت عودوباتي بؤ دابنرَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك زرار تاهري ئةمني فةرموو
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
على املستثمر ان يكون لديه مواور )بةس ثَي  باشة ئةو برؤطةية زياد بكرَيت , تَيبينيةكاني ليذنةي ياسا داممب لةطةَل 

 .زؤر سوثاس, (وان يلتزم بقوانني وتعليما  الرقابة املالية يف اقليم كوردستان, قانوني وحسابي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك شةهاب عبداَ فةرموو
 :داللة صدي بةرؤَيز شتاب عب

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
تعريا اجملال )ئةويش ثَيشنيارةكةم ئةوةية ئيزافةيةكي بيووك بكرَيت ئةوةية , تَيبيني  هةية لة خاَلي يةكةم

زؤر , (وبيان وضعه املالي والعقود اليت نفذها بوثائ  رمسية مصدقة, االستثماري اصوص املواريع املنجزة من قبله
 .سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  زبةرؤَي
 .كاك ئارام رةسول مامةند فةرموو

 :بةرؤَيز ارام رسول مامند
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .زؤر سوثاس, تَيبينيةكةم طوترا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك خةليل ئيرباهي  مةمةد فةرموو
 

 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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عةمةلةش هةمووي , فةريقي ئَيمة بةرازيل دةوَلةتَيكي فيدرالي ئةويش طؤرؤاو, رؤيي تةمليكي ئةرز كراو دةَلَي  خاكمان
مب لة ضةند دانوني , بؤ برؤطة ثَينج مويافةزة لةسةر ئاداب عامة, ئةم شتانة هةمووي كرا بؤ ئَيمة , بؤ ئةرنةبي و
عام و سحةي عامة كةليمةي ئاداب عامة و نيزامي عام  هةمان ئةوةية لةطةَل سةالمةتي بيتةو ئةمين, دةوروبةر هةية

مويافةزة لةسةر ميزاري نةفسي و ئاداب و كةلتوور و عادا  و تةداليدي خؤمان لةطةَل بيتةي ئةخيدي شتَيكي , هةية
 .زؤر سوثاس, ثَي  واية ريعايةتي ئةوةش بكرَيت, زؤر زةروورة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ةرمووكاك شَيردل يةوَيزي ف

 :بةرؤَيز شَيردل عبداَ يوَيزي
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .سوثاس, تَيبين  نيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .خاتوو طوَلناز عزيز دادر فةرموو
 :بةرؤَيز طولناز عزيز دادر

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .سوثاس, تَيبينةكةم طوترا

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ؤرة هالة فةرموودكت, زؤر سوثاس

 :هالة ستيل وادي.بةرؤَيز د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

على )ثَيشنيار دةكةم فةدةرةيةك ئيزافة بكرَيت , لةو فةدةرانة هية باسي زةماناتي ئييتماعي عةمةلةكاني نةكردووة
ثاش ساَلَيك ئةو , رَيت بؤ ساَلَيكلة واَلتان عةدد دةك( املستثمر توفري الضمان االزتماعي اذا استخدم العامل الكثر من سنة

كرَيكارةكان , لةبةر ئةوةي ئةوان هةَلدةسنت بة يانزدة مانسي فةسخي عةددةكة دةكةن, كرَيكارة يةدي تةداعودي دةبَيت
بؤ ئةوةي يةدي , يان ئةوانة لة يةكةمةوة عةدديان بؤ دةكةن, يان هةندَيكي تر تةعني دةكةن, فةسل دةكةن

 .زؤر سوثاس, ثَي  باشة ليذنةي ياسا مورؤاعاتي ئةو شتة بكةن بةنيسبة  كرَيكاري مةيةلي, تةداعوديان نةبَيت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك شَيخ اَ فةرموو
 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شَيخ اَ

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
هةرضةندة , كا  ئةويش فةدةرةي شةشةمليذنةي ياسايي فةدةرةيةكي ئيزافة ب, ثَيشنيارةكةي منيش هةر ئةوة بوو

 .زؤر سوثاس, يان شةنصةكةمان واية, نازائ ثَي  واية هةر ئيستيمارؤةكةي ئَيمة بزر كرا بَيت, يةديشمان خورا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك بارزان فةرموو
 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
بةاَلم مب ثَيشنيار دةكةم كة موستةرري مولزةم بكرَيت بةوةي كة , ثَيشنيارةي كاك زرار بوو مب تةدريبةن هةر ئةو

بؤ ئةوةي هةيتة , بؤ ئةوةي موصادةدة لةسةر موازةنةي سااَلنةي خؤي بكا , مةدةديقَيك لة ييساباتي دانوني دابنَيت
ثَي  واية ئةوة , ويل كردني بؤ دةرةوةي واَل ضونكة لة كاتي تةي, بزانَيت بةرؤاسيت دازاجني ئيستيسمارؤةكة ضةندة

 .زؤر سوثاس, رَيسةي ناياسايي بؤ تةيويل كردني ثارة دةكا 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك عوران هية تَيبينيةكة  نيية
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 (:ختطيط وةزيري) شوانيان عثم بةرؤَيز
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

لةبةر ئةوةي هةر , ةي كاك زرار و كاك بارزان ئيشارؤةتيان ثَيدامب تةسةور دةكةم خؤي يةل بووة ئةو كَيشةي
لة تةسييل كردنيشي يةكَيك لة مةررةكاني ئةوةية , موستةرريَيك كة دَيتة ئَيرة شةريكةي هةية تةسييل دةكرَينت

برؤطةي يةكدا  بةاَلم دةبواية لة, ميزانيةي سااَلنة تةددي  بكا , موشاور دانوني هةبَينت و, كة ماسيب هةبَينت و
كاتَيك كة يةكةم رار دَيتة كوردستان دةبَيت ميزانيةي ئاخري ساَلي خؤي تةددي  , ئيشارةتةكةمان بة وازحيي بداية

نةوةك , ئةوة وةاَلمة بؤ ثةخشان خان, مةدةديقَيكي دانوني تةدديقي كردووة, ضونكة ميزانية لة بانقةوة دَينت و, بكا 
 .سوثاس, كؤمثانيايةك بَيت موفليس بَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ليذنةي ياسايي فةرموون

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .بة كورتي وةاَلمي ئةم بةرؤَيزانة دةدةمةوة

 .ئةوة لة دةوانيين نافيز هاتووة, بةنيسبة  كاك ديلمانةوة دةَلَيت تةنزكي عقودي دانوني بؤ كرَيكاران
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .خاَلي نيزامي هةية كاك رةشاد فةرموو
 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
مسك سجال  خاصة باملواد املستوردة للموروع املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام ), دا هاتووة(ج)لَيرة لة برؤطةي 

دوو ماددة , (يعفى املوروع من مجيع الضرائب ورسوم غري الكمركية)ةردا دةَلَي لةوةي تر كة دةنسمان لةس, (هذا القانون
لةوَي دةنسمان بؤ دا كة راثؤرتي بةرؤَيزان ليذنةي ياسايي , بةنيسبة  موستةرري( إعفاءا  كمركية)هةية لَيرة يةك لة 

( ج)كةضي لَيرة لة برؤطةي , ناطرَيتةوةيةعين طومرطي , (يعفى املوروع من اجلميع الضرائب ورسوم غري الكمركية)دةَلَي 
املستوردة للموروع املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام هذا  باملوادسجال  خاصة  مسك)هاتووة لة ماددة نؤ دةَلَي 

 .زؤر سوثاس, لَيرة ناطرَيتةوة لة دواي يةك دةبَيت تةعديل بكرَيت, (القانون
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .اك شَيروان بةردةوام بةفةرموو ك 
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ثةخشان خان باسي سريةي موستةرري , هةمان بؤضوون كاك دلَيريش هةي بوو, ئةوة وةاَلمي كاك ديلمامنان دايةوة

زةماناتيش , ة بة يةديقة ئةطةر تةماشاي فةدةرةي يةك بكةيب دةبينني سريةي موستةرري لةوَي داوا كراو, دةكا 
تا ئَيستا , كاك غةفوور مةمخووري باسي ذينسةو ثاراستين ذينسة دةكا , دانوني زةمامنان هةية ثيادة كراوة لة هةرَيمدا
وةزيرةكةش ئةندامة لة , ئَيستا خةريكي تةنزكي هةيكلي ئيداريينةو, وةزارةتي ذينسةمان دانةمةزراوة بة يةديقة 

 .هةمان كاتدا بةثَيي زانياري ئَيمة ياساي ذينسة بةرؤَيوةية بؤ ثةرلةمانلة , مةرليسي ئةعي
بةَلكو لة , ئَيمة ثَيمان واية رةدواي ئيقتيصادي لة موستةرري داوا ناكرَيت, كاك سةردار باسي رةدواي ئيقتيصادي

رةدواي ئيقتيصادي , ةيبهةيتةي ئيستيسمارؤ و مةرليسي ئةعي رةدوةي ئيقتيصادي مةشروعةكة دةبَيت ئَيمة داوا بك
 .ضيية لة مةشروعةكة؟ نةك لة موستةرريةكة

كاك بارزانيش هةر هةمان , كاك زرار باسي ئةوة دةكا  كاك عوران وةاَلمي دايةوة هي موياسيب و موشاور دانوني
شةريكةكة موياسييب دانوني و موشاوري دانوني و , شةريكة دانامةزرَي ئةطةر ئةو سَي شتةي نةبَيت, رةئي هةبوو

 .ئةوة لة داوايةكاني دامةزراندني شةريكةية, دامةزرا
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ثَيويستة ئةوةي كاك شةهاب وتي دةبَيت لَيي بثرسب ض , تةعريفي مةرال ئيستيسمار لة فةدةرةيةكدا هاتووة
, تيةعين وةسيقةي رةري ثَيويستة لَيي داوا بكرَي, يان نةي كردووة, مةشاريعَيك لةوَي ئةو موستةررية كردويةتي

 .بةرؤاسيت ئةوانة هةمووي لة فةدةرةيةكدا هاتوون
مب , بة يةديقة  ئةوة رةئيةكي كةمينةي ئةنداماني ليذنةي ياساية بة يةديقة , كاك خةليل باسي ئادابي عامي كرد

 .ئةمة يةك, لة دةستووري هةرَي  هاتووة, نازائ كةفالةتي ئادابي عام لة دةستووري ئيتيحادي هاتووة
 .ضونكة ئةمة مةبدةئَيكي دةستووريية, ن واية ئةوة ثَيويست ناكا  لة دانون دووبارة بَيتةوةثَيما/ دوو

بةرؤاسيت بؤية ئَيمة بة , رةنسة ئادابي عامة تةفسريةكةي لة شةخسَيكةوة بؤ شةخسَيكي تر رياوازي هةية/ سَييةم
 .ثَيويستمان نةزاني ئةو داخيلي ئةمة بكةيب

مةفروزة كرَيكارةكان , هةردوو دانومنان هةية, ن ئييتيماعي و دانوني تةداعود دةكا هالة خان باسي مةسةلةي زةما
ئةطةر دانون نةبَيت يةمتةن , ضونكة دانون هةية, فيعلةن دةبَيت لةسةريان فةرز بكرَيت, مةمشولي ئةو دانونة بب و

خيييف ئةو , ماعي تةتبي  نةكاتبيان ئةو ئيستيسمارةية دةدرَيتة موياك  ئةطةر دانون زةمان ئييت, ئةو شةريكةية
 .زؤر سوثاس, ئةوة بة يةديقة  وةاَلمةكاني ئةو بةرؤَيزان بوو, جبولَيتةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ئةي بةنيسبة  خاَلة نيزامةكةي كاك رةشاد

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ضونكة ئةوة , سيت مةسةلةيةكي مةريةليية ئةوةي كاك رةشاد ئيشارةتي ثَيدابةنيسبة  خاَلي نيزامي كاك رةشاد بةرؤا

 .بؤية ثَيويست ناكا  ئَيمة ئيشارةتي ثَي بدةيب, نامينَيت وةدتيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, ئةوانةدةدةينة ( اعفاءا )ضونكة ئَيمة ( املستوردة للموروع باملوادسجال  خاصة  مسك)مب هةر ئيزافةيةكي تر دةكةم 
لة شوَينَيكي تردا كة , ة ئيستيةيل بكا (اعفاءا )نةوةك ئةو , بؤ ئةوةي بزانني لة هةمان كؤمثانيادا هاتووة

ةكة كراوة لةناو سييتي خؤي تةسبيت بكرَينت لةبةر ئةوةي زةرووريية (عفاءا ا)بزانب , ئيستيسمارؤي نيية بيفرؤشَينت
 .اون لة طومرط هةيان بَيتمةسكي دةفاتري بةو مةوادانةي كة عةفو كر

بةس يةك خاَل دةمَينَيت مةسةلةي ئادابي عامة لة فةدةرةي ثَينيدا , بةنيسبة  ئةو تةوزحياتانةي كة داتان زؤر ضاكة
مويافةزة لة ئاداب عامة لة ئةمندا ( احملافظة على سالمة البيئة واالمن)هةرضةندة مب بة رةئي خؤم دةَلَي  , هاتبوو

لَيرةشدا , لةدةستووريشدا هاتووة, م مب شةخسي ض زةرةرَيكي نابين  دووبارةي بكةينةوة بؤ ئةم وشةيةبةاَل, دةيسرَيتةوة
احملافظة على سالمة البيئة واالمن واالداب )دةكرَيت ئةوةش ئيزافة بكرَيت , ئةمنيش هاتووة لة دةستوور, هاتووة
 .يكومة  رةئي ضيية؟ فةرموو, كي نييةئةوة ض زةرةرَي, ئةطةر مانعتان نيية ئيزافةي بكةيب, (العامة

 :(ختطيطوةزيري  )شواني  عثمانبةرؤَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

مب , عةفوم بكةن ئةو هةموو ديودة لةو هةموو مونادةشةدا, ئةو دانوني ئيستيسمارؤة دانوني دةيدي ئيستيسمارؤ نيية
, دا هاتووةمادام لة دةستوور, نيية ة دانوني ئيستيسمارؤةوةبةاَلم ئادابي عام ض ثةيوةندي ب, خؤم ثَي  خؤشة دانونةكة

الي ئَيمة مونادةشةي , ثَيويستيش ناكا  لَيرة دووبارة بكرَيتةوةو بة زةرووريشي نازانني, دةستوور مةبدةئي عامة
 .سوثاس, ضونكة تةفسريا  هةَلدةطرَيت, ثَيشمان واية ئةوةش دةبَيتة دةيدَيك, ئةوةمشان كردووة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .فةرموو, كاك خةليل خاَلي نيزاميت هةبوو

 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
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نازائ ئةو ( ضرائب غري كمركية)و ( اعفاء رسوم)مب خاَلي نيزامي  لةسةر ئةو دةيدة هةبوو لة ئيعفائاتي طومرطي 
لة مونادةشةي ئَيمة لة دةستووري ليذنةي دانونيدا , كومةتدا هةيةنة لة ثرؤذةي ي, لة كوَي هاتووة( غري كمركية)

شيت تر هةبَيت هي برادةران مب لة بريم , هية ماناو مةبنايةكي نةبوو, يةعين وابزائ هةر ئةو مةدتةعةية زيادة, هةية
 .سوثاس, نةبَيت نازائ

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .كاك شَيروان فةرموو

 :ح ييدريناص شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
رسومي , ئَيمة رسوم غةير طومرطي كة لة فةدةرة يةكدا هاتووة بةشَيوةيةكي عام هَيناومانة, رسوم غةير طومرطي

بؤية , ضؤن ئيعفا دةكرَينت؟ مودةكةي فةردي هةيةو مةوادةكانيش فةرديان هةية, طومرطي لَيرة بة دوو فةدةرة هاتووة
 .ةرياواز كراوةتةو

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كة طوتت مةواد موستةورؤد هةر , بةنيسبة  مةوادي موستةورةد هةر تةنيا طومرطي دةطرَيتةوة, ئَيستا لة ال  وازيح بوو

 .طومرطةكةية
 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
يةعين , لة راثؤرؤتي ليذنةي ياسايي, و نووسيين ئَيمةمب وابزائ كاك عةوني هةر ئةو مةوزوعة بة سةهو هاتووة لةنا

 .ئةو كةليمةية نةبووةو مونادةشةش نةكراوة لةوَي
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 يةعين تؤ ثَيشنيارةكة  كام خاَلة؟
 :ابراهي  ممد خليل بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 (.اعفاء الرسوم والضرائب)يةعين موتَلةدة , مب دةَلَي  ئةو غةير طومرطييةي تَيدا نيية ئةسَلةن

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .فةرموو كاك شَيروان

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
مواليةزاتي , ئةنداماني ليذنةي دانوني باش دةزانب ئَيمة دوو كؤبوونةوةمان كرد لةطةَل نوَينةراني ئةجنومةني وةزيران

ئةو مواليةزاتة هةردووالمان لةسةر ئةو فةدةرةية موافي  , ئةو فةدةرةية لةوَي هاتووة, َلوطؤرؤ كرد لةطةَليانخؤمان ئا
 .بؤية بةم شكلة هاتووة, كة مةسةلةي رسومي طومرطي تةعامولَيكي تايبةتي لةطةَل بكرَيت, بوويب

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كة ئادابي عامة رةئيةكة دةَلَي مادام , ئةو خاَلةي دوو سَي برادةرةي كرديان باشة ئَيستا ئةو تةفسريةي كة كرا بةنيسبة 

هةموو , ئةوةي لة دةستوور هاتووة ئَيمة مولزةمني ثَيي, لة دةستووردا هاتووة بيخةينة ئَيرة تةفسريي زياتر هةَلدةطرَيت
, كةليمةي ئادابي عامة, شنيارة ئيزافةيةكةئةو ثَي ,رَي بةرَيي بكا  و ئةوانة, موديمَيكيش لةو واَلتة كاري بةدةست بوو

ئةو كةليمةية دوو رةئي , ئةو كةليمةية دةخةمة دةنسدانةوة, دةكرَيت ئيستيسنائةن لةبةر ئةوةي ئيزافةي رستةيةكة
هةندَيك , هةندَيك ئةنداميش وايان و , ليذنةي دانونيش هةر واية, هةية يكومةتيش رةئي واية تَييدا نةبَيت

واتا ئيلتيزام كردن لةسةر , لةبةر ئةوةي ئةو كةليمةية ئيزافة بكرَينت بؤ نةصةكة, َيب تَييدا بَيت باشَةئةنداميش دةَل
ئةوةي لةطةَل ئةوةية ئةو , مويافةزة كردن لةسةر سةالمةتي بيتةو ئةمب و صحةي عامةو ئادابي عامة ئيزافة بكرَيت

, دةسيت بةرز بكاتةوة, ئةوةي لةطةَلي نيية, زؤر سوثاس كةس( 00), كةليمةية ئيزافة بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة
يةك كةليمةية ثَيشنيار هةبوو , فةدةرة نيية, كةليمةيةكة, زؤر سوثاس, بةزؤرينةي دةنري ئةو كةليمةية ئيزافة ناكرَيت
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لة ثَيشنياري , يةعين لة ثَيشنياري ياسايي نةهاتووة, يان نا, ئةو كةليمةية ئيزافة بكرَيت, خارري ثَيشنياري ياسايي
بؤي , بةَلكو ضةند ئةندامَيك ثَيشنياريان كرد ئةو كةليمةية ئيزافة بكرَيتة سةر نةصةكة, يكومةتيش نةهاتووة

 .تةواو, خستمانة دةنسدان
 :بةرؤَيز عادل ممد امني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, ئاخري كةس كة دسةي كردووة, ييل دةكرَيتخاَلي دووةم داوا كردني دسة كردن ئةوة تةَلةبة و تةس, ئةوة خاَلي نيزامي

ئةمة بةرؤاسيت موخالةفةي , بةرؤاسيت هةم كامتان لَي دةطرَيت, ئيَ بؤي نيية دسة بكا  ديسان كة ناوي نةنووسراوة
 .سوثاس, نيزامة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, ناكرَينت رانةوةستني لةسةري, ةيةكبةاَلم هةندَي رار كة ئيختييف دةبَيت لةسةر وش, مةبدةئييةن دسةكانت راستة

 .فةرموو ئَيستا هةموو ماددةكة روَينةوة
 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
( يعفى املوروع من مجيع الضرائب والرسوم غري الكمركية)بةنيسبة  ئةو , ئةطةر مةرالَيك  بدةيت تةوزحيَيك بكةم

بةَلي , ضؤن داخيلي ئةو ماددةية بوو, دةَلَيت ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ئةوةمان ئاطا لَي نيية, كاك خةليل ئيشارةتي ثَيدا
خؤيان بة , كة هاتب مونادةشةيان لةطةَل ئَيمة كرد, ئةوة داخيلي ئةو ماددةية بوو لةسةر تةَلةبي نوَينةري يكومة 

مجيع ضرائب والرسوم غري الكمركية ملدة عور يعفى املوروع من )ئةوة مةكتوبة لةالي ئَيمةية , نووسني نووسيتيان
بة ئيتيفاق ئَيمة ئةوةمان تةسبيت , و(سنوا  وذلك اعتبارا من تاريخ بدء املوروع بتقديم خدما  او تاريخ انتاج فعلي

 .زؤر سوثاس, هةرضةندة بة وازحيي لة تةدريرةكة ئيشارةمتان ثَي نةداوة, كردووة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

ئَيستا نةصي ثَيشنيارةكة , هةم لةكاك خةليلي تَيسةيشتني و هةم لة تةوزحيةكة, ؤر باشة مةفتوم بوو تَيسةيشتنيبةَلَي ز
 .روَينةوةو بة عةرةبي و بة كوردي بؤ ئةوةي رةينة دةنسدان

 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 الفصل الرابع

 التزاما  املستثمر
 :ةمناثاملادة ال

 :يلتزم املستثمر  ا يلي
 .وبيان وضعه املالي والعقود اليت نفذها, تعريا جمال االستثماري اصوص املواريع املنجزة من قبله -1
 .ابالغ اهليئة باكمال املوروع وبدئه بتقديم اخلدما  او االنتاج الفعلي -0
مع واستحصال املعلوما  الضرورية عن زوانب املوروع ابداء التسهيال  الالزمة ملوظف اهليئة املختصني فيما يتعل  جب-3

 .املختلفة ألغراض اهليئة
 .مسك سجال  خاصة باملواد املستوردة للموروع املعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ الحكام هذا القانون-2

 .ة وف  املعايري الدوليةاحملافظة على سالمة البيئة واالمن والصحة العامة وااللتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعي-0
 .تدريب وتأهيل االعمال احمللية يف املوروع -6
 
 

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
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 بةشي ضوارةم
 ثابةندييةكاني وةربةرهَينةر

 :ماددةي هةشتةم
 :دةبَي وةبةرهَيب بةمانةي خوارةوة ثابةند بَيت

خؤي بكا  سةبارة  بةو ثرؤذانةي ثَيشَ ئةجنامي داوون و باري دارايي و ئةو ثَيناسةي بواري وةبةرهَيناني -1
 .طرَيبةستانةي رَيبةرَي كردوون

بة تةواوبووني ثرؤذةكة و دةستكردن بة ثَيشكةش كردني خزمةتسوزاريةكاني يان بةرهةمتَيناني راستةدينةي , دةستة-0
 .ئاطادار بكاتةوة

سةبارة  بة كؤكردنةوةو بةدةست خستين , ني تايبةمتةندي دةستة دابني بكا ئاسانكاري ثَيويست بؤ فةرمانبةرا-3
 .زانياري ثَيويست دةربارةي اليةنة هةمة رؤرةكاني ثرؤذة بؤ مةبةستةكاني دةستة

( استحصال)نةخَير , بةماناي دةستكةوتنة (استحصال)لَيرةدا ثَي  خؤشة وةاَلمي خوشكة ثةخشان بدةمةوة كة دةَلَيت 
 .ة ئةوة يةعين دةستكةوتب(احلصول)ئةوي تر , يةعين بةدةست خؤي بَينَيت, (ب احلصولطل)يةعين 

كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية لة رةري طومرك , تؤماري تايبةتي ئةو كةرستة هاوردانةي ثرؤذةكة بكاتةوة-2
 .بةخشراون

يستةمي ثَيوانة و كؤنَؤلكردني ضؤنايةتي ثاكي ذينسة و ئاسايش و تةندروسيت طشيت بثارَيزَيت و ثابةند بَيت بة س-0
 .بةثَيي نَيونةتةوةييةكان

 .مةش  بة كرَيكاري خؤرَيي ثرؤذةكة بكا  و رايان بتَينَيت-6
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

كَي , ئَيستا ماددةي هةشت دةخةمة دةنسدانةوة كَي تةئيدي دةكا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس
 .ماددةي دةيةم تكاية, بة زؤرينةي دةنري ماددةكة وةرطريا, ا  دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاستةئيدي ناك

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 اإلزراءا  القانونية لد  خمالفة املستثمر

 :املادة العاشرة
د امل م بينه وبني اجلها  املختصة كأن ال يقوم املستثمر عند خمالفة املستثمر ألحكام هذا القانون او احد   فقرا  العق-ج

او ضمن املدة القانونية احملددة من قبل اهليئة تقوم اهليئة , بتنفيذ املوروع  وزب التصاميم اهلندسية املتف  عليها
وطبيعة املخالفة بانذار املخالا وطلب االيقاف الفوري للنواط املتسبب حلصول املخالفة وإمهاله مدة معقولة تتناسب 

 .الزالتها مع اثارها
اعاله، فتسرتد منه االرض ومتلك ( 1)يف حالة اصرار املستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار املخالفة وف  جحكام الفقرة  -ب

يمة وبقيمتها مستحقة القلع وف  القانون، ويتحمل دفع هذه الق( ان وزد )اهليئة املنوآ  املبنية عليها من قبل املستثمر 
املستثمر اجلديد الذي خيصص له االرض إلكمال املوروع وف  جحكام هذا القانون، ويكون املخالا مسؤواًل عن اي ضرر ينتج 

 .عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته

اذا ازر مالك املوروع االرض املخصصة ملوروعه كاًل جو ززءًا من املواطن جو استغلها لغري االغراض اليت خصص  من -ج
ا وبدون موافقة اهليئة فتسرتد منه االرض او اجلزء املؤزر جو املستغل لغري الغرض احملدد، ويدفع مالك املوروع ضعا ازله

ازر املثل عن مدة تازريه االرض او استغالهلا لغري االغراض املخصصة هلا ويتم استحصاله وف  جحكام قانون حتصيل 
اعاله ( ب)رتداد االرض منه كليًا يعامل املستثمر املخالا وف  جحكام الفقرة الديون احلكومية النافذ يف إقليم، ويف حالة اس
 .فيما يتعل  باملنوآ  املبنية عليها وق  االسرتداد

 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
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 :راي ليذنةي دانوني
- :ثاني عور

االزراءا  )رقم املادة التاسعة و ضمن الفصل اخلامس بعنوان اما بالنسبة للمادة العاشرة من املوروع واليت اصبح  ب
 (القانونية لد  خمالفة املستثمر 
( مدة مناسبة و حتددها اهليئة) من اصل املوروع اىل ( ج)الواردة يف الفقرة ( مدة معقولة)تر  اللجنة باالتفاق تغيري كلمة 

 :وتقرج املادة شكاًل و مضمونًا كامتي 
 الفصل اخلامس

 (الزراءا  القانونية لد  خمالفة املستثمرا)
 :املادة التاسعة

لد  خمالفة املستثمر ألحكام هذا القانون او احد   فقرا  العقد امل م بينه وبني اجلها  املختصة تقوم اهليئة بانذار -1
يئة تتناسب وطبيعة املخالا وطلب االيقاف الفوري للنواط املتسبب حلصول املخالفة وإمهاله مدة مناسبة حتددها اهل

 .املخالفة إلزالتها مع اثارها
اعاله، تسرتد منه االرض وتستملك ( 1)يف حالة اصرار املستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار املخالفة وف  احكام الفقرة -0

دفع هذه القيمة وبقيمتها مستحقة القلع وف  القانون، ويتحمل ( ان وزد )اهليئة املنوآ  املبنية عليها من قبل املستثمر 
املستثمر اجلديد الذي ختصص له االرض إلكمال املوروع وف  جحكام هذا القانون، ويكون املخالا مسؤواًل عن اي ضرر ينتج 

 .عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته

من ازلها اذا ازر املستثمر االرض املخصصة ملوروعه كاًل جو ززءًا من املواطن جو استغلها لغري االغراض اليت خصص  -3
وبدون موافقة اهليئة فتسرتد منه االرض او اجلزء املؤزر جو املستغل لغري الغرض احملدد، ويدفع املستثمر ضعا ازر املثل 
عن مدة تازريه لالرض او استغالهلا لغري االغراض املخصصة هلا ويتم استحصال املبلغ وف  احكام قانون حتصيل الديون 

اعاله فيما ( 0)ويف حالة اسرتداد االرض منه كليًا يعامل املستثمر املخالا وف  احكام الفقرة احلكومية النافذ يف االقليم، 
 .يتعل  باملنوآ  املبنية عليها وق  االسرتداد

 :ابوبكر مصطفىعبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :راي ليذنةي دانوني بة كوردي

 :دوازدةم
رَيكارةكاني ياسايي لة كاتي )نؤيةم و دةكةوَيتة بةشي ثَينيةم بةناونيشاني ماددةي دةيةمي ثرؤذةكة دةبَيتة 

بسؤرؤَيت بة ( كاتَيكي مةعقول)ثرؤذةكةدا زاراوةي ( أ)و ليذنة بةباشي دةزانَيت لة برؤطة ( سةرثَييكردني وةبةرهَيب
 :تةوةو ماددةكة بةم شَيوةي خوارةوة روَيندرَي( كة دةستة دياري دةكا , كاتَيكي طوجناو)

 :بةشي ثَينيةم
 رَيكارة ياساييةكان لة كاتي سةرثَييي كردني وةبةرهَيب

 :ماددةي نؤيةم
يان لة برؤطةكاني طرَيبةسيت مؤر كراو لة نَيوان ئةو و , لةكاتي سةرثَييي كردني وةبةرهَيب لة يوكمةكاني ئةم ياساية-1

بةثَيي نةخشة ئةندازةييةكاني , ة اليةن وةبةرهَيبوةك رَيبةرَي نةكردني ثرؤذةكة ل, لةنَيوان تايبةمتةندةكانةوة
, دةستة سةرثَييكار ئاطادار دةكاتةوة, لةسةري رَيككةوتوون و لة ميانةي ئةو ماوة ياساييةي لةاليةن دةستةوة ديار كراوة

يت ماوةيةكي بؤ دادةنَيت كة لةطةَل سروش, كة ئةو ضااَلكيةي بؤتة هؤكاري سةرثَيييةكة يةكسةر بيوةستَينَيت
 .بؤ ئةوةي الي بةرَيت و شوَينةوارةكاني بسرَيتةوة, سةرثَيييةكة طوجناو بَيت

لة ياَلةتَيكدا وةبةرهَيب ثَييداطر  لةسةر رانةطرتين سةرثَيييةكة و النةبردني شوَينةوارةكاني بةثَيي يوكمةكاني -0
بةناوي , ئةطةر هةبب, دروست كراوون ئةو بينايانةي لةسةر ثشيت, زةويةكةي لَي دةسَينَيتةوةو, ي سةرةوة(1)برؤطة 

 .خؤي تؤماريان دةكا  بة نرخي كةرةستةكان بة هةَلكةندراوي بةثَيي ياسا
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ئةو زةويةي بؤ تةرخان دةكرَي بؤ , ئةو بةهايةش دةكةوَيتة ئةستؤي وةبةرهَيين نوَي كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية
لة هةر زةرةرو زيانَيك كة لة ئةجنامي رَيبةرَي كردني  سةرثَيييكاريش بةرثرسة, ئةوةي ثرؤذةكة تةواو بكا 

 .ثابةندييةكاني بَينة ئاراوة
يان بةشَيكي لة ذَيرةوة , ئةطةر خاوةن ثرؤذةكة بةبَي رةزامةندي دةستة هةموو ئةو زةويةي بؤ ثرؤذةكة تةرخانكراوة-3

ان ئةو بةشةي بؤ مةبةستَيكي ديكةي بةكار زةويةكةي ي, يان بةكاري هَينا بؤ مةبةستَيكي دي لة ثرؤذةكةدا, بةكرَيدا
بدا  لة برؤطة بةكرَيداني ( ازر مثل)ئةو كاتة خاوةن ثرؤذة دةبَي دوو هَيندةي كرَيي هاوتا , هَيناوة لَي دةسةندرَيتةوة

ئةو ثارانةش بةثَيي يوكمةكاني ياساي وةرطرتنةوةي . زةويةكة و بةكارهَيناني بؤ مةبةستَيكي ديكةي ثرؤذةكة
مةماَلة لةطةَل , لة ياَلةتي لَيوةرطرتنةوةي هةموو زةويةكةي. كاني يكومةتي كارا لة هةرَيمدا وةردةطريَيتةوةدةرزة

سةبارة  بةو بينايانةي كة لة كاتي , ي سةرةوة دةكرَي(0)وةبةرهَيين سةرثَيييكار بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
 .لَيوةرطرتنيةوة لةسةري دروست كراون

 :ومةنئةجنسةرؤكي  بةرؤَيز
, كاك سامل, كاك بارزان عبداَ, كاك سةردار هةركي), ئةو بةرؤَيزانةي داواي دسةيان كردووة, كاك دلَير هييتان هةية

كاك شَيخةَلَي , كاك بارزان, كاك سةردار داوا  نةكردووة, (كاك شَيردل يةوَيزي, رةمحان ئةمحةد, عوران باني ماراني
ئةوة تازة كاك , ناو  لة بري كردووة بينووسي, رةنسة ئةوة هي تؤ بَينت, ة ئيتمال كراوةوابزائ وةرةدةيةك بَي ناو هةبوو

 .فةرسة  دةَلَي يةك وةرةدة هةية ناوي لةسةر نةنووسراوة
 :بةرؤَيز بارزان عبداَ نصراَ

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
و وةسائي  و موستةنةداتانةي كة موستةرري  مب ثَيشنيار دةكةم لة ياَلةتَيكدا يةق بة هةيتة بدرَيت ئةو بةيانا 

يان مزةووةر بوون لةو ياَلةتةدا هةيتة يةدي هةبَيت ئيلةاي ئييازةكة , ثَيشكةش بة هةيتةي دةكا  راست نةبوون
 .زؤر سوثاس, بكا 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .كاك سامل مةمةد عةلي فةرموو

 :بةرؤَيز سامل ممد علي
 .ومةنئةجنسةرؤكي  بةرؤَيز

ئةز بَيذم , ضونكة لةوي هاتة راستة, ئةطةر هاتوو موستةرريي لسةر واريباتَي ئيسرار كر موستةمر لةسةر موخالةفة
دانونةن هةيتة ئيحتيمالة , كو ئيستيعدادا عاردي بكةن و ديمةتي مونشةئاتي موستةيةق بدا , كَيمة داي ةعودوب

 .سوثاس, ئةطةر وةنةبَيت ذي ئةز بَيذم دذي بَيت, ي بكا بيَيتة سةر ييسابة خؤ مونشةئاتي راطريت ئيزالة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك شَيردَل يةوَيزي, كاك عبدالرمحان امحد ئةويش لَيرة نيية
 :بةرؤَيز شَيردَل عبداَ يوَيزي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
ئةو شةريكاتانةي كة , ةكانيان دةفرؤشبثرسيارةكةي مب ئةوةية بةنيسبة  ئةو شةريكاتانةي كة موساهيمب سةهم

دةتوانب , هةموو رةئسمال و دازاجنيان ببةنة دةرةوة, ئةوانة ثَيش وةخت ثارة وةردةطرن, بينايةي سةكةني دةكةن
باشة ئةطةر ئةوانة نةيان كرد و بة وةفا نةبوون بؤ عةددةكانيان و ضوونة , شةريكةي تةئمينش هةر لة دةرةوة بكةن

 .سوثاس, ضؤن تةعاموليان لةطةَل دةكرَيت لة نايية دانوني ئةوانة, دةرةوة
 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو, بةاَلم با دسة بكا , سؤزان خانيش بؤ ماددةيةكي تر ناوي نووسي بوو, سوثاس

 :بةرؤَيز سؤزان شتاب نوري
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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اذا مل يلتزم ) يةدة لةو ماددةيةشدا ئيزافةي بةندَيك بكةيب , ردئَيمة لة برؤطةي ثَيشةوة داكؤكيمان لةسةر بيتة ك
ئةوة ضونكة ئةو , (ان تنطب  عليها القوانني السائدة يف االقليم, املستثمر بوروط احملافظة على البيئة او اخل بها

 .زؤر سوثاس, ياَلةتانة هةية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .مانة بدةرةوةفةرموو كاك شَيروان وةاَلمي ئة, سوثاس
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ئةوا ئيعتيادي دةطةرؤَيينةوة سةر دةوانيين , تةبعةن ئةطةر تةوزير لة مةعلومان ببَيت, كاك بارزان باسي تةزويري كرد

 .بةو شكلة موعامةلةي لةطةَل دةكةيب, عامي خؤمان ئةوةي كة هةية
تةبيعي ئةو تةعامولةي كة كراية , كو دةَلَيي تةعامولةكة تؤزَيك توند بَيت لةطةَل موستةرريبةنيسبة  كاك سامل وة

كة دةَلَينت , بةثَيي ئةو ياسايةي كة ئَيستا هةية  ئيستيسمار لةطةَل موستةرري لةسةر ئةيكامي دانوني مةدةني كراية
بؤتة يةكةم , نيية بزةبت نةدلي ئَيرةيان كردووةموستةيةدة و ضؤنيةتي ئيعادة دةكرَيتةوة لة ئةيكامي دانوني مةدة

 .لة مةسةلةكة
بةَلكو بة , نةك بة دةناعةتي مب, بةنيسبة  ئةو شةريكاتانةي كة بينايان كردووة, كاك شَيردَل باسي زةمانا  دةكا 

و مةشروعةكة  ئةوان بتوانب هةَلبَيب و برؤن, يةعين بةو سوهولةتة نيية, زانياري مب يكومة  لةو مةسةلةية تةرةفة
تةسلي  و تةسةلوم دةبَيت ثارةكان بة , يكومةتيش لةو ييسابة تةرةفة, وابزانة ييسابي تايبة  كراوةتةوة, نةكةن و

 .ئةوةي كة مب مةعلومامت هةية, ئاطاداري يكومة  بَيت
ت بةرؤاسيت ئةو يةعين دةبَيت شوروتي عةددةكة تةسبيت بكرَي, بةنيسبة  بيتةش نازائ سؤزان خان باسي بيتةي كرد

 .زؤر سوثاس, مةسائيينة هةموويان لة ئارادان
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

, دةبَيت نةصَيكي دانوني هةبَيت, مب ثَي  واية ئةو ثرسيارةي كاك شَيردَل ثرسيارَيكي زؤر وةريتة, زؤر سوثاس
تةئميناتَيك , يةدةي ئةو كةسانةنةصَيكي دانوني هةبَينت بؤ موال, يكومة  كايف نيية كة تةرةفة لة مةوزوعةكة

ياخود لة ناييةي دانوني بَلَيني مولزةمي دةكةيب دانونيةن مواليةدةيةك هةبَينت بؤ ئيستيحصالي ئةو , دابنَيب
, مةسةلةن ئَيستا زؤر مةشاريعيان هةية ثارةيان وةرطرتووة, لة ياَلةتي موخالةفةوة, ثارانةي كة لة خةَلك وةرطرياوة

سبةييَن , مومكينة ئةطةر نةتوانَيت ئيلتيزامي ثَي بكاتب, بؤ ئةوةي شودةيان بؤ دروست بكةن, ووةئةدساتيان وةرطرت
 .رؤيي زةمانا  ضيية؟ فةرموو كاك عوران

 (:وةزيري نةخشةو ثيندانان)شواني  عثمانبةرؤَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

هةر كةسَيك كة ئةو ئيشة دةكا  , بة تةعليما  دةربيَيت وبةَلكو دةبَيت , مب تةسةور دةكةم ئةوة بة دانون يةل نابَيت
يكومة  مورؤادبةي سةيب كردني ثارةكة , وةكو كاك شَيردَل طوتي ييساب بكاتةوة ثارةكة لة بانكي مةيللي دابنرَيت و

ريَيكي ضونكة رةنابت طوتت لة ميسر بة دةيان ياَلةتي وا روويداو هية موستةر, تةنتا ئةو زةمانةتةي هةية, بكاتب
مةيلةكة هةر ئةوةية , مةيليش بوون مةيلييةكة روودةدا , موستةرريي مةيلي ميسريش بوون, ئةرنةبيش نةبوو
ضونكة ئةوة زةماناتي ماَلي , يكومة  ئاطاداري سةيب كردني هةبَينت, بانكةكةش مةيلي بَينت, لة بانك دابنرَيت

 .سوثاس, ودي يكومةتةئةوة زمين واريبا  و يقو, وارييب يكومةتيشة, خةَلكة
 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
دوور لة موستةررييب كة ئَيستا لَيرةنةو خةَلكي , لةيةديقةتدا هةتا لة موسةلسةال  و ئةفيميش دةبينني, زؤر راستة

ةي بةاَلم لة ميسر زؤر تةماشاي دةكةيت ثارة كؤ دةكةنةوة بةناوي ئةوةي كة بينا دروست دةكةن و شةريك, مويتةرةمب
لةبةر ئةوة دةبَيت , دوايَي هةَلدَيب و ثارةكةش دةرؤوا  و يكومةتيش هييي ثَي ناكرَيت, وةهمي دروست دةكةن
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لة , خاَلي نيزام, دانونيةن دةبَيت نةصَيك هةبَيت بؤ مولزةم كردني, مب ناَلَي  بة دةرارا , زةماناتَيكي دانوني هةبَيت
 .لة خؤتةوة مةَلَي ئةو يةدةم هةية, ب دةرار دةدةمم, خؤتةوة دةرار مةدةو ئةو يةدةي مةدة خؤ 

 :بةرؤَيز كري  رري برادؤسيت
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

هةميشة لةالي شةريكةي , ئةو موستةرريةي كة دَينت يةك لةوة دةبَيت تةئمني بكرَيت, مب ثَي  واية ئةو شةريكاتانة
ئةو تةئمينة لة , ةَلَي  لَيرةوة ئةطةر ماددةيةك ئةوة بكةيبمب د, باوةرؤ ثَيكراو شةريكةي تةئمني تةئمني بكرَيت

بةاَلم لة بةرذةوةندي هةيتة ئةطةر تةئمني بكرَيتةوةو , يان لَيرة دةكاتب, بةرذةوةندي موستةررية لة خارج دةكا 
ئةطةر ثَيت , ماذةي ثَيداثَي  واية دةتوانني رَي لةو فروفَيَينة بسريب كة كاك شَيردَل ئا, ئيلزام بكرَينت ئةو شةريكاتانة

 .سوثاس, بكرَينت سبةي رؤذَي ئَيمة دةتوانني ياخةي شةريكةي تةئمني بسريب
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

, يان ئةو ئييازةي دا ئةو شةريكةية, ئةطةر يكومة  ئةو زةماناتةي دا, خؤي لة راستيدا ئةطةر ئةو هينةش نةبَينت
ئةطةرنا ثَيشَ , ةنتيقةن دةبَيت يكومة  مولزةم بَينت بة تةعويزي ئةواندوايَي ئةو شةريكةية وةهمي دةرضوو م

يان نةصَيكي دانوني هةبَينت , يان ئةمواليان هةبَينت, يان ثارةيان لَي بسَينب و لة بانكي دابنَيب, دةبَيت زةمانا  دابنَينت
 .ةسةري ئةوةكاك شَيروان ئَيوة ض ثَيشنيارتان نيية بؤ ضار, بة موتابةعة و مواليةدةيان

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
نازائ مةسةلةن مةشاريعي ئيستيسماري ئةوةي كاك , تةئمني ئةنواعي هةية, نازائ بةنيسبة  شةريكاتي تةئمني

ئةطةر , وة بكا يان ناكا  نازائ بؤ ئةوةي تةعويزي ئة, شَيردل ئيشارةتي ثَيدا عةرةبةن ئةوة مشولي تةئميين دةكا 
مب تةسةوريش ناكةم شةريكاتي , ئةوة مب مةعلومامت لةسةر ئةوة نيية, هاتوو موستةرريةكة ثارةي لَيداو هةاَل 

 .تةئمني ئةو بارة دورسة هةَلبسرَينت بةدةناعةتي مب
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

نةصَيك , دا بكةن بؤ ييمايةتي هاوواَلتيلة ئةيكامي خيتامي ئةطةر نةصَيك ثةي, مب ثَيشنيارَيك دةكةم بؤ ئَيوة
باشة , بؤ ئةوةي مشووليةتي هةبَيت و ئةوة باشَة, بنووسب يوكمَيكي دانوني لة ئةيكامي خيتامي بنووسب و بكرَينت

 .بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان
 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 اخلامس الفصل

 (  القانونية لد  خمالفة املستثمراالزراءا)
 :التاسعة املادة

اهليئة بانذار  تقومالعقد امل م بينه وبني اجلها  املختصة  فقرا لد  خمالفة املستثمر ألحكام هذا القانون او احد   -1
اسب وطبيعة مدة مناسبة حتددها اهليئة تتن وإمهالهاملخالا وطلب االيقاف الفوري للنواط املتسبب حلصول املخالفة 

 .ثارهاآاملخالفة إلزالتها مع 
اعاله، تسرتد منه االرض وتستملك ( 1)حكام الفقرة جوف   املخالفةثار آيف حالة اصرار املستثمر على عدم ايقاف وازالة -0

القيمة  دفع هذه ويتحملوبقيمتها مستحقة القلع وف  القانون، ( ان وزد )عليها من قبل املستثمر  املبنيةاهليئة املنوآ  
هذا القانون، ويكون املخالا مسؤواًل عن اي ضرر ينتج  جحكاماملستثمر اجلديد الذي ختصص له االرض إلكمال املوروع وف  

 .التزاماتهعن عدم قيامه بتنفيذ 
 اليت خصص  من ازلها االغراضاملستثمر االرض املخصصة ملوروعه كاًل جو ززءًا من الباطن جو استغلها لغري  ازراذا -3

املستغل لغري الغرض احملدد، ويدفع املستثمر ضعا ازر املثل  جووبدون موافقة اهليئة فتسرتد منه االرض او اجلزء املؤزر 
 الديوناستغالهلا لغري االغراض املخصصة هلا ويتم استحصال املبلغ وف  احكام قانون حتصيل  اوعن مدة تازريه لالرض 
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اعاله فيما ( 0)املخالا وف  احكام الفقرة  املستثمراسرتداد االرض منه كليًا يعامل  احلكومية النافذ يف االقليم، ويف حالة
 .االسرتداد وق يتعل  باملنوآ  املبنية عليها 

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 ثَينيةم بةشي

 لة كاتي سةرثَييي كردني وةبةرهَيب ياساييةكان رَيكارة
 :ةمنؤي ماددةي

كراو لة نَيوان ئةو و  مؤريان لة برؤطةكاني طرَيبةسيت , كردني وةبةرهَيب لة يوكمةكاني ئةم ياساية سةرثَيييلةكاتي -1
بةثَيي نةخشة ئةندازةييةكاني , لة اليةن وةبةرهَيب ثرؤذةكةوةك رَيبةرَي نةكردني , لةنَيوان تايبةمتةندةكانةوة
, دةكاتةوةدةستة سةرثَييكار ئاطادار , اوة ياساييةي لةاليةن دةستةوة ديار كراوةئةو م ميانةيلةسةري رَيككةوتوون و لة 

بؤ دادةنَيت كة لةطةَل سروشيت  ماوةيةكي, كة ئةو ضااَلكيةي بؤتة هؤكاري سةرثَيييةكة يةكسةر بيوةستَينَيت
 .و شوَينةوارةكاني بسرَيتةوة بةرَيتبؤ ئةوةي الي , سةرثَيييةكة طوجناو بَيت

بةثَيي يوكمةكاني  شوَينةوارةكانيوةبةرهَيب ثَييداطر  لةسةر رانةطرتين سةرثَيييةكة و النةبردني  َلةتَيكدايالة -0
بةناوي , ئةطةر هةبب, بينايانةي لةسةر ثشيت دروست كراوون ئةو, زةويةكةي لَي دةسَينَيتةوةو, ي سةرةوة(1)برؤطة 

 .راوي بةثَيي ياساكةرةستةكان بة هةَلكةند نرخيخؤي تؤماريان دةكا  بة 
بؤ تةرخان دةكرَي بؤ  زةويةيئةو , دةكةوَيتة ئةستؤي وةبةرهَيين نوَي كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية بةهايةش ئةو

زةرةرو زيانَيك كة لة ئةجنامي رَيبةرَي كردني  هةرسةرثَيييكاريش بةرثرسة لة , ئةوةي ثرؤذةكة تةواو بكا 
 .ثابةندييةكاني بَينة ئاراوة

يان بةشَيكي لة ذَيرةوة , ئةو زةويةي بؤ ثرؤذةكة تةرخانكراوة هةمووةطةر خاوةن ثرؤذةكة بةبَي رةزامةندي دةستة ئ-3
ديكةي بةكار  مةبةستَيكيزةويةكةي يان ئةو بةشةي بؤ , هَينا بؤ مةبةستَيكي دي لة ثرؤذةكةدا بةكارييان , بةكرَيدا

بدا  لة برؤطة بةكرَيداني ( مثل ازر)هَيندةي كرَيي هاوتا  دووؤذة دةبَي ئةو كاتة خاوةن ثر, هَيناوة لَي دةسةندرَيتةوة
ئةو ثارانةش بةثَيي يوكمةكاني ياساي وةرطرتنةوةي . ديكةي ثرؤذةكة مةبةستَيكيزةويةكة و بةكارهَيناني بؤ 

مةماَلة لةطةَل , كةيزةوية هةموولة ياَلةتي لَيوةرطرتنةوةي . ارا لة هةرَيمدا وةردةطريَيتةوةكيكومةتي  دةرزةكاني
سةبارة  بةو بينايانةي كة لة كاتي , ي سةرةوة دةكرَي(0)وةبةرهَيين سةرثَيييكار بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 

 .كراون دروستلَيوةرطرتنيةوة لةسةري 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

, بيتة لةم نزيكانة نافيز دةبَينت دانوني, دانوني بيتة لةثَيشمانة, ئةوة وةاَلمي دايةوةو عةفو خاَلي نيزاميش نةبوو
سزاشي , لة دانوني بيتة كة لة يكومةتةوة لةم رؤذانة ثَيمان دةطاتب, لَيرةشدا نووسراوة دةَلَيت مورؤاعاتي ئةوة بكاتب
 .فةرموو ليذنةي دانوني, كؤي ماددةكة دةخةمة دةنسدان, هةية بؤ ئةو شةريكاتانةي كة موخالفةي دةكاتب

 :صح ييدرينا شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ئةطةر ثَيتان باشة بَيت لةطةَل ئةوةي , ئةو مةشروعةي رةنابت طوتت لةبارةي تةعويزةكة شتَيكمان طةاَلَلة كردووة

 .يةري بكةيب
 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
لةطةَل نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟  كَي, كَي لةطةَل ئةو ماددةي دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, نابَينت كاك شَيروان

ماددةي يازدة , ئَيمة هةموو رار بة دسةي ليذنةي دانوني ناكةيب, سوثاس, ماددةكة بة كؤي دةنري وةرطريا, زؤر سوثاس
 .كة بؤتة ماددةي دة تكاية بيخوَينةوة

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 هامهاهيئة االستثماروتوكيالتها و م

 :احلادية عورةاملادة 
وتكون هلا شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري وهلا القيام (هيئة االستثمار يف اقليم كوردستان)توكل هيئة باسم-ج

جبميع التصرفا  القانونية الالزمة ألغراض هذا القانون، وتتوىل تهيئة البيئة املالئمة لالستثمار  ا يؤدي إىل حتقي  
 .تصادية يف إقليمالتنمية االق

للهيئة رئيس يعني بدرزة وزير وله حقوق وصالحيا  الوزير وهو املسؤول عن توزيه جعماهلا واإلشراف والرقابة على -ب
ويكون للرئيس هيئة نواب يعينون بدرزة , نواطاتها وما له عالقة  هام اهليئة وسائر شؤونها وف  جحكام هذا القانون

 .يفهخاصة لتوىل بعض املهام بتكل
يكون مقر اهليئة يف جربيل وهلا فروع يف حمافظا  اخر  ويرجس كل فرع نائب للرئيس اهليئة وتتألا توكيال  فروع -ج

 .اهليئة من مديريا  العامة ودوائر حسب احلازة
 :سعيد بزاز كمال عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :راي ليذنةي ياسايي

- :ثالث عور
بدًءًا من املادة احلادية عورة اىل املادة السابعة عورة من اصل املوروع تر  اللجنة حذف املادة الثانية  اما بالنسبة للمواد

عورة من املوروع واعادة تكوين توكيال  مركز اهليئة  ديرا  بعد دمج بعضها مع البعض بداَل من املديرا  العامة 
مت االتفاق على تبديل تسمية جملس ادارة اهليئة الواردة يف املادة للمحافظة على حجم اهليئة نسبة اىل حجم الوزارا  وكما 

من املوروع اىل تسمية اجمللس االعلى لالستثمار يف الفصل الثانى مع اضافة بعض الوزارا  املعنية باالستثمار بصورة ( 17)
 :مباشرة اىل اجمللس ويقرج الباب الثالث ومواده شكاًل ومضمومًا كامتي 
 الباب الثالث

 (التوكيال  االستثمارية )
 الفصل االول

 هيئة االستثماروتوكيالتها و مهامها
 :املادة العاشرة

، وتكون هلا شخصية معنوية واستقالل مالي واداري، وهلا القيام (هيئة االستثمار يف اقليم كوردستان)توكل هيئة بأسم -1
قانون، وتتوىل تهيئة البيئة املالئمة لالستثمار  ا يؤدي اىل جبميع التصرفا  القانونية الالزمة ألغراض تنفيذ احكام هذا ال

 .حتقي  تنمية اقتصادية متوازنة يف االقليم
يكون مقر اهليئة يف مركز حمافظة اربيل، ويكون للهيئة فروع يف حمافظا  االقليم، ويرجس كل فرع نائب لرئيس اهليئة -0

 .حسب ما تقتضيه طبيعة النواط االستثمار  يف احملافظة بدرزة مدير عام، ويتالا كل فرع من مديريا  واقسام

للهيئة رئيس يعني بدرزة وزير وله حقوق وصالحيا  الوزير وهو املسؤول عن توزيه اعماهلا واالشراف والرقابة على -3
ون بدرزة نواطاتها وماله عالقة  هام اهليئة وسائر شؤونها وف  احكام هذا القانون، ويكون لرئيس اهليئة نواب يعين

 .خاصة لتولي بعض املهام اليت يكلفهم بها

 :يتألا مركز اهليئة من التوكيال  امتية-1

 .مديرية الدراسا  ومجع املعلوما . ا
 .مديرية ترويج وازازة املواريع االستثمارية والعالقا . ب

 .مديرية الوؤون القانونية واالدارية . ج

 .مديرية الوؤون املالية والتدقي . د

 .مديرية املدن واملناط  الصناعية. ه
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 .مديرية التخطيط واالحصاء واملتابعة. و

حتدد توكيال  مديريا  اهليئة وفروعها ومهامها وصالحياتها  وزب نظام داخلى يصدره رئيس اهليئة ويعرضه على -0
 .اجمللس للمصادقة

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :سيازدةم

ليذنة واي بؤ دةضَيت كة ماددةي دوازدةم البردرَيت و دووبارة , سةبارة  بة ماددةكاني يازدةم تاكو يةظدةمي ثرؤذةكة
بة لَيكداني هةندَيك لة بةرَيوةبةرايةتيةكان و , ثَيكتاتةي سةنتةري دةستة بة بةرؤَيوةبةرايةتيةكان رَيك ررَيت

رَينةوة بؤ ئةوةي لة دةبارةي وةزارةتةكان تَيثةر نةكا  و ثَيشنيار كرا ثَيكتاتةي بةرَيوةبةرايةتيةكاني طشيت كةم بك
و هةندَي وةزارةتي ديكةي ( ئةجنومةني بااَلي وةبةرهَينان)ببَيتة , لة بةشي دووةم( ئةجنومةني دةستةي كارطَيري)ناوي 

م و ماددةكاني بةم رؤرةي ئينيا دةروازةي سَيية, كة ثةيوةندي راستةخؤيان بة ئةجنومةنةوة هةية, تَيدا ررَيت
 :خوارةوة دةخوَيندرَينةوة

 دةروازةي سَييةم
 ثَيكتاتة وةبةرهَينةريةكان

 بةشي يةكةم
 دةستةي وةبةرهَينان و ثَيكتاتة و ئةركةكاني

 :ماددةي دةيةم
خؤيي و كةسايةتيةكي ياسايي و سةربة(دةستةي وةبةرهَينان لة هةرَيمي كوردستان)دةستةيةك دادةمةزرَيت بةناوي -1

هةروةها بؤي هةية هةموو رةفتارة ياساييةكاني ثَيويست بؤ رَيبةرَي كردني ئةم ياساية , دارايي و كارطَيري دةبَي
كة بووذانةوةي ئابووريي هاوسةنري لة هةرَيمدا , ئةجنام بدا  و ذينسةيةكي طوجناو بؤ وةبةرهَينان ئامادة دةكا 

 .بَينَيتةدي
اري هةولَير دةبَيت و لة هةر ثارَيزطايةك لقَيكي دةبَيت و هةر لقَيك رَيسرَيكي لة مةَلبةندي ش, بارةطاي دةستة-0

بةثَيي ثَيويسيت , سةرؤك بة ثلةي بةرؤَيوةبةري طشيت بةرؤَيوةبةري دةبا  و لة ضةند بةرؤَيوةبةرايةتي و بةش ثَيك دَيت
 .و رؤري ضااَلكي وةبةرهَينان لة ثارَيزطاكةدا

ة بة ثلةي وةزير دادةمةزرَيت و ماف و دةسةاَلتةكاني وةزيري هةية و بةرثرسة لة سةرؤكَيكي هةية ك, دةستة-3
ئاراستةكردني كاروبار و سةرثةرشيت كردن و ضاودَيري ضااَلكيةكاني و لة هةر شتَيك كة ثةيوةست بَيت بة ئةرك 

 .بةثَيي يوكمةكاني ياسا, وفةرمانةكاني دةستةو هةر كاروبارَيكي ديكةي
دةستة ضةند رَيسرَيكي دةبَيت كة بة ثلةي تايبة  دادةمةزرَيب بؤ لة ئةستؤ طرتين ئةو  هةروةها سةرؤكي

 .ئةركوفةرمانانةي ثَييان دةسثَيردرَيب
 :مةَلبةندي دةستة لةو ثَيكتاتانةي خوارةوة ثَيك دَيت-2

 .بةرؤَيوةبةرايةتي لَيتؤذينةوةو كؤكردنةوةي زانياري-أ
 .ؤَلة  ثَيداني ثرؤذة وةبةرهَينةكان و ثةيوةنديةكانبةرؤَيوةبةرايةتي بةرؤَيكردن و م-ب
 .بةرؤَيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي و كارطَيري-ج
 .بةرؤَيوةبةرايةتي دارايي و وردبيين-د
 .بةرؤَيوةبةرايةتي شارو ناوضة ثيشةسازيةكان-ه
 .بةرؤَيوةبةرايةتي ثيندانان و سةرذمَيري و بةدواداضوون-و
ةرايةتيةكاني دةستة و لقةكان دةسةاَلتةكانيان بة ثَيرةوَيكي ناوخؤيي رَيكدةخرَيب كة سةرؤكي ثَيكتاتة و بةرؤَيوةب-0

 .دةستة دايدةرَيذَيت و دةخياتة ثَيش ئةجنومةن بؤ ثةسند كردني
 :ممد سعيد رامباز طارقبةرؤَيز 
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةصةكة نةخوَيندرايةتةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ضةند خؤشة خاَلي نيزام , راست دةكةي خاَلي نيزامي تةواوة, راستة واتزاني نةخوَيندراوةتةوة, ةكة خوَيندرايةوةنةص

هةندَي راريش تَيدةطةن لةبةر ثةرؤشي , بةاَلم تةبعةن تَيكةاَلوة لةنَيوان خاَلي نيزام و ثَيشنيار, تةواو بَيت
 .فةرموو كاك شَيروان, مةوزوعةكة

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ئَيستا ماددةي دوازدة دةخوَينمةوة, مب ثَيشَ ئيشارةمت ثَيدا هةردوو ماددة دةمج كراوةو نةخوَيندراوةتةوة

 :املادة الثانية عورة
 :هيئة االستثمار و توكيالتها ومهامها

 :يتألا مركز اهليئة من مديريا  العامة التالية-جواًل
 .لدراسا  والتقييم االقتصادي والفينلة العامة املديري-ج
 .املديرية العامة لرتويج املواريع االستثمارية-ب
 .املديرية العامة للوؤون القانونية واالدارية-ج
 .املديرية العامة لرتخيص واالجناز املعامال  االستثمارية-د
 .املديرية العامة للمواريع الصغرية-ها
 .واملناط  الصناعيةاملديرية العامة للمدن -و

 .حتدد التوكيال  املديريا  العامة للهيئة ومهامها وصالحيتها  وزب النظام الداخلي يصدره رئيس اهليئة-ثانيًا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كورديةكةي مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددةي دوازدةم

 :سةنتةري دةستة لةم بةرؤَيوةبةرايةتية طشتيانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ميةكة
 .بةرؤَيوةبةرايةتي طشيت لَيكؤَلينةوةكان و هةَلسةنساندني ئابووري و هونةري-أ

 .بةرؤَيوةبةرايةتي طشيت بة هةرمَيب كردني ثرؤذةكاني وةبةرهَينان -ب
 .ييبةرؤَيوةبةرايةتي طشيت كاروباري كارطَيرؤي و ياسا -ج
 .بةرؤَيوةبةرايةتي طشيت رَيثَيدان و تةواو كردني مامةَلةكاني وةبةرهَينان -د
 .بةرؤَيوةبةرايةتي طشيت ثرؤذة بيووكةكان -ه
 .بةرؤَيوةبةرايةتي طشيت شارةكان و ناوضة ثيشةسازيةكان -و

َيي ثةيرؤةوَيكي ناوخؤ دةستنيشان ئةرك و دةسةاَلتةكاني بةث, دامةزراوةكاني بةرؤَيوةبةرايةتية طشتييةكاني دةستة: دووةم
 .دةكرَيت و لة اليةن سةرؤكي دةستةوة دةردةكرَيت

 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك دكتؤر دلَير
 :دلَير اراعيل يقي شاويس.بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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دواي وشةي ( املتوازنة)وشةي ( أ)طةي وةكو ليذنةي دارايي و ئابووري ئَيمة ثَيمان باش بوو لة ماددةي يازدة برؤ
ئةمةش لةاليةن , ( ا يؤدي اىل حتقي  التنمية االقتصادية املتوازنة يف االقليم)ببَيت بة , زياد بكرَيت( القتصادا)

 :رسة لةوة زياد كردني برؤطةيةكي نوَي بؤ ماددةي يازدة بةم شَيوةية, ثَيشنيازةكة ليذنةي ياسايي رَي بةرَي كراوة
ئَيمة ثَيمان باشة ئةو , .(.........للهئية رئيس تعني بدرزة وزير )ك كة باس لة بةرؤَيوةبةري هةيتة دةكا  دةَلَيت كاتَي

 (.يورتط للرئيس ان يكون حاصال على شهادة بكاليورس فما فوق)برؤطةية زياد بكرَيت 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, ئَيمة هَيشتا نةهاتوينة سةري ماددةي دة و دوازدة كة دةمج كراون ,رارَي ئةوة دوايَي ضونكة ئةوة ماددة دوازدةية
 .ئةوةي تؤ باسي دةكةي ماددةي سيازدةية, ئةوة ماددةيةكي ترة, ماددةي يازدة كةوتة ثاش ئةوةي

 :دلَير اراعيل يقي شاويس.بةرؤَيز د
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .ةنةخَير لة ماددةي دة هةية لة ثَيشنيازة نوَييةك
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .تةواو ئةوة ماددةيةكي ترة مامؤستا, ئةوةي رةنابت باست كرد, ماددةي سيازدةية لة ئةسَلي مةشروعةكة
 :دلَير اراعيل يقي شاويس.د بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ئَيمة ثَيمان ضاكة لَيرةش موئةهييتي تيا بَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ثاش ئةوة دَيينة سةري, ماددة سيازدةية, ري باسي موئةهييتةكة لة ماددةيةكي تر هاتووةئاخ

 :دلَير اراعيل يقي شاويس.د بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
موديريةتَيكي نوَي زياد , كة برؤطةيةكي تر بؤ ماددةي دوازدة زياد بكرَيت, ثَيشنيازَيكمان هةبوو, ئَيمة ثَيمان ضاك بوو

مديرية )لَيرة لة ثَيشنيازي ليذنةي ياسايي موديريةتَيكيان زياد كردووة بةناوي , (مديرية الرقابة واملتابعة)بكرَيت 
ئَيمة ئَيستا ثَيمان ضاكة لةسةر ثَيشنيازةكةي ليذنةي ياسايي ئةم تةسةلسولي ناوةكة , (التخطيط واالحصاء واملتابعة

ضونكة هية , (مديرية االحصاء والتخطيط واملتابعة)ببَيتة ( ملتابعةمديرية التخطيط واالحصاء وا)بسؤرؤدرَيت 
بؤية وشةي ئيحصاكة بيَيتة ثَيش , ئيحصا لة ثَيش هةموو ثرؤسةيةكي نةخشة كَيشانة, تةختيتَيك ثَيش ئيحصا نيية

 .سوثاس, راستَة, وشةي تةختيتةكة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

كاك مةمةد ئةمحةد )ةي ناومان نووسيووة بؤ دسة كردن  لةسةر داواي خؤيان ئةو برادةران, مواليةزةيةكي بةرَيية
كاك رةمال  , (خاتوو ثةخشان, دكتؤرة هالة, طوَلناز عةزيز, خاتوو شرييب, كاك دكتؤر ناصح, كاك زرار تاهري, ساَلح

كاك , ماددةكان دسة بكةيتبةَلَي تؤ يةدت هةية لة هةموو , كاك مةمةد ئةمحةد ساَلح فةرموو, يوسف ناوي نووسيووة
 .فةرموو كاك شَيروان, مةمةد ئةمحةد دسة  نيية

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
بة رةنابت  طو  , ئَيمة لَيرة بة يةديقة  يةك دوو كؤبوونةوةمان كرد, ئةطةر دةوسَيكمان بدةيَي زةمحة  نةبَي

كة لَيي ئامادة , لة هةمان كاتيشدا لَيرة سيمينارَيكيش كرا, ةراني ئةجنومةني وةزيران ولةطةَل نوَين, لةطةَل ليذنةي ياسا
ثاشان ئةجنامي طفتوطؤ لةطةَل , زؤر باسيان لةوة دةكرد كة ئةو هةيكةلةي ثَيشكةش كراوة تةزةخومي تَيداية, بوويب

موديرياتة عامةكامنان تةدريبةن , ئَيمة تةدليسي ئةو مةسةلةمان كردووة بة يةديقة  و, نوَينةراني يكومة 
بؤية طومتان , ئَيمةش دائريةمان زؤر ثَي شتَيكي ضاك نةبوو, ثَيشنياري يكومة  ئةوة بوو كة ببَيت بة دةوائري, البردووة

ئيشارةتي , بةرؤَيز كاك عوران ئةمرؤ مونادةشةيةكمان لةطةَل كرد, بة موديريا  بة الي كةمي لة رَيي مودير بَيت
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ثَيمان , لةبةر ئةوةي ئَيمةي ئةوةي دادةنَيني لةوَي بة دةرةرةي مودير عامة, ئَيمة بؤية كردمانة دةوائري بةوةدا كة
خؤشيان لَيرة تةوزحييان , ئةوة ويست  بؤتان تةوزيح بكةم, باشة دةوائري مبَينَيت بةو شكلةي كة خؤيان داوايان كردووة

 .زؤر سوثاس, باشَةو
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .اك زرار فةرمووك
 :امني طاهربةرؤَيز زرار 

  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
يةكان لة سلَيماني و دهؤكدا داواكارم لة ثةيرؤةوي ناوخؤدا طشتي ةبةرؤَيوةبةربةنيسبة  , مب تةنتا يةك ثَيشنيارم هةية

 .زؤر سوثاس, ة هةولَيريةوة نةيةتيان لة سلَيمان, دهؤكةوة دةسةاَلتَيكي وايان بدرَييَت وةبةرهَينةر بؤ يةك ئيمزا لة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .دكتؤر ناصح فةرموو
 :غفور رمضانناصح .بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .مب تَيبينيةكةم لةسةر ماددةكةي ترة ئةطةر روخسة  هةبَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .دكتؤرة هالة فةرموو

 :هالة ستيل وادي.بةرؤَيز د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  رؤَيزبة

 .تَيبيين لةسةر ماددةكةي ترة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك رةمال فةرموو, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز مجال يوسف بؤتاني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
هةموو ثَي  واية ئةو , يةديقة  ئَيمة بؤ ئاسانكاري ئيستيسمار يةدة ئَيمة تةعقيدي ئيداري و رؤتيين كةم بكةينةوة

ئيختيساساتي ئةوة , ضةند بكرَيت موديرياتةكان دةمج بكرَيب, ضةند كةمَ بَيت, موديرياتة خؤي لة خؤيدا تةعقيدَيكة
ياخود يةك موديرية  بَيت ثَي  واية ئاسانكاريَة بؤ موستةرري زياتر ئيشةكاني رَي بةرَي , لة يةك دائرية بَيت

 .ئةوة يةك, ةبكرَيت و تةعقيدي ئيداري كةمَ دةبَيتةو
ياخود باشَ بَلَيني خةَلكي , ثَي  واية ئَيمة ئةطةر بَيتو تةشكيلي ئةو موديرياتانة ضةند خؤمان لَيي بةدوور رةيب/ دوو

, ئيشةكاني بة باشَ بةرؤَيوة بيَيت, تةكنؤكرا  لةو ئيشانة هةَلسب رةنسة بؤ موستةرري ئاسانَ بَيت و خؤشَ بَيت
ئةو وةختة ئةطةر خةَلكَيكي , رةنسة لةو موديرياتانة موستةرري تووشي مةتاها  بب, ي و ئةوةبكةوَيتة يااَلتي سياس

هةروةها خةَلكَيك بَيت لة رووي ئةكادكي شارةزايي , خةَلكَيكي موختةس بَيت ئيختيساسي دةدي , تكنؤكرا  بَيت
َيوة دةضب و موستةررييش تةشييع تر مب ثَي  واية ئيشةكان باشَ بةرؤ, خيربؤةي هةبَيت, هةبَيت و عةمةلي بَيت

 .سوثاس, ئاسانكاري زياتر دةبَيت, دةبَيت بؤ كار
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك عوران
 
 

 (:وةزيري نةخشة و ثيندانان)شواني  عثمانبةرؤَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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مةسةلةي تةشكيلةكة بة , تةشكيلةكة دسة دةكةم منيش هةر لةسةر مةسةلةي, زؤر سوثاس رةنابي سةرؤكي ثةرلةمان
كاتي خؤي كة يةكةم رار , هةمووشتان ئاطادارن زؤر طةورةتريش بووة, تةسةوري مب تةشكيلةكة زؤر طةورة كراوة

هةرسَيكيان بة دةرةرةي نائيب و بة , يةك لة دهؤك, يةك لة سلَيماني, نووسي بوويان سَي لقي هةية يةك لة هةولَيري
بةاَلم ئَيستا مب بة تةسةوري خؤم دةخةمة , ثَيمان بيووك كردنةوة ئةزارة ئاوايان لَيكردووة, وةكيل وةزيردةرةرةي 

, دةرةرةي وةزيرة ئةو كةسةي رةئيسي هةيتةي ئيستيسمارة, مب ثَي  واية مادام دةرةرةي وةزارةتة, بةردةمي رةنابتان
لة عَيراددا دائيمةن بة , بؤية ناومان ناوة دائرية, ناوي دائريةثَي  واية يةدي خؤيةتي كة موديريةكي عامةي هةبَيت بة

موديرية  مودير عام ئيشرؤايف , يةعين وشةي دائرية لةطةَل موديرية  رياوازي هةية, موديريةي عامة دةطوترَيت دائرية
يةكيان , يان سَي, ي هةبَيتمب دةَلَي  دوو موديرية عامة, بةاَلم دائرية ياخود موديرية عامة موديري عامي دةبَيت, ناكا 

, (والقانونية املديرية العامة للوؤون االدارية واملالية)كة ثَيي دةوترَيت , بة زةرورة  دةبَيت دائرية عامةي ديواني هةبَيت
ئةوةي , ضونكة تةرويج زؤر طرنسة لةطةَل ئييازاتي ئيستيسمار, ئةوةي دووةميان دائريةيةكي هةبَيت بؤ تةرويج

ضونكة باسي ئيحصا و تةختيت , مب لةطةَل رةئي ليذنةي  ئيداري و دارايي و ئابووري ني , ئريةي ديراسا سَييةميان دا
دووةمني , ئةم دةزطاية خةَلك دَيت مورؤارةعةتي دةكا , ضونكة ئةوة ئيشي تةختيت و ئيحصا نيية ئةم دةزطاية, دةكا 

ضونكة خؤي , كة كؤمةَلَيك وةزيري تَيداية, ةرَيذَينتهةيتةي عولياي ئيستيسمارؤ كة سياسةتي عامي ئيستيسمارؤ داد
يان , ئةمة وةزارةتي صناعة دةيكا , ضةند صناعي هةية, مةشاريعي زراعي هةية, ناتوانَيت بيَيت ئيحصا بكاتب

مةسةلةن , وةزارةتي صناعةيةكي تر دةيكا , يان ئةو وةزارةتةي تةختيت دةيكا , وةزارةتي زراعة دةيكا 
ضونكة ئةوة ئيشي , بةرؤاسيت مب هةر بة زةروريشي نازائ, (املدن واملناط  الصناعية)ن نووسيووة بؤ موديريةتَيكيا

تةبعةن ئةو , وةزارةتي صناعة ئةو ئيشة دةكا  و بة تةعاون لةطةَل وةزارةتي بةلةدييةية, وةزارةتي صناعةية
بة , نازائ ئةوة ديار نيية, د نائييب هةبَيتيةعين دةبَيت ضةن, (نواب)دةرةرةيةي كة مب دةيبين  ناويان لَي ناوة 

ئةوانةي لة مويافةزةكانب دةرةرةي مودير عاميان , تةسةوري مب ئةو رةئيسي هةيتةية ئةطةر يةك نائييب هةبَينت
بةاَلم يةك شت لة كؤتايي ئيزافة بكةيب رةئيسي هةيتة بؤي هةبَيت هةيتةيةكي راوَيذكاري , هةية مةرج نيية نائيب بب

ئةمة زياتر يارمةتي سةرؤكي هةيتة , دد بَينَيت داينَيت كة خةَلكي ثسثؤرؤ و شارةزا بب لة موختةلةيف بوارةكاندابة عة
ئةو هةموو مودير عام و ئينيا وةرة سكرتَير و فةرمانبةر و ئةنواع تةشكيي  دروست , لةم تةشكيلة طةورةيةي, دةداتب
تةنتا سَي موديريةي عام , كرَيتةوةو عةددي نوابةكان كةم بكرَيتةوةمب واي بة باش دةزائ كة ئةمة بيووك ب, دةبَيت

ياخود , ياخود سَيش لة مويافةزاتي دهؤك و سلَيماني هةبَيت, يان دوو موديريةي عامة هةبَيت لةناو ديواندا, هةبَيت
زؤر , لةو هةموو دةرةباَلةةيةبة رةئي مب وا باشَة , دهؤك, سلَيماني, هةولَير, سَييان هةبَيت هةولَيريشي لةطةَل دابَيت

 .سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كمال كركوكي.د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .بةرؤَيزان

ية ضةند واش ئاسان ني, زؤريش طةورةية, لةرؤاسيت ئةمةي لة ثَيش كوردستانة بؤ هَيناني ئيستيسمار زؤر دةديقة
خةَلكي ثسثؤرؤ دابنَيب ئيختيساسي لَي , بؤية بة رةئي مب لة بواري موختةليف موديرياتي خؤيان هةبَيت, كةسَيك بيكا 

خاوةن , تةعامولة لةطةَل خةَلكَيكي خاوةن ئةزموون, بؤ ئةوةي تووشي خةلةل و كاري هةَلة نةبب, هةبَينت و كار بكةن
يةك دائريةيةك ضةند ئيشي , يةك فةرمانبةرَيك, ؤ ئةوةي هةروا بزر نةبَينتب, خاوةن رابردوويةكي زؤر, تةرروبة

بؤ ئةوةي ئيختساسيان , مةسةلةن لَيرة موديريةي عامةي كاروباري ياسايي زؤر زةروريية هةيان بَيت, طةورة بسرَيت
دةوانيين ئةو دةوَلةتانة , ة بَيتبةاَلم كارةكانيان بؤ ئةو ئيشان, راستة مةياكممان هةية, نارؤؤم بؤ مةسائيلي تر, هةبَيت

بة , هةروةها ئةو موديرياتانةي كة لَيرةوة هاتووةو بةرؤَيزان ثَيشنياران كردووة, روَينب بؤ ئةوةي سةريان لَي دةربيَيت



 001 

بؤ ئةوةي فَيَلمان , بؤ ئةوةي لة هةر بوارَيك خةَلكَيكمان هةبَيت ثرؤمشةند بب و موختةس بب, رةئي مب زؤر زؤر طرنسة
 .زؤر سوثاس, َي نةكرَيت و ئيشةكان بة باشي برؤوا ل

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
, دةبَيت رةئي يكومةتي تَيدا بَيت, ئةطةر يكومة  ثَيي باش بَيت بة ئيعتيباري هةيكةلةكة يكومة  لَيي مةستوولة

مديرية عامة )يةكَيكيان , دوو مديريةي عامة دروست بكةيب, ريةتةي كة هةية مبَينَيتةوةئَيمة ئةو شةش مودي
, ئةويَيشيان موديريةتَيك دروست بكةن سَييةكةي تريش تابعي ئةو موديريةتة بب, سَي موديرية تابيعي بَيت, (للديوان

ئةو بةرؤَيزانةي , رةرةي مودير عام بَيتبةنيسبة  مويافةزاتيش دة, ثَي  واية ئةوة ضارةسةري ئةو مةسةلةية دةكا 
, دةسةاَل  بدرَيتة مودير عامةكاني مويافةزةكان, كة ئيشةكان لة مويافةزةكان رَي بةرَي بكرَيب, كة ئيشارةتيان ثَيدا

, ئيَ هاوواَلتي هاتؤضؤ ناكا  بؤ هةيتةي ئيستيسمار, كة دةسةاَل  درا, كة ئةو هاتوضؤية تةدليص بكرَيت بةرؤاسيت
ئَيمة , َلكو ئةو دةسةاَلتانةي كة بدرَيتة مودير عامةكة ئيش و كارةكةي خؤي لة هةمان مويافةزة رَي بةرَي دةكرَيتبة

 .زؤر سوثاس, ئةطةر يكومة  ثَيي باش بَيت, ئةوة ثَيشنيار دةكةيب
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .فةرموو كاك عوران
 (:نوةزيري نةخشة و ثيندانا)شواني  عثمانبةرؤَيز 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

يان دووان بَيت موشكيلة , سييان بَيت, منيش هةر تةئيدي رةئي رةنابت دةكةم, مب دةَلَي  لةرياتي دوو با سييان بَيت
طرنري ئةوةية ضؤن تةرويج , بةاَلم ناوةكةي ضي بَيت؟ ضونكة بةالي منةوة ئةو مةسةلةي كة باس  كرد, نابَيت لة مانة

, يةعين خةَلك وا تةسةور نةكةن لةبةر دةرطاي ثةرلةمان وةستاوةو دةَلَيت فين كةس واستةم بؤ بكة, ةيئيستيسمار دةك
ضؤن تةرويج بكةيب؟ ضونكة خةَلك دَيت بؤ , ئَيمة ثَيويستمان بةوةية تةرويي كوردستان بكةيب, بؤ ئيستيسمارؤةكة

ة عامةيةك هةبَيت بةناوي تةرويج و م موديريمب تةسةور دةكة, رؤ بكا كوردستان بؤ ئةوةي تةرويي ئيستيسما
ئةوانةي رةنابي , دانوني, مالي, ئيدارة, ئةواني ثَيشوو ئيداري دةتوانني تةمج بكةيب, ئةوة زؤر طرنسة, ئينيازاتةكة

خةَلكي , بة راي مب موستةشاري عةدد بَينني, دةكرَيت تةعويزي بكةينةوة بة موستةشار, كاك كةمال ئيشارةتي ثَيدا
بةاَلم , ضةند ثارةي بدةَييَن كة ئةوةندة دازانج دةكةيب, ةزا لة واَلتان لة بواري ثسثؤرؤي شارةزايي بَينني بؤ ئةم ئيشةشار

بةاَلم موستةشارَيك بَينني بؤ ماوةي شةش مانري خةَلك , يةعين مةسةلةيةكي تةنتا تةشكييتي ئيداريية, موديري عامة
باشَة مودير عامَيك بَينني لةوانةية دةرضووي كؤليذي خؤمانة ناتوانَيت ئةو  لةبةر دةسيت فَيرة ئيش ببَيت زؤر لةوة

 .سوثاس, سَي باشَة بة راي منيش كاك شَيروان, ئةطةر دوو بَيت, ئيشة بكا 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 .فةرموو
 :ناصح ييدري شَيروان ةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ئةو , (مديرية الديوان العامة)و ئيشارةمتان ثَيدا دةيكةينة دوو موديريةي عامة ئةطةر ثَيتان باش بَيت هةروةك

 .موديريانةي كة تابعي ديواني عامةن
 .مديرية االدارة والذاتية -1
 .مديرية املالية والتدقي -0
 .مديرية التخطيط واالحصاء واملتابعة-3
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 .ئةوانة عايد بة ديوان بب ئةوة يةك
 :ئةو موديرياتانةي كة رةبتينة, (املديرية العامة للمواريع)وي لَي بنَيني موديريةي دووةم نا/دوو

 .مديرية البحث ومجع املعلوما -1
 .مديرية الرتويج املعامال  واالزازا  والعالقا -0
 .مديرية املدن واملناط  الصناعية-3

ئةم هةيكةلة وةكو خؤي , ي بكةينةوةئَيمة رَي, ئةطةر ثَيتان باش بَيت ئةو شةش موديريةتة لةو دوو موديريةي عامة
 .زؤر سوثاس, مبَينَيتةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ضونكة ئةوان لةنَيوان خؤيان , رةئي يكومة  وةربسريب باشَة, مب ثَي  واية لةو مةسةلةيةي تةنزكي ئيداري و ئةوانة

ليذنةي دانوني دةَلَيت , باشة بةو شكلةيكؤبوونةتةوةو باشَ دةزانب ئيحتياريان ضيية؟ ئةطةر دوو موديرية  بَي 
 .باشة

 (:و ثيندانان نةخشةوةزيري ) شواني عثمان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
, وةزيري صناعة رازي بوو كة ئةو رؤذةي لةطةَلمان دانيشتبوو, ئةوة هةَلةيةك هةبووة لةو ئيشة كة روويداوة, مببوورن

وةخيت خؤي موديريةي مةشاريعي بيووكيشيان , وديريةي صناعة عايدي تؤ بَيتلةبيين خؤماندا دةَلَيت نابَيت م
مةسةلةن كَي دَيت موديريةي صناعة , ضونكة ئةمة ئيختيساساتة, ئةوةش وتي نابَيت لة الي ئَيوة بَيت, نووسيبوو

ةية بؤي هةية ئةم هةيت, كة تةددكي ئةو هةيتةي كرد, ئةطةر بَيتو خةَلكَيك ها  دروسيت كرد, دروست دةكاتب
بةاَلم لة رووي , راستة موستةديلة, ضونكة ئةم هةيتةية, ثةيوةندي بة وةزارا  بكاتب, ئيستيشارؤة بة وةزارا  بكاتب و

 .ئيدارييةوة لةناو تةشكيلةكةي يكومة  داية
تيت و ئةوة ئيشي تةخ, موديريةي موتابةعةي دةوَيت, موديريةي تةختيت و موتابةعة و ئيحصاي ناوَيت/دووةميان

ئةم دةزطاية مب بة عةمةلي و بة تةررووبة لةوَي هةبووة ثَيويسيت بة ئَيمة نيية موديريةتَيك بة ناوي , ئيحصا نيية
ئةو تةنتا ئيشي موتابةعةي هةبَيت دةيدي , ئيشي دةزطاي ترة, ئةمة ئيشي وةزاراتي ترة, موديريةي موتابةعة و ئيحصا

كةواتة ئةو , بةاَلم موديريةتي تةختيت و موتابةعة و ئيحصا, نيية موديريةي موتابةعةي هةبَيت خراث, ناكا 
 .زؤر سوثاس, يكومةتة بؤ خؤي مةرليس وزةرؤاية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .فةرموو كاك دكتؤر, مب ثَي  واية ئةوةي هاتووة لة هينةكة باشة وةكو خؤي

 :دلَير اراعيل يقي شاويس.بةرؤَيز د
 .نئةجنومةسةرؤكي  بةرؤَيز

هية شتَيك لة دوكانَيكي سةر رادةوة تا دةطاتة طةورةتريب دةسةاَل  و , لةرؤاستيدا ئةمرؤؤ ئامار بووة بة زانستَيكيك
, ئةمرؤؤ لة كؤمةَلسا ثَيشكةوتووةكان ئاماري ئةوةيان الية, طةورةتريب دةوَلة  و كؤمةَلسةي شارستاني بةبَي ئامار نارؤوا 

, بةسةر شةدامَيك ضةند ئؤتؤمبَيل و ضةند خريايي دةبَيت, بةسةر ثرد دا دةثةرؤَيتةوة لة دةديقةيةكدا ضةند ئؤتؤمبَيل
ضةند , هةتا دوايي ...........ضةندة دانيشتوان و , ئاماري منداَل ضةند منداَل لة دايك دةبَيت و ضةند دةمرَيت و

ئةم , ؤر زؤر طرنسة بؤ ئةم دةزطايةلةبةر ئةوةي ئامار مةسةلةيةكي ز, ثَيويستيان هةيةو ضةند خؤرؤاكيان دةوَيت
, بؤية دةبَيت ياسايةك دابرَيذرَيت بؤ ئةم دةزطاية, سةرؤكي دةزطاكة بة ثلةي وةزيرة, دةزطاية لة ئاسيت وةزارةتَيكداية

, َيتثَيويستة خاَلَيكي تيا ب, لة ياساكةشدا دةبَيت خاَلَيكي تيا بَيت, هةموو وةزارةتَيك دةبَيت ياسايةكي تايبةتي هةبَيت
 .دةبَيت ئةو سةاَليياتة بدرَيتة سةرؤكي ئةم دةزطاية, بؤ وةزير هةية موديرياتي تريش دروست بكا  لة كاتي ثَيويستدا

كة , وا تةسةور دةكةيب كة يةكَييت سؤظية  نةما, ئَيمة تَيرؤوانينَيكي زؤر هةَلةمان هةية بؤ ذيان, بَيمة سةر مةسةلة
ئةمرؤؤ لة واَلتة , نست و عيل  و مةعريفة  و ئيحصا و تةختيت نةماوةئيَ زا, ئؤردوطاي رؤذهةاَل  نةما
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, ئامار يةكَيكة لةوانة, ئةمريكاو لة ئةوروثاي رؤذئاوادا ثين دانان يةكَيكة لة بنةماكاني ئةو كؤمةَلسايانة كانييةكسرتووة
كاتَيك كة باسي ئةنفال و , َيمة ناطرَيتهية رَيكخراوَيكي نَيو دةوَلةتي طوَي لة ئ, هية كؤمةَلسايةك و, هية واَلتَيك و

لةبةر ئةوة بةرؤاسيت راستة , بةبَي ذمارة دةضينة ثَيشةوة, مةزَلوميةتي خؤمان دةكةيب بةبَي ئامار دةضينة ثَيشةوة
يةكَيك لة بنةماكاني , يةكَيك لة بنةماكاني ئابووري ئازادي سةردةم, لةسةر فةلسةفةي ئابووري ئازاد ئةمة دروست كراوة

هية , بريتيية لة ثين دانان و بةدواداضوون, لةرؤاستيدا بريتيية لة ئامار, ةرمايةداري سةردةم و نوَي تازة بووذيانةوةس
هية , ناتواني نةخشة و ثيني بؤ دابنَيت, زانياري تةواو  نةبَيت, دةزطايةك ئةطةر بَيتو ئاماري تةواو  نةبَيت

لةبةر ئةوة بووني دةزطايةكي , هية شتَيكيش بةبَي بةدواداضوون نارؤوا , بةرنامةيةكيش بةبَي نةخشةو ثين نارؤوا  و
 .ثين و هتد

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كة رةئيسي هةيتةيةكة , دةسةاَلتيش بدرَيتة وةزير, باشة ةوةمب ثَي  واية وةكو خؤي مبَينَيت, فكرةكة  طةيشت سوثاس

, ديريةتةي تةختيت ئيحصايةكةي ثَيش رةن بةثَيي تةفسريةكةئةو مو, بة دةرةرةي وةزير بةثَيي ثَيويسيت خؤي
بةاَلم ئيحصا لَيرة ئيحصاية , ئةو ئيشكالةي كاك دلَيريش ضارةسةر دةكرَيت, (مديرية االحصاء والتخطيط واملتابعة)

 .تةتةنتا ئيحصاية بؤ ئةو مةبةس, عييدةي بة ئيحصاي عامةوة نيية, ئيحصاي عام نيية, تةنتا بؤ مةشاريعانة
 (:و ثيندانان نةخشةوةزيري ) شواني عثمان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
ئيستيسمارؤا  دةدا  بةكَي؟ لةكوَي؟ ئةو ثرؤذانة لة كوَي دةكريب؟ , ئةم دةزطاية مةفروز واية نةخشة وثيني هةبَيت

لةسةر , ةخشة و ثيني بؤ دةكرَيت وكة ئةمة ن, لة وردةكاريةكةشدا تيايةتي, ئةمة هةمووي خةريتةي تايبةتي هةبَيت
 .سوثاس, نةخشة و ثين شوَينةكان و بةثَيي ثَيداويستييةكان رَي بةرَي دةكرَيت

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .كاك عوران فةرموو

 (:و ثيندانان نةخشةوةزيري ) شواني عثمان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
مب خؤم , ئةطةرنا هةر لةبةر خاتري خؤم ضونكة وةزيري تةختيت , ؤر دةكةممب تةئيدي تةواوي دسةكاني كاك دكت

مةبةستةكةي مب , كاك دكتؤر ئيحصا بةم دائريةية ناكرَيت, ئةطةر مب نةَلَي  ئيحصا طرنسة, دةرضووي كؤليذي ئحصام
نةك لة , واي ثَي بدرَيت دةبَيت ئةهميةتَيكي, مةبةستةكةي مب ئيحصا دائريةيةكي ئةوةندة طةورةو طرنسة, تةنتا ئةوةية

, دةبَيت ريتازي مةركةزي ئيحصاي بؤ بكرَينت, بةشَيك لةناو موديريةتَيك لةناو دةزطاي ئيستيسمار ئةم ئيشة بكاتب
, ئةم دةزطاية ثين دانانَيت, مببوورة بةس دةمةوَيت ئةوة روون بكةمةوة, دةبَيت وةزارةتي تةختيت ثيني بؤ دابنَينت

ضونكة ئةطةر بَيتو فةدةرةكةي دواي ئةو , هةيتةي عولياي ئيستيسمار بةيةكةوة ثين دادةنَيب ئةم دةزطاية لةطةَل
بؤية مب , دةسةاَلتي ليذنةي هةيتةي عولياي ئيستيسمارؤ تةيديد كراوة, دةبيين دةسةاَلتةكان تةيديد كراون, روَينيةوة

دةبَيت , دةبَيت تةختييت هةبَيت, بَيت ئيحصا هةبَيتكة دة, ئةطةرنا مب لةوة زياتر تةئيدي رةنابت دةكةم, وا دةَلَي 
ئةو هةموو مديريا  و مديريةي , بةاَلم مب بة عمومةن دةَلَي  ئةو هةموو نائيبةي ناوَيت, هةموو ئةو شتانةي هةبَيت

دَلَي  , لةدةزطاي فةعال بة خةَلكي فةعا, بؤ ئةوةي دةزطاي فةعال بة شكل نيية, دةَلَي  تةيديد بكرَينت, عامةي ناوَيت
دةسةاَل  بدةينة سةرؤكي دةزطا بؤ هَيناني خةَلكي ثسثؤرؤ و وةكو راوَيذكار و , با دةسةاَل  لة برؤطةيةكدا زياد بكةيب

يان سَي بَينت لةناو , بؤية يان دوو مويريةي عامة بَيت, خةبري بؤ دةزطاكةي باشَة لة تةشكييتي طةورةو دةرةباَلةة
 .زؤر سوثاس, بب زؤر باشَة لةوة ئةوةدا لة مويافةزةكانيشدا

 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 .ئةو نائيبانة, بةس ئةوة لة ئةسَلي مةشروعةكةتانةوة هاتووة
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 (:و ثيندانان نةخشةوةزيري ) شواني عثمان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
دائرة الدراسا  )وار دانةمان نووسيووة ئَيمة لة تةعديلةكةدا ض, تةعديلةكةمشان داوة, نةخَير تةعديلمان كردووةو

دائرة املدن واملناط  , دائرة الوؤون املالية والقانونية, دائرة الرتويج وختطيط املواريع االستثمارية والعالقا , واملتابعة
, بووئةوة طؤرؤاني بةسةر داهاتووة ئةوةي يةكةم رار ها  , رةمشان كردؤتةوةو رؤذي ثَيشي هينمان كردووة( الصناعية

 .ئَيمة ئةو ضوارةمان نووسييوة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

يةعين ضارةسةري , ثَيشنياري ليذنةي دانوني, مب ثَي  واية ئةو تةعديلةي كة كردوويانة بة نةزةري ئيعتيبار وةربسرن
ئةو , ؤتيينبؤ كةم كردنةوةي ر, ضةندي كةمي بكةيتةوة باشَة, ئةمة فعلةن عةمةلي ترة و رؤتينيشي ثَة, بكةن

 .تةعديلةي كردووتانة نةصةكةي باشَ كردووة
 :ناصح ييدري شَيروان ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ئةمة يةك, يةعين شتمان زياد نةكردووة, ئَيمة هةر دوو فةدةرةمان زياد كردووة

ئةوةي دةرةرةي , ي عامة نينيئةوة موديريات, ئةو شةش موديريةتةي كة ئَيمة داماناون يةز دةكةم ئةوةي بزانب/دوو
 .يةعين موديريةي عامةمان هية دانةناوة لةناو ئةوة, موديرية فةدة 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 هةيتةتةكة ئةو هةموو نائيبةي بؤ ضيية؟, ئةوان دةَلَيب نائيبةكان

 :ناصح ييدري شَيروان ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .نازائ, دةرةرةي مودير عامي دةدةيَي, ي لةطةَل دةكرَيتباشة مويافةزا  ضؤن تةعامول

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
نائيب دائيمةن لة هةر شوَينَيك بَينت كة , دةسةاَلتي بدةييَت لة نائييب باشَة, خؤي لةرؤاستيدا مودير عامةكة راسَيشة

 .يةك نائييب هةبَيت, وةزيري دةبَيتبةاَلم مودير عامةكة بة دةسةاَلتةو هةمان دةسةاَلتي , وةزيري لَيية
 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
يكون مقر اهليئة يف مركز حمافظة اربيل، ويكون للهيئة فروع يف حمافظا  )ئَيمة لَيرة تةيديدمان كردووةو فةدةرة دوو 

الا كل فرع من مديريا  واقسام حسب ما تقتضيه االقليم، ويرجس كل فرع نائب لرئيس اهليئة بدرزة مدير عام، ويت
 (.طبيعة النواط االستثمار  يف احملافظة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كة وتت وةكيل وةزير دةرةرةيةكي بةرزترة , دوو دةرةرةي موختةليفة, ئةوةش نابَيت, نائيب ضؤن مودير عام دةبَيت

يةك , اليبةن يةك نائييب هةبَيت و سَي موديريةي عامة, تةنادوزةئةوة , هةر بة عةيين دةرةرة نابَيت, لة مودير عام
, دةبَيت موديرية  نةبَيت, خؤي راستة كة طوتت دةرةرةي مودير عام, دوو موديرية لة مويافةزا , موديريةي ديوان
 .يان دائرية بَيت, موديري عام بَيت

 
 
 

 :ناصح ييدري شَيروان ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
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ئَيمة ئةوةمان , لة زمين هةيتة موديريةكي عامة نةبَيت, مة زؤر ثَيمان لةنسة موديريةي عامة لة مويافةزا  هةبَيتئَي
 .ثَي لةنسة بةرؤاسيت

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
موديريةي عامة بؤ , موديريةي عامة بؤ ئيستيسمارؤ لة هةولَير نيمانة, ئَيمة ومتان سَي موديريةي عامة هةبَيت

 .بَلَي ديوان, تيسمار لة دهؤك نيمانةئيس
 :ناصح ييدري شَيروان ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ئةوةش لةنسة بةرؤاسيت, موديريةي عامة بؤ ديوان ئيي دةبَيت تابيعي ئةو بب

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
دكتؤر نوري , ثَي  واية ئيدارييةن واية, يوانبئةم شتانةية تابيعي د, ييساباتة, ئةو شتانة تابيعي ديوانب زاتييةو ماليية

 .خاَلي نيزاميية
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .سبةييَن هةريةك لةطةَل ليذنةي دانوني دانيشني ثَيكةوة بة هاوكاري

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كاك شَيروان لةطةَل كاك عوران و دانيشب ضةند نائيبة , يانيئةو ئيشكالةمان بؤ يةل بوون تا بة, باشة سوثاست دةكةم

 .ماددةي يازدة, تا بةياني, و موديريا  و ئةوانة تةواو بكةن
 :امحد سعيد بزاز عوني بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة احلادية عورة

 :مني و رؤساء دوائر مايلييورتط يف من يعني يف احد  وظائا اهليئة من رئيس ونواب رئيس و مدراء عا
 .ان يكون حاصال على شهادة زامعية اولية على االقل ذا  عالقة بالوظيفة اليت يوغلها-ج
 .ان يكون من ذوي اخل ة ومارس العمل يف اجملال االختصاص-ب

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز

 :ماددةي يازدةم
لة يةكَيك لة فةرمانةكاني دةستة لة سةرؤك و رَيسرةكاني و بةرؤَيوةبةرة طشتيةكان و سةرؤكي ئةو كةسةي دادةمةزرَيت 

 :فةرمانساكان دةبَي
 .بةاليةني كةمةوة خاوةن برؤوانامةيةكي رانكؤيي سةرةتايي بَيت كة ثةيوةندي هةبَيت بةو فةرمانةي لَيي دادةمةزرَيت-أ

 .ثؤرؤيةكةيداشارةزا بَيت و كاري كرد بَيت لة بواري ثس-ب
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .رةئيتان هةية فةرموو
 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس.بةرؤَيز د

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
دةبَيت خيربؤةي هةبَيت و لة يةو  ساَل كةمَ نةبَيت لة , ئَيمة ثَيمان ضاكة يةكَيك لة مةررةكاني سةرؤكي هةيتةكة

بةرؤاسيت ئةم دةزطاية كةسَيكي بة , ةكانيش خيربؤةيان لة ثَينج ساَل كةمَ نةبَيتمودير عام, ئيختيساسةكةي خؤيدا
بةنيسبة  , بةالي كةمةوة برؤوانامةي بكالؤريؤسي هةبَيت لة ئيختيساسي خؤيدا, دةبَيت ثسثؤرؤ بَيت, خيربؤةي دةوَيت
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, ش لة ثَينج ساَل كةمَ نةيان بَيتمودير عامةكاني, سةرؤكي هةيتةكةوة يةو  ساَل كةمَ خيربؤةو تةرروبةي نةبَيت
 .سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .مودير عام بة دانون يةو  ساَلة

 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس.بةرؤَيز د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

 .تازة تةخةروريان كردووة, كردووة بةداخةوة ئَيمة كؤمةَلة مودير عامَيكمان تةعني, بةَلَي
 :ئةجنومةني سةرؤك بةرؤَيز

نابَيت , لة يةو  ساَل كةمَ خيربؤة نابَيت بكرَيتة مودير عام, لَي بكرَيتةوة ياندةبَيت ئةوانة هةمووي ئيعادةي نةزةر
لةبةر ئةوة لةمةودوا هةرض , وابزائ دوازدة ساَلة, بكرَيتة موستةشار ئةطةر لة دة ساَلة نازائ ضةندة كةمَ نةبَيت

بةس با , بةاَلم مب ثَي  باشة رةئيةك بدةم, ئةو عةناوينانة بسؤرؤن, عادةي نةزةر بكرَيتةوةخةلةلَيك هةية دةبَيت ئي
كوَيستان )ئةوانةي كة داواي دسةيان كردووة , با ثَيشةكي دسة نةكةم دوايَي رةخنةم لَي بسريَيت, برادةران دسة بكةن

 .كاك سةردار فةرموو, (خانشرييب , كاك شَيردل, كاك سةردار, كاك مةمةد فةرةج, خان رؤيشتووة
 :بةرؤَيز سردار صباح بوزو هركي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
كة لة ئةسَلي دانونةكةدا هاتووة دةَلَيت , ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كرد: يةكةم, بة يةديقة  دوو تَيبيني  هةبوو

 .ة بة سوثاسييةوةبَيت ئةوة تةعديل كراو( يراعى)نابَيت , بَيت( يورتط)خؤي دةبَيت , (يراعى)
وةزيرَيكي , ئَيمة دةبَيت لة رَيساي ئةو ياسايةوة هةوَل بدةيب, لةبةر ئةوةي ئةو دةزطاية دةزطايةكي زؤر يةساسة/دووةم

ان يكون متمتعا بكامل حقوقه -ج)مةررَيكي تر دابنَيب دةبَيتة , خاوَيب و موستةديل بكرَيتة بةرثرسي ئةو ثينة
 .سوثاس, (املدني

 :ئةجنومةنةرؤكي س بةرؤَيز
ئةطةر نا تةعني , ئةوة هةموو فةرمانبةرَيكي عادي دةرضووي تازةش دةبَيت ئةوةي هةبَينت, ئةوةش تةيصيل ياصلة

 .شرييب خان فةرموو, ناكرَيت
 :بةرؤَيز شرييب عبدالرمحان دينو

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
ان يكون من ذوي -ب)فةرعي , عام شةهادةي راميعي هةبَينتبةالي كةميةوة مودير ,  ئيزافة بكرَينت( على االدل)ظَيرَي 
 .زؤر سوثاس, يةعين خيربؤةي تةيديد بكرَي, (اخل ة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .فةرموو خاَلي نيزامي, ئةوانة هةمووي هةية

 :بةرؤَيز شَيخ اَ ابراهي  شَيخ اَ
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

نازائ ماندوو , بةاَلم ليذنةي ياسايي بة كورديةكةي ناخوَيننةوة, يةوة بة عةرةبيثرؤذة ئةسَلييةكةي كة دةخوَين
 .زؤر سوثاس, بووينة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
, ثرؤذة ئةسَلييةكة و ثَيشنيارةكة فةردَيكي ئةوتؤي نيية, ئةو ماددةية بيزا , ئةو ماددةية هية فةردَيكي ئةوتؤي نيية

لةبةر ئةوةي راستة بة دةرةرةي , كة تةيديدي خيربؤةي ضةند ساَلَيك تةيديد بكرَينت ئَيستا تةنيا خاَلَيك هةية
لةبةر ئةوةي دةبَيت , ئيختيساسيية, ئيشةكةي فةنيية, بةاَلم دةرةرةكةي وةزيرة, وةزيري ئةو مةررةي لةسةر نيية

كاك عوران ئَيوة ثَيتان باشة دة , مببةالي كةمي دة ساَل بَيت بة رةئي , خيربؤةكةش تةيديد بكرَينت, خيربؤةي هةبَينت
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, لة مةوزوعي وا كايف نيية بةس دةرضووي كؤليذ بَيت, دةزطايةكي تايبةتية يةكَيك دةبَيت دةرضووي زانكؤ بَيت, ساَل
 .بةَلَي كاك شَيروان, ماوةيةكي دةوَيت, ئيحصا شارةزا بَيت, دةوانني شارةزا بَيت, بَيتنابَيت ضةند ساَلَيك دنياي دي

 :ناصح ييدري شَيروان رؤَيزبة

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
رةنسة كاديري وامان نةبَينت دة ساَل لة ئيستيسمارؤ ئيشي كرد بَيت , مب وا تةسةور دةكةم ئةطةر ئَيمة بيكةينة دة ساَل

ووبةي لةبةر ئةوةي تةرر, ئَيمة دةسيت هةيتةكة دةبةستينةوة بةرؤاسيت ئةطةر ئةو مةررة دابنَيب, بة يةديقة 
 .تاكو بتوانني ئةو كاديرة ثةيدا بكةيب, با مودةكة مودةيةكي مةعقول بَيت, ئيستيسماركان كةمة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
شةر  , دوو ساَليش بَيت كةس خيربؤةي نيية لة ئيستيسمارؤ, ئةطةر ثَينج ساَل بَيت, رارَيك ئَيمة ئيستيسمارؤمان نيية

 .با بةالي كةمي يةو  ساَل بَيت, بةاَلم خيربؤةي لة ئيدارة هةبَينت, يسمارؤنيية خيربؤةي هةبَيت لة ئيست
 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .با ثَينج ساَل كةمَ نةبَيت مةفتوح بَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
هةردووكيان لة , يةو  ساَلةكة باشة, ترةئةوة لة مودير عام طةورة , نابَيت تؤ مودير عامت داناوة بة يةو  ساَل

 .باشة, يةو  ساَل كةمَ نةبب
 :دلَير اراعيل يقي شاوةيس.د بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
دةكرَيت كاتي خؤي , مةرج نيية ئةوةي دةبَيت بة سةرؤكي دةزطا خيربؤةو تةرروبةي هةبَيت لة مةرالي ئيستيسماري

ئةمانة هةمووي , ياخود مودير لة بواري ئيدارة كاري كرد بَيت, وديري كارطةيةك بوو بَيتياخود م, مودير عام بوو بَيت
 .خيربؤة و تةرروبةية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
هةتا ئةطةر مامؤستاي , كاري كرد بَيت لة دةزطاكان, يةعين يةو  ساَل خيربؤةي هةبَيت و كاري كرد بَيت لة ئيدارة

يةو  ساَلةكة مب , يةو  ساَل هةيبَينت موئةهةلة, خزمةتي لة تةدريس هةبَينت ماناي واية راميعةش بَينت ثَينج ساَل
ئةوةي , موافيقب يةو  ساَلةكة ئيزافة بكرَينت, باشة روَينةوة ئةو وشةيةي يةو  ساَل بؤي زياد بكرَينت, ثَي  باشة

باشة ئةو يةو  ساَلة بؤ , اتةوة؟ زؤر سوثاسكَي موعاريزة دةسيت بةرز بك, زؤر سوثاس, موافيقة دةسيت بةرز بكاتةوة
 .ماددةكة روَينةوة بة كوردي, هةردووكيان ئيزافة بكرَينت

 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .دةبَيت مواليةزةي بكةيب رستةي يةكةم لة ماددةكة سبةييَن يةس  دةبَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .اوة بؤ بةيانيبةَلَي ماددةي دة دواخر

 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
يورتط يف من يعني يف احد  وظائا اهليئة من رئيس ونواب رئيس و )بةَلكو هةر لة ماددةي يازدة , نةك ماددةي دة

ضونكة , رؤيبضونكة دةيسؤ, بةياني طومتان ضاكي دةكةينةوة, ئةوة يةس  نةبووة رارَي, (مدراء عامني و رؤساء دوائر
 .بةس نائيبةكة هةبَيت, نةتانسو  نواب نةمَينَيت, نواب نامَينَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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ئَيمة ئيتيفادمان كرد طومتان ليذنةي دانوني لةطةَل يكومة  ,  باشة يةز دةكةن ئةوةش تةئييل دةكةيب بؤ بةياني
, دةكةي تريش ئيعيتماد دةكةينة سةر ئةو صياغةيةبؤ ئةوةي ئةو صياغةية بدةينة دةنسدان ماد, بسةنة صيةةيةك

 .ماددةي تر, ئةويش دةخةينة دةنسدان, ثَيويسيت بة طؤرؤانكاري كرد
 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة الثانية عورة

ملؤسسا  والدوائر املعنية يف تكون القرارا  الصادرة عن اجمللس اصوص املواريع االستثمارية ملزمة جليمع الوزارا  وا
 .االقليم الغراض هذا القانون

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .نةصة ئةسَليةكةشي واية

 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .بةس هةيتةكة طؤرؤاوةو كردوومانة بة مةرليس, بةَلَي هةمان شتة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .نةوةئةسَليةكة روَي فةرموو

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددة ئةسَليةكة بةم شَيوةية

 :املادة الرابعة عورة
تكون القرارا  الصادرة عن اهليئة اصوص املواريع االستثمارية ملزمة جبميع الوزار  واملؤسسا  والدوائر املعنية يف 

 .إالقليم الغراض هذا القانون
 طؤرؤانكاريةي بةسةردا هاتووة هةيتة بؤتة مةرليس تةنتا ئةو

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ئةوة ئةسَلي مةشروعةكةية

 :ماددةي ضواردة
برؤيارةكاني لة دةستةوة تايبة  بة ثرؤذةكاني وةبةرهَينان دةردةضَيت دةبَيت لة هةموو وةزارة  و دةزطاو فةرمانسةكاني 

 .ةيوةنديدار لة هةرَيمدا بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية ثَييةوة ثابةند ببث
 :ئةمةش ثرؤذةكةي ئَيمةية

 :ماددةي دوازدة
دةبَيت طشت وةزارة  و دةزطا و فةرمانسةكاني ثةيوةنديدار لة هةرَيمدا ثابةند بب بةو برؤيارانةي تايبةتب بة ثرؤذةكاني 

 .ة و لة دةستةوة دةردةضببؤ مةبةستةكاني ئةم ياساي, وةبةرهَينان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

خييفتان هةية , (كاك سةردار, دكتؤرة هالة, ثةخشان خان)سَي كةس داوايان كردووة دسة لةسةر ئةو ماددةية بكةن 
 زؤر, باشة دكتؤرة هالة مواليةزة  هةية, كاك سةردار هية مواليةزة  هةية لةسةر ئةو ماددةية, لةسةر ئةو ماددةية

 .رارَيكي تر بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنسدان, باشة ثةخشان خان مواليةزة  هةية
 
 

 :سعيد بزاز كمال عوني
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة الثانية عورة

يف  تكون القرارا  الصادرة عن اجمللس اصوص املواريع االستثمارية ملزمة جليمع الوزارا  واملؤسسا  والدوائر املعنية
 .االقليم الغراض هذا القانون

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددةي دوازدة

دةبَيت طشت وةزارة  و دةزطا و فةرمانسةكاني ثةيوةنديدار لة هةرَيمدا ثابةند بب بةو برؤيارانةي تايبةتب بة ثرؤذةكاني 
 .لة دةستةوة دةردةضب بؤ مةبةستةكاني ئةم ياساية و, وةبةرهَينان

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
كَي تةئيدي دةكا  دةسيت , ئةو ماددةية دةخةمة دةنسدانةوة, بة عةرةبيةكة ئةجنومةنة, دةستة نا بيكة بة ئةجنومةن

دوو , بة تَيكرؤاي دةنري ماددةكة وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .بؤ بةياني, ماددةي سةريعيمان ماوةو زوو تةواو بكةيب

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة اخلامسة عورة

لرئيس اهليئة التعاقد مع االشخاص الطبيعية واملعنوية داخل إالقليم او خارزه للقيام باملهام والوازبا  اليت توكل اليهم 
 .ف اهليئة وحتدد حقوقهم وااللتزاماتهم من قبل رئيس اهليئةلتحقي  اهدا

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .ثَيشنيارتان روَينةوة

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   ةرؤَيزب

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ئةوة هةر عةيين ئةسَلي ماددةكةية بة كوردي

 :ماددةي ثازدة
ساني سروشيت و مةعنةوةي طرَي بدا  لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَي  بؤ بؤ سةرؤكي دةستة هةية طرَيبةست لةطةَل كة

ماف و ئةركةكانيان لة اليةن , بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني دةستة, راثةرؤاندني ئةو طرنسي و ئةركانةي ثَييان دةسثَيرَيت
 .سةرؤكي دةستةوة دةستنيشان دةكرَيت

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .وَينةوةثَيشنيارةكة بة عةرةبي ر

 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
لَيرة بؤتة , لةوَي رةد  ثازدةية, بةس تةنيا رةدةمةكةي طؤرؤاوة, ئةسَلي مةشروعةكة نةدل بووة بؤ ماددةي سيازدة

 :سيازدة
 :عورة لثالثةا املادة

اليت توكل اليهم  والوازبا خارزه للقيام باملهام قليم او المع االشخاص الطبيعية واملعنوية داخل إ التعاقداهليئة  لرئيس
 .اهليئة رئيسلتحقي  اهداف اهليئة وحتدد حقوقهم وااللتزاماتهم من قبل 

 
 :ابوبكر مصطفىعبدالكري   بةرؤَيز
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددةي سيازدة

بؤ , ةو دةرةوةي هةرَي  مؤر بكا سةرؤكي دةستة بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةساني سروشيت و ياسايي لة ناوةو
ماف و ئةركةكانيشيان لة اليةن , بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني دةستة, راثةرؤاندني ئةو ئةركوفةرمانانةي ثَييان دةسثَيرَيت

 .سةرؤكي دةستةوة دةستنيشان دةكرَيب
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

, دسةي نيية, كاك ئةدهةم فةرموو, ك ئةدهةم بارزانيكا, كاك مةمةد ئةمحةد, دوو كةس داوايان كردووة دسة بكةن
 .فةرموو كاك شَيروان, كاك عوران هية مواليةزة  هةية

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
كة شةخسيةتي , ئيداريةن, ئةو هةيتةية بةثَيي ئةو ياساية شةخسيةتي مةعنةوي موستةديلي هةية ماليةن و

بةاَلم نازائ , يةدي هةموو تةسروفاتَيكي دانوني هةية, ماناي ئةوةية يةدي تةعادودي هةيةو, ي هةبووموستةديليش
 .ئيقتريان بكا  بة هةيتةي مةرليس ئةوة بؤ ئَيوةي بةرؤَيز دةمَينَيتةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
ئةطةر تؤ رةئيسي , ردني رؤتينةكةم ك, ئةوة المةركةزيةتةو, خؤي بة يةديقة  ئةطةر دةسةاَلتةكةي بدرَييَت

بؤ ئةوةي بؤ هةموو شتَيكي وا نةطرَيتةوة بؤ , دةبَيت ئةو دةسةاَلتةشي بدةييَت, سيقة  ثَي هةبَيت, هةيتةتَيكت هةبَيت
بةاَلم لة راستيدا ئةو دةسةاَلتةي , هةتا وةزيرةكان بانري دةكا , ضونكة مةرليس هةتا كؤدةبَيتةوة, الي مةرليس

رةئيسي موئةسةسةيةك بؤ رَي بةرَي كردني بةرنامةي موئةسةسةكة يةدي هةية , رةئيسي دائريةيةك تةعادود هةموو
دةَلَيت بؤ تةنفيزي رَي بةرَي كردني ئةو واريباتانةي كة تةوكيل , نةيسوتووة بؤ هةموو شتَيك, تةعادود بكا 

, بؤ رَي بةرَي كردني ئةهدايف هةيتة يةعين, كة ئةهدايف بةيةديقة  دياري كراوة, بؤ تةيقيقي ئةهداف, دةكرَينت
نةيسوتووة بؤ مةسائيلي تر كة لة دةسةاَلتي مةرليس , سةرؤكي هةيتةكة دةتوانَيت تةعادود بكاتب و ئةوامر دةربكا 

 .فةرموو كاك شَيروان, دةبواية بسةرؤَيتةوة مةرليس, ئةطةر شتَيك لة دةسةاَلتي مةرليس دابوو, داية
 :دريناصح يي شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
اصوص املواريع االستثمارية ملزمة  اجمللسعن  الصادرةالقرارا   تكون)دةبينني , ئَيمة ئةطةر ماددةكةي تر روَينينةوة

 .يةعين وازحية, ( ا فيها اهليئة املعنية يف إقليم الغراض هذا القانون والدوائرميع الوزار  واملؤسسا  جل
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .نةصةكةي روَينةوة دةخيةينة دةنسدان, مب ثَي  واية ئةو دةسةاَلتةي بدرَييَت يةدي تةبيعي خؤيةتي
 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :عورة لثالثةا املادة

اليت توكل اليهم  والوازبا ام املعنوية داخل إقليم او خارزه للقيام بامله وامع االشخاص الطبيعية  التعاقداهليئة  لرئيس
 .اهليئة رئيسلتحقي  اهداف اهليئة وحتدد حقوقهم وااللتزاماتهم من قبل 

 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
بؤ , سةرؤكي دةستة بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةساني سروشيت و ياسايي لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَي  مؤر بكا 

ماف و ئةركةكانيشيان لة اليةن , بؤ هَينانةدي ئاماجنةكاني دةستة, ةرؤاندني ئةو ئةركوفةرمانانةي ثَييان دةسثَيرَيتراث
 .سةرؤكي دةستةوة دةستنيشان دةكرَيب

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
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ي ناكا  دةسيت بةرز كَي تةئيد, كَي لةطةَل ماددةكةية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ماددةكة دةخةمة دةنسدانةوة
 .ماددةي ضواردة, فةرموو بؤ ماددةي دوايي ئةم رةلسةية, ماددةكة بة كؤي دةنري وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :ناصح ييدري شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 .ماددة شازدةية لة ئةسَلي مةشروع

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 .بةَلَي

 :ح ييدريناص شَيروان بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة السادسة عورة

على اهليئة وضع برامج لرتويج االستثمار يف إقليم والتعريا بالفرص االستثمارية يف داخل إقليم وخارزه واصدار 
يف داخل  املطبوعا  اضافة اىل عقد ندوا  وفتح حلقا  دراسية وإرسال موظفيها اىل دورا  تدريبية بهدف رفع كفاءجتهم

 .واختصاصاتها إقليم او خارزه بوكل يتاَلم وطبيعة عمل اهليئة
 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددةي شازدة

ثَيويستة دةستة ثرؤؤطرامةكان دابنَيت بؤ بة هةرؤمَينكردني وةبةرهَينان لة هةرَيمدا و ماوةكاني وةبةرهَينان لة ناوةوةو 
رسة لة رَيكخستين سيمينار و كردنةوةي ئةَلقةكاني , دةركردني ضاثةمةنيةكان, وةي هةرَي  بناسَييَن ودةرة

ناردني فةرمانبةراني بؤ خولةكاني راهَينان بة ئاماجني بةرز كردنةوةي رادةي تواناكانيان لة ناوةوةو , لَيكؤَلينةوةو
 .و تايبةمتةنديةكاني كؤك بَيتبة رؤرَيك لةطةَل سروشيت كاري دةستة, دةرةوةي هةرَيمدا

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ثَيشنيارتان روَينةوة

 :سعيد بزاز كمال عوني

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :املادة الرابعة عورة

على اهليئة وضع برامج لرتويج االستثمار يف االقليم و التعريا بالفرص االستثمارية داخل االقليم وخارزه واصدار 
املطبوعا  وعقد ندوا  وتنظيم حلقا  دراسية وارسال موظفيها اىل دورا  تدريبية داخل االقليم او خارزه بهدف رفع 

 .كفاءاتهم حبيث تتالءم وطبيعة عمل اهليئة واختصاصاتها
 :مصطفىابوبكر عبدالكري   بةرؤَيز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرؤَيز
 :ماددةي شازدة

ت بؤ برةو ثَيداني وةبةرهَينان لة هةرَيمدا و هةلي وةبةرهَينان لة ناوةوةو دةرةوةي ثَيويستة دةستة بةرنامة دابنَي
ضاثةمةنيةكان دةربكا  و سيمينار و كؤرسةكاني لَيتؤذينةوة رَيك را  و فةرمانبةراني رةوانةي , هةرَي  بناسَييَن و
بة رؤرَيك لةطةَل , كردنةوةي رادةي تواناكانيانبة ئاماجني بةرز , لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَي  بكا , خولةكاني راهَينان

 .سروشيت كاري دةستةو تايبةمتةنديةكاني كؤك بب
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

 .تةنيا خاتوو فةخرية داواي دسةي كردووة
 :ممد علي مصطفىبةرؤَيز فخرية 
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 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .سوثاس, دةكةيب تةرويي نؤذةنكردنةوةش بَيت ئَيمة داوا, لَيرة داواي تةرويي ئيستيسمارؤ بكرَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
هةمووي زيادةو وارييب تةبيعي , ئةوة تةيصيل ياصلة, ئةو ماددةية ثَيتان زياد نيية, منيش ثرسيارَيك  هةية, سوثاس

 .خؤيةتي
 :بةرؤَيز شَيروان ناصح ييدري

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
 .يةمتان داوة تةرويمان هَيناوةمب نازائ ئَيمة مودير

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز
ئةوةي موافيقة دةسيت , موافيقب ئيلةاي بكةيب, ماناي ئةوةي هةر ئيلةاي بكةيب, ئينيا ئةوة واريبة ثَيي هةَلدةستَيت

باشة , ر درابة تَيكرؤاي دةنري برؤياري لةسة, ئةوةي موافي  نيية دةسيت بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة
بَييسة لةوةش , ثَي  وابَيت بيخةينة بةياني, ئةطةر ماندوو بووينة دانيشتنةكة دةخةينة بةياني, ئةوةمشان لة كؤَل بؤوة

يارز بب بؤ كؤبوونةوة ( 11)ئةو صياغةي كة باران كرد بةياني سةعا  , با وةخت بدةينة ليذنةي دانوني و يكومة 
 .سوثاس, بؤ ئةوةي تةواوي بكةيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مفيت       (                كمال كركوكي)فرست امحد عبداَ                      ممد دادر عبداَ
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي          رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 ( 10)ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 2/7/0226 رَيكةوتي سَي شةممة

ئةجنومــةني نيشـتمانيي كوردســتاني    2/7/0226رَيكـةوتي   شــةممةسـَي  رؤذي ي ســةر لـة بــةياني  (10202)كاتـذمَير    
َ بةرؤَيز بة ئامادةبووني, سةرؤكي ئةجنومةن وعدنان رشاد مفيت بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز   عَيراق  كمـال  .د)ممد دادر عبـدا

َ    بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و( وكيكةركو , دووةمخـولي   ي(10)دانيشـتين ذمـارة   ,  سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرسـت أمحـد عبـدا
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيداني يةكةمي خولي  ي(10)ذمارةي دانيشتين درا دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤيار, اني عَيراقنيشتمانيي كوردست
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :بؤ سةر( رؤذان عبدالقادر.د)زياد كردني بةرؤَيز -1
 .ياساييليذنةي كاروباري -أ

 .ليذنةي كاروباري ثةروةردةو فَيركردني بااَل-ب
ــةرَيمي كوردســتان      -0 ــي ثــرؤذةي ياســاي وةبــةرهينان لــة ه ــراق –بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كردن ــةن , عَي كــة لةالي

 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة -ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةو ميترةبانبةناوي خواي طةو
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرؤؤمان دةكةينةوة

ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرؤؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة 
ي خولي (10)كاري دانيشتين ذمارة  دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برؤياريدا بةرنامةي, نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

 :دا بةم شَيوةية بَيت2/7/0226شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةرؤؤي رؤذي(10202)دووةمي هةَلبذاردن لة كا 
 :بؤ سةر( رؤذان عبدالقادر..د)زياد كردني بةرؤَيز -1

 .ليذنةي كاروباري ياسايي-أ
 .ليذنةي كاروباري ثةروةردةو فَيركردني بااَل-ب
ــةرَيمي كوردســتان      -0 ــي ثــرؤذةي ياســاي وةبــةرهينان لــة ه ــراق –بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كردن ــةن , عَي كــة لةالي

 .عَيرادةوة ثَيشكةش كراوة -ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان

ثةرلـةمان و  بةنيسبة  خاَلآ يةكةم كة ئيقـترياح كـراوة لةاليـةن فراكسـيؤنى زةردةوة دكتـؤرة رؤذان كـة بـوو بـة ئةنـدامى          
بـةاَلم  , راستة ئَيمة خستومانة بةرنامـةى كـارةوة  , سوَيندى ياسايى خوارد بؤ لَيذنةى كاروبارى ياسايى و كاروبارى ثةروةردة

لةبةر ئةوةى ئَيمة ثَيشـَ برؤيارَيكمـان هةيـة كـة ئَيمـة بـة لَيذنةكانـدا        , لةسةرؤكايةتى باران كرد ثَيش ئةوةى بَيينة ئَيرة
دةبَى ليذان زيـاد  , تةشكييتى تازة هةية, لةبةر رؤشنايى تةشكييتى وةزارةتى تازةوة, دةى نةزةر بكةينةوةبيينةوة وة ئيعا

بؤيـة ئَيمـة ئيقَايةكـةمان وايـة كـة ئَيمـة دكتـؤرة رؤذان تـا         , بكةيب و هةندَى ليذان ثَييدا بيينةوة بةثَيى دةرارى خؤتان
تـا ئـةو رؤذةى   , ةو ليذنانـةى كـة ضـنار خـان ثَيشـوو ئةنـدام بـوو تَيـدا        ئةو كاتةى ليذانـة تازةكـان دروسـت دةكـةيب بَيتـة ئـ      

خاَلى دووةم داوا , سوثاس ثريؤزة, ئةطةر رازيب بةو ئيقَايةى سةرؤكايةتى دةستى بؤ بةرزبكةنةوة, هةَلبذاردنَيك دةكةيب
ة ثـرؤؤذةى عةفوةكـة ئَيمـة لـة     بـةَلى لـ  , لة ليذنةى ياسايى و لَيثرسراوى ليذنةى دارايى دةكـةم لـة رَيسـةى خؤيـان دابنيشـب     

ثةيوةنـدى بـة   , لةبةر ئةوةى ثةيوةندى بة يكومةتـةوة هةيـة  , سةرؤكايةتيدا باران كرد ثَيش ئةوةى بيخةينة بةرنامةوة
بةبَى ئةوةى ئةو تةفصييتة رةينـة بـةردةمى ئَيـرة    , تةفصييتةوة هةية و بزانني ضةند زيندان هةية و كَى مشول دةكا 

ئينيـا  , ةر ئـةوة دواماخنسـت تـاوةكو ئيحصـائيةك وةردةطـريب و هـةم راى يكومـةتيى لةسـةر وةردةطـريب         لةب, نودصانيةكة
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, بةبَى ئةوة ثركردنةوةى نودصانيةكة ناخيةينة بـةردةمى ثةرلـةمان و دـةرارى لـَي وةربسـريب ئةسـةرَيكى زةعيفـى دةبَيـت        
, انني ئـــةو زيندانيانــة ضـــةند كةســـب دةبــَى هـــةم يكومــة  راى لةســـةر بـــدا  و هــةميش ئيحصـــايةكمان هــةبَيت و بـــز    

كــَى دةطرَيـــتةوة؟ تــاوةكو دةرارةكــةمان وزويــى هــةبَيت و هــةموو ئةنــدامان شــارةزاى بــب و ئينيــا  , يوكمــةكانيان ضــةندة
دوَينَى دوو ماددة داوا كرا لة ليذنةى ياسايى لةطةَل وةزيرة بـةرؤَيزةكانى كـة بةشـدارن لةطةَلمانـدا لـة      , دةخيةينة بةرنامةوة

هـةم لةسـةر تةشـكييتى و هـةم لةسـةر صـيةةكة داوا       , ةتى هةرَي  صيةةيةكمان ثَيشكةش بكةن لةسةر دوو ماددةكةيكوم
 .لةلَيذنةى دانونى دةكةم ئةو صيةةيةى كة ئيتفادمان لةسةر كردووة بيخوَيننةوة وبيخةينة دةنسدانةوة

 :بةرؤَيز شَيراوان ناصح ييدرى
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةطةَل بةرؤَيزان ( 12)اردةى رةنابتان لة كؤبوونةوةى دوَينَى ئَيمة وةكو ليذنةى ياسا ئةم بةيانيية سةعا  لةسةر راسث
بةيةديقة  هاتينة , لةدواى ئةوةى كة مونادةشةيةكى تةفصيليمان كرد, نوَينةرانى ئةجنومةنى وةزيران كؤبووينةوة

ماوةلةمان كردووة , ددةكة ئيعادةى نةزةر ى لَي بكةينةوةئةو دةناعةتةى كة ئةو خااَلنةى كةطفتوطؤى لةسةر كرا ما
ئَيستا لة بؤ بةرؤَيزان ئةندامانى ثةرلةمان ئةو صيةةية , هةردوو ال تةشكييتى هةيتةى ئيستيسمارى تةدليص بكةينةوة

دووة و بؤ ئَيوةى دةخوَينينةوة كة ئَيمة وةكو ليذنةى ياسا لةطةَل نوَينةرانى ئةجنومةني وةزيران ئيتيفادمان لةسةر كر
بةرؤَيزان ماددة يازدة لةدواى ئةو دانيشتنة , رةئييش رةئيى ئَيوةي بةرؤَيزى ئةندامانى ثةرلةمانة, بةرؤَيز دةخيوَينينةوة

 :صيةةكةى بةو شَيوةية
 .املادة العاشرة كةدةكاتة ماددة يازدة لة ثرؤذةكة

 :املادة العاشرة
وتكون هلا شخصية معنوية و استقالل مالي واداري و هلا ( اقليم كوردستان هيئة االستثمار يف)توكل هيئة باسم : اوال

القيام جبميع التصرفا  القانونية الالزمة الغراض تنفيذ احكام هذا القانون وتتوىل البيئة املالئمة يف االستثمار  ا يؤدي 
االستثمارية لعرضها على اجمللس االعلى  واعداد االسرتاتيجية واخلطط و السياسا , اىل التنمية االقتصادية يف االقليم

 :لالستثمار لغرض املصادقة عليها و ازراء التنسي  بني فروع اهليئة يف احملافظا  و يتالا مركز اهليئة ممايلي
 :مديرية الديوان العامة ويرتبط به الدوائر التالية-ج

 .دائرة الدراسا  و املعلوما -1
 .يعدائرة ترويج وتقييم وتنفيذ املوار-0
 .دائرة الوؤون القانونية و االدارية و املالية-3
 . دائرة املدن و املناط  الصناعية-2

للهيئة رئيس يعيني بدرزة وزير وله حقوق و صالحيا  الوزير وهو املسؤول عن توزيه اعماهلا واالشراف و : ثانيا
 .الرقابة على نواطاتها وكل ما له عالقة  هام اهليئة وسائر شؤونها

يكون مقر اهليئة يف اربيل عاصمة االقليم و هلا فتح فروع يف حمافظا  اقليم كوردستان يدير كال منها موظا : اثالث
 . بدرزة مدير عام

 .للهيئة استحداث اقسام وشعب و دجمها او الغائها عند االقتضاء: رابعا
 .اهليئة ويصادق عليه اجمللس حتدد توكيال  دوائر اهليئة وفروعها ومهامها و صالحياتها بنظام تضعه: خامسا
تتوىل اهليئة تهيئة البيئة املالئمة لالستثمار  ا يؤد  اىل حتقي  التنمية االقتصادية يف االقليم واعداد : سادسا

االسرتاتيجيا  و اخلطط و السياسا  االستثمارية وعرضها على اجمللس لغرض املصادقة عليها و ازراء التنسي  بني فروعها 
 .االقليم يف حمافظا 
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 :الفصل الثانى
 التحكيم

 :املادة الثامنة عورة
حتل املنازعا  االستثمارية وف  العقد امل م بني الطرفني وعند عدم وزود فقرة فيه بهذا اخلصوص حتل بطريقة ودية و 

لقوانني املرعية يف ويف حالة تعذر احلل الودي جيوز للطرفني اللجوء اىل التحكيم املبينة احكامه يف ا, برتاضي الطرفني
 .االقليم او وفقا الحكام تسوية املنازعا  الواردة يف ج  من االتفاقيا  الدولية او الثنائية التى يكون العراق طرفا فيه

 :بةرؤَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 راى لَيذنةى ياسا
ضمن ( التحكيم)بح  برقم املادة الثامنة عورة حت  عنوان اما بالنسبة للمادة العورون من اصل املوروع والتى اص-ب

االستناد اىل بنود العقد امل م بني الطرفني حلل )الفصل الثانى من الباب الرابع اقرتح  اللجنة باتفاق االراء على اضافة 
- :اضافة اىل ما ورد يف النص االصلى و تقرا املادة شكال ومضمونا كاالتي( املنازعا  االستثمارية

 الفصل الثاني
 التحكيم

 :املادة الثامنة عورة
حتل املنازعا  االستثمارية وف  العقد امل م بني الطرفني وعند عدم وزود فقرة بهذا اخلصوص حتل بطريقة ودية 

 ويف حالة تعذر احلل الودي جيوز للطرفني ان خيتارا اللجوء اىل التحكيم املبينة احكامه يف القوانني, وبرتاضي الطرفني
املرعية يف االقليم او وفقا الحكام تسوية املنازعا  الواردة يف ا  من االتفاقا  الدولية و الثنائية اليت يكون العراق طرفا 

 .فيها
 :عبدالكريم ابوبكر مصطفىبةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة بةشى دووةم و دةبَيتة دةروازةى ماددةى بيستى ثرؤذةكة دةبَيتة ماددة هةذدةم بةناونيشانى ناوبذيوانى دةكةوَيت

ضوارةم بةتَيكرؤاي دةنري ثَيشنيار كرا رستةى ثشت بة بةندةكانى طرَيبةستى مؤركراو لةهةردوو اليةنةوة و بؤ 
 .نةهَيشتنى ناكؤكيةكانى وةبةرهَينان زياد بكرَيـت و ماددةكة بةم رؤرة دةخوَيندرَيتةوة

 بةشى دووةم
 ناوبذيوانى

 :ماددةى هةذدةم
ئةطةر لة طرَيبةستةكةش هية , ةكانى وةبةرهَينان بةثَيى طرَيبةستى مؤركراو لة نَيوان هةردووالدا يةكي دةكرَينةوةكَيش

لةياَلةتَيكدا , برؤطةيةكى وا نةبوو ئةوا بة رَيسةيةكى دؤستانة و بةرةزامةندى هةردوو اليةن ضارةسةر دةكرَيب
 بؤيان هةية هانا بةرن بؤ ئةو ناوبذيوانيةى كة يكومةكانى لةياسا هةردوو ال, رةزامةندى هةردوو اليةن بةدةست نةها 

يان بةثَيى يوكمةكانى يةكيكردنةوةى ناكؤكيةكانى هةر رَيككةوتنامةيةكى نَيو , رةضاو كراوةكانى هةرَيمدا دياركراون
 .يان دوو دؤَلى كة عَيراق اليةنَيك بَيـت تياياندا, دةوَلةتى

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بةرؤَيز ممد امحد صاحل, بةرؤَيز كاك اده  بارزانى, ئةو بةرؤَيزانةى كة داوايان كردووة دسة بكةن لةسةر ئةم ماددةية

 .فةرموو كاك اده , بةرؤَيز كاك رشاد, بةرؤٍَِيز ممد فرج, بةرؤَيز بارزان ممد نصراَ, نورى2بةرؤَيز د
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 :بارزانى امحد عثمان اده  بةرؤَيز
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةرؤَيز س

حت  املنازعا  االستثمارية بطريقة ودية و برتاضي الطرفني ويف حالة احلل الود  جيوز )لةسةر وَى ماددةى ثَيشنيار كرى 
مةبةست لَيرةدا بؤ ئةزية  بكَيشى بؤ هةندَيك شتى دوةىل  ,(االقليم استخدام جليا  التحكيم احملددة يف القوانني املرعية يف

 .سوثاس, وئةم دانونة
 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ووف  )بةاَلم ئيزافةيةك  هةية لةدواى ئةو بَلَى ( وف  القوانني املرعية لالقليم)بةنيسبة  ئةو ماددةية كافية كة دةَلَى 
نةبني هةروةكو كاك اده  باتووشى مةشاكيلى دوةىل ( فقط بنود العقد الك   ومن خالل احلقوق القانونية يف االقليم

 .زؤر سوثاس, ئيشارةتى ثَيدا

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .لَيذنةى دانونى لةسةر ئةو دوو مواليةزةية هية تَيبينيتان هةية؟ فةرموو كاك شَيروان, ئَيوة هية تَيبينيتان هةية

 :بةرؤَيز شريوان ناصح ييدرى
 . بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةنيسبة  تةيكي  كة ثيادة دةكرَى لة هةرَي  و زيادةتةن لةبؤ فةدةرة يةك , كاك شَيخ اده  بةنيسبة  مواليةزةكةى
زؤربةى زؤرى دةوانينى ئيستيسمارى واَلمتان ئَيمة مواليةزةمان كردووة بةرةو تةيكيمى دوةىل دةرؤؤن لةمةسائيلى 

 .ئيستيسماراتى ئةرنةبى
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر ئةوة ئةطةر خييفَيك , ئةوانة بَيسانةن زؤريان عَيرادى نني, و ئيتيفادية نَيو دةوَلةتيةلةبةر يةك نودتةية ئة
بؤية ئةو روملة ئيزافة كراوة , ئةطةر عةدةدةكة نةبَى, لةوانةية بَلَيب ئَيمة ثابةند نني تةنيا بة دانون, هةبَيت

ئةمة بؤ , ةر ئةوةية كة ييمايةى يوريةتى تييارةيةئيتيفادى دةوىل لةس, ئيتمتنانَيكة و هاندانَيكى دانونية بؤيان
عَيراديش هةر لةدةستووردا هةية و ئيمزاى , زةمانَيكة بؤ ئةوان, ئةوةى كة ئَيمة ئيلتيزام لة ئيتفاداتى دةوىل دةكةيب

 .يانى دةوَلةمةند كردنى شتةكةية, مولزةم بووة بة ئيتيفادى دةوىل, كردووة
حل املنازعا  وف  )ضونكة ئيشارةمتان داية بة طوَيرةى , ي  ئةوة ئيتمال نةكراوةبةنيسبة  بنودى تةيكي  لة ئيقل

بةاَلم ئةطةر ئةوة نةبوو ئينيا بؤ , ئيمكان هةية تةيكيمى ئيقلي  لة زكنى عقدةكة هةبَيت( العقد امل م بني الطرفني
 .تةيكي  دةضني

 .ويتبؤ ئةوةى بيدةينة تةص, داوا دةكةم ماددةكة ديسان روَيننةوة
 :بةرؤَيز عونى كمال سعيد بزاز

 :الفصل الثاني
 التحكيم

 :املادة الثامنة عورة
حتل املنازعا  االستثمارية وف  العقد امل م بني الطرفني وعند عدم وزود فقرة فية  بهذا اخلصوص حتل بطريقة ودية 

م املبينة احكامه  يف القوانني املرعية يف و برتاضى الطرفني ويف حالة تعذر احلل الود  جيوز للطرفني اللجوء اىل التحكي
 .االقليم او وفقا الحكام تسوية املنازعا  الواردة يف اي من االتفاقا  الدولية او الثنائية اليت يكون العراق طرفا فية
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 بةشى دووةم
 ناوبذيوانى

 :ماددةى هةذدةم
ئةطةر لة طرَيبةستةكةش هية , و الدا يةكيدةكرَينةوةكَيشةكانى وةبةرهَينان بةثَيى طرَيبةستى مؤركراو لةنَيوان هةردو

لةياَلةتَيكدا رةزامةندى , برؤطةيةكى وا نةبوو ئةوا بةرَيسةيةكى دؤستانة وبةرةزامةندى هةردوو اليةن ضارةسةر دةكرَيب
سا رةضاو هةردوو ال بؤيان هةية هانا بةرن بؤ ئةو ناوبذيوانيةى كة يوكمةكانى لةيا, هةردوو اليةن بةدةست نةها 

يان بةثَيى يوكمةكانى يةكيكردنةوةى ناكؤكيةكانى هةر رَيككةوتنامةيةكى نَيو , كراوةكانى هةرَيمدا دياركراوون
 .يان دوو دؤَلى كة عَيراق اليةنَيك بَيت تياياندا, دةوَلةتى

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَلى نيية؟ بةكؤى , تى بةرزبكاتةوة؟ سوثاسماددةى هةذدة وةكو خوَيندرايةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةية با دةس

 .فةرموو بؤ ماددةكةى تر, دةنري ثةسند كرا
 :روان ناصح ييدرىبةرؤَيز شَي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 احكام ختامية

 :املادة احلادية والعورون
الستثمار يف اقليم كوردستان وحتل اخلاص بتوجيع ا 0222لسنة ( 79)ادارة السليماينة املرقم / يلغى قرار جملس الوزراء-ج

من القرار املذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها ( السادسة عورة)هيئة توجيع االستثمار وتوكيالتها املؤلفة  وزب املادة 
 .وممتلكاتها املنقولة وغري املنقولة كافة اىل هيئة االستثمار التى توكل  وزب احكام هذا القانون

اعاله ( اوال)يع االستثمارية اليت رخص  من قبل هيئة توجيع االستثمار املنحلة  وزب الفقرة اعتبار مجيع املوار-ب
 .واملواريع االستثمارية القانونية وتستمر يف التمتع باالمتيازا  واحلوافز املمنوحة هلا  وزب القرار امللغي

بعد قرار نهائي من اهليئة امللغية باعتبارها  حتال مجيع املواريع االخر  يف طور الدراسة والتقييم والتى مل يصدر-ج
مواريع استثمارية اىل هيئة االستثمار املؤلفة  وزب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر املختصة يف اهليئة باكمال 

 .االزراءا  اليت اختذ  من قبل اهليئة امللغية
علوما  الفنية واالقتصادية اخلاصة باملوروع و حفل يتمتع املستثمر حبسب هذا القانون  باد ء املساواة وسرية امل-د

ويعاقب كل من يفوي اية , املبادرا  االستثمارية و ذلك طبقا الحكام القوانني واالنظمة و التعليما  املعمول بها يف االقليم
 .ة او املالية للموروعمعلوما  تكون حبوزتة و حبكم وظيفته و تتعل  باملبادرة االستثمارية واجلوانب الفنية او االقتصادي

 :بةرؤَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 راي لَيذنةى ياسايى
اما بالنسبة للمواد بدء من املادة احلادية والعورون اىل املادة السادسة والعورون من اصل املوروع و اليت اصبح  ضمن 

تقرتح , ن املادة التاسعة عورة اىل املادة الرابعة والعورونالفصل الثالث وحت  عنوان احكام ختامية وحت  تسلسال  م
من ( 7)من اصل املوروع من ضمنها اليت سب  نقلها اىل الفقرة رقم ( 01)من املادة ( د)اللجنة باتفاق االراء حذف الفقرة 

للمستثمر وكذلك حذف الفقرة  املادة السابعة ضمن املواد املقرتحة من قبل اللجنة القانونية لكونها من الضمانا  القانونية
واللجنة تقرتح ان يكون ح  اصدار التعليما  ( 01)من اصل املوروع و اليت اصبح تسلسلها املادة ( 03)من املادة ( ج)

لكونه هو رئيس اجمللس االعلى , الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون من صالحيا  رئيس اجمللس وليس لرئيس اهليئة
- :صل الثالث شكال و مضمونا كاالتيلالستثمار ويقرا الف
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 الفصل الثالث
 احكام ختامية

 :املادة التاسعة عورة
اخلاص بتوجيع االستثمار يف اقليم  0222لسنة ( 79)يلغى قرار رئاسة جملس الوزراء ادارة السليمانية املرقم -1

من القرار املذكور وتؤول حقوقها  (16)كوردستان وحتل هيئة توجيع االستثمار و توكيالتها املؤلفة  وزب املادة 
 .والتزاماتها و ممتالتها املنقولة وغري املنقولة كافة اىل هيئة االستثمار اليت توكل  وزب احكام هذا القانون

تعت  مجيع املواريع االستثمارية اليت ازيز  من قبل هيئة توجيع االستثمار املؤلفة  وزب القرار امللغي املوار الية يف -0
 .اعاله مواريع استثمارية قانونية وتستمر يف التمتع باالمتيازا  واحلوافز املمنوحة هلا  وزب القرار امللغي( 1)قرة الف
حتال مجيع املواريع االخر  اليت هي يف طور الدراسة والتقييم واليت مل يصدر بعد قرار نهائي من اهليئة امللغية -3

ستثمار املؤلفة  وزب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر املختصة يف اهليئة باعتبارها مواريع استثمارية اىل هيئة اال
 .باكمال االزراءا  اليت اختذ  من قبل اهليئة امللغية

 :عبدالكريم ابوبكر مصطفىبةرَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةى ياسا سةبارة  بةو ماددةية بة كوردى
 :ثازدةم

كةكةوتوونةتة بةشى سَييةم بةناوى يوكمة , ست و يةكةم تاكو بيست و شةشةمى ثرؤذةكةسةبارة  بةماددةكانى بي
ى (01)لةماددة ( د)ليذنة ثَيشنيار دةكا  برؤطة , كة رَيزبةندييان دةبَيتة نؤزدةم تاكو بيست و ضوارةم, كؤتاييةكان

م لةنَيوان ئةو ماددانةى ليذنةى ياسايى لةماددةى يةفتة( 7)ضونكة ثَيشَ طوازراوةتةوة برؤطةى , ثرؤذةكة البردرَيـت
, ى ثرؤذةكة البدرَيت( 03)لة ماددة ( ج)هةروةها برؤطة , ضونكة يةكَيكة لة طرنتيةكانى وةبةرهَيب, ثَيشنيارى كردوون

ليذنة ثَيى واية سةرؤكى ئةجنومةن بؤى هةبَى رَينمايى ثَيويست بؤ رَيبةرَي كردنى (. 01)كة زجنريةى دةبَيـتة ماددة 
 . ضونكة خؤى سةرؤكى ئةجنومةنى بااَلى وةبةرهَينانة, نةك سةرؤكى دةستة, ئةم ياساية دةربكا 

 :ماددةكانى بةشى سَييةميش بةم رؤرة دةخوَيندرَينةوة
 بةشى سَييةم

 يوكمة كؤتاييةكان
 :ماددةي نؤزدةم

تايبــة  بـــة هانـــداني   0222ي ســـاَلي (79)ئيــدارةي ســـلَيماني ذمــارة   /برؤيــاري ســـةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيـــران  -1
دةســتةي هانـداني وةبــةرهَينان و دامـةزراوةكاني كــة بــةثَيي   , وةبـةرهَينان لــة هـةرَيمي كوردســتاندا هةَلدةوةشـَيندرَيتةوة   

ي برؤيارةكة دامةزراوة هةَلدةوةشَيندرَيتةوةو هةموو ماف و ثابةنـدي و سـامانةكاني طـوَيزراوةو نـةطوَيزراوةي     (16)ماددة 
 .كة بةثَيي يوكمةكاني ئةم ياساية دادةمةزرَيت, بؤ دةستةي وةبةرهَيناندةطوازرَينةوة 

هةموو ثرؤذةكاني وةبـةرهَينان كـة لـة اليـةن دةسـتةي هانـداني وةبـةرهَينان هةَلوةشـايةوة رَي ثَيـدراون بـةثَيي برؤطـة            -0
ــب لــة ســوودمةند   , ي ســةرةوة(1) ــةرهَيناني ياســايي دادةنــدرَيب و بــةردةوام دةب ــازا  و بــة ثــرؤذةي وةب بوون لــةو ئيمتي

 .هاندانانةي كة بةثَيي برؤياري هةَلوةشايةوة ثَييان دراون
هةموو ئةو ثرؤذانةي ديكةي كـة لـة ذَيـر تَيـرؤوانني و هةَلسـةنساندن دان و ئةوانـةي تـاكو ئَيسـتا برؤيـاري كؤتاييـان لـة            -3

كــة بــةثَيي , ة بــؤ دةســتةي وةبــةرهَيناندةطوازرَينــةو, دةســتةي هةَلوةشــايةوة بــؤ دةرنةضــووة وةك ثــرؤذةي وةبــةرهَينان 
فةرمانسـة تايبةمتةنـدةكاني دةسـتةش بـةردةوام دةبـب لـةو رَيكارانـةي كـة لـة اليـةن           , يوكمةكاني ئةم ياسـاية ثَيكتـاتووة  

 .دةستةي هةَلوةشايةوة وةرطرياون
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 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كاك ممد , (زانا)كاك دادر سعيد, ئةم بةرؤَيزانةن, ةيةئةو بةرؤَيزانةى كة داوايان كردووة دسة بكةن لةسةر ئةم مادد

 .سؤزان خان, نورى2د, ثةخشان خان, كاك شَيردَل, فرج
 (:زانا) خضربةرؤَيز دادر سعيد 

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
و ضؤن  ضؤن كراون, ئَيمة بةراستى نازانني ئةو ثرؤذة ئيستيسماريانةى كة كراون, لةم ماددةية( ب)سةبارة  بةبرؤطةى 

بةثَيى ئةو , با بةثَيى ئةو عةددانةى كة كراوة, نةكراون؟ ئَيمة لَييان بةرثرس نينة كة لَيرة شةرعيةتيان بدةينَى
بةاَلم ئَيمة بةثَيى ئةو ياساية شةرعية  بدةينة شتَيك كة ضؤن كراوة وضؤن نةكراوة و , عةددانة رَيبةرَي بكرَيب
بةاَلم ئةوةى لة , ئةزانني لة داهاتوو ضؤن هاتووة و ضؤن كراوة, وازحية ئةوة ياسايةكى, لةسةر ض ئةساسَيك كراوة

يان ئَيمة ناتوانني شةرعية  بدةينة شتَيك كة لةرابردوو كراوة , يان دةبَى تةوزحيمان بدةنَى ضؤن كراوة, رابردوو كراوة
 .سوثاس, و بةثَيى ئةو ياساية ئةجنام نةدراوة

 :بةرؤَيز شَيردل عبداَ يويزى
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةرؤ

 .سوثاس, ئيشارةتَيكمان بداية, ثَيشنيارةكةى مب لَيرة ئةوة بوو كة لَيرة زةمانةتَيك بدةنة ئةو ماددةية
 :خشان عبداَ زةنسةنةبةرؤَيز ث

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
را ئَيستا  , ة ئيزافة بكرَيتثَيشنيارى ماددةيةك  دةكرد ك, يةعنى لةو ماددةية نةبوو, مب لة ئةيكامى خيتامى بةعام

ئةطةر , مب ثَيشنيار دةكةم كة ماددةيةك ئيزافة بكرَيت كة هةردوو اليةن كة طرَيبةستى دةكةن لة ثرؤذةكاندا, با بيَلَي 
هةتاكو بزانني دانونَيك , مافى موستةهليك, يكومة  و ثرؤذةيةك بَيت كة شتَيكى تَيدا بَيت مافى هاوواَلتيان بثارَيزَى

 .سوثاس, يان شتَيك هةبَيت كة ييمايةى موستةهليك بكا , ضَيت بؤ ييمايةى موستةهليكدةردة
 :نورى مجيل تاَلةبانى0بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة ضةند رؤذَيكة لَيرة خةريكى ئامادةكردنى ثرؤذةى دانونَيكني بؤ دياريكردن و بةدانونى كردنى سيستةمى ئابوورى 

تاكو بةثَيى ثينى دارَيذراو ئةو سيستةمة بةرؤَيوة بيَيت كة تا ئَيستاكة بةدى , ةرَيمى كوردستانبؤ لةمةوثاشى ه
طوَيمان لةراوبؤضوونى ضةند ثسثؤرَي , ئَيمة لة ليذنةى دانونى ثَ لة يةفتةيةك رؤذانة دوورار كؤدةبينةوة, ناكرَيـت

تاكو , ان كرد بة نوَينةرانى يكومةتى هةرَيمى  كوردستانثةيوةندك, طرتووة و راثؤرتى هةموو ليذنةكامنان خوَيندةوة
بةاَلم , بةثَيى ثرةنسيثى دكوكراتى زؤرراران زؤر را هةبووة, تاكو كةم وكورؤى تَيدانةبَيـت, ثرؤذةيةك ئامادةبكرَيـت

بؤ ثاشةرؤذى مةبةست  لةو دسة ئةوةية كةوا ئَيمة ئةو ثرؤذة , ئةوةى زؤرينة اليةنسر بوويب ئةوةمان ثةسند دةكرد
بؤية دةبَيت ئةو ثرؤذانة كةوا ثَيشَ ثةسند كراون ريابكرَينةوة لةو ثرؤذانةى , بؤ لةمةودوا ئامادة دةكةيب, كوردستان

ثَيويست ناكا  بة تَيكةَل كردنى , كة لةمةودوا بةثَيي ئةو دانونةى كة ئومَيدةوارم ئةمرؤؤ ثةسند بكرَيت لَيى بكؤَلَينةوة
, لةبةرذةوةندى ثةرلةمانى كوردستانة, ةوةش وادةزائ لةبةرذةوةندى خةَلكى كوردستانةئ, ئةو دوو ثرؤذةية

ئةو كؤمةَلة ثرؤذانةى كة ثَيش ماوةيةك , ثَيش ماوةيةك متمانةمان ثَيدا, لةبةرذةوةندى يكومةتى هةرَيمى كوردستانة
  بةو ثرؤذانةية كةوا تاكو ئَيستاكة بةاَلم دسةكةمان سةبارة, ئةوة تةواو, رَيبةرَى كراون و كؤتايى ثَي هاتووة

ئةو ثرؤذانة ئَيمة هية زانياريةكمان نيية , وةكو ئةندامى ليذنةى دانونى كاك زانا ئاماذةى بؤ كرد, رَيبةرَى نةكراون
ثةرلةمانى كوردستانيش ثَيويستة ثرؤذةيةك , سةبارة  بةوةى ضؤن و بؤضى ثةسند كراون و بؤضى رَيبةرَى نةكراون

بَى ئةوةى كةوا هية رؤرة زانياريةك لةبارةى ئةو , ان مليؤن دؤالرى بؤ صةرف كراوة و ثةسند نةكا كةوا بةسةد
, ماددةى بيست و يةك و بيست و دووش, لةراستيدا دسةكانى مب ثةيوةندييان بة دوو ماددةوة هةية, ثرؤذانة نةبَيت

بؤ تةديي  كردنيان بدرَينة دةستةى , ونبؤية ضاكَة ئةو ثرؤذانةى كةوا ثةسند نةكراون يان رَيبةرَي نةكرا
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ئةطةر هاتوو هية كةموكورتيةكى تَيدا , ئةو تةماشاى هةريةك لةو ثرؤذانة بكا  لة هةموو روويةكةوة, وةبةرهَينان
بةاَلم ئَيمة لة ثةرلةمان ناتوانني , ئةوة بةثَيى ئةو دانونة ثةسندي بكا  و هةرضى ئةو ئيمتيازاتةى ثَييان بدا , نةبوو

ى ماددةى نؤزدةى ئةصَلى رستةى (ب)بؤية ثَيشنيازى مب ئةوةية لة برؤطة , شةكى هةموو ئةو ثرؤذانة روَيندرَيتةوةثَي
هةر ثرؤذةيةك ئَيستا هةية بة )بنووسرَيت , تةنيا ئةو رستةية نةمَينَيت( بةثرؤذةى وةبةرهَينانى ياسايى دادةنرَيت)

لةم , ئةطةر يكومةكانى ئةم دانونة بيانسرَيـتةوة, هَينان دادةنرَيتثرؤذةيةكى وةبةرهَينان لةاليةن دةستةى وةبةر
بةمةررَيك لةسايةى برؤيار و , ياَلةتةدا لةو بةخشني و ئيمتيازاتانةى لةم دانونةدا هاتوون سوودمةند دةبَيـت

ارية اجملازة من قبل تستمر مجيع املواريع االستثم)برؤطة عةرةبيةكة دةَلَيت ( دانونةكانى ثَيشَ سوودمةند نةبووبَيت
اعاله يف التمتع باالمتيازا  و احلوافز ( 1)هيئة توجيع االستثمار املؤلفة  وزب القرار امللغي املوار الية من الفقرة 

, نازائ ئَيستا باسى بكةم يان دوايى, مب هةمان ثَيشنيار سةبارة  بة ماددةى ثاشَ( املمنوحة هلا  وزب القرار امللغي
 .سوثاس

 :َيز سوزان شتاب نورىبةرؤ
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دسةمان لَينةكردو دةنسمان ( 11)ئَيمة دوَينَى لة كاتى مونادةشةكردندا لة فةصلى ضوارةم لةتةخصيص ئةرازى ذمارة 
ةى بةاَلم ئةمرؤؤ برادةرانى ليذن, بؤ ئةوةى بة دوةتر بَيـت, ومتان دةخيةينة ئةيكام خيتامى( 11)نةدا لةسةر ذمارة 

 .دانونى هية باسَيكيان لَيوة نةكرد
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 . ومتان هَيشتا ئةيكامى دانونى مةوادى ترى هةية, ئاخر وةاَلمى ئةوةمان داوة
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نورى

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةوة زياتر , باسكردنى ئةيكامى خيتامني بةاَلم ومتان ئةطةر ررَيتة ئَيرةوة بؤ ئةوةى ئَيمة ئَيستا خةريكى, بةَلَى

 بيَيتة كوَيوة؟
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةو ماددةيةى كة دوَينَى ومتان بيخةينة ئةيكامى خيتامى, ئةطةر رَيسةى لَيرةية
 :بةرؤَيز سؤزان شتاب نورى

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, (ب)اك زانا دةكةم بةنسبة  فةرعى هةمان رةئيى و ثشتسريى لة رةئيى دكتؤر نورى وك, بةَلَى

 :بةرؤَيز شريوان ناصح ييدرى
 .ى ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤك

هةر هةمان بؤ ضوونيان هةبوو سةبارة  بةمةوزووعى , نورى و خوشكة سؤزان2بةيقيقة  دةتوائ بَلَي  كاك دادرو د
بةيقيقة  , ة لة سلَيمانى و لة هةوَلَير ئةجنام درايةئةم فةدةرةيةى كة باسكرا بةنسبة  ئةو مةشاريعة ئيستيسمارةى ك

لة ذَير , هةر مةشروعَيكى ئيستيسمارى ئةطةر لة ئيدارةى سلَيمانى ئةجنام درابَيت, مب لَيرة دةمةوَى ئةو تةوزحية بدةم
ئيستيسمارى لة واتا مةشاريعى , هةر مةشاريعَيكى ئيستيسمارى كة لةئيدارةى هةولَير, بووة( توجيع االستثمار)دانونى 

هةريةدَيكى موكتةسب لة زكنى هةر دانونَيك وةربسريَيت , ذَير زَلى ئةو دانونانة كة يةدَيكى موكتةسبيان وةرطرتووة
نورى دةَلآ هةندَيك 2دوو د, ئةمة يةك, ية(دانونية و موتةفي  علية)ئةوة مةبدةئَيكى , كةس ناتوانَى ئيختييفيان بكا 

حتال مجيع املواريع االخر  اليت هي يف طور )روَينَيتةوة دةَلَى ( ج)ئةطةر فةدةرة , اوةمةشاريع هةية ئيحالة نةكر
الدراسة و التقييم واليت مل يصدر بعد قرار نهائي من اهليئة امللغية باعتبارها مواريع استثمارية اىل هيئة االستثمار 

(  يئة باكمال االزراءا  اليت اختذ  من قبل اهليئة امللغيةاملؤلفة  وزب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر املختصة يف اهل
ئةطةر هاتوو هةندَى مةشاريع تةواو نةبوو بةتةئكيد كة ئَيمة , ئةمةش موعالةرةى رانبَيكى مةسةلةكة دةكا 
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ئةو عةددةى كة لةنَيوان ريتةتى مةعنى ئيمزا كرا لةطةَل موستةرريةكة بةتةئكيد ئةو , مةشروعيةتى دةدةينَى
ضونكة يةدَيكى موكتةسبى وةرطرتووة و ئييرائةتةكانيان لة زَلَلى ئةو , يانى ئةبَى مشوىل بكا , نونة مشوىل دةكا دا

 .سوثاس, ئَيمة بة دانونَيكى سةلي  لةدانونى دةدةيب, دانونة كراوة
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَى بةثَيى ئةو , ثَيش ئةو دانونة, ة ثَيشَ هةبووةئو مةشاريعانةى ك( 0)فةدةرة , بةاَلم يةك شت هةية ثرسيارَيك هةية
يانى ئةو دانونة , يانى ئةو ئيمتيازا  و يةوافيزة مةمنويةى ئةو دانونة, دانونةى كة هةبووة تةعاموىل لةطةَل دةكرَى

ياخود , ردووةئةو ثرؤذانةى كة ثَيشَ دةستيان ثَيك, ئةو دانونةى كة ئَيستا دةريدةكةيب, وازحية لَيرةدا, نايسرَيتةوة
 .هةر ئةو دانونةى ثَيشَ دةيسرَيتةوة, يانى ئةو نةصة, ئةو دانونة نايسرَيتةوة, ثَيش دوو مانري دةستيان ثَيكردووة

 :روان ناصح ييدرىبةرؤَيز شَي
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةيسرَيتةوةلة زَلَلى دانونةكة ض بووة ئةوة د, بةَلآ بةنسبة  يةوافز و بةنسبة  تةستيي  و ئةوانة
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةك وشة هةية , مادام نايانسرَيتةوة ئةو ئيزافةية نةشبَيت زؤر طرنري نيية, لةبةر ئةوة ثَيويست ناكا  بةو نةصةى تازة
 .كاك نورى فةرموو, نازائ ئةوة موشتةداتى احنيل نيية( تنحل)بةعةرةبيةكة زؤر وازيح نيية 

 :بانىبةرؤَيز نورى مجيل تاَلة
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ئةو ثرؤذة كؤنانة بةثَيى ئةو رَيككةوتننامانة كة ثَيشَ , مب هية ئيشكالَيك  نيية, مب بةبؤضوونى كاك شَيروان
واتة لة , ئةطةر هاتوو لةدوارؤذدا كَيشةيةك دروست بوو بةثَيى بنيينة سةرةكيةكان, مؤركراون دةبَى رَيبةرَي بكرَيب

, بةثَيى ئةوانة ئةطةر كَيشةيةك دروست بوو ضارةسةر دةكرَيـت, عامة كة لة دانونى مةدةنيدا هاتبوون ئةيكامى
تا , مةبةستى مب ئةوةية ئَيمة لَيرة ثَيشةكى نةَلَيني كةوا ئةو ثرؤذانة ثرؤذةيةكى دانونني و شةرعيةتيان ثَى بدةيب

ئةوكا  ئةو برؤيارة بدا  ئةمانة كةوا مةمشول , اسة بكرَيبلةاليةن دةستةى وةبةرهَينانةوة يةكة يةكة بةريا ريا دير
, ئَيمة باس لةوة ناكةيب كةوا يةدى موكتةسبيان هةية بةثَيى دانونى ثَيشوو, دةبب بةئمتيازاتى دانونى تازة يان نا

وان يةدَيكى منيش لةطةَل ئةوةدام ئة, منيش لةطةَل ئةوةدام ئةوان يةدَيكى موكتةسبيان هةية بةثَيي دانونى ثَيشوو
ئةطةر هاتوو كَيشةش , موكتةسبيان هةية بةثَيى ئةو ئيتفادةى كةوا مؤركراوة لةنَيو ئةوان و لةطةَل ئةو اليةنةيةدا

, بةاَلم باتَيكةَل نةكرَيب لةطةَل بةندةكانى ئةم دانونة تازةية, دروست بوو بةثَيى دانونى مةدةنى دروست دةكرَيـت
 .سوثاس

 :درىبةرؤَيز شريوان ناصح يي
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة مبانةوَى و نةمانةوَى مةستوولني لة , ئةو مةشاريعانة ئَيمة مبانةوَى و نةمانةوَى  مةشاريعى دانونني
ضارةسةركردنى ئةو كَيشانة و ئةو مةشاريعانةش كة يةدَيكى موكتةسبيان وةرطرتبَى لة زَلَلى دانونَيك بةتةئكيد ئةو 

باشة مةعقولة مب دانونَيك لةغو بكةم و عقودةكانيشى لةغو بكةم و , ثارَيزراو بَيت يةدى موكتةسبة ئةبَى
بةنسبة  , بةموعةلةدى بةرَيى بَيَل  و يقوق ومومتلةكاتةكةش ضارةسةر نةكةم و ئةوة نازائ بةراستى ضؤن دةبَى

ئةبَى ئَيمة كة دةزطايةك , ئةو يةدة يةدَيكى موكتةسبة, زؤر ئيعتياديشة, ئَيمةوة ئةوة شتَيكى زؤر تةبيعيية
مةسةلةى دانون , ضؤن بةهةَلواسراوى بةرَييان بَيَلني, موعالةرة دةكةيب دةبَى ضارةسةرى كَيشةكانيشيان بكةيب

, دانونى مةدةنى لةسةر دةواعيدى عامة دةرؤوا, مةسةلةى دانونى ئيستيسمار مةسةلةيى ترة, مةدةنى مةسةلةيةكى ترة
بةاَلم ئةم دانونة دانونى تةشييعى ئيستيسمارى سلَيمانى دانونَيكة , هية خييفمان نييةنوري  2راستة مب لةطةَل د

ئَيمة دةبَى ضارةسةرى ئةو , بةدةيان شةريكا  هاتووة وا ئيش وكار دةكا  لةوَى, بةدةيان مةشاريع وعقودى بؤ كراوة
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ةينَى و تةعامول لةطةَل واديع بكةيب كة دةبَى بة يوكمَيكى وابكةيب كة دةبَى ئَيمة شةرعيةتى بد, مةسةلةية بكةيب
 .زؤر سوثاستان دةكةم, دروست بووة

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةبةستى ئةو مةشاريعانةى بة ثَيى دانونى ئيستيسمارى سلَيمانى , نورى دةَلَى مةنتيقيكى هةية2خؤى ئةوةى كاك د

, رياوازن لةطةَل ئةو ئيستيسمارة, ر ئييازةى ثَيدراوةو بةثَيى دةراراتى مةرليسى وةزةراى هةولَي, ئييازةى ثَيدراوة
ئةوانة بةثَيى ئةو عقودانةى كة كردوويانة لةبةر رؤشنايى ئةو دوو دةرارةى لَيرةو لةوَى , لَيرة ئيشارةتى ثَيكردووة

ى كار يكومة  تةواوكردن, بةاَلم هية ئيمتيازاتَيكى لَيرة هةية ناياندرَيتَى, بةردةوام دةبب صيةةى دانونى وةردةطرن
لؤى , ئيدارةى سلَيمانى لَيى مةستولة, وازحية لةو دةراراتة يكومةتى هةرَيمى كوردستان لَيى مةستولة, لَيى مةستولة

هةروةها هةمان يكومة  مةستولب , بةردةوام دةبَيت, ئةدةواتى خؤى هةبَيت, تةواو كردووة و ميزانيةى خؤشى هةية
بةاَلم , ةينى ئالية  موتابةعةى دةكا  و سةرثةرشتى دةكا  تاكو تةواو دةبَيتع, لةم ثرؤذانة لة هةولَير دةكرَيب

بةاَلم بةثَيى ئةو , ئةوان دانونينة, ئيتمينانَيكة بؤيان, لَيرةدا ضييان بةسةر دَينت, صيةةى دانونى دةبَى وةربسرَي
نيية ئةو دانونة لة كوَيوة بَيب داوا لة  بؤيان, لة ئيمتيازا  وةردةطرن, ئةو دانونة ئةسةرى رةرعى نيية, دةرارةى ثَيشوو

 .بةَلَى كاك كري , ئةو ماددةية لَيرة زةرورية هاتووة, مةرليسى ئةعي بكةن بَلَيب ئَيمة مشوملان بكةن بةو دانونة
 :بةرؤَيز كري  ررى عبداَ
 .بةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة تةمةتوع بةو ( 79)انونى مةرليسى وةزةراى ذمارة تَيكةَلى هةية بةنسبة  ئةو مةشاريع و ئةوانةى كة بةثَيى د
بةاَلم ئةوانةى بة دةرارى مةرليسى وةزةراى ئيدارةى هةولَيرى ثَيشوو ئةوانة , مةزاياو يةوافيزى ئةو دانونة ناكةن

ئةو ( يف هذا القانونيتمتع باالعفاءا  واملزايا الواردة )دةَلَى , لَيرة دةَلَى مةررة عدم تةمةتوع بَيت, تةمةتوعى ثَي دةكةن
 (.يف هذا القانون)لةماددةى بيست رياوازييةك هةية دةَلَى , مةشاريعانةى كة لةئيدارةى هةوَلَير دائيمب

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ماددةكة روَينةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنسدان

 :بةرؤَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 احكام ختامية
 :ادة احلادية والعورونامل
اخلاص بتوجيع االستثمار يف اقليم كوردستان  0222لسنة ( 79)ادارة السليمانية املرقم /يلغى قرار رئاسة جملس الوزراء-ج

من القرار املذكور وتؤول حقوقها ( السادسة عورة)و حتل هيئة توجيع االستثمار وتوكيالتها املؤلفة  وزب املادة 
 .اتها املنقولة وغري املنقولة كافة اىل هيئة االستثمار اليت توكل  وزب احكام هذا القانونوالتزاماتها وممتلك

اعاله ( اوال)اعتبار مجيع املواريع االستثمارية اليت رخص  من قبل هيئة توجيع االستثمار املنحلة  وزب الفقرة -ب
 .احلوافز املمنوحة هلا  وزب القرار امللغي واملواريع االستثمارية القانونية وتستمر يف التمتع باالمتيازا  و

حتال مجيع املواريع االخر  يف طور الدراسة والتقييم واليت مل يصدر بعد قرار نهائي من اهليئة امللغية باعتبارها -ج
مال مواريع استثمارية اىل هيئة االستثمار املؤلفة  وزب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر املختصة يف اهليئة باك

 .االزراءا  اليت اختذ  من قبل اهليئة امللغية
يتمتع املستثمر حبسب هذا القانون  باديء املساواة وسرية املعلوما  الفنية واالقتصادية اخلاصة باملوروع و حفل -د

كل من يفوي اية ويعاقب , املبادرا  االستثمارية وذلك طبقا الحكام القوانني واالنظمة و التعليما  املعمول بها يف االقليم
 .معلوما  تكون حبوزته و حبكم وظيفته و تتعل  باملبادرة االستثمارية و اجلوانب الفنية او االقتصادية او املالية للموروع
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرٍَِِيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى سَييةم
 يوكمة كؤتاييةكان

 :ماددةى نؤزدةم
تايبتة  بة هاندانى  0222ى ساَلى (79)ئيدارةى سلَيمانى ذمارة /ةجنومةنى وةزيرانبرؤيارى سةرؤكايةتى ئ-1

وةدةستةى هاندانى وةبةرهَينان و دامةزراوةكانى كة بةثَيآ , وةبةرهَينان لةهةرَيمى كوردستاندا هةَلدةوةشَيندرَيتةوة
ةندى و سامانةكانى طوَيزراوة و ى برؤيارةكة دامةزراوة هةَلدةوةشَيندرَيتةوة و هةموو ماف و ثاب(16)ماددة 

 .دةطوازرَينةوة بؤ دةستةى وةبةرهَينان كة بةثَيى يوكمةكانى ئةم ياساية دادةمةزرَيت, نةطوَيزراوةى
ى (1)هةموو ثرؤذةكانى وةبةرهَينان كة لةاليةن دةستةى هاندانى وةبةرهَينانى هةَلوةشايةوة رَيثَيدراون بةثَيى برؤطة -0

ةرهَينانى ياسايى دادةنرَيب و بةردةوام دةبب لةسوودمةندبوون لةو ئيمتيازا  و هاندانانةى كة بةثرؤذةى وةب, سةرةوة
 .بةثَيى برؤيارى هةَلوةشايةوة ثَييان دراون

هةموو ئةو ثرؤذانةى ديكةى كة لةذَير تَيرؤوانني و هةَلسةنساندن دان  ئةوانةى تاكو ئَيستا برؤيارى كؤتاييان لةدةستةى -3
كة بةثَيى يوكمةكانى , دةطوازرَينةوة بؤ دةستةى وةبةرهَينان, بؤ دةرنةضووة وةك ثرؤذةى وةبةرهَينان هةَلوةشايةوة

فةرمانسة تايبةمتةندةكانى دةستةش بةردةوام دةبب لةو رَيكارانةى كة لةاليةن دةستةى , ئةم ياساية ثَيكتاتووة
 .هةَلوةشايةوة وةرطرياون

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَلى نيية دةستى بةرزبكاتةوة؟ بة , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, ة دةخةمة دةنسدانئةو ماددةي

 .فةرموو ماددةى تر روَينةوة, سوثاس, زؤرينةى دةنري وةرطريا
 :بةرؤَيز  شَيروان ناصح ييدرى

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:00)املادة 

ا  واملزايا الواردة يف هذا القانون جي موروع قائم زر  املوافقة على اعتباره موروعا للهيئة ان تقرر بان يتمتع  باالعفاء
استثماريا  وزب احكام هذا القانون او  قتضى احكام القوانني والقرارا  التوريعية النافذة قبل صدوره شريطة عدم 

 .متتعه باالعفاءا  و املزايا يف ظل القوانني والقرارا  السابقة
 :عونى كمال سعيد بزاز بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة العورون

 :من مقرتح اللجنة القانونية
يتمتع باالعفاءا  و املزايا الواردة يف هذا القانون اي موروع قائم زر  املوافقة على اعتباره موروعا استثماريا  وزب 

لتوريعية النافذة قبل صدوره شريطة عدم متتعه باالعفاءا  احكام هذا القانون او  قتضى احكام القوانني والقرارا  ا
 .واملزايا يف ظل القوانني والقرارا  السابقة

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى بيست
يان بةثَيى , ةبةثَيى يوكمةكانى ئةم ياساي, هةر ثرؤذةيةكى ئَيستا هةية و بة ثرؤذةيةكى وةبةرهَينان داندراوة

سوودمةند دةبَيت لةو , يوكمةكانى ئةو ياسا و برؤيارة تةشريعية كارايانةى ثَيش دةرضوونى ئةو ياساية دامةزراوة
 .بةمةررَيك لةسايةى ياساو برؤيارةكانى ثَيشوو سوودمةند نةبووبَيت, نوبةخشني و ئيمتيازاتانةى لةم ياسايةدا هاتو
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 :بةرؤَيز شريوان ناصح ييدرى
 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةرؤٍِ

 .زؤر سوثاس, ئَيمة لةطةَل دةدى نةصةكةيب بةنسبة  ئةو ماددةية
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو , بةيقيقة  ثَيش ئةوةى دةست بكةيب بة مونادةشة و لةطةَل كاك فرست و كاك كماليش مونادةشةمان كرد
دانونى ئيستيسمارى , هةرض مةشروعَيك ثَيش ئةو دانونة, وةضونكة ئيشكاليةتَيك دةخاتة رووة, ماددةية ثَي  واية زيادة

لةبةر ئةوةى ئةطةر يكومة  مانعى نيية , ئةو ماددةية ئيشكال دةخاتة ناوةوة, سلَيمانى ودانونى هةولَيرى لةطةَل بَيت
, ونى هةولَيرضونكة ثرؤذة هةية دوو شت دةيسرَيتةوة يان دانونى ئيستيسمارى سلَيمانى يان دان, هةر ئيلةاى دةكةيب

 .كَى لةطةَلة شةتبى بكةيب دةستى بَلند بكا ؟ كَى لةطةَل مانةوةيةتى؟ بةتَيكرؤاي دةنري ئيلةا بؤوة, بةَلَى موافقب بؤ ئةوة
 :روان ناصح ييدرىبةرؤَيز شَي

 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يع املواريع االستثمارية اليت ازيز  من قبل تعت  مج)ئَيمة لَيرة دةَلَيني , بةاَلم موشكيلةى هةولَير يةل نابَيت, بةَلَى

ئةوانة ضؤن , ئةدى ئةو مةشاريعانةى هةولَير رَيبةرَى كراوة( هيئة توجيع االستثمارية املؤلفة  وزب القرار امللغي
 (.نية وزب القوانني النافذة سواء كان يف ادارة اربيل او يف ادارة سليما)دةبَيت تةشييع ئيستيسمارةكة بكةيب , دةبَيت

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تعت  مجيع املواريع االستثمارية اليت ازيز  من قبل هيئة توجيع االستثمارية )بةَلَى ئيزافةيةكى بؤ بكةيب لةدووم 

( يلاعاله واملواريع االستثمارية التى ازيز  من قبل هيئة ادارة ارب( اوال)املؤلفة  وزب القرار امللغي املوار اليه يف الفقرة 
كَى لةطةَل نيية؟ , كَى لةطةَل ئةو ئيزافةية؟ سوثاس, دةبَى دةنري بؤ ئةو ئيزافةية بدةيب, ئةوةندة ئيزافة بكرَيت
 .ماددةى بيست و يةك كاك شَيروان بيخوَينةوة, بةتَيكرؤاى دةنري وةرطريا

 :روان ناصح ييدرىبةرؤَيز شَي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةصَلى مةشروعدةكاتة ماددة بيست وسَى لة 
 :03املادة 

 .املساس بالضمانا  او االعفاءا  و احلقوق املقررة  وزب احكام هذا القانون-ج
االلغاء بأثر رزعي الي ضمانا  او ح  اعفاء يكون قد منح الي موروع مسجل وفقا الحكام هذا القانون قبل سريان -ب

 .التعديل
 .تتم بعد سريان التعديلتستثنى من ذلك اية توسعا  يف استثمار قائم - 

 :بةرؤَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 مقرتح اللجنة القانونية
 :املادة احلادية والعورون

 :اليرتتب على جي تعديل هلذا القانون
 .املساس بالضمانا  او االعفاءا  و احلقوق املقررة  وزب احكام هذا القانون-ج
ي ضمانا  او ح  اعفاء يكون قد منح الي موروع مسجل وفقا الحكام هذا القانون قبل سريان االلغاء باثر رزعي ال-ب

 .التعديل
 :مصطفى ابوبكر عبدالكري  بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :هية هةموار كردنَيكى ئةم ياساية كار ناكاتة سةر :ماددةي بيست و يةك
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 .ئةم ياساية دياركراونئةو دةستةبةرى و لَيبوردن ومافانة بةثَيى -1
مافَيك يان بةخشينَيك كة بةهةر ثرؤذةيةكى تؤمار كراو درابَيت بةثَيى , هةَلوةشاندنةوةى هةر دةستةبةريةك-0

 .يوكمةكانى ئةم ياساية ثَيش دةستثَيكى رَيبةرَى كردنى هةموار كردنةكة
 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بةراستى ضونكة لةماددةى ثَيشوو ئةو سَى خاَلة زؤر وازحية, ثَيشوو زيادةوةَلَي مب ثَي  واية ئةوةش وةكو برؤطةكةى 
 .ئةو نودتةيةش دةطرَيتةوة

 :بةرؤَيز شريوان ناصح ييدرى
 .بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دانونى تةشييعى ئيستيسمارى , ئةو ماددةية تةنيا تةئكيدة لةبؤ ئةو يةدى موكتةسبةى بةمورةبى دةوانينى نافز
 .ئةطةر تَييدا بَى و ئةطةر تَييدا نةبَى ئةوة تةمةتوعى هةر دةكا , لةطةَل ئةوةى هةولَير تةئكيدةسلَيمانى 

 :بةرؤَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة ئيقَاح دةكةيب ئةو ماددةيةى بيست وسَى يةالى ئَيوة تيكرارة لةبؤ ماددة بيست و , ئةطةر يكومة  موافيقة

مب دةخيةمة دةنسةوة , تةبعةن ئةسةرى رةرعى نيية هية دانونَيك, ة تيكرارةضونك, تَييدا نةبَيت باشَة, يةكةكة
ئةطةر نةصَيك نةبَيت دانونى رةزائى . كَى لةطةَل مانةوةيةتى؟ بةتَيكرؤاى دةنري ئةوةش ئيلةا بؤوة, ئةوةش ئيلةا بكةيب
تةنيا دةبَى وةكو ئةوة , ى نييةدةوانينى تر ئةطةر ئةسةرى رةرعى نةبَيت بَلَيت بة ئةسةرى رةرع, ئةسةر رةرعى نيية

 .لة دانون نةصَيك هةبَيت بَلَى ئةو دانونة لة فَين تارخيى ثَيشَ رَيبةرَى دةكرَى
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 نائاساييي (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 10/7/1002 رَيكةوتي دوو شةممة

 يشتمانيي كوردستاني عَيـراق ئةجنومةني ن  12/7/0226رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي سةر لة بةياني (1127)كاتذمَير   
َ  بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرؤَيز عــدنان رشــاد مفــيت ســةرؤكي ئةجنومــةن و   كمــال .د) بــةرؤَيز ممــد دــادر عبــدا

ي نائاســايي خــولي (1)دانيشــتين ذمــارة, بــةرؤَيز فرســت أمحــد عبــداَ ســكرتَيري ئةجنومــةن, رَيســري ســةرؤك و (كــةركووكي
    .ي خؤي بةست( 0226)اَلي س, دووةمي هةَلبذاردن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ثشت بـةو دةسـةآلتةي بـة ثَيـي برؤطـة يـةكي مـاددة شـةش لـة ثـةيرؤِِةوي نـاوخؤي ذمـارة يـةكي هـةموار كـراوي سـاَلي                

و بــةثَيي برؤطــة يــةكي مــاددة بيســيت ثةيرؤةوةكــة لةســةر داواي بــةرؤَيز ســةرؤكي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق
ش َيي ثـ (1127)برؤيـاردرا بةرنامـةي كـاري دانيشـتنةكة لـة كـاتي       , مةني نيشتمانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسـايي ئةجنو

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, دا ساز بدرَيت  12/7/0226شةممة رَيكةوتي دوونيوةرؤؤي رؤذي 
وةزارةتي , زارةتي كاروباري دةرةوةي هةرَي وة)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسايي وةزارةتة تازة دامةزراوةكان  -1

 .وةزارةتي ذينسة, وةزارةتي طةياندن, وةزارةتي ثيشةسازي, وةزارةتي كارةبا, وةزارةتي طواستنةوة, بارزطاني
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -0
 .ي ئةجنومةني بااَلي راوَيذكاري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسا -3

لةطــةَل وتــاري , ثَيشــوازي كــردن لــة بــةرؤَيز رــواد مــالكي ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيرانــي يكومــةتي عَيرادــي يــةكسرتوو     -2
 .بةرؤَيزيان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةخوَيندنةوةي بةرنامةي كار, ي نائاسايي دةست ثَي دةكةيب(1)ين بةناوي طةلي كوردستان دانيشت
ي ئةجنومةني 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرؤةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)ثشت بةسنت بة برؤطة 

بةرؤَيز سةرؤكي لة ثةيرؤةوةكة و لةسةر داواي ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي يوكمةكاني برؤطة , نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي (1127)اريدا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة كا  برؤي, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 :دا ساز بدرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت12/7/0226ثَيشنيوةرؤؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي 
وةزارةتي , وةزارةتي كاروباري دةرةوةي هةرَي )ةزراوةكان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسايي وةزارةتة تازة دام -1

 .وةزارةتي ذينسة, وةزارةتي طةياندن, وةزارةتي ثيشةسازي, وةزارةتي كارةبا, وةزارةتي طواستنةوة, بارزطاني
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -0
 .ي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني بااَلي راوَيذكاري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخوَيندنةوةي يةكةم -3
لةطةَل وتاري , ثَيشوازي كردن لة بةرؤَيز رواد مالكي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني يكومةتي عَيرادي يةكسرتوو -2

 .بةرؤَيزيان
مب رارَيكي ديكة دووثاتي , رتَيرمان هةبَيتبةثَيي ياسا دةبَيت سك, لة سةرةتا كاك فةرسة  سكرتَيري ثةرلةمان غائيبة

هةروةكو كاتي خؤشي , مةسةلةي هةَلبذاردني سكرتَير لةسةر ئةساسي ذمارةي فراكسيؤن و هةَلبذاردن نيية, دةكةمةوة
, ثَيشَ هةر سكرتَيري ثةرلةمان بووة, سيازدة ساَل, كاك فةرسةمتان هةَلبذارد لةبةر ئةوةي خيربؤةي هةية ضواردة ساَل

ديسان تةئكيد دةكةينةوة كة ئةو , ضةند رار كاك شَيروامنان هةَلبذارد, كة ئةويش غائيب دةبَينت, ارَيكي فةنييةك
كاك شَيروانيش بة , بةَلكو لةسةر ئةساسي خيربؤةية, مةسائيلة لةسةر هةَلبذاردني رَيذةي فراكسيؤن و يزبةكان نيية

بؤية مب ديسان داواتان , ةيةي كة هةيةتي وةكو كاك فةرسة  وايةئةو خيربؤ, يوكمي ئةوةي مةستوولي ليذنةي ياسايية
ئةوةي موافيقة دةسيت , لَي دةكةم رةزامةندي بفةرموون بؤ هةَلبذاردني كاك شَيروان بؤ ئةوةي بةو ئيشانة راثةرؤَيت
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  لةبةر ئةوةي ديارة كاك فةرسة, فةرموو كاك شَيروان, زؤر سوثاس, ئةوةي لةطةَل نيية, زؤر سوثاس, بةرز بكاتةوة
برؤيار واية لة هةر , ديارة ئةمرؤؤ ئَيمة رسة لة بةرنامةي كاردا, ثَيويسيت بةوة بوو بؤ عييج رؤيشتووة, نةخؤشة

ساتَيكدا بةرؤَيز نوري رةواد مالكي بةسةردانَيك بساتة هةولَير و خؤشي داواي كردووة بَيتة ئَيرةو وتارَيك ثَيشكةشتان 
طوَيي لَي , طةَل داية ضةند وةزيرَيكي طرنسب فةرسةتَيكة بؤ ثةرلةمان و بؤ طةلي كوردستانوةفدَيكي ياوةري لة, بكا 

رابسريب و طفتوطؤي لةطةَل دةكرَينت لة مستةواي ئةجنومةني وةزيران و سةرؤكايةتي هةرَي  و خواستةكاني طةلةكةمان 
بةاَلم , ة بةردةوام دةبني لةسةر بةنامةكةمانرا ئَيستا ئَيم, طوَي لة راوبؤضووني ئةويش رادةطريب, ثَي رادةطةيةنني

كاتَيك كةي رؤيشت ئيتيفاق , مةراسيمي وتارةكةي دةست ثَي دةكا , كاتَيك كة هاتة ئَيرة بةرنامةكةمان رادةطريب
, بؤ ئةوةي بةرنامةي خؤمان تةواو بكةيب, يان ئَيوارة سةعاتَيك دادةنَيني, يان ثاشي ئةو, يان موباشةرةتةن, دةكةيب

داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَيب لة رَيساي خؤيان , ئةوة خَير عةال خَير, طةر تةواويشمان كرد ثَي هاتين ئةوئة
 .كة ها  تةعويزي دةكةينةوة, دابنيشب

 :برؤطةي يةكةم لة بةرنامةي كار
وةزارةتي , هةرَي  وةزارةتي كاروباري دةرةوةي)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسايي وةزارةتة تازة دامةزراوةكان -

 .وةزارةتي ذينسة, وةزارةتي طةياندن, وةزارةتي ثيشةسازي, وةزارةتي كارةبا, وةزارةتي طواستنةوة, بارزطاني
 .فةرموو ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسايي وةزارةتي كاروباري دةرةوة هةرَي 

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ برادؤسيت
 .كي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤ

لة اليةن كاك دلَيرةوة ثرؤذةي , ئَيستا ئةنداماني ليذنة بةثَيي زجنريةي ثرؤذةكان خوَيندنةوةكان دةست ثَي دةكةيب
 .ياساي دةرةوةي هةرَي  با بفةرمووَيت

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

, ماوةيةكي بامشان لة ثَيشة, نة ئةمرؤؤبؤية ئَيمة خستما, ئةو ثرؤذانة وا بزائ بة عةرةبية, ئةطةر بةس ئييازة هةبَينت
ئةندامةكان ديراسةي , بؤ ئةوةي مةراليان هةبَيت و ديراسةي بكةن, لةو ماوةيةدا زوو تةرروومةي دةكةيب بؤ كوردي

يان كؤبوونةوةيةكي , لة ماوةيةكدا كةي زانيمان ليذنةكاني ثةيوةنديدار راثؤرؤتيان يازر كردووةو ئامادةن, بكةن
ئةوة لة مانسي ئةيلوولدا تةواو , يانيش ئةطةر دواكةو , بؤ ئةوةي ثرؤذةكة وةكو ياساكة دةربيَيت, كةيبنائاسايي دة

 .فةرموون, دةكةيب
 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 1002لسنة )  ( قانون رقم 

 قانون وزارة شؤون مناط  خارج اقليم كوردستان
 :بري التالية املعاني املدرزة ازاءهايقصد بالتعا:املادة االوىل

 .اقليم كوردستان العراق:االقليم-1
 .وزارة املناط  خارج اقليم كوردستان:الوزارة-0
 .وزير شؤون املناط  خارج اقليم كوردستان:الوزير-3
 .وكيل وزارة شؤون املناط  خارج االقليم:وكيل الوزارة-2
ط  اليت تعرض  اىل الصهر القومي وسياسة التعريب والرتحيل القسري مجيع املنا:املناط  املقتطعة من كوردستان-0

 .وتغيري اهلوية القومية وبسببها فصل  عن كوردستان
 :املادة الثانية



 000 

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن توزيه اعماهلا وممارسة االشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه : الوزير-6
لتعليما  يف كل ماله عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها ويكون مسؤوال امام جملس الوزراء باعتباره عضوا القرارا  واالوامر وا

 .متضامنا فيه
 .يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه من قبل الوزير:وكيل الوزارة-7

 :تاليةتتوىل الوزارة املهام ال:املادة الثالثة
اعادة ربط املناط  املتقطعة من كوردستان باالقليم من خالل التعاون مع احلكومة العراقية لتطبي  احكام الدستور -1

 .االحتادي
التنسي  يف السلطا  والوزارا  االحتادية يف كل ما يتعل  بضمان حقوق اقليم كوردستان واعادة رسم احلدود االدارية -0

 .لكوردستان وفقا للدستور
 .التنسي  مع االقاليم االخر  يف العراق-3
 .متثيل حكومة االقليم يف املناسبا  القومية والوطنية خارج االقليم-2
 .دعم اجلاليا  الكوردستانية لبناء اواصر احملبة والتعاون وربطهم بوطنهم االم-0
 .خر توجيع العالقا  الثقافية والتجارية واالقتصادية بني االقليم واالقاليم اال-6
 .توجيع الثقافة الكوردستانية يف العامل وربط العالقا  مع الكوردستانيني يف خارج االقليم-7
 .تنظيم امور اهلجرة ومتابعة شؤون املهجرين-7
 .التنسي  مع احلكومة االحتادية يف قضايا االتفاقا  الدولية اليت تكون لالقليم طرف فيها-9

 .تفاقا  الدولية اليت تقوم بها احلكومة االحتاديةمتثيل حكومة االقليم يف قضايا اال-12
االشراف على ممثليا  حكومة اقليم كوردستان وتوزيه ممثلي احلكومة  ا خيدم سياستها والتوصية بفتح ممثليا  -11

 .زديدة يف دول العامل حسب احلازة لذلك
 :املادة الرابعة

 :تتألا الوزارة من التوكيال  التالية
 .توىل ادارته مدير حاصل على شهادة زامعيةي:مكتب الوزير-1
 .يتوىل ادارته مدير حاصل على شهادة زامعية:مكتب الوكيل-0
 .مخسة( 0)املستوارون على ان ال يزيد عددهم عن -3
 .املديرية العامة للوؤون االدارية واملالية-2
 .املديرية العامة للهجرة واملهجرين-0
 . املديرية العامة للعالقا  والتنسي-6
 .املديرية العامة للمناط  املقتطعة من االقليم-7

 :املادة اخلامسة
 .حتدد توكيال  الوزارة بنظام

 :املادة السادسة
 .للوزير استحداث او دمج او حذف املديريا  ضمن توكيال  وزارته

 :املادة السابعة
 .على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة الثامنة
 .مع احكام هذا القانونيلغى اي نص يتعارض 

 :املادة التاسعة
 .ينور يف زريدة وقائع كوردستان ويعمل به من تاريخ نوره
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 االسباب املوزبة
من االقضية والنواحي فصلها النظام السابع من حدود كوردستان االدارية وقام بتغيري هويتها , ملا كان  الكثري من املناط 

ية العراق الفيدرالي الذي كفل معاجلة هذا املوضوع وضمان ح  شعب كوردستان دون مسوغ قانوني وطبقًا لدستور مجهور
على اراضيه املتنازع عليها حيث اوزب الدستور وزوب السلطة التنفيذية يف احلكومة الفيدرالية اختاذ اخلطوا  الالزمة 

بكل فقراتها وملا كان  املسؤولية , نتقاليةمن قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة اال( 07)الستكمال تنفيذ متطلبا  املادة 
من قانون ادارة الدولة العراقية ( 07)واملنصوص عليها يف املادة . امللقاة على السلطة التنفيذية يف احلكومة االنتقالية

, طبيعالت)على ان تنجز كاملة , متتد وتستمر اىل السلطة التنفيذية املنتجة  وزب هذا الدستور, للمرحلة االنتقالية
يف مدة اقصاها احلادي والثالثون من ( لتحديد ارادة مواطنيها, وتنتهي باستفتاء يف كركوك واملناط  االخر  املتنازع عليها

شهر كانون االول سنة الفني وسبعة وملا كان برنامج احلكومة الفيدرالية قد وضع خارطة الطري  حلل املوكال  املتعلقة 
ولغرض ضمان حقوق اقليم كوردستان على اراضيه واعادة املناط  املستقطعة واخلارزة عن  ,بوؤون املناط  خارج االقليم

ولغرض دعم اجلالية الكوردستانية وبناء اواصر احملبة بينها ولتوجيع ودعم الثقافة الكوردستانية يف العامل , هذه احلدود
 .د شرع هذا القانونواالشراف على شؤون اجلالية املذكورة من خالل املمثليا  احلكومية فق

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةرؤَيز

ليذنةي , (07)ليذنةي , ليذنةي ياسايي, ئةم ياساية ئةو ليذنانةي خوارةوة ديراسةتي بكةن و راثؤرؤتي بؤ ئامادة بكةن
 .فةرموو كاك كةري , ثةيوةنديةكان

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ برادؤسيت
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وزارة التجارة موروع قانون

 :املادة االوىل
 :يقصد بالتعابري املعاني املبينة ازاءها

 .اقليم كوردستان العراق:االقليم-1
 .وزارة التجارة:الوزارة-0
 .وزير التجارة:الوزير-3
 .وكيل وزارة التجارة:وكيل الوزارة-2

 :املادة الثانية
النواط االقتصادي والتجاري يف حدود االصالح االقتصادي يهدف هذا القانون اىل تنظيم عمل الوزارة يف تنمية وتعزيز 

 ا فيها تقديم املقرتحا  السياسية ,  ا يعمل على االستغالل االمثل للموارد والقدرا  واالمكانا  املتاحة, الوامل
 .واالقتصادية والتجارية وف  توزها  التنمية والتوازن االقتصادي واالزتماعي يف االقليم

 :ثةاملادة الثال
 :تتوىل الوزارة املهام التالية

 .تنظيم النواط التجاري الداخلي واخلارزي للقطاعا  التابعة حلكومة اقليم كوردستان-1
 .توجيع القطاع اخلاص واملختلط  ا خيدم سهولة حركة انتقال عناصر االنتاج بني مدن االقليم وخارزه-0
دول واملنظما  والوركا  التجارية ذا  الطابع التجاري واالقتصادي املساهمة يف تنظيم عالقا  اقليم كوردستان مع ال-3

 . ا خيدم شعب كوردستان
وزذب رؤوس االموال االزنبية لضمان توجيع االستثمارا  يف االقليم وتنميتها , توجيع توظيا رؤوس االموال الوطنية-2

 .وتوفري املناخ املالئم هلا, يف القطاعا  املختلفة
النواط االقتصادي والتجاري للقطاع اخلاص بوكل ميكنه من اداء دوره يف حتقي  توزها  التنمية تطوير وتعزيز -0

 .وبالتنسي  مع القطاعا  االقتصادية, االقتصادية والتجارية
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العمل على معاجلة الوضع القانوني واالقتصادي للوركا  القائمة التابعة للوزارة ضمن اختصاص حكومة االقليم يف رسم -6
 .واجياد اليا  تنفيذ تتالئم ومتطلبا  تطبي  تلك السياسا , اسة االقتصادية والتجارية الداخليةالسي

 ا خيدم , عقد االتفاقا  االقليمية والدولية الالزمة لتنفيذ سياسة االقليم االقتصادية والتجارية الداخلية واخلارزية-7
 .ويعزز النواطني االقتصادي والتجاري يف االقليم

مساهمة االقليم يف مفاوضا  وابرام االتفاقيا  والعقود الدولية ذا  الطابع االقتصادي والتجاري ضمن مفاوضا   ضمان-7
 .السلطة االحتادية يف تلك االتفاقيا  والعقود وفقا للقوانني النافذة

 .التنسي  مع كافة الوزارا  يف االقليم  ا خيدم تعزيز النواط االقتصادي والتجاري-9
 .مهمة تسجيل ورقابة نواط الوركا  احمللية واالزنبية وفروعها والوكاال  التجارية تولي-12
 .توزيه السياسة التجارية لتفعيل االنوطة االنتازية لتوجيع التصدير  ا يتالئم االوضاع االقتصادية السائدة-11
قليم والتهيئة للمواركة يف املعارض توجيع وتوفري الدعم للقطاع اخلاص وتوجيعه القامة وتنظيم املعارض داخل اال-10

 .الدولية
 :املادة الرابعة

 :تتوكل الوزارة من
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  :الوزير:اوال

اتها وسائر لوؤونها الفنية واملالية واالدارية واالوامر والتعليما  يف كل ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحي
 .والتنظيمية وف  احكام القانون

على ان يكون , يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة:ثانيا
 .حاصال على شهادة اجلامعية االولية

 .ى شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفنييرجسه موظا حاصل عل:مكتب الوزير:ثالثا
 .ولية ويعاونه عدد من املوظفنيه موظا حاصل على شهادة زامعية ايدير:مكتب وكيل الوزارة:رابعا

 .ال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة الوهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسة:املستوارون:خامسا
 :ة للوؤون االدارية واملالية وتتألا مناملديرية العام:سادسا

 .مديرية االفراد-ج
 .مديرية االدارة-ب
 .مديرية الوؤون املالية-ج
 .مديرية الرقابة والتدقي  الداخلي-د
 .مديرية الوؤون القانونية-ها
 .مديرية التخطيط واملتابعة-و

 .املديرية العامة لتسجيل الوركا :سابعا
 .ةاملديرية العامة للتجار:ثامنا

 :املادة اخلامسة
للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعية واملعنوية من ذوي اخل ة واالختصاص داخل و خارج االقليم للقيام باملهام 
والوازبا  اليت توكل اليه للمدة اليت تراها مناسبا وذلك لغرض حتقي  اهداف الوزارة وحتدد حقوقهم والتزاماتهم من 

 .افقة رئاسة جملس الوزراءقبل الوزير وبعد استحصال مو
 :املادة السادسة

 .حيدد مهام اعمال وتوكيال  الوزارة بنظام
للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من الدوائر او االقسام او املنصوص عليها يف هذا القانون وفقا ملتطلبا  : املادة السابعة
 .عمل الوزارة
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 .م هذا القانونال يعمل باي نص يتعارض مع احكا:املادة الثامنة
 .على الوزارا  تنفيذ احكام هذا القانون:املادة التاسعة
 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نوره يف زريدة وقائع كوردستان:املادة العاشرة

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة , تيان هةبَيتتاكو راثؤرؤ, ئةم ثرؤذةيةش ثَيويستة لةسةر ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئابووري ديراسةتي بكةن

بةاَلم ئةو ئةسبابي موريبة وةكو دوو كةليمة , دوايَي بؤي زياد دةكةيب( اسباب املوربة), ي تَيدا نيية(اسباب املوربة)
 .فةرموو, دةبَيت ئةم ثرؤذةية ررَيتة بةردةم ئَيوةو ئيقراري بكةيب, بَلَيب لةبةر ئةو وةزارةتة دامةزراوة

 :دبةرؤَيز خليل ابراهي  مم
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بس  اَ الرمحب الريي 
 دانون وزارة النقل الدلي  كوردستان

 :املادة االوىل
 :يقصد بالتعابري املعاني املبينة ازائها

 .اقليم كوردستان العراق:االقليم
 .جملس الوزراء االقليم:جملس الوزراء

 وزارة النقل: الوزارة
 .وزير النقل:الوزير
 يل الوزارةوك: الوكيل

 .الوزارة هي املسؤولة عن مجيع شؤون النقل بانواعها يف االقليم:سلطا  الوزارة
نقل املسافرين والركاب والبضائع داخل املدن وبني مدن االقليم وخارزها وكذلك خارج العراق بواسطة :النقل ال ي

 .السيارا  والقطارا 
 .القليم والعراق وخارزهانقل املسافرين والبضائع بني مطارا  ا:النقل اجلوي

منطقة حمددة من االرض مويدة عليها مويدا  ومسقفا  لغرض تسهيل عمليا  نقل املسافرين داخل وبني املدن :الكراج
 .وخارزها

مطار تعينه حكومة االقليم يف اقليمها للحركة اجلوية دخوال وخروزا وتتخذ االزراءا  املتعلقة بالكمارك :املطار الدولي
 .الصحة واحلجر الصحي للحيوانا  والنباتا  وغريها من االزراءا  املتوابهةواهلجرة و

مساحة حمددة على سطح االرض او املاء  ا فيها من مباني ومنوا  ومعدا  خمصصة كليا او ززئيا لوصول :املطار
 .ومغامرا  وحترك الطائرا 

 :املادة الثانية
 :اهداف الوزارة

 .ربطها مع مدن العراق وخارزها وتأمني كافة مستلزماتها من االبنيةانواء شبكا  السكك احلديدية و-1
 .تنظيم قطاعا  النقل ال ي واجلوي-0
 .االشراف على كرازا  نقل املسافرين والبضائع-3
 .تنظيم وادارة االزواء واملطارا  املدنية-2
 .سريع ومنظمتوفري متطلبا  ادارة احلركة اجلوية  ا يؤمن من سالمتها وانسيابها بوكل -0
 (.ICAO)انواء املطارا  واالشراف عليها وف  السياقا  الدولية املعتمدة من منظمة -6
 .وضع السياسة العامة للنقل واالشراف على تنفيذها والتعاون مع اجلها  ذا  العالقة-7
 .ارةحتسني مستو  اداء النقل ومنح الرتاخيص باستثناء النقل السياحي وفقا لضوابط تصدرها الوز-7
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 .انواء وتوسيع واشراف حمطا  االنواء اجلوية يف عموم االقليم-9
 .املساهمة يف محاية البيئة مع اجلها  ذا  العالقة-12
 .توجيع املنافسة وتقدير قدرته التنافسية عن طري  الوركا  والقطاع اخلاص  ا خيدم املصلحة العامة-11
 .ملطارا  وف  السياقا  املتبعة واملعمول بها دولياوضع مجيع التعليما  الالزمة لضمان وتوغيل ا-10
 .حتسني مستو  اداء النقل اجلوي واجياد افضل البدائل والسبل هلذا الغرض-13
 .منح تراخيص لوركا  اخلطوط اجلوية للعمل يف االقليم هلذا الغرض-12
 .احرتام تطبي  مجيع االتفاقيا  الدولية ذا  الصلة بالنقل اجلوي وال ي-10
 .زيادة نواط حمطا  االنواء اجلوية والرصد الزلزالي وف  السياقا  الدولية وتوفري االزهزة واملعدا  الالزمة-16

 :املادة الثالثة
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  :الوزير:اوال

ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية واالوامر والتعليما  يف كل 
 .والتنظيمية وف  احكام القانون

على ان يكون , يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة:ثانيا
 .حاصال على شهادة زامعية جولية

 .ال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة الوهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسة:املستوارون:ثالثًا
 :املادة الرابعة

 اجمللس االستواري
 :يتألا اجمللس االستواري للوزارة من

 رئيسا:الوزير-1
 .نائب الرئيس:وكيل الوزارة-0
 .عضوا:رئيس مؤسسة املطار الدولي يف اربيل-3
 .عضوا:رئيس مؤسسة املطار الدولي يف السليمانية-2
 .عضوا:املدراء العامني يف الوزارة-0
 .عضوا:مستوارين وخ اء يف جمال النقل اعضاء على ان ال يزيد عددهم عن اربعة-6
 .عضوا:مدير الوؤون القانونية-7
 .العضاءا:هلم ح  التصوي  حضورهم ضروري وليسخ اء ومستوارين من خارج الوزارة اليت يراه اجمللس -7

 :املادة اخلامسة
 :صالحيا  اجمللس

 .رسم واقرار السياسة العامة السنوية واملرحلية وبفيد املد  الوزارة-1
 .اعداد امليزانية السنوية واحلسابا  اخلتامية للوزارة ورفعها اىل اجلها  املختصة-0
 .حمللية وكذلك مع االزنبية بعد استحصال موافقة اجلها  املعنيةابرام االتفاقا  والعقود يف جمال النقل مع الوركا  ا-3
 .اقرار خطة تطوير عمل الوزارة-2
 .تنفيذ مواريع النقل مع الوركا  احمللية وف  املعايري املعتمدة-0
 .استحداث ودمج والغاء مديريا  واقسام عند االقتضاء-6

 :املادة السادسة
القل وكلما دع  احلازة وبدعوة من الوزير ويتم النصاب حبضور اكثرية االعضاء جيتمع اجمللس مرة واحدة كل شهر على ا

 .وتتخذ القرارا  باكثر االصوا  وعند التساوي يرزح اجلانب الذي فيه الوزير
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 :املادة السابعة
 :توكيال  الوزارة

 :تتألا الوزارة من:اوال
 .اونه عدد من املوظفنييراسه موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويع:مكتب الوزير-1
 .يديره موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب وكيل الوزارة-0
يراسها موظا بدرزة مدير عام ذو اخل ة واالختصاص حاصل على الوهادة اجلامعية :دائرة الوؤون االدارية واملالية-3

 .االولية
ويراسها موظا بدرزة مدير عام ذو اخل ة واالختصاص وله شهادة زامعية :ديديةدائرة شؤون النقل ال ي والسكك احل-2

 .اولية
 .يراسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية: دائرة االنواء اجلوية واملرصد الزلزالي-0
عية االولية ويرتبط بالوزير ويراسها موظا بدرزة وكيل وزارة حاصل على شهادة اجلام:مؤسسة املطار الدولي يف اربيل-6

 .مباشرة
ويراسها موظا بدرزة وكيل وزارة حاصل على شهادة اجلامعية اولية ويرتبط :مؤسسة املطار الدولي يف السليمانية-7

 .بالوزير مباشرة
 :املادة الثامنة

 .حتديد توكيال  ومهام الوزارة بنظام
 :املادة التاسعة

 .يل تنفيذ احكام هذا القانونللوزير اصدار التعليما  الالزمة لتسه
 :املادة العاشرة

 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون وعلى جملس الوزراء تنفيذ احكامه
 :املادة احلادية عورة

 .على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون
 :املادة الثانية عورة

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نوره يف وقائع كوردستان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز

ليذنةي طواستنةوةمان نيية لة هةرَيمي كوردستان , ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةيب, زؤر سوثاس
, بةاَلم ثَي  واية نزيكَيب ليذنة بةو كارة هةَلبستَيت ليذنةي تةندروسيت و كؤمةاَليةتي و خزمةتسوزاريية, دايدةنَيني

 .فةرموو بؤ ثرؤذةي وةزارةتَيكي تر, سوثاس, ةي شارةواني و طواستنةوة ثَيكةوةراستة ليذن, ئةطةر شارةوانيش
 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
 قانون وزارة الكهرباء القليم كوردستان العراق

 :االوىل املادة

 :هاءاملعاني املبينة ازا التالية بالتعابري يقصد
 .عراقال كوردستاناقليم :االقليم-1
 .الكهرباء لالقليموزارة :الوزارة-0
 .الكهرباء لالقليموزير :الوزير-3
 .الكهرباء وكيل وزارة:وكيل الوزارة-2
 .اجمللس االستواري للوزارة:اجمللس-0
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 :املادة الثانية
 :تتوىل الوزارة املهام التالية

 .توليد وتأمني الطاقة الكهربائية وتوزيعها:اوال
 .طا  التوليد وشبكا  النقل والتوزيعتوغيل وصيانة حم:ثانيا
املساهمة يف دعم االقتصاد الوطين يف جمال انتاج ونقل الطاقة وايصاهلا للمورتكني جبميع اصنافهم والسيطرة على :ثالثا

املنظومة الكهربائية وزباية ازورها ورفع مستو  االداء بهدف التعجيل يف عملية التنمية االقتصادية واالزتماعية 
فية يف كافة ارزاء االقليم من خالل انواء حمطا  توليد زديدة لتامني احلازة احلالية واملستقبلية للطاقة والثقا

الكهربائية اضافة اىل انواء وتطوير وتوسيع شبكا  النقل والتوزيع لتتالئم مع متطالبا  زيادا  االمحال ورفع درزة 
 .  وزب املواصفا  القياسية املطلوبةالوثوقية وضمان ايصال التيار الكهربائي اىل املورتكني

 .اعداد اخلطط السنوية وبعيدة املد  يف قطاع الكهرباء واالشراف على تنفيذ اخلطط املقررة وتقويم نتائج التنفيذ:رابعا
 اعداد دراسا  اجلدو  الفنية واالقتصادية ملواريع الوزارة واقرتاح ادرازها ضمن خطط الوزارة وتنفيذ املواريع:خامسا

 .املقررة مع مراعاة سالمة البيئة
 .العمل على ازتذاب رؤوس االموال وتوجيع االستثمارا  االزنبية يف القطاعا  ذا  العالقة باعمال الوزارة:سادسا
 .التنسي  والتكامل مع الوزارا  االحتادية:سابعا

 :املادة الثالثة

وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا :الوزير:اوال
واالوامر والتعليما  يف كل ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحياتها وسائر لوؤونها الفنية واملالية واالدارية 

 .والتنظيمية وف  احكام القانون
على ان يكون , لى شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليهيساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف ع:وكيل الوزارة:ثانيا

 .حاصال على شهادة زامعية االولية
 :املادة الرابعة

 :تتألا الوزارة من
 .يراسه موظا حاصل على شهادة زامعية االولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب الوزير-1
 .ية ويعاونه عدد من املوظفنييديره موظا حاصل على شهادة زامعية االول:مكتب وكيل الوزارة-0
 .ال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة الوهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسة:املستوارون -3
ويراسها موظا حاصل على شهادة زامعية اولية بدرزة مدير :املديرية العامة للتخطيط وتنفيذ املواريع الكهربائية-2
 .عام
يراسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي : لوؤون االدارية واملاليةاملديرية العامة ل-0

 :اخل ة واالختصاص وتتألا من
 .مديرية االفراد-1
 .مديرية الوؤون املالية-0
 .مديرية الوؤون القانونية-3
 .مديرية االدارة-2
سها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من يرج: املديرية العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية -6

 :ذوي اخل ة واالختصاص وتتألا من
 .مديرية توليد الطاقة-ج
 .مديرية نقل الطاقة-ب
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يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي : املديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية -7
 .اخل ة واالختصاص

يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة : املديرية العامة للسيطرة واالتصاال  -7
 .واالختصاص

يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة : املديرية العامة لكهرباء اربيل -9
 .واالختصاص

يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة : رباء السليمانيةاملديرية العامة لكه -12
 .واالختصاص

يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة : املديرية العامة لكهرباء دهوك -11
 .واالختصاص
 :املادة اخلامسة

 :لوزارة منيؤلا اجمللس االستواري ل: اوال
 الرئيس/الوزير-

 .نائب الرئيس/وكيل الوزارة-0
 .عضوًا/ممثل وزارة املالية واالقتصاد على ان ال يقل درزته عن مدير عام-3
 .عضوًا/ممثل وزارة املوارد الطبيعية-2
 .عضوًا/ممثل وزارة املواد املائية-0
 .عضوًا/على ان ال يزيد عددهم عن ثالثة/مستوارون-6
 .لعاموناملدراء ا -7
 .عضوًا/اي خبري اختصاصي خيتاره الوزير من داخل الوزارة او خارزها -7

كل ثالثة اشهر على االقل وكلما دع  احلازة وال ينعقد اال حبضور ( اعتياديًا)يعقد اجمللس االستواري ازتماعا :ثانيا
 :رئيسه او من ينوب عنه ويتوىل تقديم االستوارة يف االمور االتية

 .يد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية و وضع اخلطط االسرتاتيجية هلاسياسة تول-1
 .اعداد امليزانية السنوية للوزارة-0
 .تنظيم االستثمار االزنيب يف جمال الكهرباء-3
 .حتدد ازور الكهرباء بقرار من اجمللس االستواري للوزارة وباقرتاح من الوزير-2

 :املادة السادسة
 .ختصاص توكيال  الوزارةحتدد بنظام مهام وا:اوال
 .للوزير اصدار التعليما  الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون: ثانيا
 .للوزير استحداث و دمج او الغاء مديريا  واقسام عند االقتضاء:ثالثا

 :املادة السابعة
 .للوزارة ابرام العقود اخلارزية والداخلية بوأن مواريع الكهرباء

 :املادة الثامنة
 .هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نوره يف زريدة وقائع كوردستان ينفذ

 :املادة التاسعة
 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون وعلى الوزارا  تنفيذ احكامه
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديراسةتي بكةن و  بؤ ئةوةي, ئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثيشةسازي دةكةيب, زؤر سوثاس

بؤ , كؤبوونةوة لةطةَل وةزيري ثةيوةنديدار بكرَيت, ديارة هةموو ثرؤذةكان ثَيويستيان بةوة هةية, راثؤرؤتيان هةبَيت
يان , ياخود زياد كردني, يان تةعابريةكان غةَلةتة, يان ضاك كردني, يان كةمي كرد, ئةوةي هةر ثَيشنيارَيك زيادي كرد

بةاَلم هةر لةيزةيةك مَيوانةكان هاتب , ئةوةي تريش روَينينةوة, كؤبوونةوة دةكا كةم كردني ثَيويست بة 
 .فةرموو, بؤ ئةوةي ثَيشوازي لة مَيوانةكان بكةيب, بةرنامةكامنان رادةطريب

 :بةرؤَيز كري  رري عبداَ برادؤسيت
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يئَيستاش لةطةَل خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساي ثيشةساز
 قانون وزارة الصناعة املقرتح

 :االوىل املادة

 :املعاني املبينة ازائها التالية بالتعابري يقصد
 .العراق كوردستاناقليم :االقليم-1
 .الصناعةوزارة :الوزارة-0
 .الصناعةوزير :الوزير-3
 .الصناعة وكيل وزارة:وكيل الوزارة-2
 .اجمللس االستواري للوزارة:اجمللس-0

 :يةاملادة الثان
تتوىل الوزارة توزيه النواط الصناعي يف االقليم وتطوير وتنمية القطاع الصناعي العام واملختلط واخلاص يف جمال 

 :ومتارس لتحقي  اهدافها ما ياتي, الصناعا  التحويلية والرتكيبية واملعرفية
 .ط التنمية يف االقليماقرتاح سياسة التصنيع و وضع االهداف واملؤشرا  للقطاعا  الصناعية يف اطار خط-1
 .اعداد اخلطط السنوية واملتوسطة وبعيدة املد  للقطاعا  الصناعية-0
 .اعداد دراسا  اجلدو  الفنية واالقتصادية للمواريع الصناعية واقرتاح ادرازها يف خطط التنمية يف االقليم-3
 .تنفيذ املواريع الصناعية واخلدمية املقررة-2
 .اعا  الصناعية وتوزيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها كما ونوعا واجياد احللول املناسبة هلااالشراف على انوطة القط-0
 .ازازة تأسيس املواريع الصناعية او توسيعها وتغيري اغراضها بعد اعداد دراسة اجلدو  الفنية واالقتصادية للموروع-6
صفا  املعتمدة وتقديم االرشادا  والتوزيها  بوأن الرقابة على نوعية املنتجا  الصناعية  ا يضمن مطابقتها للموا-7

 .حتسني نوعية هذه املنتجا 
 .تأسيس اجملمعا  الصناعية واخلدما  الالزمة هلا يف اطار خطط التنمية الصناعية يف االقليم-7
ة وضع خطط البحث والتطوير الصناعي للقطاعا  الصناعية  ا خيدم اهداف خطط التنمية من ازل حتسني نوعي-9

 .املنتجا  واخلدما  الصناعية وتطوير العمليا  االنتازية وختفيض كلفها وادخال تقنيا  زديدة
اختاذ االزراءا  اخلاصة حبماية البيئة ودراسة مواكل تلوثها بالتنسي  مع وزارة البيئة يف االقليم واجياد احللول هلا -12

 .بقدر تعل  االمر بأنوطة الوزارة
العاملة يف الوزارة من خالل الدورا  التدريبية والتعاون مع اجلامعا  واملعاهد الفنية واملراكز  تنمية وتطوير القو -11

 .واملؤسسا  املتخصصة ذا  العالقة داخل وخارج االقليم
 .تطوير انظمة عمل االدارا  الصناعية بأنوطتها املختلفة ومتابعة تطبيقها-10
 .لتكنولوزية واملواصفا  الفنية املتعلقة  ختلا انوطة الوزارةادارة قاعدة معلوما  للمعرفة العلمية وا-13
 .متابعة تنفيذ الظوابط والتعليما  اخلاصة بالسالمة الصناعية املهنية يف العامل-12
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 .توجيع تصدير املنتجا  الصناعية الوطنية-10
 .للوزارة احل  يف املواركة يف املعارض الصناعية داخل وخارج االقليم-16
اقد مع اخل اء االزانب والوركا  واملؤسسا  الصناعية واملتخصصة للعمل يف دوائر ومعامل الوزارة بعد موافقة التع-17

 .رئاسة جملس الوزراء
التعاون والتنسي  مع مراكز البحوث العلمية والتكنولوزية الدولية واملكاتب االستوارية لتطوير عمل الوزارة بعد -17

 .موافقة رئاسة جملس الوزراء
 :املادة الثالثة

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  :الوزير-1
واالوامر والتعليما  يف كل ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية 

 .م القانونوالتنظيمية وف  احكا
على ان يكون , يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة-0

 .حاصال على شهادة زامعية جولية
 .ال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة الوهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسة:املستوارون-3

 :ابعةاملادة الر
 :تتكون توكيال  الوزارة مما ياتي

 .يراسه موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب الوزير-1
 .يديره موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب وكيل الوزارة-0
بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي  يراسها موظا: املديرية العامة للوؤون االدارية واملالية -3

 :اخل ة واالختصاص وترتبط بها
 .مديرية الوؤون االدارية-1
 .مديرية االفراد-0
 .مديرية الوؤون القانونية-3
 .مديرية املالية-2
 .مديرية االعالم والعالقا -0
 .مديرية الرقابة وتدقي  الداخلي-6
 :واملتابعةاملديرية العامة للتخطيط -2

 :ويراسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية يف االقل ومن ذوي اخل ة واالختصاص وترتبط بها
 .مديرية الوؤون الفنية-ج
 .مديرية املواريع واالستثمارا  -ب
 .مديرية ختصيصا  اخلطة والكلفة-ج
 .مديرية مركز املعلوما  واملعرفة العلمية-د
 : العامة للصناعةاملديرية  -0

 :يراسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة واالختصاص وترتبط بها
 .مديرية املعامل احلكومية-ج
 .مديرية املعامل االهلية-ب
 .مديرية السيطرة النوعية-ج
 .مدير الوؤون التجارية-د
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 :املادة اخلامسة
 :منويتألا ة االستواري للوزار اجمللس/اوال

 رئيسًا:الوزير-1
 .نائبًا/الوزارةوكيل -0
 .اعضاء/ينيمستوار-3

 .اعضاء/نيالعام املدراء -2
 .عضوًا/اي موظا اخر يراه الوزير مناسبا-0

وال ينعقد اجمللس اال حبضور رئيسه او , يعقد اجمللس االستواري للوزارة ازتماعًا اعيتاديًا شهريًا او كلما دع  احلازة:ثانيا
 :ويتوىل تقديم االستوارة يف االمور التالية, ن ينوب عنه عند غيابهم
 .سرتاتيجية التصنيع و وضع اخلطط هلا وف  سياسة التنمية االقتصادية يف االقليم-1
تنسي  العمل بني املديريا  العامة للصناعة وتوحيد اساليبه يف القضايا املورتكة بينها واقرتاح التعليما  وتقديم -0

 .ا  بهذا الوأنالتوصي
 .استحداث او الغاء او دمج مديريا  ضمن املديريا  العامة: ثالثا

 :املادة السادسة
 .للوزير توكيل جلان دائمية او وقتية حسب احلازة-1
للوزير منح املخصصا  للعاملني وفقا لطبيعة العمل او املوقع اجلغرايف او املسؤولية الوظيفية او اخل ة و وفقا -0

 .للتعليما 
 :املادة السابعة

 .حتدد مهام وتوكيال  الوزارة بنظام
 :املادة الثامنة

 .ترتبط مديرية الصناعة يف احملافظا  بالوزارة
 :املادة التاسعة

 .ال يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
 :املادة العاشرة

 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون
 :املادة احلادية عورة

 .ذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نوره يف وقائع كوردستانينف
 االسباب املوزبة

ودمج قطاعي الصناعة يف , نظرا لفك ارتباط دوائر الكهرباء عن وزارة الصناعة والكهرباء واستحداث وزارة الكهرباء
فقد اصبح , ديريا  العامة التابعة هلاويهدف تنظيم اعمال الوزارة وامل, يف الوزارة الواحدة( السليمانية –اربيل )االدارتني 

من الضروري اصدار قانون حيدد مهام واهداف هذه الوزارة واملديريا  العامة املرتبطة بها وينظم مهام كل منها ولتحقي  
 .فقد شرع هذا القانون, ما تقدم

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي ديراسةتي بكةن و , ي ثيشةسازي دةكةيبئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنة, زؤر سوثاس

 .فةرموو بؤ ثرؤذةكةي تر, راثؤرؤتيان هةبَيت
 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساي وةزارتي طةياندن
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 قانون وزارة االتصاال  القليم كوردستان العراق

 :االوىل املادة

 :املعاني املبينة ازائها التالية بالتعابري يقصد
 .العراق كوردستاناقليم :االقليم-1
 .االتصاال  لالقليموزارة :الوزارة-0
 .االتصاال  لالقليموزير :الوزير-3
 .االتصاال  لالقليم وكيل وزارة:وكيل الوزارة-2
 .اجمللس االستواري لالتصاال :اجمللس-0

 :املادة الثانية
 :تهدف الوزارة اىل

ادارة وتوغيل وصيانة وتطوير جزهزة البداال  وشبكا  خطوط اهلاتا السلكية واهلاتا النقال و وسائل االتصاال   تأمني-1
 .االخر  يف مدن االقليم بالسعة املالئمة

بناء وتنظيم وتطوير شبكة االتصاال  باستخدام التكنولوزيا احلديثة باستخدام الكيبل الضوئي وازهزة الربط -0
 .دن االقليم وحمافظا  العراق وربطها بالعامل اخلارزي وف  اجلدو  واحلازةاخلارزي بني م

بناء وتنظيم وتطوير مراكز ال يد واصدار الطوابع ال يدية وتقديم اخلدما  ال يدية باستخدام انظمة ال يد السريع -3
 .املتطور يف مدن االقليم حبيث تتوفر فيها كافة وسائل االتصاال  ال يدية

 .ء وتنظيم وتطوير الوبكا  املعلوماتية واالنرتني  يف مدن االقليمبنا-2
 .تنظيم الرتددا  املستخدمة يف انظمة االتصاال  الصوتية واملرئية-0
منح واشراف ومتابعة االزازا  لكافة املراف  اخلاصة باالتصاال  وال يد للوركا  املستثمرة احمللية واخلارزية  وزب -6

 .التفاق عليها قانونا بني الوزارة والوركا  املستثمرةضوابط وعقود يتم ا
 :املادة الثالثة

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  :الوزير-1
ؤونها الفنية واملالية واالدارية واالوامر والتعليما  يف كل ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحياتها وسائر ش

 .والتنظيمية وف  احكام القانون
على ان يكون , يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة-0

 .حاصال على شهادة زامعية جولية
 .وهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسةال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة ال:املستوارون-3

 :املادة الرابعة
 :تتكون توكيال  مركز الوزارة من

 .يراسه موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب الوزير-1
 .يديره موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب وكيل الوزارة-0
يراسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي : ديرية العامة للوؤون االدارية واملاليةامل -3

 :اخل ة واالختصاص وترتبط بها املديريا  التالية
 .مديرية االدارة والذاتية-1
 مديرية املالية-0
 .مديرية الرقابة وتدقي  الداخلي -3
 .مديرية الوؤون القانونية-2
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 .ديرية اخلدما م-0
 .مديرية املخازن-6
 :مديرية خدما  ال يد والتوفري-2

 .ويرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية ويرتبط بالوزير مباشرة
 :مكتب التخطيط واملتابعة-0

بها املديريا  يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة واالختصاص وترتبط 
 :التالية

 .مديرية الوؤون الفنية-ج
 .مديرية املباني والتصاميم -ب
 .مديرية البحوث والتطوير-ج
 .مديرية االحصاء واملعلوما -د
 : دائرة االتصاال  -6

يرجسها موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة زامعية اولية من ذوي اخل ة واالختصاص وترتبط بها املديريا  
 :ليةالتا
 .مديرية املراسال -ج
 .مديرية البداال -ب
 .مديرية الوبكا  والتصاميم-ج
 (.IT)مديرية املعلوما  -د
 .مديرية القدرة والتكيا-ها
 .مديرية االسترياد واملورتيا -و

 :املادة اخلامسة
 :برئاسة الوزير وكاالتي( جملس االتصاال )باسم استواري  جملسيوكل يف الوزارة /اوال

 .نائبًا للرئيس/الوزارة وكيل -1
 عضوًا/مدير عام الوؤون املالية واالدارية-0
 .عضوًا/مدير عام دائرة االتصاال -3

 .عضوًا/مدير الوؤون القانونية -2
 .عضوا واكثر يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة-0

 :مهما  اجمللس:ثانيا
 .زيها  جملس وزارة االقليماعداد وصياغة االهداف العامة خلطط الوزارة على ضوء تو-1
مناقوة اخلطط االولية املعدة من قبل مكتب التخطيط واملتابعة على ضوء اخلطط املقدمة من قبل التوكيال  التابعة -0

 .للوزارة واقرارها مبدائيا ومتابعة تنفيذها
 .اقرتاح اخلطط العامة لالتصاال  وبرامج التوغيل والتسوي  واملالية واالقتصاد-3
قوة التقرير الدوري العام للوزارة والذي تعده مكتب التخطيط واملتابعة وبيان مايراه يف هذا الوأن من مالحظا  منا-2

 .وتوزيها 
دراسة املواريع والقوانني واالنظمة والتعليما  املتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه مناسبا بهذا الوأن من مالحظا  -0

 .وتوصيا 
 .ض عليه الوزير من قضايا وبيان الرجي فيها وتقديم املقرتحا  والتوصيا  املناسبة بهذا الوأندراسة كل ما يعر-6
 .جيتمع اجمللس كل ثالثة اشهر الختاذ القرارا  الالزمة-7
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 .استحداث ودمج والغاء مديريا  واقسام عند االقتضاء-7
 :املادة السادسة

 .حيدد بنظام مهام واختصاصا  توكيال  الوزارة
 :دة السابعةاملا

 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه
 :املادة الثامنة

 .على الوزراء تنفيذ جحكام هذا القانون
 :املادة التاسعة

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نوره يف زريدة وقائع كوردستان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي ديراسةتي , اني و طةياندن دةكةيبئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةو, زؤر سوثاس
 .فةرموو بؤ ثرؤذةكةي تر, بكةن و راثؤرؤتيان هةبَيت

 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثرؤذةي ياساي ذينسة لة هةرَيمي كوردستاندا
 العراق –موروع قانون وزارة البيئة القليم كوردستان 

 :االوىل املادة

 :املعاني املبينة ازائها التالية ابريبالتع يقصد
 .العراق كوردستاناقليم :االقليم-1
 .البيئةوزارة :الوزارة-0
 .البيئةوزير :الوزير-3
 .البيئة وكيل وزارة:وكيل الوزارة-2
 .اجمللس محاية البيئة:اجمللس-0

 :املادة الثانية
ارد الطبيعية والتنوع االحيائي  ا يضمن التنمية تهدف الوزارة اىل محاية البيئة باحلفاظ على الصحة العامة واملو

 .املستدامة وحتقي  التعاون الدولي واالقليمي يف هذا اجملال
 :املادة الثالثة

 :متارس الوزارة املهام التالية
اقرتاح السياسة العامة حلماية البيئة من التلوث والعمل على حتسني توعيتها وتعرض على جملس الوزراء للمصادقة -1
 .ليهاع
 .اصدار التعليما  اخلاصة باحملددا  والضوابط مللوث البيئة ومراقبة سالمة تنفيذها-0
 .وضع اخلطط السنوية واملتوسطة وبعيدة املد  حلماية البيئة وحتسينها-3
 .التعاون والتنسي  بني الوزارا  واجلها  املعنية حبماية البيئة-2
املعاهدا  وال وتوكوال  االقليمية والدولية املتعلقة بالبيئة ومتابعة تنفيذها مع اقرتاح انضمام االقليم اىل االتفافيا  و-0

 .اجلها  املعنية
البيئة بالتنسي    متابعة سالمة البيئة من خالل ازراء الفحوصا  املتعلقة بامللوث البيئية والعوامل املؤثرة يف سالمة-6

 .مع الوزارا  واجلها  املعنية
 .بيئية بالتنسي  مع اجلها  املعنيةازراء املسوحا  ال-7
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ازالة ومعاجلة اثار االسلحة الكيمياوية والتعاون مع اجلها  ذا  العالقة لتنظيا حقول االلغام واملخلفا  من االسلحة -7
 .والعتاد املسببة للتلوث البيئي

 .نور واعداد وتوجيع الدراسا  والبحوث اخلاصة حبماية وحتسني البيئة-9
لتعاون مع مؤسسا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارا  االخر  اصوص الدراسا  والتعاون التنسي  وا-12

 .والبحوث البيئية واستحداث مركز البحوث البيئية يف الوزارة
ري  العمل على نور الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور اجملتمع املدني يف هذا اجملال وبناء القدرا  البورية عن ط-11

 .اقامة الندوا  والدورا  التدريبية اخلاصة حبماية البيئة وتوجيعها
دراسة تقارير تقدير االثر البيئي اليت تقدمها اجلها  املسؤولة عن املواريع اليت تقام والقائمة حاليا واقرارها او -10

 .رفضها خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها للوزارة
 .وانواء احملميا  الطبيعية بالتنسي  مع الوزارا  واجلها  املعنيةالعمل على محاية الطبيعة -13
 .اختاذ الوسائل الالزمة حلماية االنسان والبيئة من خماطر االشعاع املؤين والتلوث البيئي-12

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةرؤَيز
نيار دةكةم دانيشتنةكةمان بؤ مب ثَيش, تاوةكو ثَيشوازي لة مَيوانةكان بكةيب, ئَيستا دةبَيت بةرنامةكةمان رابسريب

بؤ ئةوةي , ثاش ئةوةي كة ثَيشوازييةكة تةواو دةبني, ضونكة ثرؤذةكامنان زؤرن, سةعا  ثَينيي ئَيوارة دواررَي
 .ئةمرؤؤكة تةواوي بكةيب

 .بةرؤَيزان
 .ئةنداماني ثةرلةمان

ؤر بةرؤَيز مامؤستا نوري ماليكي سةرؤكي بةناوي طةلي كوردستانةوة بةخَيرهاتين طةرمي ز, رَيسام بدةن بةناوي ئَيوةوة
بؤ ئةوةي دانيشتنةكةمان زياتر سوودي , بةئييازةي ئَيوة, ئةجنومةني وةزيراني عَيراق و وةفدة ياوةرةكةي بكةم

 .هةبَينت بة عةرةبي دسةي بكةم
 .بس  اَ الرمحب الريي 

 .الصدي  العزيز االستاذ نوري املالكي رئيس وزراء العراق احملرتم
 .بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان احملرتم نييرظانالستاذ ا

 .برهم صاحل نائب رئيس وزراء احلكومة االحتادية احملرتم.االستاذ د
 .االستاذ عمر فتاح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان احملرتم

 .رايف عيساوي.د, نوري احلريري.د, صايف.د, حسني شهرستاني.السادة الوزراء د
ان نعتقد ان التواصل بني , مع تقدير عالي لزيارتكم املهمة وتوقيتها واهميتها, م ترحبا حارا يف كوردستانارحب بك

املستقبل الذي ضحينا كثريا وناضلنا كثريا من , اقليم كوردستان وبقية اززاء العراق له اهمية لبناء املستقبل الذي نريده
 .والتضحيا  من ازل بناء هذا املستقبل والزال شعبنا يقدم التضحيا , ازل الوصول اليه

لكنه كمعرفة شخصية استطيع ان اصفه , ولو انه غين عن التعريا, امسحوا لي ان اعرف استاذ نوري املالكي قليال 
و وهب حياته من ازل , ورزل ضحى كثريا, ورزل مناضل, وهو انه رزل صادق, او ثالثة هلا دالال  كبرية, بكلمتني

كذلك اخوانه اعضاء احلكومة الذين يورفوننا هنا االن واالخرين ايضا وكل من اسهم , اطي احتادي حرحتقي  عراق دميقر
وعرفناه عن قرب , الصدق عند الدكتور نوري املالكي معروف ملن عرفوه خالل سنوا  الظلم واالضطهاد, يف حترير العراق

ما حاز على ثقة الوعب بان اصبح رئيسا للوزارة كن  يكافح ويناضل ويعمل زاهدا من ازل اسقاط الدكتاتورية لذلك عند
الننا حبازة اىل رزل صادق حيمل يف وزدانه ارادة قوية واميانا اليلني ( ونعم الرزل)يف بغداد قبلها بيومني او ثالثة قل  

عب الكوردي نعرف الدكتور نوري املالكي من خالل مواقفه املدافعة عن الو, بالوعب العراقي وبقدرا  كوردستان ايضا
كان معنا قبل االنتفاضة واثناء وبعدها لذلك نعتقد ان , حيث كان معنا ليس االن بل يف السنوا  الصعبة اليت عوناها معا

السفينة يف امان ويف يد امينة وسنبذل كل زهدنا من ازل ااح حكومته يف تنفيذ ال نامج الذي اعلنه امام جملس النواب 



 067 

قبل ان اطلب ان يلقي , ذي هو طموح ابناء الوعب العراقي ونأمل ان تتحق  االهداف الواردة فيههذا ال نامج ال, العراقي
ان شعبنا يدعمه ويدعم حكومته ويدعم املسرية الدميقراطية يف العراق وهو مستعد :الدكتور نوري املالكي كلمته اقول

مته ومن السادة الوزراء احملرتمني الذين يورفوننا لتقديم كل اجلهود والعون للسري على هذا الطري  وينتظر ايضا من حكو
االن العمل اجلاد بتنفيذما وعدنا به شعبنا ويف مقدمته استتباب االمن واالستقرار وحيز يف نفسنا ان نسمع يوميا هذه 

اناس زهالء ونتأمل كثريا هلذه الضحايا اليت تسقط على درب النضال بيد , اجلرائم اليت ترتكب حب  ابناء الوعب العراقي
علينا ان نتكاتا ونتعاضد لتحقي  االمن واالستقرار البناء الوعب , ارهابيني ال يعرفون قيمة االنسان واحلرية وال يقدرونها

العراقي لذلك نأمل ونتمنى جناح زهوده على طري  املصاحلة الوطنية وعلى طري  ال نامج الذي طرحه يف جملس النواب 
واشري هنا اىل , من ازل ان يعمل شعب العراق ويكون قادرا للمحافظة على امنه وسالمة اراضيه وكذلك جناح اخلطة االمنية

ان شعب كوردستان ينتظر ايضا اىل زانب املسائل املورتكة جلميع الوعب العراقي ان ختطو احلكومة خطوا  ملموسة او 
وهلذه املادة وهلا سقا زمين حدد حبلول نهاية سنة لقد صوتنا هلذا الدستور ( 122)االلتزاما  الدستورية وتنفيذ املادة 

وان اهم االجنازا  اليت حتقق  للوعب العراقي بعد سقوط النظام البائد هي تلك اليت كان  هلا وق  حمدد  0227
والتزمنا به سواء يف االنتخابا  حيث التزمنا بازرائها يف الوق  احملدد رغم الصعوبا  واملوكال  واالعرتاضا  اليت 

لذلك , حيث ازرينا انتخابا  مرتني الننا التزمنا باملوعد وصوتنا للدستور الننا التزمنا بالسقا الزمين له, وازهتها
وان سنكون عونا وسندا ودعما وف  التفاصيل الواردة ( 122)ينتظر شعبنا من احلكومة الفدرالية االلتزام بتنفيذ املادة 

ا شعب كوردستان ينظر هلذه احلكومة بعني الرضا ل ناجمه وطموحاته لكن هناك ايض, يف الدستور املتعلقة بهذه املادة
مناط  يف كوردستان عان  كثريا مثلما هناك مناط  يف اجلنوب ويف الوسط هذه املناط  ومجاهريها تنتظر لكي نلتف  

قدمة منها حلبجة الوهيدة اليت اليها ونهتم بها بوكل اكثر حيث لدينا مناط  استخدم  فيها االسلحة الكيمياوية ويف امل
تنتظر من حكومة اقليم كوردستان ومن احلكومة االحتادية ان تلتف  اليها اكثر من ذي قبل وان تكون قادرة بوكل اكثر 
من ذي قبل وان تكون قادرة ان شاء اهلل بعد ان يستقر الوضع بوكل اكثر لتعويض ابنائها بالويء القليل عما خسره شعب 

ننتظر ايضا من احلكومة االحتادية ان تنظر اىل ابناء العراق بنظرة واحدة وان حتق  , يف اقليم كوردستانهذه املناط  
عندما نقول العدالة نعين بها العدالة االنسانية والقانونية واملالية وتوزيع الثروا  بوكل عادل لذلك ان , العدالة للجميع

انا ال اريد ان جطيل عليكم ارزو من االستاذ نوري , ني احتيازا  منطقتناننتظر ان تولي هذه احلكومة اهتماما اك  بتأم
 .املالكي رئيس الوزراء احلكومة االحتادية والدميقراطية ان يتقدم ويلقي كلمته مع تقدير وشكر له مسبقا

 :املالكي رئيس الوزراء احلكومة االحتادية روادالسيد نوري 
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .اجمللس رئيسالسيد 
 .الوزراء رئيسالسيد 

 .العراق كورستانعضاء اجمللس الوطين القليم وسيادا  ا, السادة االعضاء
 .ورمحة اهلل وبركاته مجيعاالسالم عليكم 

ابتداءا اتقدم بالوكر اجلزيل على الكلما  الطيبة واملديح الذي مسعته من اخي وصديقي القديم السيد عدنان املفيت 
ركم مجيعا على اتاحة هذه الفرصة لكي نتحدث فيما هو املنا وهدفنا والقاعدة املورتكة اليت نريد ان رئيس اجمللس واشك

, نقا عليها من ازل بناء عراق زديد على انقاض الدكتاتورية وانقاض االرهاب والقمع والتمييز الطائفي والعرقي
طيبة ان شارككم هذه اجللسة بعد النجاحا  اليت احييكم واحيي جملسكم احملرتم واحيي حكومة االقليم وانها الفرصة 

حتقق  واحلمدهلل يف توحيد االدارتني وتهيئة ازواء العمل القائم على اسس قانونية واضحة الطالق عملية بناء االقليم 
رية وازواء ليسعد العراقيون مجيعا يف ظل القيادا  اليت ورث  ركام الدكتاتو, على قاعدة بناء العراق الدميقراطي االحتادي

 .القمع والتخريب
 .ايها السيدا  والسادة

البلد تتنازعه حزمة من املوكال  املوروثة واملستجدة كذلك , لقد كان  التحديا  اليت وازهتنا كبرية واملخاطر زسيمة
لعقد وكان رهانًا على ارادة شعبنا وقواه السياسية اليت ناضل  ضد الدكتاتورية رهان اعداء املسرية على تفجري ا
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ومن قبلهم حكومة البعث الصدامي , رهان اعدائنا, واالحتقانا  اليت خلفتها سياسا  التمييز القومي والعنصري والطائفي
على زرع بذور الفتنة الدائمة لتظل سالحا بايديهم الضعاف وحدة الوعب العراقي وتطلعاته لبناء عراق على اسس من 

يدوا العراق اىل املربع االول متى ما شاءوا لذلك حينما هزم النظام الدكتاتوري البائد والعدالة وهدم التمييز لكي يع, املساواة
وحل  حمله الدميقراطية اليت كنا ننودها توزه  فلوله فورا او تفجري القنابل املوقوتة اليت زرعها يف زسد الوطن 

هد  احلرائ  والتحديا  ومتكنا من حتقي  لقد حققنا جناحا  واسعة ومتعددة واحلمدهلل يف الساحا  اليت ش, واجملتمع
دولة الدستورية والقانون وااللتزاما  دولة الوراكة , النظام السياسي الذي يقوم على اساس دولة الثواب  والتعهدا 

العراقيون اليوم , احلقيقية اليت تذهب معها كل معامل القهر واالمل وتقسيم الوعب اىل درزا  ومستويا  وحقوق متباينة
بحوا سواسية امام القانون وامام احلقوق والوازبا  وال فضل الحد على احد يف انتماء قومي او مذهيب اال  قدار ما اص

راهنوا على متزي  وحدة العراق وانتصرنا حبماية , يقدم لوعبه ولوطنه من خدما  تنقذ هذا الوعب من خملفا  املاضي
ولة االحتادية على قاعدة توجيع الصالحيا  بتخفيا املركزية احلديدية هذه الوحدة وتثبيتها بفتح افاق جتمع اركان الد

اليت صادر  االرادا  ومنع  تطوير وتنمية القدرا  واعمار املناط  واالقاليم واحملافظا  ومل نغفل محاية وحدة العراق 
القيادا  السياسية اجلديدة يف مل راهنوا على عجز , وسالمته والعمل على تقوية بنيته واعادته اىل دوره االقليمي والدولي

الومل واطالق عملية بناء الدولة املأزومة حبملة حتديا  ضخمة ولكن ارادتنا وتصميمنا ع  مراحل عملية البناء جنح  
يف اعادة هيكلة الدولة بعدما انهار  كل مؤسساتها وجنحنا يف اطالق الدميقراطية والتعددية السياسية وحقوق االنسان 

ملرجة يف العملية السياسية بعد تغييبها واصبح بلدنا الول مرة يف تارخيه يعيش اعراس االنتخابا  احلقيقية اليت واشراك ا
كان  حمط االعجاب النها حتد  كل العقبا  احلقيقة واملصطنعة وجنحنا يف صياغة دستور دائم ومرن للبالد بعدما قضينا 

لى البالد من ويال  وحمن وما حتكم من خالله الدكتاتور بارادة البالد عقودا من الزمن على الدستور املؤق  وما زره ع
كل هذه الصالحيا  اليت كان يعطيها احلاكم الدكتاتوري لنفسه على حساب الوعب الذي اريد له ان يكون حمكوما واخريا 

اجملتمع العراقي ومل تغب كان  الضربة القوية لقو  التحدي حينما جنحنا يف توكيل برملان عراقي حت  قبته كل شرائح 
عنه شرحية او لون من الوان  الطيا كل القوميا  واملذاهب والقو  السياسية كان  حاضرة وبفعالية قوية ومواركة 
حقيقية لينتج لنا هذا ال ملان والول مرة يف تاريخ العراق حكومة الوحدة الوطنية اليت ترسم صورة التأخي والتساوي يف 

ة يف تارخينا منلك هذه احلرية يف اجملاال  السياسية واالعالمية واالقتصادية بعد احلرمان واحلجر ظل الدستور الول مر
املوهد العراقي . واالسوار احلديدية والول مرة يتنفس العراقيون نسائم هذه احلرية اليت صادرها نظام البعث الصدامي

لصورة اليت تبعث عل االمل تووبها رائحة الدم والقتل اليوم يف واقعه حيق  انتصارا  ويسجل هزائم للتحديا  وهذه ا
اليومي الذي متارسه عصابا  االرهابيني والتكفرييني والصداميني الذين فقدوا كل امل فتوزهوا او االنتقام واثارة الفتنة 

 .الطائفية لتمزي  وحدة العراقيني وتدمري البلد
 .ايها السيدا  والسادة

ليس امامنا , فني متكاتفني فيما بيننا لنهزم االرهاب واملتمردين على مسريتنا السياسيةقدرنا ان نعمل متآخني متصا
خيار اال هزمية هؤالء الذين يريدون ان يعيدوا علينا االيام السود ولن يتحق  هذا اال بالوحدة والتماسك ورص الصفوف 

م بالدستور الذي هو السند االساسي والكفيل والوعي الدقي  على االحداث واملتطلبا  واعطاء كل ذي ح  حقه وااللتزا
كل شيء سيكون على االساس الدستور وكل موكلة موروثة او مستجدة اصبحنا اليوم نوازهها حت  ,  عاجلة كل املوروثا 

حضر ظل دستور البد وان اتكم اليه وانه ميثل الوثيقة العليا الرادة البالد يقا معنا يف هذا كل اخلريون من العامل املت
املعادي لالرهاب واجلهل والتخلا وتلك فرصتنا الثمينة اليت جيب ان جنين مثارها ومثار هذا  املوقا الذي راف  كل عملية 
اسقاط النظام وعملية البناء وقدرنا ومستقبلنا يتوقا على دقة التزامنا بالدستور ومحايته واالحتكام اليه لنثب  

م واالحتكام اىل ما اتف  عليه الوعب من وثيقة دستورية ومهما كان  يف عملية العدائنا اننا شعب حضري حيسن االلتزا
االلتزام من مالحظا  هنا وهناك اال ان احملصلة النهائية للوعب الذي يلتزم الدستور والياته هي النجاح والتقدم والتطور 

ة واالخوا  ان نعيش سوية يف هذا البلد واالستقرار يف ظل بلد واحلمد هلل ميلك كل مقوما  النجاح وقدرنا ايها االخو
اميه من شرور العدوان ونعيش يف كنفه احرارا سعداء  ا وهبنا اهلل به من خريا  وثروا  اذا احسن استخدامها سنكون 
يف طليعة الدول اليت توهد اروع عمليا  االعمار واخلدما  والرفاء الذي طاملا حرم منه شعبنا املظلوم وقدرنا ان نطوي 

فحا  املاضي املؤمل لنتجه او احلاضر اطوا  ثابتة الصالح الواقع وتوييد البنية املتماسكة لذلك فان خطواتنا يف هذا ص
االول اطالق اخلدما  واالعمار وتنمية االقتصاد ورفع مستو  املعيوة , االطار تستند اىل مسارا  ثالثة يكمل بعضها االخر
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  دكتاتورية دمر  و موطنية عمر  والثاني املصاحلة الوطنية رغم عدم وزود ليوعر العراقيون بالفارق بني حكوما
تفرضها املهما  اجلسيمة والتحديا  الك   وهي وسيلة لتوكيل زبهة , عداوا  بني احلكوما  العراقية اال انها ضرورة

فدرالية واملسار الثالث ان نبين قوة وطنية مرتاصة ملوازهة اعداء العراق اجلديد واسسه التعددية الدميقراطية االحتادية ال
قيمه ومبادئه وعسكرية وازهزة امنية حبجم التحدي االرهابي ملوازهة من ال يريد ان ينسجم مع العراق اجلديد  عامله 

ويعمل على هدم التجربة السياسية ليعيد النظام الفاسد على اسس الطائفية والعنصرية ونظرية التهميش وااللغاء واحلزب 
ان هذه االفاق حظي   زيد من االهتمام من الكثريين الذين توقفوا عن املواركة السياسية او .. كم او الطائفة احلاكمةاحلا

عارضوا العملية كما حظي  بتقدير الذين حيبون مساعدة العراق على النهوض والنجاح من دول اجلوار واالشقاء واالصدقاء 
بعد من حتقي  دعائم الضمان واالمان ملسريتنا السياسية ومازال  التحديا  توازهنا  مرة اخر  اقول اننا مل تنته, يف العامل

ومازال الدم يسفك يوميا يف شوارعنا ومازال االبرياء يستهدفون من اولئك القتلة اجملرمني لكنهم هيها  ان يتمكنوا من 
رالية الدميقراطية وتوريع القوانني لنظامنا هزميتنا وما يتطلبه الواقع هو ان نتجه بسرعة اىل تثبي  اسس الدولة الفد

هناك كركوك وهناك مناط  خمتلفة عليها وهناك االليا  اليت ينبغي ان , الستمرارها وجناحها وحل كل  االشكاال  العالقة
ا او اليت تكون واضحة سليمة نستطيع ان نبين عليها اسس العالقة بني الدولة االحتادية بني املركز واالقاليم املوكلة حالي

ستوكل الحقا او مع احملافظا  اليت ينبغي ان تأخذ دورا يف صالحيا  ال مركزية كما هو معهود يف العهدالساب  مدعوون 
اىل االهتمام باالقتصاد واخلدما  لتحقي  رفاهية الوعب وبناء عالقا  داخلية وطنية تويد اركان اجلبهة الداخلية ومتني 

ارزية مع الدول اليت دعم  العراق او اليت حترص على جناحه ليعود اىل حميطه بلدا قويا بنيتها فضال عن العالقا  اخل
حمرتما بعدما غيب عن حميطه االقليمي والدولي وغيب عن املؤسسا  الدولية واملنظما  الدولية واصبح معزوال عن 

بلدنا يعود مرة اخر  اىل واقعة وموقعه التواصل مع كل ما زر  يف العامل من اجنازا  ومعطيا  وتطور واحلمد هلل ها هو 
الذي يلي  به يف العالقا  اخلارزية واملؤسسا  الدولية وان نتجه بسرعة لبناء قدراتنا يف كل اجملاال  وبالذا  اجلانب 

ان , دةاالمين لتسلم امللفا  االمنية والنجاح يف مالحقة االرهاب ومن يقا خلفه والتسلم الكامل للملا واستعادة كامل السيا
سر جناحنا وقوة موقعنا يستند اىل تارخينا اجلهادي النضالي اىل التضحيا  الكبرية اليت قدمها شعبنا والدماء الغزيرة 

االعتقاال  والعمع واالعداما  يف السجون واستخدام االسلحة الكيمياوية يف حلبجة , واالرواح الطاهرة اليت سفكها اجلالدون
لبوعة واملقابر اجلماعية املرعبة وضحايا احلروب واملغامرا  هذه كلها توكل ضمانا  للنجاح اوال واالهوار عمليا  االنفال ا

ومسؤوليا  زسيمة يف اعناقنا ثانيا ان الذين ضحوا من ازل العراق اجلديد الذين قدموا ارواحهم فداء هلذا العراق الذين 
هم تستصرخنا وعوائلهم اليت ضح  تطلب منا ان نتقدم ان االن نتحمل هذه املسؤولية يف هذا العراق اجلديد ارواح

اطوا  ثابتة على طري  االعمار وتقديم اخلدما  ان توهد كل هذه التضحيا  نتائج اجيابية كما ذكر االخ رئيس اجمللس 
كوردستان يف واننا البد وان نقدم اخلدما  للوعب العراقي  ا يلي  به بغض النظر عن انتمائه واملناط  اليت هو فيها يف 

الوسط ويف اجلنوب ويف كل زاوية من زوايا العراق ذهب التمييز البد وان تكو ن اخلدما  متساوية لكل العراقيني وان ينعم 
املهم ان نبين نظاما سياسيا , العراقيون بهذا الرفاه الذي ميكن ان يوفر هلم  ا متتلكه الدولة كما قلنا من طاقا  وقدرا 

اساس العدل , اسس دستورية وعلى قواعد واضحة ليس فيها اختالفا  والتناقضا  كل يعرف حقهمتماسكا قويا على 
اساس املساواة هذا هو طريقنا الذي ميكن ان اق  به ما ضحى من ازله الوهداء رضوان اهلل تعاىل عليهم وما ينتظره منا 

الرهابيون ومن يقا خلفهم وان نعرف من يقا صحيح لقد طال االنتظار بسبب اهلجمة املرعبة اليت يقوم بها ا, شعبنا
خلا االرهاب وملاذا يدعمونه؟ ولكن اذا كانوا يراهنون على كسر ارادة الوعب العراقي فها هو الوعب قد التا على بعضه 
وقد احتضن بعضه البعض االخر وتوابك  االيدي بعدما راهنوا على التناقضا  اخلالفا  وها هي دولتنا مرة اخر  حت  

ل حكومة وحدة وطنية ويف ظل عملية شعور واسع باحلرية واالنتماء وعدم وزوب ما مييز بني بناء الوعب العراقي اال ظ
املسرية مازال  امامنا حتى النتصور باننا بلغنا ما نريد لكن ما حققناه يف ,  على اسس ما يقدمه كل منا هلذا البلد

عصرية حضارية تقوم على اساس التعددية والدميقراطية وحقوق االنسان  اعتقادي يوكل القاعدة املتينة اليت تبين دولة
ما حتق  حلد االن من انتخابا  وقواعد انتخابية وبرملان منتخب وحكومة , وعلى اساس االحتاد بني مكونا  هذا البلد

رميم هلذه املوكال  وحدة وطنية ودستور هذه هي الركائز االساسية لبناء الدولة العراقية مل يب  شيء اال عملية ت
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املوروثة اليت توازهنا يف عملية البناء اذا هزمناها فان الدولة ستكون مستقرة على اسس متينة من القواعد الدستورية 
والقواعد االنتخابية والوعور بان املاضي قد وىل قد يكون من حقنا ان خياف البعض من البعض االخر الن مأسي املاضي 

الكل يريد ان يبعد املخاوف اليت عاشها , الكل يريد ان حيق  لنفسه ضمانا  وهذا مطلب ح , نامازال  شاخصة يف اذهان
هذه املطالب طبيعية وانا اعتقد من خالل احلرص على ابعاد شبح املخاوف , واهلوازس اليت مازال  تظهر بني فينة واخر 

طبيعي ولكن واحلمدهلل ومل يأخذ اخلوف مل تأخذ  وابعاد شبح املمارسا  تعيد علينا ززءا من الظواهر السلبية هذا ح 
زعلنا , املطالب بتحقي  الطموحا  ابعادا على حساب اجياد العالقا  االخوية الوطنية املتينة بني مكونا  الوعب العراقي

ءا  القومية زعلنا من الوعور بالغالبية واالقلية واالكثرية واالنتما, من املخاوف منطلقا للبناء وليس عملية للموازها 
والطائفية معامل وحدة وتنوع وعلمنا مجيعا وعرف العامل بان تنوعنا ليس مدعاة لتنازعنا امنا حينما سلمنا بهذا النظام 
اجلديد الذي يستند اىل الدستور ويستند اىل قاعدة الدولة الدميقراطية االحتادية علمنا بأننا سنأخذ وسيأخذ كل منا حقه 

هذا البلد احدا مرة اخر  مل تكن هناك حكومة يظلم فيها عراقي وليس  حكومة وطنية يظلم  بالوكل الذي اليظلم يف
من حيمل هذه اهلوية هو العراقي الذي من حقه ان يعيش كرميا ويتساوي , فيها احد من العراقيني بسبب انتمائه وهويته

االحزاب حمرتمة منظما  اجملتمع املدني  الكل حمرتم االنتماءا  حمرتمة القوميا , مع غريه وليس  االسس والقواعد
واملنظما  االخر  كلها حمرتمة واالنتماءا  املذهبية حمرتمة ولكن هذه ينبغي ان ال تكون اساسا للتخاذل بني ابناء الوعب 

ؤمنون العراقي وامنا هذه واحدة من معامل احلرية اليت ينبغي ان يتمتع بها الناس مع اختالف هوياتهم وانتماءاتهم وما ي
ويفكرون اخى ان اكون قد اطل  عليكم ولكين زئ  اىل كوردستان العزيزة اللتقي بهؤالء االخوة االعزاء واالخوا  الذين 
طاملا عمل  معهم وطاملا عو  يف هذه املدينة كثريًا وطاملا تردد  عليها قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام وقبل وبعد 

اخواني وبني ابناء شعيب الذي ينبغي ان اعيش معهم ويعيووا معي يف ظل هذا البلد االنتفاضة وازد نفسي بني اهلي و
اشكر لكم هذا احلضور وهذا االستماع , الذي نريد له ان يكون حببوحة زنة ان شاءاهلل يف هذه املنطقة ينعم فيها اجلميع

االلتزام والعدالة اليت تضمن احلقوق للجميع وامتنى ان شاء اهلل ان نؤسس من هذا اللقاء مسرية تقوم على اساس االحرتام و
 .شكرًا ززيال

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اعتقد ان هذه فرصة , شكرا ززيال هلذه الكلمة اليت القاها االستاذ نوري املالكي رئيس وزراء احلكومة االحتادية العراقية

اذا كان  , ع الوفد العراقي االحتادي حلل االشكاال طيبة حلكومة االقليم كوردستان لكي تتباحث وتعقد اجللسا  الرمسية م
, وكنا ال نعرف ان هذه الوزارة مهمة, حسني الوهرستاني وزير النفط.وخاصة مع وفد الوزراء استاذ د, هنالك اشكاال 

كذلك  ,فنأمل ان يكون حضوره مع االستاذ نوري املالكي عامال اخر حلل االشكاال , وشعبنا كله ينتظروا حال للموكال 
كذلك ارحب , وارحب ايضا بالدكتور فؤاد واستاذ دلواد, استاذ فوزي احلريري وزير الصناعة الذي نرحب به ايضا هنا

ان كان بودنا ان نناقش ,  مثل االمم املتحدة الذي يوارك هنا رغبة منه ان يكون حاضرا ليستمع اىل كلمة رئيس الوزراء
وهناك صحفيون ينتظرون , عرف ان هناك برناجما طويال له للمناقوة مع احلكومةلكنين ا, استاذ الدكتور نوري املالكي

وسنعيد , لذلك اكتفي هنا بالوكر اجلزيل هلذا احلضور وهلذه الكلمة القيمة  وانهي زلستنا, مؤمترًا صحفيا جيب ان يسأل
 .وشكرا لكم, زلستنا الساعة اخلامسة مساءا

 
 دانيشتين ئَيوارة

 :جنومةنبةرؤَيز سةرؤكي ئة
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان
ئةمرؤؤ , دانيشتين ئَيوارةمان بةردةوام بوونة لةسةر بةرنامةي كاري بةياني دةست ثَي دةكا , بةناوي طةلي كوردستان

وةزارةتي , وةزارةتي طواستنةوةو, وةزارةتي بارزطاني و, بةياني ثرؤذةي ياسايي وةزارةتي كاروباري دةرةوةي هةرَي  و
, كة مَيوانةكةمان ها , لةنيوةي وةزارةتي ذينسة بوويب, وةزارةتي طةياندمان خوَيندةوة, وةزارةتي ثيشةسازي, باوكارة

 .بةَلَي يا شَيخ, داوا دةكةم لةو شوَينةي كة راطريا بوو بيخوَيننةوة
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 :امحد بارزاني عثمانبةرؤَيز اده  
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سبةييَن نا دوو سبةي , مب لة ليذنا ياسايي بوو, نا وةزارةتي بيتا وةكو مواليةزةيةكَيئةطةر ئييازة هةبي ئةظا دانو
يةعين ناتواني بَلَيي ثرؤذةي ياساي , وةزيرَي ذينسة بة يةديقدا وَي ئةظ دانونا دانونَيكة يةعين هيييان نةنووسيا

, يي ئةطةر وةزيرا بيتة ئيعادة نةزةرَيك بكا بة رةئية مب ئةطةر موافةدة  بَيتة كرن ئةوة ليذنةي ياسا, وةزارةتي بيتة
يةعين هية شتَيكي , بةمنيش لة هةموو بوارةكاندا نةدصي هةي, ضونكة ئةظة دةبَيتة دريائةتة يةكةمي لة ثةرلةماندا

 .زؤر سوثاس, ئةظة ثرؤذةي تايبةتة بة وةزارةتَي بيتة, تَيدا نيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةتا لة , راستيدا منيش بةياني مواليةزةم كرد كةموكورؤييةكي زؤر هةية لة ثرؤذةكة بةرؤاسيتخؤي لة , بةَلَي سوثاس
ليذنةي ياسايي , بةاَلم ئةمة خوَيندنةوةي يةكةمة, هةندَيك وةزارةتيش هةية زؤر فراواني كردووة, ناييةي زمانةوانيش

, بؤي هةية ثرؤذةيةكي هةموار كراوي تازة, ةو ليذنةي ثةيوةنديدار بؤيان هةية هةموو مواليةزةتةكان بنووسَيتةو
وةكو بةيانيش عةرزم كردن لةطةَل وةزيري ثةيوةنديدار دادةنيشب ثَييان دةَلَيب , بةاَلم دةبَيت لةطةَل وةزير دابنيشَيت

, وةبةرهَينان يةعين وةكو ثرؤذةي, بَيت لَيرة ديفاع بكاتب لة ئَيوة, ئةطةر هةر ئيسرؤارؤيان كرد, نابَينت(2, 3, 0, 1)ئةوة 
ئةو شتةي كة , ئَيوةش رةئي خؤتان دا, لة هةندَي مةسائيل خييفمان هةبوو وةزيرةكان هاتب لَيرة رةئي خؤيان دا

لة ثاشاندا ليذنةكان , ئةوةش هةر واية ئَيمة ئَيستا دةخيوَينينةوة وةكو خؤي هاتووة, ثَيويست بوو موعاجلة كراوة
 .فةرموون, هةم مةنتيقي بَيت ثَيشكةشي دةكةن, اسايي بَينتثرؤذةيةكي بة دةناعةتي خؤيان هةم ي

 :بةرؤَيز كري  رري عبداللة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةرموو, ليذنة ئامادةية ثرؤذةكة لةو رَييةي راوةستاون ياسايي ذينسة روَينَيتةوة
 :ممد شريف دلَيربةرؤَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرؤَيز 

املكاتب واملخت ا  واجلها  االستوارية العداد تقارير تقدير االثر البيئي وازراء الدراسا  والتحاليل  اعتماد--10
 .والقياسا  يف جماال  محاية البيئة وف  شروط حتددها الوزارة وتصدر بتعليما 

 .وضع االسس السليمة ملعاجلة املخلفا  والنفايا  واملواد الضارة واخلطرة-16
 :ةاملادة الرابع

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوزيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارا  :الوزير-1
واالوامر والتعليما  يف كل ما له عالقة  هام الوزارة وتوكيالتها وصالحياتها وسائر لوؤونها الفنية واملالية واالدارية 

 .والتنظيمية وف  احكام القانون
على ان يكون , يساعد الوزير يف توزيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيا  اليت تعهد اليه:وكيل الوزارة-0

 .حاصال على شهادة زامعية االولية
 :املادة اخلامسة

 :تتألا الوزارة من
 .يرجسه موظا حاصل على شهادة زامعية جولية ويعاونه عدد من املوظفني:مكتب الوزير-

 .ولية ويعاونه عدد من املوظفنيه موظا حاصل على شهادة زامعية ايدير:كيل الوزارةمكتب و-0
 .ال يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من محلة الوهادة اجلامعية االولية وله خ ة وممارسة:املستوارون-3

 :املادة السادسة
 :جملس محاية البيئة

 :يوكل اجمللس من:اوال
 .رئيسا/الوزير-1
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 .نائبا للرئيس/زارةوكيل الو-0
 .عضوا ومقررا/مدير عام الديوان-3
 .ممثل الوزارا  االتية على ان يكون  ستو  مدير عام-2
 .وزارة البلديا -1
 .وزارة التخطيط-0
 .وزارة املوارد املائية-3
 .وزارة الداخلية-2
 .وزارة الزراعة-0
 .وزارة الصحة-6
 .وزارة الصناعة-7
 .وزارة الثروا  الطبيعية-7
 .وزارة السياحة-9

 .وزارة الكهرباء-12
 .عضو من اخل اء املختصني يف محاية البيئة يسميه الوزير-0

 .تعد توصيا  اجمللس اليت يصادق عليها جملس الوزراء ملزمة ووازبة التنفيذ من اجلها  املعنية:ثانيا
 :املادة السابعة

يراسه احملافل او من ينوب عنه يرتبط (  احملافظةجملس محاية البيئة يف)يؤسس يف كل حمافظا  جملس يسمى :اوال
 .باجمللس
 .يتوىل اجمللس توكيل جملس احملافظة من اجلها  املعنية حبماية البيئة يف احملافظة وبتعليما  يصدرها اجمللس: ثانيا

 :املادة الثامنة
 :مديريا  ديوان الوزارة والتوكيال  التابعة بها

يرجسها ويديرها موظا بدرزة مدير عام حيمل الوهادة اجلامعية االولية : ارية واملاليةاملديرية العامة للوؤون االد-1
 :وترتبط به االقسام التالية

 .مديرية االفراد-ج
 .مديرية االدارية-ب
 .مديرية احلسابا -ج
 .مديرية الرقابة والتدقي  الداخلي-د
 .مديرية التخطيط واملتابعة-ها
 .الدائرة الوؤون القانونية-و
يرجسها ويديرها موظا بدرزة مدير عام حيمل الوهادة اجلامعية : دائرة محاية البيئة والتوعية واالعالم البيئي:انياث

 :االولية وذو خ ة اعالمية وتتكون من االقسام االتية
 .قسم االعالم-ج
 .قسم التوعية-ب
 .قسم التنسي -ج

ويديرها موظا بدرزة مدير عام حيمل الوهادة اجلامعية ومن  يرجسها: دائرة الوؤون الفنية والوقاية من االشعاع:ثالثا
 .ذوي االختصاص

 :املادة التاسعة
 .حيدد بنظام مهام واختصاصا  توكيال  الوزارة-1
 .للوزير استحداث او دمج مديريا  او اقسام او شعب او وحدا  عند االقتضاء-0
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 :املادة العاشرة
 .نفيذ احكام هذا القانونللوزير اصدار التعليما  الالزمة لتسهيل ت

 :املادة احلادية عورة
 .ال يعمل بأي نص يتعارض وجحكام هذا القانون

 :املادة الثانية عورة
 .على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة الثالثة عورة
 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نوره يف وقائع كوردستان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي , ئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي شارةواني و ليذنةي تةندروسيت دةكةيب, اسزؤر سوث

خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري لة , راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن
 .فةرموو, هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 :داَبةرؤَيز كري  رري عب
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةشنووسي ثرؤذةي ياسايي دةسةاَلتي دادوةري لة هةرَيمي كوردستاندا
 مسودة قانون السلطة القضائية ألقليم كوردستان العراق

 الباب االول
 احكام عامة

 :املادة االوىل
 :يعصد بالتعابري الواردة يف هذا القانون مايلي

 .دستانجملس قضاء اقليم كور:اجمللس
 .اعلى السلطة قضائية يف االقليم:جملس قضاء االقليم

 .ويكون رئيس حمكمة التمييز رئيسا جمللس القضاء, رئيس جملس قضاء اقليم كوردستان:رئيس اجمللس
 :املادة الثانية

 .القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون
 :املادة الثالثة

 .تصدر االحكام وتنفذ باسم الوعب
 :لرابعةاملادة ا

 .للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن السلطتني التوريعية والتنقيذية
 :املادة اخلامسة

تسري والية احملاكم على مجيع االشخاص الطبيعية واملعنوية  ا يف ذلك احلكومة وختتص بالفصل يف املنازعا  واجلرائم 
 .كافة

 :املادة السادسة
 .تكون اللغة الكوردية لغة احملاكم

 :ادة السابعةامل
ويكون تفهيم , تكون زلسا  احملاكم علنية اال اذا قرر  احملكمة زعلها سرية مراعاة لالداب او احملافظة عل النظام العام

 .احلكم يف مجيع االحوال علنية
 



 072 

 :املادة الثامنة
لة وتعطل املرافعا  فيها من التنظر احملاكم يف الدعاوي املدنية واالحوال الوخصية خالل عطلة احملاكم مامل يكن مستعج-1

اليوم االول من شهر متوز اىل االول من شهر ايلول من كل سنة وتعني الدعاوي املستعجلة هلذا الغرض ببيان يصدره رئيس 
 .جملس القضاء

 .يوما عند الضرورة( 32)لرئيس جملس القضاء تقليص مده العطلة ملدة ال تزيد عن -0
 الباب الثاني

 التوكيال  القضائية
 الفصل االول
 انواع احملاكم

 :املادة التاسعة
 :تتكون احملاكم املدنية من

 .حمكمة التمييز-1
 .حماكم االستئناف-0
 .حماكم البداءة-3
 .حماكم االحوال الوخصية-2
 .حماكم اجلنايا -0
 .حماكم اجلنح-6
 .حماكم االحداث-7
 .حماكم العمل-7
 .حماكم التحقي -9

 (.املسيحني واليزيدين والديانا  االخر ) املسلمني حماكم املواد الوخصية لغري-12
 الفصل الثاني

 اختصاصا  احملاكم
 حمكمة التمييز –الفرع االول 

 :املادة العاشرة
هي اهليئة القضائية العليا جلميع احملاكم املدنية يف االقليم وتتألا من رئيس ونواب و قضاة ال يقل : حمكمة التمييز

 .ون مقرها يف اربيلعددهم مجيعا عن تسعة ويك
 :املادة احلادية عورة

 :تكون هيئا  حمكمة التمييز كما يلي:اوال
وتنعقد برئاسة رئيس حمكمة التمييز او احد نوابه او اقدم قاضي فيها عند غيابهم او وزود مانع قانوني : اهليئة العامة-ج

 :لنظر فيما يأتييف اشرتاكهم فيها وعضوية نوابه والقضاة العاملني فيها كافة وختتص با
 .الدعاوي اليت صدر فيها احلكم باالعدام-1
 .الفصل يف النزاع الذي يقع حول تعارض االحكام والقرارا  الصادرة من حمكمة التمييز-0
 .ما حيال عليها من احد  اهليئا  اذا رج  العدول عن مبدج قررته احكام سابقة-3
تمييز او اقدم قاضي فيها عند غيابهم او وزود مانع قانوني من وتنعقد برئاسة رئيس حمكمة ال: اهليئة املوسعة-ب

 :اشرتاكهم فيها وعضوية مااليقل عن ستة من قضاتها وختتص بالنظر يف مايأتي
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النزاع احلاصل حول تنفيذ حكمني مكتسبني الدرزة القطعية متنافضني صادرين يف موضوع واحد اذا كان بني -1
ولرئيس , يف هذين احلكمني وترزيح احد احلكمني وتقرير تنفيذه دون احلكم االخر اخلصوم انفسهم او كان احدهم طرفا

 .حمكمة التمييز وقا تنفيذ احلمني املتنافضني حلني صدور القرار التمييزي
 .النزاع احلاصل حول تعيني االختصاص يف نظر الدعو  الذي يقع بني احلكمتني-0
ام وقرارا  تقع ضمن اختصاص احملكمة وفقا للقانون الذي صدر   وزبه ما حييله عليها الرئيس للب  فيه من االحك-3

 .تلك االحكام والقرارا 
وختتص بالنظر يف االحكام والقرارا  الصادرة يف الدعاوي املدنية واملواد املتفرقة االخر  الصادرة من :اهليئة املدنية-ج

 .احملاكم واللجان وفقا الحكام القانون
وختتص بالنظر يف االحكام والقرارا  الصادرة يف الدعاوي االحوال الوخصية واملواد الوخصية : صيةهيئة االحوال الوخ-د

 . طبقا الحكام القانون
 . وختتص بالنظر يف االحكام والقرارا  الصادرة يف الدعاوي اجلزائية وفقا الحكام القانون:اهليئة اجلزائية-ها

حوال الوخصية واهليئة اجلزائية برئاسة احد نواب الرئيس او من ختتاره تنعقد كل من اهليئة املدنية وهيئة اال:ثانيا
 .هيئة الرئاسة وعضوية اثنني من قضاة احملكمة على االقل

تنعقد اهليئة املدنية برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة احملكمة على االقل عندما تنظر يف االحكام :ثالثا
ف وكذلك احلال بالنسبة للهيئة اجلزائية عندما تنظر يف احكام وقرارا  حمكام اجلنايا  بصفة الصادرة من حماكم االستئنا

 .اصلية
 :رابعا

 .جيوز توكيل هيئا  اخر  بقرار من هيئة الرئاسة-ج
 .تؤلا هيئة الرئاسة من رئيس حمكمة التمييز ونائبيه ويف حالة غياب احدهم حيل حمله اقدم قاضي يف احملكمة-ب

 :لثانية عورةاملادة ا
جيري اختيار رؤساء اهليئا  يف بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة ويف حالة غياب احدهم حيل حمله اقدم قاضي  -اوال

 .يف احملكمة
يتم توكيل اهليئا   ا يف ذلك اهليئة املوسعة يف بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وال يتبدل عضو اهليئة اال : ثانيا

 .  الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتهااذا اقتض
 :املادة الثالثة عورة

 :تكون صالحيا  رئيس حمكمة التمييز كما يأتي: اوال
 .ادارة احملكمة -1
 .رئاسة هيئة الرئاسة -0
 .رئاسة اهليئة العامة واهليئة املوسعة او اية هيئة من هيئا  حمكمة التمييز -3
 .تفتيش اعمال حمكمة التمييز -2
 .الطعون اليت تقدم للمحكمة الستيفاء الرسوم واالمانا  وتسجيلهااحالة  -0
 .منح االزازا  لقضاة احملكمة وموظفيها-6
 .رفع التقارير السنوية عن املوظفني-7
 .توقيع املخابرا  لرمسية اىل الوزارا  -7

 :تكون صالحيا  النائب االقدم لرئيس حمكمة التمييز كما يلي: ثانيا
 .ئيس احملكمة التمييز عند غيابهالقيام باعمال ر-1
 .رئاسة هيئة او اكثر من هيئا  حمكمة التمييز -0
 .االشرتاك يف هيئة الرئاسة -3
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 .توقيع كتب اعادة اضابري الدعاوي احملسومة مرفقة بقرارا  حمكمة التمييز-2
 .ما خيوله الرئيس من صالحيا  اخر -0

 حماكم االستئناف –الفرع الثاني 
 :ة عورةاملادة الرابع

حمكمة االستئناف هي اهليئة القضائية العليا حملاكم حمافظة واحدة او اكثر وتتألا من رئيس وعدد من نواب الرئيس  -اوال
 .والقضاة ومتارس االختصاصا  املعينة هلا  وزب القانون

 :توكل حماكم االستئناف على الوزه االتي: ثانيا
 .حمافظة اربيل ومركزها مدينة اربيل حمكمة استئناف منطقة اربيل وتومل حماكم-1
 .حمكمة استئناف منطقة دهوك وتومل حماكم حمافظة دهوك ومركزها مدينة دهوك -0
 .حمكمة استئناف منطقة كركوك وتومل حماكم حمافظة كركوك ومركزها مدينة كركوك -3
 .ينة السليمانيةحمكمة استئناف منطقة السليمانية وتومل حماكم حمافظة السليمانية ومركزها مد -2
جيوز احداث حمكمة او حماكم استئناف او فك ارتباط حمكمة او اكثر من حمكمة استئناف واحلاقها  حكمة استئناف  -0

 .اخر  بقرار من جملس القضاء
 :املادة اخلامسة عورة

او احدهم وقضاة حمكمة تنعقد حمكمة االستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية نائبني من نوابه : اوال
 .االستئناف او عضوية قاضيني من قضاتها

 .تتم تسمية رئيس واعضاء حمكمة االستئناف وهيئاتها بقرار يصدره جملس القضاء: ثانيا
 :املادة السادسة عورة

ول احد يتوىل رئيس حمكمة االستئناف االشراف على احملاكم واعماهلا يف منطقته وتوزيع العمل بني قضاتها وله ان خي
 .نوابه ما يراه من الصالحيا 

 :املادة السابعة عورة
يوكل من رئيس احملكمة وعضوية نوابه ( جملس منطقة االستئناف)يؤلا يف كل منطقة استئنافية جملس يسمى : اوال

 .وقضاة حمكمة التمييز
نعقد اال حبضور ماال يقل عن ثالثة جيتمع اجمللس ازتماعا  فصلية ولرئيسه دعوته اىل االزتماع عند احلازة وال ي: ثانيا

 .ارباع عدد اعضائه
 :يتوىل اجمللس ممارسة االختصاصا  االتية: ثالثا

 .حبث احتيازا  احملاكم ومالكاتها على ضوء االحتيازا  السنوية-1
 .دراسة الصعوبا  واملواكل اليت توازه احملاكم -0
 .تقديم املقرتحا  بوان استحداث خمتلا احملاكم-3
 .ني اساليب العمل ورفع مستو  االداء يف احملاكمحتس-2

 :املادة الثامنة عورة
 :تكون صالحيا  رئيس حمكمة االستئناف كما يلي: اوال
 .االشراف على االمور االدارية وتوزيع العمل ضمن منطقته-1
 .رئاسة جملس منطقة االستئناف -0
 .حمكمة االستئناف بصفتها االستئنافية او حمكمة اجلنايا رئاسة حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية وله ان يرجس  -3
 .رفع التقارير السنوية عن القضاة واملوظفني اىل جملس القضاء -2
 .توقيع املخابرا  الرمسية -0
 .منح االزازا  لقضاة احملكمة وموظفيها-6
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 :تكون صالحيا  نائب رئيس حمكمة االستئناف كما يلي: ثانيا
 .س حمكمة االستئناف عند غيابهالقيام باعمال رئي-1
 .رئاسة احد  هيئا  حمكمة االستئناف او حمكمة اجلنايا  -0
 .توقيع كتب اعادة اضابري الدعاوي احملسومة مرفعة بقرارا  حممكمة االستئناف اىل حمكمة املختصة-3
 .مراقبة دوام القضاة واملوظفني -2
 . ما خيوله رئيس حمكمة االستئناف من صالحيا  اخر -0

 حمكمة البداءة –الفرع الثالث 
 :املادة التاسعة عورة

توكل حمكمة بداءة او اكثر يف مركز كل حمافظة او قضاء وجيوز توكيلها يف النواحي ببيان يصدره رئيس جملس القضاء 
 .وله توسيع االختصاص املكاني للمحكمة اىل اكثر من قضاء او ناحية

 :املادة العورون
اء على اقرتاح من رئيس حمكمة االستئناف توكيل حمكمة بداءة للنظر يف نوع واحد واكثر من لرئيس جملس القضاء بن

 .الدعاوي
 :املادة احلادية والعورون

تنعقد حمكمة البداءة من قاض واحد وختتص يف النظر يف الدعاوي واالمور الداخلة ضمن اختصاصاتها وفقًا الحكام 
 .القانون

 :بةرؤَيز خليل ابراهي  ممد
 .ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 حمكمة االحوال الوخصية –الفرع الرابع 
 :املادة الثانية والعورون

 .توكل حمكمة االحوال الوخصية او اكثر يف كل مكان فيه حمكمة بداءة
 :املادة الثالثة والعورون

يف نوع واحد او اكثر من  لرئيس جملس القضاء بناء على اقرتاح رئيس االستئناف توكيل حمكمة االحوال الوخصية للنظر
 .الدعاوي

 :املادة الرابعة والعورون
 .تنعقد حمكمة االحوال الوخصية من قاض واحد وختتص بالنظر يف مسائل االحوال الوخصية وفقا الحكام القانون:اوال
 (.املسلم قاضيا حملكمة االحوال الوخصية ان مل يكن هلا قاضي خاص)يعت  قاضي حمكمة البداءة : ثانيا

 
 حمكمة املواد الوخصية -الفرع اخلامس 

 :املادة اخلامسة والعورون
توكل يف مركز كل حمافظة حمكمة للمواد الوخصية لغري املسلمني وتنعقد من قاض واحد وختتص بالنظر يف القضايا : اوال

 .لس القضاء عند االقتضاءاملواد الوخصية لغري املسلمني وجيوز توكيلها يف مركز االقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس جم
 .يعت  قاضي حمكمة البداءة قاضيا حملكمة املواد الوخصية ان مل يكن هلا قاضي خاص: ثانيا

 حمكمة اجلنايا  –الفرع اخلامس 
 :املادة السادسة والعورون

 .انونتوكل يف مركز كل حمافظة حمكمة زنايا  تنظر يف الدعاوي اجلزائية املعينة هلا وفقا الحكام الق:اوال
جيوز توكيل اكثر من حمكمة زنايا  يف احملافظة بقرار من جملس القضاء حيدد فيه اختصاصها النوعي واملكاني : ثانيا

 .ومركز انعقادها
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جيوز ان تنعقد حمكمة اجلنايا  خارج مركز احملافظة ببيان يصده رئيس حمكمة االستئناف بناء على اقرتاح من : ثالثا
 .رئيس حمكمة اجلنايا 

 :ملادة السابعة والعورونا
تنعقد حمكمة اجلنايا  يف مركز حمكمة االستئناف من ثالثة قضاة برئاسة رئيس حمكمة االستئناف او احد نوابه :اوال

 .وعضوية نائبني اخرين او احدهما وقاض او عضوية قاضني ال يقل صنا اي منهما عن الصنا الثاني
االخر  برئاسة نائب الرئيس يف مركز احملافظة وعضوية قاضيني ال يقل صنا  تنعقد حمكمة اجلنايا  يف احملافظا : ثانيا

 .اي منهما عن الصنا الثاني
يتم تسمية رئيس واعضاء حمكمة اجلنايا  االصليني منهم واالحتياط بقرار من جملس القضاء بناء على اقرتاح : ثالثا

 .رئيس حمكمة االستئناف
 حمكمة اجلنح –الفرع السادس 

 :الثامنة والعوروناملادة 
 .توكل حمكمة زنح او اكثر يف كل مكان فيه حمكمة بداءة وختتص بالنظر يف الدعاوي املعينة هلا وفقا الحكام القانون:اوال
 .تنعقد حمكمة زنح من قاض واحد: ثانيا
 .يعت  قاضي حمكمة البداءة قاضيا حملكمة اجلنح ان مل يكن هلا قاض خاص: ثالثا

 :العوروناملادة التاسعة و
لرئيس جملس القضاء بناءا على اقرتاح من رئيس حمكمة االستئناف توكيل حمكمة زنح للنطر يف نوع او اكثر من 

 .الدعاوي
 حمكمة االحداث –الفرع السابع 

 :املادة الثالثون
وتنظر يف تنعقد حمكمة االحداث من هيئة برئاسة قاضي وعضوية اثنني من احملكمني امللمني بقضايا االحداث :اوال

 .اجلنايا  وتصدر احكامها فيها وف  قانون رعاية االحداث
يتم تسمية رئيس اهليئة واحملكمني االصليني واالحتياط ببيان يصدره رئيس جملس القضاء بناء على اقرتاح من : ثانيا

 .رئيس حمكمة االستئناف
قانون رعاية االحداث وجيوز ان تنظر املخالفا  تنظر املخالفا  واجلنح من قبل قاضي االحداث وحده وفقا الحكام : ثالثا

 .من قبل قضاة اجلنح يف االقضية والنواحي
 حمكمة العمل –الفرع التاسع 

 :املادة احلادية والثالثون
توكل حمكمة العمل يف مركز كل حمافظة من قاضي واحد وختتص بالنظر يف الدعاوي واالمور الداخلة ضمن اختصاصها 

 .وفقا الحكام القانون
 حمكمة التحقي  –الفرع العاشر 

 :املادة الثانية والثالثون
توكل حمكمة التحقي  او اكثر يف كل مكان فيه حمكمة بداءة ويكون قاضي حمكمة البداءة قاضيا للتحقي  مامل يعني : اواَل

 . قاض خاص هلا
 .لنوع او انواع معينة من اجلرائم لرئيس جملس القضاء بناء على اقرتاح رئيس االستئناف ان خيصص حمكة حتقي  : ثانيا
لرئيس جملس القضاء بناء على اقرتاح رئيس االستئناف املنطقة ان يؤلا هيئة برئاسة احد القضاة للتحقي  يف : ثالثا

 .زرمية او زرائم معينة وتكون هلا قاضي حتقي 
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 الباب الثالث
 اخلدما  القضائية
 الفصل االول
 جملس القضاء

 :ثالثوناملادة الثالثة وال
 :اوال
جملس القضاء هو اعلى سلطة قضائية يف االقليم ويوكل برئاسة رئيس حمكمة متييز القيم كوردستان العراق وعضوية -ج

اقدم نائبني من نواب الرئيس وعند عدم وزودهما اقدم قاٍض من حمكمة التمييز ورئيس هيئة االشراف العدلي ورؤساء 
 .نوب عنهمحماكم االستئناف يف االقليم او من ي

 .اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نوابه وعند غيابهم يرتجس جملس اقدم االعضاء من قضاة التمييز -ب
جيتمع اجمللس مرة واحدة يف الوهر على االقل وللرئيس دعوته لالزتماع عند احلازة وال ينعقد اال حبضور رئيسه : ثانيا

 .ارباع اعضائه وتتخذ القرارا  باكثرية عدد اعضاء اجمللساو من ينوب عنه عند غيابه وما اليقل عن ثالثة 
يكون للمجلس مكتب يرجسه موظا بدرزة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس يف القانون وله خدمة ال تقل : ثالثا

 عن مخسة عورة سنة ويتم تعينه  رسوم اقليمي بناء على ترشيح من جملس القضاء ويعاونه عدد من املوظفني يتوىل
 .تنظيم اعمال اجمللس وحتضري مناهجه وتلخيص القضايا املعروضة وتبليغ قراراته واملهام االدارية االخر 

 :املادة الرابعة والثالثون
 :يتوىل اجمللس االختصاصا  االتية

 .اعداد اخلطط جلهاز القضاء ومناقوتها وابداء مالحظاته عليها-1
 .ادة القضاة والتحقي  من سلوكهم وكفائتهم واالشراف فى االستقالل القضاءالنظر يف تعيني ترفيع وترقية ونقل واع -0
 .جيوز منح اجمللس مهام اخر  وفقا للقانون -3
 .تسمية وترشيح احلكام واملوظفني الذين يسري عليهم هذا القانون للمواركة يف الدورا  التدريبية والتأهيلية -2

 الفصل الثاني
 تعيني القضاة

 :والثالثون املادة اخلامسة
 :يعني القاضي وف  الوروط التالية

 .ان يكون حاصل على شهادة بكالوريوس يف القانون او ما يعادهلا-1
 .سنوا ( 12)ان يكون له خدمة قضائية فعلية ال تقل عن  -0
 .سنة( 22)ان ال يزيد عمره عن  -3
 .ان يكون عراقيا -2
 .ان جييد اللغة الكردية قراءة وكتابة -0
 .تاز امتحان حتريري من قبل جملس القضاءان جي-6
 .جيب ان يكون ساملا من العاها  البدنية -7
 .ان يتمتع بالسمعة والسرية احلسنة -7

 :املادة السادسة والثالثون
 .حيدد جملس القضاء احملكمة اليت يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور املرسوم االقليمي بتعينه-1
اقسم باهلل ان اقضي بني الناس بالعدل وان )اال بعد ادائه اليمني التالية امام رئيس االقليم ال ميارس القاضي اعماله  -0

 (.اطب  القوانني بامانة ونزاهة وحياد
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 :املادة السابعة والثالثون
يعني رئيس حمكمة التمييز من بني نواب الرئيس او من اقدم قضاتها اذا كان  مدة ممارسة خدمته القضائية التقل -1
 .ن مخس وعورين سنةع
يعني نائب الرئيس من بني قضاة حمكمة التمييز اذا كان  مدة ممارسة خدمته القاضائية التقل عن اثنني وعورين  -0

 .سنة
يعني القاضي يف حمكمة التمييز من بني قضاة الصنا االول والذين هلم خدمة قضائية ملدة التقل عن عورين سنة  -3

 :يف املناصب القضائية التاليةوامضوا مدة التقل عن سنتني 
 .رئيس حمكمة االستئناف-ج
 .نائب رئيس حمكمة االستئناف -ب
 .قاضي حمكمة االستئناف -ج
 .رئيس هيئة االشراف العدلي -د
 .يعني رئيس حمكمة التمييز ونوابه وقاضي حمكمة التمييز  رسوم اقليمي بناء على ترشيح من جملس القضاء -2

 :ثوناملادة الثامنة والثال
 .يكون رئيس حمكمة التمييز بدرزة وزير ويتقاضي راتب وخمصصا  الوزير

 :املادة التاسعة والثالثون
 .حتدد درزا  و رواتب وخمصصا  قضاة حمكمة التمييز والقضاة االخرين القضاة بنظام خاص -0

 الفصل الثالث
 ترفيع احلكام وترقيتهم

 :املادة االربعون
 .ن درزة اىل درزة اعلى بقرار من جملس القضاء بعد قضائه املدة القانونيةيكون ترفيع القاضي م: اوال
يراعي جملس القضاء عند النظر يف ترفيع القاضي تقارير رؤساء املناط  االستئنافية واملورفني العدليني فيما يتعل  : ثانيا

 .بكفاءته وحسن ادارته وفيما يتعل  بسلوكه
 .فيع القاضي اذا تأيد  اهليته للرتفيعيصدر جملس القضاء قراره برت: ثالثا
 جمللس القضاء ان يؤزل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة والكثر من مرة: رابعا

 .واحدة اذا وزد انه غري اهل لذلك 
 :املادة احلادية واالربعون

 :تكون اصناف القضاة كما يلي: اواَل
 الصنا                  الدرزة

 ج                            االول
 ب                         الثاني
 ج                         الثالث
 د                        الرابع

يرقى القاضي من صنا اىل اخر بقرار من جملس القضاء بناء على طلب يتقدم به اىل جملس القضاء بورط ان يقدم : ثانيا
 .قانونيا وان يكون قد نال راتبه احلد االدنى للصنا املراد الرتقية اليهحبثا 
على جملس القضاء عند تقديم الطلب بالرتقية استطالع راي حمكمة التمييز ورئاسة حمكمة استئناف ورئاسة هيئة : ثالثا

 .االشراف العدلي عن كفاءة القاضي واهليته للرتقية
لب مع اهلية القاضي للرتقية باملطالعة املذكورة يف البند ثالثا من هذه املادة موفوعا يرفع رئيس جملس القضاء الط: رابعا

 .برايه اىل جملس القضاء
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من هذه املادة ( ثالثا و رابعا)يستعني جملس القضاء يف تقدير اهلية القاضي للرتقية باملطالعا  املبينة يف البندين : خامسا
ه وتقارير املورفني العدليني واالحكام اليت بذل القاضي يف اصدارها زهدا متميزا او والتقارير السنوية املرفوعة من رؤسائ

ضمنها اراء قانونية تؤيد متابعته للنواط الفقهي والقضائي ويصدر قرارا برتقيته اذا كان اهال هلا و االفه تؤزل ترقيته 
 .ملدة ال تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب وبا  يبلغ اليه

 الفصل الرابع
 املناصب القضائية

 :املادة الثانية واالربعون
يعني رئيس حمكمة االستئناف من قضاة الصنا االول من بني نواب رؤوساء حماكم االستئناف بقرار من جملس : اوال

 .القضاء
اء يتم اختيار نائب رئيس حمكمة االستئناف وقضائها من بني قضاة الصنا االول او الثاني بقرار من جملس القض: ثانيا

 .بناء على ترشيح من رئيس حمكمة االستئناف
 :املادة الثالثة واالربعون

 .يكون قدم القضاة حسب مناصبهم وتاريخ تعينيهم فيها وعند التساوي يف ذلك يكون وفقا ملا يقرره جملس القضاء
 الفصل اخلامس

 االزازا  واحلقوق التقاعدية
 :املادة الرابعة والثالثون

 .زازة اعتيادية براتب تام  عدل يوم واحد من كل مثانية ايام من مدة خدمتهيستح  القاضي ا: اوال
على القاضي ان يتمتع يف كل سنة  ا ال يقل عن ثالثني يوما من ازازته السنوية املستحقة له ويف حالة عدم متتعه : ثانيا

 .بها فال يدور له منها اال اجلزء الذي يزيد على ثالثني يوما
 .كم االزازا  االعتيادية اليت تدور وف  البند ثانيا من هذه املادة  ا ال يزيد على سنة واحدةجيوز ترا: ثالثا
 .تدور للقاضي االزازا  اليت استحقها عن خدماته السابقة: رابعا

 :املادة اخلامسة واالربعون
رج العراق او داخله ملدة سنتني جمللس القضاء ان مينح القاضي الذي امضى ثالث سنوا  يف القضاء ازازة دراسية خا: اوال

براتب تام للتخصص يف موضوع له عالقة باالختصاصا  القضائية والعدلية واحلصول على شهادة املازستري او الدكتوراه 
 .وله متديد هذه االزازة ملدة سنة اخر 

ازستري ملدة سنتني لغرض جيوز منح ازازة دراسية ثانية ملن انتهى ازازة دراسته االوىل وحصل على شهادة امل: ثانيا
من هذه املادمة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته ( اوال)احلصول على شهادة الدكتوراه يف نفس املواضيع املذكورة يف البند 

 .بوظيفته وجمللس القضاء متديد هذه االزازة لسنة اخر 
وة ملدة سنتني ملن حيصل على شهادة تعت  االزازة الدراسية خدمة قضائية ومينح قدما لغرض الرتفيع والعال: ثالثا

 .الدكتوراه وسنة واحدة ملن حيصل على شهادة املازستري
 :املادة السادسة واالربعون

حيال القاضي على التقاعد بعد اكماله اخلامسة والستني من العمر ويستح  احملال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب -1
 .سنوا ( 0)وز لرئيس االقليم متديد ذلك ملدة ال تتجاوز وخمصصا  قبل احالته على التقاعد وجي

 .عند وفاة القاضي اثناء اخلدمة يكون راتبه التقاعدي ما كان يتقاضاه من راتب  خمصصا  -0
من هذه املادة اما بناء على طلبه وفقا الحكام ( 1)جيوز احالة القاضي على التقاعد قبل اكماله السن احملددة يف الفقرة  -3
 .اعاله( 0)نون املدني او السباب صحية وتطب  حبقه احكام الفقرة القا
مينح القاضي احملال على التقاعد رواتب االزازا  االعتيادية اليت يستحقها كاملة على اساس جمموع ما كان يتقاضاه  -2

 .شهريا قبل احالته على التقاعد على ان تزيد على سنة واحدة
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 :املادة السابعة واالربعون
ضي ان يستقبل من اخلدمة متى شاء ويف هذه احلالة حيتفل حبقه يف تقاضي الراتب التقاعدي او االكرامية اليت للقا

 .يستحقها  وزب قانون اخلدمة املدنية وال يفقد حقه يف االزازا  اليت يستحقها
 :املادة الثامنة واالربعون

ون القضاة وتكون قراراتها يف هذه الدعاوي قابلة للطعن فيها تقام الدعو  يف احلقوق الناشئة عن هذا القانون لد  جلنة شؤ
امام اهليئة املوسعة يف حمكمة التمييز من قبل رئيس حمكمة االستئناف ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده خالل 

 .ثالثني يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها من هذا الوأن باتا
 :املادة التاسعة واالربعون

احكام قانون اخلدمة املدنية وقانون التقاعد املدني يف االمور اليت مل ينص عليها يف هذا القانون و ا ال يتعرض مع  تسري
 .احكامه

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير تؤ تةواو بكة
 :ممد شريف دلَيربةرؤَيز 

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الفصل السادس
 النقل واالنتداب

 :مسوناملادة اخل
 .ال جيوز نقل القاضي اىل وظيفة غري قضائية اال  وافقته التحريرية-ج:اوال
جيوز انتداب القضاة من الصنا االول والثاني  ا فيهم قضاة حمكمة التمييز و وافقتهم التحريرية وبقرار من جملس  -ب

سة احد  ازهزة وزارة العدل او لغرض القضاء اىل وظيفة مستوار قانوني يف رئاسة االقليم او جملس الوزراء او رئا
 .التدريس يف اجلامعا  او اهليئا  الدولية على ان حيتفل بصفة قضائية فيها

 .ال تتجاوز مدة االنتداب املنصوس عليها يف البند االول من هذه املادة ثالث سنوا  قابلة للتمديد لسنة اخر : ثانيا
ر  عند اقتضاء املصلحة العامة وذلك بأمر رئيس حمكمة االستئناف ويتم جيوز انتداب القاضي للعمل يف حمكمة اخ: ثالثا

 .االنتداب من منطقة استئنافية اىل اخر  بقرار من جملس القضاء على ان ال تزيد مدة االنتداب على سنة واحدة
 :املادة احلادية واخلمسون

العامة ازراء النقل يف غري الوهر املذكور ويتم جيري نقل القضاة خالل شهر متوز من كل سنة وجيوز عند اقتضاء املصلحة 
 .النقل بقرار من جملس القضاء بناء على اقرتاح من رئيس حمكمة االستئناف

 الفصل السابع
 وازبا  القضاة

 :املادة الثانية واخلمسون
 :يلتزم القاضي  ا ياتي: اوال
 .عن كل ما يبعث الريبة يف استقامته احملافظة على كرامة القضاء بالتزام احليدة والنزاهة واالبتعاد -1
كتمان االمور واملعلوما  والوثائ  اليت يطلع عليها حبكم وظيفته واملتعلقة بأزهزة االقليم او االشخاص ويظل هذا  -0

 .الوازب قائما حتى بعد انتهاء خدمته
 .عدم مزاولة التجارة او اي عمل ال يتف  و وظيفة القضاء -3
 .صة اثناء املرافعة وذلك رف  تعليما  يصدرها جملس القضاءارتداء الكسوة اخلا -2
اال اذا اذن له رئيس جملس القضاء باالقامة يف مكان اخر لظروف . االقامة يف مركز الوحدة االدارية اليت فيها مقر عمله -0

 .يقدرها
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لس الوطين او اهليئا  احمللية او حيظر على القاضي االشتغال بالعمل السياسي وال جيوز له الرتشيح النتخابا  اجمل: ثانيا
 .التنظيما  السياسية اال بعد تقديم استقالته

 :املادة الثالثة واخلمسون
ال جيوز ان يورتك يف هيئة قضائية واحد قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرزة الرابعة وال جيوز ان ينظر القاضي 

 .ملذكورةطعنا يف حكم اصدره قاضي اخر تربطه به العالقة ا
 الفصل الثامن

 االشراف على اعمال القضاة واالمور االنضباطية
 الفرع االول

 االشراف على القضاة
 :املادة الرابعة واخلمسون

لرئيس جملس قضاء ح  االشراف واملراقبة على كافة احملاكم والقضاة واملخولني سلطا  قضائية من موظفني -ج: اوال
 .وهيئا  وجلان

 .ملراقبة بواسطة االشراف العدلي او بواسطة القضاة املنتدبني هلذا الغرضيتم االشراف وا -ب
جيري االشراف على اعمال حمكمة التمييز وقضاتها من قبل الرئيس على ان يقدم تقريرًا سنويًا عن اعمال احملكمة اىل  -ج

 .جملس القضاء
اة يف منطقته وتفتيوها وابداء التوزيها  لرئيس حمكمة االستئناف ح  االشراف على مجيع احملاكم والقض-ج: ثانيا

املتقتضية والتنبيه اىل كل ما يقع خالفا للوازبا  الوظيفية وحسن سري االعمال االدارية واحلسابية وعليه ان يرفع اىل 
جملس القضاء تقارير سنوية عن القضاة يف منطقته تتضمن مالحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن االمور االدارية يف 

 .مهمحماك
 .لرئيس حمكمة االستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية حمكمة يف منطقته -ب

 :املادة اخلامسة واخلمسون
على اهليئا  التمييزية وهيئا  حماكم االستئناف وحماك اجلنايا  ان تنظم تقارير فصلية تبني فيها االحكام والقرارا  

ملباد  القانونية االولية او اغفال الوقائع اليت تظهر هلا عند تدقيقها اليت ارتكب فيها القاضي خطأ فاحوا نتيجة زهله با
واالحكام والقرارا  وان ترسل صورة منها اىل جملس القضاء حلفظها يف االضبارة الوخصية للقاضي الخذها بنظر االعتبار 

 .عند النظر يف ترفيعه او ترقيته
 :املادة السادسة واخلمسون

ء ان ينبه القاضي اىل االخطاء القانونية واالدارية اليت تظهر بنتيجة التفتيش على عمله واىل كل لرئيس جملس القضا: اواَل
 .ما يقع منه خمالفا لوازبا  ومتقضيا  وظيفته

لرئيس حمكمة التمييز ورئيس حمكمة االستئناف ان ينبه القاضي اىل االخطاء القانونية اليت تظهر اثناء التدقيقا  : ثانيا
 .التمييزية

 .لرئيس حمكمة االستئناف ان ينبه القاضي يف منطقته اىل ما يقع منه خمالفا لوازبا  وظيفته: ثالثا
 .يكون التنبيه بكتاب يوزه اىل القاضي وتبليغ نسخه منه جملس القضاء وتودع اخر  يف االضبارة الوخصية: رابعا

 الفرع الثاني
 االمور االنضباطية

 :املادة السابعة واخلمسون
توكل جلنة باسم جلنة شؤون القضاة تتالا من ثالثة اعضاء خيتارهم جملس القضاء من بني اعضائهم يف بداية كل  :اوال

 .سنة للنظر يف االمور االنضباطية هلم
 .تفرض جلنة شؤون القضاة يف الدعاوي االنضباطية املقامة على القاضي احد  العقوبا  االنضباطية االتية: ثانيا
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 .رتتب عليه تأخري عالوة القاضي وترفيعه ملدة ستة اشهراالنذار وي: اوال
تأخري الرتفيع او العالوة او كليهما مدة ال تقل عن سنة واال تزيد على ثالث سنوا  من تاريخ القرار اذا كان قد : ثانيا

 .اكمل املدة القانونية للرتفيع واالمن تاريخ اكماهلا
القاضي اذا صدر عليه حكم با  بعقوبة من حمكمة خمتصة عن فعل ال  انهاء اخلدمة وتفرض هذه العقوبة على: ثالثا

 .يأتلا وشرف الوظيفة القضائية او اذا ثب  عن حماكمة جتريها اللجنة عدم اهلية القاضي لالستمرار يف اخلدمة القضائية
 :املادة الثامنة واخلمسون

 .ون على ان ذلك ال مينع من تعيينه يف وظيفة مدنيةال يعاد اىل القضاء من تنهى خدماته وف  احكام هذا القان: ثانيا
 :املادة التاسعة واخلمسون

تقام الدعاوي االنضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس حمكمة االستئناف باحالته على جلنة شؤون القضاة :اوال
 .القرار للقاضي واالدعاء العامعلى ان يتضمن القرار بيانا للواقعة املسندة اليه االدلة املؤيدة هلا ويبلغ هذا 

حتدد جلنة شؤون القضاة موعدا للنظر يف الدعو  تبلغ به رئيس حمكمة االستئناف و رئاسة االدعاء العام -ج: ثانيا
 .والقاضي

 .تكون احملاكمة سرية ويفهم القرار علنا -ب
من ينسبه من املدعني العاميني وعلى جتري احملاكمة حبضور ممثل رئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء العام او  -ج

 .القاضي احلضور بنفسه وله ان حيضر حماميا معه
 .للجنة ان جتري بنفسها ما تراه مناسبا من التحقيقا  -د
تفصل اللجنة يف الدعو  بعد اكمال التحقي  ومساع اقوال ممثل رئيس حمكمة االستئناف واالدعاء العام ودفاع القاضي  -ها

 . رئيس حمكمة االستئناف ورئيس االدعاء العام والقاضيوتبلغ قرارها اىل
 .تتبع اللجنة يف ازراءاتها القواعد املنصوص عليها يف قانون اصول احملاكما  اجلزائية -و

 :املادة الستون
لته اذا وزد  جلنة شؤون القضاء اثناء نظر الدعو  ان الفعل املنسوب اىل القاضي يكون زناية او زنحة فتقرر احا: اوال

على احملكمة املختصة وترسل اليها االوراق كافة بعد ان يسحب رئيس جملس القضاء يد القاضي وفقا ملا هو مقرر يف قانون 
 .انضباط موظفي الدولة

اذا قرر  احملكمة املختصة براءة القاضي او االفراج عنه او اصدر  اي قرار تنتهي به الدعو  اجلزائية فعلى اللجنة : ثانيا
 .ار يف نظر الدعو  االنضباطية وفقًا الحكام هذا القانوناالستمر
اذا قرر  احملكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل املسند اليه وفقا : ثالثا

 .من هذا القانون( 00)الحكام املادة 
 :املادة احلادية والستون

عاء العام والقضي ح  الطعن لدي اهليئة العامة يف حمكمة التمييز يف قرار جلنة لرئيس حمكمة االستئناف و رئيس االد
شؤون القضاة الصادر وف  احكام هذا القانون خالل ثالثني يوما من تاريخ التبليغ به وللهيئة العامة اذا اقتضي احلال ان 

ع اقواهلم ثم  تصدر قرارها بتصدي  تدعو ممثل رئيس حمكمة االستئناف وممثل رئيس االدعاء العام والقاضي الستما
 .قرار اللجنة او الغائه او تعديله ويكون قرارها يف هذا الوأن باتا

 الباب الرابع
 احكام متفرقة

 :املادة الثانية والستون
اذا غاب رئيس احملكمة او رئيس اهليئة او شغر  وظيفته او قام لديه مانع حيول دون مباشرته العمل فيقوم : اوال

 .تة عمله االقدم من النواب او االعضاء مارس
 .اذا وزد اكثر من قاضي يف حمكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤوال عن االدارة وتوزيع العمل بينهم: ثانيا
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 :املادة الثالثة والستون
اذن من ال جيوز توقيا احلاكم او اختاذ االزراءا  اجلزائية ضده يف غري حالة ارتكابه زناية موهودة اال بعد استحصال 

 .جملس القضاء
 :املادة الرابعة والستون

تعيني اوقا  الدوام يف احملاكم بقرار من جملس القضاء على ان ال تقل مدة الدوام عن س  ساعا  يوميا وجيوز تعيني 
 .اوقا  دوام خاصة يف شهر رمضان على ان ال تقل عن مخسة ساعا 

 :املادة اخلامسة والستون
 .تعليما  لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونلرئيس جملس القضاء اصدار 

 :املادة السادسة والستون
 .1990لسنة  12يلغي قانون السلطة القضائية رقم 

 :املادة السابعة والستون
 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون وال يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون

 :املادة الثامنة والستون
 .القانون اعبتارا من تاريخ نوره يف اجلريدة الرمسيةينفذ هذا 

 االسباب املوزبة
والذي  1990لسنة  12بالنظر ملرور فرتة طويلة نسبيا على صدور قانون السلطة القضائية القليم كوردستان العراق رقم 

اجيابية كبرية يف هذه الفرتة زاء صدوره يف بداية اقامة املؤسسا  الدميقراطية القليم كوردستان العراق وحلصول تطورا  
وااصة تطور مرف  القضاء وازدياد وتوسع احملاكم يف كوردستان كما ونوعا وضرورة استحداث مناط  استئنافية زديدة 
فقد دع  احلازة اىل ضرورة توريع قانون زديد للسلطة القضائية يف اقليم كوردستان يستوعب كل هذه التطورا  ولكل 

 .انونذلك فقد شرع هذا الق
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

راستة , ئةم ثرؤذةية تةنيا ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ثةيوةنديدارة ئيشَيكي طرنسة, دوورو درَيذ بوو, زؤر سوثاس
بةاَلم , لةبةر ئةوةي رياوازيةكي وا زؤري نيية لةطةَل دانونةكةي ثَيشوو, بةاَلم ئةوةندة زةمحة  نيية, دوورو درَيذة

بةتايبةتي لة داناني مةيكمةي , اسيت سوَلتةي دةزائي ثَيويستة بةدوة  بكرَينت و بةدةوري خؤي هةَلبستَينتطرنسة بةرؤ
 .تةمييز و هةموو ثَيداويستيةكاني تر

فةرموو , برؤطةي دوايي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني بااَلي راوَيذكاري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 .كاكة

 :كري  رري عبداَ بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الرمحب الريي  اَبس  
 باسم الوعب

 اجمللس الوطين لكوردستان العراق
 /رقم االصدار
 /تاريخ االصدار

املعدل وبناء على ما عرضه  1990لسنة ( 1)من القانون رقم ( 03)واملادة ( 06)من املادة ( 1)استنادا اىل احكام الفقرة 
/ واملنعقدة بتاريخ ) ( ليه جملس الوزراء وما شرعه اجمللس الوطين لكوردستان العراق جبلسته االعتيادية املرقمة وواف  ع

قررنا اصدار  1997لسنة ( 12)وللصالحية املخولة لنا  وزب الفقرة الثالثة من املادة الثانية من القانون رقم  0226/
 :القانون االتي
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 على القليم كوردستان العراققانون اجمللس االستواري اال

 الباب االول
 التأسيس واالهداف

 :يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازاءها: املادة االوىل
 .اقليم كوردستان العراق: االقليم-1
 .جملس االستواري القليم كوردستان العراق: اجمللس -0
 .رئيس جملس االستواري القليم كوردستان العراق: الرئيس -3

 :املادة الثانية
يرتبط اداريا بوزير  العدل ويتألا ( اجمللس االستواري االعلى القليم كوردستان العراق)يؤسس يف االقليم جملس يسمى 

من رئيس ونائب للرئيس ومستوارين ال يقل عددهم عن سبعة ومستوارين مساعدين ال يزيد عددهم على نصا عدد 
 .املستوارين
 :املادة الثالثة
لس اىل النظر يف املنازعا  االدارية وضمان وحدة التوريع وتوحيد اسس الصياغة التوريعية واملصطلحا  يهدف اجمل

 .والتعابري القانونية يف االقليم
 :املادة الرابعة

 :يتكون اجمللس من
 :اهليئة العامة: اوال
رئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة تتألا من الرئيس ونائبه واملستوارين واملستوارين املساعدين وتعقد زلساتها ب-1

 .نائبه ويتم النصاب القانوني حبضور ثالثة ارباع اعضائها
 .ال حي  للمستوارين املساعدين االشرتاك يف التصوي  -0

 .تتألا من الرئيس ونائبه واقدم املستوارين: هيئة الرئاسة: ثانيا
ستوارين تسمية هيئة الرئاسة وحاكم من الصيا الثاني تتألا من الرئيس وعضوية احد امل: هيئة انضباط االقليم: ثالثا

 .على االقل يسميه جملس القضاء وتنعقد برئاسة الرئيس وعند التعذر برئاسة نائبه
 :املادة اخلامسة

 :للمجلس سكرتري حاصل على شهادة بكالوريوس يف القانون او ما يعادهلا ويرتبط بالرئيس ويتوىل
 .تنظيم املراسال : اوال
 .االشراف على االمور االدارية واملالية: ثانيا
 .تهيئة اوليا  القضايا املعروضة على اجمللس: ثالثا
 

 الباب الثاني
 اختصاصا  اجمللس

 :املادة السادسة
 .خيتص اجمللس باالتقنني وابداء الراي واملوورة يف االمور القانونية والقضاء االداري يف االقليم

 الفصل االول
 التقنني

 :سابعةاملادة ال
 :ميارس اجمللس يف جمال التقنني



 077 

اعداد وصياغة موروعا  القوانني يف االقليم بطلب من جملس الوزراء او الوزارا  املختصة او اجلها  غري املرتبطة : اوال
 .بوزارة
ن حيث الوكل تدقي  موروعا  القوانني املعدة من قبل جملس الوزراء او الوزارا  او اجلها  غري املرتبطة بوزارة م: ثانيا

 .واملوضوع
ترسل موروعا  القوانني اىل اجمللس بكتاب موقع من الوزير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة مع بيان : ثالثا

 .اسبابه املوزبة ومجيع االعمال التحضريية
اليه وله طلب حضور ممثل عنها استطالع رجي الوزارا  او اجلها  غري املرتبطة بوزارة  وروعا  القوانني الواردة : رابعا

 .ال تقل درزته عن مدير عام للغرض املذكور
يقوم اجمللس بدراسة املوروع واعادة صياغته عند االقتضاء واقرتاح البدائل اليت يراها ضرورية ورفعه مع : خامسا

 .غري املرتبطة بوزارة توصيا  اجمللس اىل جملس الوزراء وارسال نسخه من املوروع والتوصيا  اىل الوزارة او اجلهة
 الفصل الثاني

 ابداء الراي واملوورة القانونية
 :املادة الثامنة

 .يتوىل اجمللس ابداء املوورة القانونية يف املسائل اليت تعرضها عليه اجلها  العليا
 :ميارس اجمللس يف جمال الرجي ما ياتي: املادة التاسعة

بني الوزارا  او بينها وبني اجلها  غري املرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية  ابداء الراي يف املسائل املختلا عليها: اوال
 .اىل اجمللس ويكون رجيه ملزما هلا

 .توضيح االحكام القانونية بناء على طلب احد الوزارا  او اجلها  غري املرتبطة بوزارة: ثانيا
 :املادة العاشرة

 .اجلهة غري املرتبطة بوزارة عرض القضايا على اجمللسال جيوز لغري الوزير املختص او رئيس : اوال
 .حيظر على اجمللس ابداء الرجي او املوورة القانونية يف القضايا املعروضة على القضاء او اليت هلا مرزع قانوني للطعن: ثانيا

 :املادة احلادية عورة
ستها وابداء الرجي فيها او اعداد موروعا  القوانني لوزير العدل ان حييل على اجمللس القضايا اليت يرتأي احالتها عليه لدرا

 .اليت ير  توريعها
 الفصل الثالث
 القضاء االداري

 :املادة الثانية عورة
توكل يف مركز كل حمافظة حمكمة ادارية برئاسة قاض من الصنا االول او مستوار وبعضوية قاضيني من الصنا -1

 .الثالث او الرابع او مستوارين مساعدين
 .وز انتداب قضاة من الصنا االول او الثاني اىل احملكمة االدارية من غري املنتدبني لعضوية جملس شوري االقليمجي -0
 .تنظر الدعاوي الواردة يف هذا القانون وف  احكام قانون املرافعا  املدنية ويكون حبضور عضو االدعاء العام -3

 :املادة الثالثة عورة
 :يليختتص احملكمة االدارية  ا 

النظر يف صحة االوامر والقرارا  االدارية اليت تصدر من املوظفني واهليئا  يف دوائر االقليم بعد نفاذ هذا القانون  -1
وبناء على طعن من ذي مصلحة حمتملة وتكفي ان كان هناك ما يدعو اىل التخوف من )واليت مل يعني مرزع للطعن فيها 

 (.احلاق الضرر بذوي الوأن
 .اخلاصة بانتخابا  اهليئا  احملليةالطعون  -0
 .الطلبا  اليت تقدمها اهليئا  واالفراد بالغاء القرارا  االدارية النهائية -3
 .الدعاوي اجلنسية -2
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 .طلبا  التعويض من االضرار النامجة من القرارا  االدارية الصادرة خالفا للقانون -0
 .لعامة او التوريد او اي عقد اداري اخر مل ينضم بقانون خاصاملنازعا  اخلاصة بعقود االلتزام او االشغال ا -6
الطعون من القرارا  النهائية الصادرة من اجلها  االدارية يف قضايا الضرائب والرسوم وف  القانون الذي ينظم كيفية  -7

 .النظر يف هذا املنازعا 
قليم عن اختاذ قرار او امر كامن من الوازب عليه الطعن يف رفض او امتناع املوظا او اهليئا  يف الدوائر وازهزة اال -7

 .اختاذه قانونا
 :املادة الرابعة عورة

 .يوما من تاريخ اليوم الثاني للتبلغ من االدعاء العام( 32)خاضعا للتمييز خالل  يكون قرار االدارة-1
 .يكون قرار اهليئة العامة الصادر بنتيجة الطعن باتا -0

 :دابراهي  مم خليلبةرؤَيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرؤَيز 

 :املادة اخلامسة عورة
اذا تنازع اختصاص حمكمة القضاء االداري وحمكمة مدنية فيعني املرزع هيئة قوامها ستة اعضاء ثالثة اعضاء خيتارهم 

مة رئيس حمكمة التمييز وثالثة اخرون خيتارهم رئيس اجمللس من بني اعضاء اجمللس وجتتمع اهليئة برئاسة رئيس حمك
 .التمييز وقراراها الصادر باالتفاق او االكثرية يعت  باتا وملزما

 :املادة السادسة عورة
 :ال ختتص حمكمة القضاء االداري بالنظر يف الطعون املتعلقة فيما ياتي

 .اعمال السيادة وتعت  من العمال السادة املرسيم والقرارا  اليت يصدرها رئيس االقليم-1
 .ية اليت رسم القانون طريقا للتظلم منه او االعرتاض عليها او الطعن فيهاالقرارا  االدار -0

 :املادة السابعة عورة
يورتط قبل تقديم الطعن اىل احملكمة االدارية ان يتظلم صاحب الطعن لد  اجلهة االدارية املختصة اليت عليها ان تب  يف 

التظلم او رفضه تقوم احملكمة االدارية بتسجيل الطعن لديها  يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند الب  يف( 32)خال 
 .بعد استيفاء الرسم القانوني

 :املادة الثامنة عورة
على املتظلم ان يقدم طعنة اىل احملكمة خالل ستني يوما من تاريخ انتهاء مدة الثالثني يوما املنصوص عليها يف املادة 

من مرازعة احملاكم العادية للمطالبة حبقوقه يف التعويض عن االضرار واال سقط حقه يف الطعن وال مينع ذلك ( 17)
 .الناشئة عن املخالفة او اخلرق للقوانني

 :املادة التاسعة عورة
تب  احملكمة يف الطعن املقدم اليها وهلا ان تقرر رد الطعن او تعديل االمر او القرار املطعون به مع احلكم بالتعويض ان كان 

لى طلب املدعي ويكون قرارها قابال للطعن به متييزا لد  اهليئة العامة جمللس شور  االقليم خالل له مقتضى بناء ع
ثالثني يوما من تاريخ التبليغ به او اعتباره مبلغا ويكون قرار احملكمة غري املطعون فيه وقرار اهليئة العامة جمللس شور  

 .االقليم الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما
 :وروناملادة الع

متارس اهليئة العامة يف جملس شور  االقليم االختصاصا  اليت متارسها حمكمة التمييز املنصوص عليها يف قانون املرافعا  
 .املدنية عند النظر يف الطعن يف قرارا  احملكمة االدارية

 :املادة احلادية والعورون
 .ظا  وزب احكام قانون اخلدمة املدنيةتنظر هيئة انضباط االقليم يف الدعاوي اليت يقيمها املو: اوال
 . يكون قرار اهليئة قابال للطعن فيه لد  اهليئة العامة للمجلس خالل مخسة عور يوما من اليوم التالي للتبليغ: ثانيا
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 .يكون قرار اهليئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتا: ثالثا
 .هذه املادة وف  احكام قانون املرافعا  املدنية تنظر الدعاوي الواردة يف الفقرة اوال من: رابعا

 :املادة الثانية والعورون
تنظر هيئة انضباط االقليم يف االعرتاضا  املقدمة من قبل ذوي العالقة اصوص العقوبا  الواردة يف قانون انضباط : اوال

 .موظفي الدولة
 .يكون قرار اهليئة الصادر بنتيجة الطعن باتا: ثانيا
 .ظر االعرتاضا  الواردة يف الفقرة اوال من هذه املادة وف  احكام قانون اصول احملاكما  اجلزائيةتن: ثالثا

 الباب الثالث
 سري العمل يف اجمللس

 :املادة الثالثة والعورون
 .تسجل موروعا  القوانني والقضايا احملالة على اجمللس يف سجل خاص لد  السكرتري

 :املادة الرابعة العورون
قي  موروعا  القوانني  والقضايا احملالة على اجمللس من قبل هيئة الرئاسة وهلا ان تطلب من الوزارة  او اجلهة جيري تد

 .غري املرتبطة بوزارة استكمال النواقص قبل احالتها على اهليئة العامة
 :املادة اخلامسة والعورون

 .ة لدراستها واختاذ الالزم بوأنهاحتيل هيئة الرئاسة موروعا  القوانني والقضايا على اهليئة العام
 :املادة السادسة والعورون

 .تتخذ اهليئة العامة قراراتها باغلبية عدد االعضاء احلاضرين واذا تساو  االصوا  يرزح اجلانب الذي فيه الرئيس
 الباب الرابع

 اخلدمة يف اجمللس
 :املادة السابعة والعورون

ستوار واملستوار املساعد اضافة اىل توافر الوروط العامة للتعيني يف الوظيفة يورتط يف تعيني الرئيس ونائب الرئيس وامل
العامة ان يكون حاصال على شهادة بكالوريوس يف القانون او ما يعادهلا وله ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية ملدة ال 

الرئيس واملستوار  ومخس عورة سنة تقل عن عورين سنة يف الوظيفة القضائية او احملاماة بالنسبة للرئيس ونائب 
 .بالنسبة للمستوار املساعد
 :املادة الثامنة والعورون

تنزل من املدة الواردة من املادة السابقة مدة سنتني بالنسبة للحاصلني على شهادة املازستري ومخس سنوا  بالنسبة 
ي من هاتني الوهادتني مدة ممارسة الغراض للحاصلني على شهادة الدكتوراه وتعت  مدة الدراسة الصغر  للحصول على ا

 .هذا القانون
 :املادة التاسعة والعورون

 .يعني الرئيس ونائب الرئيس واملستوار  رسوم اقليمي بناء على اقرتاح رئيس جملس الوزراء: اوال
 .يعني املستوار املساعد بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقرتاح من هيئة الرئاسة: ثانيا

 :املادة الثالثون
 .يكون الرئيس بدرزة خاصة: اوال
 .يتقاضي نائب الرئيس راتب الدرزة اخلاصة: ثانيا
 (.ب)يتقاضي املستوار راتب الدرزة اخلاصة صنا : ثالثا
 .يتقاضي املستوار املساعد راتب الدرزة االوىل: رابعا
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 :بةرؤَيز دلَير ممد شريف

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ادية والثالثوناملادة احل

جيوز تعيني املستوار املساعد بوظيفة مستوار عند توفر الوروط الواردة يف املادة اخلامسة عورة من هذا القانون على ان 
عالية وذلك بتوصية من هيئة  يكون قد قضى مدة ال تقل عن ثالث سنوا  يف وظيفته يف اجمللس واثب  خالهلا كفاءة

 .الرئاسة
 :لثالثوناملادة الثانية وا

لوزير العدل وبناء على تسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتداب اثنني من اعضاء اهليئة التدريسية يف : اوال
زامعا  االقليم ممن حيملون شهادة الدكتوراه يف القانون وال تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد و وافقتهم 

 .ن متفرغني ملدة ثالث سنوا  قابلة للتجديد ملرة واحدةالتحريرية للعمل يف اجمللس كمستواري
التحريرية للعمل يف اجمللس كمستوارين  لوزير العدل و وافقة جملس القضاء انتداب حكام الصنا االول و وافقتهم: ثانيا

 .متفرغني ملدة ثالث سنوا  قابلة للتجديد ملرة واحدة
 :املادة الثالثة والثالثون

رئيس او نائب الرئيس او املستوار او املستوار املنتدب او املستوار املساعد او اختاذ االزراءا  اجلزائية ال جيوز توقيا ال 
 .حبقهم اال بأذن من وزير العدل باستثناء ارتكابهم زناية عمدية موهودة

 :املادة الرابعة والثالثون
ساعد على التقاعد اال بعد اكماهلم اخلامسة والستني من ال جيوز احالة الرئيس او نائب الرئيس او املستوار او املستوار امل

 .العمر
 :املادة اخلامسة والثالثون

 .يطب  قانون اخلدمة املدنية فيما مل يرد به نص يف هذا القانون
 الباب اخلامس

 احكام انتقالية وختامية
 :املادة السادسة والثالثون

اينما ورد  يف القوانني واالنظمة ( ديوان التدوين القانوني)بارة حمل ع( جملس شور  اقليم كوردستان العراق)حتل عبارة 
 .االخر 

 :املادة السابعة والثالثون
 .اليعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون

 :املادة الثامنة والثالثون
 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة التاسعة والثالثون
 .عليما  لتسهيل تنيفذ احكام هذا القانونلوزير العدل اصدار الت

 :املادة االربعون
 .ينفذا هذا القانون اعتبارا من تاريخ نوره يف زريدة وقائع كوردستان

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو ئةنداماني ثةرلةمانيش , ئةو ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةيب, دةستتان خؤش بَينت, زؤر سوثاس

ئةو هةاَلنةي تَيداية , بؤ ئةوةي دةوَلةمةندي بكةن, موو ئةو ثرؤذة ياسايانة روَيننةوةو خؤيان يازر بكةندةبَيت هة
 .بؤ ئةوةي دانونةكة بة رَيكوثَيكي كاتي مونادةشة وةكو ياسا دةربَينت, نةيتَيَلب
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 .خؤم عةرز بكةميةزم كرد لةسةر دوو خاَل راوبؤضووني , ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بتَينني
سوثاس بؤ ئةو بةرؤَيزانة كة بة تةلةفؤن , مةسةلةي ئةم دانيشتنةمان كة ييسابي دانوني لة سةرةتاوة دادةنرَيت/يةكةم

هةندَيكيان لة كاري خَير , هةندَيكيشيان ئيشيان هةبوو, هةندَيكيان ئيزنيان وةرطرتبوو بةرؤاسيت, داوامان كردن هاتب
ئةويش ئةوةية غياب , وةي سةرنج رادةكَيشَينت بؤ خاَلَيك كة كةم تةرخةميةكة لة ئَيمةيةبةاَلم بةرؤاسيت ئة, بوون

لةمةدوا ئينشائةَلَي ئةو , وةكو غائيب ناويان ناهَينني, دانيشتين داهاتوو ئةوانةي ثَيشَ غائيب بووينة, نانووسني و
دووةمينيش ضاوةرؤوان دةكةيب نيزامي داخيلي , ينيزامة دووثا  دةكةينةوة غائيبةكان ناويان دةخوَينينةوة بةالي كةم

ئةوةش رَي , بةاَلم نيزامي داخيليةكة تةئكيد لةسةر ماسبةش بكاتةوة, تا ئَيستا ناَلَي  موياسبة نةبينت, تةواو بَينت
ئةوةش يةدَيكي تةبيعيية لة , بؤ ئةوةي سَي رار بَيت ئةو كةسةي غائيب بَيت مووضةي دةبرؤَيت, بةرَي دةكةيب

ئةوةي بة , كةس بة ئييازة غائينب ئةوةي بة سةفةر ضؤتة دةرةوة( 00)ئومَيد دةكةم ئيَ , ةموو شوَينَيكدا هةيةه
بةاَلم ئةواني تر كوا عوزريان؟ بة يةديقة  يةق نيية , يان ئةوةي بؤ نةخؤشي ضؤتة دةرةوة, ئييازة لة ثشوودان و

 .سةرشاني ئةندامي ثةرلةمانة غائيب بب رَيسا بة خؤيان بدةن لة دانيشتين ثةرلةمان كة واريب
بؤضي ئةو دانيشتنةي بةياني بةو , تؤزَي باسي سةردانةكةي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانتان بؤ بكةم/ خاَلي دووةم

لةرؤاستيدا يةعين هةموو دانيشتنَيك , مونادةشة نةبوو, ثرسيار نةبوو, شَيوةية بوو؟ هةندَي برادةر ديارة نيسةران بوون
سةرداني , خؤي لةوَيوة داواي لة يكومة  كرد بوو, تاوةكو بَيب مونادةشةي لةطةَل بكةيب, شت كردن نييةبانستَي

, لةطةَل سةرؤكايةتي هةرَي  دادةنيشَينت, رسة لةوةي لةطةَل يكومة  دادةنيشَينت, يكومةتي هةرَيمي كوردستان بكاتب
بةَلَي تةبيعيية , َيت وتارَيك ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكا داواي كرد بوو ب, لةطةَل يزبةكانيش وابزائ دادةنيشَينت

بةاَلم ئةو , ئةندامي ثةرلةمان يةدي خؤيةتي مونادةشةشي بكاتب و ثرسياريشي لَي بكاتب, وتارَيك ثَيشكةش بكاتب
ئايا , لَي بوووتارةكةمان طوَي , هةدةيف ئَيمة ضيية, دةبَيت بزانني هةدةيف ثَيشةكي, يةدة ئةطةر لَيك بدةينةوة بة ضاكي

رارَيكي تر تا شةش ساَلي تر , بة ثرسيار و وةاَلم تةنيا ئيشةكةمان ئيعيميية؟ عةمرو موساية سةرداني ئَيمةي كردووة
ياخود سةردانةكة بؤ بينا كردني عييدةيةكي ثتةوة لةطةَل , المان ئيعيم طرنري بَينت, ئيشمان ثَي نةبَينت, نايبينينةوة

ثةيوةندي بة بينا , كة ئيشةكامنان زؤري ثةيوةندي بة ضاكة عييدةي هةية, وةزارةتة تازةيةئةو يكومةتة تازةية و 
زؤر دةوانني , ضونكة رسة لةوةي ميزانيةمان لةوَي بؤ دَيت, كة سةرةتايةكة ئَيستاكة, كردني ئةو دؤستايةتية هةية

رسة لة مةسةلةي ماددةي , ي كارةبايةمةسةلة, مةوزوعي نةوتة, هةية كة هاوبةشة ئيختييفمان لةطةَلياندا هةية
وةكو ئيلتيزامَيك بؤ خؤي لة بةرنامةي كاري , (122)ئةو رةئيس وزةرؤاية رسة لةوةي كة لة ماددةي , (122)

لةطةَل , لةطةَل سةرؤك كؤمار, يكومةتدا نووسيويةتي ضةنديب رار دووثاتي كردؤتةوةو لة دانيشتين تايبةتي خؤيدا
, و(122)كة ئةو سوورة لةسةر رَي بةرَي كردني ماددةي , طةَل ئةنداماني ثةرلةمان لة بةغدالة, وةزيرةكاني خؤماندا

بةاَلم هةنساوي بؤ كاريسةري , نامةوَيت لَيرة تةفسييتةكةي بَلَي  ضيية؟ باس بكةم, هةنساويشي بؤ هاوَيشتووة
, منيش وةكو بةياني كة وةسف  كرد, كةيبكةسيب سيقةي ئةو برادةرة ب, ئَيمة دةبَيت ثشتسريي لَي بكةيب, هاوَيشتووة

نةمسوتووة , ثياوَيكة دةيناس  نةمسوتووة كورد ثةروةرة, باوةرؤتان هةبَينت شتَيك  نةطوتووة كة باوةرؤم ثَي نةبَينت
سي , وةكو طومت تَيكؤشةرة, فعلةن راستسؤية ئةو دسةي كة دةيكاتب ئيلتيزامي ثَي دةكاتب, طومت راستسؤية, دكوكراتيية

يةك , دذي رذَي  بووة, ئيشي بؤ كردووة, كابرايةكة باوةرؤي بة مةبادئي خؤي هةية, ساَلة دةيناس ( 07), اَلة دةيناس س
كةواتة ثياوَيكي , هاوكاريش بووة لةطةَل هةموو هَيزة نيشتمانيةكان, نة الي داوة لةو خةتة, رؤذ نة موساوةمةي كردووة

ثاشي راثةريب  1991هةر لة ساَلي , داوةو خَيزانةكةشي تةزييةي داوة خؤشي تةزييةي, ماندووش بووة, تَيكؤشةرة
مب هةندَيك ئاطادار بووم طريان رةفيقةكان لة , هاتب لَيرة بة تةماي ئيشَيكي طةورة بوون لةطةَل ضةند كةسَيكدا

ئةو ثياوة كة هاتووة بؤية فورسةداني , رةنسة كةسيش نةيبيستبَينت و ناشزانب, يزبةكاني تردا ئيعدام كران لة مووسَل
ئَيمة هةدةفمان لةو زيارةتة باشَيب عييدة , لةطةَل ضةند وةزيرَيكي بةرؤَيز و رَيسري سةرؤكي وةزيران كة هاتووة

دةست كرد بة ضاوي وتي , بةَلي بة سةعاتَيك ئيعيم دةَلَيت ئةو ئةندامة ئازا بوو بووَير بوو, بينا بكةيب, دروست بكةيب
بةاَلم بينا , ئيعيم تةواو دةبَينت, ئةو ئيشة ئيشي دوو رؤذ سَي رؤذيية, فين شت وا بَيت, ك وا بَينتضؤن دةبَيت كةركوو
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ئَيمة دةبَينت وا بكةيب هةست بكاتب كةوا هةرَيمي كوردستان ثشتسريي ئةو , كردني عييدا  نابَيت بةم شَيوةية
بؤ موساَلةيةي طشيت و ضاك كردني , دذايةتي ئريهاب دةبَيت هةست بكاتب ئَيمة هاوكاري دةكةيب لة, يكومةتةي دةكا 

مودابيل بةوة كة داواي شيت تري لَي دةكةيب ئيستيعدادي زياتر دةبَينت بؤ ئةوةي ثشتسريكان لَي , وةزعي ئةمين طشيت
ماددةي  ئةو وةخيت دةَلَي, كة تؤ هاوكاري كرد نيشان دا هاوكاري لةطةَلدا دةكةي بة ثيلي بةرنامةكةي دادةضووي, بكا 

دووةميش كة تؤ بووية , يةكةم ئيستيحقادَيكي دةستووريية, ناتواني بَلَيي وا نيية, دةبَيت وا بَيت و وا بَيت( 122)
هةتا , ئةطةر بةينيان خراث بَينت, بة شوكوكية  لةسةر مةساويةي دوو برادةر, دؤستَيك تةعامولي لةطةَل بكةيت

وةكو دوو , يتيفاديةكة رَي بةرَي ناكرَينت بة طومان لةطةَل دةبَينتئ, ئيتفادةيةكيش لة نَيوانياندا هةبَينت
يكومةتةكةي رةعفةري كة شكوكيية  ثةيدا بوو لة عييدة  لةطةَليدا سةرداني توركياي كرد و لةو ال دسةي دةكرد و 

ي كرد و (07)دةي طرنري ئةوةية تةعتيلي ماد, سةد رار رةخنةي لَي بسريب, ئيلتيزامي ثَي نةدةكرد بة ض كةَلك دَيت
بةَلَي ئةم برادةرةش ئةطةر كةمتةرخةمي بكا  رؤذَيك لة رؤذان هةستمان كرد بة وارييب , هييي رَي بةرَي نةكرد

ئةو وةخيت , يةعين دةيةوَيت تةئييلي بكاتب رَي بةرَيي ناكاتب, هةستمان كرد كة ساردي هةية, خؤي هةَلناستَيت
رةخنةي لَي , ؤ ئيلتيزامت نةبووة بة بةرامبةر بةرنامةكةي خؤ  بة دةستووردَيينة سةر تةلةفزيؤن دةَلَيني كاكة ت

بةاَلم ئةو زيارةتة , ثَيش ئةوةش بساتة ئةوةي رةخنةي لَي بسريب, باي ئةوةندةش خةَلكي كوردستان ئازايةو, دةطريب
كةواتة دةبَيت ئَيمة باشَ , ا خؤشي داواي كردووة بَيت لة ثةرلةمان وتار ثَيشكةش بك, زيارةتَيكي يةكةمة بؤ كوردستان

هةتا كة بووة رةئيس , ثَيشَ دسةمان لةطةَل نةكردووة, بؤ ئةوةي بيناي بكةيب فورسةتي بدةييَن, ئيستيةيلي بكةيب
, خؤي كة هاتؤتة ئَيرة دسةي بكا  و طوَيي لَي رابسريب, وزةرؤا دوو سَي رار هةوَل  دا دةست  نةكةو  دسةي لةطةَل بكةم

سةرؤكي فراكسيؤنةكان ئةوانةي , وةش ئَيمة دوَييَن ئةو دةرارة بة تةنيا وةكو سةرؤكايةتي ئةوةمان نةكردبَييسة لة
سةرؤكي فراكسيؤنةكان , ضي بكةيب ئةمرؤؤ, ئةو دسةنةمان كرد و ئيتيفادمان كرد لةطةَليان, لَيرة بوون كؤمان كردنةوة

هةموويان رةئيان وا بوو كة , َلَيني ضي بكةيب و ضي نةكةيبمةفروزة يةعين زؤرينةي نةمانتواني كؤبوونةوةي بكةيب ب
 .هةمووش  باس كرد, مب تةخويل كرام ويسيت ئَيوة ثَيي بَلَي  لة بةخَير هاتنةكةي ئةوة لة رياتي هةموو ئةندامان

ةر باشي لةوةش طرنسَ ئةط, كة لة دةستووردا ئيستيحقادةي كة ضاوةرؤوان دةكرَيت, م كرد(122)باسي ماددةي /يةكةم
ئةويش لةبةر ئةوةي ئةو , هني بكةن دسةكائ زؤر دةدي  بوو لةسةر ئةوةي طومت سَي سةركةوتين عَيراق هةية

دووي , ضونكة ئةو ئيلتيزامةمان بة وةدتةكةي نةخؤ لة كاتي خؤيدا رَي بةرَيمان دةكرد, سةركةوتنانة هةبووة
كة لة , دةكةيب( 122)م بة وةديت رَي بةرَي كردني ماددةي كةواتة ئيلتيزا, يةكيش دةنسدان بؤ دةستوور, ئينيتخابا 

باشَيب رَيساش , دابيلي ئةوةش نيية ئَيمة دةبولي بكةيب, يةعين دابيلي ئةوةي بيسؤرؤن, ثَي  طو  0227كؤتايي 
وايَي باسي د, كةواتة ئةوةش وا دةبَينت, ئةو سَي سةركةوتنة لة ثَيش دةم بَينت, ئةوةية تؤش رةنابت ئيلتيزام ثَي بكة

 .بةثَيي ئةو ئيتيفادةي كة دوَييَن كردمان لةطةَل برادةران, هةَلةجبةم كرد كة دةبَيت دةرةبوو بكرَينت
تةبعةن هةموو شتَيك , بة عةدةلة  تةوزيع بكرَينت, باسي ميزانيةم كرد كة دةبَيت رةضاوي ميزانية ئَيرة بكرَيت

ئيشي , لة مةوزوعي ميزانية تةفسيلَيكي زؤر هةية, َينَيتةوةناضَيتة ناو تةفاسيل دةيسو  ئةي يكومة  ضي بؤ مب
ئةطينا , ناكرَينت, ئةطةر مب هةموو دسةيةك لة ثَيش ئيعيم و ئةوانة بكةم, يكومةتة دةبَيت دسةيان لةطةَلدا بكا 

ي بؤ كاك نَييرظان بةاَلم مب لَيرة بيَلَي  ئة, ئةردام هةية مولزةمة يكومةتي ئيتيحادي دةبَيت بيداتة يكومةتي هةرَي 
 .بؤ كاك مةسعود ض دةمَينَيت داوا بكا , ضي دةمَينَيت باسي بكا 

ئَيمة ئةو هةموو شتة هَيشتا لَيرة , ئةوة ئيشي يكومةتة ئيشي ئَيمة نيية, نةو  ئةنواع ئةشكال تةفسييتي هةية
ئةطةر دةرطامان بكردابواية , ةمانةنازانني ئةو ضؤنة بة نيسبة  ئةو نوداتة ئيخيتيفاتانةي كة ه, دسةمان نةكردووة

هييت , بؤضي تؤ وا هاتووي بؤ ئَيرة, مومكينة برادةرَيك رةئي وا هةية ئةو زيارةتة بؤ ضي هاتووي, بؤ مونادةشة
ئةو هةموو كؤبوونةوةي كة , ئةو هةموو ثَيشوازية, ئةو هةموو دسانةي ئَيمة كردمان, نةكردووة ئةوة ضةند مانسة

هاتووم رَيزم لَي , لة دَليدا دةبووة طرَييةك دةيسو  ميللةتي كورد مين خؤش ناوَينت, وة هيةهةموو دةبو, دةرارة
رةنسة وةكو , ئةو ثَيي خؤش بوو مونادةشةتان لةطةَلدا بكا  بؤ مةعلوماتتان مانيعي نةبوو, طرتوون رةخنةم لَي دةطرن
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بةاَلم ئةو دسانة , َي  ثةرلةمان وايان كرد و وايان كردبَل, طومت بؤ دوو رؤذ ئيعيم بؤ ضةند سةعاتَيك شتَيكي روان بَيت
مةستووليةمتان هةر ئةوةندة نيية سةيافة مبان بينَيت و خةَلك باران , ئَيمة دةمانةوَيت شت بينا بكةيب, بينا ناكا 

كةركووك  ,لةو ميحنةتة رزطار بكةيب, مةستووليةمتان ئةوةية ئةو ميللةتة رزطار بكةيب, بكا  و رةخنةمان طرتووة
وةزعي ئيقتيصادي , خزمةتي خةَلكي هةَلةجبة و ئةنفال و كيمياباران بكةيب, بسةرؤَينينةوة سةر هةرَيمي كوردستان

را , تةبعةن رةضاو بكةن لة عَيراددا روودةدا  رؤذانة, خةتةري ئريهاب لةالي خؤمان نةهَيلني, خةَلك ضارةسةر بكةيب
بة , ئَيمة بة مةدسةد نةمانتَيشتووة, ئةطةر خةَلكَيك وا تةسةوري كرد بَيتلةبةر ئةوة مب داواي لَيبووردن دةكةم 

ئةو , بةاَلم مونادةشة لةطةَل كَي, بؤ سةرؤكايةتيش روانَة مونادةشة هةبَينت, يةعين بؤ منيش روانَة, ثَييةوانةوة
, ئةندام هةبوو ضووة دةرةوةش بةو ثةرؤي هينةوة, رؤذةي دانوني ئيستيسمارؤمان مونادةشة كرد بةو ثةرؤي يوريةتةوة

ئازادة بؤ , سةرؤكي فراكسيؤني يةكَييت دةنسي دا لةطةَل ضوار كةسي تر دذي هينةكة, يور بوو بؤ خؤي كةيفي خؤيةتي
ضي , ئةوة يوريةتة ئةوانة مونادةشة دةكرَينت, دةنسي دا لةطةَل( 27), كةس دةنسي دا لة دذي( 30)تةمليكي ئةرز 

عةمرو موساش دَينت دةيدي ناكا  , مونادةشةمان كرد بة كاميلي يورية  مونادةشةتان كرد دوو رؤذ, دةكةن بيكةن
بَييسة لةوةش دوَييَن هينمان كرد طومتان لة وتارةكةيدا هةستمان كرد شتَيكي رةخنةي , بؤضي دةرؤوا , لَيي بثرسب

بةاَلم راستة خؤمشان بةو شَيوةية , بسريب دةرطاي دةكةينةوة خؤمان رةخنةي لَي, يان شتَيكي تةمةلوسي تَيداية, تَيداية
ئيلتيزامي بة , ئيلتيزامي بة رَي بةرَي كردني ماددةكان هةية, بةاَلم تةئكيدي كرد ئيلتيزامي بة دةستوور هةية, نةبوو

شة ديسان دةيلَيمةوة با بةرَي بتَيَلني مونادة, هةموو مةسائيلةكائ باس كرد بةشَيوةيةكي طشيت, هةية( 122)ماددةي 
را مب , ئَيستا كؤبوونةوةيان هةية, لةطةَل يزبةكان بكا , لةطةَل سةرؤكايةتي هةرَي  بكا , لةطةَل يكومة  بكا 

كاكة , ديسان رَيسايان نةداييَن و ثرسيارمان هةبوو, دةزائ لة دَلي هةندَيك برادةر وةكو طرَييةك مابوو بؤ رَيسايان نادان
 .فةرموو كاك مةمةد يةكي , َيمة وةكو داوايةك كردمان لَييثرسيار  هةية بةسةر ضاو ثَيشي تؤ ئ

 :بةرؤَيز ممد يكي  ربار
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بس  اَ الرمحب الريي 
 :مب دوو خاَل  هةية

بؤ ئةمرؤؤ زؤر بة ثَيز بوو , سوثاسي رةنابت دةكةم بة يةديقة  طوَي  بة دةديقي لة وتارةكةي رةنابت طرتبوو/يةكةم
بةاَلم مةرريش نيية , ناَلَيني هةمووي, بة تةوازون بوو تةعبريي لة ئةكسةري رةئييةكاني ئَيمةي دةكرد, دي  بوودة

بةاَلم شتَيكي ضاك بوو دةست , ئةوةي لة دَلي ئَيمةدا بَيت هةمووي رةنابت بيلَييت فةرق و خييفامتان هةر دةبَيت
يان وةكو , بةس وةكو يكومة , ثَيمواية ثَيشوازي ئَيمة نا, زي نازائمب تَيبيني  ئةوةم كرد ثَيشوا, خؤشيت لَي دةكةيب

ثَيموا بوو دةبوو وةكو مةكتةبي سياسي , ئةوةش  هةية, هةردوو يزب لة ئاستَيكي ثَيويستدا نةبوو وةكو تَيبينَيكي خؤم
 .كة دةهاتب بؤ ئَيرة, هةردوو يزب يةكَييت و ثارتي دوو سَي نةفةري لةطةَل بواية

يان ئةو ثَيشنيارة كة ليذنةي ياسايي , كي تر ئةويش لةسةر ياساكان بةرؤَيز مب تَيبيين ئةوة دةكةم كة ئةو تةعديلةخاَلَي
ضونكة زؤر رار ئةو ئيقترياياتانةي ئةوان دةبَيتة ئةسَلي , ثَيش دانيشتين ئاسايي خؤمان ثَيمان بسا , دةيكا 

يةعين , ايبةتي لةمةودوا ياساكان يةعين كة شيت ئيختيصاصنيبةت, يةعين ثَيش هةفتةيةك ثَيمان بسا , مةشروعةكة
بؤ منوونة ئَيستا لة ياساي وةبةرهَينان زياتر , تاكو ئَيمةش ئيستيشارؤة بة خةَلكَيك بكةيب, ئَيمةش هةمووي لَيي نازانني

ة تَيبيين و شتةكامنان كة بةاَلم ئَيمةش ك, ئةو بووة بة ئةسَلي مونادةشةو ئةوانة, ئةو برادةرانة شيت ضاكيان نووسيبوو
را ثَي  باشة ئةوانةي كة ئةو برادةرانة نارديان , ثَيشكةش كرد بوو لةسةر ئةو ثرؤذةيةي كة يكومة  رةواني كرد بوو

 .زؤر سوثاس, بة ئوسلوبَيك ثَيش هةفتةيةك بة ئَيمة بسا , بؤ ئَيرة تةعديلي بكةن بؤ ئَيمة
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئيتتيمامَيكي باشي ثَيدرا لة ثَيشوازي رَيسري سةرؤكي هةرَي  و سةرؤكي ئةجنومةني , يسبة  ئيتتيمامبةن, زؤر سوثاس
دوايَيش كة هةتا ئَيرة سةرؤكي , ضةنديب وةزير بةشدار بوون, وةزيران و رَيسري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و
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شان رةنابي كاك مةسعوديش ضاوةرؤواني دةكرد ثا, ئةجنومةن وةزيران و رَيسرةكةي و ضةنديب وةزير لةطةَلي هاتبوون
لة سلَيمانيش رةنابي كاك , هةورةها كاك كؤسرةتيش لةوَي بوو, و لة ئةجنومةني وةزيران ثَيكةوة نانيان خوارد

ئَيستا لةطةَل يزبةكانيش , برؤيارة يةعين لةطةَل يزبةكانيش دابنيشب, نَيوشَيروانيش هاتبوو ئةويش نَيوةرؤؤ لةوَي بوو
ئةطةر بة تةنيا مةدصةدي ئَيرة بَينت , بةيانيش لةطةَل يكومة  دادةنيشب, يشتوون يةعين كؤبوونةوةيان هةيةدان

, بةنيسبة  ليذنةي دانوني ثَي  باشة راستيةكةي مةشروعةكة التان بَيت باشة و موشكيلة نيية, ئةوةي نةزاني واية
 .ةرمووثةخشان خان ف, ليذنةي دانوني دةتوانَيت ثَيي هةَلبستَيت

 :بةرؤَيز ثخشان عبداَ زنسنة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش تَيكةَل , بةرؤاسيت كاك مةمةد يةكي  دةرطاي دسةيةكي بؤ كردمةوة زؤر دةمَيكة دةمةوَيت لة ئةجنومةندا بَلَي 
مب , سي لةطةَلدا نةبوويةعين ثَيشنيارَيكي واي كرد بؤ ئةنداماني مةكتةبي سيا, كردن لةنَيوان يزب و دةزطاي يكومة 

ئةنداماني مةكتةبي سياسي لة , ثةرلةمان وةكو ثةرلةمان, دةَلَي  زؤر باش بوو كة يكومة  خؤي وةكو يكومة  هاتبوو
 .دانيشتَيكي تردا

, يةعين مب طومت  دكتؤر ماليكي دسةي باشي كرد, يةك تةعليقي بيووكيش مب كة رؤيشتمةوة يةك دوو كةس  بيين
يةعين ئةو شتانةي كة ثَيويست بوو بسا  لة , خؤمان بؤ ثةرلةمان طوتيان هةردووكيان باشيان دسة كرديةعين ئةوة بؤ 

 .زؤر سوثاس, هةر بؤ زانني, هةردووالوة بة بةردية طةيندرا
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم بةرؤاسيت , لَي طريا راستة رةخنةي, ئةو ئيستيمارؤةش وابزائ ئةطةر لَيي را بَيب كارَيكي زؤر باشة, زؤر سوثاس
تةنزي  دةكرَيت وةختمان , ئةو ئيستيمارؤةشتان بؤ تةوزيع دةكرَيت, ئَيستا باشَ تَيدةطةيب, ئيشةكةمان مونةزةمَ بوو

ئيستيمارؤةكة , ثَيش ئةوةي لة هةموو روويةكةوة خؤماني بؤ يازر نةكةيب كؤبوونةوةي بؤ ناكةيب, هةية ئَيستا عوتلةية
كةي زانيمان , ليذنةكانيش تةداريرةكان ئامادة بكةن, ئَيوةش مةرالتان هةية بيخوَيننةوة, ة بؤتان دَيتوةخيت مويدد

يان سَي ثرؤذةي ياسا يازر , مةسةلةن دوو دوو, ليذنةكان ليذنةي ياساي و ليذنةي تر راثؤرتيان يازرة هةموو ثَيكةوة نا
ئةطةر , ةر ثةلةي بوو يكومة  كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بؤ دةكةيبئةط, ئَيوةش ئيستيمارؤةتان بؤ تةوزيع كرا بَيت, بَيت

 .بةَلَي دكتؤر ناصح, ثةلةي نةبوو دةخيةينة مانسي سَيثتةمبةرةوة
 :رمضانغفور ح ناص.بةرؤَيز د

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دووال بةباشي فعلةن هةر, بةرؤاسيت بؤ ئةم مةراسيمةي ئةمرؤؤ منيش دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسي ثةخشان خان

وةكو وةعديدا ئيلتيزام بة , بةدةناعةتي مب ماليكيش ئاماذةي بة هةموو ئةو كَيشانة كرد, وتارةكانيان ثَيشكةش كرد
مب ئةوةي راسيت بَيت زياتر تَيبيني  , دةستوور بكا  ناوي كةركووك و ئةو ناوانةي كة كَيشةيان لةسةر باس بكا 

, مةفروز واية ئةو برايانةي كة دَيب ثرؤذةكة دةخوَيننةوة, براياني ليذنةي ياساييلةسةر ئةوة هةية لةطةَل رَيزمدا بؤ 
تةمةنامان دةكرد ماليكي ئةمرؤؤ لَيرة دابنيشتبواية طوَيي لة خوَيندنةوةي , ئَيمة تةبعةن هةموومان عةرةبيزان نني

ساَلة بةزؤر تةعريبمان ( 30)ةنةوة دةبَيت عةرةبيش بري لةوة بك, ئةمة سةبةبي ئةوانة, ثرؤذةكان بواية بة عةرةبي
باوو باثريامنان تةعريب ناكةن باشَ لة ئَيمة فَيرة عةرةبييان , دةكةن ئينيا نةيانتوانيووة ئَيمة فَيرة عةرةبي بكةن

, بةرؤاسيت ضونكة ئةوة تةسييل دةكرَيت, تةبعةن ئةو برادةرانةي كةوا لة ليذنةي ياساييدان, مب لةطةَل رَيزمدا, دةكةن
لةبةر ئةوةي تكام واية ئةو , هةم بة نووسينيش تةسييل دةكرَيت, كؤمَينتَيكة هةم بة دةنري تةسييل دةكرَيتدي

ئةوانةي كورديش ديسان , برادةرانةي كةوا دَيب ثرؤذةكان دةخوَيننةوة عةرةبيزان بب ئةوانةي بة عةرةبي دةخوَيننةوة
اخةوة راري وا هةية خةلةل لةناو كورديةكةشدا دروست ضونكة بةد, كورديزان بب ئةوانةي بة كوردي دةخوَيننةوة

 .لةطةَل رَيز و سوثاردا, دةبَيت
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 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طرنري , بةاَلم خوَيندنةوةي يةكةمي زؤر موشكيلة نيية, خؤي ئةطةر غةلةتي عةرةبي تَيدا نةبَينت باشَة, زؤر سوثاس
, وةخيت خؤي مب لة سلَيماني بووم, ا نةبَينت ئةلف المَيكي نودسان نةبَيتئةوةية كة ياسايةكة دةردةضَينت غةل ةتي تَيد

كة دةها  بؤ الي مب دةَلةمة سورةكةم دةردةهَينا , هةندَيك دةرارا  دةردةضوو لة ئةجنومةن بةرؤَيوةبةري دارايي بووم
هية الثةرةيةك , ةري خؤمةئةو برادةرةي كة نووسيويةتي ناوي نا هَين  براد, صادير بووة يةعين, دةرار دةرضووة

دةيسو  دةي دةي ئةلف والم كوردي , دةمسو  كاكة تؤ موستةشار  هةية, نةبوو هةشت نؤ غةَلةتي دةواعيدي لَي نةطرم
لة دةرضوون نابَينت ياسايةك ئَيمة ئيمزامان كرد بَيت , مةسةلةن با لة دةرضووندا ديقةمتان هةبَينت, ئيعتريايف ثَي ناكا 

بةاَلم لَيرة خوَيندنةوةي ئةطةر عةرةبيزاني بامشان هةبَينت هية غةَلة  نةكا  , ئةوة روان نيية, بَينتغةَلةتي تَيدا 
بةاَلم خؤش نيية بَلَيب ئةم شتانةي , تةرتيب دةكرَيت, بةاَلم ئةطةر غةَلةتيش بَينت زؤر شتَيكي هني نيية, دةيدي ناكا 

الي , دايدةنَيب بةبَي موريب, ي كورد ئيعترياف بة ئةلف و الم ناكةنرارَيك زؤربة, كة ناردوويانة غةَلةتي زؤر تَيداية
كؤتايي بة , بة هةر ياَل ضاكي دةكةيب لة خوَيندنةوةي داهاتوودا, دةبةن بةبي موريب بة كةيفي خؤيان

 .كؤبوونةوةكةمان دةهَينني و زؤر سوثاستان دةكةم هةر شاد بب تا كؤبوونةوةيةكي تر
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 ي نائاسايي (0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 03/7/0226 رَيكةوتي ضوار شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني   03/7/0226رَيكــةوتي  شــةممةضــوار رؤذي ي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
َ بةرؤَيز بة ئامادةبووني, سةرؤكي ئةجنومةن وعدنان رشاد مفيت بة سةرؤكايةتي بةرؤَيز   عَيراق  كمـال  .د)ممد دادر عبـدا

َ   بةرؤَيز, رَيسري سةرؤك و( ركووكيكة خـولي   ي نائاسـايي (0)دانيشـتين ذمـارة   ,  سـكرتَيري ئةجنومـةن  فرست أمحـد عبـدا
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةم

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومــةني 1990ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثَيــرؤؤي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددة (1)بــةثَيي يوكمــةكاني برؤطــة 

طرَيـداني  خـولي   ي نائاسـايي (0)ذمارةي دانيشتين درا دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برؤيار, انيي كوردستاني عَيراقنيشتم
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 .كَيشةي كارةبا-1
 .كَيشةي نةو -0
 .كرَيي خانوو طراني بازارؤ و-3

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميترةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان ئةم كؤبوونةوة نائاسايية دةكةينةوة, بةناوي خواي طةورة وميترةبان
ي 1990ي ساَليثشت بةو دةسةآلتةي بة ثَيي برؤطة يةكي ماددة شةش لة ثةيرؤِِةوي ناوخؤي ذمارة يةكي هةموار كراو

و بةثَيي برؤطة يةكي ماددة بيسيت ثةيرؤةوةكةو لةسةر داواي بةرؤَيز سةرؤكي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش (11)برؤياردرا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة لة كاتي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, دا ساز بدرَيت  03/7/0226كةوتي نيوةرؤؤي رؤذي ضوارشةممة رَي
 :باسكردني

 .كَيشةي كارةبا-1
 .كَيشةي نةو  -0
 .طراني بازارؤو كرَيي خانوو -3

سةرةتا بةخَيرهاتين سةرؤكي يكومة  بة وةكالة  و هةموو وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةيب كةوا هاتب و زةمحةتيان كَيشا و 
, ثةرلةمان هاتووة بؤ ئَيرة ك سةعد مةمةد ئةمني وةكو وةزيري هةرَي  بؤ كاروباريكا, كؤبوونةوةيةدا ئامادة بوون لةم

 .وةزيري هةرَيمة و ئةندامي ثةرلةمانة
سةرةتا ثريؤز بايي لة طةلي كوردستان دةكةم كة ئةمرؤؤ سَييةم رؤذي دادطايي كردني ديكتاتؤر صةدام يسني لةسةر 

, تاواني ئةنفال كة ئةمرؤؤ دادطايي دةكرَي كة لةوانةية ئَيستا دةسيت ثَيكردبَي, لي كوردستانتاواني طةورةي دذ بة طة
لةو برؤواية نةبوويب كة بسةينة رؤذَيكي وا كة لةبةردةم طةلةكةمان و هةموو دونيادا , تاوانَيك بوو دذ بة طةلةكةمان

موذدةيةكة بؤ هةموو طةلي كوردستان كة , ن كردووةدادطايي بكرَيب لةسةر ئةم تاوانةي كة بةرامبةر بة طةلي كورديا
هةموو طةلي كوردستان و دونيا داواكارة كة بسةن بة يةدي خؤيان و , ئةمة نةتييةي هةموو ئينسانَيكي ديكتاتؤرة

زؤر بةداخةوة كة لةم ئةنفالةدا , كة ئةمة دياريةكي بيووكة بؤ كةس وكاري ئةنفالكراوةكان, سزاي راستةدينةي خؤيان
هةزارةها خةلكي ئةم ناوضانة بوونة دورباني دةسيت رذَي  و لةوانة كة ضةنديب رار باس كراوة و دوَينيش  بة

و ئةوانةي كة هاتبوون كة نةياندةزاني كة باليسان , ماميةكان ثرسياريان لةو ئافرةتانة دةكرد كة زةييةي ئةنفال بووة
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لة سةدا نةوةدي ئةو طوندو ناوضانةي كة وةبةر , اني وا دوورةو شَيخ وةسان هةر لةسةر سنووري باليسانة و نةياندةز
تا دونيا بزانَيت هةَلسوكةوتي رذَي  بةرامبةر بة طةلةكةمان ضؤن بووة و , ئةنفال كةوتوون لةسةر سنووري ئَيران نني

ةماني شا بوو كة بة ز, كة هَيشتا ئَيران مجتوري ئيسيمي نةبوو 1970لة ساَلي , زؤر دوورة لة سنووري عَيراق و ئَيران
 1976و سةرةتاي  1970ئةنفال لة كؤتايي ساَلي , رَيكةوتننامةي رةزائري هاوكارييةكي تةواو بوو بؤ عَيراق و ئَيران

هةموو ئةو , و ئةمةش بؤ ئةوة بوو كة كوردستاني عَيراق دابربؤَي لة كوردستاني ئَيران و توركيا و سوريا, دةسيت ثَيكرد
ثريؤز بَيت لة طةلةكةمان و ثريؤز بَيت , آلم ضاويان دادةثؤشب لة راستيةكان و لة تاوانةكاني رذَي بة, يةديقةتة دةزانب

ضاوةرؤوان , لة هةموو كةسَيك كة ئةمرؤؤ دةبينني كة وا موياكةمة دةكرَيت لةسةر ئةو تاوانة و لةسةر تاوانةكاني تريش
 .ةربسرَيدةكةيب ئينشائةَلآل لة هةموو تاوانةكاني تريش سزاي خؤي و

وةخيت خؤي ثاش هةَلبذاردن ثرسيار لة ئَيمة دةكرا , دةطةرؤَيينةوة سةر دانيشتنةكةمان كة دانيشتنَيكي نائاسايية
ئَيمة دائيمةن , ثةرلةمان ضي كردووة بؤ ئةوةي ئةو ئةركةي خؤي كة لةبةرنامةي خؤي هةية و كارةكاني يكومة 

, ئَيمة ئينيا دةخيةينة ئةستؤي خؤمان, ة كة دوو ئيدارة نابَيت هةبَيتروابَيكمان وابوو كة برؤيارَيكي ثةرلةمان هةي
خؤشبةختانة , لةوانة يةكبووني هةردوو ئيدارة, ئَيمة دةمانةوَيت ئةو هةنساوانة بكةيب و ئينيا ئيشةكامنان بكةيب

لة ئةركي ثةرلةمانة كة وابزائ , طةيشتينة ئةو ئةجنامة و يكومةتي نوَي دةست بةكار بوو و ثريؤز باييمان لَي كردن
ئَيمة و يكومةتي هةرَي  يةك ئاماجنمان هةية و ئةويش خزمة  كردني ئةم , ضاودَيري ئيش وكارةكانيان بكا 

هةردوو ال ماندوون و ئةوانيش كاردةكةن شةو ورؤذ بؤ خزمةتي طةلةكةمان و بتوانني هةموو بةيةكةوة , كوردستانةية
هةرضةندة , باري داراييان باش بكةيب و باري ئةمنيان باش بكةيب, دابني بكةيب ذيان بؤ خةَلك, كَيشةكان يةل بكةيب

, ضةند كَيشةيةك هةية لة كوردستان لةوانة كَيشةي كارةبا وكَيشةي بةرزو نزمي بازارؤ هةية و كَيشةي سووتةمةني هةية
هةندَي , آل يكومة  هييي نةكردووةخةَلكةكة نيسةرانة و خؤمان نيسةرانني و لةو دوو سَي رؤذة ناكرَي و بَلَيني وةَل

موزاهةرة كردن يةدَيكي تةبيعي دكوكراسي , رووداو روويداوة ئةم رووداوانة بةداخةوة كة ئةطةر بَيتو تةماشاي بكةيب
ضونكة كاتَي , بةآلم موزاهةرة كردن بةتةئكيد دةبَي بة دانون بَيت, شَيوةيةكي تةبيعي ية لةهةموو دونيادا, خةَلكة
يةدي خؤيةتي دفاع لة يكومة  بكا  و , ئةطةر لة خةتي خؤيان دةربيب, دةضَيت ثؤليس ييميايةي دةكا  بةرؤَيوة

لةاليةك يةدي خؤيةتي ثؤليس ديفاع , بةآلم دةبَي هةموو لَيي ئاطادار بكرَينةوة, ديفاع لة مومتةلةكاتي يكومة  بكا 
بةآلم , هةمووي بةيةكةوة بةسَاوة, خةَلكة, ةرلةمانةث, ئةمة واريب يكومةتة, لة سةروساماني دام و دةزطاكان بكا 

, كَيشةي كارةبامان هةية, بةَلَي كَيشةيان هةية, كَيشةيان هةية, ئَيمة دةبَي لَيي بكؤَلينةوة بؤضي موزاهةرة دةكرَي
َي كَيشةيةمان بةآلم لةم كؤبوونةوةيةدا ئةم س, كَيشةي تريش هةية, كَيشةي بازارؤمان هةية, كَيشةي سووتةمةنيمان هةية

دانيشتنَيك نيية بَلَيني , ئةم دانيشتنةمان دانيشتنَيكي تايبةتة كة سةرؤكي يكومة  و وةزيرةكان هةموو لَيرةن, داناوة
ئةبَي بةرنامة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بنووسني و , رةلسةي موسائةلة نيية, لةطةَلياندا موسائةلةيان بكةيب

ئينيا رةلسةيةك بكةيب ئةوة رةلسةي , نوداتةكان بنووسني و روابةكةي كة بؤمان ها , ةيبدةست نيشاني كَيشةكة بك
طفتوطؤكردنة ضونكة كَيشةكان , رةلسةي ثرسيارو وةآلمة, ئةم رةلسةية رةلسةي طفتوطؤ كردنة, موسائةلةي ثَي دةَلَيب

نةك تةنيا , ضيية و دةست نيشاني بكةيبو ئةو كَيشانة ضؤن ضارةسةر بكرَيب و يةليان , هةموو اليةكمان دةطرَيتةوة
لةو بةينةشدا وةكو عةرزم كردن كاري باشيان , ئَيمة بةَلكو خةَلكي كوردستانيش طوَييان لة رةئيي يكومة  بَيت

كؤبوونةوةكانيش لةطةَل سةرؤكي هةرَي  طفتوطؤيان كردووة و ئةمانةيان , كردووة و كؤبوونةوةي باشيان ئةجنام داوة
بة كورتي باسي بكةن و مةرال , اوا لةو ئةندامانة دةكةم ئةوانةي كة ثةيوةنديان بةو مةسةالنة هةيةد, خستؤتة روو

دواتر , بدةيب با ئةندامان دسةي خؤيان بكةن و دواتر سةرؤكي يكومة  باسي ئةو شتانة بكا  كة ضي بؤكراوة و
َيز دةكةم كة ثرسيارةكانيان ئاراستةي وةزيري داوا لة ئةنداماني بةرؤ, وةزيرة ثةيوةندارةكان وةآلمي خؤيان بدةنةوة

رةلسةي طفتوطؤ كردنة لةسةر ئةو , ديسان تةئكيد دةكةمةوة كة رةلسةي موسائةلة نيية, تايبةمتةند بكةن
هةر سَي كَيشة بةيةكةوة , مةسةلةي بازارؤة, سووتةمةنيية, كارةباية, تةبعةن سَي خاَلة, مةسةالنةي كة باران كردن
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كاك رشاد با بفةرمَي بؤ ثَيشكةش كردني راثؤرتةكةي , ة ثَيويست ناكا  هةر يةكة و بةتةنيا باسي بكةنبةسَاوة بؤي
 .كة لَيثرسراوي ليذنةي شارةوانيية

 
 :بةرؤَيز رشاد امحد ابراهي 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ثةيوةندارة بةرٍَِِيزةكان كة ئةطةر ئَيمة ليذنةي شارةواني ضةند خاَلَيكمان هةية ضةند داواكارييةكمان هةية لة وةزير
 :بكرَي رَيبةرَي بكرَيت

, ئةو زَيدةرؤييةي هةية با البدرَيت, ئةو برؤة كارةبايةي هةية با بة عةدالة  دابةش بكرَيت, دابني كردني كارةبا: يةكةم
 .بةعةدالة 

 .كو بؤ دهؤك دابني كراوةهةروة, دابني كردني كارةبا بؤ هةولَير و سلَيماني لة وآلتاني دةوروبةر: دووةم
ئايا ئةو ثرؤذانةي كة , دةستنيشان كردني ثيني وةزارة  بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي ثيني كاتي و دوورخايةن: سَييةم

 .برؤياري لةسةر درابوو طةيشتة كوَي؟
 .وةك لة يةددي خؤي, داناني سةعا  بؤ سةرف كردني كارةبا بؤ ئةوةي زياد صةرف نةكرَيت: ضوارةم

 :شةي سووتةمةنيكَي
سووتةمةني . روونكردنةوةيةك بؤ كَيشةكة ئاراستة بكا , داوا لة رةنابي وةزيرو اليةني ثةيوةنديدار دةكةيب: يةكةم

 .ئةسباب و ضارةسةر كردني
ئايا خةتي ئيسَاتييي لةض , دابني كردني سووتةمةني لةضةند وآلتَيكي دةوروبةر نةوةك هةر لة توركيا: دووةم

 .ة لة كوردستانئاستَيكداي
 .دةكرَي بةرَيساي بازرطاني كةرتي تايبة  هةموو رؤرة سووتةمةنيةك ئامادة بكرَيت بؤ هةرَي : سَييةم

 :طراني بازارؤ
 .ثَيشنيار دةكةيب بؤ دروست كردني رةمعياتي تةعاوني بؤ يارمةتيداني ضيين فةرمانبةران: يةكةم
دةدةغةي , سَي بؤ دةستنيشان كردني ئةو كةلوثةلةي كة لةبازارؤ كةمةدةبَي ضاودَيري بازرطاني بةكاري خؤي هةَل: دووةم

 .وةكو يةيوان و شيت تر, بكا  و نةضَيتة دةرةوةي هةرَي 
بةآلم نيمية مونافةسةيةك دروست , با بة ئارةزووي دوكانداريش بَيت, داناني نرخ لةسةر سةوزةو طؤشت: سَييةم
 .دةبَيت

, و بؤ دابةش كردني بةرووبومي سووتةمةني وةكو غازو نةو  بةرَيسةي وةكيلي خؤراكداناني ئاليةتَيكي طوجنا: ضوارةم
 .نةوةك سةيارة بةكةيفي خؤي دةطةرؤَيت و بة طران بفرؤشَيت و بةبَي ئةوةي يساب بؤ كةسيش بكا 

 :طراني كرَيي خانوو
, تين خةَلكانَيك بؤ ناو شاري هةولَيرئةويش بةراسيت ها, لةو دوو سَي مانسةي رابردوودا دياردةيةكي تازة هاتؤتة ثَيش

بؤية داوا دةكةيب , وةرةدة 03و 00هةتا زؤر كرَي خانوو طةيشتؤتة , بووة هؤي طرانبووني كرَيي خانووبةرة
باشَيب منوونةش , هةروةكو ثَيشان هةبوو, بووذاندنةوةي رةمعياتي دروست كردني خانووبةرة دةست ثَي بكاتةوة

, ئيسكان بةهةردوو بةشي دروست كرا, لةهةولَير كاتي خؤي دروست كرا بةو رَيسايةئةوةية مورةمةعي ئازادي 
ئةو سَي بةشة بةرَيساي , بةبَي ئةوةي تةئسرييان لَي بكا  و رةمعيةي شؤرؤش, خةَلكانَيكي زؤر بوونة صايَيب موَلك

مي ئَيستا عيماراتي سةكةنيية ضونكة سيستة, دروست كردني بةرَيساي باَلةخانةش بَيت, رةمعياتي ئيسكان دروست كرا
, خةَلكانَيكي زؤريش ئيستيفادةي لَيدةكا , ييمايةي سةهل تر دةبَيت, لة بؤ ئةوةي خةدةماتي سةهل تر دةبَيت

 .زؤر سوثاس, نامشةوَي زياتر وةخت وةربسرم لةبةر ئةوةي برادةراني تريش دسةيان هةية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ايي و ئابووري راثؤرتي خؤيان ثَيشكةش بكةنئَيستا ليذنةي دار, سوثاس
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 :بةرؤَيز دلَير اراعيل يقي شاويس
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, كَيشةيةكي هةمةاليةنة وةكو بةرؤَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئاماذةي ثَيكرد, بةراسيت بةرامبةر بة كَيشةيةكي زؤر طةورةيب
بةشَيك لةو كَيشةية ئةطةرَيتةوة بؤ دروست كردني دةوَلةتي , رودا بكةينةوة كَيشةكة تَيتةَلكَيشة ناتوانني لةيةكي

عَيراق ولكاندني ويييةتي موصَل بةو دةوارة سياسيةوة كة هةميشة دةسةآلتداراني عَيراق وةكو دةوَلةتَيكي داطريكةر 
ئةوةتا ئَيمة , ا دروست نةكردووةهية ثرؤذةيةكي ئاوةدانكردنةوة و سَاتيييان تَيد, تةماشاي ئةو وةزعةيان كردووة و

ساَلةي دواييدا لة وآلتَيكي بةرهةمتَيب وميللةتَيكي بةرهةمتَيب  30لةوآلتَيكي بةرهةمتَينةوة بةتايبةتي لةماوةي ئةم 
لةبةر ئةوةي ضارةسةري , ئةمة بةشَيكة لةو كَيشةيةي كة هةية, وكاركةري بةتواناوة بوويب بة ميللةتَيكي بةركاربةري

لةبةر ئةوة ئةو بابةتانةي , ئةم كَيشة هةمةاليةنة بة ثينَيكي دوورخايةني تؤكمةي داريَةذراو بَيت, شة ئاَلؤزةئةم كَي
, هةَلدانةوةي ئةو كَيشانة و ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة, ئَيمة باسي دةكةيب هةوَلدان بؤ هةَلدانةوةي ئةو طرَييانة

رسة لة دةوَلةتة , و كَيشانة بةراسيت ئَيمة هةموومان دةطرَيتةوةبَييسة لةوة بؤ ضارةسةر كردني و باسكردني ئة
ئَيمةش وةكو , رسة لةو سياسةتة داطريكاريانةي كة بةرامبةر بة كوردستان بةكارهاتووة, داطريكةرةكاني كوردستان

, ةيةك بكا يكومةتي كوردستان وةكو ثَيويست نةيتوانيوة ضار, ثَيويست نةمانتوانيوة مامةَلة لةطةَل ئةوة بكةيب
, ئَيمةش كةمتةرخةم بوويب, دةبَي ئَيمة ئةو راستية بزانني, يكومةتي كوردستان كةمتةرخةمي لةو بارةدا هةية

ضونكة بةراسيت ئةو كَيشانة كَيشةيةكي هةمةاليةنةية ئةبَي بة هةموو اليةكمان , خةَلكيش كةمتةرخةم بووة
اليةنَيك لةو , ستوليةمتان بةرامبةر ئةو كَيشانة زياتر دةبَيتتاكو بةرثرسياريةتي زياتر بَيت مة, ضارةسةري بكةيب

ئَيمة تاكو ئَيستا يؤريايةكي , اليةنانةي كة ثَيويستة ئاماذةي ثَي بكةيب كة يكومةتي هةرَيمي كوردستان لَيي بةرثرسة
ئَيمة زؤر , اتيييمان هةبَيتكة ئَيمة بتوانني سياسةتَيكي وازحيي سَ, يؤريايةكي ئابووري روومنان نيية, ئابووركان نيية

بازارؤَيكي , لةراستيدا بازارؤَيكي ئازادمان نيية, بةآلم نازانني بازارؤي ئازاد ضيية, رار باس لةبازارؤي ئازاد دةكةيب
, ئةم بازارؤة بةرةَلآلية ئةم فةوزا ئابووريةي دروست كردووة و كَيشةيةكي ئابووري بؤ دروست كردوويب, بةرةَلآلمان هةية

بةشَيكي خؤي لة كَيشةي , نةبووني خانووبةرة ئةبينَيتةوة, ك لةو كَيشانة خؤي لة كَيشةي كرَي خانووبةشَي
و , بةشَيكي خؤي لة كَيشةي سووتةمةني و كارةبا دةبينَيتةوة, ثَيداويستيةكاني رؤذانةي خةَلكي كوردستاندا دةبينَيتةوة

ثَيويستة يكومةتي هةرَيمي , كؤَلينةوةيةكي زؤر هةيةضارةسةركردني ئةمانة بةراسيت ئَيمة ثَيويستيمان بة لَي
هةوَل بدةن ثةيوةندي بكةن بةو دةزطا , كوردستان و وةزارةتة بةرثرسةكان ديراسةيةكي تةواو بدةن لةو بوارةدا

ةو بةتايبةتي زانكؤكان و كؤليذةكاني كارطَيرؤي و ئابووري و ئ, زانستيانةي كة ئَيمة هةمانة لة هةرَيمي كوردستاندا
هةموو كةسَيكي دَلسؤز بةرامبةر بة نيشتمان و بةرامبةر , مب لَيرةوة رووم دةكةمة هةموو كةسَيكي رؤشنبري, ثسثؤرؤانة

, هةموومشان بةرثرسني, بة طةلةكةمان كة هةوَل بدةيب ئَيمة هةر يةك لةشوَيين خؤيةوة رؤَلي خؤمان ببينني بةراسيت
ئَيمة ثَيمان ضاكة وةكو , سوود وةربسرَي لةو هَيز وتوانايةي كة هةية بؤية ثَيويستة يكومةتي هةرَيمي كوردستان
ثَيويستة يكومةتي هةرَيمي كوردستان بةراشكاوي دةزطا بةرثرسةكان لة , هةندَيك هةنساوي سةرةتايي بنَيني لةو بارةدا

هةوَل , خةَلك تَيبسةيةنبراستيةكان لة, بةراشكاوي لةطةَل خةَلك دسة بكةن, هةر ئاستَيك و لةهةر بارودؤخَيكدا بب
ضونكة شاردنةوةي راستيةكان بةراسيت ئةجنامةكةي ئةبَيتة , راستيةكانيان لَي بشارينةوة, نةدةيب خةَلك ضةواشة بكةيب

دَل زوير كردني ئةو رةماوةرةي ئَيمةي دروست كردووة و ئةو رةماوةرةي ئَيمة دةثارَيزَي و ئةو رةماوةرةي كة 
بؤية دةبَي دام ودةزطاكاني يكومةتي كوردستان و دام ودةزطا , ة هية كاتَيك لةبريي ئَيمة نييةئةم, ديفاعمان لَي دةكا 

ئةبَي رَيكخراوة كؤمةَلساي مةدةني بةراشكاوانة هةوَل بدةن و بةشداري بكةن , بةرثرسةكانيش نةك تةنيا هةر يكومة 
, اطةياندن دةبَي رؤَلَيكي بةرضاو ببييَن بةراسيتر, راستيةكان لة خةَلك تَيبسةيةنب, لة ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية
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, نةك بؤ ئاَلؤز كردني كَيشةكان و هةندَي رار بؤ ضةواشة كردني, ئةبَي رؤَلَيكي ضاك ببييَن بؤ ضارةسةركردني كَيشةكان
كان بةناوي ئةوةي كة خةبةري نيية وشيت نيية و شيت ناراست هةندَي رار دةبَيتة شَيواندني راستيةكان و راستية

راطةياندن ض راطةياندني رةري و ض راطةياندني ئازادي و نارةري كة وةكو , بةشَيوةيةكي تر دَيتة بةرضاوي رةماوةران
, هةندَيك خاَل هةية ثَيويستة ئَيمة لةسةري بووةستني بؤ ضارةسةركردني, ثَيويست دةوري خؤيانيان تا ئَيستا نةبينيوة

بازارؤي ئازاد ئةوة نيية كةدام و دةزطاكاني دةوَلة  , ةكان ئةبَي بازارؤ رَيك رةنبةراسيت يكومة  و دام ودةزطا بةرثرس
لة ثَيشكةوتووتريب وآلتي سةرمايةداري ريتاندا خؤي دةضَيتة ناو بازارؤ وضارةسةري بازارؤ , دةست نةخاتة ناو بازارؤةوة

اي ئةوة نيية يكومةتي دةوَلة  تايبةتي كردووة بزانني بازارؤي ئازاد مان, ئةمة راستيةكة دةبَي لَيرة بيزانني, دةكا 
ئَيمةش ثَيمان ضاكة ئةو كؤمةَلة هةروةزيانةي كاتي خؤي هةبوو تادي كردنةوةيةكي , لةاليةني بازارؤ و اليةني ئابووري

بةراسيت دةبَي رَيي روون بكرَينةوة وةكو هةروةزيةكاني دةستسريكردن و فرؤشتين , خراث نةبوو لة ثراكتيكدا
ئةبَي دةوَلة  وةكو , بةَلكو بؤ توَيذوضينة كؤمةآليةتيةكان وهةموو, نةك تةنتا بؤ فةرمانبةران, اويستيةكانثَيد

فرؤشيارَيك بَيتة ناو بازارؤةوة بؤ ئةوةي بتوانَي دةست نيشاني ياخود بةاليةني كةمةوة بةشَيك لةو نرخانة كؤنَؤَل 
نةهَيشتين رزطاري بازارؤ لةاليةن كؤمةَلة , و دةوري خؤي ببييَن بتوانَي بؤ بةرذةوةندي خةَلك دةوري ئييابي, بكا 

ئةمة بةشَيكة لةوةي بةراسيت كَيشةيةكي طةورةي بؤ خةَلك دروست كردووة كة كؤمةَلة كةسانَيك , كةسانَيكي دياريكراو
بَي دةرطا بكرَيتةوة كةسيش بؤي نيية دةبَي بازارؤ ئازاد بَيت و دة, هةية بازارؤ و بازرطانيةكانيان بؤ رَيكخستووة

اليةنة وَيران و ضؤَلكراوةكاني ئةم وآلتة ئاوةدان , لةبةردةمي هةموو كةسَيكدا كةبتوانَي خزمةتي باشَ بةم وآلتة بكا 
دةبَي هةوَل بدرَيت دةستنيشاني اليةنَيك بكرَيت , دةبَيت تةفعيل بكرَيت, ضاودَيري بازرطاني دةبَيت كارا بكرَيت, بكاتةوة

ويستيانةي ذياني رؤذانةي خةَلكي كوردستان بةتايبةتي ضيين زةمحةتكَيشةكاني كوردستان دةبَيت هةوَل ئةو ثَيدا
ئَيمة , سوود وةرطرتب و كاركردني ياساي وةبةرهَينان, بةاليةني كةمي نرخي ئةو شتومةكانة, بدرَيت دةستنيشان بكرَيت

, ستا وةكو ثَيويست سوودي لَي وةرنةطرياوة و كارا نةكراوةبةآلم بةداخةوة تاكو ئَي, ياساي وةبةرهَينامنان دةركردووة
بؤية ثَيويستة دام و , كةسانَيك هةية لَيرةو لةوَي كة كةسانَيك هةية سوود لةم ياساية وةربسرَيت بؤ بةرذوةندي تايبةتي

وودي لَي ببييَن بؤ دةزطاكان وةكو ثَيويست بةتايبةتي دةزطاي يكومة  رؤَلي خؤي ببييَن و ئةو ياساية كارا بكا  و س
ض لةاليةن سةرمايةدارة بَيسانةكان ياخود سةرمايةي بَيسانةو ياخود , بةرذةوةندي و ئاوةدانكردنةوةي هةرَيمي كوردستان

ضاكَ واية لة وآلتدا , لةاليةن سةرمايةي نَيوخؤ ئةو دةرطايانة بكرَيتةوة ورَيسةيان بدرَييَت وآلتي ثَي ئاوةدان بكةنةوة
ضونكة بةراسيت ئَيمة سيستةمَيكي باري وامان نيية كة خةَلك هةست بة , مَيكي باري طوجناو دابنَيتيكومة  سيستة

ئةبَيت دةوَلة  هةموو شتَيكي بؤ , هةندَي رار هاووآلتي ضاوةرؤوان دةكا , ئَيمة ضاوةرؤوان دةكةيب, مةستولية  بكا 
ئةبَي ضاوةرؤوان لةو دةوَلةتةش بكةم , تَيك  بؤ بكا كةمب وةكو هاووآلتيةك ضاوةرؤوان بكةم دةوَلة  هةموو ش, بكا 

كة كاتَيك دةوَلةتَيك و دةزطايةك هةموو , هةموو شتَيك  بةسةردا بسةثَييَن و هةموو شتَيكي دةبَي لَي دةبووَل بكةم
بؤ ئةوةي  ,ئةبَيت مب هةموو شتَيكيش لةو دةزطاية دةبووَل بكةم كة ئةيسةثَييَن بةسةرمدا, شتَيك بؤ مب ئامادة بكا 

, دةوَلة  ئاويش  بداتَي و كارةباش  بداتَي, ئةو شتة نةبَيت لةراستيدا دةبَيت هةموومان هةست بة مةستولية  بكةيب
منيش , هةموو ثَيداويستيةكي كلتور و خوَيندن و تةندروستي  بؤ دابني بكا , ثارَيزطاري ماَل و موَلك و سةريش  بكا 

بةراسيت باسي , بةراسيت ئةبَيت سيستةمَيكي باري لةو بابةتانةمان هةبَيت, َل مبهية نةدةم و هةر خةريكي بؤَلة بؤ
ئةطةرضي ئَيمة ئةمرؤؤ نةتوانني , هةندَي شت كرا ئَيمة بةرامبةر بةكَيشةي سووتةمةني بؤ ضارةسةر كردني ئةمانة

بؤ ئةوةي , وطةي بيووك دابنَينيبةآلم ئةو سةرضاوة كةمةي كة لةبةردةستداية ثَيويستة ثاآل, ثاآلوطةي طةورة دابنَيني
كةمكردنةوةي كَيشةي كارةبا بة , ماوةيةكي كةميشي ثَي بيَيت, بةاليةني كةمةوة بةشَيك لةو كَيشةية ضارةسةر بكا 

ضونكة دةوَلةتي عَيرادي فيدراَل تا ئةمرؤؤ , بريوبؤضووني ئَيمة بة ئيعتيماد كردنة سةر دةوَلةتي عَيرادي فيدراَل ناكرَيت
, ةَلوَيستَيكي ئييابيانةي بةرضاوي بةرامبةر بة خةَلكي كوردستان و بةرامبةر بة هةرَيمي كوردستان نةبووةهية ه

يكومةتي عَيرادي تائَيستا طلي دةداتةوة و , ئةوةي ئاشكراية كة بةشَيك لةو يصةيةي كة دةدرَي بة هةرَيمي كوردستان
رانةي بةغدا رووينةداوة تاكو ئَيستا بةرامبةر بة هةرَيمي هية رؤرة طؤرؤانكاريةك لة تَيرؤوانيين ئةو دةسةآلتدا
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ئةو دةسةآلتدارانةي لة ساآلني سيةكان و ضلةكان و ثةجناكان و شةستةكان و يةفتاكان و هةشتاكان و تا , كوردستان
كردنة سةر  لةبةر ئةوة ئيعتيماد كردنة سةر دةوَلةتي عَيراق و ئيعتيماد, رووخاني صةدام تا ئةمرؤؤش بة هةمان شَيوة

ض كَيشةيةكي تر بَيت , ض ئاو, ض كارةبا, دةوَلةتةكاني دةوروبةرمان بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة ض سووتةمةني
, ئةمة رةنسة دوا رؤذ برينةكامنان ئةوةندةي تر ضَلكب و خراثَ بكا , لةراستيدا ئةمة برينةكاني ئَيمة سارَيذ ناكا 

بدؤزرَيتةوة ئةو كَيشانةش بةوة دةدؤزرَيتةوة كة سةرضاوةي خؤماَلي سووتةمةني  بؤية ئةبَيت ضارةسةري بنةرؤةتي بؤ
ئةبَي ئَيمة كؤمةَلة بةنداوَيكي ئاو دروست بكةيب و ثرؤذةي سةدي بَيخمة يةكَيك لةو ثرؤذانةي , ئَيمة بةدةست بَينني

ي هةرضةندة ذمارةي تةواومان ئةو ثارانة, ئةبَي نةخشةو ثيني بؤ دابنرَي, ئةبَي بةردي بريي لَي بكرَيتةوة
بةآلم ئةو ثارانةي كة , بيينة هةر شوَينَيك هية زانياريةكمان نادرَييَت, لةبةردةستدا نيية و زانياركان نيية بةداخةوة

مب ثَي  واية لةماوةي ضةند ساَلَيكدا دةتوانني ئَيمة كؤمةَلة ثرؤذةيةكي , ئَيمة دةيدةيب بة هَيناني ئةو ثَيداويستيانة
ديسان مةسةلةيةكي تر هةية مب ثَي  ضاكة بيخةمة ثَيش ضاوي بةرؤَيزتان و هةموو اليةكي , رةي ثَي دروست بكةيبطةو

ئةبَي لة هةموو اليةك هةوَل وتةدةليي بؤ , ئَيمة ئةو كَيشانة يةك اليةنة ضارةسةر ناكرَيت, لَي ئاطادار بكرَيتةوة
تي وةزارةتي ثيندانان ثيني تؤكمة وكاراي هةبَيت هةنووكةيي و دةبَي يكومةتي هةرَيمي كوردستان بةتايبة, بدةيب

ئةوةي ئاشكراشة مةسةلةيةكي , درَيذخايةن بؤ ضارةسةر كردني بنةرؤةتي ئةو كَيشانة و ئاوةدانكردنةوةي كوردستان
وةي بودرةي يكومةتي هةرَيمي كوردستان ثينَيكي هةية بؤ ثَيداضوونة, تريش هةبوو ثَي  خؤش بوو لَيرة باسي بكةم

بةآلم ئةبَي هاوشان لةطةَل بازارؤ و كؤنَؤَل كردني بازارؤة , لةطةَل ئةوةدا كة ئةمة اليةنَيكي ئييابية, فةرمانبةران
ئةبَي ئةوة بزانني رسة لةوة , ضونكة هةموو زياد كردنَيكي بودرة لةاليةكةوة كارَيكي سليب دةكاتة سةر بازارؤ, بةراسيت

رسة , ئةبَي بازارؤيش كؤنَؤَل بكرَيت وضاودَيري بكرَيت, َل زياد كردني بودرةي فةرمانبةراندابؤية دةبَي هاوشان لةطة
بةآلم بةشَيكي تر هةية لة روتيار , لةوةش بةشَيكي لة ئةطةرضي بةشَيكي بةرضاوة لة خةَلكي كوردستان مووضة خؤرن

َي رةضاوي بةرذةوةنديةكاني ئةوانيش بكرَيت دةب, و لة كرَيكار و لة كاسبكار و لة خةَلكي تر كة مووضة خؤر نيية
بؤ ئةوةي زياتر كاتيشتان نةطرم لة ئايندةدا رةنسة , بةراسيت ئةمانة هةندَي شيت ثةلة و كور  بوو, لةرَيسةي بازارؤةوة

 برايان و رةنسة خؤمشان هةر بَيينةوة ئَيرة هةندَي دسةي لَي بكةيب و لةطةَل براياني يكومةتي هةرَيمي كوردستان
 .زؤر سوثاس, ئةوان ضييان ثَيية
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ليذنةي ثيشةسازي فةرموو, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز اندريوس يوخنا طورطيس

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نيارو بةآلم ليذنةي ثيشةسازي هةندَي ثَيش, هةرضةند هةندَي لة ثرسيارةكاني ئَيمة بةرؤَيز كاك دلَير ئاماذةي ثَيكرد

وموشكيلةي سووتةمةني , بةنسبة  كارةبا وامانزاني موشكيلةي ئاو هةية, ثرسياري هةية بؤ بةرؤَيز رةنابي وةزيرةكان
مودتةرح هةبوو ئةطةر بة موافةدةي يكومةتي بةغدا كة ئةطةر , وهَيناني سووتةمةني لة مةتاتي بَييي بؤ كوردستان

ثرسيارمان ئةوةية ئةو , تةمةني بؤ كوردستان لةاليةن ثَيشمةرطةي كوردستانرَيساي بَييي تةئمني بكرَي بؤ هَيناني سوو
, دووةم مودتةرح هةية بؤ زياد كردني يصةي سووتةمةني هةرَيمي كوردستان لةاليةن بةغدا, بابةتة طةيشتة كوَي

هةرَيمي كوردستان  بؤية ئَيمة داوا دةكةيب وةكو يكومةتي, ضونكة ئيعتيماد لةسةر دةوَلةتي دةوروبةر زؤر زةمحةتة
سَييةم سةيتةرة بكاتة سةر تةوزيع , داوا بكا  بة زياد كردني يصةي سووتةمةني بؤ هةرَيمي كوردستان لةاليةن بةغدا

بةآلم لة , بؤ بةنزيب لة مةتاتي تيياري هةية, بةراسيت ثرسياري هاووآلتيان يةك شتة, كردني سووتةمةني لة مةتا 
ثَيشنياري ضوارةم ئةوةية , مةعقولة تارر زياتر دةتوانَي بةنزيب بَييَن وةك لة يكومة ئايا , مةتاتي يكومة  نيية

نةوةكو هةر ئةزمةيةك ببَيت لةاليةن ئةو , تاكو مودعَيكي سَاتييي هةبَيت, كة مستةودةعي طةورة ئامادة بكرَي
كة مستةودعي طةورة دروست بكرَيت بؤية داوا هةية , ريتةتةي كة سووتةمةني لَي دَينب بؤ كوردستان دةدةغة بكرَيت

ياني , ئةوةي تر كة ئيتيفاداتي ئَيمة لةطةَل دةوَلةتي دةوروبةر ئيتيفاداتي رةري بَيت, وةكو خةزينةيةكي ئيشترياكي
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ئةمة بةنسبة  , تةئمني كردني ئيتيفاداتي ئَيمة لةطةَل وآلتاني دةوروبةر بؤ هَيناني سووتةمةني بؤ هةولَير
كيمياوكان هةية بؤ ئاوةدان كردنةوةي مةتاتي طةورة لة هةرَيمي خؤمان ئيعتيماد , ة  كارةبابةنسب, سووتةمةني

لَيرة ثرسيارمان لة وةزيري كارةبا ئةوةية ئايا مةتةي تةق تةق بؤ ئاوةدان ناكرَيتةوة و طةيشتؤتة , لةسةر خؤمان بَيت
هةندَي شوَيب هةية بةراسيت ثَيويست , ة تةوزيعي كارةباكوَي؟ دووةم هةر لَيرة ئَيمة داوا دةكةيب تةديي  بَيتة كرن ل

هةندَي , بؤ منوونة فنادق, يةدة ئةوان ئيمكانياتي خؤيان هةية, يان وةتةني بَيت, ناكا  كة كارةباي عامي هةبَيت
 با بؤ خؤيان مولداتي, مةعقول نيية كارةباي لةسةر يكومة  بَيت, دؤالر( 02)فنادق سعري يةك ذوور طةيشتؤتة 

ثَيش , ثرسيارَيكمان هةية لة وةزيري كارةبا, كارةباي ئةوان لةسةر يكومة  نةبَيت با لةسةر خؤيان بَيت, زةخ  بكرؤن
, كة كارةباي بةردةواميان هةية, ماوةيةك برؤيار هةبوو لةالي رَيسري سةرؤكي هةرَي  بة برؤيين كارةبا لة مةستولةكان

 .وثاسئايا ئةمة رَيبةرَي كراوة يان نة؟ زؤر س
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة سةرؤكي يكومة  كاك عومةر فتاح سةرؤكي يكومة  بة وةكالة  دةكةم وةآلمي ئةم ثرسيارانة , زؤر سوثاس
 .دواتر دةرطا دةكةينةوة بؤ طفتوطؤ, بداتةوة

 :سةرؤكي يكومة  بة وةكالة /بةرؤَيز عمر فتاح
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي لوتكةي هاوكاري و ثشتيواني لة يكومةتي , استان دةكةم كة ئةم كؤبوونةوةيةتان ساز داثَيشةكي زؤر سوث

بؤ ئةوةي بتوانني ئيستيفادة لة كةفائا  و توانا و بريوبؤضوونةكاني كؤمةآلني خةَلك , هةرَيمي كوردستان فراوان بَيت
وونةتة ناو خةَلك و بزانب طريوطرفتةكان ضيية و يةمتةن ديارة ئَيوة ض, بةتايبةتي كة ئَيوة نوَينةرايةتي دةكةن, بكةيب

هةوَلي ضارةسةريشتان داوة كة ثَيمان واية ئةوة ثشتيوانيةكي باشة بؤ يكومةتي هةرَيمي كوردستان كة ئَيوة دياري 
, دةئةم رؤذانة رؤذي خؤشب بةتايبةتي لةم رؤذة كة رؤذي دادطايي كردني رةالدي كوردستان و خةَلكي عَيرا, دةكةن

رؤذي دادطايي كردني ئةو كةسانةية كة دةستيان سوورة بة خوَيين دةيان هةزار رؤَلةي ئةم كوردستانة و خاثوور كردني 
ئةوانة ئةو , ئَيستا ئَيمة دةبَي ئاوةداني بكةينةوة, ئةم كوردستانةي كة بؤ ئَيوةيان بةرَيتَيشتووة, ئةم كوردستانة

كرد كة طونديان تَيك دا و كة رَيساو بان و دوتارانة و خانووةكان و كةنيسة و  كةسانةن كة خاثووريان كرد و وَيرانيان
ئةوانة ئةو رةالدانةن كة لةبةردةمي دادطاي ميللةتدا لَييان دةثرسَيتةوة بؤ , مزطةو  و هةموو ئةو شتانةيان تَيك دا

خر دةكةم كة تا ئاخري رؤذي كة ئةو مب خؤم شةخصي فة, بؤ ئةو وآلتةتان وا خاثوور و وَيران كرد, ئةو كارةتان كرد
لة ثَيناوي لةناوبردنيدا و لةسةنسةرةكان بووم لةطةَل كؤمةآلني , رةالدة دةستسري كراوة بةشداري  كردووة لة خةباتدا

ضونكة يةكَيك بووم لة بةشدارةكان لة كاتي ئةنفالدا كة , خةَلكي كوردستان و ئَيستاش بؤ دوا راريش شايةدي  داوة دذي
لةبةر ئةوة ئَيستاش ئامادةم كة بي  بؤ بةغدا و ئيفادةكةم تؤمار كراوة لةالي ياكمي , َيرشانةي كراوةتة سةرمئةو ه

شايةديةكةي , تةيقي  كة دذي ئةو رةالدة و ئةو رةالدانةي كوردستان شايةدي  داوة و ئامادةش  بي  شايةدي بدةم
 .ضونكة لةناو يةواديسةكان بووم, منيش واديعية

ئَيمة طريوطرفتمان زؤرة وةك باس  كرد يةكَيك لة طريوطرفتةكان ئةوانةية كة ئةو رةالدانة و , اياني بةرؤَيزخوشك وبر
, و ئاوةدانكردنةوةي ئةوة كة سةدان مليار دؤالري دةوَي, ئةو داطري كةرانة و ئةو ديكتاتؤرةيان بؤ ئَيمة بةرَيتَيشتووة

بايي , رو زياني ئَيمة كة ئَيستا يكومةتي هةرَي  بتوانَي ضاكي بكاتةوةبةآلم ئةوةي طوَي  لَي بووة لة كوردستان زةرة
كة بتوانني خانوو دروست بكةينةوة و مةكتةب , كة بتوانني شتةكان رةينةوة سةري خؤي, مليار دؤالرة( 172)

اتيان بؤ دابني ئةو ثَيداويستانة و خةدةم, دروست بكةينةوة و رَيساوبانةكان دروست بكةينةوة و كارةبايان بدةييَن
 002زؤر لة ئيقتيصاديةكامنان باس لةوة دةكةن كة يكومةتي هةرَيمي كوردستان نةيتوانيوة بة ميزانيةكي , بكةيب

, منيش لَيرةوة دَلنياتان دةكةم كة نةمانتوانيوة, مليؤن دؤالري بؤ ئيستيسمار ئةم هةموو ثَيداويستيانة رَيبةرَي بكا 
, يان ضةند بةردَيك بَيت, رةنسة بةردَيك بَيت, بناغةي ضاككردنةوةي كوردستامنان داناوةبةردي , بةآلم هةنساومان ناوة

يةز دةكةم , ئةو طريوطرفتانةي كة هةية يةكَيكيان مةسةلةي كارةبا و سووتةمةنيية, بةثَيي ئةو ئيمكانيةتةي كة هةية
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, ميزانيةي عَيراق وةردةطريب% 17ستان لة ئَيمة بةييساب يكومةتي هةرَيمي كورد, ئَيوة مةعلوماتي تةواوتان هةبَيت
باديةكةمان لَي دةبرؤن بة ييساب بؤ نةفةداتي ياكمة و , وةردةطريب% 7ر2ئَيمة , ةية راست نيية% 17بةآلم ئةو 

كة ئةميش برييت ية لة ثارةي كارةبا و ثارةي نةو  و ثارةي مةوادي غيزائي و ثارةي دةرمان و رسة , نةفةداتي سيادي
هةروةها ثارةي ثاراستين يدود و , ي مةصاريفي وةزارةتةكان و ثةرلةماني عَيراق و ريتاسةو هةموو ئةو شتانةلةوة ثارة

لةبةر ئةوة ئَيوة ئةبواية ديراسةيةكي , بؤ ئةوة لَيمان دةبرؤن, ئةو دام و دةزطايانةي كة لة يسابي ئيقليمي كوردستان
ب ضةندة و ضؤن صةرف دةكرَيت؟ وض ثَيداويستيةك رَيبةرَي وةردةطري 7ر2ئةوة بكةن كة ئةو ميزانيةي ئَيمة كة 

ئَيمة ضةند ساَلة ئةناَلَينني بةدةست موشكيلةي كارةبا و سووتةمةنييةوة و كة باسيش دةكةيب لةدةسةآلتي ئَيمة , دةكا 
ة لة سنووري هةوَلبدةيب و دةسةآلتةكة ئةوةي, وادةزانب ئَيمة ثَيمان ناكرَي و خؤمان بيني كرَيكاري بكةيب, نيية

ئَيمة بؤ كارةبا عَيراق وةكو خؤي سوَلتةكةي ثارةمان ناداتَي و , بة ئَيمة ناكرَي, ئيمكانيةتةكةي ئَيمة نيية
خؤيشي مةسةلةي ئةمنيةكةي بووة بة موشكيلةيةكي تر كة , ميزانيةكةمان ناداتَي و خؤيشي بووة بة موشكيلةيةكي تر

رةنابتان مةعلوماتتان , لةبةر ئةوةي دةَلَيب وةزعي ئةمنيمان تةواو نيية, كةنخةَلك نايانَيرَيت ئيشمان بؤ ب, شةريكا 
سَي ئةوةندة و ضوار ئةوةندة ئيحتياراتي , ئَيمة ئةو طرَيبةستانةي كة بؤ كارةبا كردوومانة, هةبَي و ثَيشيدا بينةوة

دواي ئةوةي ثارةمان بؤ , ن لةطةَل كرددواي ئةوةي طرَيبةستما, بةآلم هية يةكَيك لةوانة نةهاتووة, كارةباي كوردستانة
دةوَلةتةكانيان وتيان ئَيمة ئامادةنني كرَيكار يان , دواي ئةوة ضوون مورارةعةتي دةوَلةتي خؤيان كرد, تةرخان كرد

مةشاكيلي واي تَيدا , هةرضةندة ئَيمة ومتان بابة ئَيرة كوردستانة, موهةنديس يان خةَلكي خؤمان بنَيريب بؤ عَيراق
لةبةر ئةوة عَيراق وةكو ثارةكةمان , بةآلم ئةو دةَلَي مب ئامادة ني  ضةنديب برؤيار بدةم بؤ هَيناني كرَيكارَيك, نيية

ئةوانة , لة هةمان كاتدا موشكيلةي ئةمنييةكةشي بووة بة موشكيلةي ئَيمة, ناداتَي و ئيمكانيةتةكة ناخاتة بةردةستمان
َيمة عةددمان لةطةَل كردوون و لةطةَل هاري برتون كردوومانة كة بةتةما ئةوانةي ئ, هةر بؤ زانياري بؤتان باس دةكةم

بوو لة ماوةي ساَلَيكدا دوو هةزار مَيسا كارةباي ئينتاج بكا  لة غازي ضةميةماَل كة ثَي  واية ئَيمة بة هةرسَي 
اي واية هةر ئةو مان, ميساية 1222مويافةزةكةي كوردستان و هةموو هةرَيمي كوردستان ثَيويستمان بة نزيكةي 

عةددمان لةطةَل باك , وآل  دابةش بكةيب يميساوا  لةشوَينةكاني تر 622شةريكةية ئةطةر بتاتاية ئَيمة ئةمانتواني 
, ميسا نةهاتةوة 022عةددمان كردووة لةطةَل ثرادةرميتين كردووة بة , ميسا نةهاتةوة 022تيَل دا كردووة بة 

لةبةر ئةوة بةراسيت ئةوة لةو مةسةالنة , بةالغا كردووة هَيشتا رَيبةرَي نةبووة عةددمان لةطةَل كؤمةَلَي شةريكةي تر
, زؤر بةدواي ئةوة دادةضني, زؤر خةم طةرمني, نني كة ئَيمة بريمان لَي نةكردؤتةوة يان وةكو ثَيمان ئةَلَيب خةمسارديب

ة مةمجوعةيةكي زؤر مةيةتاتي كارةباي رسة لةمة ئَيمة لةم فةترةية توانيومان, زؤر هةوَل دةدةيب ضارةسةري بكةيب
ئَيمة تةنتا بةو , ميساوا  112ئيحتياراتي سلَيماني برييت بوو لة , راران مب هي سلَيماني  لة بةرة, سووك بَينني

كة , موليدةمان دابةش كردووة بةسةر دَيتاتةكاندا 1022ميسا لةطةَل زائيدةن  32ميسا لةطةَل  71مةيةتة بيووكانة 
بةآلم ئَيستا خةَلك وةزعي باش , ميساي ئةو كارةبايةي كة ثَيشَ ثَيويستمان بوو 022ئةمة ئةطاتة نزيكةي ثَي  واية 

ئيحتياراتي هةولَير , ميساواتي دةوَي 020ئَيستا ئيحتياراتي سلَيماني , ئَيستا خةَلك كارةباي زياتر بةكاردَييَن, بووة
ةو ثَيداويستية زؤرة لةطةَل ئةو ئيمكانيةتة كةمةي ئَيمة و ئ, ميساية 322ئيحتياراتي دهؤك , ميساية 022, 222

ئَيستاش يازريب و دةمانةوَي ئَيوةش , ئَيمة لةطةَل ئةوةش هةر داوامان كردووة زياد بيَب, لةطةَل نةهاتين خةَلك
ئةخرية ئةو موشكيلةي كة لةو , هاوكاركان بكةن و ثشتيوانيمان بكةن كة بَيب ئةو موشكيلةمان بؤ ضارةسةر بكةن

ضونكة ديارة ئةو مةيةتة كارةبايةي كة ئَيمة دامانناوة , روويدا بةراسيت يةكَيك كةمي كارةبا و يةكَيك سووتةمةني بوو
ئَيمة ئةو , هةميش كارةبا نيية, هةم سووتةمةني نيية, كة سووتةمةنيةكة نةبوو, بة سووتةمةني ئيش دةكا 

ياني ئَيوة , ةغدا دةكةيب كة ئةو ثارةيةي لَيمان دةبرؤن بيدةنةوة بة خؤمانماوةالتانةي كة كردوومانة دةمَيكة داوا لة ب
ياني ييسابيان كردووة مةتاتي كارةبا ضةندة , تةصور بكةن هةتا ثارةي طازوايلي مةتاتي كارةبا لة ئَيمة دةبرؤن

َيي هةر ثارةي سووتةمةني ياني نةك بَل, بةيساب كارةبا مةركةزيية و ئةبَي ئةو بيدا  ئةو ثارةيةمشان لَي دةبرؤن
لةبةر ئةوة داوامان كردووة و كؤبوونةوةمان لةطةَل سةرؤكي هةرَي  كرد و داوامان كرد بة هةموومان هةوَل , بةطشيت
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بدةيب و سَي داواي بة عةرةلةمان كرد لة بةغدا كةئةطةر ضارةسةري نةكا  بةراسيت ئَيمةش وةزعي ئةمنيمان تَيك 
خةَلكةكامنان داوايان هةية و يةكَيك لةوانة ئةوة بوو كة ئةو ثارةي , تَيك دةضَيت دةضَيت و هةموو شتَيكمان

ئَيمة خؤمان بيني طرَيبةست بكةيب لةطةَل دةوَلةتاني دراوسَي بؤ , سووتةمةنييةي كة لَيمان دةبرؤن بيدةن بةخؤمان
يت بوو لةوةي كة ئَيمة دسة بكةيب يةكَيكي تريان بري, ئةوةي بتوانني ئيحتياراتي سووتةمةني خؤمان تةرتيب بكةيب

ئةويش بةوةي بةشداري بكةيب لة ييماية كردني رَيساي , كة ئامادةي هاوكاري عَيراق بكةيب بؤ ئةمب و ئيستقرار
كة ثَيمان واية بةوة ئةتوانني هةم تةئميين بةشي خؤمان لة سووتةمةني و هةم , كةركووك وبَييي و مةصفاي بَييي

رسة لةوة ديارة كؤمةَلَي ئييرائاتيشمان وةرطرتووة لةوانةي كة , َيراق بكةيب بؤ ئةوةتةئميين بةشَيكيش لة ع
ئةطةر كةميش بَيت وةكو خؤي بةشي هةموو , سووتةمةني و كارةبا بة عةدالة  تةوزيع بكرَي وئةو كةميةي كة دَيت

 . يصةي تايبة  نةمَييَن و هيوادارم نةمَييَن, هاووآلتياني لَي بدرَي
بةآلم تةتةورةكة و نةدصةكة ئةوةندة زؤرة كة ضارةسةر , سةكةن ئَيمة بةشداركان كردووة لة ضارةسةري بؤ ئةزمةي

 002ئَيمة ميزانيةي ئيستيسمارةكةمان , مليون دؤالر ئَيمة ثارةي سلفةي عةداركان داوة 112بؤ منوونة , ناكرَي
كة ئةوةي كة بةتةساوي بة خةَلكي بدةي بؤ ئةوةي ثَي  واية ئةمة نةوعَي, مليؤمنان داوة بة عةداري 112مليؤنة و 

نسبةتَيكمان داناوة , بؤ ئةوة توانيمان ياني نةمانتوانيوة, ئيحتياري هةية بؤ شوَيين سةكةن و بؤ ئةوة بةخةَلكي بدةيب
رسة لةوة بةبةرضاوي , ضارةسةري موشكيلةي سةكةن بكةيب, نةمانتوانيوة ضارةسةري موشكيلةي كرَي خانوو بكةيب

هةزار  0بةعزَيكي خةريكي , هةزار خانوون 00ؤتانةوة ضةنديب شةريكةمان هانداوة كة هاتوون بةعزَيكيان خةريكي خ
بؤ ئةوةي بَينة , ثَيمان وتون ئَيمة هةموو تةستييتَيكتان بؤ دةكةيب, هةزار خانوون 12بةعزَيكي خةريكي , خانوون

بةراسيت ئةزمةيةكي طةورةية ومب لةطةَل كؤمةآلني خةَلك  كة ضونكة , ئَيرة يةكةي نيشتةرَي بؤ خةَلك دروست بكةن
لةبةرئةوة ئةوة , بةآلم ئةوةندة كرَي خانوو بدرَيت و بةكةس نادرَيت, ناكرَي و نابَي مانسانةكةي بةو شَيوةية  بَيت

ثشتيوانيمان بكا  داوامان لة ئَيوةش و لة هةموو اليةكيش هةية كة , يةكَيكة لةو طرفتانةي كة دةبَي ضارةسةري بكةيب
بةآلم , بازارؤ ئَيمة وةنةبَي عييمجان نةكردبَي و ئيستيعابةمان نةكردبَي. و هاوكاركان بكا  بؤ رَيبةرَي كردني ئةوة

خةبريي ئةو , بةراسيت خوشك وبراياني بةرؤَيز بةداخةوة خةبريةكاني ئَيمة هةموو خةبريي ئةو يكومةتانةي ثَيشوون
ضارةسةري يةلي , ارةسةريةي كة بؤمان دةدؤزنةوة هةموو ضارةسةري كؤنَؤَلي دةوَلةتبضونكة ئةو ض, يكومةتانةن

ئَيمة ئةم طؤرؤانة طةورةي كة بووة لةبةيين وةكو باسيان كرد سياسةتي , ضارةسةري ئةو شَيوةية نيية, ئيشترياكية
ئَيمة خؤمان خيربةمان نيية , رؤانَيكي طةورةيةئيقتيصادكان لة بازارؤي ئازادةوة بؤ بازارؤي كؤنَؤَل و بازارؤي دةوَلةتي طؤ

خةبريةكامنان هةتا ئوستازي رامعةكامنان ئةوانةي كة مةدال دةنووسب , و كةفائامتان نيية و ئيمكانيامتان نيية
مب هيي  بنيا  , ضارةسةري ئيقتيصادكان بؤ دةدؤزنةوة و ئةخيوَينمةوة ئةَلَي وةَلآل عةصرةكة عةصري طةشة كردنة

ئَيمة ئةو ليذنانةي كة , ئينيا بةراسيت ئةو خةبريانةي ئَيمة هةمانة زؤر كةمب, يةك بةردم دانةناوة هَيشتا, وةنةنانة
بةو ئةخرية لَيرة دامامنةزاندوون ئةو ليذنانة بؤ ئةوةية كة ئيستيعانة بة خيربةي دةرةوةش بكةن و ئيستيعانة بةو 

لة ضؤنيةتي , ضؤنيةتي بةرؤَيوةبردني بازارؤ, كردني مووضةكةسانة بكةن كة خيربةيان هةية لة ضؤنيةتي دابةش 
, دةوَلةمةندةكاني الي ئَيمةش ئةو ئيستيفادةيان تَيدا نيية, بةداخةوة بازرطانةكاني الي ئَيمةش, كؤنَؤَل كردني بازارؤ

سةوة ياني خراثَيب بة عةك, كة مونافةسة لةسةر ئةساسي ئةوة بكةن كة باشَيب كاآل بَينب و كةمَيب دازانج وةربسرن
ئةوانيش ئةيانةوَي بةيةك , زؤر ثةلةيانة ويستويانة ناردن و هَينانيان زؤرة, كاآل دةهَينب و زؤرتريب دازانج وةردةطرن

دةبَي كؤنَؤَلي ئةو , منيش لةطةَلتائ ئةبَي ئَيمة كؤنَؤَلي بازارؤ بكةيب, تةن لة دوتي عةميلةكةي ئَيمة بنب بةوة
مب لَيرةوة بة ئَيوةي بةرؤَيز , بةآلم بةشَيوةيةك كة لةطةَل ئةو سياسةتة بسوجنَي, ئةبَي رَينماييان بكةيب ,بازارؤانة بكةيب

تةشييعي خوبةراي ئةرنةبيشمان كردووة كة بَيب لَيرة كاريان , ئةَلَي  لة كوردستاندا لةو رؤرة خيربةية زؤر زؤر كةمة
ئَيمةش , موشكيلةي خةَلكب, ئةو موشكيينة طةورةن, ئيشانةمان بؤ بكةنثَي بسثَيريب و بة كاريان بَينني بؤ ئةوةي ئةو 

خةَلك كارةباي , ئةطةر خةَلك ناني نةبَيت, ئَيمة خةبامتان كردووة بؤ ئازادي و رزطاركردني خةَلك, بةشَيكني لة خةَلك
ئَي خؤ ئةوةش , رزطاري بووةرزطاريةكةي هةر ئةمةية لة كوشنت , ئَي رزطاريةكةي كامةية, خةَلك ئاوي نةبَيت, نةبَيت
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لةبةر ئةوة مب سوثاستان دةكةم ئةم كؤبوونةوةيةتان يازر كرد و داواكارم كة موستةمر , هةر نيمية كوشتنَيكة
كؤبوونةوة هةبَيت و بتوانني ئيستيعانة بة هةموو خوبةرا و بةو خةَلكانة بكةيب كة ضؤن ضارةسةري ئةم كَيشة و 

بةراسيت منيش مب لةباتي خةَلك هةر , داواي رؤةوان, كَيشةي رؤةوان, ةي خةَلكبكَيش, طريوطرفتانةمان بؤ بكا 
ئةوةي رَيسةي نيسةرانية ئةوةية كة شَيوةي خؤثيشاندانةكانيان باش نيية و تةعبري نيية لة , خؤثيشاندان دةكةم

ة ديفاع لة داخوازييةكانيان ك, مب ئةوة بة زيندوويي خةَلكي كوردستاني دةزائ كة ديفاع لة مايف خؤيان بكةن, خةَلك
و بةشدار بب لةوةي بة خةبا  و يكومة  و بةهةموومان بَلَيب كةم و كورؤي هةية ونودصاني هةية و ئةوة بة , بكةن

ئَيمة ضةنديب هةزار كةران ئةنفال كرا و كيميا باران كرا لة ثَيناوي ئةوةي كة , زيندوويي خةَلك دةزائ
ئَي , ئةو كاتة زؤربةي زؤري داخوازيةكامنان سياسي و نةتةوةيي بوو, مافةكامنان بَيتة دي كة, داخوازييةكامنان بَيتة دي

لةبةر ئةوة ئَيمة , باشة ئَيستا داخوازيةكةي ئيقتيصادية و خزمةتسوزاري و خؤشسوزةراني و ذياني باشة بؤ خةَلك
اهاتوودا بةرنامةي باش دابرؤَيذيب بؤ ئةوةي ثشتيواني لة هةموو ئةو داواكارييانة دةكةيب و ئومَيدةواريب بتوانني لة د

كة لَيرة رذَيمَيكي , و ئةو منوونة روانةي كة داومانة بة دونيا, بتوانني خزمةتي كؤمةآلني خةَلكي خؤمان بكةيب
مب بةوةندة كؤتايي بة دسةكائ , بةردةوام بيثارَيزيب, لَيرة سةربةسيت هةية, لَيرة ئازادي هةية و, دكوكراتي هةية و

داواكارم ئَيمة , دَين  داواكارم برا وةزيرةكانيش ئةطةر روونكردنةوةيان هةية لةسةر ئةو مةسةلةية ثَيشكةشتاني بكةن
بؤ ئةوةي بتوانني كةم وكورؤيةكان دةست نيشان بكةيب , خؤمان و ثةرلةمان و يكومة  هةموومان وةكو يةك كاربكةيب

 .سوثاس هةربذي, و ضارةسةريشيان بؤ بدؤزينةوة
 :ةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

ديارة ئةنداماني ثةرلةمان تةدريبةن هةموويان , بؤ رةنابي سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  كاك عمر فتاح, زؤر سوثاس
, ثَي  واية بة تةئكيد هةندَي لةو دسانةي كة دةيانةوَي بيكةن لة راثؤرتي ليذنةكان هاتووة, داوايان كردووة دسة بكةن

بةراسيت بؤ منيش , كة هةندَي شيت روونكردةوة, يانةوَي بيكةن لة روابةكةي كاك عمر هاتووةهةندَي لةو دسانةي دة
دةمزاني كةمَيك كةمي دةكةنةوة لة بةغدا بةآلم , بةتايبةتي لةسةدا هةشتةكةي كة صةرف دةكرَيت, تازة بوو

امة بةرؤَيزة ثرسيارةكةي ياخود بؤية ئةو برا ئةند, هةروةها باسي هةنساوةكاني يكومةتي كرد, رةدةمةكةم نةدةزاني
ئينيا تةبعةن دوو , ناوي ها  بَلَي دسةكةم كرا, موداخةلةكةي وةآلم دراوة ياخود كراوة لةو برادةرانةي كة دسةيان كرد

يةدي , كاك عمر هةندَيكي باس كرد, شت هةية ئةوةندة دسة كراوة تةبعةن هةندَيكي ثةيوةندي بة وةزيرةكانةوة هةية
ئينيا رَيسة , بةآلم مب ثَي  باشة با ئةنداماني بةرؤَيزيش ئةوانيش هةندَي دسة بكةن, ةكان دسة بكةنخؤيةتي وةزير

تؤ ئةطةر ماوةلة  كرد ياني , مب ناوةكان لة شوَينةكان هاتووة ماوةلة دةكةم, بدةن بة وةزيرة بةرؤَيزةكان دسة بكةن
بؤية ماوةلة دةكةم , ووة بةشَيوةيةكي ناعةدالة  هاتووةناوةكان بة ثَيي ئةو تةسةلسولةي لةالم هات, نيةتت باشة

, بةرةضاو كردني رَيذةي ئافرة  بَيت, بةتَيسةيشتين كوتلةكاني ناو ثةرلةمان بَيت, ناوةكان دةَلَي  بةشَيوةيةك بَيت
ختةي كة ضونكة زؤرة برؤوا ناكةم بةو وة, ئةوةي فرياشي نةكةوتني, ئةوةي فرياي كةوتني ئينشائةَلآل دسة دةكا 

 .كاك ممد فرج فةرموو, هةمانة بتوانني هةموو دسةيةك بكةيب
 :بةرؤَيز ممد فرج امحد

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةرثرسياريةتي هاوبةش و , دوو بةرثرسياريةتي طةورةمان هةية, هاووآلتي و يكومة , ديارة ئَيمة و يكومة 

لةاليةكي ترةوة هةريةك بؤ خؤمان وبةرثرسياريةتي , ةتيثاراستين ئةو دةسكةو  و ئةزموونةية و طةشةثَيداني
, هاووآلتيش كؤمةَلَيك داواكاري هةية, يكومة  بةرثرسيارة بةرامبةر بة راثةرؤاندني كارةكاني هاووآلتي, تايبةمتان هةية

ئةوةي كة ئةمرؤؤ  ,بةشَيكيشي سادةن, بةشَيكي زؤر زةرؤوورن, داواكارييةكاني هاووآلتي بة تةبيعةتي ياَل دةبنة دووبةش
بةآلم زؤر , بةبَي ثةيرؤةو نابَيت, لة كوردستاندا رةضاوي دةكرَي هية كؤمةَلسة ويكومة  و طةلَيك بةبَي ئةزموون نابَي

, هي سووتةمةنيمان بووة, ئَيمة هةموو رارَي ئةزمةي كارةبامان بووة, دةطمةنة كؤمةَلَي دةيران بةيةكةوة كؤببنةوة
ئةمة هةمووي , نةبووني كارةبا و نةبووني نةو  و غازو بةنزيب و طراني بازارؤ, ة نةبوونةبةآلم ئاوا بةدةم يةكةو
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مب كؤمةَلَي , لةبةر ئةوة دةتوائ بَلَي  ئةوة دةيرانَيكة رووي لة ئَيمة كردووة, بةرؤاسيت دةطمةنة, بةيةكةوة كؤببَيتةوة
ي نةو  بةرامبةر بة خؤراك كة هةموو شةش مانري % 13ثرسيارةكائ ئايا ئةو , ثَيشنيار و ضةند ثرسيارَيك  هةية

ئةوة ثرسيار دةكةم لة ئةجنومةني وةزيران ئةوة ضي , بؤ سووتةمةنيية, بةشَيك لةوة بؤ كارةباية, رارَيك فسيت هةية
ةدةسيت بةراسيت ئةتوانني بَلَيني بازارؤ ب, بةسةردَيت و ضي لَيتا ؟ دووةم ئةو ياَلةتةي كة ئَيستا ئةيبينني لة بازارؤدا

ئَيمة بؤ ضارةسةري ئةو سووتةمةنيية ئايا ناكرَي بؤ منوونة دابنَيني وةكو بومةلةرزةيةك الرح اَ لة , خةَلك
ئايا يكومة  ميزانيةكي تةواري بؤ , بةراسيت ئةم هةموو دةيرانة بةيةكةوة وةكو بومةلةرزة واية, كوردستاندا روويداوة

ياَلةتَيكي نائاسايي دروست دةبَيت ثَيويستة خَيرا يكومة  , ة شتَيكئةمة شتَيكي سروشتية ك, ئةمة دانةناوة
بؤ ئةوة ثَيشنياري ئةوة دةكةم بة هاوكاري ئةو خةَلكةي كة سووتةمةني , ميزانيةكي تايبة  بؤ ضارةسةري ئةوة دابيَن

لة شوَينَيكةوة بَينَيت بؤ بؤ منوونة كابرايةك ئاسانة بؤ ئةو سووتةمةني , دةهَينب يكومة  هاوكاري بكا  لة كرؤينةوةي
بةآلم ئةو سيعرةي كة , يكومة  بةشداري بكا  لة كرؤينةوةي, بةآلم ديارة بةهؤي رَيسةوة بؤ يكومة  ئاسان نيية, ئَيرة

, مةسةلةن وةكو ئَيران, دووةم هَيناني لة وآلتاني دةوروبةر, بؤ هاووآلتي باشة يكومة  دةتوانَي تةيةكومي تَيدا بكا 
بةآلم تةمةننا دةكةم , ياني ئَيمة بةثَيي عةدد, ة دةزانني ئَيران لةشارةكاني سةرسنوور غازي هةية بة بؤرؤيئَيستا ئَيم

بؤ منوونة , ئَيمة ئَيستا ثَيويسيت ئةو دؤناغةمانة ودياريشي بكةيب رَيذةيةك بَينني, ئةوة دوور بَيت لة كاريسةري سياسي
ياني , كة ئاسانَ بَيت, ازو بةنزيب لةوآلتَيكي وةكو ئَيرانةوة ئةهَينبثَيويستيةكاني سووتةمةني لة نةو  و غ% 22لة 

ياني ئَيمة , بؤ ضارةسةري طراني بازارؤ ثَي  واية بةسَاوة بة سووتةمةني, هةر وآلتَيكي تر يا ئةو يان يةكَيكي تر
بؤ الي هةر كةسَيك ئةَلَيي مةسةلةن ئةضي , سيعريش لةبازارؤ طران بووة, ئةزانني لةو رؤذةوة سووتةمةني طران بووة

كةوا بوو بةضارةسةركردني سووتةمةني هةموو شتةكان , غاز نيية, بؤضي ئةمة طران بووة؟ ئةَلَي نةو  نيية
بؤ ضارةسةري سةكةن و نيشتةرَي بوون مب ثَيشنيار دةكةم ئةوة فراوان بكرَي سولفةي , ئةطةرؤَيتةوة رَيسةي خؤي

بةآلم خةَلكَيكي , ثَي  وانيية ئةوة ضارةسةرة, وونةي كة بة شودة دروست دةكرَيياني ئةم يةكةي نيشتةرَي ب, عةدار
نزيك لة ثةجنا هةزار زياتر زةوي , لةوة دةضَي وةزيري شارةواني ذمارةكةي بة دةديقي لةال بَيت, زؤر زةوي وةرطرتووة

كةن بة خانوو ئةو ئةزمةية بةوانة ئةطةر سولفةي عةدار بدرَي مانا هةموو ئةي, لة هةولَير و دةوروبةر دابةش كراوة
دةتوانَي بةكاري بَييَن بؤ شيت , ئةطينا لةوانةية خةَلكي دةوَلةمةند سَي و ضوار و ثَينج شودة دةكرؤَي, ضارةسةر دةكرَي

 .سوثاس, بةآلم بةمة ئةتوانني ضارةسةري بكةيب, تر
 :بةرؤَيز سوزان شتاب نوري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةزم دةكرد زؤر زووتر ئةم رؤرة دانيشتنةمان , ا بةخَيرهاتين يكومة  دةكةم هةر هةموويانمب لة ثَيشةكيد

نةبووني شةفافية  لة هية لة , ئَيمة لة ناو كوردستاندا يةك كَيشةمان هةية ئةويش كَيشةي سةرةكيية, هةبوواية
هةتا ئَيستا يةدي خةَلكي كوردستانة  بةرؤَيزي سةرؤكي يكومة  بة وةكالة  باسي لة ميزانية كرد, كاروبارةكامناندا

يةدي خةَلكة روابةكة , كاتَيك ئَيوة كة طلةييةك رووبةرووي يكومة  دةبَيتةوة, وةرناطرن% 17بزانَي كة ئَيوة لة 
ياني بووني شةفافية  زؤر لة كَيشةكان يةل , ة% 7ر2ياني بؤ هةتا ئَيستا ئَيمة نةزانني كة ميزانية لة , وةربسرَي

ئَيستا بة , ةر ديالؤط و ئةوانة نةبَيت لة بةيين ثةرلةمان و خةَلكدا خةَلك دائيمةن دسة بة يكومة  دةَلَيئةط, دةكا 
, مب كؤمةَلة ثرسيارَيك  هةية لةسةر دةيراني سووتةمةني, يةدي خؤشيانة, ثةرلةمان دةَلَيب يةك شت ناكا  بؤ خةَلك

ئةو ئةتوانَي , زيين لَي بكة بة شةو ورؤذَيك بؤ  ثةيدا دةكا بةَلَي لة كةالر تارر هةية داواي يةك مليؤن ليَ بةن
نةك لة شةو ورؤذ لة , بةآلم خؤ دةتوانب ئَيوة لةرَيي ئةو تاررانةوة بكةن, يكومة  ناتوانَي ثةيداي بكا , ثةيداي بكا 

, هةية لة عَيرادةوة هةيةكَيشةكة , طونايي ئةو خةَلكة ضيية, سرؤةي بةنزيندا نةوةسيَت و شةو بنوَي لة سرؤةي بةنزيندا
نامانةوَي تةنتا بة دسة ثَيمان بَلَيب وةَلآل , ئَيمة داواي ضارةسةري عةمةلي دةكةيب, بةآلم ضارةسةري بؤ دةدؤزرَيتةوة

بةنسبة  كارةباوة , ضارةسةرة عةمةليةكة ضيية و ئةبَي بؤمان بدؤزرَيتةوة و ئةبَي بكرَي, ئَيوة واية و كَيشةكة هةية
ئةمساَل بةو بةنداوانةشةوة , سةعا  كارةبامان هةبوو 02ةنداومان هةية هةتا ساَلي ثاريش ئَيمة لة هاويندا ئَيمة دوو ب



 629 

باشة , بةآلم لة هاوينة طةرمةكة نةخَير, دةيناكة خةَلك لة زستاندا تةيةمول دةكا , شةو ورؤذ نؤ سةعامتان هةبووة
ئةطةر لةتواناي ئَيوةدا نيية , يان تَيدا هةية با ضارةسةري بكةنئةطةر كَيشة, بةنداوةكان بؤ تؤربينةكانيان كار ناكا 

طراني . ضونكة باس نةكردنةكةي بة رةئيي مب ثَيشَيل ترة لةوةي بَلَيب هةية و روابي مةنتقي نةدرَيتةوة, باسي بكةن
ئةو , ةنَي و ثَييدا نةضَيتةوةرةدابة نةطةرؤَي لةناو بازارؤداو سعرةكان دان, بازارؤ ئةطةر تؤ كؤنَؤَلَيكي بازارؤ  نةبَيت

خواردني , سةيتةرة نةوعي نيية, تةبعةن رارَيكي تر تيكراري دةكاتةوة, كةسةي كة سةرثَييي دةكا  و سزا نةدرَيت
بةرؤَيز وةزيري تةندروسيت خؤي لة خةستةخانةكاندا , ئيكسثايةر هاتووتة ناو كوردستان و بَي لة دةرماني ئيكسثايةر

ميللةتيش داواي , ئَيوة مةستولب و ئَيمة مةستولني بةرامبةر بة ميللة , انة كَي لَيي مةستولةئةي ئةم, بينيويةتي
ئَيمة داواي , ئةطةر بة دسة بَي ئَيمة بة دسة دةناعةمتان ناية, روونكردنةوة دةكا  لةسةر هةموو كَيشةكاني كة هةية

ئةزانب كة ئةو بةكةَلك ناية  الي , ن لة شوَيين خةبريبؤ داتانناو, خةبريةكانتان بةكةَلك ناية , يةللي عةمةلي دةكةيب
ئةتوانَي رةنابي بيَيتة ماَلةوة , ئةطةر هةر بؤ تةرزية كردن و مةعاشة, ئةبةم يةكَيك دةهَين  كة فيعلةن شارةزا بَيت

خربةيةكمان بةآلم , با بيَيتةوة ماَلَي مةعاشي خؤي وةربسرَي, ئةو خةبرية لةرياتي ئةوةي خيربةي سةدةمتان بداتَي
بؤية ئَيمة داواكاريب ئةمرؤؤ تةنتا بة دسة وةآلممان , نةداتَي ئةوةندةي تر دةيران لةسةر شاني ئَيمة زياد بكا 

ضوونةتة الي بةرؤَيز سةرؤكي , راستة ئَيوة دانيشتوون كؤبوونةوةي خؤتان كردووة, كاري عةمةليمان ئةوَي, نةدةنةوة
بةآلم يةللي عةمةلي , عَيراق هاوكاري كَيشةكان بكا  و ضارةسةري بؤ بدؤزنةوة هةرَي  داواتان كردووة وةكو يكومةتي

 .زؤر سوثاس, ضونكة زستان كةس ناتوانَي بةبَي سووتةمةني بذي, بؤ ئةم دةيرانة
 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَي  خؤشة وةكو ئةندامَيكي , وةزيرةكان دةكةمبةخَيرهاتين سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بةوةكالة  و هةموو برا 
بؤ ئةوةي , هةندَي شت ئةطةر ئييازةم بدةيَي هةندَي وردةكاري هةية باسي بكةم, ثةرلةمان و لةناو خةَلك سوورؤامةوة

رةنابي , با تَييان بسةيةئ, ئةطةر مةعلوماتيشيان نةبَي, برا وةزيرةكان و يكومةتي هةرَي  ئيستيفادةي لَي بكةن
ةرؤكي يكومة  بة وةكالة  باسي ئةو كؤس  و تةطةرانةي كرد كة يكومةتي مةركةزي بؤ يكومةتي هةرَيمي س

هةروةها ئةو هؤيانةشي نيشان دا كة نةهاتين شةريكاتي ئيستيسمارو هؤيةكاني , كوردستاني دروست كردووة
يكومةتي مةركةزي ثارةكة ناداتة , ةمةوزوعي سووتةمةني بةَلَي راست, سةرةتا باسي سووتةمةني دةكةم, روونكردةوة

لة هةر بازارؤَيك دةطةرؤَيي , بةآلم كة باسي سووتةمةني دةكةيب بة هةموو نةوعةكانيةوة برؤؤ بازارؤةكاني كوردستان, ئَيمة
بة  بةَلَي,,هةروةها غاز, ئةطةر موبالةغة نةبَيت بة مليؤن ليَ بةنزيب و طازو نةفت لة بازارؤةكان دةكرؤي, لة كوردستان

ئةو ئةذديتايةي كة خوَيين , اوةتة دةست كؤمةَلَيك ئةذديتادر, بةآلم بَي كؤنَؤَل, اش دَيتبةنزيب لة توركي, داضاغ دَيت
رةنابي , ئةو داضاغييانةي كة دةيتَينب لة بةنزخيانةكان و لة هةندَي بةنزخيانةي تايبةتدا دةيبينني, هةمووان دةمذَي

هةذدةي ئةو مانسة دةضووم بؤ , ئةطةر مةرامل بدةنَي بيَلَي , شتَيك  بينيوة سةرؤكي ثةرلةمان خؤم بةضاوي خؤم
, لةبةيين ديبةطة و مةمخور هةذدة تانكةري شازدة تايةكان كة سووتةمةني تَيدا بوو بةرةو هةولَير دةها , مةمخور

وليدة لة مةمخور هةبوو ثَيويسيت بةآلم يةك تاكة م, طةيشت  بة فولكة ثَينج تانكةر لةو تانكةرانة بةرةو هةولَير دةها 
بةآلم ئةطةر , ناويان ناَلَي , بةنزينخانة هةية بة ضاوي خؤم بينيومة, بة يةك بةرميل طازوايل هةبوو ثَييان نةدةكرؤا

بةآلم , رؤذانة زياتر لة يةفت تا هةشت تانكةر رادةوةسيَت و بةتاَلي دةكا  لة بةنزينخانةكان, بَيب نيشانتان دةدةم
, ئايا ئةوة بووةتة مستةودةعي يكومة , ناطرَي رؤذَيك لة رؤذان ئؤتؤمبَيلَيك رانةوةستاوة بةنزيب ثرؤ بكا خواهةَل

دام و دةزطاي يكومةتيش , بةدةيان بةنزينخانةي وا هةية لة هةولَير يصةي خؤي وةردةطرَي ودةرطاش دةثا  دةكا 
بةآلم مةستولة لة , َلَي  يكومةتي هةرَي  مةستولة لةوةلةبةر ئةوة مب ثَيشنيار دةكةم مب نا, ئةغلةبي ئةوة دةزانب

با ئةوةي داضاخيي دةيتَينب بؤ بةنزينخانة و ئةوانة و , با موعامةلة لةطةَل داضاغييةكان بكا , كؤنَؤَل كردني
ا يكومة  خؤي ب, با بةدةيان رار ئَيمة زياتريان دةدةييَن و با يكومة  لَييان وةربسرَيتةوة, دةيفرؤشنةوة بازارؤي ئازاد

ئةطةر , بةرميلي نةو  ئَيستا طةيشتؤتة دووسةدو ثةجنا تا سَي سةد هةزار دينار, ئةو داضاغييانة سةرثةرشيت بكا 
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ئةتوانَي بةسَي مانري بةرميلَيك , ئايا كارمةندَيك مةعاشي ضةند سةد هةزار دينار بَيت, وابَيت دةطاتة ضةند مليؤن دينار
طوَي  لَي بووة و تةئكيد دةكةمةوة طوَي  لَي بووة ناويشي , ن بةنزينخانةكان الي مب نْة  يةكَيك لة خاوة, نةو  بكرؤَي

بةآلم خؤم نةمديوة بؤم , دةفتةرمان ثَي برؤاوة( 72)لةشوَينَيك طوتويةتي لة يةكي مانري تا هةذدةي مانري , دةزائ
, ينيا نازائ موبالةغةية يان موبالةغة نييةئ, يةفتا دةفتةري لة هةذدة رؤذ ثَي برؤاوة, هاتووة و تةئكيد دةكةمةوة

مةسةلةي غاز مب نازائ بوتَلي غاز لة كوَيوة , لةناو خةَلكي باوة ئةو دسةية دةطَيرؤنةوة, ئةمة وةك دسة طوَي  لَي بووة
سَي , لة كارطةي غازي مةعمةل دري ضةند رؤذ لةمةوثَيش دووسةد, بةآلم لة هةندَي مةعمةلةكاني غاز كاريسةية, دَيت

دةيان شايةد عةيان هةية دة , نيوةي وةريسر  و نيوةي طوتي كؤتايي ثَيتا , سةد كةس راوةستابوون بؤ وةرطرتين غاز
 30رةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئةو غازانةي كة بة , دةدةي ثَي نةضوو ثَينج ثيكاب فول غاز هاتة دةرَي بؤ فرؤشنت

يكومة  دةتوانَي ئةوة , وتَلة غاز و تةوزيعي دةكةن بةسةر خةَلكدوو بوتَلة غاز دةكرَيتة سَي ب, هةزار دةيفرؤشب
ئةطةر شتةكاني ثَي تةنزي  نةبَي خؤ بةدةستَييت ئةو , ريتازي دوة  هةية, خةَلك هةية و دَلسؤز هةية, كؤنَؤَل بكا 

ةختمان درةنسة و ئاخر ئَيمة هةر فَير بووينة و, مةسةلةي طراني بازارؤ, سووتةمةني و ئةو غازانة كؤنَؤَل بكا 
ئَيمة , با هةموو كَيشةكان باس بكةيب ,با دة رؤذ كؤبوونةوة بكةيب, ئَيمة دة ساَلة لةو ياَلةتةيب, زرووفةكةمان ناسكة

يةديقةتةكة , دةمانةوَي يارمةتي يكومة  بدةيب خؤ ئَيمة دوذمين ئةوان نني و نة ئةوان دوذمين ئَيمةن
ئايا , مةسةلةي بازارؤي ئازاد, بةآلم واديعةكة ئةوةي بيستومة ئةوةي دةَلَي , ةنرووندةكرَيتةوة بؤ ئةوةي ضارةسةري بك

بؤ نان برؤيين خةَلك دروست بووة؟ هةرضةندة مب زؤر , بازارؤي ئازاد بؤ ضةوساندنةوةي كؤمةاَلني خةَلك دروست بووة
لة وآلتاني , نائي دَيتة ثَيشبةآلم رةنابي سةرؤكي ئةجنومةن لة زؤر وآل  هةية كة زروويف ئيستيس, شارةزا ني 

رووداوَيك دَيتة ثَيش , لة ياَلةتي ئيستسنائي, لة ياَلةتي يةرب, ثَيشكةوتو خواز كة بةسةدان ساَل لة ثَيش ئَيمةن
دكتؤرَيكي زؤر , رةنابي سةرؤكي ئةجنومةن, باشة ئَيمة ئةوةمان ثَي ناكرَي, يكومة  مةربورة بازارؤ كؤنَؤَل دةكا 

بة ئَيمةي طو  بيكة بؤ خاتري خوا ئاطاداري مةستولةكاني خؤمان بكةن بسةنة دةرماخنانةكاني ناسراو رؤذَيك 
, نيوةي ئيكسثايةرة بيكةن بؤ خاتري خوا, دةرمانسازي خؤمان ئةوانةي كةدةرمان دةفرؤشنةوة ثرؤي رورج و مشكة

بؤ رورج و , ةبةي دةوَي ضي تري ناوَيئةمة تةنيا موراد, بؤ موياكةمة نةكرَيب, كةي يةديقةتة, باشة ئةمة كةي واية
ئةو دةرمانانةي كة دَي زؤربةي دكتؤرةكان ثَيمان دةَلَيب هةندَي دةرمان هةية , مشك لةناو دةرماخنانةكاني ئَيمة بب

لةو , ئةو كةميةي كة ثَيويستة لةو شرينقةيةي, ضونكة تاررةكاني ئَيمة ضووينة لةطةَل شةريكا  ثَيك هاتينة, مةكرؤن
, لةو شروبةي كة تَييداية كةميةكةي كة ثَيويستة لة ماددة ئةساسيةكةي كة تَييدا بَيت كةميان كردؤتةوة ,يةبةي

ئةوة , كة دةفرؤشرَي% 02بةآلم بة سعري , % 02بَيت بيكةنة % 02لةطةَل شةريكة ئيتيفاديان كردووة كة نسبةتةكةي 
لةوة بةتايبةتي موعةلةبا  كة دَيت ئةطةر موبالةغة ئةوة مورادةبةي ناوَيت؟ رسة , دوذمنكاري ئةو ميللةتة نيية

, خةَلك هار بوونة لةدةست ئةو طرانيةي, باشة بؤ مورادةبة ناكةن, ئيكسثايةرة لةناو بازارؤ% 22تا  32نةبَيت 
رةنابي . ضؤن دةكرؤي, كيلؤي طؤشت سةد ديناري ئةسَلية ئَيستا, سَي سةد هةزار دينارة, كارمةندَيك مةعاشي دوو سةد

هية , ئةم سةمونة شةست و سَي غرامة, ئةم نانة هةشتا غرامة, ئةمة نانَيك و سةمونَيكة لةطةَل خؤم هَيناومة, سةرؤك
كَي , مةربورة ئاردةكةي بفرؤشَيتةوة, ضونكة سووتةمةني نيية, خَيزانَيكي هةولَيرَي ناتوانَي ئَيستا بة خؤي نان بكا 

 .لَيي دةكرؤَيتةوة
 :ةنبةرؤَيز سةرؤكي ئةجنوم

, بةيين خؤمان باران كردووة, ئةم مةوزووعة نان و ئيكسثايةر و ئةوانة, بةيارمةتيت دةمةوَي يةك نودتة ئيشارة بدةم
ئةطةر ضي وةزيري ثيندانان لَيرةية بةشَيكي , ضونكة وةزيري تةندروسيت باسي نةكردووة, رةلسةيةكي تايبةتي دةوَي

ئةمة دةبَي ديراسةتي بكةيب و خؤماني بؤ يازر , وعي دةبَيت هةبَيتضونكة سةيتةرةي نة, ثةيوةندي بةوةوة هةية
 .ئينيا لةبةر ئةوة نةماخنستؤتة بةرنامةوة, بكةيب

 :بةرؤَيز خورشيد سلي  شرية
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةردةي ئاردي بة ف, ئةغلةبي فرؤنيةكان ئةو ئاردةمان لَي دةكرؤنةوة, فةردةيةكيان ثةجنا كيلؤية, ئييازةم بدة تكا دةكةم
( 07)هةر فةردة ئاردَيك , سةموني لَي دروست دةكرَيت( 662)هةر فةردة ئاردَيك , سَي هةزار ديناري لَيمان دةكرؤنةوة

( 00)هةر فةردة ئاردَيك , ناني لَي دروست دةكرَيت( 622)هةر نانَيك نةوةد غةرامة , هةزار ديناري ثَي دةطرنةوة
دةَلَي بةرميلي نةو  , لَيي دةثرسي بؤ وا,  ئايا فرؤنَيك لة رؤذَيك ضةند فةردة نان دةكا  ,هةزار ديناري لَي دةطريَيتةوة

بؤ مورادةبة , يساب بكة ضةند دازانج دةكا , بةآلم رؤذانة دة فةردة ئارد سةرف دةكا , هةزار دينار دةكرؤم 002بة 
ةر ئةوة ئَيمة داوا لة يكومةتي هةرَي  دةكةيب لةب, رسة لةمةي ثرؤي سيسركة و كرم و ثَيشكةية, لةسةر ئةمة دانانَيب

ئةو ميللةتةش ,مةستوليةتيان مورادةبةي ئةو شوَينانة بكةن, مورادةبة دابنَيب و مةستوليةتيان كؤنَؤَلي بازارؤة
ررامان ئةوةية بةرثرساني يكومةتي ئَيمة بةخؤ بكةون و مورادةبةي بازارؤةكة بكةن و سةيتةرة , خةريكة هار دةبَيت

هةموو شتَيكيش ئَيستاكة ئةوةي دةخرَيتة سةر , لةبةر ئةوة وةزعةكة لةوةي دةرضووة ضاوي لَي بثؤشني, ةنبك
ثةرلةمان لة هةموو دةزطاكاني يكومة  زياتر , ثةرلةمان بؤ خؤي كرؤ كردووة, ثةرلةمان بؤ ئةوة ناكا , ثةرلةمان

, ئيعتيبار وةربسريب و داواي لَيبوردنيشتان لَي دةكةمبؤية ررام ئةوةية ئةو رؤرة شتانة بة نةزةري , دةسةآلتي هةية
 .زؤر سوثاس

 :امحد ممد بابان فؤاد. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةميان ئةو , بكةم ةند خاَلَيك ماون دةمةوَي باسيانبةآلم تةنتا ض, زؤر لةو شتانةي كة مب لة خةياَل  بوو باسكرا
بةراسيت مب داوام واية وةكو فشارَيك ررَيتة , دةدرَي بة ئَيمة% 7ر2كرد كةوا ئَيستا  ثارةية بوو كة كاك عومةر باسي

يكومةتي هةرَي  خؤي , بؤ ئةوةي هةر لةسةدا يةظدةكة هةمووي بدرَي بة يكومةتي هةرَي , سةر يكومةتي ناوةند
و طرفتةي كة ئَيستا لة بةغدا بةراسيت ئة, هةَلسَي بة دابينكردني دةرمان و كةل وثةلي خواردةمةني و سووتةمةني

مب دَلنيام ئةو ثارةية هةمووي , بةشَيكي زؤري لةو ثارةية بة خؤرؤايي دةرؤوا , ئةو طةندةَليةي كة لة بةغدا هةية, هةية
لةبةر ئةوة ئةطةر هةوَل بدرَي هةموو ثارةكة بدرَي بة يكومةتي هةرَي  و , نادرَيتةوة كةوا لة ئَيمةي دادةبرؤن

خاَلي ,   خؤي هةَلسَي بة دابينكردني هةموو ئةو ثَيويستيانةي كة يكومةتي ناوةندي ثَيي هةَلدةسيَتيكومةتي هةرَي
دووةميش  ئةوةية كةوا ئاراستةي بةرؤَيز وةزيري ثينداناني دةكةم كة لةساَلي داهاتوودا هةوَل بدرَي ثينَيكي تؤكمة 

ةمةكي نةكرَي وةكو زؤرَيكي لةو ئيشانةي كة كراون لةم ضةند بةهةرؤ, دابنرَي بؤ ئةولةوياتةكاني دانيشتواني كوردستان
بةراسيت زؤري بة ئارةزووي وةزيرة بةرؤَيزةكان كراوة و طةلَيك ثارة بة هةدةر رؤيشتووةو بة خؤرؤايي لةوانةية , ساَلة

ي كةوا لة داهاتي ساَلي لةبةر ئةوة هيوامان واية كةوا ثينَيكي رَيك و ثَيك هةبَيت بؤ ئةوةي ئةو ثارانة, سةرف كرابَي
, داوايةكي ترم لةوةزيري ناوخؤ ئةوةية كةوا ئةو خةَلكانةي كة خؤثيشاندانيان كردووة, داهاتوودا رَيي خؤي بسرَيتةوة

هةندَي خةَلكي تريش هةن كة لةوانةية , طةلَيك خةَلكي لةطةَل تَيكةَل بووة كةوا زةرةريان بة دام و دةزطاكان طةياندووة
وةكو كاك عومةريش خؤي باسي كرد كةوا نارؤةزايي دةربربؤن و خؤثيشاندان بكةن و داواكانيان رةنة يةدي خؤيانة 

تةنتا خؤثيشاندانيان , داوامان واية ئةوانةي بَي تاوانب, بةآلم لةطةَل ئةوانة تَيكةَل بوون و طرياون, بةردةمي لَيثرسراوان
ئةوانةي تريش كةوا خةتايان كردووة بة ضاوَيكي , ربدرَيبخؤثيشاندان مافَيكي سروشيت هاووآلتيانة بة, كردووة

, هةوَل بدرَي ئَيمة هاووآلتي خؤمان رابَينني لةسةر خؤثيشاندان, هاووآلتيةكةوة كة هةَلةي كردووة لَيبوردنيان هةبَي
 .زؤر سوثاس, بةآلم دةبَي خؤثيشاندان بةثَيي ياسا و رَينماييةكان بَي

 :ةنةبةرؤَيز ثةخشان عبداَ زةنس
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةئييدي دسةي كاك خورشيد شرية , منيش ماوةلة دةكةم زؤر بة ضرؤي لةبةر وةختةكة ديارة زؤر فةراهي  نيية
خاَلَيك بةكورتي باس , لةاليةن دةزطاكاني دةسةآلتةوة, تةئييدي دسةي سوزان خان دةكةم سةبارة  بة شةفافية , دةكةم

ضونكة يةديقة  مةبةست لة ئابووري بازارؤدا كة بازارؤ خؤي , ئةوةي كة ثَيي دةَلَيب بازارؤي ئازاد لة طراني بازارؤ دةكةم
رةوهةري ئةو ياساية ئةوةية , بازارؤ خؤي ياسايةك دادةنَي, واتا ياسايةكي مويةدةد نيية لة بازارؤ, ياسا بؤ خؤي دادةنَي
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تةئكيد دةكةم لَيرة مب ثرسيارَيك لة بةرؤَيز وةزيري ثةيوةندار  ئينيا بؤية ئةمة, ضي هةية لة بازارؤ بؤ خةَلك كةميشب
, ئايا ميكانيزمي وةزارةتةكةي سةبارة  بة تةعامول كردن لةطةَل ئةو هةلومةررةي بازارؤ, بةو مةسةلةيةوة دةكةم

ونكة ئةوةي دةيزانني ض, يا ئةوةي كة ثَيي دةَلَيب بازارؤي ئازاد ضيية؟ بؤمان روون بكاتةوة, هةلومةرري ئابووري بازارؤ
دةد بةدةر نيية لة كؤنَؤَلي يكومة  كة بؤ , ياني بازارؤ خؤي يوكمي خؤي بكا , يان ئابووري بازارؤ, كة بازارؤي ئازاد

لةاليةكي ترةوة بةرؤَيز سةرؤكي يكومة  بة , ثارَيزطاري كردن لة كؤمةآلني خةَلك لةو طرانيةي بازارؤدا كار دةكا 
بةتايبةتي لةبواري سووتةمةني و كارةباو , كرد كة شةريكاتي تايبةتي نايةن ئيش بكةن لَيرةوةكالة  باسي ئةوةي 

تةنتا ثرسيارة ناكرَي ئَيمة بة , لةطةَل وةزعي نائةمنية  و ئةوانة نايانةوَي موهةنديس و كرَيكاري خؤيان بَيب, ئةوان
كرَيكار , كة بةشي زؤري ئةوان نةبَيت و باشَيشكرَيكار و موهةنديسي خؤمان بة يدودَيك و نةوعة تةعامولَيك بكةي 

, مةوزوع مةاليينة و مةوزوع شيت ترة, راستة مةوزوع كرَيكار و موهةنديس نيية, و موهةنديسي خؤمان لةو ئيشانة بب
منيش تةئكيد , بةآلم ئةطةر مةسةلةي كرَيكارو موهةنديسةكةي بة كرَيكار و موهةنديسي خؤمان ضارةسةر دةكرَي

ياني , ةوة دةكةمةوة بةراسيت بةخَير بَيب يكومة  و نوَينةراني يكومة  وشتةكانيان واديعية  دةردةخا لةسةر ئ
بةآلم  ئةو واديعةي كة , روونبكاتةوة عييدةي بة دةسةآلتي يكومةتةوة ضةندة لة ضارةسةركردني ئةو كَيشانةوة

طوجنان هةبَي لةطةَل ئةو , خةَلكي دةكا  ياني زةمحةتةئةوةي كة دةبينرَي بةضاو وا لة , باسكرا هةندَيكي روون كرايةوة
لةبةر ئةوة مب هيوادارم و تةئكيدي ئةكةمةوة كة ثةرلةمان و , دسانةو لة بةيين ئةو واديعةي كة بة ضاو ئةبينرَي

بؤ ئَيمةش و بؤ , ئةم ثرسيارانةش تةنيا بؤ ئةوةية روونبَيتةوة, يكومة  يةك يةكةن هةموو بؤ خزمةتي طةلة
 .زؤر سوثاس, ةآلني خةَلكيشكؤم

 (:زانا) خضر سعيد دادر بةرؤَيز
 .بةرؤيَةز سةرؤكي ئةجنومةن

هةندَي ثَيشنيارم هةية و دسةي برادةرائ دووبارة , ضونكة ئَيستا مب كرَييي , بةخَيرهاتين ميوانة بةرؤَيزةكان دةكةم
ئةو كاتي , َيويسيت بة تةعديل كردن هةيةيةكةم ئةو ياسايةي كة ئَيستا يوك  دةكا  لة كرَي خانوو ث, ناكةمةوة

, بةهية شَيوةيةك لة بةرذةوةندي كرَييي نيية, ئَيستا بارودؤخةكة طؤرؤاوة, داندرابوو بارودؤخَيكي ئابووري هةبوو
 ,كؤمثانياكان, رَيكخراوةكان, دووةم ثَيشنيارم ئةوةية ذمارةيةكي زؤر لة خانووي سةكةني ئَيستا لةاليةن بارةطا يزبيةكان

بؤية , زؤربةي اليةنيش ئةو كرَيية لةوانةية لة ميزانيةي يكومة  بدرَي بؤيان, نووسينسةكان داطري كراوة, مةستولةكان
ثارةكة ئةطةر زةروور نةبَيت كةمي بكةنةوة بؤ , داوا دةكةم بةشَيوةيةكي مةستوالنة هةر يزبةكان بة خؤياندا بينةوة

رَيكخراوةكان , كؤمثانياكان, ك بدا  ثَيشنياري كردباية كة نووسينسةكانيكومةتيش برؤيارَي, بةرذةوةندي هاووآلتيان
يةكةم خانووي سةكةني زؤر بةتاَل دةبَي و خاوةن خانوةكان , بةم شَيوةية ئَيمة دوو دازانج دةكةيب, بينة باَلةخانةكان

ئَيمة ثشتسريي دروست كردني  دووةميش, ناتوانب تابلؤ لةسةر خانووكانيان بنووسب تةنتا بؤ نووسينسةو بؤ كؤمثانيا
ئةو سةرماطوزاريانةي كة هةيانة باَلةخانةي طةورة دروست بكةن و شةريكا  و نووسينسةكان و , باَلةخانة ئةكةيب

ئةوانةي ئَيستا روويان لة هةولَير كردووة و , خاَلَيكي تر كردنةوةي ئوردوطا بؤ الرتني, رَيكخراوةكان بينة باَلةخانةكان
بةآلم ئؤردوطاي تايبةتيان بؤ , دةيناكة, لةبةر دةزيةي ئينساني باوةشيان بؤ ئَيمة كردؤتةوة, ردستانلةشارةكاني كو

, ئةمةش كاريسةري زؤري هةية لةسةر مةسةلةي كرَي خانوو, بكرَيتةوة و خزمةتسوزاري باشيان ثَيشكةش بكرَيت
, زائ تةواو بووة و هةندَيكي لة تةواو بووندايةخاَلَيكي تر ثةلة كردن لة دابةش كردني ئةو شودانةي كة هةندَيكي واب

خاَلَيكي تر يكومة  تةشييعي دروست كردني نتؤمي , بةشَيوةيةكي عاديينة كة خةَلكي ثَيويست سوودي لَي وةربسرَي
, بؤ منوونة ذن بؤ كورؤةكةي دَييَن, ئةوانةي كة توانايان هةية نتؤمي دووةم دروست بكةن, دووةم بكا  بؤ هاووآلتيان

, يكومةتيش وةسائيلي خؤي هةية, ثَيويست ناكا  بيَيتة دةرةوة هةر لة خانووةكةي خؤي نتؤمي دووةم دروست دةكا 
بؤ , خاَلَيكي تري طرنري ثشتيواني و هانداني طوندنشينةكان, دةتوانَي تةشييع بكا  بة سلفةي عةدار يان بة باري تردا

ضونكة , بؤية ئَيستا خةَلك زؤر روو لة شار دةكا , نةوة بؤ شارةكانئةوةي رَيسة بسرَي لة كؤضي خةَلك لة دَيتاتةكا
سةبارة  بة . ئةمة سةبارة  بة كرَي, بارودؤخي طوندنشينةكان و روتيارةكان خزمةتسوزاريان وةكو ثَيويست نيية
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با , ثَيدراوة شت بَينبهةندَي بازرطان و هةندَي كؤمثانيا تةنتا ئةوان مافيان , نةهَيشتين ئيحتيكار لة ئيسترياد, بازارؤ
يكومة  رَيي لَي نةطرَيت و ئاسانكاري بؤ ,ئةو خةَلكةي تواناي هةية كةل وثةلي باش بؤ كوردستان بَييَن, كراوة بَي

بؤ ئةوةي يكومة  , خاَلَيكي تر كردنةوةي ئةسواق مةركةزي بؤ هاووآلتيان لةاليةن وةزارةتي بازرطانييةوة, بكا 
نةك , ض بةنرخي يةديقي خؤي بَيت وبة دازاجنَيكي زؤر رةمزي, ض بةداشكاندن بَيت, نرخ مونافةسةي بازارؤ بكا  لة

بؤ ئةوةي بازرطان كة بري لة , داناني زةريبةي تةصاعودي لةسةر دازانج, بةو شَيوةيةي كة ئَيستا دازاجنَيكي زؤر دةكرَي
بةنسبة  سووتةمةنييةوة رَيسة دان بة هةموو , برييش لةوة بكاتةوة كة زةريبةكةي لةسةر زياد دةكا , دازانج دةكاتةوة

لَييان بكرؤَيتةوة لة , ئةوةي تواناي هةية سووتةمةني بَييَن بؤ كوردستان يكومة  ئاسانكاريان بؤ بكا , كةس
زؤر رار كارةساتي طةورةي لَي دروست بووة و ماَلي , بةآلم لةسةر رادةكان نةبينرَي, بةنزينخانةكان دابةش بكرَيت

ضونكة ئَيمة زؤر رار  دةيانبينني , تةنسيقَيك بكرَي لةطةَل ثارَيزطاي موصَل و ثارَيزطاي كةركووك, ووتاوةخةَلك س
بةآلم سةيتةرةكاني ديبةطة و , ميواني كوردستانب و هةردوو ثارَيزطارة بةرؤَيزةكان دؤستايةتي باشيان هةية لةطةَل ئَيمة

  دروست دةكةن لةرَيي ئةو هاووآلتيانةي كة سووتةمةني دَينب بؤ سةرطةرؤان و سةيتةرةي  ثردَي و ئةوانة زؤر كؤس
بةآلم , نرخي يةك بةرميل بةنزيب بووة سَي سةد هةزار, ماوةيةك ثَيش ئَيستا ئييرائاتي زؤر تونديان كرد, كوردستان

زابيت وا هةية لة  ئةطةر تةنسيقَيكيان لةطةَل بكرَي بةداخةوة, ضةند رؤذَيك ئاسانكاريان كردووة بووة دووسةد هةزار
, بةآلم لةبةر ئةوةي لة سوثاي عَيراديية و تةعليماتي ئةوان رَيبةرَي دةكا , سةيتةرة كة لة هةولَير دادةنيشَي و كوردة

ئةمةش لةو سنوورة دةتوانَي , بةآلم بةداخةوة لةرؤَيي ثيكةثي تايبةتييةوة داضاغييةكان ئةيدزن و ئةينَيرن بؤ توركيا
طومرط , لة طومرطي دةآلدزَي, بؤ ئةوةي ضيَ طازو بةنزيب لَيرةوة نةضَيت بؤ ئةوَي, بكا  وئييرائاتي توندتر 

نةك , يةق واية ئاسانكارييان بؤ بكرَيت, وةردةطريَي لةو بةنزيب فرؤشانةي كة بةنزيب لة ئريان دَينب بؤ ئةو سنوورة
 .زؤر سوثاس, سانكارييةشيان بؤ بكرَيت زؤر باشةئةو ئا, ئةوةي تةنتا وةرةدةي تايبةتيان هةبَيت ئةوان بةنزيب بَينب

 :بةرؤَيز نازناز ممد عبدالقادر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةز , دسةكاني مب لةسةر ئةو شةفافيةتةية كة لةسةر طريوطرفتةكان كة لة كوردستان و يكومةتي هةرَي  هةية
, زانني كَيشةكامنان طةيشتؤتة كوَي و بةربةرستةكان ضنيدةكةيب كة ئةو شةفافيةتة بةردةوام بَي و بةبةردةوامي ئَيمة ب

, بةآلم لة هةمان كاتيشدا ئةم كَيشانة هةن و زؤر راستة بةشَيكيان كَيشةي سياسني, خؤي ئةمة بةشَيكة لة ضارةسةري
خةلةالنة  يةك لةو, بةآلم ئةي بؤ ئَيمة دةسةآلتداريب ئةطةر نةتوانني ئاليةتي طوجناو ببينينةوة و رَيسا بدؤزينةوة

نةبووني خةبري و خةَلكي شارةزاي طراني و , كةرةنابي دةستنيشاني كرد و ئَيمةش دةمَيكة دسةي لةسةر دةكةيب
هةروةكو خؤي باسي كرد هَيناني , باشة دةبَي ئةمةش رَيساي بؤ بدؤزينةوة, تةكنودراتة لة هةموو دةوائريةكاني ئَيمة

ضونكة بةراسيت بةثَيي ئةو , ريب كا  بكرَي و ثةلةي لَي بكرَيتكة ئةمةش ئةبَي بة زووت, خةبريي ئةرنةبيية
سيستةمي ثةروةردةيي و خوَيندني باآلية كة ئَيمة هةمان بووة لةو وآلتة نةمانتوانيوة ئةو كاريسةرة ثَيك بَينني كة 

بةش كراويب و خةَلكمان  زؤر ئاسايية وآلتَيكي داطريكراويب و بَي, ئةمرؤؤ بتوانني ئيدارةي دام و دةزطاكاني خؤمان بكةن
بؤية , ئَيستا ئَيمة داواي يارمةتي لة دةرةوة بكةيب بؤ ئةوةي لةو ناييةوة يارمةتيمان بدةن, نةتوانيوة ثَي بسةيةنني

ئَيمة بؤ يةللي هةموو ئةو كَيشانة لةطةَل هةموو ئةو برادةرانة ض سةرؤك ليذنةكان كة هاتب دسةيان كرد و ض ئةو 
لةطةَل ئةمةشدا ئَيمة خاَلَيكي تريش نابَي لة بري , كة دسةيان كرد و دةست خؤشيان لَي دةكةيب ئةندام ثةرلةمانانةي

بؤ ئةوةي زياتر هةست بة , بكةيب ثَيويستيمان بة كةلتورَيكي نوَي و دةستوورَيكي نوَي هةية بؤ هاووآلتياني خؤمان
شَيك لة كَيشةكان خودي ئةو كةلتورةية كة ئَيمة ضونكة بة, مةستولية  بكةن بةرامبةر ئةو كَيشة وطرفتانةي كة هةية

, بؤية ئةمة ئةركي هةر هةموو يكومةتة, هةمانة و ئةو ثةروةردة نةطريسةية كة توومشانيان كردووة و تووشي بووينة
بةَلكو , نةك تةنتا وةزارةتي ثةروةردة كة هةستَيكي بة ضةند دؤناغَيكي نوَي و ثةروةردةيةكي نوَي بؤ نةوةكامنان

لةطةَل ئةوةي كة كؤمةَلَيك , موو ثَيويستة هةماهةنسي بكةيب بؤ ئةوةي بتوانني رووبةرووي كَيشةكامنان ببينةوةهة
لةوانة ئةوةي , ئَيمة دةتوانني بةكاري بَينني بؤ ئةوةي كَيشةكان كةم بكةينةوة, ئاليةتي زؤر بيووك هةية بؤ كورختايةن
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يكومة  , داني يارمةتي بة نانةواكان, ؤر دروستة دةبَي هةبَيكة كاك رشاد باسي كرد كة رةمعياتي تةعاوني ز
با يارمةتي زؤر زياتر لةوة يارمةتي نانةواكان , ضونكة دةزانَي نان شتَيكي زةرووري هةموو هاووآلتيةكة, يارمةتيان بدا 

كورد  خاينةكة , ركياهةروةها رَيسة طرتب لة ناردنة دةرةوةي مةرؤوماآل  بؤ وآلتي تو, بدرَي نرخيان بَينة خوارةوة
لة وآلتي ئَيران و توركيا شتَيكي زؤر زؤر زةروورة   ديسان دووبارة تةئييد دةكةينةوة كة هَيناني سووتةمةني و كارةبا

, ئةمانة هةمووي ئاليةتي بيووكب و دةشكرَي و هية كامةي زةمحة  نيية, تاكو ئَيمة دةطةيب بة بةرهةمتَيناني خؤمان
لة طؤرؤيين رووبةرووبوونةوة بةشَيك دةكةوَيتة سةر , هةروةها لةطؤرؤيين كةلتوور, ا سةركةوتووبنيئَيمة نةتوانني تَييد

بؤ رووبةرووبوونةوةي , بؤ منوونة ئَيمة دةمَيكة باس لةوة دةكةيب لة راطةياندن زؤر باسكراوة , ئةستؤي وةزارةتةكان
بةشَيك لة شةدامةكامنان كة دروست دةكةيب , كة شةدامةكامنان دروست دةكةيب, كَيشةي سووتةمةني و بةنزيب

بةآلم هية , لةوانةية بَلَيني خةونة, ئةمة خؤي يةكَيكة لةو رَيسة ضارةسةريانة, لةسةرةتا بؤ لَيخورؤيين بايسكل بَيت
ووي بؤ منوونة شارَيكي وةكو هةولَير كة دةشتة زؤر بةئاساني دةتوانني ئَيمة رووبةر, شتَيك خةون نيية دةكرَي بَيتة دي

, ئةمة هةمووي سووتةمةنيية, شازدة هةزار دوتابيمان هةية دةضَيتة زانكؤ هةمووي سوود لةسةيارة وةردةطرن, ببينةوة
بؤية هةندَي ئاليةتي نوَي هةية ئَيمة دةتوانني داهَيناني تَيدا بكةيب و ببني بة , هةمووي دورسايية لةسةر ئابووري ئَيمة

 .زؤر سوثاس, بكةيب مورتةمةعَيك كة تةدةبولي شيت نوَي
 :بةرؤَيز كرخي جن  الديب نورالديب

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسيت ئةو شتانةي كة دةمويست كة , ثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤك يكومة  بةوةكالة  و وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةم

, كة باسي هةموو شتةكانيان كردزؤرينةي دةنس  دةخةمة ثاَل هةموو ئةو ئةندامة بةرؤَيزانةي , لَيرةدا باسي بكةم
بةآلم ئةوةي سةرجني راكَيشام بةراسيت , كة زؤر بةووردي لةسةر بابةتةكة راوةستا, بةتايبةتي كاك خورشيد شَيرة

, رةنابي سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  شكايةتي لةدةست ئةو خةبريانة دةكرد كة راثؤرتي سةدةتيان ثَيشكةش كردوون
ئةو خةبريانة كَي تةعينياني كردوون؟ ئةو خةبريانة لة رؤذطارَيكدا تةعني كراون كة خؤيان  بةراسيت مب ثرسيار دةكةم

ئةوانة لةرؤذطارَيكدا تةعني كراون كة مةسةلةي يزبايةتي و منافةسةي يزبايةتي لة , مةستولب لة تةعني كردنةكة
يةكة بكةن و ئةو خةَلكانةي كةشارةزان و بة ئَيستاش ثَي  وابَي هةر خؤيان مةستولب بؤ ئةوةي ضاكساز, طؤرؤَيدا هةبووة

ئةوة , هةر خؤيان دةبَي ئةو شتة بكةن, ئةواني تريش ضؤن يةليان بؤ دادةنَيب, يةديقي شارةزان ئةوان بَينة سةر كارو
 مب داوا دةكةم كاتَيك كة كؤبوونةوةي وا زؤر, ئةوي تريش زؤر درَيذةي ثَي نادةم لةبةر ئةوةي زؤر دسةكان كران, يةك

 .سوثاس, ئةوانيش مةستولب لة زؤر مةسائيلدا, ثارَيزطاري هةر سَي مويافةزةش ئامادة بب, فراوان كرا
 :بةرٍَِِيز شريدل عبداَ يويزي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , لة زؤر رَيسا بووة, ئةوة لة زؤر دةوَلةتي تريش هةية, ئَيمة رووبةرووي ئةو ئةزمةي سووتةمةني بووينةوة

ئَيمة هةموومان دةزانني ئَيمة لة هةموو كوردستان مةخزةنَيكي تَيدا , يةكيان ناوةوةية, سي سةبةبي طرنسي هةيةمةتر
نةدلي زؤر  ,هية مةصفايةكمان نيية, كةوا بةنزيين تَيدا خةزن بكرَيت ياخود سووتةمةني تَيدا خةزن بكرَيت, نيية

لة دةرةوةش كة دَيت لة خارري , مةتة لَيدةدرَي و ئةمين كةمةدةشزانني ئةو شوَينانةي كة لةبةردةسيت يكو, زةمحةتة
, كوَيت نامانداتَي, بةو بيانوويةي كةوا زياتريب نةفيت هةية, عَيراق ئةوةية كة سعودية موشتةداتي نةو  نافرؤشَي

يكومة  , ئَيران دَينب هةروةها ئَيستا خةريكب لة, هةتا ئَيستا زياتر لة رَيي توركياوة هاتووة, سوريا و ئوردن ئةوة نيانة
بةآلم هةندَي شت هةية وةكو كاك خورشيد , بةتايبةتي لة كوردستان, ئةو ئةزمةيةي تؤزَيك الي زةمحةتة ضارةي بكا 

بؤ منوونة بةنزينخانةكان كة ئةوان لة , كة هةندَي شيت ناو بازارؤ دةتوانرَي كؤنَؤَلي بكةن, شَيرة وتي تةئييدي دةكةم
هةر يةكسةر بةنزينخانةكان دفل , لةثَيش خةَلك دةزانب كة بَييي لَيدراوة, ئةزمة ثةيدا دةبَيثَيش خةَلك دةزانب 
ئةوة دةكرَي كؤنَؤَل بكرَي و ئةو بةنزينخانة ضةندي بةنزيب وةرطرتووة و ضةندي صةرف , دةدةن و دةَلَيب نيية

بةكةيفي خؤيان لة هةر سنوورَيك دةتوانب  ,ئةو داضاغييانة ئيمكانيةتي زؤريان هةية, كردووة و ضةندي دةمَينَيتةوة
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لة رادةي خارري دةتوانب , لة رادةكان, بةنزيب كة دَينب لة هةر شوَينَيك لة كوردستان لة كؤآلنان, بةنزيب بَينب
رةنسي , دووةمني بةكةيفي خؤيان نةوعيةتةكة كةس نازانَي ضيية, هةتا ثةمثَيكي ئاطر كوذَينةوةشيان نيية, بيفرؤشب

ئةوانة ئةو هةموو ئيمتيازةيان هةية وهييي , باشة ئةوة كَي بةرثرسيارة, بةكةيفي خؤيان دةبة ثرؤ دةكةن, ةنتَي دةك
دةشكرَي بةرَيورةري مروري كة هةندَيك لةوانة لة , ئةوة باشَيب شت ئةوةية كة كؤنَؤَل بكرَي, كؤنَؤَل ناكرَي

لةبةر ئةوة , سةرؤك يكومة  بةوةكالة  باسي ئةنفالتان كردلةبةر ئةوةي رةنابت و رةنابي , رادةكان كةمبكرَينةوة
يةك ئةو مةيكةمة لةبةر ئةوةي ثةيوةندي بة هةموو , ئةطةر رَيسةم بدةن دوو ثَيشنيارم هةية لةسةر مةيكةمةكة

تةواوي  طةلي كوردستانةوة هةية وةكو دوَييَن و ثَيرَي مورادةبةمان كرد بةراسيت موتةرريمةكة زؤر الوازة و شتةكان بة
دووةم ئةطةر , لةبةر ئةوة ئةطةر داوا بكةن ضةند موتةرمجَيك دابنرَي و موتةرمجي شارةزاش, تةررومة ناكا 

بؤ ئةوةي ثيشاني خةَلكي بدةن كة ئةو طوندانة ضةند لة سنووري ئَيران , نةخشةيةكي كوردستان يان عَيراق هةَلواسب
 .زؤر سوثاس, بوويب و ئَيران دةصفي كردووة ضونكة هةموو وا دةزانب كة لةطةَل ئَيران, دوورة

 :خمموري  سعيد طاهر غفور بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيز سةرؤكي يكومة  بةوةكالة 
 .بةرؤَيزان وةزيراني هةرَيمي كوردستان

ستان لةاليةن رذَيمي تَيكداني طوندةكاني كورد, ديارة ئَيمة طةورةتريب طرفتمان ئةوة بووة لة تَيكداني طوندةكانةوة
ئةوةي لة طوند , لةبةر ئةوةي ئَيمة ثَيشَ كؤمةَلسةيةكي بةرهةمتَينةر بوويب, عَيراق لةوَيندةر طرفيت ئَيمة دروست بوو

مةبةسيت يةكةم دارووخاندني , كة ئةو طوندانة تَيك درا, بوو زياتر ئيعتيمادي لةسةر خؤي دةكرد بؤ ذياني رؤذانة
ئةوة , خةَلكةكة بووة خةَلكَيكي موستةهلَيك, لة كؤمةَلساكان كة خةَلك كؤكرايةوة, تان بووةبنةماي ئابووري كوردس

باس لة طراني بازارؤ دةكةم , تةماشا دةكةيب لةطةَل تَيكداني ئةو طوندانة, بةتايبةتي طريوطرفتةكامنانيان بؤ دروست كرد
ئةوةش كة ئةيتَييَن هةم كرَي , و ئةوشتانة لة ئَيرانةوة دَيتهةتا ئَيستا تةماتة و خيار , ئَيمة هةموو بيستانةكامنان نةما

بؤية وةكو ئةركَيكي بةثةلة , طواستنةوة و هةم كرؤينةكةي لةوَيندةر سعرةكة زياد دةكا  و ئةوةش دةكةوَيتة سةر كرؤيار
بؤ ئةوةي خةَلك , دةكاندةبَي ئَيمة كاربكةيب بؤ ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان و زياتر تةئمني كردني ثَيداويستةكاني طون

خاَلَيكي , ئةوة خاَلَيك, بتوانني لَيرةوة كؤنَؤَلي بازارؤ بكةيب, بؤ ئةوةي ئَيمة بةرووبوومي ناوةخؤمان هةبَي, بسةرؤَيتةوة
رار هةية لةوانةية كيلؤي تةماتة بة , تريش ئةو بةرووبوومانةي كة لةطومرط بةداَلةكان دةيكرؤن و لة بازارؤ دةيفرؤشب

ياني , بةآلم دَي لة بازارؤ بة هةزار دينار دةيفرؤشَي, سةد ديناري تةبع هي ئَيستاكة, نار لةسةريان بكةوَيسةد دي
, بسرة سةدا هةزاريش دةبَي هةندَي رار, دازاجنةكةي سةدا سَي سةد و سةدا ضوار سةدة, دازاجنةكةي نةك سةدا سةد

ضي ئةشيا كة , تاررةكامنان دةضنة صني, ي كة لةدةرةوة دَينبهةتا كرؤيين رل وبةرط ئةوانة, ئةوة لةهية وآلتَيك نيية
لةوَي نافرؤشرَي ثارضةي بة ثةجنا سةنت بة شةست سةنت كةمَ لةدؤالرَيك دَيننة ئَيرة و بة دة دؤالرو دوازدة دؤالر 

تةنتا لة مةرالي  نةك, ئَيمة بةراسيت ثيَةويستيمان بة كؤنَؤَل كردني بازارؤ هةية لة هةموو ماددةكان, دةيفرؤشنةوة
ئةوةش لة رَيسةي ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان و تةشييع , دواتر مةسةلةي ضارةسةركردني كَيشةي خانوو, خواردةمةني

مب ثَيشنياري ئةوة دةكةم رسة , هؤكارَيكة بؤ ضارةسةركردني كرَيي خانوو, كردني خةَلك بؤ طةرؤاندنةوة بؤ طوندةكان
ئةوة لةسةر بنةمايةك دابرؤَيذرَيت , ئَيمة ياسايةكي تايبة  بة كوردستامنان هةبَيت, ةيةلةو ياساي ئيدارةي كة ئَيستا ه

, هةر مةتري خانووي سةكةني, بؤ منوونة سةد مةتر كرَييةكةي ضةند بَيت, خانووةكان لةسةر ئةساسي مةتر بَيت
سرَيت و لةسةري زياد بكا  و نةك هةموو رؤذ خاوةن موَلك ملي كرَييي ب, مةتري مةبلةغَيكي لةسةر دياريبكرَيت

ض دةدرَيتة , لةهةمان كاتدا خانووي ئةوةي كة دةدرَيتة مةسائيلي تيياري, لةسةري كةم بكا  بة بيانووي رؤراورؤرةوة
ئةو شوودة و , ئةوانةش سيعرَيكي تري بؤ دياري بكرَيت, ئةوانةي لةسةر شةدامة طشتييةكان, شةريكا  ويا يزبةكان

ئةوة خاَلَيكي تر هةر بؤ ضارةسةركردني , اكة دروست دةكرَيت بةشَيوةيةكي يةكسان دابةش بكرَيتئةو شتانةي كة ئَيست
بةآلم مب , بةنسبة  سووتةمةنيشةوة ئةوةي تَي طةيشت  زةمحةتة بتوانرَي وا بةخَيرايي ضارةسةر بكرَيت, كرَيي خانوو
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نةتوانَي؟ ياني دابيلة يكومة  لة داضاغيي بَي  يكومة , بؤ داضاغيي بتوانَي هةمووي بَييَن, سةيرم بةيةك شت دَيت
مب لَيرةوة سوثاسي بةرؤَيز سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  دةكةم كة , داضاغيي بةدةسةآلتَ بَيت, دةسةآلتَ بَيت

كة دَيت بةشي زؤري بؤ % 7ر2ئةو , ئيمكانيةتي يكومة  بةراسيت ئيمكانيةتي زؤر زؤر كةمة, شتةكاني روون كردةوة
لَيرةوة ثرؤطرام , وةكو ثَيويست هةمووي بدرَييَت% 17, لَيرة دةبَي زةغت لة يكومةتي مةركةزي بكرَيت, رؤوا مووضة دة

خؤمان ضؤن ضارةسةري , خؤمان ض دةرمانَيك دةكرؤيب, دابندرَي لة رَيسةي وةزارةتي ثييندانانةوة ضي دةكرَي
نةكةيب خؤشتان دةزانب ئةمرؤؤ طةندةَليةكي زؤر لة  ئةطةر ئةوة, طرفتةكاني خؤمان دةكةيب لة رووي سووتةمةنييةوة

, لةوَي لَيكؤَلينةوةيان لةطةَل دةكا , رؤذانة دةزطاي نةزاهة بانسي وةزيرةكان دةكا , دةزطاكاني يكومةتي عَيرادي هةية
ية لةرَيي ئةو ئةو بةشة ثارةيةي ئَيمةش كة لةوَيندةر دةمَينَيت خةَلكَيك هةية لةوانة, ئةوة تةئسري لة ئَيمةش دةكا 

بؤية دةبَي , بؤندانةي كة دةيبةسنت لةطةَل كؤمثانيا بةنرخَيكي هةرزانَ بيكرؤن و ثارةكةي زياتر بؤ صةرف بكرَيت
لةرَيسةي طروثي وةزيرة كوردةكان لة ئةجنومةني وةزيراني , بةراسيت ئَيمة لةرَيي طروثي كوردي لة ثةرلةماني بةغدا

ايةتي عَيرادةوة زةغت بكةيب كة رةضاوي تايبةمتةندي كوردستان بكرَيت و ئةو لة رَيسةي دةستةي سةرؤك, عَيراق
ئةطةر ئةو ئيمكانيةتة كةمة ناتوانَي يكومةتي هةرَي  طرفتةكان , ئمكانيةتة بدرَيتة يكومةتي هةرَيمي كوردستان

انَي كؤنَؤَلي وةزعةكة بةوة ناتو, خةَلكيش ئةوةندة طازاندةي لة يكومةتي هةرَيمي كوردستان بكا , ضارةسةر بكا 
بؤية وةكو دَلسؤزيةك ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان هةوَلي ئةوة بدةيب , بكا  بةو ئيمكانيةتةي كة لةبةردةستداية

لةوَي ئَيمة ئةو طرفتانة رووبةرووي , شاندَيكي يكومةتي كوردستان لةطةَل ثةرلةماني كوردستان سةرداني بةغدا بكةن
كةينةوة و ثَيشيان رابسةيةنني ئةو رةوشةي كة ئَيستا لة كوردستان هةية تةئسري لةرةوشي كاربةدةستاني بةغدا ب

بة , دةبَيت ضارةسةري طرفتةكاني ئَيمة بكا , تةئسري لةرةوشي بذَيوي ذياني كؤمةآلني خةَلك دةكا , ئةمنيمان دةكا 
سةرةتا رؤذي , منوونةيةكي بةسيتتان دةدةمَيمب , هةموو اليةك ئَيمة دةبَي هةوَل بدةيب ضارةسةري ئةو طرفتانة بكةيب

ئاويش لةوَيوة ثَيشَ دةها  , كارةباي مةمخوري برؤي, رابردوودا يكومةتي عَيراق كارةباي مةمخور لة طةيارةوة دَيت
, لةرووي سووتةمةني وةك مام خورشيديش ئاماذةي ثَيكرد, ياني خةَلك لة ناخؤشَيب ذياندا بوو, ئاوةكةش برؤا

بةآلم رؤذانة ئةو تةنكةرة طازو نةو  و بةنزينةي كة , نيش كارةبايان نةدةدا خةَلك لةبةر ئةوةي طازيان نةبووموليدةكا
بةآلم نازائ , كة داضاغييةكان دةيتَينب دةتوائ بَلَي  بةشي هةموو هةولَير دةكا , لةرَيسةي مةمخورةوة بؤ هةولَير دَيت

خاَلَيكي تر مب بةثَيويسيت دةزائ كة يكومة  بيكا  لةسةر رَيسةي  لةهةمان كاتيشدا دةكرَي, ضي بَلَي  بةراسيت
بةر لةوةي كة داخلي هةولَير بب ئةو تةنكةرانة يةكسةر تةيويل بكرَيب بؤ , مةمخور كة هةموويان لةوَي كؤدةبنةوة

نرخةكةش ديارة لةوَي , يكومة  فةورةن لَييان بكرؤَيتةوةو نةيتَيننة بازارؤ, خةزائينةكاني يكومةتي هةرَيمي كوردستان
ئةطةر نا لة دوو مانسي داهاتوو ئَيمة بةرةو , بةو شَيوةية ئَيمة دةتوانني تا رادةيةك سةيتةرة بكةيب, بةضةندي دةيكرؤن

ئَيمة ئةو كا  ناتوانني وةكو , نارةزايي خةَلكيش زياتر دةبَيت, زستان دةرؤؤيب بةراسيت ذيانةكة زؤر دورسَ دةبَيت
هاوكاري يكومةتي , لة ئَيستا را ئَيمة دةبَي كار بؤ ئةو مةسةلةية بكةيب, َلي رةوشةكةش بكةيبثَيويست كؤنَؤ

بةآلم تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ثَيشنيارةكةم ئَيمة بةزووتريب كا  ئةو وةفدة هاوبةشةي ثةرلةمان , كوردستانيش بكةيب
نةطةرؤَيينةوة , ة ئَيمة زةغيت زياتريان لَي بكةيببؤ ئةوي لةوَيو, ويكومةتي هةرَيمي كوردستان رةوانةي بةغدا بكةيب

بؤ , ئةو ئيمكانيةتةش لة ميزانيةي ساَلي داهاتوو با راستةوخؤ بدرَيتة يكومةتي هةرَيمي كوردستان, بَي ئةجناميش
 .زؤر سوثاس, ئةوةي ئَيمةش بزانني ثَيداويستةكامنان ضيية و ضؤن ضارةسةري طرفتةكانيشمان بكةيب

 :ة ستيل واديهال. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة زؤر , راستة ئةمة كَيشةيةكي زؤر طرنسة, زؤر لة ئةندامان باسي نةوعيةتي سةيتةرة لةسةر دةرمانيان كرد
ئَيستا ثينيان هةية بؤ ئةم مةسةلةية و خةريكة ئةو مةسةلةية , داكؤكيمان لَي كردووة لةطةَل وةزارةتي تةندروسيت

بةآلم كَيشةكة لةوةداية كة يكومة  دةتوانَي كؤنَؤَلي ياخود سةيتةرةي نةوعي لةسةر كاآلكاني بازارؤ , رَيضارةسةر دةك
بؤرؤي ئاو كة دَي لةطةَل مواصةفةكان , بؤ منوونة ئةو ضيمةنتؤيةي داخيلي كوردستان دةبَي مواصةفاتي كةمة, دابيَن
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زارةتي ثةيوةنديدار طرنسي بةو مةسةلةية بدا  كة سةيتةرةي مب داوا دةكةم وةزارةتي بازرطاني ياخود وة, ناطوجنَي
بةراسيت ئةوة كَيشةيةكي ديارة ئةمرؤؤ كة كوردستان بووةتة بازارؤَيكي ثاك , نةوعي لةسةر هةموو كاآلكان دابيَن

, رناطرَيبؤية ئَيمة ثرؤذةكامنان فةشةل دَييَن و هية سة, كردنةوةي ئةو مةوادانةي كة لةهية وآلتَيك صةرف نابَيت
بةداخةوة ثارَيزطاي , يةكَيكة لة ئةركةكاني ئةجنومةني ثارَيزطا, خاَلَيكي دي ئةوةية كة كؤنَؤَل كردني نرخي بازارؤ

بةآلم لة سلَيماني ثةجناوثَينج دانيشتنيان هةبووة و لة , هةولَير تا ئَيستا ئةجنومةني ثارَيزطا سَي دانيشتنيان هةبووة
توانيويانة ئةو , توانيويانة هةندَي ئةو مةيةالنة دارةن كة نرخةكانيان بةرزبؤتةوة, بووةدهؤك يازدة دانيشتنيان هة

 .زؤر سوثاس, داواكاريب لة هةولَيريش ئةمة دووبارة بكرَيتةوة, مةيةالنة دارةن كة مةوادي ئيكسثايةري زؤرة
 :امني طاهر زرار بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة دةمويست باسي , ةرؤكي وةزيران بةوةكالة  و هةموو برا وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةمثَيشةكي بةخَيرهاتين س

يةكةم دروست كردني خةزائيين , تةنتا تةئكيد لةسةر دووخاَل دةكةمةوة, بكةم بةراسيت كاك عومةر وةآلمي داوةتةوة
دووةم راستةوخؤ , شتَيكي زؤر طرنسة بؤ سووتةمةني, طةورة لة هةرسَي ثارَيزطاكاني سلَيماني و دهؤك و هةولَير

يكومةتي هةرَيمي كوردستان هةوَل بدا  عةدد لةطةَل دةوَلةتة دراوسَيكان بكا  وةكو ئَيران و توركيا بؤ هَيناني 
ئَيمة ناتوانني سوود , ضونكة بةراسيت ئةطةر لةرَيسةي يكومةتي بةغداو لةرَيسةي وةزارةتي نةوةتةوة بَيت, سووتةمةني

ئةطةر ئَيمة راستةوخؤ ثةيوةنديان لةطةَل بكةيب دةتوانني , مةنيية وةربسريب كة دَيت بؤ هةرَيمي كوردستانلةو سووتة
بةآلم ئةطةر لة رَيسةي وةزارةتي , ئةو برؤة ثارةيةي كة ثَيويستة بؤ كرؤيين سووتةمةني هاووآلتيان ثَيشةكي دةيكرؤن

زؤر , دةيان رار و سةدان راري تريش, ك رارَيك و دوورارئيشي ئةو كَيشانة دةكةيب نة, نةوتي عَيراديةوة بَيت
 .سوثاس

 :بةرؤَيز كاكة اراعيل عمر
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كرَيي , بابةتي مب لةسةر كرَيي خانووة, ثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤك وةزيران بةوةكالة  و وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةم
باسي هاوكاريان كرد و , خاَلَيك هةية باسيان نةكرد ئةويش دةزيةي طوندةكان بةآلم, خانوو هةموو برادةران باسيان كرد

سَي زةالمي بةدوةتيان داناوة هةرضي شتَيك بكا  ثاَلَيكي ثَيوة , ئَيستا مودير ناييةكان ثَييةوانةوة, خانوويان بؤ بكرَيت
 .سوثاس, دةنَيب

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, بةراسيت دسة و باس كرا لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوة, ةكو ئةندامَيكي ثةرلةمانئةزارةش بةخَيرهاتنتان دةكةم و

ئةو برؤيارةي كة , لةسةر هةندَي شيت مويةدةد ثرسيارم هةية لة يكومة , منيش دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسي ئةوان
 ئةو سووتةمةنيةي كة دةمانةوَي بة مويةدةدي بزانني, يكومةتي داويةتي بؤ ئازاد كردني هَيناني سووتةمةني

بةرَيسةي كؤمثانيا و ياخةَلكي دةرةوةي يكومة  دَيتة ناو هةرَيمي كوردستان لة بَييي ياخود شوَينةكاني تر و 
ئايا ئةوة لة ييصةي هةرَي  كةم دةبَيتةوة ياخود لة خارري يصةي هةرَي  دةبَيت؟ , بة داضاغ دَيت, مةصفايةكاني تر

هية طؤرؤانكاركان نةكردووة دةبَيتة هؤي ئةوةي موزايةدة , ةوة كارةساتة بةراسيتئةطةر لة يصةي هةرَي  بَيت ئ
وةخيت خؤي لة بةغدا , مب شتَيكتان دَينمةوة بري كاك بايز لَيرةيةو كاك عوران شوانيش لَيرةية, بكرَيت و فَيَل بكرَيت
ثاش ماوةيةك , يَي ضيمةنتؤ بتَييَندواييش رَيسامان دا خةَلك ب, زةمحة  دةها  بؤ ئَيمة, ضيمةنتؤمان دةكرؤي

تَيسةيشتني ئةو خةَلكةي كة ئيزمنان داوة ضيمةنتؤ بَينب لةو يصةيةي كة بؤ ناوضةي سلَيماني دانراوة يساب دةكرَي 
رةنسة ئةو كةسانةي كة كاربةدةسنت لة شوَيين تر ثَييان , كةواتة نرخةكةي زياد كرد, لةطةَل ئةو يصةيةي هةرَي 

بؤية داوا دةكةم لة يكومة  ئةطةر ئةوة واية ئةم نودتةية بة , نةوةك دازاجنَيكي لَي وةربسرن, تةخؤش بَيت ئةو ش
بةآلم ئةطةر لة , ئةطةر لة يصةي ئَيمةية خؤمان بيتَينني, ثةلة ضاودَيري بكةن و بيخةنة ذَير كؤنَؤَلي خؤيان

ئَيمة , ةي بازارؤ كة باسي بازارؤ كرا و نرخي بازارؤدةربار, كارَيكي باشة و برؤيارَيكي باشيشة, دةرةوةي يصةي ئَيمةية
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برؤوا  بَيت دانونةكان و ياساكان كة , ناتوانني دوور لةاليةكةوة باسي ضارةيةكي ئازاد دةكةيب, لةطةَل بازارؤي ئازاديب
كومة  دةتوانَي بةآلم ي, ناتواني تؤ بَيي تةدةخول بكةي لة دياريكردني نرخ, دةرتتَيناوة هةمووي ثشتسريي لةوة دةكا 

شوَينَيك دابني بكا  بؤ شتومةكَيك بةتايبةتي ئةو , رَيسة دان بة كردنةوةي بازارؤي شةعيب, بة هةندَيك شت هةَلبستَيت
ئةنواع شتة كرَييان لَي وةردةطرَيت بؤ , ميوةية, طؤشتة, سةوزةية, شتومةكانةي كة رؤذانة خةَلك ثَيويسيت ثَييةتي

ئةوة لة هةموو , بةو شَيوةية مونافةسةي نرخي بازارؤ بكا , دةيفرؤشب هةرزان بَيتئةوةي ئةو نرخةي كة لةوَي 
بةآلم , لة هةموو وآلتاني ئةوروثا داوا هةية و يكومة  تةدةخول ناكا  لة دياريكردني نرخي بازارؤ, شوَينَيك موتةبةعة

شتَيكي تريشيان هةية لة , بايان لَي وةرناطرَيرَيسة دةدا  هةم ثشتسريي لةو بازارؤة دةكا  كرَييان لَي وةرناطرَي و كارة
هةفتةي رارَيك ئةو خةَلكانةي كةبازارؤي موتةنةدليان هةية بة عارةبانةوة , هةر ناوضةيةكدا رَيسايةك تةيديد دةكا 

بةو شَيوةية , بؤ ئةوةي مةربور نةبب ثارةيان سةرف بكةن, دَيب ياخود بةسةيارةوة دَيب بؤ خةَلكي ئةو ناوضةية
بةراسيت مب ئةو دانيشتنة بةدانيشتنَيكي باشي دةزائ داوا , نةك بةشَيوةيةكي تر, وانني تةئسري لة نرخي بازارؤ بكا دةت

ئةو دانيشتنة بؤ خزمةتي خةَلكي كوردستانة و بؤ ثشتسريي كردني , سينسي يكومة  فراوان بَيت, دةكةم تيكرار بَيتةوة
 .هةية با بفةرمَيكاك دكتؤر كةمال دسةي , يكومةتي كوردستانة

 (:كمال كركووكي. د)بةرؤَيز ممد دادر عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشةكي بةخَيرهاتين زؤر بةرؤَيز سةرؤكي يكومةتي هةرَي  بةوةكالة  كاك عمر فتاح و طشت برا وةزيرة بةرؤَيزةكان و 
لةم رةلسةية ئةوة بوو بؤ طشت خةَلكي هةرَيمي مةبةست , كة ئةمرؤؤ لَيرة ئامادة بوون, خوشكة بةرؤَيزةكان دةكةيب

كوردستان نيشان بدةيب كة يكومة  و ثةرلةمان و دةزاو سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان كة ثَيكةوة وةك يةك 
ياني هةدةفمان لةوةية كة خةَلكي كوردستان يةديقةتةكان , كاردةكةيب لة بؤ بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان كاردةكةيب

ان ببينب و بةطوَيي خؤيان ببيسنت كة ئةم بةرؤَيزانة و ئةنداماني ثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَي  و دةزا بةضاوي خؤي
خةَلكي , زؤر بةوردي بري دةكةنةوة كة باري ذياني خةَلكي كوردستان بةرةو باشَ ببةن, كة زؤربةي خةريكي كارةكانب

ت لة يكومةتةكةي لة ثةرلةمانةكةي و لةسةرؤكايةتي كوردستان مايف خؤيةتي و يةدي خؤيةتي كة ئينتيزاري هةبَي
لة هةموو موئةسةساتي مةدةني و ئيداري كة لة كوردستان هةية كة ئيشةكاني باري ذياني بةرةو , لة دةزاكةي, هةرَي 

م لة ثَيشي ئة, بؤية واريب ئَيمةشة كة خةَلكي كوردستان ئةو ئاستةنسانةي كة لة ثَيشي ئةم ئيدارةية, باشَ ببا 
, لة ثَيش ئةم يكومة  و سةرؤكي هةرَي  و دةزايةكة ئةطةر بيزانب كة ئاستةنسةكان لةكوَييةوة سةر دةطرَي, ثةرلةمانة

زاَل بني بةسةر ئةو ئاستةنري و كؤسثانةي كة , بؤ ئةوةي هةموومان وةك يةك بني لةيةك سةنسةر يةرةكة  بكةيب
بةرهةمي خةباتي نةتةوةي , يللةتَيكي سةربةرزي كوردستانةكة يكومةتَيكي ثريؤزي م, دَيتة ثَيش يكومةتةكةمان

خةلةلةكان دةست , ثَيويستة بة هةموومان بيثارَيزيب, ئَيمة زياتر لة سةدةيةكة كة ئةمرؤؤ ئةو بةرهةمة هاتؤتة كايةوة
ار سةرؤكي يكومةتي باسي ميزانية كرا رَيزد, بؤ ئةوةي زاَل بني بةسةرياندا, يةكَي لَي ئاطادار بكةينةوة, نيشان بكةيب

ئَيمةش ئةو ئةخرية ثَيمان طةيشت كة مب خؤم لةطةَل ليذنة , هةرَيمي كوردستان زؤر بةرواني شي كردةوة
رَيزدار سةرؤكي % 7ر2ئَيمة وامانزانيبوو % 7ر0هةميشةييةكاني ناو ثةرلةمان بؤيائ باس كردووة كة نسبةكةي ئَيمة 

بةآلم , طواية سووتةمةني دةطةيةنَيتة كوردستان, ردستان كةمي دةكا ئةوةي كة عيَةراق لة كو, يكومة  فةرمووي
, سوثاس بؤ ئةو بةرؤَيزانةي كة ئةمرؤؤ ئامادة بوون, سوثاس بؤ يةزدان, عَيراق ئةمرؤؤ لة يةربَيك داية, ئاستةنسي هةية

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة لةوانةية ئيشي تريان , كان ئةطةر روونكردنةوةيان هةيةئَيستا ماوة دةدةيب بة وةزيرة ثةيوةندارة, زؤر سوثاس
 .فةرموو كاك وشيار وةزيري كارةبا, بةدةستةوة بَيت

 :وةزيري كارةبا/شيار سيوةيليهؤبةرؤَيز 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ة لةو وَيستسانة ئَيمة بَييس, كة ضةندةها ويستسة كة لةياَلي تةواو بوونداية, سبة  كارةباوة ئيشي زؤري بؤ كراوةيبةن
بةرهةم دَينب و ئةم موةليدانةش تةدريبةن دةتوائ بَلَي  لة نزيكةي , كارةبا لة هةندَي موليداتي يكومي كة كرؤاون

واتة سووتةمةني , ئةم موليدانة بةشَيوةيةكي سةرةكي تووشي ثةككةوتب دةبب, ميساوا  كارةبا دةدا  172تا  160
ن تووشي طرفتَيك بَيت بة شَيوةيةكي راستةوخؤ كاردةكاتة سةر ئيش كردن و كاركردني ئةطةر تووشي تةنسذة بَيت يا

بَييسة لةو موةليدانة يكومة  لة هةردوو ثارَيزطا , ئَيستا ياليةن ئَيمة بةدةسيت ئةو طرفتة دةناَلَينني, ئةو موليدانة
ئةم برؤة كارةباية وةكو ضةند رارَيك لة , تَيننيبةتايبةتي بَيسومان كارةبا لة تؤرؤي كارةباي عَيرادي فيدراَليشةوة دةي

دواي , ميساوا  بووة 132يا  102برؤَيكة لة بةيين سفر تا , راطةياندنةكانيش رامانسةياند برؤَيكي رَيسري نيية
طوشارَيكي , هةوَلدانَيكي زؤر و دواي ئةوةي كة سةرؤكايةتي يكومة  لةطةَل سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كؤبووينةوة

ئَيمة لةو رؤذانةدا شاندَيكمان , ميساوا  102توانرا برؤي ئةو كارةباية لة ثةجنا ميساوا  كرا بة , خراية سةر بةغدا زؤر
, لةطةَل وةزيري كارةباي عَيراق,ناردووتة بةغدا لةطةَل رَيسري سةرؤكي يكومةتي عَيرادي فيدراَل كؤبوونةوةي كردووة

ميساوا  لة مانسي  172زياد بكرَي بؤ  ي كة دةدرَي بة هةرَيمي كوردستانوةعدي ئةوة وةرطرياوة برؤي ئةو كارةباية
واتة موعاناتي ئَيمة , ميساوا  72ميساواتةوة كرا بة  102لة , ميساوا  172بةآلم دوَييَن نةك نةكرا بة , هةشتةوة

ئةو , ة ياخود نييةتةبعةن تةنتا ئةوة نيية كة ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان سةرضاوةي بةرهةم هَينامنان كةم
بةداخةوة ئةو , كارةبايةش كة ثَيويستة لة تؤرؤي كارةباي عَيراق بؤمان بَيت و يصةيةكي رؤةواو شةرعي خؤمانة

ئَيمة , دةربارةي ثارَيزطاي دهؤك بَييسة لةو سةرضاوةي كة باس كرا, يصةيةش وةكو ثَيويست لةو اليةنةوة ناية 
بةآلم بةشي زؤري , بةشَيكي كةمي دةضَيتة موصَل, ميساوا  لة توركيا دَي192نزيكي , كارةبا لة توركيا وةردةطريب

بةآلم كارةباكة تا , كة ئةمة بة كولفةيةكي طرانيش دةكرؤَيت, بةشَيوةيةكي سةرةكي لة ثارَيزطاي دهؤك بةكاردةهَينرَي
واتة سةرضاوةكاني , ةطةَليداهةرضةندة لةرووي ظؤَليت و لةرووي هةندَي شتةوة طرفتمان زؤرة ل, رادةيةك بةردةوامة

ض ئةوةي لة دةربةندخيان , ض ئةوةي لة تؤرؤي نيشتمانيي عَيراديةوة دَيت, بةرهةمتَيناني كارةباي ئَيمة رَيسري نيية
لة دوو , ضونكة ئةوانة بةشَيوةيةكي سةرةكي لة دوو مانسي هاويندا دةتوانني ثشتيان ثَي ببةستني, بةرهةمدةهَينرَيت

تا , ضونكة ثةيوةنديةكي راستةوخؤي بة برؤي ئاو لةو بةنداوة هةية, دةتوانني كاريان ثَي بكةيبمانسي هاويندا 
وةكو ومت موليدةكاني يكومةتيش لةبةر نةبووني , ئاسيت ئاو لة بةنداوةكان كةمَ دةبَيت, بةكارهَيناني زياتر بَيت

ةمة لةناو هةولَير بةتايبةتي و دهؤكيش ئَيستا بَييسة ل, سووتةمةني بَيسومان ناتوانَي بة بةردةوامي كارةبا بدا 
موةليداتي ئةهلي هةية كة طرَيبةسيت تايبةتيان لةطةَل ماَلةكان ئيمزا كردووة و كارةبايان دةدةنَي , ثَيويستيان ثَي يةتي

َيمة و بةآلم ديسانةوة ئةويش هةرضةندة ئةوانيش بارطرانيةكي زؤر طةورةوباشيان لةسةر ئ, و ثارةيان لَي وةردةطرن
, بةآلم ئةويش ديسان ثشت بة سووتةمةني دةبةستَيت, بةتايبةتي ثارَيزطاي هةولَير, لةسةر وةزارةتي كارةبا البردووة

ئةوةي ئَيستا , كاتَيك كة طازوايل نيية شَيوازي ئيش كردني ئةم موليدانةش بَيسومان دةطؤرؤَيت, ثشت بة طاز دةبةسيَت
بةآلم ئَيمة بؤ داهاتوو بةتةمايب لة ساَلي داهاتوودا برؤَيكي دةتوائ بَلَي  باش لة , ةهةية تةبعةن برييت ية لةم سةرضاوان

ميساواتي هةولَير كة بةغازي سروشيت  202كارةبا رةينة تؤرؤي هةرَيمي كارةباي كوردستان بةتايبةتي ئةطةر ويستسةي 
 02/3َيويستة لة مانسي سَي بةتةواوي واتة بة ثَيي ئةو طرَيبةستييةي كة ئيمزا كراوة و ث, ئيش دةكا  تةواو بَيت

بةآلم ديسان دةبَي تةئكيد لةسةر ئةوة بكةمةوة كة ئيش , ميساوا  كارةبا لةو ويستسةية بةرهةم دةهَينرَيت 002نزيكي 
كردن لةو ويستسةية ثةيوةندي راستةوخؤي بة ضارةسةركردني كَيشةي سووتةمةني بةتايبةتي غازي سروشتييةوة 

لةطةَل , َيمة و ض سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران لة هةوَلي بةردةوام داية لةطةَل وةزارةتي كارةباكة ض ئ, هةية
ميساوا  بَيسومان  202ئَيمة بَييسة لة , ئةجنومةني وةزيراني عَيرادي فيدراَل كة ضارةسةري ئةو طرفتة بكا 

ئَيمة لةطةَل , داناني مةتةيةكي سةد ميساواتيطرَيبةسيت ترمان ئيمزا كردووة بؤ داناني مةتةيةكي سي ميساواتي و 
كؤماري ئيسيمي ئَيراندا دوو طرَيبةستمان ئيمزا كردووة بؤ راكَيشاني كارةبا لة هةردوو سنووري ياري ئؤمةران و 

اني بةآلم بةداخةوة ئاخري سةرداني وةزيري كارةباي عَيراق بؤ كؤماري ئيسيمي ئَيران هَين, لةسلَيماني لة دةربةندخيان
ئَيستا ديسان دةست دةكةينةوة بة طفتوطؤ لةطةَل وةزارةتي كارةباي عَيراق , كارةباي بؤ هةرَيمي كوردستان رة  كردةوة
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واتة ئَيمة وةكو وةزارةتي كارةبا و , كة دةناعةتيان ثَي بكةيب بؤ راكَيشاني كارةبا لةو دوو خاَلةوة بؤ هةرَيمي كوردستان
بةآلم كؤسثةكان زؤر رار لةوة طةورةترن كة بتوانني ضارةسةري بكةيب بةو , دةوامةوةكو يكومة  هةوَلةكامنان بةر

ئَيمة بَييسة لةو مةتانةي يان ئةو ثرؤذانةي , خَيراييةي و بةو شَيوةيةي كة ئَيمة و ئَيوة دةخيوازيب بؤيان بكةينةوة
ةتةماي ضةنديب طرَيبةسيت تر ئيمزا ب 0227و 0227ياخود لةماوةي , كة ئَيستا باس  كردن لة ماوةي درَيذ خايةندا

ميساوا  مةتاتي طةورةي ض لةشَيوةي  622بةتةمايب لة ماوةيةكي نزيكدا تا برؤي , بكةيب بؤ بةرهةمتَيناني كارةبا
ض لةرَيسةي ميزانيةي يكومةتي  BOTطرَيبةست لةطةَل كةرتي تايبة  بةثَيي ئةو نيزامانةي كة ثَيي دةوترَيت 

, بؤ ئةوةي بتوانني برؤَيكي باش كارةبا رةينة ناو تؤرؤي كارةباي هةرَيمةوة, َيبةست ئيمزا بكةيبهةرَيمي كوردستان طر
بةآلم وةكو بةرنامةيةكي , ئَيمة بَيسومان لةبةرنامةمان داية, بَييسة لة مةتاتي كة ثشت بة سووتةمةني دةبةستَيت

كةَلكَيكي تةواو لةتواناي كة ثَيي دةوترَيت , او وةربسريبكة كةَلكَيكي تةواو لة سةرضاوةكاني ئ, درَيذ خايةن تارادةيةك
رةنسة لة ئايندةدا سةدي بَيخمة ياخود ثرؤذةي بَيخمة كة يةكَيكة وةكو ثرسيارَيك هاتة ثَيشةوة , كةهرومائية وةربسريب

ئَيستا بتوانني  لةوة دةبَيت كة ئَيمة, ثرؤذةيةكي ئيسترياتييي و توانايةكي ماددي زؤر طةورةي دةوَي, ئةو ثرؤذةية
ئَيمة داوامان كردووة لة وةزارةتي كارةباي , ئةو عةددةي كة لةطةَل توركيا هةية 0227بَيسومان بؤ ساَلي , دابيين بكةيب

دةتوانني لة رَيسةي , وةكو ئةوةي كارةبا لةساَلي داهاتوودا بؤ ثارَيزطاي دهؤك بةردةوام بَيت, عَيراق كة تازة بكرَيتةوة
ئَيمة ديسانةوة لةو هةوآلنةي بةرنامةي وةزارة  داناني , ضارةسةري كَيشةي كارةبا لة دهؤك بكةيبداناني مةتا  

بةتايبةتي ئةم رؤرة , ضارةسةري ئَيمة زؤر زةمحةتة بة داناني مةتا  لةرَيسةي نةوتي رةش, مةتةيةكي يةراريية
كارةبا ياخود بَي كارةبايي يان كردووة لةرَيسةي زؤربةي وآلتاني دونيا ضارةسةري كَيشةي , سووتةمةنيية دابني بكرَيت

, كة لةرووي كولفةوة بَيسومان هةرزانَة و دةتوانرَي زياتر و باشَ ثشيت ثَي ببةسََيت, داناني مةتاتي يةراري
 بَيسومان ئةو هةوآلنة كة لةبةرنامةي ئَيمةدان لة داهاتوودا و زؤريش ئيشيان لةسةر دةكةيب بؤ ضارةسةركردني ئةم

, وةكو ومت هةوَلةكامنان بةردةوام دةبَيت لةطةَل وةزارةتي كارةباي عَيراق, طرفتةية كة هةموو اليةك بةدةسيت دةناَلَيني
تةنانة  ئةطةر وةزارةتي كارةبا تةيةمولي , بؤ ئةوةي هية نةبَي دةناعةتيان ثَي بَينني كة كارةبا لة ئريان رابكَيشني

بَيسومان ئَيمة بة , تا دابني بكرَي, دةتوانني بري لة سةرضاوةي تر بكةينةوة, ةكردكولفةكةي و دابني كردني ثارةكةي ن
بةتايبةتي لة ثارَيزطاي هةولَير و لةثارَيزطاي , ثَيويستيمان بة موةليدة ئةهليةكان دةبَيت 0227تةئكيد لة ساَلي 

َلةكامنان بةردةوامب كة موةليدةي ئةهلي لة بةآلم هةو, هةرضةندة لة ثارَيزطاي سلَيماني موةليدةي ئةهلي نيية, سلَيماني
بَيسومان ئةو خاآلنةي كة باس  كرد بةشَيوةيةكي وردتر و باشَ و درَيذتر ديراسةي لةسةر , ثارَيزطاي سلَيماني دابنَيني

رهَيناني خاَلي تر كة بَيسومان ثةيوةندي بة كارةبا و برؤي بةكا, دةكرَيت و ثيني طوجناو رَيك و ثَيكيان بؤ دادةنَيني
ياخود سةيتةرة كردني و كؤنَؤَلكردني ئةو برؤة كارةبايةي كة , ئةوةش بةرؤَيوةبردني داخوازي ثَي دةَلَيب, كارةبا هةية

ثةيوةندييةكي ثَ بة تةراوزا  و كة هاووآلتيان , كة ئةمةش رةنسة تارادةيةكي بنربؤترو, هاووآلتيان بةكاري دةهَينب
بةآلم ثةيوةندييةكي راستةوخؤي بة نرخي كارةباوة , د ناكةن دةست بة كارةباوة ناطرندةيكةن و هاووآلتيان ئيقتيصا

ئةو نرخةي كة ئَيمة برؤي كارةباي ثَي بةرهةم , نرخي كارةبا كة ئةو كارةبايةي هةية لة كوردستان زؤر زؤر كةمة, هةية
ارة  ديسان لةبةرنامةي داية شَيوازَيك يان هةروةها وةز, دَينني زؤر لةوة زياترة كة ئَيمة لة هاووآلتياني وةردةطريب

بَيسومان بةو شَيوةيةي كة كارنةكاتة سةر هاوآلتياني كةم , سيستةمَيك بؤ طؤرؤيب و زياد كردني نرخي كارةبا دابنَيت
وي بةآلم لة هةمو, خاَلي تر زؤر كة دةكرَي باسي بكةيب, هةرضةندة تواناي ماديان كةمة بؤ داني ثارةي كارةبا, دةرامة 

طرنسَ هاوكاري و ثشتيواني و ثشتسريي ئَيوة بةرؤَيزان وةكو ثةرلةماني كوردستان هاوكاري و ثشتسريي هاووآلتياني 
بةآلم وةكو وةزارةتي كارةبا ماوةيةكي زياتري , بةتايبةتي دةزانني كة ثشوويان درَيذةو تةيةموليان كردووة, كوردستان

مب يةز دةكةم ئةطةر بةرؤَيز , ةو كَيشانة دادةنَيني ئينشائةَلآل لة داهاتوودادةوَي تا دةتوانني ضارةسةري طوجناو بؤ ئ
, سةرؤكي ثةرلةمان ئييازةم بدا  باسي ئةو خاآلنة بكةم كة لة راثؤرتي ليذنةي شارةواني و طةشت و طوزار باس كرا

دةرؤؤيي ياخود مةسةلةي عةدالة  يةكةم مةسةلةي زَي, هةندَيك لةو ثرسيارانةي كة لةرَيي ئةنداماني بةرؤَيز خرانة روو
لةرَيسةي هةَلمةتي وشياري و لةرَيسةي , ئَيمة ئةو ثةرؤي هةوَلمان داوة كة وةكو ومت زَيدةرؤؤيي نةهَيَلني, لة تةوزيع
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دوور لة رَيسةي , دياردةيةكي ناشارستانية كة هاووآلتيان دةيكةن, ئةمة دياردةيةكي دزَيوة, وشياركردنةوةي خةَلك
ئَيمة لةمةوثَيش لةطةَل بةرؤَيز وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري داد , بةر رَيسةي ياسايي بةتايبةتي مةيكةمة ثةنابردنة

, بةتايبةتي بةرؤَيز ثارَيزطاري هةولَير كؤبوونةوةمان كردووة ميزانيةكمان داناوة بؤ ئةو دياردةية, كؤبوونةوةمان كردووة
شَيوةي بةةيةكي يةكيار طةورة دةسيت ثَيكرد بؤ برؤيين ئةو هَيَينةي كة لة هةردوو ثارَيزطاي سلَيماني و هةولَير يةمل

مب باسي كارةبام كرد بةتايبةتي لةو راثؤرتةي , ياخود بةشَيوةي ناياسايي خةَلك كارةبا وةردةطرن, تةراوز راكَيشراون
بَيسومان ثيني دورس و مام , ووةبةلَََي ئَيمة رةنسة تا ئَيستا كةَلكمان لَي وةرطرت, كة كاك رشاد باسي توركياي كرد

مب ئاماذةم كرد بة كورتي لةو ثرؤذانةدا كة بةتايبةتي , ناوةندي و درَيذخايةن بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي كارةبا هةية
مةسةلةي كؤنَؤَلكردني برؤي ئةو كارةبايةي , ثةيوةندي راستةوخؤيان بة تةوليد و بةرهةمتَيناني كارةباوة هةبوو

ياني طرفيت ئَيمة , ثةيوةندي راستةوخؤي بة سةعا  نيية, َيت لة راثؤرتي بةرؤَيز ياري داهاتبووبةكاردةهَينر
زؤربةي زؤري ماَلةكان , مب ئةتوائ بَلَي  ذمارةيةكي باش لة سةعا  لة ثارَيزطاكاندا هةية, ثةيوةندي بة سةعاتةوة نيية

بةداخةوة ئةطةر , ةبا هَيندة كةمة و هَيندة هةرزانةنرخي كار, بةآلم طرفتةكةمان نرخي كارةباية, سةعاتيان هةية
لةبةر ئةوة , ياخود سَل ناكاتةوة لةبةكارهَيناني كارةبا, سةعاتيش هةبَي هاووآلتي زؤر دةست ناطرَي بة كارةباوة

كة , وةزارةتي كارةبا و سةرؤكايةتي ئةجنومةن بريي ئةوة دةكةينةوة كة بتوانني بة ض شَيوةيةك نرخي كارةبا بسؤرؤيب
لةاليةكي تريشةوة رةنسة تا رادةيةك , لةاليةكةوة وا لة هاووآلتيان بكا  كة دةست بة بةكارهَيناني كارةباوة بسرن

سةرضاوةيةكي مادي بَيت بؤ وةزارةتي كارةبا بؤ ئةوةي بتوانَي زياتر و باشَ خزمةتي خةَلكي , دةرامةتَيك بَيت
, رايي و ئابووري ضةند خاَلَيك باسكرا كة ثةيوةندييان بة كارةباوة هةبووتةبعةن لة ليذنةي دا, كوردستاني ثَيوة بكةيب

بةآلم , ثرؤذةي بَيخمة تادة ثرؤذةيةكي زؤر طرنسة, باسي ثرؤذةي بَيخمة كراو, مب وابزائ باسي هةندَيكيائ كرد
ئةطةر , ر تةواو نابَيتئَيمة ئةطةر ئةمرؤؤ دةست بة ثرؤذةي بَيخمة بكةيب تا ضوار ساَلي ت, ثرؤذةيةكي سَاتيذية

بَيسومان ناتوانَي ضارةي , بةتةماي ئةوة بني لةماوةيةكي كورتدا ثرؤذةي بَيخمة ضارةسةري طرفيت كارةبامان دةكا 
لةبةر ئةوةي , بةنداوةكة ماوةيةكي دةوَي تا ثر دةبَي لة ئاو, ضونكة ثرؤذةكة ماوةيةكي دةوَي تا تةواو دةكرَي, بكا 

ئَيمة , بةتايبةتي بة هاوكاري لةطةَل وةزارةتي سةرضاوةكاني ئاو, يذي بَيسومان لةبةرنامةدا هةيةوةكو ثرؤذةيةكي سَات
تةرروبةي ئَيمة و شَيوةي مامةَلةي , بَيسومان ديسانةوة باسي ئةو طرفتانةمان كرد لةطةَل وةزارةتي عَيرادي فيدراَل

, ةكاني تر موعاناتيان هةية لةطةَل يكومةتي فيدراَلي بةغداهةموو وةزارةت, ئَيمة لةطةَل وةزارةتي كارةبا بة تةنتا نيية
ليذنةي ثيشةسازي , خاَلَيكي تر مةتاتي طةورة وةكو باس  كرد زؤر بةرديش هةوَلي بؤ دةدةيب, زؤر رار باس كراوة

اَلَيكة برؤوا ئةمة خ, باسي ئةوةي كرد كة هؤتيلةكان ياخود مةتعةمةكان ياخود هةندَي شوَيب بؤضي كارةبايان دةدرَييَت
بؤ ئةوةي مةترسيةكي , هةبَي ئيحتيمالة رارَي لةرووي برؤي كارةباوة كة ئةو شوَينانة بةكاري دَينب برؤَيكي زؤر نيية

ئَيمة , دوو ثةيوةندي بةسياسةتي يكومةتةوة هةية, طةورة نةكاتة سةر زياد كردني برؤي كارةبا لة ثارَيزطاكاني هةرَي 
ئَيمة دةمانةوَي كةرتي تايبة  دةورَيكي باآلو سةرةكي ببييَن لة , متَينامنان دةركردووةتازة ياساي ثشتسريي بةرهة

, ئَيمة دةبَيت ثشتسريي ئةو كةسانة بكةيب كة ثرؤذةي تايبةتيان هةية, بووذانةوة و ئاوةدانكردنةوةي هةرَيمي كوردستان
ئايا ئَيمة بيني , برييت ية لة كارةبا موستةلزةما يةكَيك لة , ني بكةيبئَيمة دةبَيت موستةلزةماتي ثَيويستيان بؤ داب

رةنسة كاريسةرييةكي سليب هةبَيت لةسةر , كارةبا لةسةر ثرؤذة تايبةتيةكان بربؤيب, كارةبا لةسةر هؤتَيلةكان بربؤيب
دائيمةن برؤيين كارةبا لة بةرثرسة بةرؤَيزةكان كَيشةيةكة , ثرؤسةي بووذانةوة و ئاوةدانكردنةوةي هةرَيمي كوردستان

بةتايبةتي لة ثارَيزطاي سلَيماني لةم ماوةيةي ثَيشدا كارةباي , ئةويش هةوَلي زؤر ردي دراوة, رووبةروومان دةكرَيتةوة
مب رةنسة تارادةيةك , ثارَيزطاي هةولَيريش ئةوة بةردةوامة, بةردةوام لةسةر ماَلي ضةند بةرثرسَيكي بةرؤَيز برؤاوةو

بةآلم بةرنامةيةكي ردية و هةموو كةسَيكيش دَلنيا دةكةينةوة كة , ني ئةو بةرنامةيةشَيوةياَليةك بنب لة ئةجنامدا
ياخود كارةبايان بةشَيوةيةكي ناياسايي , ئةوانةي ض بةرثرس بب و ض بةرثرس نةبب كارةباي بةردةواميان هةية

ن زؤرن  ئةوةي سةرؤكي ثةرلةمان وتي خاَلَيك باس كرا و تةبعةن خاَلةكا, ئييرائاتي ياساييان لةطةَلدا بكرَيت, راكَيشاوة
بةآلم , سةعاتةكةي ثار مب لةطةَلتان 02تةبعةن رةنسة لةطةَل , سةعا  كارةبامان هةبوو لة سلَيماني 02كة ثار ئَيمة 
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ضونكة ئَيمة سةرضاوةكاني دوكان و , ضونكة تةيديد كردني سةعاتةكان زةمحةتة, سةعاتي ئةمساَل ني  02لةطةَل 
رؤذَيك سةد ميساواتة و رؤذَيك , بةآلم ئةوةي كة لةعَيرادةوة بؤمان دَيت سابت نيية, رادةيةك رَيسريةدةربةندخيان تا

سةعا   12,  13بةس هةندَي رؤذ لةوانةية , لةبةر ئةوة رةنسة ضةند رؤذَيك نؤ سةعا  كارةبا هةبَيت, ميساواتة 102
مب وةكو زانياريةك , سةعا  كارةبا طؤرؤا بَيت 13 ,سةعا  10ياني برؤةكة لةبةيين نؤ سةعا  تا , كارةبا هةبَيت

 20ئَيمة ماوةيةكي زؤر , تةبعةن ئةوةي ثارَيزطاي سلَيماني موةليداتي ئةهلي نيية, دةخيةمة بةردةمي بةرؤَيزتان
, بؤ ئةوةي بتوانَي تةعويزي نةبووني موةليداتي ئةهلي بكاتةوة, ميساوا  لة يصةي هةولَير داومانة بةسلَيماني

, ةيةكيشة ئَيستا وةيدةيةكي دوكان بةتايبةتي لةكارداية لة سةعا  يةك تا يةوتي بةياني بؤ ثارَيزطاي سلَيمانيماو
خاَلَيكي تر , وةكو ومت بؤ ئةوةي بتوانني لةو رؤووةوة هاوكاريان بكةيب, ضونكة ثارَيزطاي سلَيماني موةليداتي ئةهلي نيية

ئةم بةرنامةي نةو  بةرامبةر بة , وةي ثةيوةندي بة كارةباوة هةبَيتئة% 13كاك ممد فرج باسي كرد مةسةلةي لة 
ئةو , بةرنامةي نةو  وخؤراك بةرةري كؤتايي ثَي ها  0223ي 11لةمانسي , ةوة نةماوة 0223خؤراك لة ساَلي 

خؤراك كة نةماية لةبةر ئةوةي وابزائ بةرنامةي نةو  بة , لةعَيراددا رَيبةرَي دةكرا 976برؤيارةي كة بةثَيي برؤياري 
لةوانةية , رةنسة ئَيستا بارودؤخ لةطةَل سَي ساَل و ضوار ساَل ثَيش ئَيستا طؤرؤا بَيت, هية ثةيوةندييةكي بةكارةباوة نيية

ئةوةي كة ئَيستا ئةيَلَي  ثَيش سَي ساَل , زةمينةيةكي لةبارتر و باشَ و ثتةوتر بَيت بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كارةبا
ئةوةش عةرزتان بكةم كة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بة ئَيمةي وتووة كة هةموو ئيمكانيةمتان  دةمةوَي, نةبوو

 .سوثاستان دةكةم, ثتةوتر بَيت لةطةَل وةزارة  بؤ ئةوةي بتوانني ئَيمة ضارةسةري دةيران و كَيشةكاني كارةبا بكةيب
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تاوةكو بةكؤتايي ئةو كَيشةية , دةوارم بةرنامةي وةزارةتي كارةبا سةركةوتوو بَيتئومَي, سوثاس بؤ ئةو روونكردنةوانة
ضونكة ئةطةر كارةبا بوو ياني موشكيلةي , سةعاتي 02كوردستانيش شاد دةبَيت بة كارةباي , تةواو دةبَيت

ني و كارةبا سووتةمة, طرانيش باش دةبَيتةوة, موشكيلةي بازارؤيش يةل دةكرَيت, سووتةمةنيش يةل دةكرَيت
 .داوا لة دكتؤر ئاشيت دةكةم بفةرمَيت بؤ روونكردنةوة, بةيةكةوة بةسَاون

 :سامانة سروشتييةكان وةزيري/ئاشيت هةورامي. بةرؤَيز د
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اَلَيك و دوو بةآلم ئينشائةَلآل ثاش س, هةر موشكيلةي نةومتان هةية, سةرةتا مب دةَلَي  دواي سي ساَل لة دةرةوة بووم
ئَيمة ثَيخؤشحاَل  , مب دوو مواليةزةم هةية كة عييدةي بة سوَلتة و ديادةوة هةية, ساَلي تر ئةو موشكيينةش نامَييَن

بةآلم دةبَي سةيتةرة لةسةر ميزانيةي دورس ئةوة تةواو , كة وةزارةمتان هةية و ثةرلةمامنان هةية و يورةيةمتان هةية
, ئةويش بة خةدةما  بة ئَيمةي دةدا , ي ميزانيةكةمان لة سةيتةرةيةو بةغداية%02ة لة را ئَيمة ضيمان هةي, نيية

يةكةم ئةوان ناتوانب , دوو موشكيلة هةية, ماناي واية هةموو خةدةماتي وآلتةكةمان لة ذَير سةيتةرةي بةغداية
موشكيلةي دووةم ئةوةية , ية ناضَيثارةكةي ئَيمة بة ه, خؤيان ضؤن دةتوانب خةدةما  بة ئَيمة بدةن, خةدةما  دانَيب

بةآلم سةيتةرةمان لةسةر هية خةدةماتَيك , يكومة  هةية, ئَيمة ثةرلةمامنان هةية, ئةوان برؤيار دةدةن لةرياتي ئَيمة
مب لةمرؤؤوة , ثاشان لةسةر خةدةما  برؤيار لة بةغداوة دَيت, يكومة  لةكوَيية؟ يكومة  لةوَيية, بؤ ميللةتةكة نيية

مب نازائ ضؤن ئةوةمان , وامتةزاني كةمَة, بةخوا نةمتةزاني, ي ميزانيةكةمان بةدةسيت بةغداية%02ت  كة تَيسةيش
ئينيا ئةو لة , ئيكتيفا كردووة و لةكوَييوة هاتووةو كَي ئيتيفادي كردووة؟ وابزائ ئةوة ثَيش دةستووري عَيرادة

ئينيا ئةطةر , بَيت بؤ ئَيرةو ئَيمة مةستولني% 17و ئةو  كاك فوئاد وابزائ وتي بسؤرؤَي, يةي كة دةبَي بسؤرؤَي02%
بةآلم برؤوا ناكةم دةناعة  بكةيب لةطةَل يكومةتي , ئةوة عييج نيية, موشكيلة بوو ميللة  دةتوانَي بَلَي بؤ وابووة

دةتوانني , وةشتَيكي تر هةية مب ئيقتريايي دةكةم لة ناييةي دانوني نةوتة, عَيراق كة ئةمة يةل بكةيب بة تةواوي
ئَيمة ئةتوانني لة ماددةي , ئةو صةالييةي داوة بة ئَيمة 110, ي دةستووري عَيراق 110ماددةي , ئةوة زةبت بكةيب

لةوةدا ئَيمة بةشي هةموو نةوتي عَيراق دَيتة سةر صةالييةتي , دا دانوني نةوتي كوردستان دروست بكةيب 110
ضةندة هةمووي دَيت % 02ية لة%17ماناي واية كة ئةوةمان كرد لة , تةهي نةو% 97ميزانيةتي هةموو عَيراق , خؤمان
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ئينشائةَلآل , ئينيا ئةم مسودةمان مسوةدةي دانوني نةو  طةينراوةتة سةر ئيش كردن, بؤ ئةم ثةرلةمانة و يكومةتة
عي بكةيب و ئةمة بؤ ئةوةي سةيتةرة لةسةر مةوادي تةبي, دوو هةفتةي تر ئةيتَينمة ثةرلةمان بؤ موافةدة كردن

دةَلَي ئةطةر ئةوان ئيتيفاق  110ماددةي , ضونكة ميزانيةكة دَيتة ئَيرة, سةيتةرة لةسةر ميزانيةي خؤمان بكةيب
ئَيمة وةريدةطريب و بةشي ئةواني , نةكةن لةسةر ميزانيةكة دةتوانني بةخؤمان يوريةمتان هةية كة نةوتةكة بفرؤشني

فرسةمتان هةية كة ئيشَيكمان كردووة لةثَيشدا خراث بووة ئَيستا راسيت , يبئينيا ئةبَي ئةوة فةرز بكة, لَي دةدةيب
بةتايبةتي ئةندامي ثةرلةمان كة دوو هةفتةي تر مب داواتان لَي , لةبةر ئةوة مب يةز دةكةم ئَيوة ئامادة بب, بكةينةوة

لةدةستووري عَيراق ئَيمة ئةيبةيب دةكةم و برؤياري لةسةر بدةن بةتةواوي بة بةغدا دةَلَيني ئةمة يوريةتي خؤمانة و 
بةآلم ئةوة باشة بؤ دوو ساَلي تر لَيرة دانانيشني باسي عةيين , كة ئةوةمان هةبوو موشكيلةكةمان تةواو نابَي, بؤ خؤمان

ناييةي تر ئةوة سايكؤلؤذية هيين زؤر , موشكيلةكةمان يةل دةبَي بؤ ساَلَيك و دووساَلي تر, موشكيلةكان بكةيب
, ك عمر باسي شةريكاتي ئةرنةبي كرد كة دَيب مةعمةملان بؤ دةكةنةوة و كارةبامان بؤ دابني بكةنكا, موهيمة

ئةوان سةيري وةزعي عَيراق دةكةن كة هَيشتا ناخؤشي , سةبةبَيك سكايكؤلؤذي بوو, نةدةهاتب و ئةوة سةبةب زؤر بوو
دانوني , ني لةطةَل ئةوانة ئيتيفاق بكةيبسةبةبي تر هةبوو كة ئةوان برؤوايان نةدةكرد كة ئَيمة ئةتوان, ماية

مب ئيتيفاد  كردووة لةطةَل ضةند , بةآلم زوو دةبَي, دانوني نةومتان نيية, ئَيستا هةمانة, ئيستيسمارمان نةبوو
ضةند شةريكاتي طةورة كة هةموو وتيان كة ئةوان ئامادةن كاتَيك دانوني نةو  , شةريكاتي نةو  لة لةندةن و لَيرة

ئةطةر عةدديان كرد لةطةَل ئَيمة مةشروعي نةوتي تازة , كة بَيب بؤ كوردستان عةدد بكةن لةطةَل ئَيمة تةواو بوو
نؤمانسي , ئَيمة ئَيستا سةرو شةش مانري, بةآلم ئةمة ساَلَيك دوو ساَلي تري دةوَي, ئةكةن و كارةبامشان بؤ دروست دةكةن

, هةزار بةرميل لة سةعاتيََكدا ئةدا  122تا  62نزيكةي  ئةوة تةدريبةن, تر ئينتامجان دةبَي لة يةدلي تةق تةق
موشتةداتي خؤماني ثَي , ثارةكة وةردةطريب و ئةطةر موشكيلةمان لةطةَل بةغدا هةر نةبوو, ئةتوانني بيفرؤشني

يةكة وةزيري ضني؟ مال, لةبةر ئةوةي ئَيمة هةموو دانيشتوويب و وةزيريب, ئةمة ناييةي عةمةلي ئَيمة ئةوةية, دةكرؤيب
ئينيا لةبةر ئةوة , ئةطةر نةتوانني ئةو موشكيينة يةل بكةيب, ضؤن دةتوانني خزمةتي وآلتةكة بكةيب, لة بةغداية

يان , يةل نيية, بةآلم يةلةكة دانةنراوة, برادةران هةموو موشكيلةكةيان باس كرد, نامةوَي باسي بةنزيب و ئةوة بكةم
بؤ ئةوةي , تا ئةوةش وةربسريب ئةبَي دانوني نةوتةكة دروست بكةيب ئةبَي ميزانيةكةي لة بةغدا وةربسريب و هة

 .زؤر سوثاستان دةكةم, دوو ساَلي تر ئةم موشكيينة ئةرؤوا , ساَلَيك
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

با , كاك عمر فتاح سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  تةوزحيي هةية, زؤر سوثاس بؤ دكتؤر ئاشيت كة زؤر شيت روونكردةوة
 .ةرمَيبف

 :سةرؤكي يكومة  بةوةكالة /بةرؤَيز عمر فتاح
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرؤَيزان
ديارة ثةيدا كردني , ئةوة موشكيلةيةكي طةورة بوو, لةدةرةوة كة هةية و لة بةنزينخانةكان نيية, دةربارةي بةنزيب

ضونكة يةكةم , بة يكومة  ناكرَي, دةكرَي بةنزيب بةرَيسةي بةرتيل و رةشوة ئةوة بة خةَلك و بة داضاغيي و ئةوانة
خةَلك , لةبةر ئةوة ئةزمةيةكي طةورة بوو, دووةميش يكومة  ناكرَيت بيَيت ئةو كارانة بكا , لة يكومةتي وةرناطرن

هاتب وتيان ئَيمة ئةتوانني بيني لة رَيسةي ئةو تانكةرانةي كة ئةدزرَي و ئةهَينرَي و لة رَيسةي ثارةي زياد و هةتا لة 
بةوانةي كة رَي دةطرن لة تانكةرةكان ئةتوانني لةطةَل ئةوانةشدا رَيك بكةويب و خؤمان بيتَينني و , رَيسةي بةرتيل دان

ئَيمةش داوامان كرد ومتان نابَي بة هية شَيوةيةك بةنزينخانةكاني يكومة  و لة بةنزينحانةكاني يكومة  , بيفرؤشني
هةزار ليَيش  02لة بةنزينخانةيةك , لة ثرؤَيك ئةمرؤؤ بةرز ئةبَيتةوة, ردضونكة وةكو باستان ك, بةو نرخة بفرؤشرَيت

ومتان , لةبةر ئةوة ئَيمة تةيديدمان كرد, هةزار ليَة بةو سيعرة طرانة دةفرؤشرَيت 32ئةو , ئةَلَي هية نةماوة, ماوة
ئةو بةنزينانةي , ة سيعري يكومي بَيبةآلم بةنزينخانةي يكومي ئةبَي ب, خةَلك بؤي هةية بيتَييَن و لةبازارؤ بيفرؤشَي
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يان , ئةوةي كة ئةو طرَيبةستيةي هةية بؤ هَيناني بةنزيب لة بَييي, كة دةيتَينب نابَي لة كةمياتةكاني يكومة  دةربيَي
يصةكةي يكومة  دةبَي بة كاملي بساتة دةست يكومة  و ئةبَي بة سعري خؤشي , ئةوانةي لة توركياوة بؤمان دَيت

ئَيمة , ةراسيت باس لةوة كرا ئةطةر بَيتو ئةو رَيسةيةش بسريب و بة رَيسةي داضاغ و بة تةهريب نةية ب, بفرؤشرَي
لةبةر ئةوة ناضار بوويب كة رَيسةي ئةوانةمان دا وةكو , تووشي ئةزمةيةكي طةورة دةبني كة كةميةكةي زؤر زؤر كةمة

, و بةريا لة بةنزينخانةكاني يكومة  بفرؤشرَيبةشَيك لة بازارؤي ئازاد لة دةرةوةي بةنزينخانةكاني يكومة  
ئةو كةميةتةي لة بؤ كوردستان دائةنرَي ض لة بَييي و ض لة توركيا وةكو , داوامشان كردووة كة ضاودَيري ئةوة بكرَيت

را بةراسيت خؤش  ثَي  خؤش نةبوو بة يةديقة  ئةو , خؤي بساتة بةنزينخانةكان و وةكو خؤشي دابةش بكرَيت
بةآلم ئةو تؤزةي كة هةشة لة بازارؤ ئةوةش , يةز دةكةن بةياني ئةيربؤيب, ةر بةخؤشتان ئَيستا برؤيار دةدةنئةط, رؤرة

راري , زؤر راريش ئةم ئةزمةية لة كوردستان بووة, ديارة ئةوانةي كة ثارةو ئيمكانيةتيان هةية بؤية دةيكرؤن, نامَييَن
 .زؤر سوثاس, دينار 10بووة بة , دينار 12بووة بة , دينار 02وا هةية بةنزيب ليَي لة دينارَيكةوة بووة بة 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثشتسريي لة هةموو هةنساوةكاني يكومة  دةكةيب بؤ ئةوةي , تةبعةن ئَيمة  زؤر سوثاسي كاك عمر فتاح دةكةيب

مة  ضاودَيري بكا  و تةدةخول بكا  بةآلم داوامان ئةوةية كة يكو, سووتةمةني بة شَيوةيةكي باش بساتة هاووآلتيان
شةريكاتي تايبة  بةهؤي ئةوةي كة , كةس ئيستيةيلي نةكا , بؤ عةدالة  ئيحتيكار بكا  و ئيحتيكار نةكا 

ئةو دةسةآلتة بةكارنةهَييَن ئةطةر نا ئةو هةنساوانةي , راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ, ثةيوةندييةكي بةدةسةآلتةوة هةية
بةراسيت مب دةزائ هةندَيك بة , ثَيش ئةوةي كة مونادةشةكة بكةينةوة, هةنساوي باشب, كة يكومة  كردوويةتي

ئةو دسةيةي , بؤية مب لةرياتي ئةوانة تةوزحيَيك دةدةم, ئيشارة  يةز دةكةن تةعلي  لة دسةكاني كاك عوران بدةن
يةك , آلم هةروةكو روونكردنةوةيةكبة, ئَيمةش نةدةباية بيينة ناو مةوزوع, كة فةرمووي لة بةرنامةي كاردا نةبوو

بة دةراري ثةرلةماني , ثةرلةمان نةيكردووة, مووضةي ئةنداماني ثةرلةمان ض مووضةي يكومة  و وةزيرةكان
دةرارَيك بوو لة يكومةتي فيدراَلي بةغدا , هةتا بة دةراري يكومةتي هةرَيميش نةبووة, كوردستان دةراري لَي نةدراوة

, بؤية لَيرةش دةنسي لةسةردرا خؤ ئَيمة كةمَ نني, بؤ وةزيرةكاني خؤي, مي ثةرلةماني خؤيبؤ ئةندا, بؤ خؤي داوة
لةبةر ئةوة يكومةتي هةرَيميش وةكو ئةوان دةراري , ئَيمة خؤمان دةَلَيني با يةكسان بني لةطةَل ئةوان وةكو يةك بني

بةآلم , نابَيت% 62ئةندامي ثةرلةمان يسامبان كرد  ئةندامي ثةرلةمان ئَيستا مووضةي لَيرة لةطةَل, ئَيستا كةمَيشة, دا
دووةميش لةاليةن ئَيمةوة تةبعةن وةزيريش هةر واية زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان هةية كة , ئةوة يةك, لةوَي زيادة

دكتؤر هةية مانسانة سَي داتي و ضوار داتي ئةوة ثارة كؤدةكاتةوة ئةطةر , بؤتة ئةندام ثةرلةمان زةرةري كردووة
مامؤستاي راميعةمان هةية لَيرة مووضةكةي زياترة , ئوستازي راميعةية, هةية موهةنديسة, ئةندامي ثةرلةمان نةبَيت

, مب بؤ خؤم ئةطةر لَيرةش نةمب لة يزبةكةم هةمان مةعاش و زياتريش دابني دةكرَيت, لةوةي كة ئَيستا وةريدةطرَيت
, بةآلم يةكةم ئَيمة مةستول نني و ثةرلةمانيش لَيي مةستول نيية, رةخنةكة رَيي خؤيةتي, لةبةر ئةوة رةخنةكة باشة

ئَيمة لَيرة , خةريج كولية زؤر كةم وةردةطرَي, دووةمني با ئَيمة بري بكةينةوة با مووضةي ئةوانةي كةمة زياد بكةيب
دةبَي بة , اد كردنةبةآلم كؤسثةكة ئةوةية يكومة  ناتوانَي ئةو ثارةية تةرخان بكا  بؤ ئةو زي, زؤر باران كردووة

باسيشمان كردووة و داوامشان لة ئةنداماني خؤمان كردووة لة بةغدا كة ئةم , يةديقة  يان لة بةغدا دةرار بدرَيت
خةريي , نةك مووضةي سةرةوة, مةوزووعة ثشتسريي لةهةر هةنساوَيك بكةن بؤ زياد كردني مووضةي خوارةوة

, ةر مووضةيان لةضاو زياد بووني نرخي بازارؤو طراني و شيت وا زؤر كةمةموزةيف بةسيت ه, خةريي مةعتةدة, كوليةية
ديناري ئَيستا بة سويسري  1022لة مووضةي  1999يان ساَلي  0222لة ضاو سَي سةد ديناري ساَلي , هةر هية نيية
يش بكا  و تةزيية بدا  ئةوةي مب دةيَلَي  هةستَيكي باشة كة ئينسان ئ, بؤية دةبَي هةدةفمان ئةوة بَي, بة دوةتَ بوو

ناعةدالةتيةكة لة خوارةوة , بةآلم لةو شوَينة دةست ثَي بكةيب, و مةعاشةكةي كةم بكاتةوة و بؤ ئةوةي عةدالة  بَيت
مونادةشةكة بة ئييازةي , خةَلكي تريش باش دةبَيت, كة ئةوانةمان ضاك كرد, دةيان هةزار كةس دةطرَيتةوة, بَيت

بؤية , كاك عمر دةَلَي با بةردةوام بني, يان بةردةوام بني يان رؤذَيكي تر دابنيشني, مان هةبووبرادةران تةبعةن دوو رَيسة
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مب داوا لة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم رةئيي بدةن لةسةر ئةو ئيقتريايةي كاك عمر بؤ بةردةوام بوون لةسةر 
ئةوةي موعارزة ياخود , كاية؟ سوثاسئةوةي موئةيةدة بؤ بةردةوام بوون دةسيت بةرزبكاتةوة ت, كؤبوونةوةكةمان

 .ظيان امحد, سوثاستان دةكةيب, دةيةوَي رؤذَيكي تر تةواوي بكةيب با دةسيت بةرزبكاتةوة؟ كةواتة بةردةوام دةبني
 

 :ثاشا خضر امحد ظيان بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نازائ ديارة ئةواني تر , با مبَيننةوة ئةواني تريش, هةرضةندة رةنابي سةرؤك وتي ئةوانةي سةرةكي دسةيان كرد
ئةوان دسةيان كرد و خؤشت دسة  , سةرةكيةكان ئةطةر يةدَيكيان هةبَي ئةواني تريشيان يةدؤكةيان هةية, فةرعينة

 .كرد
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ومت دسةي سةرةكي كراوة, رارَي ئةوةلةن تةسييل كراوة دسةي وام نةكردووة
 :ثاشا خضر امحد ظيان بةرؤَيز

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةوة يةك, دائيمةن ئةو شتة هةية, ئةوة بووة ثاش نيوةرؤؤش كةس تادةتي نةما طوَيي لَي رابسري, ماناكة وا دةدا 

ئةوةي باس كرا , دووةم ئةوةي دةمويست باسي بكةم هةرضةندة خؤش  بَي تادةمت و رةماعةتيش هةر بَي تادة  بوونة
ياني بةطشيت بةشي , ضارةسازيةكة نةبوو بةراسيت, كردنةوةي طريوطرفتةكان بوو و بارودؤخةكان بووهةمووي روون 

ئةوةي مب دةمةوَي بيَلَي  ثَيويستيمان بة ثةروةردةيةكي بازرطاني , بةآلم ضاكسازي نةبوو, زؤري روونكردنةوة بوو
ئةو , لةاليةن دةزطاي هاندان و وةبةرهَينان, وةوئابووري هةية كة ئةوةش لةاليةن بة هاوكاري كردن لةاليةن يكومةتة

ضونكة لة , دةيانةوَي لة ثرؤذةي طيكة دةست ثَي بكةن, كةسانةو ئةو هاووآلتيانةي كة تازة خةريب يان طةجنةكان
درومشَيكي واباوة كةوا ثرؤذةي طيكة و دائيمةن ثرؤذةي وةبةرهَينان لة ثرؤذةي بيوكةوة دةست , هةموو ريتان واباوة

ئةوةي كة سةرؤكي يكومة  باسي كرد بةوةكالة  طوتي ئَيستاكة موشكيلةمان , دةكا  كة بةرة بةرة طةورةتر دةبَيت ثَي
, ئَيمة ئَيستا هةر ثابةنديب بة ئةمب و ئاسايشي عَيراق, هةية كةوا شةريكة ريتانيةكان نايانةوَي بَينةوة كوردستان

لةاليةكيش , انةيةك كة بةطةجنةكان و خةرية تازةكامنان هةيةلةاليةك هاندانَيك و متم, كةواتة ئةمة لةاليةك
كةواتة زؤر زؤر , دوواليةن دةطرينةوة, ثَيويستيمان بةو موستةرةرة بيانيانة نيية كةوا لة وآلتةكةمان بةكاربَينني

بةآلم , يةضونكة ئةو طةنج و خةريانة بريؤكةي باش و ثرؤذةي طيكةي باشيان لة مَيشكدا, طرنسة بة بودرةي كةم
لة ئةستؤي يكومة  و لة دةزطاي هاندان و وةبةرهَينان ئةوة طرنسة ثشتسريي و متمانة بداتة ئةو , تواناي مادديان نيية

, مةبةست  ثرؤذة لة طيكةوة دةست ثَي دةكا , طةجنانة كة بةوة ئيشةكي بؤ خةَلكي دةبينيتةوة و بازارؤيش دةبوذَينتةوة
, بازارؤةكان لة هةموو شتة بةسيتةكان لة ئاوةكان لة كانزاكان, ر تةماشاي بازارؤ بكةيبئةطة, ياني بدرَيتة خةريةكان

ئةطةر ئةو ثرؤذة بيووكانة دةست , بسرة تا دةطاتة ميوةو سةوزةو هةتا داثة نايلؤنةكان هةمووي لة دةرةوة لؤمان دَيت
؟ كةواتة بةوة كةلَينَيكي طةورةمان ثرؤ كردةوة ئةي دةدرَيتة كَي, ثرؤذةكان دةدرَيتة طةجنةكان و خةريةكان, ثَي بكةيب

ئةو ليذنةيةي كة تةشكيل كراوة هةرضي زووة , ئةمة بووذانةوةي بازارؤة ئةوةية مةبةستةكةم, و بازارؤيش بوذايةوة
, كة كؤرؤو كؤبوونةوة و راي خةَلك وةربسرَي و ضارةسازيةكةش لة خةَلك وةربسرَي, دةست بةكاربكا  و بيَيتة ناو خةَلك

بةهةر شَيوةيةك بَيت , باس بكرَي تيش كةوا لة دةزطاكاني راطةياندنلة هةمان كا, ضونكة ئةوة بؤ خةَلكةكة دارَيذراو
خاَلَيكي تر كة دةمةوَي باسي , ضونكة كاتةكة زؤر لةبارو ناسكة, نابَيت كةمتةرخةمي بكرَيت و بةهاناي خةَلكةكة بَيب

كةوا ئَيستا ياَلي يازر بة ياسا ئةطةر , نرخ طرانية كةوا دياردةيةكي ناسروشتييةئةو هةَلتاوسانةي بازارؤ و ئةو , بكةم
دةبَي ضارةسازيةكي واديعانة و زانستيانةي بؤ بكرَيت و هةرضي زووة بؤي , بةآلم هةركوةكي بَيت, ضارةسةر نةكرَي

 .سوثاس, بكرَي
 :بارزاني امحد عثمان اده  بةرؤَيز
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 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةرةئيا مب شتةكي طرنسة كة هةبَي ئةويش ئةمة نةوعي ثةيوةندية و , ةمجوعي ئاخافتيَن بةرؤَيزان هاتية كرنَيلة م

سةركردايا سياسيا كوردي , ثاش لةناظ ضوونا رذَيما صةدام, عييدة هةرَيما كوردستانَي لةطةَل يكومةتا فيدراليا عريادَي
, ةكي طرنري بؤ كوردستانَي لة دةستوورَي داهاتي عَيراديدا ثةيدا بكا هةموو تواناي كة ثَيي هةَلسَي ريتةكي و موديع

بؤ ئةوةي تا ئةو موشكيلة و مةشاكيل و طريوطرفت و ناخؤشي و دةتل و عامي ميللةتي كورد كة ضةند ساَلةي رابردوو 
هةروةصا , ي بارزانيوةليتا  سةركردةيا سياسيا كوردي ض رةنابي مام ريل تاَلةباني و ض رةناب, دووبارة نةبَيتةوة

ظة ثةرلةمانتارَي كورد لة ثةرلةمانا عَيرادَي هةميا دةبنة كاركةرَيكي دظَي ضةندي , ثةرلةمانتارَي ثةرلةمانا كوردستانَي
ئةم ئيمتياز و دةستكظتيَن مةزن بؤ كوردستانَي و بؤ طةلي كورد , دا كة ثَيي هةَلسيَت لةسةر دةستوورا عَيرادا نوَيدا

ةلةك ذ داهاتا  راطةياندن كة بةري مة و بةشَيكي زؤر مافا كورد لة دةستوورا نوَيي عَيراق تَيبيين بكرَي و وط, دةربربؤَي
دةري رةن كة بةراطةياندنا يا بةشكلَيك يان بةشَيوةيةك كة ميللةتَي كورد لة ثارضةيي داهاتا ئاطادار كرن و كة لة 

م كؤبوونةوةيا طةلةك شت ديار كةظنت كة رةنابي كاك عمر فتاح ئةظرؤؤ بةنسبةتا مب لة, ميللةتَي كورد ناديار بوو
ميزانيةتا كوردستانَي و ضةند بؤ مةيا دَيت و ضةند لةسةدا وَي و لةوَي ضةند سةدَي بؤ كوردستان , ئيشارةتي ثَيكرن

, سةر دوو خاالدوو مة ئيتيفاق كرد لة طةَل ئريانَي كة لة, هةروةكي رةنابي وةزيري كارةباي ئيشارةتي ثَيكرد, دَي
هةروةكي رةنابي وةزيري نةفتيش , بةلَي وةزيري كةهرةباي عَيرادَي موافةدة  نةكرد, كةهرةبا بؤ كوردستان كة بَي

ئةمرؤؤ ئاطادارة كة ضةند بؤ , ئيشارةتي ثَيكرد كة هةندَي سةدَي لة ميزانية كة بؤ كوردستانَي دَيت ئةطةر نةيزانييَب
ئةطةر بؤية , ينة ئةو رةئية كة موشكيتَي مة هةميا لةطةَل يكومةتي فيدراَلي بةغدايةياني ئَيمة هات, كوردستان دَي

ظَي رةفتارَي لةطةَل  ئان تا كةنسَي بةو شَيوةية, رةنابي سةرؤكي ثةرلةمانَي ئايا مايف كورد ضةندة دراية لة عَيراق
 .سوثاس, ميللةتَي كورد دةبب

 :بةرؤَيز باثري كامي سليمان
 .كي ئةجنومةنبةرؤَيز سةرؤ

هةموو ئةو كَيشانة لة كَيشة , ئةوةي طراني بازارؤ و سووتةمةني و كارةبا, ديارة ئةو كَيشانةي كة ئَيستا باسي دةكرَي
ئَيمة لة ئةجنامي هةموو ئةو كؤبوونةوانة و هةر يةكَيك لة كؤمةَلساي ئَيمة وادةزانَي كَيشةكة , سياسيةكان ثةيدا بووة

بةآلم , ئةو كَيشانةي تَيدا هاتووتة كايةوة, ةطةَل يكومةتي فيدراَلي عَيرادي و لةطةَل دةوروبةرل, زياتر كَيشةي سياسية
لة رَيكخسنت و دابةش كردني ئةو شتانةي كة لةبةردةستدانة ض لة , بةشَيكيش ئةو كَيشانة ثةيوةستة بةخؤمانةوة

مب ضةند ثَيشنيارَيك  هةية نامةوَي ئةو , بكرَيبةشَيوةيةكي وا بَي هةولَة بدرَي ضارةسةري , ض لةكارةبا, سووتةمةني
دابةش كردني كارةبا دةكرَي بة سيستةمي ئةمثَير بؤ هةر ماَلَيك دة ئةمثَير , دسانةي برادةران دووبارة بكةمةوة

 نةوةك ئةو شتانةي كة باسيان كرد باش, ئةوةش هةموو كةس دةتوانَي ئيدارةي ثَي بكا  لة ئةمرؤؤدا, دةتوانرَي بدرَيت
ميساوا  لة سلَيماني بةشي  022بة بةراورد لةطةَل ثَيشَ , بووني طوزةراني خةَلك بةهؤيةوة كارةبا زياتر صةرف دةبَي

بةتايبةتي , بةآلم ئَيستا دوو ئةوةندة بةش ناكا  ئةويش بةهؤي ئةو كارةبايةي كة لةماَلةكان صةرف دةكرَي, دةكرد
خةَلك و رازي كردني تةواوي خةَلك بؤ ئةوةي كةوا ضينةكاني خوارَي  دةكرَي بؤ ئيدارةكردني, سثليت و ئةوانةي تر

, ئةوةي ئةو وةسائيينة بةكاربَييَن بؤ خؤي كارةبا دابني بكا , ئةو وةسائيينة كةمَ بَيت, سوودي لَي ببينب
ةمي ئةمثَير بَيت بؤية مب ثَيشنيار دةكةم دابةش كردني كارةبا بةشَيوةي سيست, بةشَيوةيةكي تر لة رَيسةي موليدةوة

ئةو بةنداوانةي كة دروسيت دةكةن بؤ , بةنداو وةكو ئاماذةيان ثَيكرد, بةنسبة  ضارةسةري هةميشةيي, باشَة
مةسةلةي بةنزيب ئةوة كَيشةيةكي تر هةية بةتايبةتي لة , هَيناني كارةباش ضارةسةر نيية, وةبةرهَيناني كارةبا

بؤية بةراي مب , ئةمة كةمة ئةم سَي رؤذة, ردني بةنزيب بؤ ماوةي سَي رؤذةثارَيزطاي سلَيماني ئةو بيتادةي دابةش ك
ئةمةش وادةكا  كة , هةروةها لة هةولَيريش بةمة دةتوانرَي ئةو دةرةباَلةية نةمَييَن, ئةو سَي رؤذة بكرَي بة هةفتةيةك

ةم ئةو ثسولةية درَيذ بكرَيتةوة بؤ مب ثَيشنيار دةك, نة سائيقي تةكسي و سةيارةي تر شةوان لة بةنزينخانةكان نةمَينب
كرَي خانوو ئةمة زياتر , دةربارةي كرَيي خانوو كة هةم طراني كرَيي خانوو و هةم طراني بازارؤ, ماوةي هةفتةيةك
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كة , بؤية بةرنامةيةك دابنرَي, واتة هاتين طوندنشينةكان بؤ شارةكاني كوردستان, دةطةرؤَيتةوة بؤ ئةوانةي تازة هاتوون
لةاليةكي تر ئةو بةرهةمانةي كة روتيار , سةي لَي بسريَي بةرَيك و ثَيكي و بة ئاوةدانكردنةوةي طوندةكانئةمة رَي

لةاليةن طراني بازارؤ وثارةي , نةوةك بةرهةمي دةرةكي, بةرهةميان دَييَن لةبازارؤي خؤمان يكومة  لَييان بكرؤَيتةوة
, ار رَينشني دةبَي هةم خانووي دةوَي وكرَيي خانوو طرانَ دةبَيتلةاليةكيش ئةوةي كة دَيتة ش, طواستنةوةي لةو وآلتة

داوا دةكةم كة سولفةي عةدار بدرَيت لة هةولَير و دهؤك وةكو سلَيماني و رَيذةكةشي , سبة  كرَيي خانوويهةروةها بةن
َ بةثَيي مَيذووي هةروةها ئةو ثارضة زةويانةي كة دابةش كراون بةتايبةتي ئةو زةويانةي كة ثَيش, زياتر بكرَيت

بؤ بنربؤ , رَيكخستين بارةطاكان و سةنتةرةكاني رؤشنبريي و بارةطاي رؤذنامة رَيك ررَيت بةثَيي ياسايةك, دابةش كردني
زؤربةي ئةو كَيشانة ئةوانة , رَي طرتب لة رَينشني بووني ئةو خةَلكانةي دةرةوةي كوردستان, كردني ئةو ئةزمةية

رسة لةوةش كَيشةي , كارةبايان دةوَي, تةبعةن ئةوانة سووتةمةنيان دةوَي, موو روويةكةوةلةطةَل خؤيان دَينب لة هة
عيادةي , بةآلم شتَيكي تر كة باس نةكرا, دةربارةي بازارؤي ئازاد زؤر دسة كرا مب نامةوَي دووبارةي بكةمةوة, ئةمنيش

بةتايبةتي يكومة  , ةو دكتؤرة ناودارانةبةتايبةتي ئ, بارَيكة لةسةر ذياني خةَلك, دكتؤرةكان كة ئةمةش شتَيكة
ئةوانة لةدواي دةوام هةفتةي دوو رؤذ بتوانب لةوَي دةوام بكةن بة نرخَيكي , دةتوانَي ضةند خستةخانةيةكي تر بكاتةوة

 .سوثاس, كةمَ لةو نرخة كة بةشَيكي بؤ يكومة  بَيت و بةشَيكي بؤ خؤيان بَيت لةو دوو رؤذةدا, طوجناو
 :يل ممود عبداَبةرؤَيز اراع

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو كؤبوونةوةي , ثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  و هةموو وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةم

زؤر سوثاسي سةرؤك , كؤبوونةوةيةكة تةعبري لة ذيان و طوزةراني خةَلك دةكا , ئةمرؤؤمان كؤبوونةوةيةكي زؤر طرنسة
كةيب كة راثؤرتَيكي شةفةوي ثَيشكةش كرد كة هةم لة خةَلك و هةم لة ئَيمةش هةندَي شت شاراوة بوو و يكومة  دة

بؤ % 7ر2ي %17ئةوةي هةموو برادةران تةئكيديان لةسةر كردةوة ئةو ميزانية بوو كة لة , زؤر سوثاسي دةكةيب
ة بةغداشب ثةرلةمانتارةكان و نوَينةري كوردن بةداخةوة دةبواية ئةو برادةرانةي كة ل, بؤ بةغداية% 7ر6كوردستانة و 

, لةوان دةسيت ثَيكردباية, دةبواية ئةوان هةَلوَيستيان هةبواية, ض ئةو وةزيرانةي كة لةوةزارةتةكانب لة بةغدا, لة بةغدا
نكة ضو, خؤزطة بانسي ئةوانيش دةكرا ولَييان دةثرسب, ضؤن ئةوان ئَيستا كة هاتبوون باسي بةرنامةي خؤيان دةكةن

 202ئةمة برادةران باسيان كرد كة , بانسيان بكةيب لَيرة و لَييان بثرسني بؤ وايان كردووة, ئةوان نوَينةري كوردستانب
تةبعةن ئَيمة دةثرسني ئايا لةتواناي ئةو , لة يكومةتي خؤمان دووركراوةتةوة 0226مليؤن دؤالر لة ميزانيةي ساَلي 

هةولَيرو ئيدارةي سلَيماني بةدواي ئةو ثارةية دابيب كة هَيشتا بةدةستيان  كة هةردوو ئيدارةي, برادةرانة نةبووة
سةبةبي ضيية ئةو ثارةية ون , ياني دةتوانرا سووتةمةني بةدةست بتَينب, مليؤن دؤالر زؤر زؤرة 420, نةطةيشتووة

, ديار نيية 0226اَلي مليؤن دؤالر لة ميزانيةي س 202كةش % 7ر2لةوَيية و % 7ر6رسة لةوةي كة , بووة تا ئَيستا
مب نامةوَي دسة زياتر لةسةر ئةمة بكةم هةم لةسةر مةسةلةي كارةبا و هةم , دةبَي يكومة  لَيرة زةغت بكا  لةسةري

بةآلم تةئكيد لةسةر , ديارة برادةران زؤر دسةيان لةسةر كرد, لةمةسةلةي طراني و هةم لةسةر مةسةلةي سووتةمةني
كاك عمر , رةدابة لةسةر هةموو شت هةبَيت, ي بووني رةدابة لةسةر هةموو شتةكانهةندَي شت دةكةمةوة بةتايبةت

با لة , ضي هةية, باسي كرد لةسةر سووتةمةني ئةو كةميةي كة ئَيستا دةطاتة كوردستان يةدة باس بكا  بزانني ضةندة
بزانَي ئةوةي كة دَيت كةمة و با  با هةموو خةَلك, خةَلك بزانَي ضةندة هاتووة و لة بةنزينخانةية, رؤذنامةكان بنووسب

يةدة لة ئَيستاوة بة خةَلك , بؤ ئةوةي خةَلكي كوردستان بزانَي و طلةييمان لَي نةكا , لة رؤذنامةكان بآلوبكرَيتةوة
خةَلكةكة با بزانَي يصةي سلَيماني ئةوةندةية و هي , يكومة  ضةندي هةية و, بَلَيني ئةو كةميةي لة عَيراق دَيت

مب ثَيشنيارَيكيش  , لة خةَلك نةشارينةوة و با لةرؤذنامةكان بآلوبكرَيتةوة, ئةوةندةية با هةمووي بزانَي شارةكاني تر
هةروةها , سةفةر نةكةن, بؤ يكومة  هةية بةراسيت بةتايبةتي ئةو وةزيرة بةرؤَيزانةي كة ئَيستا مةعنني بةو هؤكارانة

شةريكةيةكي بيكؤَلة لةوآلتةكان دةعوةتي رةنابي , لة فآلنة وآلتية دةبينني دةَلَيب فآلنة وةزير ئةمرؤؤ سةفةري كردووة
نابَي وةزير بؤخؤي بيَيت , رَيك دةَلَيب رةنابي وةزير و وةفدَيك رؤيشتووة, شةريكةيةكي بيكؤلة, وةزير دةكا 
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و تةرروبة لة  رارَي هةوَل بدا  شت بةدةست بَييَن, بةتايبةتي ئةو وةزيرةي كة تازة يكومة  ثَيك هاتووة, بةراسيت
بةنسبة  , با هةتا ساَلَيك و دوو ساَلي تر تةرروبة بكا , بةراسيت ئةوة طلةييةكة و خةَلك لَيمان دةكا , وآلتةكةي بكا 

دؤالر  002ئوتَيل هةية ئَيستا شرياتؤني ئَيرة مب ميوائ هاتؤتةوة دةَلَي , طراني بازارؤ مب باسي طراني ئؤتَيلةكان دةكةم
, لة هةموو وآلتةكاني دةوروبةري خؤمان طةرؤاوم هية شوَينَيك وانيية بةراسيت, راسيت ئةوة رةركةيةبة, بؤ يةك شةو

يةدة ضاوَيك بة , ئةو وةزعة وةفدةكان هةر ناوَيرن شةو لَيرة مبَيننةوة بؤ ئةوةي ثةجنا هةزار دؤالر لَيرة صةرف بكا 
, بةآلم نةوةك بةو شَيوةية, قةتدا بة مواصةفاتي خؤيةوة راستةهؤتَيلةكان دارشَينب و هؤتَيلي ثَينج ئةستَيرة لة يةدي

 .سوثاس
 :وةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخؤ/ بةرؤَيز كري  سنياري

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
, سَي لة برادةران باسيان كرد كة بؤضي مةخزةن نيية بؤ نةفت و طازو ئةوانة, دوو, مب بةراسيت دوو سَي تةوزحي  هةية

يةكَيكي تر لة مةنتيقةي خةبا  كة , ولَير مستةودعَيكي طةورة كة لةناوةندي شار بوو كة ثازدة مليؤن ليَ بوولة هة
يةكَيكي تر لة دهؤك ئَيستا خةريكة مانسي دة هةموو تةواو دةبَيت ئةويش سيعةي . ئةويش بة مسايةيةكي طةورةية

دوو وةزعَيك , ئةمة يةك, ة و لةوَيش دروست دةكرَيتمب موتةئةكيدم لة سلَيماني مستةودع هةي, ضل مليؤن ليَة
ذمارةيان  بةراسيت بةس لة هةولَير سياراتي تايبة , خوَلقاوة لةناو شارةكاني ئَيمة بةنسبة  بةنزيب و طازو ئةوانة

كرَي و , هةزارمان هةية 112ئَيستا بةس تايبة  , بة تايبة  و بةكرَي و بةهةموو, ارةهةزار سةي 112طةيشتؤتة 
كة ذمارةي شاري تري هةية و ئَيستا , هي شارةكاني تريش, هةزارة 72بارهةَلسر و تةكسي و ئةوانة ئةمةش تةدريبة  

تةوفري , هةزار سةيارة 002خةَلكي هةولَير كرؤيويةتي يان مويافةزةي هةولَير ئةوانيش ذمارةيان دةطاتة , لة هةولَيرة
لةسةر ئةوةشدا يكومةتي هةرَي  تا ئَيستا , يشَيكي ئاسان نييةكردني سووتةمةني بةراسيت بؤ ئةم سةياراتانة ئ

 32بؤ سةياراتي تايبة  هةر هةفتةي رارَيك , ليَ بةنزيب دةدا  22بةنسبة  سةياراتي تةكسي هةر سَي رؤذ رارَيك 
لةيزة نةبرؤاوة ئَيستا يةك , بةنسبة  موةليدا  و بريةكاني ئاو وئةوانة ض لةناو شارو ض لة دةرةوةي شار, ليَ دةدا 

ئَيستا لَيرة برؤيار , برادةرَيك ثَيشنياري كرد كةوا غاز بدرَي بة كؤبؤن و بةبايع, وهةميشة نسبةي خؤيان وةرطرتووة
خاَلَيكي تريش ئةوةية كة ئَيمة هةردووكمان وةزيري ناوخؤو كاروباري , دراوة لةمةودوا بةرَيسةي بايع تةوزيع بكرَي

, بةآلم ئةوةش بة ياسا بَيت, كردووة كة هاووآلتيان مايف ئةوةيان هةية خؤثيشاندان بكةنناوخؤ ثرؤذةيةكمان ئامادة 
ئيشي رؤذانةي ئَيمة نةوةك , دةينَيريب بؤ ثةرلةمان, تةدريبةن تةواو بووة, ئَيستا ئَيمة مةشروعَيكمان يازر كردووة

 .سوثاس, بكا  ئَيمة وةزارة  تووشي هةَلة بني كة هاووآلتي ضؤن يةدي هةية خؤثيشاندان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو طةالوَيذ فةرموو, بةراسيت هةندَي مةعلوماتي زيادي بؤ دايب لةسةر عةمبارةكان, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز طةالوَيذ شابا ريي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةتايبةتي ئةو ,   و بؤ رَيكخراوةكانبةنسبة  ئةوة كةرتي تايبة  كة ثارضة زةوي تايبة  ئامادة بكا  تةنتا بؤ شةريكا

بةنسبة  طراني بازارؤ بَييسة لةوةي , ئةطةر ئةوانيش ررَينة ناو كةرتي تايبةتةوة, رَيكخراوانةي كة لةدةرةوة هاتوون
ثَيشَ كة نرخي بازارؤ بةرزدةبؤوة ئةوة بوو كة بةنسبة  كةرتة , كة مورادةبة نيية لة بازارؤ لةسةر مةوادةكان

كة يةكَيك , بةزةمحة  ئةشياكان بَيتةوة ئَيرة, سةيتةرةكان لةالي يكومة  و ئَيمةوة, ان ئةوةبوو رَيسا داخراوةتايبةتةك
هيوادارم ئةمة ضارةسةر , سعرةكان هةر طران بوون, بةآلم دوايي كة رَيسة دةبؤوة و يةل دةبوو, لة ئةسبابةكان ئةوة بوو

ر دةكةم ئةو شودانةي كة ئَيستا هةية ئةوانة تةوزيعي بكةن لةسةر بةنسبة  كرَيي خانووةكان مب ثَيشنيا, بكرَيت
ضونكة زؤر تةئسريي , هيوادارم كةرتي تايبة  زوو موعالةرة بكرَيت, مةوزوعي الرتني مةوزوعَيكي كاتيية, الرتني

ةوتيش هةر بةنسبة  سووتةمةني بؤ وةزيري ناوخؤ هيوادارم كة تةوزيعي ن, هةية لةسةر بةرزبوونةوةي كرَيي خانوو
يان هةندَي رار هةبوو سَي بةرميليان , ثَيشَ هةر عائيلةية لةاليةن وةكيلةوة دوو بةرميل نةوتي وةردةطر , وابَيت
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تةئكيدةن لةسةر ليذنةكاني كة لةناو , بةآلم ئَيستا ئةوة نةماوة, كة يارمةتيةكي باش بوو بؤ خةَلك, تةوزيع دةكرد
ضوار ليذنةي رَيك و ثَيك دانراوة لةناو ئةجنومةني وةزيران بؤ , خان باسي كرد ئةجنومةني وةزيران كة هةروةكو ظيان

 .زؤر سوثاس, هيوادارم بة زووتريب كا  دةست بةكاربب, ئةو كارانة
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, ئَيستا كاك شَيروان دسةي هةية وةكو سةرؤك  فراكسيؤن و سةرؤكي ليذنةي ياسايي, زؤر سوثاس

 :رؤٍَِيز شَيروان ناصح ييدريبة
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو كؤبوونةوانة سوود بةخشة , يةكةم ئةو كؤبوونةوانة لةمةودوا ثَيويستة بةردةوام بَيت, مب ضةند تةوزحيَيك  هةية
ئةوةي , ئَيمة زؤر شتمان ضارةسةركردووة, ئةو هةماهةنسية لةنَيوان يكومة  و ثةرلةمان, بؤ ثةرلةمان و بؤ يكومة 

بةراسيت ئَيمة لةثةرلةمان يةكةم رارة ئةو مةعلوماتةي , كة كاك عمر باسي كرد ئةو شةفافيةتةي يكومة 
بؤية بة هةماهةنسي ثةرلةمان و يكومة  ئَيمة دةتوانني ئةو , ميللة  هةر ئاطاداري ئةو مةعلوماتة نيية, وةردةطريب

, رةنابي سةرؤكي يكومة  باسي نةفةداتي ياكمي كرد, ينةوةمةعلوماتة لةرَيسةي ثةرلةمان بؤ ميللةتيش روون بكة
بةنسبة  ئةو طرَيبةستانةوة ئَيمة ئاطاداريب بؤ , ضؤنة و ضؤن موعالةرة كراوة, مب دةزائ نةفةداتي ياك  ضةندة

, يي ثَي بَيتئةو طرَيبةستانة ئينتيزاري ئةوة دةكةن كارةبايةكان بةطوَيرةي ئةو عةددةي كة كراوة كؤتا, كارةبا كة كراوة
بؤية مب دةَلَي  ئةو كؤبوونةوةية , ئةو مةعلوماتانة بة يةديقة  لةالي ميللةتةوة نيية, سوود لةو كارةباية وةرطريب

, خاَلَيكي تريش هةية مب دةمةوَي ئيشارةتي ثَي بكةم, ئومَيدةوارم كة بةردةوام بَيت, كؤبوونةوةيةكي زؤر سةركةوتووة
ةتي هةرَيمي كوردستان دؤناغ بة دؤناغ ئةبَي روون بكاتةوة بؤ ميللة  ض لةرَيسةي خؤي ئةويش ئةوةية ثَيويستة يكوم

, دةسةآلتي ضيية بؤ ضارةسةركردني كارةبا, ض لةرَيسةي ثةرلةمان دةسةآلتي ضيية بؤ ضارةسةركردني سووتةمةني, بَيت
رةنسة زؤر تةبريراتي زؤر , كاتةوةئةمانة دؤناغ بة دؤناغ روون ب, دةسةآلتي ضيية بؤ ضارةسةركردني نرخي بازارؤ

رسة لةوةش ثَيويستة بةيةديقة  ثةرلةمانيش موتابةعةي , مةعقول و مةنتيقي هةبَيت كة ميللة  لَيي بَي ئاطاية
بؤ ئةوةي بتوانَي ئةوةي يةدائيقة لة رَيسةي ثةرلةمانةوة بة خةَلكي , يكومة  بكا  و هاوكارييةكي زؤر هةبَيت

 .زؤر سوثاس, ؤ ئةوةي صورةتَيكي وازييان هةبَيت بؤ ئةو مةسةالنةب, خؤماني تَيبسةيةنني
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو تاظسة خان, زؤر سوثاس
 :بةرؤَيز تاظسة ممد علي

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةكارةساتي ميللةتان  بةآلم مب دةَلَي  كارةساتي ميللةتان ئةطةر ئةولةويا , دسةكائ زؤري كرا ئةوانةي ئيشارةمت بؤ كرد

هةر منوونة , بةآلم برسيةتيةكةي زؤر زؤرة, ئةحلةمدوليي كوردستان ترسيةكةي نيية, باس بكةيب ترس و برسيةتي
وتي , خؤي مامؤستاية و هاوسةرةكةشي مامؤستاية باسي لة كرَي خانوو كرد, ئافرةتَيك لةم رؤذانة لة راديؤ دسةي كرد

بةيانيان عةبا بدةم بةسةرم لة طةرةكَيكي غةيري خؤمان دةض  سواَل , يب بة كرَيخؤم و هاوسةرةكةم راتبمان بدة
ئةمرؤؤ ثارةكةي خؤي و , كَي بةرثرسة لةوةي كة ئافرةتَيك ضةند ساَل روَييَن, كةواتة كَي بةرثرسة لةوة, دةكةم

ار لة مةيكةمةكاني كوردستان يان ضةند لة هاوسةرداران ياخود دةزطرياند, هاوسةرةكةي تةنتا بةشي كرَي خانوو بكا 
كةواتة يةكَي لة ئيشةكاني يكومة  رَيك , لةبةر ئةوةي ناتوانب كرَيي خانوو دابني بكةن, دةستبةرداري يةك دةبب

, خستين ذياني هاووآلتيانة بةراسيت ئةولةويةتي ذياني هاووآلتيان ئةمرؤؤ نةهَيشتين برسيةتية بة هةموو مةعنايةكةوة
ئةمرؤؤ شاآلوَيكة هاتووةو , يا هةر برسيةتيةك بَيت, ياخود برسيةتي ثارة بَيت, مةني بيَةتئيَ برسيةتي سووتة

كوردستان بةرةو خةتةرَيك دةبا  وئةو ئاسايشةي كة هةشة ئةطةر بَيتو بةردةوام نةتوانني ئةو كَيشانة ضارةسةر 
بةوةي كة ئينسان ناتوانب ذياني , د دةبَيتكة نسبةتَيك لة دةستدرَيذي بؤ سةر ماآلن زيا, ترسيش ثةيدا دةبَيت, بكةيب
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خاَلَيكي تريش بةرؤَيز سةرؤكي يكومةتي هةرَي  بة وةكالة  , خؤيان دابني بكةن و يدودي ماَلي خةَلكيش دةبةزَينب
ئَيمة , بةآلم نةبووة, هةمووي كراوة, خةَلكمان زؤر هَيناوة و عةددمان نووسيوة, باسي لةوة كرد كة شتمان زؤر كردووة

ئةمرؤؤ دانوني , ئةطةر راران دانوني ئيستيسمارمان نةبووبَيت, ستا دةثرسني ئةي ثين ضيية بؤ ئةوةي ببَيتئَي
ئَيمة ئةمرِِؤ بؤ هةر شتَيك , ئَيمة باس لةوة دةكةيب كة كوردستان بةرةو سةربةخؤيي تةواو برؤوا , ئيستيسمارمان هةية

ياني وةكو ثرسيارَيك , دةتوانني ذيان بةردةوام بةو شَيوةية برؤوا  ئةي كوا دةتوانني و ضؤن, بسةرؤَيينةوة بؤ مةركةز
خاَلَيكي تر , يان بةنزيب يان كرَي, كارةبا يان سووتةمةني, ثين ضيية بؤ داهاتوو؟ بؤ ئةو هةموو كَيشانةي باس كران

فين شار و لة فين   ئةي باشة مب دةثرس  ئَيمة هةموو رؤذَي طوَيمان لَي دةبَيت لة, خةبريمان نيية, باس كران
نةيتوانييَب خةبري لةو , ئةي كوردستان ضةند ساَلة ضي كردووة, شارؤضكة دةمانةوَي زانكؤيةك لة كوردستان بكةيب

تاكو ثسثؤر بب لة , ئةي خةبريَيك بَيت دوتابياني زانكؤ فَيرة خيربة  بكا  لة مومارةسة, زانكؤيانة تةخةروج ثَي بكا 
بؤ كةساني , لَيرة مومارةسةي خيربةي خؤي بكا , َيمة بؤضي بيني خةبريَيك لة خارج بَيننيئةي ئ, بوارةكاني خؤيان

, سةرمايةكي كوردةواري, ثسثؤر و كارامةي خؤمان نةنَيريب دوو ساَل لةوَي بب بؤ ئةوةي بنب بة سةرمايةك بؤ خؤمان
ئةو , د منيش دةنس  دةخةمة ثاَل دةنسيخاَلَيكي تريش كة كاك زانا ئيشارةتي ثَيكر, خةبري بب لة هةموو بوارةكان

مب وةكو كاك خورشيد ئيشارةتي ثَيدا بيستومة بةتةواوي كة , ئةوانةي كة دَيب لة رنوبةوة بؤ كوردستان, مورةمةع
, سَي سةد هةزار ديناري دةدةنَي, هةر سةر خَيزانَيك ,دةَلَي هةر كةسَيك لة رنوبةوة دَي بؤ كوردستان هةر خَيزانَيك

لةو بيتةي ئَيمة و كارةباي ئَيمة و , كةواتة دَيب لةسةر ئَيمة, دةكاتة مليؤنَيك وضةند, زانَيك ثَينج كةس ببئةطةر خَي
مادام بانري دةكرَيب بؤ , ئَيمةش سةفقةيةكي تيياري بكةيب لةطةَلياندا, ئةوانيش هةموو بةشدارن, غازي ئَيمة

 .سوثاستان دةكةم, ئَيمةش يصةي نةوتي خؤمان زياد بكةيب لةوَيوة ,كوردستان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة بةَلسةوة دسة , دةبَي ئةندام ثةرلةمان بةَلسةي ثَي بَيت, بةآلم لةكاتي دسة كردندا نابي بَلَيي بيستوومة, زؤر سوثاس
, ا نييةضونكة مةنتيقي تَيد, مب ئَيستاش دةَلَي  بةبَي ئةوةي يكومة  دسة بكا  دةَلَي  ئةو دسةية راست نيية, بكا 

ئةطةر ئةزمةي سةكةن زيادي كردبَيت بة , ئةطةر بَيتو لةرووي ئيقتيصاديةوة هةموو رةنابتان لَيرةن و ئيقتيصاديب
هةريةكة ضوار , هاتينة ئةوانة كؤمةَلَيك ثارةيان هَيناوة, كَيشةي ئةمين نةبَيت كة مةترسيمان هةية, هاتين ئةوانةوة

يةك , بةآلم ئَيمة رانبةكةي ترمان ال متيمة, توة و هاتووة لَيرة صةريف دةكا دةفتةر و ثَينج دةفتةر و موَلكي فرؤش
لةبةر ئةوة بَي ئةوةي , ئةطينا ئةو دسةية مةنتيقي تَيدا نيية, يةكيش كرَي خانووةكة بةرزبؤتةوة, رانيبة ئةمنيةكةي

 .بثرس  دةَلَي  راست نيية
 :ؤوةزيري هةرَي  بؤ كاروباري ناوخ/بةرؤَيز كري  سنياري

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةزار , ئةوةي كة نيشتةرَي بووة لة هةولَير نةطةيشتؤتة هةزار نةفةر, سةبارة  بة الرتني ئَيمة ئيحصامان هةية

ئةوةي كة دةَلَي هةر نةفةري سَي سةد , ياني ئَيمة با مةسةلةكان زؤر طةورة نةكةيب, عائيلة 022نةفةر ياني دةكاتة 
ئَيمة هةر عائيلةيةك , ئةي عةزوي ثةرلةمان مةعاشي ضةندة, ةوة هةر عائيلةي ضةند دةكا ئ, هةزاري دةدةييَن

ياني بةراسيت دةبَي ئةم ديعايا  و , لةكوَيي بَينني, ئةوة دةكاتة دوو مليؤن و دووسةد هةزار, ئةطةريةو  نةفةر بَيت
دةزانني هةر , توونة هةموو الي ئَيمة تؤمار كراونئَيمة ئةو الريتانةي كة ها, ئةو شتانة دةبَي زؤر تةئسريمان لَي نةكا 

باوةرؤ بكةن نةطةيشتؤتة هةزار نةفةر لة هةموو , كةسَيك كة لةكوَي خانووي طرتووة و لةكَي بةكرَي دانيشتووة
 .سوثاس, مويافةزةي هةولَير

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةراسيت لةرَيي خؤي بوو, زؤر سوثاس بؤ روونكردنةوةكة 

 :رامباز سعيد ممد طارق َيزبةرؤ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة لةثةرلةمان ضواردة , مب دوو خاَل  هةية, بةخَيرهاتين سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  و وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةم
رارةي ثاش ئةوةي سةردانيان بكةن و هةر, ئةطةر ليذنةكان ضاودَيري ئيش وكاري وةزارةتةكان بكةن, ليذنةمان هةية

بةآلم مب دةثرس  ئايا ئَيمة ئةو , لَيرة دةتوانني بةتَيروتةسةلي باس لة هةموو كَيشةكان بكرَيت, يةك وةزير بانري بكةن
 .ثارةي هةمانة ضةندي دةتوانني صةريف بكةيب؟ سوثاس

 
 

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةك دانيشتين , دانيشتنَيكي نائاسايية, كة بؤ طفتوطؤدانيشتنَي, ئَيمة ومتان لة بيدايةتةوة ئةو دانيشتنة, هةر بؤ تةوزيح

ئةطينا , بؤية وا كراوة, ئةم دانيشتنة بؤ ئالوطؤرؤكردني رةئيية, بانستَيشيت سةرؤكي يكومة  و ئةنداماني كابينة
 .ثرسيارةكان تةيديد بكرَي, ثَيشَ بؤيان بنووسرَي, بةنووسني بنووسرَي دةبَي

 :زرامبا سعيد ممد طارق بةرؤَيز
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَيستاش دسةي باش كرا, لَيرة دسة بكرَيت, ئايندة ئةو شتة بكرَيت و وةزيري ثةيوةندار بانري بكرَيت, مب دةَلَي  ئايندة
 .سوثاس, بةآلم لة ئايندةدا وابكرَيت

 :نصراَ بةرؤَيز بارزان عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم كؤبوونةوةية بة سةرةتايةكي باشي دةزائ بؤ , عمر فتاح و وةزيرة بةرؤَيزةكان دةكةمسةرةتا بةخَيرهاتين كاك 
الي هةموومان , مب سةرةتا يةز دةكةم باسي طراني بازارؤ بكةم, ئايندةي كاري ثةرلةماني لة هةرَيمي كوردستاندا

ةويش بة مةبةسيت طؤرؤيين ئابووري كة ئ, ئاشكراية كة سياسةتي يكومةتي هةرَيمي كوردستان بةرةو بازارؤي ئازادة
بَيسومان , كوردستان لة ئابوورييةكي ناوةندي ئاراستة كراوةوة بؤ ئابووريةك كة ئيعتيماد دةكاتة سةر كةرتي تايبة 

و دازانج و تةلةب و  ضكة لةسةر عةر, لةسةر سيستةمَيك كاردةكا  كة سيستةمَيكي تايبةتي صةرفة, كةرتي تايبة 
سيستةمةي كة هةرَيمي كوردستان كاري لةسةر دةكا  كة ئاستةنسة كؤمةآليةتيةكان رةنسدانةوةي  بةثَييةوانةي ئةو

لةبةر , خةدةما  و شت ثَيشكةش دةكا  بةبَي ئةوةي رةضاوي زةرةرو دازانج بكا , هةية لةسياسةتةكاني يكومةتدا
مب , ي خراثي دةبَي بؤ سةر ئيقتيصادي وآل كاريسةر, ئةوة داناني هةر تةدييدَيك يان رَيسرَيك لةبةردةم كةرتي تايبة 

ئةو ياسايةش ياساي ثشتسريي ئيحتيكار لة , واي بةباش دةزائ كة ثَيويسيت هةية بة ياساي تايبة  ضارةسةر بكرَيت
هةموومان , بةنسبة  كارةبا و سووتةمةنيةوة, بؤ داناني ئاستَيك بؤ ئةو بةرزبوونةوةية, هةرَيمي كوردستان سةربسرَي

لةسةرةتاي , ني بةهؤي ئةو زياد و كةمةي ئةو نَيردراوةي كة هةر لةسةردةمة يةك لةدواي يةكةكاني عَيراقدةزان
هية ثرؤذةيةكي سَاتيذي طرنري لة هية , دروست بووني دةوَلةتي عَيرادةوة تا ئةمرؤؤ لة كوردستاندا ثةيرؤةويان كردووة

َيبةرَي نةكراوة بةمةبةسيت بة ثاشخستنةوةي ئابووري نةلةبواري سووتةمةني و ئةوانةوة ر, بوارَيكدا نةكراوة
كة ئةمرؤؤ ئَيمة باسي كارةبا  112ئَيستاشي لةطةَلدا بَيت بة طوَيرةي دةستووري تازةي عَيراق ماددةي , كوردستان

ةي كة لةبةر ئةوة ئَيمة لةسةر ئةو دةيرانان, كارةبا لة زمين صةفقاتي هاوبةشي نَيوان يكومة  و هةرَيمداية, دةكةيب
لةبةر ئةوة ئةو دةيرانة , بنةماي سةرهةَلدانةوةيان هةر لة كوردستاندا بةردةوامة, لَيرةو لةوَي ناو بةناو سةرهةَلدةدا 

, ئةطةر بةدةرةرةيةكي زؤر بيكةينة ئةستؤي يكومةتي عَيراق و بةشَيكي لة ئةستؤي يكومةتي هةرَيمي كوردستان
لة خراث بةكارهَيناني ئةو دوو ماددة , هةنسي كؤمةَلساي ئَيمةوة هةيةبةآلم بةشَيكي ثةيوةندي بة كةلتور و فةر
ئَيمة مادام كَيشةكةمان لة بةغداية  وزؤربةي زؤري كَيشةكان دةبَيت , سةرةكيةي كة لةكوردستاندا ئةمرؤِِؤ زةروورة

ةوة تا ئاسيت ئَيمة ذمارةيةكي زؤر كةواديري ثسثؤري تايبة  لة ئاسيت ئةجنومةني وةزيران, لةبةرضاو بسريب
مب ثَيشنيار دةكةم كة , وةزارةتةكان بةتايبة  لة وةزارةتي صناعة و نةو  و كارةباو رَيسر وةزيرةكامنان هةية

ضونكة ئةوان زياتر لة ناو كَيشةكاندا دةذيب و زياتر هةظاَلسريي , ميوانداري ئةو بةرؤَيزانة بكرَي بؤ ثةرلةماني كوردستان
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بانري بكرَيب بؤ ئَيرة و , بةتايبة  وةزارةتي كارةبا و سووتةمةني, ارةتة مةعنيانةنسياسةتي وردو درشيت ئةو وةز
مب ثَيشنيار دةكةم , لةرَيسةي ئةوانةوة بةراسيت سةرةتاي داواكارييةكان بة يكومةتي عَيرادي ثَيشكةش بكرَيت

ني و وةزارةتي نةو  و وةزارةتي بودرةيةكي ئيزايف بةدةر لة بودرة برؤياري لةسةر دةدرَيت بؤ وةزارةتةكاني سووتةمة
ئةو بودرة ئيزافية بةتايبة  ئَيمة كة لة بواري , بودرةيةكي ئيزايف دابندرَي بؤ دةعمي ئةو مةسةلةية, كارةبا

بَيسومان ئةو ئوسلوبة لة دونيا موتةبةعة كة شةريكاتي , كارةبا بواري بةرهةمتَينان دةطرَيتةوة, بةرهةمتَيناندا
ئةوان لةوانةية بةسعرَيك لةطةَل , مةتاتي تةوليد بَيننة ئةم وآلتانةوة, بةرهةمتَيناني كارةبائيستسماري لة بواري 

مةبةست  لة داناني , يكومةتي هةرَيمي كوردستاندا رَيك بكةوَيت كة لةطةَل ئاسيت طوزةراني ذياني خةَلكدا نةطوجنَيت
ش برؤيار بوو لة هةرَيمي كوردستاندا دوو ثاآلوطة ئَيمة, بؤ دةعمي مةسائيلي كارةبا و سووتةمةنيية, ئةو بودرةية

مب ئةثرس  تا ئَيستا , اليةني ثةيوةنديدار رَيبةرَي كردني ئةو ثرؤذانة وةزارةتي صناعةي عَيراديية, دروست بكرَيت
رادي ئةوةندةي مب ئاطادار مب وةزارةتي ثةيوةنديدار لة هةرَيمي كوردستان دانيشتنَيكي لةطةَل وةزارةتي صناعةي عَي

% 72كة ئةوة دوو ثرؤذةي ئيسَاتييي زؤر طرنسة لة , ئةطةر كرابَيتيش مب ئاطادار نةبوومة بةراسيت, نةكردووة
ئةوة ثةلةي تَيدا بكرَيت و ئةو طرَي و عةردةالنةي كة , ثَيداويستيةكاني خةَلكي كوردستان لة سووتةمةني دابني دةكا 

وةزارةتي كارةباي , ةاليةن وةزارةتي ثةيوةنديدارةوة رَيبةرَي بكرَيتدَينة بةردةم رَيبةرَي كردني ئةو ثرؤذانة ل
لةبةر ئةوة مةفروزة ئَيمة وةكو يكومةتي هةرَيمي , كَيشةي كارةبا بةردةوام دةبَيت 0210عَيرادي دةَلَيت تا ساَلي 

ةها بؤ نةوتيش هةرو, ضةند ثرؤذةيةكي ئيسَاتيذي بةديل بكرَيتةوة, كوردستان ئيعتيماد نةكةينة سةر بةغدا
ئَيمة ماوةيةكي , هةندَي كَيشة و طريوطرفيت ئيداري دروست بووة بةتايبةتي لة بواري كارةباو ئةوانةوة, بةهةمان شَيوة

موعالةرةيةكي زؤريشيان كرد , زؤرة كؤمةَلَيك ثسثؤر و شارةزاو كةواديري خؤمان لة مةرالي كارةبا زؤر دروست ببوو
طاكاني يكومةتي كوردستاندا كة ئةوان زياتر لة  تةفاصيلي ئةزمةي ئةو مةسةلةي كارةبا ض لةطةَل دةز, undpض لةطةَل 

وا برؤيارة كة زؤرَيك لةوانة ئيحالةي تةداعود , بة ثَيي برؤيارَيكي ئةجنومةني وةزيران, لة كوردستاندا شارةزا بوون
, ريَي دةربارةي راوَيذ كردن بةمةسةلةكانةوةمب ثَيشنيار دةكةم كة ئةوانة وةك موستةشار كةَلكيان لَي وةربس, بكرَيب

 .سوثاس
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

, دوايي ئةو ناوانة دةخوَينمةوة كة ناويان نووسيوة بؤ دسة كردن, ئةندام زؤر ماوة دسةي نةكردوة و وةختيش كةم ماوة
 .فةرموو, و دسة دةكا  دذي براكةيئَيستاش كاك بكر فتاح بةَلكو دو, رةلسةي داهاتوو بؤ ئةوانةية كة دسةيان نةكرد

 :يسني بةرؤَيز بكر فتاح
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو , طفتوطؤيةكي زؤر كرا, مب ثَي  واية ئةو كؤبوونةوةي كة كردمان بةراسيت كؤبوونةوةيةكي زؤر بةسوود بوو
ئةويش ئةوةية كة , ةزةم هةيةبةآلم تةنتا يةك موالي, دسانةي كة براياني ئةندامان كرديان دووبارةيان ناكةمةوة

ثَيويستة ئةوان رووبةرووي ببنةوة , مةستوليين يكومةتةكةمان بؤ ئةوةي رووبةرووي ئةو كَيشة و طريوطرفتانة ببنةوة
دواي ئةوة وةزعي كارةبا تؤزَيك , ئَيستا دةنسؤيةك هةبوو كة ثَيش ماوةيةك خؤثيشاندانَيك دروست بوو, لةكاتي خؤيدا

مب دةثرس  ئايا ئةو ئةزمةية لةكوَيوة دةسيت ثَيكرد؟ ئةو رؤذنامانةي كة خؤيان بة , واي باس دةكةن خةَلك, باشَ بوو
ئةويش , كة مةسةلةيةكي طةورةية و ضارةنووسي ميللةتةكةماني ثَيوة بةندة, ئازاد دةزانب باس لةو مةسةلةية بكةن

كدا كةطواية ئَيمة هةوَلي بة كورد كردني مةسةلةي كةركووكة ئةوةتا هَيرش دةكةنة سةر طةلي كورد لة كةركوو
بةآلم , كةضي لة كاتَيكدا كة ئةو ئةزمةية بووة هؤي ئةوةي كة ئةزمةي نةو  دروست بكا  الي ئَيمة, كةركووك دةدةيب

مب بؤية دووبارة تةئكيدي دةكةمةوة كة مةستوليين يكومةتي , كةناَلةكاني راطةياندن هةر ئيتتيماميشيان ثَي نةدا
تاكو خةَلكيش الي , لةكةناَلةكاني راطةياندن بؤ خةَلكي روون بكةنةوة, َيويستة رووبةرووي كَيشةكان ببينةوةئَيمة ث

 .سوثاس, ئاشكرا بَيت
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو موزاهةرانةي كة دةكرَيت يةدي خؤيةتي ئَيمة بزانني ئةو  , بةآلم مب تةعليقَيك  هةية بؤ دسةكانت, زؤر سوثاس
تةبيعي ية , كارةباية, نةوتة, لةو مةوزووعة يةدة, ئةطةر داواكارييةكانيان يةق بَيت, ةرةية بؤضي دةكرَيتموزاه

تةبعةن ئةطةر , ئةطةر يةق بَيت, ثةرلةمانيش كؤبوونةوة دةكا  لةسةري, يكومةتيش كؤبوونةوة دةكا  لةسةري
كَيشةي , كَيشةي نةو  هةية, كَيشةي كارةبا هةية, بةآلم كَيشة بةراسيت هةية, يكومة  موعانةدةي دةكا , نايةق بَيت
, يكومةتيش هةسيت ثَيكردووة و ضةنديب كؤبوونةوةي كردووة و لةطةَل سةرؤكي هةرَي  كؤبوويتةوة, بازارؤ هةية

ئةو كؤبوونةوةش لةبةر رؤشنايي ئةوة , ضووينةتة شارةكان و ضووينةتة بازارؤ, لةثةرلةمانيشدا ئَيمة باران كردووة
 .فةرموو نةسريب خان, بؤية واريب ثةرلةمانة بةدواي ئةو كَيشانة بيَيتةوة, ةبوو

 :بةرؤَيز نةسريب محة صاحل
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو نرخةي موةليدا  كة بؤ سلَيماني دابني بكرَيت , بةنسبة  منةوة تةنيا خاَلَيك  هةبوو كة ئةويش كَيشةي كارةباية
لةكاتَيكيشدا بؤمان دابني بكةن كة , ةَلك بتوانَي بةو سيعرة كارةبا راكَيشَي بؤ ماَلةكانيانخ, و ببَيتة نرخَيكي طوجناو

 .سوثاس, بؤ ئةوةي كَيشةكة طةورة نةبَيت, كارةباي عام كوذايةوة ئةوةمان بؤ دابني بكةن
 :بةرؤَيز ايسان عبداَ داس 
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةز لة بواري كاركردندا , ظاآلن كرديان ل رَيي خؤدانةو ثشتةظانيا دكةيب بةراسيتهةمي ئةو بؤضوون و ثَيشنيارانةي هة
ئةطةر ئةم وةكي يكومة  و دةسةآل  نةضني بة , لسةر مة بؤ رَيبةرَي كرن, ئةز دبَيذم ئةمانة هةمي وةكي ثينب

ةس لَيرةدا شتةكي دةبَيذم كة ب, كة كو سبةي دةوَلةتةكي سةربةخؤ ثَي رابسةيةنني, ثَيويسيت بة خةَلكي دابني بكةيب
بةرَي , ئةمة شتة ناكرَي, سةرجني خةَلكي راكَيشب و كة دانانا سةدفةكي بؤ دابني كرنا كةهرةبَي كة دوو سَي ساآلن بَيت

ئةظة اليةنَيك اليةنَيكي ئةظ , سَيزدة ساَلة تا نوكة ئةطةر هةر سَي ساآل دانانا سةدفةكي ئةوة زؤر شتمان دةكرد
, باسا مستةودع دي ئيحصايَي بةرؤَيز كري  سنياري ئيشارة  ثَيدايب, لةسةر طراني و لسةر سووتةمةني مواليةزاتانة

, مةزنَيب مستةودع كة ببَيتة مستةودعَي سَاتيذي بَيتة كرنَي ئةو هةندَي مستةودع ضارةسةري ئةظ موشكيينة ناكا 
كو مةخزةنَيكي بيووك , ة يةك تةن دَيتة صةرف كرنكة رؤذانا م, ثَيويستا مة بةنزيب و سووتةمةني وةكي ئاوَيية

دةبَيت يكومةتا مة هةندَيك مةناتيقي تيياري , مةسةال طراني بازارؤ مةسةلة هةرزانكردن, رؤذانة كة ئينتاري بَيت
ضونكة هةندةك , ئيحتيمالة ذ طةلةك هةرزانَ ثةيدا ببَيت, ثةيدا بكا  و يكومة  كةرتي ئةهلي هةندة ثَيويست بَيت

كة , كة ئةمة وارداتَي بؤ يكومةتا ثةيدا كري, با هةندة زةريبةي تةصاعودي هةبَيت, مةناتي  ببَيتة شوَيين تيياري
 .سوثاس, دشَيت مةشاكيلَي مةعاشي ضارةسةر بكرَي, واريدا يكومةتا زَيدة بوو

 :وةزيري كارةبا/بةرؤَيز هؤشيار سيوةيلي
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةوَلَيكي يةكيار زؤريشمان داوة لة رَيسةي بةرؤَيوةبةري طشيت , وةيةك ضارةسةري وةزعةكة دةكةيبئَيمة بةهةموو شَي

ي ئةو %90دةتوائ بَلَي  لة , كارةباي سلَيماني كة خاوةن موةليدةكان هان بدةيب بؤ ئةوةي موةليدةكانيان دابنَيب
% 90يةكان داوايان كردووة لة وةزارةتي كارةبا لة مةررانةي كةخاوةن موةليدةكان بةتايبةتي كؤمةَلةي موةليدة ئةهل

ئَيمة وةكو , بؤ منوونة داواي هةندَي يارمةتيان دةكرد بؤ ئةوةي موةليدةكانيان زياد بكةن, مان بؤ رَيبةرَي كردوون
مة رازيب ئَي, وةزارة  برؤيارمان داوة كة بةدابني كردني ئةو وايةرانةي كة بؤ ماَلةكان رادةكَيشب بؤيان دابني بكةيب

ئَيمة , تةنانة  صيانةشيان بؤ بكةن, لةسةر ئةوةي كة فةرمانبةران و كارمةنداني وةزارةتي كارةبا هيَلةكانيان بؤ دابنَيب
وامان كردووة كة بؤ ماوةي سَي ساَل ثةيوةندكان لةطةَل ثارَيزطاي سلَيماني و لةطةَل شارةواني سلَيماني كة شارةواني داوا 

ئَيمة وةكو ثارَيزطاي هةولَير و ثارَيزطاي دهؤكيش بةَلَينمان , ن نةكةن كة موةليدةكانيان الببةنلة خاوةن موةليدةكا
ي ئةو طازؤيلةي كة صةريف دةكا  بة نرخي رةري كة يكومة  % 70ثَيداون كة بةرَيسةي ثارَيزطاي سلَيمانيةوة لة 

واتة ئَيمة ئةو ثةرؤي , بة هَيناني لة شوَينةكان تةبعةن برؤي ئةو طازةش ثةيوةندي هةية, دةيدا  بؤيان دابني بكةيب
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ضونكة دةزانني لة كاتَيكدا موةليدة ئةهليةكان لة هةولَير هاوكارييةكي باشي , هاوكاركان كردوون و هةوَلمان داوة
 .زؤر سوثاس, هاووآلتيان دةكةن

 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .موداخةلةي هةية با بفةرمَي كاك اراعيل ممود بةناوي نودتةي نيزام, زؤر سوثاس

 
 

 :بةرؤَيز اراعيل ممود عبداَ
 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكَيك لة برادةراني ئةندام ثةرلةماني عَيراق كة كاك , لة دواي دسةكان وةكو باس  كرد ئةهميةتَيكي طرنسي هةية
, يين وةزيري مالية دةكةم نةمتوانيوة بيبين دةَلَي ثَينج رؤذة داواي بين, اراعيل يوسف موتابةعةي دسةكائ كردووة

 .سوثاس, يةدة وةزيرةكان رَيسة خؤش بكةن بؤ بينيين هاووآلتيان
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزيري مالية فةرموو وةآلمي بدةوة, ئةوة مواليةزةيةكي باشة
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةرؤَيز سركيس ئاغا ران

 .بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي باس , دةتوانَي تةشريف بَيين, هةر وةخت يةز دةكا  سةردامنان بكا , هية داوايةك ثَيشكةش ئَيمة نةكراوة

 .سوثاس, لة مةسةلةي بودرة بكا  ئةطةر ئةوة مةدصةدييت ياخود هةر بابةتَيكي تر
 :بةرؤَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة وةخيت بةسةردا ضووة و , بةآلم داواي لَيبوردنيشيان لَي دةكةم, ئَيستا ئةو ناوانة دةخوَينمةوة كة دسةيان نةكردووة
بةآلم هةر , رةنسة هةندَيكيان زياتر دسةيان ثَي بَيت و سوودي هةبَيت, تةئكيدي دةكةمةوة وةكو ئةوانةي دسةيان كرد

ا ناوةكانيان الي خؤم بةآلم وةعديان ثَيدةدةم لة رةلسةي داهاتوود, واية دةبَي هةندَي كةس لةو رةلسةية مةغدور بَيت
, زؤرن, شارةوانيية, زراعةية, وةزارةتي ناوخؤمان لةثَيشة, تةندروستيمان لةثَيشة, رةلسةي داهاتوومان زؤرة, مبَييَن

ئةو بةرؤَيزانةي كة دسةيان نةكردووة كاك فتاح , ئينيا لة رةلسةي داهاتوودا ئةو ناوانةي كة دسةيان نةكردووة
كاك ممد امحد , صربية خان, كاك مجال بؤتاني, كاك ئاخر شَيخ مجال, كاك عزالديب, كاك ايدن عوران, نقشبندي

كاك , كاك دلَير ممد شريف, كاك رةمةزان عبدالرمحب, خاتوو سارة, كاك عوران امحد ممد صاحل, كري  رري, صاحل
خاتوو , شعبان ممد صاحل كاك, كاك عزالديب بادسري, مصطفىخاتوو فخرية , كاك مةال سعدالديب, شتاب عبداَ

كاك , خاتوو رةمزية رشيد, دكتؤرة شكرية رسول, خاتوو شريب دينؤ, كاك تةلعة  ممد صاحل, كوردستان ثريداود
مب زؤر , ئةوانة دسةيان نةكردووة, خاتوو طييس خان, كاك شَيخ رعفر, كاك شَيخ اَ ابراهي , عبدالرمحب امحد

اك عمر فتاح سةرؤكي يكومة  بةوةكالة  و برا وةزيرة بةرؤَيزةكان بةطشيت سوثاسي ك, سوثاسي هةمووتان دةكةم
ئةم كؤبوونةوةية كؤبوونةوةيةكي زؤر باش بوو و كؤيدةكةينةوة ئةو ثَيشنيار و شتانة و بةرةري دةدةينة , دةكةم

بةتةئكيد , ةكةينةوةئةوة ئاطادارتان د, ئةطةر دانيشتنَيك بوو, ئومَيد دةكةم لة كؤبوونةوةي داهاتوودا, يكومة 
سةرةتاي مانسي نؤ كؤبوونةوةي خؤمان دةكةيب و بةرنامةي ئينشائةَلآل زؤرمان لة ثَيشةو ئيشَيكي زؤرمان لةثَيشة و 

 .سةركةوتووبب و زؤر سوثاس
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